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VOORREDE.
In het doorkruifen van deri Doolhof der Na-

tuure ben ik thans , hoewel niet zondet

fchroom , het Ryk drr Planten ingetree-

den. Waarlyk , als men over de menigte cn

Verfcheidenbeid der Dieren zig ontzet , zo moet
men beeven in 't befchouwen van die der Plant-

gewasfen , wier onderfcheidingen veel moeiely^

ker zyn. Dit zal men ligt bekennen , wanneer
inen acht geeft op de ttienigerley Stelzelen : ler-

wyl 'er , in deeze Eeuw, naauwlyks een Kruid-*

kundige geweest is, die niet een nieuwe Schik-

king ter baan bragt. Geen eigenzinnigheid of
eerzugc was hier van zo zeer de reden ; als wel
de onduidelyke grenspaalen , door de Natuur ge-
maakt j benevens de menigte en verfcheidenbeid vaii

deeze levendige Voortbrengzelen des Aardbodems.
Het Ryk der Planten bevat byna viermaal zo

veel Geflagten als dat der Dieren , en 't getal

der Soorten , door fómmigen op dertiTciuizend

begroot, zal ten minde tienduizend zyn. VVtlk

een Doolhof, mag men zeggen, van vervvarrin-

gc ? Welk een wyde Oceaan ? Wie is niet be-

fchroomd, om daar in van Land te fteekcn? liet

Stelzel der Sexen van den vermaarden Lin-
N^us, ondertusfchen, ftrekt hier tot een ge-

4 eroü-



VOORREDE
trouwen Leidsman , en baant den Weg , dieii

als onveranderlyk afljakenende uit de weezent-

lyke onderkheidingen der Natuur, in deeze ge-

lukkige Eeuw door dien grooten Geest ontman-

teld C)'
In de Inleiding tot de Kruidkunde , waar me-

de ik dit Eerste Stuk van de Befchryving

der Planten begonnen heb , kan men den Inhoud

der voornaamfte Stelzelen ( Systemata ) en de

voonreffelykheid van dat van onzen Ridder, niet

alleen door Vergelyking, maar ook door Gezeg-

dens van groote Kruidkundigen , en het daa-

delyk Gebruik dat 'cr fommigen van gemaakt

hebben , kragtdaadig geftaafd vinden. Ik be-

hoef niet te fpreeken van de Grondflagen van

dit Stelzel, de Mannelyke en Frotrjuelyke Sexen^

derzelver vereeniging in fommigen, afzondering

in anderen , en onderlinge Werking in allen toe

de Vrugtmaahing; als zaaken zynde , zo duide-

lyk betoogd, dat men willens blind moet zyn,

om het niet le erkennen. Myne Inleiding geeft

daar van een beknopt doch genoegzaam denk-

beeld.

Men

(*) Hic ille esty cui\ Regna voletis Natura nclufit:

Quamque ulli dederat , plura videnda dedit.

Sub efflgic Clar. Linn^i pofuit C, Aürivilliüs*



vandenAUTHEüR. III

Men zou derhalve hebben mogen denken , dat

ik dit Stelzel volkomen gevolgd zou zyn in de be-

fchryving van het Ryk der Planten. Zulks was

myn Oogmerk ook^ wanneer ik, nader achc gee-

vende op de I^rte Schets der Kruldkmde
, wel-

ke de Heer Linn^eus in 't begin van het

Tweede Deel van 't Samenstel der Na-
tuur, volgens de laatde of Tvi^aalfde Uitira-

ve, voorftelt , dezelve zo niet Natuurlyk, ten

minde naby aan eene Natuurlyke Me^
THODE komende, vondc , en derhalve, om re.

denen op het einde van de Inleiding gemcid
^

die Schets , met eenige verandering , befloot te

volgen.

Dus ziet men de Palm boom en thans bier

den eerften Rang , welke hun toebehoort, be-

kleeden , en , wanneer men op hunne overecn-

komlligheid acht geeft, zal men volfkekt hunne
afzondering in déne Klasfe moeten billyken. Welk
een verfchil, met de andsie Boomen , heek niet

in hec maakzcl van hunnen Stam plaats, die by-
na geheel uit Merg beftaat , dat Meel en Bróód
uiilevert , tot voeding van millioenen van Men-
fchen ? Hoe voortrefFelyk praaien zy niet byrui

allen met een eeibaare Struik , de Kool of Pal-
miet genaamd , aan den Top , die een Jakker

Moes verkliafc ? Welk een veikwikking gedt
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niet de Valnvucyn , die zig uit de meeden lappcii

laat, aan de aamechtige bewooners van de ver-

zengde Liigiftreek I Deeze drie dingen , byna

alle Palmboomen of Palraieren gemeen , cn nog

verfcheide anderen , heeft dit Gebuomte byzon-

der, en verdiende derhalve afgefcheiden te wor-

den van alle andere Boomen. Om nu niet ftaan

te biyven cp het zonderlinge maakzel van den

uiiwendigen Stam en van het Loof, noch op de

cigenfchap der Vrugten.

Onze Leermeefter moet dit Geboomte ook te

byzonder aangemerkt hebben , om onder de an-

dere Plantgewasfen te plaatzen. Want, aangezien

zyn Ed. in het Stelzel der Sexen twee Klasfen

heeft, waar van de eene den naam van Eenhui-

zige (JMoTioikia) , de andere dien van Tweehuizi-

ge (Dioikici) voert, en de Palmboomen reeds door

zyn Ed., gelyk men op onze bladz 256, ziet,

in Eenbuizige en Tiveehuizige onderfcheiden zyn $

zo begryp ik de reden niet , waarom zyn Ed.

dezelven anders niet tot de XXl en XXIIile

Klasfe in het Stelzel der Scxen , die alleen deeze

Kenmerken bezitten ^ betrokken zou hebben , toen

hy de Twaalfde en cp nieuws hervormde Uit-

gave van zyn Samenftel der Natuur in de We-
reld bragt; te minder, dewyl zyn Ed. vervolgens

den Cycas of A n a n a s b m , op onZe bladz»



V A N D E N A Ü T H E Ü R. V

i299 , enz. befdireeven , en op de Derde Pliiut

afgebeeld, in de Rang der Filkes onder de Cn-p-

togamia geplaatst heeft (*}.

Dit laaiHe deed my grootelyks verwonderd ftaan i

tvant , fchoon de Bladen naar die van Boomva-
ren gelyken , is doch de Vrugt grootelyks van
dien der Filkes verfchillende; ja welk eene der
Planten van dien Rang geeft iets dat men oéa
Vrugt kan noemen ? daar deeze Boom Sappige
Vrtigten, als Eijerpniimen, uitlevert. Het eenig.
fte, waarom de Ridder dit kan gedaan hebbeo

,

is, om dat zyn Ed. gejyk myn denkbeeld was,
(zie bkdz. 302) , ook geoordeeld heeft , dat het
Meel , waar mede de Ananas van dien Boom
bedekt is , een weezentlyk beiTugtend Stuifmeel
zy, trekkende daar uit zelfs een gevolg, ten
opzigc van de Filices in 't algemeen : want hy
zegt; „ De Cycas is een FiHx en geen Palm-

„ boom; als hebbende het Stuifmeel bloot, zon-

„ der Meelknopje iJnthera). Derhalve is het

„ Poeijer aan de agterzyde van het Loof der Va-
» rens een bloot Stuifmeel en verder
ten opzigt van de deelen der Vrugtmaaking : „ Het
„ Mannetje van den C^cas heefr geen ScTieedc

(*) In zyne Mantisfa altera. Gen. pag, 166. Sp.

P. 305.
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„ (Spatba) noch Bloemfteng (Spadix); maar eert

5, Pynnppel-gelykend Amentum^ dat Eyvormig en

5, ruuvv is 5 beflaande uit op elkander leggende

„ Schubben : geen Bloemkrans (Corolld) noch Mecl-

„ knopjes {Anthera). Het Stuifmeel , op de bovenlle

5, zyde der Schubben van dat Amentum [de Ana^

3, nas naamelyk] in groote menigte dik geftrooid,

5, beüaat uit rondagiige Bolletjes, met ééne hollig-

heid, die aan dedéne zyde overlangs opfplyten,

„ geevende dan (zo zyn Ed. vetmoedt,) een le:-

5, vendigen of met Levensbeweeging begaafden

„ Damp uit, tot bevrugiing der Viugtbeginzclen":

welke doch hier blykbaar, maar ia de Varens ver

te zoeken zyn*

In de befchryving kon ik (als de Mantisfa

altera nog niet hebbende ,) hier van geen ge-

bruik maaken , en gelukkig ftaat de C'jcas dus

nog onder de Palmboomen \ daar hy , myns

oordeels , ten minfte zo wel plaats mag heb-

ben als het Palmboomgewas , waar van L i n«

N iE ü s een Geflagt , onder den naam van Za^

mia gemaakt heeft ; hetwelke in de gedaante van

Bloem- en Vrugifteng zelfs veel overeenkomst heeft

met het Paardeftaart- kruid (Equïjetimi) ^ dat on-

der de FUices geplaatst is door den Ridder. Zo
dat uit dergelyke verplaatzingen , om de eene of an-»

de-
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fiere oirzaak gedaan , niets dan verwarring fpruit.

Indien ik dit Werk Ichreef, ora na verloop van

weinige Jaaren voor Scheurpapier verkogt te moe-

ten worden ; gelyk helaas het noodlot van veelen

der voorige Latynfche Uitgaven is , van het Lin-

iieaanfche Samenstel der Natuür : zo zou ik

de laatrte in alle opzigten gevolgd hebben. Maar,

de Aanmerkingen op het end der Inleiding, hier,

voorgedragen , deeden my bellulten om de gezegde

JSatiiurlyke Methode^ als behendiger zynde^ te ge-

bruiken in de/ir/^3fjr//^^^/^of Hoofdverdeeling. Men
zal het , naamelyk , niet ligt beleeven , dat de

Palmboomen niet als een byzonder flag van Ge-

boomte worden aangemerkt, 't welk eene van alle

andere Boomen onderfcheidene Klasfe uitmaakt.

De onderfcheiding van Boomen en Kruiden is 'er

van den beginne af geweest, en niemand zal ont-

kennen , dat de Heepers als een niiddelflag daar

tusfchen maaken , het welk men niet gevoeglyk

tot de Boomen of tot de Kruiden betrekken kan,

Deeze onderfcheidingen zullen derhalve beftendig

zyn , zo lang de Wereld ftaat. Wat die der

Bol- en Gras - Planten ^ d^tFarens, fVteren, Mos*

fen, Paddefioekn, in zo veel byzondere Klasfen

belangt; deeze, geloof ik, zullen van de m^e-

ilen ook voor Natuurlyk worden aangezien.

Be<i
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D'jhalve deeze en aniere redenen , heb il-, met

deize fchikking te volgen , ook in 't byzonder op 't

0.)ir gehad 5 de belchryving der Planten in deeze

r^Muuurlyke Hiftorie te bekorten. Dus behoeft

r.:;:n niet te vreezen, dat dezelve een, naar even-

ic.iigheid groot, getal van Stukken , als die der

Dieren, zal uitleveren. Ik zal alle Geflagten, op

VwX naa, zo uitvoerig niet behandelen, ais de Pahn-

loomen hier door my behandeld zyn ^ wier onbe-

kendheid m Europa een breedcr befchryving vor-

dLi de. De Booraen meen ik te befchryven in het

\ i leende Stuk : de Heefiers eii Kruiden zal ik rrng-

iii drie of vier Stukken te bavatten , en dan

zülien de overige Plantgewaslen , waarfchynlyk ,

niet boven twee of drie Stukken beflaan : dus zal

het gcheele Ryk der Planten niet meer dan agt of

tien Stukken uitleveren. Want , aan den eenen

kant begeer ik dit Werk niet te groot te maaken,

en aan den anderen kant hope ik dus gelegen-

heid te hebben , om deeze Matuurlyke Historie

eens door de befchryving der Delfftoöen te vol-

tooi] en.

Het zo beroemde en voortreflfelyke Sti-Izcl der

Scxen van Linn.ïïus, zal ondertusfchcn niets

verliezen door deeze nieuwe Verdeeling. Behalve

dat ik hetzelve in de orde der Gellagten volgen

wil.
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wil, zal ik ook de Rangfchikking behouden, (lel-

lende eerst de Lenmannige {Monandrici) ^ dan de

Tweemannige (Dïandria') enz. elk in zyne Klas-

fe voor, en dus ten einde toe vervolgende. Ook
wil ik, op het iaatlle, even als ik ten opzigt van

de Dieren gedaan heb, eenen Systematifcpe Blad^

'jjyzer geeven van de Geflagten der Planten,

waar door men die , volgens het Stelzel der

Sexen, zal kunnen opzoeken in dit Werk.

Ten opzigt van de befchryving der PalmboO'

men moet ik den Leezer iets errinneren, dat als

een byzondere onnaauwkeurigheid van my zou

kunnen aangemerkt worden, daar ïKïc doch flegts

toevallig is. De Schets der IV. Plaat , had ik

naar de befchryving opgemaakt, en dus de Vrng.

ten A en D , zo wel als B en C, in de Na-
tuurlyke grootte daar in gebragt; doch de Plaat-

fnyder , die Schets moetende verkleinen , en van

myn fchryven onbewust , heeft ook de Afbeel-

dingen van die Vrugten nagenoeg tot de helft

in middellyn verkleind
, gelyk hier agter eeni*

germaate aangeweezen is. Ik heb die derhal-

ve geenszins als Drukfeilen kunnen aanteke-

nen.

Hope den Liefhebberen niet minder Ge-
noegen te zullen geeven door dceze Befchryving

der Planten , dan ik dooi die der Dieren gedaan

heb.
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heb , en dit Onderwerp ook te doen dienen tot

verheerlyking van den Schepper, door het be-

fchouwen van Zyne Wysheid en Goedheid in

het bezorgen van alles wat tot Vermaak, Ge-
mak en Levens -onderhoud, derJMenlchen en Die--

ren dient.

M. HOÜTTUYN.

Bied. Do^or,

25 November 1773,
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INLEIDING.

De ErcENscHAPPEN DER Planten in 't Algemeen
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Haar Lcvcn. l^Mta'rtlge flmduur.

Gkoeijing. Gejteldhtid en dienst der ' 1

\\ ( rz'-Sicn en van Gewas. Samenjiel van

het Hout. Onderjchcid cn zelfjlandigheid

der Bladen. De Loop der Vogten in de

Flanten is geejie Civcxilme , gelyk inde

Dieren. Klieven der Flanten volgens Gvkv-

lARD. Ds Vrugtmaakin^c. De Hloe-

mcn-i met derzslver Mannelykc en Vroii-

welykc deelm. . Het Stuifmeel en mamsr
' .n rL\ui;L'nr der Stempelen door Ja-

zelve^ met Voorbtclün op^^e\l

\rii^[bc^'i'7ci. Za.Jen. H.'

ie, enz. Konflige verm n^gvidrh-üi^:!^. C
bepaalde Friigtbaarheid. De Knoppen cn

Scheuicn.. Gebruik der Flanten in de Sa- •

menleeving. JMadz. i

13 f ' Olc, EVALLEN nru KRrif) 'CL X liE.

}liir o.njrons;, verval cn her(telling. Fer-

, fdnlkiiue M{ tliOdcn, die van de Bloancn, ,

\ ri ---1
, VAd 'en , enz. zyn afgeleid. Na-

i <i '
,-^'r Planten door Lin-

I'srgehking der '^'JS

\[::.. ' d' r vSexen van Lin-

. ^ i ^ , :n '- breed' ontvom'd. Ontwerpplan

Bladz. 159

BE>



BESCHRYVING der PLANTEN.

eerste afdeeling,

De PALMBOOMEN.
I. HooFDST. De Eigenfchappen der?alm-

EooMi. N in 't algemeen , hunne Rang-
fchikking en Gef^gten. Bladz. 255

II. HooFDSi. Befchryyin^ van 'J Geflagt

der ChamjEüops cf La^e Palmboom.
Het AJerg van dtsze^fs Knot , de Herfe,

ncn van den Palmboom genaamd, — 257

Iir. PIocFDST. Bifchryving van Y Gcilagt

der BoRAssus , Lootar- of Jagerboom

,

zjr.de een Wyrgeevendc Palmba-)m. De
Wilde Lontar, VVestïndiTchc Z.flï(272t«r

cn Javaanfche Cahang,

IV. HcornsT. Befchryying van 't ncRi-t
der CoRYPiiA

, ivelke m:n S::r::;oc-Locni

.noemt , waar toe ook. de Licuala-Boomen
behooren , en hier mede %-ordt de The-
baifche Palmboom vergeleeken. j-ry

V. HooFDST. Tefchryving van Geflagt
der Cycas of Sagoe - Eoomer , dus -we-

gens het Meel , dat zy uitleveren , ge-
fiaamd', -waar toe de Draad- of Garcn-
Boom en Ananas - Boom hetrohken zyn 28-

VI,



VI. HooFDST. Èefchryying van 't Geflagl

der Kokos of KALAPPUS-Boomen, en

de euBTimerkelyke Verfcheidenheden , tot

dezelven belioorende , waar onder ook een

Laage Palmiet , Cocos Cuineenfis

genaamd, is t'huis gebragr. Bladz. 305

VII. HooFDST. 'Ècfchryving van 't Geflagt

der Dadelboomen. Derzelver uit-

neemende Frugtbaarheid. Gebruik van

de Frugten , Bladen , Takken en het

Hout. 350

VIII. HooFDST. Befchryving van 't Geflagt

der Palmietboomen , van welker

Frugten een foort van Boter of Olie

gemaakt wordt , die men Oleum PalmzE

IX. HooFnsT. Befchryving van 't Geflagt

der PiNANGEOOMEN , ZO Tamme als

Wilde. Gebruik der Pinar.g- of Arcek-

.
Nootcn, enz. Ferder van den KooL-

EOOM of gladden Palmiet , en diszel s

nuttighedin. -

X. IIoOFDST. Befchryving vcm 't Geflagt

der Wilde Dadelboomen , in Oost-

indie groeijende , Elate genaamd \ tot

welken de Wyngeevende Palm- of Sa-

LFt ERBOOM, a?s ock dc Nlpa of Nyp-

, hier is t'huis gehragt. —

XI.



XI. HooFDST. Befchryv'mg van 'i Geüagt
der Zamia , zynde een Amerikaanfch
Palmboom j- Gewas , met Knodsagtige

veelkorrelige Frugten. Bladz. 425

,X1I. Hoofd ST. Befchryving van 't Geflagt

der Caryota, waar toe de Wilde
Sagucer- of Nicboomen betrokken



AANWYZING der PLAATEN;
cn der Eladzyden,

F'igimren aangehanld of hefcJiTeeven worden.

1 de bevrugtende Deeltjes

daar in vervar , door ccnc

zeer ücrke Vergrootiiig. tt

vzn de Plant gejiaamdHi-

tende i^ighaampjes door

de Plaatjesvan bet Scbutf
je daar uit gedrukt. l

3. Eenigen van die Lighaam-
pjes afzoncterlyk ev v elen

waarjchyniyk aan dkuwler
gevoegd , war.r door zy zo

langwerpig

4, Stuifmeel - Boilet;es van

de Miribilis Jalapa, ma
deBevrugtendc Lighcain-

pjes daar binnen zig ver-

— 5. Dez^

)e Bevrugtetide Lig»

lampj-s daaruit, afzon-

'rlyk b'-Jcbouwd -
en Stuifmeel - Bolletje

r.de ge'-^oone Komkom-



Ftg: 9. Stuifmeel - Bolletjes

de Bignonia radicans , met

de Lighaampjcs 'er ^'"-^^

— IC. Een Bolletje daar van
,

ten ftetklïe vergroot, "

— II. De Lighaampjes uit die

Bolletjes afzenderlyk. -—
— 12. Een Stuifmeel - Bolletje

van de Gomphraena glo*

bofa ,
geheel platgedrukt,'

-— 13. Stuifmeel - Bolletjes van
*
een Soort van Mos , ge-

naamd , Bryum. —

-

— 24 De Styl en Stempel van
de genvoone Paar/lsbloe-

men , Lcontodon Taraxa-

.15. Twee daarvan,
in welken rren ae doorboo.

16. De'stempel en een ^jdeeU
te des Styls vm Carduus

— 17. Twee vm de langfle

Haairtjes daarvan, wier
Holligheid , uit de Lig-
haampjes daar door paS'

feererde, blykbaar is bl,

n 18. De Stempel en een ge-

haampjes d»or desielft

oveilangfe Duizen pasfee-

rende, en de ledige Bol-

letjes van luiten aan de
zyden zittende, na daizy
van de Iiaairt]et van den
Stempel afgeiallen zyn, W.89— ao. Een volmaakt Siuifmeel-

Bollctje Vim die Flont.— ai. Een^edeette derzydevm



den Styl der §^(>wt
Nagtfcbade (SolanumOf-
ficinanim ) , met zyne

Haairtjes , wier Buizen
dus zigtbaarlyk doorloopen

in het Ligbaam van den
Styl. '

bi,

.22. Een dergelyk gedeelte ^

Jlerker vetgroot , om de

«en bet Ligbnai%vm den

'^^

ten ft^kjli Wgnlt
een Stuifmeel - Bolletje

in deszelfsh\or\ó)s gevat.

bl.9ly
24. Een gedeelte vm een

Haainje of Vezeltje der

Vrugtbegtnzels tit in dt
Sonchus Oleracsus , met
de Bcvrugteude i.ig-

haan p es daar binnen, bl. 93.
Plaat. 11. Afbeelding van de Ken-

merken DER Klassen of
Klasllkaale Afdeelingeiiinhet
S-rELzEL UER Sexen. tegen over Bladz. 241.

H^ysenaeHg.uaandiemetéènMcd^ -^

dra idje of Eenmannige. Fig. 2. dU
me: iwec Mccldraac^es o/ Twce-
mannige Planten, enz, enz.gelyk
men dit duidelyk verklaard vindt.

Plaat. III. Afbeelding van de Sa-
riboe- en A^ANASBOOMEN, .. «Ttf

Fig, 1. Het bovenjle van d'sn Stam
en de Kroon wn den Sari-
boe - Boom , met zyne
Bloem of Vrugt-Tiosfen,

tigfte in tiniaJe'ltfnIe'.
tingen verkleind. bU^^g^



klehid, vi,t dezo-ennuK.

[. De Knoest. Kruin 0/ Bol
van dec-zen Boom , m-t de
jonge Si beuten

, tot AIo-^

hi 300»
ifchc Zee-
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DE
NATÜÜRLYKE HISTORIE

Volgens het

SAMENSTEL
Van den Heer

£ j ^ ^ qp,

^^^^^^^^^^^^
TWEED EDEEL.

BESCHRYVING der PLANTEN.

INLEIDING.
De Eigenschappen der Planten

IN 'T Algemeen beschouwd.

Haar Leven. Faatagtige firuBuur. De Groei-

JING. Gejleldheid en dienst der Wortelen ,

van 't Gewas. Sa?nenjlel van het Hout. On-

derfcheid en zelfjlandtgheid der Bladen. De
Loop der Vogten in de Planten is geene Cir-

culatie , gelyk in de Dieren. KlierexH der Plan-

te Ji volgens Guettard. De Vrugt-
M AAK ING. De Bloemen, met derzelver

Ivlannelyke en Vrouwelyke deekn. Het Stuif-



j De Eigenschappen der Planten

meel en manier van. Bevrugting der Stempe-

len door Jietzelve , met F'oorbeelden opgehelderd.

Het Vrugtbeginzel. De Zaaden. Het Kiemp-

je , enz. Konjlige vermemgvuldiging. Onbe-

paalde Frtigtbaarheid. De Knoppen en Scheu-

ten. Gebruik der Planten in de Samenlee-

ving.

<O^AA<^emaiid , die zig het akelig Gezigt

j der dorre Zand - Woeltynen , wcl-

< * > ken 'er in de binnenlle deelen van

^ Afrika zyn , der Bergen van enkel

Steen , der Ysvclden in 't b^rre Noorden , der

Yskolken in de Valeijcn van dc Swit^crrche

Alpen en der bcfneeuwde Kruinen van de he-

melhooge Bergreeks , de Andes genaamd , in

Zuid - Amerika , voorfteft , behoeft zig flegts

het onderfcheid van de gedaante des Aardryks

,

in onze Gewesten, by Zomer en des Winters,

te vertegenwoordigen , om te begrypen , hoe

zeer dc Planten tot verfiering llrckken van den

Aardbodem. Haar lieflyk groen , dat de Oogen
ftredt , en de Stedelingen in 't Voorjaar uit-

lokt naar het Land , wordt ongemeen verheer-

lykt door de Bloemen en tot algemeene nut-

tigheid gebragt door de Vrugten , welken zy in

de Zomer en Herfst uitleveren. Dus maaken

zy den Aardkloot bewoonbaar. Men verbeel-

de zig een Samenleeving van Menfchen met

Dieren van allerley Soort ; om kort te gaan

,

een Noach met zyn Huisgezin , uit de Ark
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Happende, in een zodanige Woeft^Ti gebragt. Inlei-

Welk een droevig Schouwfpel ! Hier moeten

zy ailcn \an Honger Iterven , om dat hun

Vüodzci onLbrcekc. In tegendeel, 't Gelaat des

Aardryks vernieuwd zynde door het uitfprui-

tende Kruid , ten deele Bloem- , ten deele

Vrugtdraagcnde , daalen zy langs de fchuinte

der Dcrgcn in ccne Beemd , als Eden , een

Paradys van VV^cllust , daar Mensch en Beest

kan vinden , 't geen tot zyne Verheuging dient.

De fchoonheid der Bloemen vermaakt het Ge-

zigt; de Reuk verkwikt den Geest: de Smaak

der Kruiden en Vrugten verfterkt het Hart, en

het Vpedzel s dat zy uitleveren , flrekt tot On-

derhoud des Levens. Dus zien wy , dat het

Ryk der Planten, fchoon aan dat der

Pieren ondergefchikt , niet milder noodig is

in de Huishouding der Schepzelen.

Langs den ladder der Natuur daalen wy van zyleeven,

de Dieren tot de Plantgewasfen af.
' De Die-

ren zyn Lighaamen die groeijen en leeven , zig

bcvvccgcn , Gevoel hebben en 't gebruik der

uiterlyke Zintuigen. De Planten zyn Lighaa-

men die groeijen en leeven, doch aan welken

ten minfte de Vrywillige verplaatzing ontbrqeI?t.

Het groeijcn en leeven hebben de Planten mee
de Dieren ^^emccn: derhalve worden zy ten ön-

rcgtc Groeijejide JVezetis genoemd en dc Dieren

voeren niet bülyk den naam \m Leevende

zens; want de Planten leeven ook. Beter-.kan

mcnze door den naam van Planten ondèrfchei-

A 2 dea ,
1I.DEK1..1. Stuk,
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Ïnlei- den , als welke derzelver hoofd-eigcnfchap , van

in de Aarde geplant te zyn, duidelyk te ken-

nen geeft. Linn^eus zegt derhalve, kort

en beknopt: Een Plantgewas heeft een Samen-

gefteld Leven, zonder vrijwillige beweeging (*).

ne^t''"
Planten geen Werktuigen van Ge-

Licht? zigtï Gehoor, Reuk of Smaak, hebben, wordt

dcor iedereen erkend. Zo min, echter, als wy
het Gczigt kunnen loochenen in fommige Dieren

of dierlyke Schepzelen, daar men geen Oogen
in waarneemt , gelyk de Wormen en Polypen

;

zo min kunnen wy verzekeren dat de Planten

niet ecnigèrmaate zien. Zy hebben ten minflc

nandoening v^:n het Licht (f). Door een flerk

Gedruis , 't welk met een geweldige beweeging

van de Lugt gepaard gaat , wordenze geti'of-

fcn (I). Niets is haare Groeijing en Leven
hinderlyker dan cene benaauwde of vervuilde

Lugt. Ook beminnen zy , in 't algemeen , zui-

ver Water. Haare Slaap fchynt een byzondere

aandocniykheid uit te drukken, welke ten min-

ftc bewyst , dat zy niet van Gevoel ontbloot

yyïï (§). Dat

Syst. Nat. XII. In de Tiende Uitgaave hadt zyn Ed. gezegd.

CT) Uitgeztgti leerhandelingen. IIT. DEEL, bladz. 73.

XVill. Cap. 35^»

ÏLlN. H>st. Nat. L»br.

(0) Zie li^t Vertoog geplaatst in het V. Deel der Uitgez,
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Dat dc Planten Gevoel hebben is blykbaar Inlkt-

in die genen , welken op de minftc aanraaking

verllcnzen , gelyk de Mimofa en anderen. In
^^^^^ (^.J"

decze heeft een trap van Gevoeligheid plaats , voel.

grootcr , mooglyk , dan in eenig Dier. En

,

fchoon 'er maar zeer weinige van dien aart zyn ;

befpeurt racn , echter , dat de behandeling der

Bladen aan de meeften nadeelig is, veel meer

die der Bloemen. De Zaadhuisjes van verfchei-

dene zyn zo aandoenlyk , dat dczelvcn , het

Zaad ryp zynde , op de minfte aanraaking open

Ipringen , en de Zaadjes uitwerpen. Dergelyke

aandoenlykheid fchynen anderen te hebben van

den Wind. Een trap van Koude , veel minder

dan Vorst , kunnen veelen , uit de Hcete Lugf-

llreek afkomftig , niet verdraagen ; doch zy -

wennen 'er- allengs aan , en de Voorttceling

maakt de Jongen harder van natuur ; even a!s

men dit in de Dieren waarneemt. Zo wel a's

dezelven worden zy eenigermaate in het Land

,

waar zy overgebragt zyn , door den tyd gena-

turalizccrd (^).

Dat deeze Gevoeligheid niet afhangt , gclyk ^^^^^
fommigen gewild hebben , van de Werktuig- planten,

lyke ftruftuur , van den trap van Hitte of Kou-

de, van uitdrooging of bevogtiging , is door de

(*) Op een Lustplaats, niet rer van Londen, r.yn Oranje-

boonien geweest , die meer dan honderd jaaren in de vane

Grond gcftaan heb'jen , wordende , door enkele bedekking ,des

Wiaten vwr de Koude bcfchw.

A 3
ILDziL.1. Stuk.
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Inlei- gcdagcc Waarneemingen omtrent den Slaap der
vty.G,

Planten en het waaken der Bloemen aan on-

zen grooten Kruidkundigen, den Ridder Lin-
N u s , .

gebleeken. Sommige Planten hangen

des Nagts over zyde , anderen worden flap ,

omgeboogen , of vouwen haare Bladen famen,

welken zy des morgens weder ontflnitch en zig

hcrftelicn. Zekere Bloemen openen en fluiteh

zig ftandvastig óp zekere bepaalde Uuren , zon-

der eenige kennelyke verandering van het We-
der , en dit doen zy met zulk eene flipte in agt-

neeming van den Tyd , dat het een aanmerken?

waardig Verfchynzel maakt. In omtrent v\ fti;;

Soorten heeft zyn FA. dit waargenomen , en

opgemerkt ; dat iiién zelfs het Weder uit fom-

migen voorzeggen kan (*).

•t wnaken „ De Afrikaanfche Goudsbloem
, by voor-

Biocïin. « b^^^^^ ' begint 's morgens tusfehen zes en ze-

„ ven Uuren te waaken , en gaat daar mede tot

„ s'namiddags te vier Uuren voort; indien het

j, die Dag droog Weer is. Zo wanneer zy te

5, zeven Uuren nog haare Bloemen niet geo-

„ pend heeft, dan zal 'er dien Dag Regen val-

„ Icn. Indien de Siberifche Ganzen - Distel by

nagt zig lluit , dan zal het dooi^aans den

„ volgenden Dag helder Weer zyn , en Regen-

„ agtig , indien zy haare Bloemen 's nagts open

„ houdt." Anderen kunnen bj-na tot Uurwer-

ken

() Phikfophia J*;4«,Vj. Scokh. 17SI. P^g T3.
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ken verftrekken , gelyk men elders daar van een Inlei-

Lyst vindt (*).
^i^'^'

Dat gene , echter , waar in de Planten meest Het lc-

met de Dieren overeenkomen , is het L e v e n. pianten.

Sommigen hebben het Leven der Planten tot

de Groeijing en Voortteelihg bepaald ; doch ,

hoewel het zeker is dat deeze laatften niet plaats

kunnen hebben zonder Leven , kan echter het

Leven plaats hebben zonder die Werkingen.

Een Plant of -Boom , den uiterften trap van

Grootte bereikt hebbende , groeit niet meer.

De Groeijing en Voortteeling zyn derhalve

geen bewys van Leven. Snydt men , by voor-

beeld, een Tak af van ieen Boom, zo zal men
uit geen van beide deezeWerkingen ontdekken ,

of het levendig dan dood Hout zy. Een enkel

Sneedje, dat een Stroobreed van de Bast wee-

neemt , doet- ons oogenblikkelyk zien , of de

Boom leeft , dan of hy dood is. Wy moeten

dan op dit onderfcheid ftaan blyven , het welke

zig zo gemakkelyk aan het Gezigt , zelfs van den

plompflen Werkman, openbaart.

Een doode Boom is Ilyver dan in 't Leven

;

een doode Plant is flapper. Van waar komt die

zonderlinge tegenftr^-digheid ? Daar van , dat

het Leven de Vezelen van het Hout , die fte-

vig z\Ti , gedwee doet blyven, en, in tegen-

deel , dc Vezelen der Planten , die zwak zyn

,

(•) Uitgtzogtt Vt hMndtlmgtn, V, T)e«l, bladz. « , enx,

A 4



« De Eigenschappen der Planten

- verilerkt en Veerkragt geeft. Dac ditgefchiedt

door den invloed en loop der Vogten in de

Plantgewasfen
; blykt ten duidelykftc. Oneindig

maaien heeft men gezien , dat Gewasfen , in

Potten geplant j door fleike Zonnefchyn cn ge-

brek van Wütet, begonnen te verflenzen, die

men door befproeijing of begieting weder frifch

maakte. Zelfs iieeft men in de Hortus Medi-
cus alhier een Plant gehad , die, wanneer zy
te veel Water iTeeg, hetzelve door de Enden
der Bladen weder loosde (*) : 't welk tot een
vast bewys ftrekt , dat het W^ater door 't ge-

hcelc Lighaam van dé Plant pasfcert.

n- ^'^^aar in , rchter , hcihst eigenth-k het Le-
ven ? In de Dieren is het eene aandoenivklieid

voor Prikkeling, welke maakt, dat het \^'erk-

tuiglyk Geftel, t'eeniger tyd als flil flaande,

door de een of andere Oirzaak weder in bewee-
ging gebragt kan worden. Even 't zelfde is het

Leven in de Planten: want,geIykdebevTeeging

cenigcn tyd kan ophouden in de Dieren
; ja

fommige kleine Diertjes zeer lang kunnen bly-

ven in een flaat van volftrekte onwerkzaamheid;

zo wordt de Groeijing in dc Plantgewasfen door
onze Winterkoude als geüremd , terwyl zy in

wai-me Klimaaten geduurig blyven groeijen. Nie-
mand zal echter ontkennen , dat de Planten

,

gediiurende die verflyfdheid , nog blwen ke-

ven.

(*) RUTSCH- Mvers, 4nitttm, Dcc. lU. Obferv,

p3ff. II.
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ven. 'c Is niet waarfchynlyker , dat middelcr- Inlei-

wyl een beweeging der Vogten in dezelven^*^^*

plaats heeft , dan dat die plaats zou hebben in

de uitgedroogde Raderdiertjes en andere derge-

lyke Schepzelen. Genoeg is 't, dat de Vaten

met Vogten gevuld en beweeglyk, dat is aan-

doenlyk zyn voor cene prikkelende Oirzaak; 't

zy Warmte , 't zy Vogtighcid , en meestal bei-

den te gelyk. Hier uit blykt dan de overeen-

komst der Dieren en Plantgewasfen , in de Ei-

genl'chappen die het Leven betreffen , ten over-

vloede (*).

Men heeft ook -in de Planten eene Vaatagti- ^'a.^t3gj;-

ge ftruauur, eenigermaate met die der DierlykeSur."""'

Lighaamcn overeenkomende , ontdekt. Daar

zyn , naamelyk , in dczelven Vaatjes die Vog-

ten voeren en Lugtbuisjes. Ook vindt men 'er

Klieren in, benevens zekere Celletjes, Zakjes

of \ ergaarplaatfen , waai- in de afgefcheiden

Sappen , Vettigheden of Oliën worden opgeza-

meld , en ten dienfte van de Plant bewaard.

Men ziet het gebruik daar van, in de Planten

cn Bocmen te befchutten voor de Winterkoude

en Vorst , als ook de tedere Botten te beman-

telen , en wat dies meer is.

De Sapvccrende Vaten fchynen in zo verre sapvo»

overeen te komen met de Bloedvaten in dcten.

Die-

f*) Men vergeKke ten opzïgt van dit alles, het T. Deels

1. Stuk. van dccie Kat»urlyke Historie, bladr. 57, 58,59.

A 5
II. DlEL. I.STUK.



• 10 De Eigenschappen dér Planten

In LEI- Dieren , als zy de Sappen door het geheele Lig-

haam van de Plant , zelfs van den hoogften

Boom , tot in deszelfs Top brengen : doch , ge-

lyk in de Planten een kloppend Hart ontbreekt

,

zo fchynen deeze Buizen ook zo wel den dienst

van Aderen als van Slagaderen te verrigten , en

,

(iewyl 'er geene Klapvliezen in i^yn , kunnen zy

de Vogtcn zo wel op- als nedcrwaards voeren

,

zo wel aan de Oppervlakte influrpen, als door

de Wortelen uit den Grond inzuigen. Dat dit

weezentlyk plaafe heeft , leert ons het uitfchie-

ten en blocijen van Bloembollen, die 't onder-

fte boven op Gfózen met Water geplaatst zyn

:

als ook het groeijen van Boomen , die men met

de Wortels om hoog eii deTë&kèn öi de Grond
geplant heéffc.

' Bovendien leert dit ons ook de

onmiddelyke verfrisfching der Plant -gewasfen

dcf r den Pe-rn cn befprocijing met Water ,

2:^;-
* :c Ru is 1 CS worden gekruist

lu^i,',
3 Zakjes of \ crgaaipiaatfen

, 11 viALPiGHius Utriculi , dat is

I'.', asjes ,
s:;chetcn. Buiten en behalve de Olie

f.f \'cttiglicid , fchynen deeze Blaasjes ook de
f :;--rnaart'?-c Sappen te bevatten van de Plant,

en mi?fcir>n zyn dezelven , naar den vcrfchil-

lenden tyd des Jaars , of naar de hoedanigheid

van den Grond , de verfcheidc trappen van

Droogte , Vogtighdd, Koude of Warmte der

Lugt , nu eens v/rgaarplaatfen van Olie, dan
eens van Waterige Vogten , en meestal van

Zeep-
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()]]€, Vjmt en Water vcnncn-d Lnlkt

;.L[)[>cn van de Geneeskragten der

i'! iiiL-cvvasil-n. Men heeft reeds lang onder-

vonden , dac zy tegen den Winter meer voor-

'/ion z\n vati Olie , cn Wateriger in 't Vóor-

\?.:\r , wanneer zy /ig fchikkcn tot den Groey ,

die voomaamclyk in de \-Gorgemèïde Vogtvoe-

rcndc Bui?;jcs plaats heeft, Welke dc Houtveze-

Icn in dc Boomch uitleveren

.

Dc Lugtpypjcs der Planten komen naast, zo Lugtpyp

het fchynt, met die der Infckten en WormenJ"'

overeen. Gelyk decze , immers , geen Longen

,

rn in pinnts vart <üên de Lu^ypjÊs door het

i' vctiprcid hebben: ra is het

ec dc Planten. In dccze Lugt-

nndagtige Belletjes voor , welke

! . F n F. u Af TT T. T, K R zecr duide-

n.! • ' blx^n, de-

.
>s i)f llrnt-

•

n , tu^kn n wclk.:n tic l Aigcpypjcs Icg-

. in die loovt van Hout als uit Zilveren

CS famcngefield , aan de zyden ronde Knob-

Iv In s uitgecvcn (>
Het

II. Deil. I. Stvx.
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- Het Leven , nu , der Planten , is werkzaam

door de beweeging der Vogten in de gedagte

Vaten en Blaasjes en van de Lugt in de Lugt-

pypjes daar tusfchen. Welke veranderingen van

deeze iDeweeging afhangen , zal genoegzaam

blyken, als wy agc gecvcn op den aart der Vog-
ten , zo wel als op het maakzel der Vaten cn

de gefteldheid van den DampkTing , waar in de

Planten leeven. . 't Is bekend , dat de Warmte
alle Lighaamen uitfpant , en dat deeze uitzetting

allermeest plaats heeft in de Vogten en in de

Lugt. Hier uit komt een dubbelde drukking

voort : w^nt de Lugt , in de tusfchcnruimten

vervat , zig uitfnanncnue émkt de Wanden der

Sapbuisjes , die tevens door de Vogten worden
uitgezet , en hier door zyn de Vogten in een
geweldige perfmg. Dit maakt dat dcrzelver

vlugfte deelen opwaards gaan en uitdampen ,

terwyl het Lymige en Aardagtige ftrekt om de
Wanden der Vaatjes of Vezelen te verfterken.

Dit doet de Plantgewasfen in langte en dikte

toeneemen en veroirzaakt dus het gene men
GroeijiNG noemt. Hoe ftcrker toevoer vanVog-
ten, die met Lymige, Vette en Zoutige deelen

bezwangerd zyn , naar den aart der Planten ge-

fchikt, hoe fterker aangroeijing. Dit wordt men
gewaar in Gewasfen, welke uit een magcren in

een vetten Grond verplant worden, en het te-

gendeel, als menze in fchraaler Grond brengt.

Om nu de manier van Groeijing in de Planten
nader te befchouwen, zo moeten vfy agt geeven

op
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op de deelen, waar zy uit beftaan. In 't alge- Inlei-

meen heeft ieder Plant een Wortel, een Steel

Steng of Stam , cn Bladen. Wy zullen van

ieder in 't byzonder fpreeken.

De Wortel is dat zigtbaare deel, waar wortm,

mede de Plant gehecht wordt aan den Grond , pianten.

of eigentlyk dat gedeelte der Plantgewasfen

,

het welke onder de Aarde moet zyn, om hun te

doen groeijen. Sommige Planten kunnen eeni-

gen tyd Iceven , zonder dat de Wortels in de

Grond ftaan. Sommigen groeijen zelfs dus ,

fchietende Steng , Bladen en Bloemen. Dit ziet

men in de Bolplanten en anderen. In 't alge-

meen, echter, wordt tot de Groeijing vereifcht,

dat de Wortel in de Grond zy , of aan eenig

Lighaam gehecht, waar uit hy zyn Voedzel kan

haaien , en moet de Grond ook van dien aart

zyn, dat 'er de Plant door gevoed kan worden,

indien dezelve groeijen zal. De Planten , die op

't Water dr\ ven , laaten haare Wortels hangen

in het Element, dat haar tot Voeding ftrekt: de

andere Waterplanten hebben haare Wortelen

doorgaans in den Slibberigen bodem. Men ziet

ook, dat de meefte Aardplanten eenigen tyd lee-

ven kunnen van enkel Water.

De Wortels der Planten zyn van verfchillende Hunne

gedaanten. Sommigen beftaan uit dunne Vcze-SjJ'ge.

len , die van den Stoel af naauwlyks in dikte '^""'•^

verminderen , maakende als een bos Haairuit,

en deeze noemt men Haairworteh, Zodanige

Vezels komen ook aan de dikke Wortelen voor,

en
ir. DEM., I. STOK.
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Inlei- cn deeze fchynen in 't algemeen de VVerkcuigcn
DING. 2yn, door welken het Voedzel uit den Grond

wordt ingezoogen. Anderen, en die men gemeen-

lyk Wmels noemt , zyn Kegelvormig of als een

omgekeerde Pieramiede, en dus enkdd , gelyk in

de Soorten van Peen, Karootcn ^ en dergcly-

ken. In de Bocmcn noemt men de zodanigen

,

Penwortels , tot onderfcheiding van de Getakte

W^ortels van dien aart, welke zig naar alle kan-

ten uitfpreiden. Aan de gezegde Vezels komen,
in fommige Planten , dikke Knobbels voor, die

als aan Draaden gcreegcn zyn , welke men Knob-
belwortels noemt. Hier van geevcn de Aardappe-
len een aanmerkelyk voorbeeld, Zcdari'^e Wor-
tels, wier Kr.cf.'bcls onder aan den Steel zitteii ,

Bpemt ipen Knolwortels. Men vindtze ook zon
» Cyk-M Steel, gelyk in het Varkensbrood *. Ande-

re Wortels , doch zeldzaam , zyn als met 1'an-

dcn gehakkeld , waar van het Kruid , dat men
r z)«rtf- Koraal - Violieren f noemt , den naam voert.

Dceze kan men Tafidworteb heeten. Sommigen
beftaan als yit Klaauwen, gelyk in de Ranpnkc-
len, en voeren dien naam, tervvyl die der Ane-
monen naauwlyks tot eenige gedaante te betrek-

ken zyn en oneindige ümuren opleveren. Rcgt
anders is het met de Bolworteh , wier gelhlte

zo eenpaarig is in een zelfde Plant , dat men
niet alleen de Geflagten maar fbmtyds de Soor-

ten of Verfcheidenheden daar aan onderfcheidcn

kan. De Tulpen , Hyacinthen, Crocus, Le-
liën, Narcisfen, geeven daar van zeer bekende

voor-



voorbeelden. Men vindt deze veelal uit Schubben Inlei-

of Rokken te beftaan, gelyk de Uijens. De^iNC.

Bolwortels merkt L i n n ^ ii s aan , als het Win-

terhuis * , waar in de tedere Vrugt befchut ^Hyitr.

wordt voor de Koude.
"'^

De zelfllandigheid der Wortelen van de mse-

fte riantgewasfen is zagter dan Hout, niaar indcrwouc-

vecle Kruiden harder, dan de overige deelen der''^'^"

Plant. Men vindt dus Gevvasfcn van een zagt

Geweefzel , wier Wortelen hard cn Houtig zyn.

Uitwendig hebben zy een dun Bckicedzel , ge-

lyk de Opperhuid , waar onder een dikker Huid

legt, welke uit bondeltjes van Sapbuisjes , met

Blaasjes en Lugtpypjes doorweven , even als

het Hout bellaar. Daar binnen is de Wortel

met eene Mergagtige zelfllandigheid gevuld,

die een dergelyk Samenftel heeft en door mid-

del van zyne Pypjes gcmeenfchap houdt met de

Bast des Wortels. Veele Voorbeelden van zo-

danige Buisjes , met het Mikroskoop in verfchei-

derley Wortelen gezien, worden ons door Mal-

piGHTUS voorgeileld. ' De ondervindelyke Proe-

ven bevestigen zulks ook ten overvloede.

De Lugtpypjes aangaande , die worden door Proeven

deLugtpomp op de volgende manier ontdekt. ƒ

«

Als men een vcrfchen Wortel onder Water injes,

een G]as legt , en dat Glas op de Plaat van de

Lugtpomp onder de Klok ge^et heeft , dan zal

men , onder 't uitpompen van dc Lugt, een

menigte Belletjes zien voortkomen uit de Op-

pervlakte van den Wortel. Indien men gekleurd

W4-
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IN7.EI- Water heeft genomen of Kwikzilver , dan ko-
Di.NG. Wortel , na dat de Lugt weder in de

Klok gelaten is, veele Streepjes voor, daar het

Kwikzilver of gekleurde Vogt, in de van Lugt
ontledigde Buisjes , is ingedrongen. De zelfdö

Proef heeft de Heer Nieuwentyd op een Raap
in 't werk gefield (*). Dit doet dan blyken,
dat 'er zulke Lugtbuisjes in de Wortels zyn.
Men kan het ook befluiten uit de toeneeming
van zwaarte in de dus behandelde Wortel,

de ''s'^p"'
tegenwoordigheid der Sapvoerende Vaten

LaLjü. is aan het bloote Oog blykbaar; inzonderheid
door middel van Warmte , welke de Vogten
door uitfpanning in beweeging brengt. Dat 'er

zelfs een \'erfchil/ende plaatzing, loop, verdee-
ling en figuur, aan de Sapbuisjes en Blaasjes der
Planten gegeven is , naar dat zy tot bereiding
van verfchillende Sappen gefchikt z^'n , wordt
ons door de Ondervindingen van den beroemden
R u Y s c H geleerd (f). Deezc Hoogleeraar ,
een Raap cntleedende, bevondt, dat die Wor-
tel , (want de Raap of Knol is een Vv^ortel ,)
in de Staart en Bast of Schil een geheel ander
ilag van Vaatjes hadt , welken hy onderftclde
het bittere Sap te voeren, terwyl het binnenfte

,

zoete Merg der Raap , beflondc uit een famcn-
weefzel van door één gekrinkelde Vaatjes , die
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Eig als Katoen vertoonden, zyndc buiten twyfel Inlei^

met het zoete Sap , dat de Knollen zo lekker

maakt , gevuld. Voorts befpeurde hy een aan-

merkelyk verfchil , tusfchen deeze Sapvoerende

Vaatjes in de Staart en in de Schil der Raapen

,

loopende dezelven in de Staart regt , en in de
Schil Netswyze door elkander geweeven zyn-

dc (*). Hier uit mogen wy bdluiten , dat de
Sappen, in de regtloopendc Vaten van de Staart

vervat, hunne bitterheid behouden , om dat zy
nog raauw zyn , en niet door b^menging yan
het eigen Vogt der Raap , gepaard met de krin-

keling der Vaten , in het eigenaartig Sap der

Plant veranderd. Hoe naby het zoet en bitter

aan elkander vermaagfchapt zyn , leeren wy uit

het verfchil van het Leverfap en de Gal. De
bittcrwording van bedorven Noocen en Amande-
len leert dit ook. Hier fchynt de Natuur een
overgang van bitter in zoet ce bewerkftelligen ,

van welke een blykbaar voorbéeld is in de lekke-

re Cyder of Appeltkank, welke men van oneet-

baar bittere Appelen bereidt. En de Ondervin-

ding leert in deeze Wortelen, dat dezelven dik-

wils bitter blyven door te groote Droogte of

fchraalheid van den Grond, welke een fchaars-

mooglyk ook de Vettigheden te bitter maakt

,

heid veroirzaakt van de voedende Vogten
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Inlei- om veranderd te worden door de eigenaartige
ï^ï^'G. kragc der Plant.

Werking Men kan dan , in 't algemeen, uit het maak-

wonc'en.
Wortelen befluiten : dat Water en

* Lugt, zo wel door de Oppervlakte, als door de

Vezdagtige Enden of Haarbuisjes der Wortelen

ingeflurpt , in derzelver Vaatjes en Blaasjes op

verfcheiderley wyzen bewoogen, met de Sappen

der Planten gekleinsd, op verfcheidc plaatfenaan-

gevoegd , rfgefcheidcn en weder met dezelven ver-

mengd wordende, daardoor eene geheel verfchil-

lende Eigenfchap, ten opzigt van Reuk , Smaak , en
wat dies meer is, aan dezelven geeven, gelyk

zulks plaats heeft in de Vogten der Dieren. Dat
ondertusfchcn ccnc uitfpanning, zo wel in dikte

als in langte, plaats grypt in de Wortelen, even
als in de Plant zelve, doch op eene tegenftrydi-

ge manier : alzo de Wortelen nederwaards 'lan-

ger worden en de Steel of Steng opwaards uit-

fchiet : doch dat de Wortelen wederom Takken
kunnen worden , gelyk \'oorheen gezegd is. En
dat fommige Planten , die men Bygewasfen (*)
noemt, ook gevoed kunnen worden door de Sap-

pen van andere Planten, op welken zy groeijen,

is blykbaar: terwyl zy tevens de Eigenfchap der

Plant, die haar tot Voedfler ftrekt , aanneemen.

Dit

() PU»t* Parafitlcjt. Gehfiel grappig wordt hier aan de
naam gege»en van Op/chuimUfende Planten. Zie 't Woor-
denboek van BOMARK. II, Deel, bladz, 193» Ik zouze dan

»cc! licvci Offibersluptndt hoeten.



IN 'T ALGEMEEN BESCHOUWD. lp

Dit leert ons het vcrfchil , dat 'er tusfchen de Inlei-

Eiken-Zwam en anderen plaats heeft in de^^"^'

Bloedftemping. Ook wil men dat de Maren-

Takken*, die men in de Geneeskunde tot ver-*J^^_*«

Iterking zal gebruiken, op Eikeboomen gegroeid «««

moeten zyn.

De Heer Marquis de Saint S i m o n heeft zonder,

een zonderling denkbeeld aangaande de Wor- bglid^*"^'

tels der Bloembollen voorgefteld (*) , die zyn

Ed. echter wel uitdrukkelyk in deezen van de

Wortels der andere Gewasfen en Boomen on-

derfcheidt : zo dat men dit denkbeeld van dien

Heer niet, met fommigen, op de Wortels in 't

algemeen moet toepasfen. Hy Itelt dat de Wor-

tels der Bolplantcn geen influrpende Werktui-

gen zyn, maar dat dezelvcn dienen om de Bol-

len van het overtollige te ontlasten. Zyn Ed.

tragt zulks te bewyzen (i.) doordien veeie Bol-

len deeze Wortels uitfchieten en zelfs bloeijen

buiten den Grond; maar neemt niet in agt, dat

'er zekerlyk in dat geval eene influrping van

Vogten uit dc Lugt moet plaats hebben , en,

zo dezelve door den Bol gefchieden kan , kan

zy ook gefchieden door deszelfs uitgefchooten

Wortelen, Een Boom kan leeven met zyne

Wortels buiten den Grond , gelyk wy vervol-

gens zien zullen. Maar (2.) zegt hy, de zelf-

ftandigheid deezer Wortelen is tot inilurping

(«) Des jMcinthti, Amftcid. 1768. QuJito. pa^. 13 €M.

B 2
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Inlei- niet bekwaam , dewyl zyn Ed, 'er gcene Vaat-
uiNü.

agtige Struóluur in waargenomen heeft , en hy

zou deeze Wortels wel by Yskcgelsj die door

't afdruipen dergelyke figuur aanneemen , verge-

lyken willen. Dit behoeft gcene wederlegging.

Zy geevcn , zegt hy (3 ) geen Vezelen uit:

maar geen wonder ; want het zyn de Vezelen

zelf en de Eol is de eigentlyke Wortel, even
als in de Knollen, Aardappelen , enz. Een Aard-

appel, bevat zo wel de Spruit of hetBeginzel van
de Plant als een Bloembol Wanneer men Bol-

len op Glazen met Water zet , z^t hy (4 )

,

dan moet de Kruin van den Bol in "c Water ko-

men , om den Boi Bloem te doen Ichieten : maar
ik heb altoos zorg gedragen , dat de Kruin niet

aan 't Water raakte, dewyl de Bollen by my
anders dikwils aan 't rotten floegcn. Verfchcide
Bollen gezet hebbende op Glazen met gekleurd
Water, nam hy (5.) niets daar van in de Wor-
tels waar, maar iets in de Bollen. Dit geeft

my geen uonder, v.anncer zyn Ed. dc Bollen
met de Kruin in 't Water zet. 't Geweefzel der
Wortelen zal te fyn zyn, om de kleurende flof-

fcn in te laaten. Was haare zclfftandigheid

ficgts een uitgeworpen ftoffe , dan zou het beter

met die Kleuring gaan Ook moeiten zy dan van
eene Bol , welke omgekeerd op een Glas met
Water ge7£t w^rdt, endaar in Blad, Steel en
Bloem fchiet, tjo wel als anders uitgeworpen
worden. In dat Geval zuigt zekeriyk de Bol het

\'oedzel door zyne Bkideren in. Zyn Ed. badt
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een Bol gezet op den Hals van een Bottel of Inlei-

Flesch met Aard-, cn toen fchoot die Bol zyr.c^iNC.

Wortels niet daar binnen , maar buiten om de

FIcsch heen. De Hals zal zekerlyk te naa^w

geweest zyn , om de Kruin te bevatten ; anders

wordt men dit nooit gewaar in Bollen , wanneer

zy gelegenheid hebben tot Wortelfchieting in

Zand of Aarde. Ik merk dit dan als geene bc-

flisfende Pioefneeming aan , en flel daar tegen

die onbetwistbaare Waameeming, dat de FjoI-

len, die door enkel Water gevoed zynde op

Glazen gebloeid hebben, als uitgeteerd zyn, en

niet bekwaam , om het volgende Jaar even zo

gebruikt te wörden. Hier is 't de reden niet,

dat zy niet fcnocg hebben kunnen uitwerpen

,

maar dat hun door deWoitcls geen i^cnocpzaam

Voedzel is toegcbragt , 't welk zy , in goede

Aarde geplant zynde geweest , zouden gcnooccn

hebben.

Thans komt nog in aanmerking , wat het eigent- ;^ef

lykc Voedzel der Plantgewasfen zy. Leeven zy y

van Aarde, van Water of van Lu-t ? Bcv^yU^^
alle die Elementen zig in de zelfftandigheid der

Planten , hoedanig ook , van de droogden , tot

t'c \ - fh n . van de zagtften tot de hardlien,

' tot den hoogden Eikeboom
/O moet men onderflellcn , dat zy

:ai tot Voeding {trekken xan de

s - . niccnt, evenwel, door Proeven

ondervonccn tc hebben , dat de Planten lecven

icunncn van enkel \\'ater; doch 't is zeker, dat

II. DEü, I. STug, B 3
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Inlei- gemeen Rivier of Regenwater altoos Aardag-
DiNC. tige deelen bevat. De keurige Proefneemingen

van den Heer Bonnet, over het doen groei-

jen van Planten in Mos, Spons, Zaagzel , Wol,
Kalk en andere Stoffen , buiten de eigentlyk zo.

genaamde Aarde , zyn elders uitvoerig ver-

haald (*). Aanmerkelyk is 't , dat bet Gewas
van Boekweit, by voorbeeld, in Zaagzel, Boom-
wol of Zwam gezaaid, niet hooger groeide dan

twee of drie Duimen , en dus een foort van

Dwergjes ma-akte,die ook zeer klein Zaad droe-

gen , hetvvelke niettemin , in goede Aarde ge-

zaaid , wederom zo groote en aanzienlyke Planten

voortbragt, als uit de grootftG Zaadcn, Dergely-

ke voorbeelden , evenwel , zien wy dagelyks , in

het verfchil der tiering van Gras , Koom , Moes-
kruiden , Boomen , enz. in fchraale of vette

Gronden, waar door zelfs de Reuk der Bloemen
en hoedanigheden der Vmgten merkelyk veran-
deren (f).

is na,-r Doch hier omtrent konjt in bedenking , of
verfchillende Gewasfen, in de zelfde Grond ge-

fchiiic^ide. plant, daar uit ieder het Voedzel haaien dat haar
eigen is , dan of de Vof-ten , welken zy inzui,

gen , allen van de zelfde Natuur zyn. Dewyl
fommige Gewasien een vette , fterk gemeste
Aarde, anderen een Zandigen of Steenagtigen

,

anderen de Kley of een zouten Grond en wat
dies meer is, beminnen; kwyuende zelfs in een

Grond

,

(*) IXf, VUrez6f:te Verhand. ITI. Deel , bl. 36, enz.

(tj pp zelfde JV, Deel, blajiz- 193.
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Grond , die hun oneigen is ; zo fchynt het dat Inlei-

de Haairbuisjes der Wortelen gefchikter zyn'^^^"^'

tot inneeraing van fommige Vogten , of de Va-

ten der Planten bekwaamer tot Verteering van

deeze of gene Stoffen, in deeze Vogten vervat.

En, dat de Sapvoercnde Vaten der Planten dec-

KC bejcwaamheid hebben , blykt door het Enten

der Boomen , als wanneer een enkel Takje ,

voortgroeijende op den zelfden Boom , Vrugten

voortbrengt van een geheel andere Smaak , dan

de Wortclftam. Ook is het zeer waarfchynlyk

,

dat uit een zelfden Grond veele Stoffen , van

een zelfde natuur , door verfchillende Planten

worden ingezoogeri: dewyl zy, by een geplant,

elkander berooven van noodig Voedzel, zo wcl

als Planten van cene zelfde Soort (*}.

De Waarneeming , dat fommige Planten el-

kander beminnen , anderen elkander haatcn
;

fommigen niet by elkander groeijen willen , an-

deren elkanders Groey bevoordeelen , fchynt

doch het eerstgemelde denkbeeld te begunlügen

:

want zo alle Planten een zelfde Voedzel uit den

Grond haalden , kon dit vcrfchil naauwlyks plaats

hebben. Dus ziet men , dat Rog en Tarw, on-

der elkander gemengd , wel voortkomen in Gron-

den , die voor Tarw alleen te ligt waren : getyk

ook Haver en Boonen , door één gezaaid , wel

draagen op een Akker , alwaar dc Haver alleen

kwaalyk geilaagd zou zyn (-}). Het

(•) Zïe een uitroerig Vertoog deiwegen , in het VI.DtfU.

dei Uitgtzigtt rtrbeKdeÜKSfn, Wad». 159, cnr^

(t) Ibidem, b'Mz. I7U
B 4

II. DEFi, I. STt?K.
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Inlet- Het gene uit den Wortel opfchict , cn zig

•t^üswis
^^^^ Grond vertoont , wordt in 't alge-

meen 't Gewas gchceten. Dit is in vcelcn

enkel Kruid of Bladerig Loof, gelyk in de Raa-

pen , by voorbeeld : in anderen zyn het geiteel-

de Bladen, gelyk in dc Aardbeziën ; in anderen

Stcelcn met Loof, gelyk in de Aspei^ie - Plan-

Hf,!.^ ten. Dit wordt , in 't algemeen , Kruid* ge-

noemd , waar van de Moeskruiden hunnen naam
hdibcn. ïn de meeftc Planten vergaat dit Loof
tegen den Winter, en fchiet in 't Voorjaar uit

den Wortel weder uit. In fommigen echter

houdt het ftond ; gclyk in de Scdums , Aloë-
PLintcn, enz. Zo de 'Svrcl Hcv.i:^ is cn "sW in-

tcrs overblyft, dan heet het Gewas een Boomp-
je * of Hetfter-fy naar dat de Steel enkcid is en

'

r f'^utrr een Kroontje maakt, of by den Grond in vcelc
M akken verdeeld. De Steel niet Houtig zyn-

. lic, din noemt men het een Struikge^ras |. De
a mnv.TÏ-.ciykc dikte cn hfxi.-ce ixvn x:n dc Steel

^ - '^^ rU . M1 '
. . Jr,.;,^[- tiicn

'
' n van den

ic zig in

^crdee-

- Bladen,

nk:n In Ibmmigc i^kintgcvvasfen voeren deezc tlee-

len byzondere benaainingcn. De \V'yngaarden

,

Sarm^r^ b\ voorbecld , hcbbcn Ranken * en déezen naam
geeft men ook wel aan wilde flouigcwasicn , die
op dcTgelyke wyze klimmende grociien, gelyk
dc Klimop, Kamperfoelie j cn am 'z Gcwn^ van

Pciü.
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vrui;tcn, u<A)\< .\c i'.rv.tcn en TurUclic
^

I'nMociu-h, Konik-oninicrsciv/. I'cn Slmik

truik * heer eu/;entlyk dat C.cw'ds , hetwelk

^con Stam ol" Steel kan noeiiK-n, !^elyk in

oortvplanten , als ook inde Distcleii, en/.

eeii kix.Hlniik /y , is bekend. De Steelen

Riet, K(»rn, (irasen der};elyken, voeren

naam van Halnun \. iJikwils /.yn deezc
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Iklei- dende zig alleeniyk door de verfchillende Kleur,
DING. Gedagte deelen zyn altoos in de opgegevene or-

de aan elkander verbonden
; zodanig , dat de

Schors het buitenfte is , en de overigen , als ge-

meld is , op elkander volgen. \m de Vaat-

agtige Struftuur is hier voor gefproken.

In de Boomen voert de buitenfte Schors, in

'tLatyn,den naam van Cortex; de binnenfte

Schors of Bast dien van Liber, 't zv, om dat

dezelve uit veele Bladen beftaat , ^ om dat
men 'er op plagt te fchryven. Het gene dan volgt
is het Spint (Alburnum), dus genaamd, om dat
het witter is dan het Hout. De buitenfte Schors
heeft meer, de binnenfte Schors of Bast minder
Blaasjes, naai' evenredigheid van de Vezelen of
Sapvoerende Vaten , uit welken zy is famenge-
v^even. In het Spint is dit Samenweefzel , van
Vaten en Blaasjes, vaster dan in de Bast, doch
losfer dan in het Hout (Lignum), 't welk van
binnen het Hart of Merg (Medulla) heeft,
meeftendeels uit Blaasjes beftaande.

ne*cifs De Geleerde Heer Dryfhoüt, Advokaatin

van 'dat 'sHage, verbeeldt zig, in zyn Ed. Verhandeling
r>r^ wcr- over dc Wortelfchieting der Boomen in zig zei-

ven, dat de Wortelen geen waar Pit of Merg
hebben. „ Hy merkt het Merg in dezelvcn al-

„ leenlyk aan als eene ftraalende famenloop der
Houtvezelen, Buizen of Vaten, in het mid-

„ delpunt van deo Wortel ; daar in tegendeel

„ het Pit in de Takken uit een Soort van Kliert-

„ jes fchynt te beftaan ^ waar in de edelfte dee-

s> Icn
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„ len van bet Boorafap , zegt zyn Ed.
,
fchynen Inlei-

„ afgefcheiden te worden, tot voortbrenging

„ van Bladeren , Bloesfem en Vnigten." Dus

zou ook een Worteltje , uit een Takje voortko-

mende , alleen zy-n oirfprong hebben uit het

Hout , maar een Takje uit het Merg des Houts.

En de Wortelen zouden alleen beftaan uit

Hout, Schors en Opperfchors (*).

Zyn Ed. geeft eene zeer fraaije Afbeelding

van de voortfchieting der Wortelen uit een

Takje , in welks doorfnyding de verfchillende

Zelfftandigheden worden aangeweezen ; doch

waar onder het Spint door zyn Ed. niet genoemd

wordt. Indien de evenredigheden der Zelfftan-

digheden in dit Takje zodanig waren , gelyk zy

voorgefteld z^ti , dan komt het my zonderling

voor, hoe, het gene zyn Ed. de Schors noemt,

b^Tia eens zo veel plaats in het Takje beflaan

kon , als het Hout (f). Want het Merg, het

Hout , en gezegde Schors , ftaan aldaar in mid-

dellyn omtrent tot malkander als i , 3, 5 : w^es-

halve de Oppervlakten in de doorfnyding nage-

noeg de evenredigheid hebben van i , 8 en 14.

In alle Takken en Boomcn , ondertusfchen , is

de Schors of Bast (Lifcer) maar zeer dun: des

ik geloof dat het gedeelte C C C dat gene zal

z\Ti, 't welk men het Spint (Alburnum) noemt ,

en hhhh de binnenfte en buitenfte Bast met el-

kander. De

(t) iWd.PU s, fig.i.
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NLZT- De Waarneemingen van M a l p i g h i u s en

G R E w , omtrent het Samenllel des Houts , zyn
atneiiftei

vermaarden Leeuwenhoek groo-

""^^ telyks opgehelderd. Deeze nam , in 't Eiken-

hout 5 driederley foort van overlangs loopende

en tweederley horizontaale Vaatjes waar. On-

der de eerften kwamen 'er grooterevoor, met

Blaasjes , van zeer dunne Vliesjes gemaakt

,

voorzien , en kleinere , als ook zo kleine, dat

'er van deeze laatften door hem twintigduizend

,

in het negentigfte deel van een vierkanten Duim

,

gelteld - worden. Van de Horizontaale kwamen
Ibmmigen regtftreeks voort uit het Merti of

Hart , anderen , in veel grooter menigte , lagen

hier en daar: zo dat hy 'er 14.00000 in de ruim-

te van een vierkanten Duim rekende te zyn.

Hetmaakzel deezer Vaatjes is, volgens hem,

Schroeftwyze. In de Cocosnooten nam hy waar,

•dat de Wanden der Vaatjes geformeerd werden

door Spiraale Vezelen , die op de zelfde manier

om de Cylinders derzelvcn gewonden z\ti, als

een Koperdraadje om de Snaaren van Darmen in

het Mufiekmig. Het zelfde maakzel ontdekte

hy in een Stroohalm, wier Bast een Oppervlakte

heeft uit Vaatjes van ongelooflyke kleinheid la-

mengefteld.

Maaktei De vermaarde Rüisch onderzogt op een

celen, nieuwe manier het maakzel der Stcelen , dezel-

ven door weeking in Water ontbindende, en

bevondt dus , dat de zelfftandigheid , op derge-

Ivke wyze als die der Beenderen in het Lig-

haam der Dieren, uit kleine Plaatjes in 't ronde
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geplaatst, en door Nageltjes, als 't ware,famen Inle

gehecht, beftond. De gedagte Plaatjes, zelf,^^^'^-

waren gemaakt van Vezelen, volgens de langte

van den Steel hier en daar zodanig omgeboogen

,

dat zy tusfchenruimten formeerden , in welken

Blaasjes zyn , door dwarfe Vezelen verdeeld , en

op veelcrhande manier met elkander gemeenfehap

hebbende. Hier uit blykt, dat de Steel in ftaat

is om de Vogten, uit den Wortel ontvangen ,

met die door de Oppervlakte ingezcogcn zyn

,

en met de Lugt te vermengen, en dus dat gene

daar van af te fcheiden, 't welk tot de Groeijing

van 't Gewas vereifcht wordt.

Dat de Steelen , Stengen en Stammen der

Plantgevv-asfen, de Lugt , Water en' andere Vog-

ten , niet alleen overvloedig door de Oppervlak-

te van de Schors intrekken en uitdampen , maar

dat ook deeze VloeillofFen , onbelemmerd , door

den Steel of Stam op en nederwaards bewoogen

worden, is door veele Proefneemingen bewee-

zen. Onder de Lugtpomp ziet men , dat de

Schors of Bast menigvuldige Lugtbellerjes uit-

geeft. H A L E s heeft de influrping van Lugt

en Water, door de Oppervlakte van den Stam,

waargenomen. De vrye loop der Vogten, op

en nederwaards , blykt, (als reeds gez^d is,) uit

het groeijen der Boomen, die 't onderfte boven

in de Grond geplant zyn. ^fen heeft ook ge-

zien , dat een Boom , wiens Wortel buiten den

Grond was en bleef, alleen gevoed werdt door

jnid-
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Inlei- middel van zyne Takken , die aan twee nabuu-
DING.

jjgg Boomen waren vastgegroeid (*).

Wortel- Hoe het bykorat , dat een afgefneeden Tak

de!' stdf-
Takje , gemeenlyk Stek of Poot genaamd ,

ken, enz. aan z>Ti bovcn-end allecniyk Takken, en aan

zyn onder -end niet dan Wortelen uitgeeft, is

door gezegden Heer Dryfhoüt, op de ge-

dagte OnderfteUing , dat de Takken uit het

Merg , en de Wortels uit het Hout hunnen oir-

fprong hebben , zeer fraay verklaard (f). De-
wyl de buitenfte deelen van het Takje eerder

en meer door de Vogtigheid van den Grond
aangedaan worden , dan de binnenïte , zo is bet

natuurlyk , dat onder de Aarde Wortelen voort-

komen , en boven den Grond Takken , tot wel-

ker uitfchieting een meer bereid Vogt, door de
werking van de Lugt en Zon verlevendigd

,

fchynt vereifcht te worden. Men kan echter

niet ontkennen dat dikwils aan Stek van Aal-

besfen, by voorbeeld, en aan Wilgen - Pooten

,

Takjes , Eladeren en Bloesfem groeijen , eer

zy nog eenigen W(Mtel hebben voortgebragt;

't welk dan een werking zou moeten zyn in het

Merg, nog afhangende van den Moedérflam of
Boom , daar deeze Takken afgefneeden of afge-

houwen zyn. Ook blyven die Uitfpruitzels niet

in wezen, ten zy de Stek of Poot middelerwyl

Wortelen gefchooten heeft.

Wan-

(*) nKLtiVegttdli Statkksoi Gros'ijtndt JVetgk*t^de, loc. dh',

(r J Zie rtrkarJ. dn Htll. Maatfch, als boven , bU IS5 , en«.
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Wanneer een Takje of Loot op een Boom Inlei-

ge-Ent wordt, kan men dcszelfs TakfcIiietingDiNC.

op dcrgelyke manier verklaaren ; maar in de
J^f^^,'"'

Octdatié'n , wanneer alleenlj^k een ftukje van de Enren

,

Bast, met een Knop voorzien , in een Snccde*""'^

van de Bast wordt ingeftooken , fchynt de oii-

fprong van deszelfs Takfchieting naauwlyks af

te kunnen hangen van het Merg of Hart des

Booms , als waar mede die Knop geen blykbaare

gemeenfchap heeft. De Wortels gecven ook

onmiddelyk Takken uit , die wcezentlyk van

eene Houtige Natuur z^ti , alzo zy Boomen
kunnen worden , gelyk dit blykt in de Uitloo-

pers der Hazelaaren , enz. Het Hout , in te-

g;endeel , kan Takken uitgeeven , tot Vrugt-

draaging onbekvvaam , gelyk men dit ziet in de

Waterlooten. En mooglyk zyn deeze van der-

gelyke natuur als de Plantzoenen der Vrugtboo-

men , van Zaad geteeld , die geen goede Vrugt

draagen, voor dat zy door het Enten zyn tam
gemaakt.

Wat is, verder, dereden, dat deSteelen der Loodregte

Planten en Stammen der Boomen altoos Lood-

regt opgroeijen , indien zy niet tot een anderen

Stand worden gebragt, door uitwendige oirzaa-

ken , of door hun eigen zwaarte ? Men ziet dit zelfs

in Planten die aan eenfleilen Muurgrodjen : mep
ziet, en door de gewoonte zonder verwondering,

hoe een omgevallen Boom , al voortgroeijende

,

zynen Top ombuigt , en verder in de Loodlyn

opheft. Van Boouen en andere Zaaden , hoe zy

II. DlH,. I. STOK»
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l^LEi' ook in den Grond gcftokcn zyn , ryst het Spruit-

DiNG. je altoos naar omhoog en de Wortel daalt naar

beneden. De Heer Dodart(*), naauwkeu-

rig overwcegende, wat hier de Reden van mogt

'zyn, onderflelt, dat de Vezels of Sapvocrende

Vaten der Stammen den aart hebben van door

de warmte der Zonne ingekort en door de Vog-

tigheid des Aardryks uitgezet te worden ; waar

van het tegendeel zou plaats hebben in de Wor-

telen. Doch dus zouden de Stammen altoos

naar't Zuiden moeten hellen, dewyl de Warm-
te der Zon meer aan die zyde werkt, dan aan

Noordzyde. \\'at moest x-r gebeuren in be-

flo(?tcn plaatfen , alwaar de warmte der Zon

naauvvlyks werkt V Hier is nogchans de manier

van groeijing even de zelfde. Ook heeft die

Heer de ongenoegzaamheid van deeze Stelling

erkend, en, wat de Steelen en Stammen aan-

gaat verder toevlugt genomen tot de opklimming

der Dampen indeLugt, die Loodregt opwaards

gcfchicdc, wiKir men, ten opzi,i^t van de Wor-

tels, zou kunnen byvoegen,de Loodregte neer-

zakking det" Vogten. Maar de meefte Worte-

telcn fprciden zig Zydewaards uit, en byna

alle 1 akkcn hebben ecnc helling naar den Zigt-

cindcr. Ook ziet men dat , zo wel dc ctnc als

de anderen , indien zy in hunne loop geituic wor-

den , zig omkrommen , en ccnc andere rigting

aanneémen.

De

(•) Mem. dt r^tad. R, itt Sdencts, dc P*ris , dd'An.

1702.
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Dc Heer Bonnet Hek vast, dat dc gedag- I-^^-

te opryzing van den Steel en dc nedcrdaaling'^^'^'

der Wortelen afhangt van derzelvcr VVerktuig-

lyk Geftcl. „ Men neemt waar (zegt zyn Ed.)

„ dat dc Houtige Vezels en Blaasjes in dc

„ Wor!:cls op cene regt tegcndrydige manier

„ gefchikc zyn dan in dc Stam, Fïier bedaan de

„ Houtige Vezels het uitwendige en de Blaasje*

„ zitten inwendig : daar bcllaan dc ecrflen heV

„ inwendige en de Blaa^jcF het uitwendige. Dcc-

j, ze twee Rangen van Vaten kruifcn elkander

in de Stoel der Plant" (f).

De. Steelefi , Struiken en Bloem fïengeri van
^'^-^^

vecle Planten , fchoon zy overblyvendc Sroclen

en Wortels hebben, dienen mrc- ' ( or dén Sa{-

zoen. Jaarlyks fchietcn deezc Plai tJ^cwasfeii

nieuwe Steelen uit. Neem dc LeÜer , Aspcr-

gies en anderen tot voorbedden. I:i anderen

blyven de Sieelcn over, gcevcndc jaar'yks nieu-

we Spruiten en Bladeren. Jn anderen , gdyk
dc ïleeftcrs en Boomec , blyfc de Steel 70 lan^^

in we/'^n , als 't Gewas leeft
, «rfeljr n:i>' v^:

waarfeliynlyk zo lang, ten minflc in dikte, aau.

Dit maakt , dat 'er Eoomen zyn van cnrza'^ly-

kc n-itc en d 'rtr. F n Ta-vrixboom , op een

. %\ crdt voor
' ebben van
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NLEi- Boom zy-n, daar men eenig Eerigt van heeft,

zegt de Heer B a r r i n g t o n (*) ;
aangezien

de gfootc Karftengeboom , te Tortworth in 't

Graaffchap Gloucester , in Engeland , nu veer-

tig Jaarcn gelcedcn gemeten ,
maaj- cenen om-

trek hadt van 51 Voeten. Deeze Heer moet het

Werk van Adanson niet gelezen hebben', door

wien aan de Kust van Senegal Boomen gevon-

den zyn van 78 Voeten omtreks , cn andere

Reizigers 'er in Afrika gezien hebben van 30

tot 37 Voeten middellyn (f). De Stam van den

Sycomorus/m Egypte, valt fomtj'ds vjftig Voe<

ten dik

o;r»ank
^^ raagt men , dc reden is , dat Boomen

'^^^ in dikte aangrocijon ? W y lebben gezien , dat

dezelven uit vyf èetfftfin'digheden faniengefleld

zyn, die op elkander volgen, en v^aar van het

Merg de binnenfte is ,beflooten in het Hout, dat

van het Spint, dit van de Bast en deeze van de

Schors omvangen wordt. Iedereen weet, dat de

aangrocijing der Boomen Rifi^swyze gefehiedt,

binnen de Bast , die echter ook in dikte toe-

neemt. De groote onderzoekers der Boomen heb-

ben verfchillende gedagten gehad ovcr de aan-

grocijing van het fïout , v^'elke het voornaamfte

i?. GnEwleidr dezelve af van de Schors, Mal-

piGHiüs van de Bast , en H A l e s doet de

Houtlaagen uit het Hout zelf voortkomen. Zou
het

(») Plll. Trans, fot 1770. VOL. LTX. Part l.p,li , «iR»

I (t) Families Planta, VTcLp. CCXI.

(1) HAsaxqcisr. Rfizm, oaavo. p. s06.
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iiet wel caieigen zyn , te ftellen , dat alle die Inlei-

zelfftandighedtn te famen daar toe medewerk- ^^^^*

ten ? Tuïfchen de Bast en het Spint is in groei-

jende Eoomen en Takken , by Zomer, altoos

ccne Vogtigheid waar te neemen , welke door

het droogen Vezelagtig wordt , en dan de Bist

met l.et Spint verbindt , zodanig dat men de

lakken niet Ichillen kan, af men moetze in 't

Water leggen. Dit weeten de Mandema^ers
en maaken 'er gebruik van tot de Tecnen -^^an

wit I\Tandewerk. Een leevcnde Tak van een

Boom affnyder.de, en die dan den Bast aiitro<.:-

pende , (gelyk fomtycs gemakkelyk gefchieden

kan , en ik meerrtiaalen heb gedaan, om zulk

een Tak tot een Gard of Wandelflok te gcbrui-

ken ,) is dezelve derniaate met een taaije Slym

bezet , dat ze aan de Handen kleeft , en on-

aangenaam valt in 't gebruik. Met reden kan

men deeze Slym vergelyken by het Wit van

een Ey , dat tot voeding dient van het Kuiken

,

als ook met het zogenaamde Cambium in 't

Dierlykc Lighaam , "t welk de Wonden heek

en de Beenderen , die gebroken zyn, wieder

famenlymt. Immers , even als men in Kw-aad-

fappige Menfchen dit traag en fomtyds nooit

ziet gefchieden , zo befpeurt men , dat in kwy-

ncnde Boomen de Bast , naar evenrcdip;:ici.'

,

dikker is dan in gezonde: dus neemt dan in c'--

zelven ook het Hout zo veel niet toe , en

hierom verdient het Gevoelen van M a l p i-

G Hl lis den voorrang. De Bast is het ei-

I^ Dïïi. I. Stuk. ^
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I gendyke Werktuig , waar door hcc Spint ge-

fomieerd wordt , en dit verandert allengs in

Houc. Men ziet Boomen, wier Hout en Spint

geheel verrot is , uit de Bast nog wederom
zwaare Takken fchieten. Dit zag ik nog kort-

lings hier by de Stad in een Boomftam , byna
anderhalf Voet dik, die een Mans langte hoog
was afgebroken , van binnen geheel hol , en
waar van de Bast boven een Tak hadt uitgege-

ven , welke thans byna een Arm dik is : daar

in tegendeel, zo dra een Boom geheel of voor
een gedeelte, al ware bet flegts ter breedte van
een Duim , van Bast beroofd is , het Hout op die

plaats nooit weder een nieuwen Bast krygt. Dus
ziet men ook blykbaarlyk , dat de Wrong , die

aan een afgekapte ftomp van een Boom of Tak
ontflaat , geen uitzwelling van het Hout is ,

maar van de Bast
; terwyl dan het Hout dik-

wüs de Verrotting ondergaat , ten minfte aan
dat uit - einde fterft. Tot nader bewys dient

,

dat de ilc-rktc der Vezelen van de Bast, in taai-

heid, veeltyds die van het Hout te boven gaat.

Voeg by dit alles , dat de meefte kragt der

Sappen plaats heeft in de Bast van veele Boo-
men , gelyk in die der Eiken - Takken , tot

Leertouwing, om van de Kaneel, Kina en vee-

le anderen niet te fpreeken.

Van de Steelen, Stammen en Takken, gaan

wy tot de Bladen over, daar men een on-

gemeene Verfcheidenheid in kan waamecmcn.
Dczelven raaaken , als de Bloem en Vrugt ont-

breekt.
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breekt , het voornaamfle Kenmerk der Gev/as- Inlet-

fen uit. Aan de Bladen worden zeer gemakke-^^^*^*

]yk de Soorten van de meefle Planten , Heefters

en Boomen , onderfcheiden. Ja men heeftze

zelfs gebruikt tot bepaaling der Geflagten. Wy
moeten dan hier op een weinig ftaan blyven.

Sommige Bladen zyn van den Wortel of Stoel Enkeid*

der Plant aa-omftig ; anderen zitten aan den^'"'^'""*

Steel , Struik of Stam ; anderen aaiï de Tak-
ken , Twygen of Looten der Boomen. Dit

verfchil heeft dikwils plaats in eenzelfde Plant,

en dan is veeltyds de figuur der Bladen ook
verfchillende. In 't algemeen worden zy ver-

deeld in Enkelde en Saméngeftelde ; waar van

de cerftcn ieder op zig zelf , de anderen met
elkander famengevoegd , een Blad uitmaiken, Dus
hebben de Lindeboomen Enkelde , de Eslche-

boomen Saméngeftelde Bladen. In de Enkelde

geeft men agt op de verfchillende figuur. Som- Rondagti-

migen zyTi van Omtrek rond of rondagtig o{f:j,rotun-

ovaal, dat is langrond, en langwerpige hebben-'''^

de dan fomtyds een Punt, fomcyds geen. Van
de byna volmaakt ronde Geftaltc , die zeld-

zaam is, tot de langwerpige, waar de langte de

breedte verfcheide maaien te boven gaat, zyn
oneindige trappen. Alle deeze Bladen hebben
de Oppervlakte boven en onder plat, en cn-

der de zodanigen komen Gehoekte voor
, dieg^,,^^^^^

wederom zeer verfchillen. Men vindt 'er Lan-'^niuLtl."

cetswyze en Liniaale. De eerften zyn fmal

,

doch loopen aan beide Enden fpits uit, de an-

C 3 de-
M. DSEI,. I, STWt,
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-deren blyvcn o\'ei-al even breed, als een Li-

niaal. Men Vindt Elsvonnige Bladen, die in de

Pyn- en Denneboomen Naalden heeten. Som-

migen zyn, drie, vier oï vyfhoekig, enz. Dee-

Hoeken loopen uitwaards , doch men vindt

ook Bladen met zeer diepe iawaardfe hoeken,

tiie men Ingekeepte Bladen noemen kan. Van
dien aart zyn de Niervormige , Hartvormige

,

Halfmamswyze
, Pyl- en Piekbladen : waar van

in de Lepelbladen, Klisfen, het Maankruid, 't

^velk 'er den naam van heeft, de Winde, Zuu-
ring , voorbeelden zyn. Men vindt ook Bla-

den , die door zodanige Keepen in tweeën ,

dric-cn , vieren , vyvcn en menigvuldigraaalen

zyn verdeeld. Dit iaacfle heeft plaats in Ei-
kenvaren en een Scort van Miltkruid. Deeze
vcrdcclingen maaken fomtyds de Bladen als Ge-
vingerd of Gepalmd, de^^'\I zy de gedaante van
ct:n H-nd hebben

; fomtyds \vord(!n zy daar door
als Gekwahd ; Ibmtyds ais > ware Gevind ; fom-
tyds Gehakkeld of Getand , met oneindige ver-

fcheidenheden. Deeze laatfte naamen geeft men
doorr^rans aan rondagtige Bladen , waar van de
Rxnd m?t Hakkels of Tandjes is ingefneeden,

en d'in zyn deeze Tandjes grover of fyncr, dig-

ter by een of \'crder van elkander geplaatst , 'c

v;elk dus de benaamingen op 't tapyt brengt

,

van Gekartelde of Zaagnvyze en Schaarige of

Uitgefneeden * Bladen. In 't laatfte geval zm
de Infnydingen rond. Scmtyds is de Rand van

•t B'ad als met Ooghaairtjcs bezet
; fomtyds

met
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met Stekels of Doornen. De cerlicn kan men Int.i:;-

noenicn Oogliaairigc , de anderen Gedoornde^^'''^''-'*

bkiden. 13ie den Rand zundcr cenige Inkee-

pjngj jnihyding of Schaaren , geheel effen heb-

ben, kan men no^tïx Effenrandige * Bladen; * Jmcgn-

doch dit heeft ook plaats in de genen die ver-
^''^'^

deeld zyn. De Rand is ftanwylen Geplooid ,

fomwyien Gekruld , als in foromige Kaasjesbla-

den, en dan voerenze hier van den naam. Aan stomp gc

den Tip z^-n fommige Biadcn fpits , anderen Xt/^.
fcomp , cn dan als Afgefneeden , of als Afge-
leeten , cn ook wel Uitgerand of Rond , met

een menigte veranderingen. Dc Oppervlakte Huigeof

is glad of ruig. Onder de eerften heeft ook Y^'y'^
'

v,-el een Lymcrgheid plaats: onder de anderen

is veel verfchil. Somtyds is de Oppervlakte

muw , door kleine oneffenheden , Knobbeltjes

of Tepeltjes ;
fomtyds met zeker Dons bezet

,

dat dc Bladen IVollig , Borftelig Stekelig of

Prikkelig in 't aantasten maakt. Men rindc 'er

ook, die Geplooid , Gegolfd, Gevouwen of Ge-

rimpeld zyn : fommigen zeer itcrk , anderen

flaauw Geaderd t enz.

Al het gemelde heeft plaats in platte, .dun- r.;ki.s

ne Bladen. Dc Dikke Bladen zjn Plat, ge-"'^'^''''-

• - ' hanfchc VygplaDt , of Verheren-

•:izn vindt 'er Vleezige onder , die

t dc Oppervlakten, en Ilicz'gen ,

-:cnlMer- hebben. De gcd:i:.nte

,. N /onderling. Sommigen zyn v::n i\guvv

een Degen , anderen als ccn Z-.-aird oj'

C 4
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Tnlei- Mes, aan de ééne zyde fcherp; anderen Twee-
DING. fnydende; fommigen Driekantig als een Pook',

in eenigen gaat de dikte van het Blad de breed-

• com. te te boven , en deeze noemt men Gekneepen *

Bladen ; anderen zyn Bylvormg , getykende naar

't Yzer van een Byl ; anderen Tongagtig : eeni-

t Tereiia gen RohoTid , of Spilrond f, als naar 't end ver-

dunnende : eenigen gelyken naar een Pyp, en

worden genoemd Pypagtige ; anderen naar een

Geut en heeten Geutagtige Bladen. Van alle

deeze vindt men onder de Aloë - Planten ,

Toorts - Planten en anderen , genoegzaame voor-

samenffc- \'an de Enkelde gaan wy tot de Samengg-

ütit^^^'P^^^ Bladen over. Zodanig noemt men die

genen , welke beftaan uit eene famenvoeging

van verfcheide Bladen, die maar ééne aanhech-

ting hebben aan den Steel. Dus worden daar

toe betrokken de Gemichte Bladen , die als met
Leedjes aan elkander gevoegd zyn , gelyk in de
Indiaanfche Vygplant: de Gevingerde iédzx \Qr-

fcheidene by eikander , Straalswyze , op het
end van een zelfden Steel zitten , als in het
Zwarte Nieskruid en de Lupinen. Men vindt
'er dus van twee, drie, vyf en meer Bladen

Gcvinde/amengefleld. Gevinde Bladeren zyn de zoda-
rinnat^. „iggn ^ ^^^^^ ygg]^ Blaadjcs , tér wederzy-

de van een Rib geplaatst, als Vinnen , beftaan.
Onder deeze heeft een groote verfcheidenheid
plaats. De Blaadjes ftaan in de meeften tegen
elkander over aan de Rib , doch in fommigen
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overhoeks ; in eenigen is op 't end een oneven Inli

Blaadje, in anderen niet, die men als afgebroken^^^^

gevind aanmerkt. Somtyds loopt de Rib in een

Klaauwier of Krulletje uit , gelyk in de Wik-

ken : fomtyds ftaan 'er kleine Blaadjes tusfchen de

groote en dan kan men het Blad ongelyk gevind

heeten. Ook zyn 'er als met Lapjes tusfchen

de Blaadjes , die men Lapvinnig , en van en-

kelde Paaren , welke men Paarvinnig noemen

kan ; gelyk dit plaats heeft in fommige Lathy-

risfen , die ook aan 't end van de Rib een

Klaauwier hebben.

Wanneer de gemeene Steel van een Blad zigverdui

verdeelt , en dan aan zyne verdeelingen met Jecam^

Blaadjes bezet is , zo noemt men het Verdubbelde^'^

Bladen. Sonituts zyn 'cr aan ieder Verdeeling

twee, fomtyds drie Blaadjes en fomtyds zyn

de Blaadjes aan ieder Verdeeling van het

Steeltje op nieuws als Vinnen geplaatst, gelyk

in verfcheide Soorten van Engelwortel en an-

dere Kroontjes - Kruiden , die dan duhbeld Ge-

vinde Bladen hebben. Als het Steeltje der

Bladen verfcheide Verdeelingen heeft , dan

noemt men het Blad meervoudig verdubbeld

waar van men onder de Wilde Kervel, Kamil-i»«

len , Venckel , voorbeelden vindt. Ook komen

'er dubbeld drievoudig Gevinde en meer verfcliei-

denlieden van dergelyke Bladen voor.

De plaatzing der Bladen maakt ook een aan- v«

merkelyke onderfcheiding. De meeften zyn Gfi-piJ^

jkeld, doch veelen Ongefteeld, In de GefteeI-="2.

Cs de
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In LSI- de is het Steeltje fomtyds niet in den Rand,
DING. jj^^ bicnenwaaids ingeplant , cn dan neemt

'^"'""•'^nenze * Schüdhladen
; gelyk in de Plompen.

De Ongefteeide z^ n of eenvoudig aan den Steel

t Ses/iiia gefaecht en dan heeten het Zittende f ; of zy

loepen 'er een weinig langs heen, als Geplakt;

r^i/r*^'
^^^^ nicn het | Kkefbladen : of zy cmh-

vatten den geheelen Steel , in de rondte ; dan

zyn het Halsbladen : of ten halve. Als de Steel

'er door heen gaat; dan zyn het Doorboorde:

als zy een Scheede om den Steel maaken , zyn
het Scheede -Bhden. Men vindt fomtyds twee

^«>r^^:^Bhdcn om den Sttclfa7non^e^:;ro2id §, gdvk in

het Muizen - Oor , cii-. \ ;ai de Scheede -Bla-

den levert het Varkens - Gras ; van de Samen-
gegroeide het Boelkenskrüid vcorbeekien uit.

Sommige Bladen komen uit den Wortel
voort , en deeze noemt men IVortelbladen : an-

deren zitten aan den Steel , Stam of Takken.
Men vindt er by de Mikken der Talrken en by
de Bloemen. Aan een zelfde Gewas verfchil-

Jea dikwiJs de Bladen in figuur, volgens deeze
plaatzing , aanmerkelyk : weshalve het nood;<^

is , die te onderlcheiden. De gedaante der
Zaadblaadjes , welken de twee ecrften zyn, die

zig van het opkomende Zaad vcrtooncn , is ook
byna altoos anders dan die der volgende Bla-

den. Sommigen omringen den Steel Kranswy-
* ' '"3aken dus rondom denzelven een

L^iUtJ Star van drie, vier, vyf of meer Blaadjes. In
fommige Planten zyn de Bladen by Paaren, in

an-



deren Overho:h geplaatst , in fommigen langs

tien Steel oi' 'Jakken wyd verjlrooid; in ecnigen'-*

%.jr digt aan een , en m fommigen leggen zy

als Dakpanneji op elkmicUr *. Deeze laatften, *

gelyk in foorten van Huislook , kan men Ge~

Jchubde Bladen noemen. Aan fommige Gewas-

fen xyn zy Gebondeld, als in de Lorkeboom: in

anderen als Gevlerkt , 't welk in eenige Denne-

boomen plaats heeft.

L I K N^ u s heeft nog een onderfcheiding ge-

maakt, naar den Stand der Bladen, of zy wa-^

Hrfas aan den Steel der Plant gehecht zyn, dan

met een fcherpen hoek, op of nederwaards, of

als tegen den Steel aangeplakt, of byna daar te-

gen aan , zo dat zy als regtopftaande kunnen

aangemerkt worden. Sommigen zyn opwaards

,

anderen nederwaards imgehoogen of gekruld :

ccnigen hangen met de Punt naar beneden.

Islcn kan niet ontkennen , dat fommige Plant-

gLwasfen hier in aanmerfcelyk van elkander ver-

fchillen ; doch *t is niet minder zeker, dat zulks

iiict aUccn een groote verandering ondcrhc\'p;

is , naar dat de Bladen hooger of laagcr aan dcu

Steel geplaatst z^-n, in ecne zelfde Plant, maar

cok op verfchillende tyden van den Dag. De
" r Bonnet meent met reden te kunnen

lellen , dat de bovenfte Oppervlakte der

heflaat uit Vezelen , die zig door de

: ; , de -orderlte uit zodonigcn, die zig

. c \'oi.>;tigheid famcntrckken , en dit zou

-aak zyn van het laatilc. Voorts neemt
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Inlei- hy waar, dat de Bladen , naar de verfchillende
DiKG.

j^elling der Steelen , een andere plaatzing aan-

neemen, wordende zelfs, wanneer de Steel te-

gen een Muur aan geplant is, fomtyds zodanig

verichikt , dat zy altemaal gioeijen aan eene

zelfde zyde van den Steel , daar zy natuurlyk

wederzyds aan Honden. De Heer Bonnet
merkt derhalve dit alles als toevallig aan. Ze-

kerer is 't, dat 'er Bladen zyn, die altoos langs

de Oppervlakte van 't Water dryven, gelyk in

de Plompen : anderen die zig onder Water ge-

dompeld houden , 't welk in veele Soorten van

Fonteinkruid plaats heeft , en/,

zeiman- De meefle Bladen hebben een middel - Rib

,

BifJen'I'^"^van den Steel der Plant afkomftig , welke een
Netswys' Geweefzel door het geheele Blad vcr-

fpreidt. Dus openbaart zig , voor 't bloote

Oog , het maakzel der Bladen in 't algemeen

,

en , tegen 't Daglicht gehouden , is dit Nets-
wys' Geweefzel doorfchynende. Het kan ge-

heelenal van de onderfte en bovenftc Opper-
vlakte afgefcheiden worden , maakende dus dat

gene uit , 't welke men 't Geraamte noemt van
een Blad. Alsdan is de Papagtige zelfflandig-

hcid daar afgefcheiden , welke men door 't Mi-
kroskoop ontdekt heeft te beftaan uit eene fa-

menhooping van Blaasjes , die open Mondjes
hebben in de Vliezige Oppervlakte.

De vermaarde Hoogleeraar Ruisch was de
eerfte , die de manier uitvondt om door wee-
king de Bladen dus te ontleeden , doch hy hieldt

de.
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dezelve geheim. Anderen zyn hem op 'c voet- Inlei-

fpoor gevolgd, en hebben de handgreep aan de^^^^'

Wereld bekend gemaakt. Bladen , die niet te week

zyn , met kookend heet Water begooten , laat

men eenige Weeken in een beflooten Glas (taan,

Eindelyk toont de verheffing by het Steeltje ,

dat de Wceking volbragt zy , en dan kan men

de Opperhuid met een ligte Hand, door Ge-

blaas geholpen , gemakkelyk daar affcheiden ,

wordende vervolgens het Netswys' Geweef-

. zei, door eene zagte beweeging, van de Blaas-

agtige zelfftandigheid gezuiverd.

Door deeze Weeking is gebleeken, dat het

gedagte Netswyze Geweefzel t'eenemaal beltaat

uit Sapvoerende Vaten , die in de gezegde Blaas-

agtigc zelfltandigheid uitloopcn, of met dezel-

ve gemeenfchap hebben door kleiner Vaatjes.

De Hoogleeraar R u i s c h hadt in dikke Sap-

pige Bladen , gelyk die van de Indiaaniche Vyg-

of Conchenilje- Plant, wel drie of vier Laagen

van zulk een Netswys' Geweefzel waargeno-

men , welken hy in Plaat vertoonde (*), Na-

derhand heeft men zelfs in platte dunne Bladen

twee zulke Geweefzels, op elkander leggende ,

gevonden. Het onderlle Net beftaat uit Tak-
ken die losfer famengeweven zyn en wyder
Maazen formeeren : hier pasfen de voomaamfte

Takken van het bovenfte Net op , die vervol-

gens.
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iNLEi-gens, door de tusfchenruiniten der Maazen of

DING. Perkjes , in een ongemeen teder en fyn Vaat-

agtig Net 3 't welk ontelbaare Inmondingen

heeft van Vaatjes, verdeeld worden (*).

Een aanmerkelyk verfchil bevondt RriscH

in de zelfftandighcid der Sappige Bladen. Die

der gezegde Indiaanfche Vyg beflondt uit Va^

ten , welke door eene menigte van Zydcakken

gemcenfchap met elkander hadden, en faracn-

liepen aan 't end van 't Blad : maar in de Aloc-

bladen gaven de Vaten of Vezelen naauwlyks

ecnige Zydtakken uit : beilaande dus, buiten

die Vaten , de geheele zelfflandigheid uit een

foort van Pap, veel gelykende naar de gene,

welke in de Peeren en Perliken plaats heeft , of

ook naar die van eens Menfchen Milt, En,
door het oplosfen van gedagte Pap , wierdt hy

duidelyk gewaar, hoe dezelve uit kleine Vaat-

jes bcftondt , en daar in ontbonden kon wor-

den ; gelykende dus veel naar de Schorsagtige

zelfflandigheid der Herfenen. Hy hadt zelfs

die Pap , uit Bladen van de Amerikaanfche

Gedoomde Aloë , dus bereiden kunnen , maar in

die van de Socotorine of Afrikaanfche was het

deezen hekwaamen Ontleeder niet gelukt: hy
vondt daar in wel dergelykc overlangs loopende

Vaten, zonder zydtakken, doch die waren vast-

gehecht aan het Vlies , dat de Oppervlakte van
het Blad bekleedt

(f). De

() ]. GlSKtRl de l'esetallBus Bhftrtatlu P> 75.

(tJ AJ-ccn, Anat. Dcc. Ui. p. lo.
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De Bladen 23,11 weleer als de Longen der Inlei-

Planten aangemerkt 3 en^ dat doDr dezelven een^^'^'J^"

.

grooter veelheid van Lugt ingellurpt worde, dan ^S"'^
door de Schors van den Steel of Stam en Tak-^^^^^*"'

ken , is ontwyfelbaar. De geleerde H a l e s

heeft 5 in zyne Weegkunde der Plantgewas/en ,

zulks ooglchynelyk bevveezen. Dat zy een me-

nigte Water kunnen influrpen , en natuurlyk

fterk uitwaafemen , is niet minder zeker : maar

dat zy het voomaamfie Werktuig zouden z^-n

van de opklimming der Voedende Sappen in de

Plantgewasfenjkomt niet zo blykbaar voor. Im-

mers , zou men mogen vraagen , waar leeven

dan de Booraen van , wanneer zy Bladerloos

zyn ? En ,
aangezien het Voedende Sap rykelyk

vercifcht wordt tot de uic((hicLng d' r hn<\ui

zelve , zo is de Vraag, door welk middel dan

dit Sap in 't Voorjaar wordt opgeheven ? Niet-

temin verzekert men , dat zulks door de Proef-

neemingen van den Heer Ha les beweezen

zy (*). Die zelftie Autheur ondertusfchen heeft

bcweö-d 5 dat het Sap der Planten in de Win-

ter ook opklimt en nederdaalt (f).

Men kan niet twyfelen , of de Bladen zyn

het voornaame Werktuig tot bereiding van dit

Voedend Sap , en daar van komt het , dat de

Eoomen kwynen , die geheel of grcfetendeels

van Bladen zyn beroofd. Aan den anderen kant
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L^LEi- is het in fommige Gevallen dienftig , een Boom
DiMG. o£ pj^^ ggjj gedeelte der Bladen te be-

rooven ; wanneer men de al te groote weelig

heid van het Gewas , tot beter aanryping der

Vrugten , wil beteugelen. In de Wyngaarden

is dit een bekend gebruik : men doet het ook

aan fommige Moeskruiden en Aardvrugten. Men
zou het zelfs , waarfchynlyk , aan de Ooftboo-

men met voordeel werkflellig kunnen maaken

,

indien zulks vereifcht werde : by voorbeeld om
een Tak, die met Vrugten beladen was , meer

Yoedzel te doen toekomen, geduurende de aan-

groeijing deezer Vrugten.

weikir.g De Heer Bonnet verbeeldde zig, dat de

iiJen
tsovcnfte en onderfle Oppervlakte der Bladen

ieder een byzonder gebruik in de Planten had-

den. De bovenrte zou , volgens zyn Ed. , als

meer blootgefteld zynde aan de werking van de

Zon en van de Lugt, en tevens veel gladder

dan de onderfte , bekwaamer tot de Uitwaafe-

ming zyn. De Proefneemingen echter , daar.

op in*t werkgefteld, beweezen het tegendeel,

en dus befluit hy , dat de bovenfle Oppervlakte
voomaamelyk tot befchutting der onderfte dient,
welke van de Natuur niet minder tot de Door-
waafeming zoude gebruikt worden, dan tot het

influrpen^van den Daauw. Komt het niet hief

mede overeen , dat men dezelve zo dikwils by
Druppelen ziet leggen op de bovenfle Opper-
vlakte?

Derhalve (zegt zyn Ed.} wordt het Voe-

„ dend
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dcnd Sap , dat , gcduurende den Dag , van de ^NLl^

Wortelen in den Stam ovei^aat door de^^^*^*

Houtige Vezelen, van de werking der Lugt-

pypjes geholpen zynde , voornaamelyk ge-

bragt tot de onderfte Oppervlakte der Bla-

den , alwaar zig het grootfte getal bevindt 'van

de Openingen, die hetzelve toelaaten te ont-

fnappen. By het aankomen van de Nagt nu

,

wanneer de Warmte niet meer werkzaam is

op de Bladen en op de Lugt in de Lugtpyp-

jes vervat , keert het Sap terug naar de \\'or-

telen en a^^dan begint de onderfte Oppervlak-

te haare andere werking ce oefenen. De
Daauw , zig langzaam van de Aarde opheft

fende, ontmoet deeze Oppervlakte , hy wordt

'cr verdikt door de koelheid van de Lu^^t : de

kleine Haairtjes en oneffenheden van de Op-

pm-Iakie houden den Damp vast : Pypjes ,

i:en dien einde gefchikt , zuigen dien op 'c

oogcnblik in, en brengen hem inde Takken,

van waar hy vervolgens toe in den Stam door-

gaat.

„ üit deeze fia:uiv/e Schets der Befchouwkun-

de van de beweeginge des Saps, ziet men,
dat de Bladen, in hun gebruik, veel overeen-

komst hebben met de Huid van 't Menfche-

lyke Lighaam, Deeze heeft ook haare Uit-

werpende Vaten , welke de Werktuigen der

Doorwaafemmo; zyn Zy heeft insgelyks Op-
jlurpende Vaten , die de Dampen inzuigen

,

welke aan de Oppervlakte of daaroraftreeks

D zyn.
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Inlei- „ zyn , en dezelven tot in het binnenfte des
^' „ Lighaams geleiden. Hier uit ontftaat de ver-

„ meerdering van Zwaarte na 't baden , en

„ eenige andere vry zonderlinge Verfchynzelen,

„ Reden is 'er om te denken y dat eene fyne

„ Ontleedkunde der Bladen ons daar in deeze

„ twee Samenftelzels van Vaten ontdekken zou,

3, Dit is een vvyd Veld voot de Waarneemin-

», gen door Vergrooting. Neemende door het

„ Mikroskoop de Bladen van Kalfsvoet waar

,

s, die begonnen hadden te rotten door de Wee-
„ king, heeft de Heer Calandrini daar

in een Netswys' Vlies ontdekt, 't welk met

„ dat van 't Menfchelyke Lighaam overcen-

„ komffig was. De Maazen van dit Net kwa-

„ men hem taamelyfc groot, en van eene b\-na

„ Zeshoekige geftalte voor. Dit Net is waar-

„ fchynlyk grover in de Planten die veel , en
„ fyner in de genen die weinig doorwaafemen.

„ Voorts op de Bladen de Proefneemingen na-

„ doende , die door my in 't werk gefield zyn

,

„ zal men dikwils gelegenheid hebben om" de
„ Opperhuid zig te zien affcheiden van de na-

„ buurige Deelen. Men zal dan verwonderd
>, (taan over de ongcmcene fv-nheid van dit

„ Vlies
, 't welk men vergclyken zou kunnen

» by het Huidje , dat fomtyds op bedorven
» Water groeit" (*).

op wdk een manier pasfeert het Voe-

dcud

(*} Retbtrdtt «cc. I. Mem, p. fjj^
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dend Sap do^r de Plantgewasfen ? De Heer de InlII-

L A B A I s E l eeft willen betoogen, dat het in^^^^*

dczelven cmloopt , gelykerwys het Bloed in de

i^roote Dieren. Het zou dan opklimmen door

de Vaten van het Hout , en door <3ie van de

Schors nederdaalen. De Heer Hales heeft

gecragt dcor Proefnecmingen te betoogen, dat

zulks geen plaats heeft ; doch de Heer Bon-

net oordeelt , dat zyne Proefnecmingen dit zo

min bewyzen , als die van den Heer de la

B A 1 s s e' den gedagten Omloop. Evenwel vilt

zyn Ed. het denkbeeld van den Heer Hales
toe , die in het Sap der Planten flegts een Soort

van Balanceering erkent, en brengt de volgende

Aanmerkingen van dien geleerden Engelfchman

te berde.

„ De Inneeming en Doorw^aafeming is , in

„ de Pbnten , binnen gelyken tyd veel grcc-

„ ter dan in de groote Dieren. De Zorine-

5, bloem , by voorbeeld, trekt na zig cn waa-

„ femt door, in een Etmaal , zeventienmaal zo

„ veel als een Menfch. De Planten zyn- in een

„ ftaat van geduurigc zuiging ;
zy necmen zon-

„ der ophouden Voedzcl in ; en dit over Dag

„ door de Wortelen , by nagt door de Bladen.

„ De Dieren , in tegendeel , neemen alleenlyk

„ Voedzel by tusfchenpoozing. De Verteering

j, van dit Voedzel zou niet of kwaalyk gefchie-

„ den , indien het cene Voedzel zonder ophou-

„ den het andere volgde. Het Werktuiglyk

„ Geftel van de Voeding der Planten fchync

D2 „ der^
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Inlei- „ derhalve veel van dat der Voeding in de Dic-

DiNG, ^je Qjis bekend zyn, te verfchillen. De

„ Planten hebben geen Deelen, die in maakzel

„ of \\'erking overeenkomen met de genen ,

„ waar door de Omloop des Bloeds wordt uit-

„ gevoerd in de grcote Dieren. Zy hebben

„ geen Hait , Slagaders noch Aderen. Haar

„ maakzel is zeer eenvoudig en zeer eenvor-

„ mig. De Houtige foezelen, de Blaasjes, de

„ eigen l^aUn, de Lugtpypjes, maaken het ge-

„ heele Samenftel van derzelver Ingewanden

5, uit , en deeze Ingewanden zyn algemeenlyk

„ verfpreid door het geheele Lighaam van de

., Plant ; men vindtze tot in de allerkleinfle

„ Deelen. De Sapvaten hebben geene Klap-

je vliezen {I^oLvuIob) , die gefchikt zyn om de

•„ opklimming van het Sap te begunlligen en

„ deszelfs terugkeering te beletten. Al ont-

„ glipten deeze Klapvliezen het Mikroskoop,

„ zou de Ondervinding 'er de valfchheid van.

„ bewyzen ; aangezien de Planten , die men in

„ 't Water dompelt , of die men 't onderfts

„ boven in den Grond zet , niet nalaaten te

„ groeijen.

,. Zo waar is het , dat het Sap vryelyk op-

„ klimt en nederdaalt door de zelfde Vaten,

„ dat , indien men , na , in het Zomer - Saizoen

,

„ een der groote Takken van een Boom afgc-

„ kapt te hebben , aan de Stomp een Glazen Buis

„ voegt, die Kwikzilver bevat, men het Kwik-

„ züver geduurende den Dag zal zien ryzen, en

«zak-
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, Tskken tegen de Nagt. Dus kan men de Inlei-

,
kragt van het Sap moeten door de ryzing van^^^^*

, de Kwik , en decze kragt in verfchilknde On-

,
der^^T^pen vergelyken. Alles voor 't overige

, gelyk ftaande , zullen de veranderingen van

, -de Kwik zo veel aanmerkelyker zyn, als de

, Dag warmer en de Nagt koelder is. Dus

, blykt , dat de Loop van het Sap in het Zo-

, mer - Saizoen genoegzaam naar_ de ryzing en

, daaling van de Kwik in een Thermometer

, zweemt.

„ Eindelyk , de verfcheiderlcy Kruidkundige. c,«"^cFcr

„ Verfchynzelen, die men aangemerkt heeft als d'^zcivcn.

„ fterke bewyzen- voor den Omloop van het

„ Sap , onderftcllen denzelven niet noodwendig.

„ Men kan ze op de gelukkigftc manier ver-

„ klaaren door een zeer eenvoudig Grondbegin-

„ zei , dat op de Waarneeming is gevestigd : te

5, weeten , dat 'er een zeer naauwe gemeen-

„ fchap plaats heeft tusfchen alle de Dcelen

„ van een Plant. Allen zynze , ten opzigt van

„ elkander , in een ftaat van Zuiging : het Voed-

3, zei , dat één van deeze Deelen gebruikt , gaat

„ in de anderen over. De Bladen voeden el-

„ kander onderling. De Wortel pompt het Sap

„ uit den Stam ; de Stam pompt het Sap uit

5, den Wortel. Dus ontftaat uit de onderlinge

„ werking , die 'er tusfchen den Boom en de

„ Ent plaats heeft, de wederkeerige mededee-

„ ling van derzelver goede of kwaade hoedanig-

3, heden , welke men ten bewyze van de Circu-
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Inlei- „ Iade bybrengt» Het Voedend Sap pasfeert

„ beurtlings van den Boom in de Ent en van de

„ Ent in den Boom.

„ De Heer de la Baisse, zekerlyk, is

„ te ver gegaan, wanneer hy in de Planten een

„ Maag , Darmen , Melkvaten , een Hart mee

„ 7.ync Holligheden , Slagaderen , Aderen, en

wat dies meer is , gemeend heeft te zien.

Men kan niet ontkennen , dat 'er betrekkin-

„ gen zyn tusfchcn de Planten en de groo-

„ te Dieren ; maar deeze betrekkingen hebtien

„ haare Paaien , en men moet de overeenkomst

niet dan met een groote fpaarzaamheid ge-

„ bniikcn , wanneer men fprcekt van Soorten

„ tot zeer verafftandigeKlasfen behoorende (*).

„ Indien de Natuur de uitwendige Gedaanten

„ der Gewerktuigde Lighaamcn op ccne won-

dcrbaarlyke manier gevarieerd lieeft , niet

„ minder verfchcidenlicden van Middelen zyn

door haar vcrkoozen , om dczclven te doen

„ keven, CTceijen en vermenigvuldigen. Hoe

„ veel vindt men '«r, zélfs onder de Dieren ,

vaar in de Omlnop niet de zelfde Wetten
volgt als in de Mcnlch ? Zyn 'er niet nc^

„ Dieren , in welken geen Circulatie waargeno-

„ men wordt ? Z)Ti 'er niet , in welken de

„ Sp^-zen , ccnvoiidiglyk van boven naar bene-

„ den , en van beneden opwaards fch^'nen ge-

„ kaatst te worden ? Brengen die tairyke Fa-

l*; Q;iana il s'agit d'especes dc clajfes fort dolgr.ses,
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„ mili^n van Polypen, welke de fchranderheid Inlet-

„ en handigheid van den Heer Trembley^^^^-
„ zo zeer geoefend hebben, geen Voorbeelden

da^r van ter baan ?

„ Het fchyntdan, dat 'er een middelweg te Mween»

„ houden zy, tusfchen het Gevoelen van den?ing"dcV

„ Heer Hales , (die niet gelooft, dat he^^^sten.

„ Sap door het Hout opklimt en door de Bast

„ neerdaalt) , en het Gevoelen van den Heer

„DE LA Baisse, die in dit Vogt een

„ waare Circulatie erkent. Een gedeelte van

„ het Voedend vSap , dat zig door de Houtige

„ Vezelen opheft , pasfeert door de Bladen en

„ de Bloemen ia de Bast , en van daar in de

Wortelen. Een ajider gedeelte van dit Sap

„ keert, door de zelfde Vezelen, naar deWor-

„ telen terug , van waar het op nieuws in den

„Stam pasfeert. Door deeze Balanceering ,

„ welke meer of min herhaald wordt , erlangt

het grove Sap reeds een foort van toeberei-

„ ding : het volmaakt zig in de fynere Vaten

„ cn de niaasjcs
;

tcnvyl het overtollige door

„ de Bkidcn wordt geI(X)sd " (*).

Sommige Gewasfen hebben zekere omkrullen- Ktaauwif.

de Steeltjes , die men Klaauwieren * noemt, cJrS''*

dienende aan dezelven tot Steunzel, waar van

de WyTigaard , Erwten, Lathyrisfèn, zeer be-

kende voorbeelden opleveren. Voorts z\'n 'er

Schub-
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Inlei- Schubbetjes , die men te regt Stoppdtjes * kan.
DING. noemen , zittende onder aan de Steeltjes van de
>i':,t,puU

uit-^-j^j^jgj-^j^^g Bladen. Men vindt deeze doch

niet in alle Gewasfen : zo min als de Lovert-

t 5r«ff;<e jes t onder aan de Bloemen
; zynde zekere dun-

ne Blaadjes , die als tot befchutcing van dezel-

ven flrekken , in de Linden - Bloefem en ande-

ren blykbaar.

noornen Veele Planten zm gedoomd , of met Stehls
of stekels, voordien , die fomtyds het geheele Gewas be-

flaan , gelyk in de Doornen , fomtyds niet , ge-

lyk in de Distelen. In veele Boomagrige Ge-
vrpsfcn zyn alleenlyk de Stam en T;ikkcn ge-

donrnd
, gclyk in de Roozeboonicn ; in ande-

ren alleenlyk de Bladen , gelyk -in de Aloë-

planten. Deeze Stekels zyn fomtyds Ilap , fom-

tyds üyf en dcerlyk kwetzcnde. In eenige Ge-
wasfen , gelyk in de Slee -Pruim, Rhynbeziën
èn anderen , komen deeze- Stekels uit het Hout
voort : in anderen zitten zy alleenlyk aan den

Bast, gelyk in de Braamboozen, Kruisbcsfen,

Berberisfen.

woüig- Behalve deeze Doornen of Stekels hebben
" ' meest alle Planten zekere kleine Haairtjes, met

een Vergrootg:las duidelyk zigtbaar, welke fom-

migcn zelfs ten uiterfte ruig maaken of met een

dikke Wolligheid bezet , waar van de Kwee-
* Cötenea Appclboom * CU h^t Wollckruid den naam heb-

ben. In anderen zyn deeze Haairtjes door hun-

ne brandende eigenfchap bekend
,
gclyk in de

Brandenetelen : io anderen door hunne hechting
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aan de Kleederen , enz , gelyk in het Kleef- Inlei-

kruid. Weinig agt is daar cp geflagen, tot dat^^^^.

de Heer Guettard waarnam, hoe deeze

ïlaairtjes in veele Planten tot uitwerpende Buis-

jes dienen van de Vogtcn , die in derzelver

Klieren zyn toebereid of vergaard en dit open-

de voor zyn Ed. een wyd Veld tot Waarnee-

mingen , van welken, federt het jaar 1745 tot

1756, reeds tien Vertcogcn in de Verhandelin-

gen van de Koningin ke Akademie der Wecten-

fchappen van Parys gebcekftaafd zyn.

De Klieren der Planten zyn wel nog het mee- Kiicrea

ile in' 't Oog geloopen. Sommigen fchreeven pisnren»

den oirfprong van dat Lymige Vogt , 't welk

veelc Planten uitgeeven , aan' zödafiige Werlc-

tuiglyke Deelen toe. Anderen die fchynbaare

Gaatjes , welke aan 't St. Jans Kruid den Fran-

fchen naam hebben doen geeven van MiUeper-

tuis , nader gadeflaande , oordeelden dezelven

Klieren te zyn. Borellus heeft den aart

gfetragt te bepaalen van dee|b Klieren en zyne

onderzoekingen, dien aangaande, tot eenige an-

dere Planten uitgebreid ; maar de genen , die zig

het meefte toeleidden op de Ontleedkunde der

Plantgewasfen , gelyk L e e n w e n h o e k , L.i s-

TER en anderen , hebben niet of zeer weinig

van de Klieren der Planten of van derzelver

Dra;idjes gefproken. De Heer Guettard
geeft den naam van Klieren aan zekere Blaasjes

of Bolletjes , fomtyds in de zclflhndighcid der

Bladen de tusfchenruimten van 't Netswyze

D 5 Ge
IL DIEL. I. STUK»
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Inlei- Geweefzel opvullende , fomtyds op de Opper-
DiNG. vlalcte der Bladen uitpuilende, fomtyds aan den

Rand Tandjes maakende of zittende aan de

Steeltjes en in de Schjl der Vnigten : fomtyds

op een geregelde manier geplaatst, doch meest

(Miregelmaatig verfpreid of famengehoopt.

Veeltyds gaan dezelven vergezeld met kleine

Haairtjes of Draadjes , welken hy houdt voor

uitwerpende Byisjes.

fchew der
Vejrfch^idenheden , in deezc Klieren op-

Kiiaen. gemerkt , leveren aan zyn Ed. zeven Afdeelin-
gen uit, als vdgt. I. De Geerstagtige Klieren

worden dus genoemd , om dat het niet dan zeer

kleine vS tippen zyn , byna op dcrgclyke manier

als de Geerstkliertjes in dc Dieren famengehoopt.

De Pyn- en Pennebocmien hebben er van dee-

aen aart. 2, 't St. Jans Kruid, de Oranje -hoo-

rnen , Myrthen en anderen , vertoonen Klieren

,

die naar zodanige Blaasjes gelyken , als op een

Dier geformeerd worden door een tusfchen de

Opperhuid en HuM uitgevaat ^'ogt, cn derhalve

noemt menze Blaasagtige Klieren. 3. Sclmb-

agtige KKerea zyn kleine Cirkelronde of lang-

werpige Plaatjes, welke zig,geiyk kleine Schub-

betjes , verheffen boven de Oppervlakte der

Bladen , 't welk men op de Bladen van 't Varen

aantreft. 4. De Bolagtige hebben eene meer of

min Klootronde geftalte. Men vindtze in hol-

ligheden van dergelyke figuur, inzonderheid in

de Planten met gelipte Bloemen. 5. De Ber-

keboomen , Elzen , Terpenthynboom en ande-

ren
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ren hebben Linsagtige Klieren , die rond of Inlei-

langwerpig zyn. Men vindt deeze in de jonge
°^^^*

Scheuten van meest alle Boomen. 6. Napswyze

Klieren worden de genen genoemd , die zig ope-

nende een foort van Kroesje of Kelkje maaken

,

van verfclieiderley eo fcnntyds Schuitswyze fi-

guur. Zodanigen komen 'er m de Appelen,

Pceren , Amandelen , Perfik- en Abrikoosboo-

men, en veele andere Plantgewasfen , voor. 7.

De Puistagtige , eindelyk , zyn de genen , die

de Oppervlakten van de Steelen en Bladen der

Planten ruuw maaken als Sagrynleder. Zy ge-

lyken taameiyfe naar de Puistjes, welke zig op

de Huid der Menfchen vertoonqo, die door de

Geerstkoorts aangetast zyn. Zy verichillen van

de Blaisagtige daar in , dat zy zig meer verhef-

fen boven de Oppervlakte der Bladen. Men
neemt ze waar in de Huislook , Ficoïdes en

Aloë- Planten (*).

Om een weinig opheldering te geeven, waar Napswyze

deéze Klieren te zoeken zyn, zal ik hier bybren- Klieren,

gen , 't gene de Heer Guettard van de

Napswyze zegt. j, Deeze Klieren zyn langwer-

„ pig , geplaatst tusfchen de vStoppekjcs en den

„ oirfprong der Bladen , boven op en ter weder-

„ zydc van de Sleuf, die 'er in *t Steeltje van

„ deeze Bladen is. Zy gelyken naar de Klie-

„ ren , die de Tandjes formeercn van de Stop-

^» pelt-

f *) Afem. d! L'Acad. R, des Saences di Fans , de l'An.

17+5. p. 1Ö8, +to.

II. Drri.. I. Stük.
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Inlet- „ peJtjes en de Bladen , welken 'er op 't meelle

„ niet van verfchillen , dan doordien zy wat

3, ronder zyn. Als deeze Deelen jong zyn , dan

„ is het niet zeldzaam de Klieren beladen te

vinden met een Druppeltje helder Vogt , dat

„ geene bepaalde Kleur heeft. Dit neemt men

5, in alle Appel- en Peereboomen , in 't alge-

„ meen, waar , zonder eenig aanmerkelyk ver-

5, fchil , dan in de meer of minder grootte,

„ talrykheid en dat de plaatzing op het Steeltje

„ eenige verandering onderhevig is. Deeze

„ Boomen komen zo wel in dit opzigt met el-

„ kander overeen , als door de Linsagtige Klie-

„ ren cn Draadjes , welke nogthans een weinig

j, 7,agtcr zyn en gcmeener in de Appel- dan in

„ de Peereboomen , alwaar zy regter zyn cn zig

„ niet omdraaijen, gelyk die der Appelboomeh.

„ De Linswyze Klieren vindt men wel in bei-

„ den op de jonge Scheuten , maar de Peeren

„ zyn g'efpikikeld met een groot getal van deeze

Klieren
;

fomtyds dermaate , dat de Heer

„ Tour NE PORT deeze eigenfchap in de be-

„ naamingen van veele Peeren heeft laaten in-

„ vloeijen. Sommige Appelen , nogthans ,

„ hebben dit ook , volgens dien zelfden Au-

„ thcur. Dc Amandclboomen hebben de Naps-

„ wyze Klieren byzonder menigvuldig , aan den

„ Hiel der Bladen , of by de famenvoeging van

het Steeltje met de Bladen , geplaatst. Zy
„zyn plat, breed en groenagtig van Kleur, ge-

„ lyk de Tandjes der Bladen , alwaar zy lang-
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„ werpige Tepels maaken. Ik htb 'er geen Inlei-

,y Vogt uit zien voortkomen (*)
ding.

De Draadjes of Haairtjes , die men aan de Draadjes

Bladen en Steelen van veele Gewasfen waar- ,j£s,

neemt, veelal de uitwerpende Buisjes zynde van

deeze Klieren , hebben aanmerkelyke verfchil-

Jendheden. Zy zyn Cylindrifch of Kegelvor-

mig; fommigen enkeld , zonder Korreltjes of

Geledingen , anderen van dezelven voorzien.

De Leedjes van fommigen zyn getakt, of gee-

ven Baardjes uit , gelykerwys het Lighaam van

de Vogelvederen. Hier uit is de volgende ver-

deeling opgemaakt : i , in Draadjes met een

Klootrond Tepeltje : 2. in Rolronde Draadjes

:

3. in Kegelvormige : 4. Ponfoenagtige; 5. Knods-

agtigc: 6. Draadjes met ccn Napje: 7. als een

larompuntige Naald: 8. als een Kolf: 9, als een

Dreg: 10. met Haakjes: 11. als een Griekfche

y: 12. als een Weevers - Spoel : 13. Elsvormi-

ge: 14. Gewrichte Draadje*: 15. met Klepjes,

16. Gekorrelde : 17. met Knoopen: 18. Kwis-

pelagtige: 19. Gepluimde: 20 Gekuifde Draad-

jes.

Volgens deeze V^erdeelingen Helt de Heer

GuETTARp de opregting van nieuwe Geflag-

tcn voor, en zoude dus een geheele verbetering

wiUen maaken in het Samenftel der Kruidkunde.

Uit z^-ne Waameemingen blykt ten minfte , dat

de

() Mem. ie iAtU, Rtiale des Sciences it Pari,, de I7S6.

fwg, 3IC-3U.

ILDsil. I. STUK.
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Inlei- de kleinfte deelcn der Schepzelen haare opmer-
DING. j^ing waardig zyn. Wie immers zou bevoorens

gedagt hebben 5 dat die Haairigheid , welke de

Sceelen , Bladen en Vrugten van zo veele Plan-

ten bekleedt , zo fraay gewerktuigd , zo ver-

fchillende en van zo-voornaame gebruiken was?

Devrugt- Niet minder is de oplettendheid der Kruid-
maak^ng feundigcn , federt eenige Jaaren , gefcherpt^ door

Planten, het waameemen van de V r u g t m a a k i n c

,

tot welke wy thans overgaan. Het Stuifmeel,

nog in 't voorfte deezer Eeuw voor een Uit-

wcrpzel der Planten gehouden , komt thans in

aanmerking als bet edelfle van derzelver doe-

len. Men heefc ontdekt en is in 't alge-

meen verzekerd , dat hetzelve het Mannelyke

Zaad der Planten uitmaakt , welks tegenwoor-

digheid volftrekt tot de Vrugtbaarheid wordt

vereifcht. Derhalve dienen thans ook de Meel-

draadjes, wier Helmpjes hetzelve draagen , met

Veel regt tot den grondflag^an de Verdeeling

in Klasfen : daar men te voorcn op dezelven

naauwlyks agt gegeven hadt , veel min gedroomd

,

dat derzelver getal beftendig even groot ware in

de Bloemen van eene zelfde Plant.

De Plantgcwasfen , naamelyk , zyn, zo wel

3ls de Dieren , tot de Voorttecling gefchapen.

„ God zeide by de Schepping , dat de Aarde

„ Graffcheutkens moest uitfchicten en zaadzaai-

„ jend Kruid , benevens vrugtbaar Geboomte ,

„ draagende Vrugt naar zynen aart> welks Zaad
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5, daar in ware (*) :
" dat is , door M'elk Zaad Inlet-

de Natmrlyke gefialte deezer Schepzelen k-^iNG.

waard en voortgeplant moest worden op der Aar-

de (t). Zeer fraay vindt men dus de Voorttee-

ling der Gewasfen afgefchetst , en de Kruiden

vandeBoomenonderfcheiden. In beiden moest de

V^oortplanting gcfchiedcn door het Zaad, welks

voortbrenging men in 't algemeen begrypt onder

den naam van f^rugtmaaking. Even als , naa-<

melyk , in de Dieren het jonge Schepzel de Vrugt

genoemd wordt , zo geeft men aan het Begin-

zel der Vcortteeling in de Plantgcwasfen ook

wel den naam van Vrugt. De raeeflen hebben

Zaadhuisjes , Welken men in 't algemeen kan

aanmerken als de Vrugt, en derïelver voortbren-

ging ,
noodig tot die van het Zaad , heet de

Vrugtmaaking der Planten.

Dat 'er tot de Vrugtmaaking of Voortbren- De Be-

ging van vrugtbaar Zaad in de Planten , zo wel wofJïïaar

als in de Dieren , eene Bevrugting wordt ver-2]|h

eifcht , is thans een uitgemaakte zaak. Men
heeft van ouds geweten , dat de Dadelboomen

geen goede Vrugteii draagcn , indien de Bloem-

ftengen van zodanige Boomen , die men , om dat

zy Bloemen en geen Vrugten hebben , Mannet-

jes noemt, niet overgebragt worden op de fFyf-

jes-

(*) GfN. I. V«S. II.

(t) 14 e.t, quo Scminc prodado Naturaüi hSfum formv
rum fpecics confervetiK pfopagernrquc in Terra* HstAddEiil,



64 De Eigenschappen der Planten

iNLEt-j*^- Zoomen, die alleen Vrugt draagen. Kjimp-
DING. PER verhaalt de manier, op welke zulks in

Perfie gefchiedt , omftandig (*). Hy zegt , dat

Spatla^^^ aldaar de Bbemfteng * neemt , voor dat

de Bloemen open zyn , en dezelve in Takjes

t j;«üf«plukt, die dan in de Vrugtfcheeden f derW'yf-

jes-Boomen worden ingedoken. Somi-nigcn,

voegt hy 'er by , verkiezen de frisfche Bloem-

ftcngen , anderen laaten dezelven droogen , en

bewaarenze dus tot den tyd toe , dat de Vrugt-

beginzels die noodig hebben. Evenwel kan ook

een geheel Bofch van Dadelboomen , zonder

Menfchelyke hulp of voorzorg, door het Stuif-

meel der Mannetjes bcvrugt worden , gelyk

Theophrastüs reeds verzekerd heeft (f)

:

maar de genen, wien de Mannetjes ontbreeken,

moeten deeze Bloemftengen van elders haaien.

Een laater bewys komt ons dienaangaande voor.

Aangaande de manier der Afrikaanen of Arabie-

ren fpreekt de Heer L ud wic , in zyne ge-

leerde Verhandeling over de Scxe der Plan-

ten (I), als volgt. „ Zy neemen een Bloem-

„ draagende Tak van een Boom, die metMeel-

„ draadjes praalt , en planten dien in de Spleet

van de Vrugtdraagende Scheede , en dus

„ wordt , gelyk zy het in de Taal des Lands

uitdrukken , het Wyfje van het Mannetje be-

ft) Hist. Plamar. Libr. IL Cap. 9.

(I) Disf. is Stxx PLmtarum, Lips. 17*7» Q#Wto p« a?.



ÏN *t ALGEMEEN BESCKOmVD. 65

,

vrugt : want liet Stof , door den Wind be- Inl?ï:

woDgcn j fpreidt zig w^^d en zyd uit , en^^^*^*

maakt ook de byftaande Boomcn door zyne

kragt vrugtbaar. Een vrugtdraagende Boom j

daar eene Vezeldraagende Bloem is annge-

,

vocgd geweest , heeft een grooter Scheedc

,

die uitgelpannen wordende open barst. Ter-

wyl , nu , de Scheede verdroogt, zetten de

,
Stylcn der Vrouwelyke Bloemen zig uit, eft

krygen een allerbest , zoet , fappig Vlecrch ,

waar in een dikke Kern of Steen , die in onzen

Grond geftoken Plantjes voortgebragt heeft.

,
De vrugtdraagende Boomeri , waar nog geen

IMannelyke Bloem is aaiigevoegd, hebben de

Scheede kleiner en dezelve breekt meer

door uitdrcoging, dan door de uitzetting der

,

Stylen. In plaats van Vleefch heeft de Vrugt

een harde drooge , famentrekkende Schil

,

zonder of met een dun onvTugtbaar Steentje.

De Boom die de Meeldraadjes draagt , brengt

niets voort : de Bloemen verdorren en 'er ko-

men in 't volgende Jaar nieuwe, die weder-

om met Stuifmeel voorzien zyn , aan te voor-

fl'hyn" (*).

Dk onvru-;-'T.r.re Dzizls worden llegts aan de Mnnneiy-

„ Bces-'=^X^^"'
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- Beesten tot Voeder gegeven, zegt To urne-

fort, wien deeze Historie in twyfel fchynt

gebragt te hebben. Immers hy ftelt Vraagswy-

ze voor : wordt dan de beiderley Sexe in de Plan-

ten tot de Vriigtmaaking vereifcht ? -Of heeft de

ééne Soort deezer Planten de andere geenszins

noodig 'i Worden de IJghaampjes , die uit de

Bloemen vlveijen, in de tedere Vrugtjes ^daar van

afjiandig groeijcnde , gevoerd, op dat dezelven , ah

uit eene vadzigheid , tot haar eigen aangroeijing

cpgen'ekt mogen worden'^ Doch 3 v^ de Mannet-

jes en WyfjcS'Elccmen in cene zelfde Plant,

hatit hy dl: dcrikbccld niet : veel minder van de

Elücmcn , v^aar in het \ rugtbeginzcl zo wel als

de IMeeldraadjes is vervat. De Bladen van dee-

ze Bloemen , dagt hy , dienden tot voeding van

het Vmgtje , en de Meeldraadjes tot uitloozing

van overtollige en fchadelyice Stoffen (*).

Ondertusfch.en was de Onderftelling, dat "er

ccn Mannelykc cn Vrouwclyke Sexe onder de

rianten plaats heeft , reeds van F l i n i u s af-

komftig (t) , eenige Jaaren voor het end der

voorgaande Eeuw , toen To urnefort zyne

Onderwyzingen der Kruidkunde fchreef , en na-

derhand door verfcheide bekwaanie Mannen , op

zulk een vaüen Voet gcHeld , dat men zig ver-

moet, hoe Pon TE DE RA , in 'c

quodatn ct rtilv<
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jaar 1720 , dit Gevoelen nog kon tegenfpree- Inlei-

ken , niet alleen , maar zelfs anderen
, nader- o^^"**^-

hand , hetzelve met kragt beflryden. Dus kwam
te Pttersburg, in 't jaar 1737 , een lieoordeeling

uit van het Linnaaanfche 'Stelzel , aangaande de

Sexen der Planten , welke door Browallius
ter toets gcbragt en wederlcgd is (*). De Heer
A L s T N , Hoogleeraar in de Genees- en Kruid-

kunde op de Univerfiteit van Edenburg , in Schot-

land, kwam ccnige Jaarenlaatcr te voorfchvn nvjt

eene Verhandeling over de Sexe der Planten (7;

:

waar in hy , op gelyke manier als S i e (; r. s-

B E c K , Autheur der gedagte Beoordccling , door
Ondervindingen *t gezegde vanPöNTEDERA
tragt tc Haaven, „ dat het Vogt der Helmpje?,

„ of zogenaamde StLii meel, in alle Planten niet

„ noodig zy ter bevrugting."

In Bloemen , die zo wel het Vrugtbcginzc! rcgsn.

als de bcvrugtende Deelen be\'attcn , was 't een "^"'n'^^™
voornaame tegenwerping, dat de laatflen dik-wn"Is

zodanig gepTaatsc khynen te zyn, dat het Stuif,

meel den Stempel niet bereiken kan. Maar , dc
Wegen en middelen van de Natuur zyn ons niet

altemaal bekend, en, dewyl men in de meeftcn
eene zeer bekwaame fchikking ten dien einde
waarneemt , niet alleen , maar ook weezentlyk
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-ziet, dat de Stempel bcfprengd wordt met het

Stuij-meel, zo is 'er geen reden om te twyfelen,

of zulks niet algemeen plaats heeft. Een ande-

re tegenwerping is de Lubbing , wanneer men

de Meeldraadjes van hunne Helmpjes berooft,

gelyk de Heer Als ton dit in twee Tulpen

gedaan hadt , die niettemin Zaadhuisjes vol Zaad

voortbragten : doch aan den eenen kant zegt zyn

JEd. niet, dat dit Zaad vrugtbaar was , cn aan

den anderen kant is 't mooglyk, dat onder het

afplukken eenige Koireltjes Stuifmeel op den

Stempel zyn gevallen. In Plantgcwasfcn , daar

de Vrugtbcginzels op de éénc , de Bloeiiyjii , die

geen Vrugt uitleveren , op de aiuiLre zyn ; ge-

lyk de Spinagie, Hoppe, Hennip en liet Bin-

gelkruid, brengt men , als een Tegenwerping ,

by, dat die fomtyds Vrugten en Zaad vcortgc-

bragt hebben , nicttegenflaande- 'er geenc bloci-

jcnde Plant naby dczclven was. Cus hadt de

Heer A L s T o N drie Planten Spinagie honderd-

twintig Voeten ver van de anderen af geplant,

welke niettemin goed Zaad voortbragten. Derge-

lyke Proeven nam hy met de Hennip en het

Bingelkruid , die den zelfden ukflag hadden.

T O u R N E F o R T vcrhaalt , dat de Hoppe in

de Koninglyke Kruidtuin , jaarlyks, met Zaad-

draagende Vrugten beladen is, tcrwyl de bloei-

jende Hoppe niet voorkomt , dan op de ver af-

landige Eilandjes in de Seine en Mame. Hy

crekt daar echter geen Gevolgen uit, maar Iaat

dc zaak in twyfel : des ik niet begryp , hoe zulks
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kan aangemerkt worden als een voornaam be- Int

wys, dat hy geen geloof lloeg aan de Sexe der^i^J^

Planten (*> Die Eilandjes behoeven, indcr-

daad , zo ongemeen ver niet onderfleld te wor-

den van Parys, (alwaar de Koninglyke Tuin

naauwlyks honderdvyftig Rynlandfche Roeden
van dc Seine in 'c Zuidciyk deel der Stad, ge-

legen is, en de Marne wat liooger in die Ri-

vier valt ,) afftandig te zyn , dat het Stuifmeel

door de Lugt niet derwaiirds gcbragt zcii hch~

ben kimncn v/orden. Hoe veel verder wordt

niet wel Stof , en Zaaden die zwaarder zyn

,

door den Wind gevoerd : 't welk dan de reden

is , dat men Onkruid ziet opfchieten , daar het

geenszins vcrwagt wcrdc. Hoe veel My^en ver

wordt dc Afch van den Berg V'efuvius niet door

den Wind gedreeven? Ik weet, dat hier in de

Stad een Duinkapelletje, waarfchynlyk van bo-

ven Haarlem afkomftig, is gevangen. De zwar-

te Vliegen , die met den Noorden Wind dik-

vvils zo geweldig veel op het bloeijende Ge-

boomte vallen , meent men dat van onze Stran-

den of nog veel verder komen*

Ik twyfel niet , of alle dceze en andere Tee- ne

genwerpingen zullen genoegzaam vvederlegd zyn'",';,

door onzen Ridder, die in 't jaar 1760 den Pr^s'^f'^

behaald heeft , welke door de Kcizerlyke A!n
demie van Petersburg uitgeloofd vras op licï ben

11. Deil. I. Sti'k.
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Inlei- beant^toorden van het door haar opgegevene
DING. Voorftel: „ Ete Sexe der Planten, door nieuwe

„ en nog niet Wereldkundige Bewysredenen en

„ Ondervindingen te bevestigen of om ver te

, ftooten , met eene voorafgaande Historie- en

3, Natuurkundige uitlegging van alle Deelen die

„ men meent dat iets toebrengen tot bevrug-

„ ting en volraaaking van het Zaad en de

„ Vrugt". Want de Prys is aan den Heer L i n-

N ^ ü s toegedagt met deeze Uitfpraak. „ De
5, Akademie 'draagt den Prys der Kruidkunde

,

„ over de bevestigde Sexe der Planten, op aan

„ de fraaije Verhandeling van C a r o l u s L i n-

N.cus, Ridder van dc Noordfler" (*>
Middelerwyl kan men ook het fraaije Vertoog
van den beroemden HeerTREw, waar in de
Bevrugting van het Vv^^fje door het Mannetje
in de Planten door een onbetwistlyk voorbeeld
betoogd wordt, tot voldoening inzien (f).

Dc Bc Geen kragtiger bewys kan men voor de Be-

oo"fchync- "^'"S^^^g hebben , dan de Teéling der Basterd-

Idi" ^"^^ mooglykzy, doormiddel
• van het Stuifmeel der eene Plant , aan den Stem-

pel van eene andere Plant ge - appliceerd , dee-
ze laatfte Zaaden te doen voortbrengen , uit

^velken Planten voortkomen, die als een mid-

del-

(*} Zie den Brief tan den Heer üc^ot Bastir, «wr
iet Kruld^ndig Samtnfielvan den Hetr LlNN.Bü5 Haarl.

17^58. Bladz. 5.

(t; ^'ova ASa Phys, Mei, Tom. I. p. 437,
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delfoort tusfchcn beiden uitmaaken , dan kan Inlei-

nicmand twyfclen , of zulks moet op dergelykc

manier gefchicd zyn , als in de Voortteeling der

jNluilczelen wereldkundig is (*). Tot decze

Konflige Bevrugting worden alle de Mcclknop-

jes van eene Bloem, eer zy hun Stuifmeel ver-

fyïcld hebben , afgefneeden , en dan bcfprcngt

men den Stempel van deezc met het r^^pe Stuif-

meel van eene andere Bloem. Van overlang is

bekend , dat fommige Tulpen dikwüs van een-

kleurig bont worden , en fomiyds haare voori-

ge kleur weder aanneemcn. De Hyacinthen

veranderen fomf^-ds ook van Kleur, en dit wordt

bedenkelyk aan het overbrengen van het Stuif-

meel , uit de eene in de andere Bloem , docr

Wiegen , toegefchreeven (f). Dikwils neemt

men in de Kool, wanneer vcrfchillcne poorten

naby elkander vcortgckcmen zyn , uit het Zaad

aanmerkelyke veranderingen en verbasterin-

gen waar. Link^us ftaaft de Sexe der

Planten in zyn nieuwe Vertoog , (daar zyn Ed.

den Pr\ s mede behaald heeft , als zo even ge-

meld is,) door het voorbeeld van eene Basterd-

Boksbaard , welke zyn Ed. op die wyze te Up-

fal geteeld gehadt ; maar de HeerKölreuter
meent hier in verder gekomen te zyn, mct*\'er-

(*) z;c hM III. Stuk des L Drrts van decie A't,

t-Mrlykt Hiit0rie, Uadz C98.

(t) Mr. Ie Mïrq. de S. SiMON des Ja:Ut/,it , Aniflcrd,

1760, p. 111.

E 4
II. Dia, I. srvx.
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] -:.Eï- fchcide Planten. In byzonder was het hem
Dii.G.

üit twee Soorten van Tabak eene vol-

maakte Basterd -Soort voort te brengen: 't welk

hv daar uit bewyst , dat dezelve onvrugtbaar

wareC*).

0'.'cr(p., In een nader Vertoog, dat in 't jaar 1764 te

ISgJng. Leipzig uitgekomen ïs , geeft gezegde Heer

KöLREUTER, Hoogleeraar in de Kruidkunde

van den Markgraaf van Eaden-Burlach, berigt

van zyne Procfncemingcn op eenige andere

Planten , waar uit zyn Ed. , door dergelyke

Overfpelige Bevrugting , nieuwe Planten of

Monfters heeft vccrtgctccld , cn bc^chrvft , wel-

ke veranderingen daar in door zyn Kd. waarge-

nomen zyn. Dc Ilcer Eaion van G l e i c i^e N

oAdeelt d^ Tarwe en het Turkfch Kcorn , (jp

Ockernooten en Eikcbcom , als ook de Spina-

gie en rfennip, tot dergelyke vermenging , zelfs

van verfchillende Ccflagtcn , bekwaam
(f). Ook

zullen onder de Basterd - Planten , over wel-

ken een geheelc Verhandeling uitgekomen is,

en
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en die men anders Vcrfcheidenhcden noemt , Inlei-

waarlchynlyk vcclcn door ccne dergelyke Ver-^^"^*

menging zyn voortgebiagt (*).

üni eenig denkbeeld te geevcn van de Be-

vrugting , zo moeten wy eerst de 13 l o e m e n in

aanmerking neemen , als die het voornaame

Werktuig der Vrugtmaaking zyn. Want, fchoon

men in verlchcidc Planten wel Zaad en Vrugten

ziet voortkomen , zonder Bloemen
, zyn doch

dezelven , in 't algemeen , tot de Bevrugting

noodzaakelyk 5 als zonder welke, anders, geen

vrugtbaar Zaad voortkomt. De Bloemen bevinden

zig dan, of van de Vrugtbeginzels afgezonderd in

eene zelfde Plant, of in andeise^JPlanten van de
zelfde Soort. Van dit laatfte leveren ons de
Hcnnip , Hoppe en anderen , voorbeelden uit. De
meefte Plantgevvasfen hebben Bloemen , waar in

de Vrugtbeginzels zo wel als de Bevrugtende

declen vervy z\ti. Eenige Rangen van Plant-

gewasfen , die y>c\ Zaad draagen , doch waar in

de Bevrugtende deelen onvolkomen zyn of zig

niet duidelyk openbaaren
; gclyk het Varen

,

W icr , de Mosfen en Paddcllocicn , in haare

menigvuldige Geflagten , moet men hier van uit-

zonderen.

Dat gedeelte van een Plantgewas , nu , *t

welk tegen den Zomer te voorfchyn komt , of
op zekeren bepaalden tyd zig vertoont , en dan
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Inlei- wederom verdvvynt , de bevrugtende Werkttii^
DiWG.

ggjj q£ Vrugtbeginzels , of die beiden tegelyk,

bevattende , wordt de Bloem geheten. Som-

migen hebben hier de fraaiheid van Kleur en

gedaante , het zitten op het Vrugtbeginzel , en

andere hoedanigheden , in aanmerking genomen

:

doch dan is de bepaaling niet algemeen. Tot

het wezen van een Bloem behoort , dat dezelve

Meelknopjes , die men Helmpjes (Antherx)

noemt , of een Stempel QStigma), of beiden,

heeft (*). De Helmpjes zitten doorgaans aan

't end van zekere Vezelen (Stamina) , die men

Helmflyltjes , doch veel eigener Meeldraadjes

noemt : de Stempel gcmeenlyk aa?i 't end van

zekeren Stander in 't midden van de Bloem,

die Stamper (Pistillum) doch eigener Styl gehe-

ten wordt. Deezc Styl of de Meeldraadjes zyn

in de meefte Planten vervat in een hol Beker-

agtig Geftel , of beflaan het midckn van een

Schyf, die of uit één ftuk beftaat, of uitver-

fcheidc flukken , Bloemblaadjes genaamd , fa-

mengefteld is. In 't Latyn^ noemt men dat fhik,

van welk een Kleur of zclfftandigheid ook zyn-

de , Corolla en de Bloemblaadjes Petala.

De Styl ftaatop een Vrugtbeginzel (Germen")f

dat fomtyds in 't midden van de Bloem uitpuilt

cn van de Meeldraadjes omringd is , fomtyds

laager zit onder aan de Bloem, en dus een ge-

deel-

(*) Flos omnis inflruimr AnAeris et Stigmatibus. LI^^'^•

Tiil. £tt. Stwkh. 1751. 0.
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ócéite uitmaakt van de Kelk (Calyx), welke of InleI-

alleen tot Stcunzel dient of tot bckleeding vanci^c.

de Bloembladen , en dan het Bloemhuisje

(Peri .nthium) geheten wordt. Even zo bekomt

ook de Kelk , wanneer zy de Vrugtbcginzels

bevat , den naam van Vrugthuisje (Fericar-

pium) wordende in 't ^'crvolg het Zaadhuisje ,

de Bcfie of \nigt. Men ziet dit duidelyk in de

Roozen , alwaar het Vrugtbekleed^el , dat de

Knop maakt, van de Kelk , die vyfbladcrig is,

is afgezonderd. In de Narcisfen en dergelykcn

is alleenlyk een Vrugthuisje (Pericarpiuvi) , dat

de Bloem' onderfteont, en geen eigentlykeKelk

{Calyx) of Periantmtm, De LeKën, Tulpcm,

enz. hebben niets dat 'er naar gelykt; alzo het

Vrugtbeginzel in dezelven binnen de Bloem huis-

vest. In de Appel- en 'Peereboomen , en onein-

dige andere Plantgewasfen , is de Kelk zo wel

een Bloem- als Vrugtbekleedzel.

De Bloemblaadjes, wier Kleuren en verfchil-
,.^j^°^f^*

lende Geftalte de Schoonheid der Planten uit-
^

de'r"^

maakcn , zyn door den beroemden Tou r ne-^''^^'"*'*'

FORT tot de voomaamfte Kenmerken van on-

derfcheiding in dezelven gebruikt geweest. En ,

fchoon zy thans minder in aanmerking ko-

men , dan andere deelen van de Bloemen , kan
ik nogthans niet voorby , daar van kortelyk te

fpreeken. Die, welke uit èén Bloemblaadje be-

ilAim , worden monopetali of I- cnbladi^:^e EIoc-

nizn ; die 'er uit veelen famcngcflelj zyn poly-
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ly-ULi- petali of Veelbladige, en die, welke geen Bloem-
ri:iC.

blaadjes hebben , apetali of Staminei , dat is On-

gebladerde of Vezelbloemen geheten. Onder

de Eenbladige hebben fommigen de gedaante

van een Klok , die men Campaniformes ; ande-

ren van een Trechter , die nicn InfundibuLfor'

mes : anderen van een Rad , welke men- Rotati :

andere loopcn in een Lip uit, die men L ibiati:

anderen waren als een Gryns, die men Perfona-

ti noemde. Onder de VeeJbladige kwamen 'er

voor als een Kruis , walken Cruciformes; als een

Roos, welken Rofacei; als een Anjelier, wel-

ken Caryopkyllcsi; als ccn Lelv , welken Lüiacel;

als een Kapel of Vlinder , die PapHionacci gctytcld

werden. Deeze werden , in 't algemeen , als

Enkelde Bloemen aangemerkt. Van de Samen-

fielde hadt men 'er die den tytel voerden van

Floscidojl , als 't eenemaal uit regelmaatige

Bloempjes: van Semiflosculofi, 2ih mthd[\c

gelipte Bloempjes, en van Radiati, als uit bei-

den famcngefleld. De Distelen en Klisfen le-

veren voorbeelden uit van het eerfte ; de Paar-

debloemen van het tweede , en de Zonnebloe-

men van het derde. Onder de Boomen zyn

'cr eenigen die Vezelbloemen draagen , in zeke-

re lange bosjes famengevoegd , Katten genaimd,

welke , 'deswegen , den naam van Flores Amen-

tacei voeren. Voorts heeft men nog Dubbelde

Bloemen {Flores pleni), welke, om dat zy zel-

den Zaad draagen , in de Kruidkunde als Mon-
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Jlers of onnatuurlyke worden aangemerkt. Ook Inlei-

kunncn drczc, zo wel als de Bloemen met Kin-^^^'^*

dertjes (ProUferi), volgens Dr. HilLj door

Konst worden voortgcbragt.

Wy lettrn t! ans voornaamelyk op de Manne- Manns:y.

lyke cn Vi ouwelyke deelcn in de * Bloemen :
J^^ï^j^.^J''^^^

\va:ir van de ecrflcn , als gezegd is, de Helmp-Jwetnag-

jes of Stofknopjes (AntJierce) , mee hunne Ve-laea.

zelen of Draadjes (Stamlna) ; de laatften hc»

Vrngtbeginzcl (Germen) met dcszclfs ^yl (Pi-

Jilllum) cn c'eszelfs Stempel {Stigma) zyn.

Bloemen , in welken de eerstgcmelden alleen

zyn , noemt men 'Mannelyke , die de laatften

alleen hebben Vrotiwelyke , en die ze beiden

hebben T)reejlagtige Bloemen. Een Plantgewas

,

derhalve , dat allecnlyk ManncIykc Bloc'men

draagt , heet een Mannetjes , dat alleen Vrou-

welyke draagt , een Wjfjes-, en dat T^'eeflag-

tige Bloemen heeft , een Tweejlagtlge (Herma-

pJirodita) , doch dat zo wel Mannetjes als Wyf-
jes- Bloemen voortbrengt , een Man - Wyf {An-

drogyna) Plant. Zulk een Gewas
, op 't wel-

ke , bövcn cn behalve de Alanndykc cn Vrou-

welvke, ook Tweeflagtige Bloemen gevonden

worden , is Diibbelflagtig.

\ V. r
,
n ,1. .5. ^vy het gebruik van de gedag-

' iv.cn, zullen wy op derzelver

•ven. LiN N^us heeft dien

^ van de Schors der Vhr.t ,

^ : tmbladcn van de binnci.ile E:ui

;. Dük(x.r H I L L , het Oniv/cip ^ an ccnc
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Tnlei- ^'«^^r^'^'yze uitgcevcndc over de Voorcteeling der

DING. Planten, beweert wel dat de biiitenfte Schors

de Bloemfchccde maakt in dc Bolplanten , en

de binnenfte Bast , van Kleur veranderende , de

Bloemblaadjes , maar hy voegt 'er by , dat de

ry van Viten eindigt tusfchen de Bloemblaad-

jes en Meeldraadjes, in of by de Honigbakjes,

en zekere Pluisagtige Kwastjes , die aan dezel-

5'en zig bevinden , formeert. Het Vlcezige van

den Steel , zegt hy verder , maakt de Meel-

draadjes; de Vezelen de Helmpjes en de Vaten

het Stuifmeel
;
terwyl het Merg der Plant ein-

digt in den Styl en het Vrugthuisje (Pericar-

pium), maakende den Scyl fpongieus, niet hol.

"c Is cclitcr zeker , dat dezelve , in vcrfcheide

Eloémen, zigtbaare holligheden heeft, alleenlyk

met Lugt gevuld.

jj„ Het Stuifmeel der Bloemen heeft zo

stüif- bepaalde en verfchillende gedaanten in byzonde-

re Plantgewasfen , dat het ten uiterfte dwaas

zoude zyn , hetzelve langer voor een Uitwerp-

zel der Bloemen te houden. Voor 't bloote

Oc^ vertoont het zig als Stof ^'an de eene of

andere Kleur, en aan de Vingeren kleeft het

doorgaans als Meel ; 't welk benevens deszclfs

ligtheid , waar door het fomtyds wcgftuift , 'er

den gedagten naam aan doet geeven. Door 't

Mikroskoop openbaaren zig de gezegde gedaan-

ten. In de meelle Bloemen hebben deeze

Stofjes eene langwerpig ronde of ovaale figuur,

aan de Enden meer of mm gepuat > met één of

meer
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meer Sleufjes in de langte; zo datzy zig, door Inlei»

't Mikroskcop gezien , als de Steen vaneeü^"^^-

Dadel , als een Tarwe -Graan, een Koffyboon

of Olyf j vertoonen. Dus beftaat het met de

Stofjes van het Salomons -Zegel, Zenegroen ,

de Wilde Wyngaar^ , Akeleijen, en Wolfsmelk,

zc^t dc IJcci G E O F I R O Y , die verder twin-

tigderley Stofjes van Tlanten in Afbeelding

heeft gebragt (*) en befchrceven als volgt.

Die van het St. Jans Kruid zyn als Eytjes 5 rigaw

aan 't eene End puntig, in 't midden wat ge-Boiietje.-»

zwollen met een glinllerende Stip. Die van de j^i^^'"!-

Meliloten vertoonen zig als Cylinders of Rol-

len, met een Groefje overlangs. Die van de

Penfecn zyn Prismaas met vier zyden , een

weinig dorrfchynende. Die van dc Bemagie

zyn ook Relletjes, inaar in 't midden als ge-

knecpen. Die van de Sracerwortel vertoonen

zig naauwkeurig als twee aan elkander gevoeg»

de Bolletics van Kryftal: die van den Efch-

doom als twee Cylinders , kruislings over elk-

ander gelegd : die van de Leliën als puntige

Clyvcn , op de Oppervlakte als Sagryn , met

een Groefje. Die der J^nquilj'^ hebben eene

Nicragtige figuur. Die van 't Ephen^rum vair

\'irginie gelyken naar een Gerstekoomtje. Die
"

van de W^olfsmelk zyn Eyvormig: die van de

Beerenklaauw langwerpig , aan de Enden rond :

die

(*) Mtm. it VA:^i, R, des Sdtnas dt P^rU, de l'An,
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Inlei die van de Spaanfche I'rcm insL^cIyks , doch

DiiJG. n^ec twee .Sleufjes of Ribbetjes, üic van de

1 ubcroczen zyn in 'c raidden uicgczec , als een

driezydig Prisma. • Die van de Piiiamidaalen

en andere Klokjcsbloemcn zyn byna icnd,

doorfchynendc , en op de Oppervlakte voorzien

met ccniüc tl-.iiuv. c uiqwilingen , benevens een

hclucrc Slip in 'c middelpunt^. l>:e van dc Pas-

ficb'.oem zyn rondagtig en o-g-K k van Op-

pervlakte : die van de v. Ü ic .V J '

^- ^ :
.i

en met Facetten : die van dc <

rond met een fccrt van .'

Watermeloenen rond, mc:

dcelte der Geftraaldc I31oemen , zyn kleine Bol-

letjes met korte Haairtjes bezet. Die van de

Heemftwortel, Kaasjesbiadcn en Klokjes -Win-

de, eindelyk, zyn Bolletjes met taamelyk dik-

ke en fpitfc Punten op dc Oppervlakte,

^jjnpe Gedagte Heer heeft de Bolletjes van het

di^'hdï'
^^^^^"^^^^

' opzigt van hunne zelfflandig-

' heid, onderzogt. Sommigen, zegt hy, fchynen

zeer hard te zyn : anderen kan men gemakkc-

lyk verpletteren. Allen bevatten zy meer Zwa-

vc!ar:tige StofFe , dan het overige van dc Blocin.

Die der Leliën zyn zo Olieagtig , dat het Pa-

pier 5 waar menze in bewaart , daar van Smee-

rig wordt. Die van dc meefte welriekende

Planten zwemmen als in een lbort van Terbcn-

thyn : die van anderen fchynen bekleed te zyn

met cene droogc Harst , gelyk in dat van de
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Lycopodium blykbaar is : want dit Stuifmeel of Inlei-

Zaad, door de Vlam van een Kaars geblazen,

vliegt in brand , even als of het Harst ware. 13e

Stotbolletjes van eenige andere Planten, gelyk

van de Duive - Kervel , Ichynen met een foort

van Slymerigheid bezet te zyn ; zó dat zy overat

en aan elkander kleeven. Nogthans kan men

geene van de gedagte Bolletjes in Water, Olyf-

of Terbenthyn-Oiie, of VVpgeest ontbinden,

hoewel 'er de drie laatfte Vogten eenige Tinc-

tuur uit trekken : want de Bolletjes blyven in

figuur byna onveranderd. Sommigen hebbenze

enkel voor VVafch of Harst gehouden , doch

men kan ze noch in kookend Water, noch op

't Vuur , fmelten.

De gedagte byzondcre figutiren der Korrelt- zy bir»

jes van het Stuifmeel, deeden wel haast de Lief- Jogt/^*

hebbers belluiten , dat ieder zulk een Korreltje

een klein Plantje bevatten moest , het welke

dan, van den Stempel ingelaten, door den Styl

in het Vnigthuisje gebragt worden en aldaar do

Zaaden bevrugten kon (*). Men zag deeze

Bolletjes , inderdaad , kleeven aan den Top van

den Styl ; doch toen men vernam , dat aldaar

geen Mondjes of Openingen waren , van ge*»

noegzaame wydte , om deeze Korreltjes in te

neemen , verviel men in nieuwe zwaarigheden.

De beftryders van het Scelzel der Sexen in de

Plan-

/l?id. 1744. p. 240.

^
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Inlei- Planten meenden deziak gewonnen te hebben,
DI^'G, wanneer de Heer B. Jüssieu het geluk hadt

van eene byzondere Ontdekking omtrent het

Stuifmeel van den Efchdoorn. Wy hebben ge-

zien , dat de Heer Geoffroy hetzelve als

een Kruis befchoiiwde , doch de eerstgemeldc

bevondt , dat het ronde Bolletjes zyn , welke,

zo dra 'er cenige Vogtigheid aan raakt, als met

Klepjes open bai'sten , en dan een zodanig Kruis

vertoonen (*). Van dien tyd af, beflooten dc

Natuurkundigen , dat 'er in deeze Bolletjes

eenige Stoffe vervat moest zyn, van byna orf-

begr^rpelyke .fynheid , welke derhclve dcor den
Styl dringen en de Vrngchegüizels der Zaaden
bcM-iigtcn kon. T\Icn lieeft federt het Stuifmeel
van zeer veele Bloemen onderzogt, en daar in

doorgaans die zelfde Eigenfchappcn waargeno-
men. Dr. Hl LLj in Engeland, evenwel , meen-
de in ieder Bolletje van het Stuifmeel zvncf
Amaryllis een klein Plantje, langzaam daar'uit-
komende, gezien te hebben; gelvkook de Heer
Dn KÖLREUTER, :in Duitfchland, de uit-

vloeijing van die fyne StofFe uit de gedaeté
Bolletjes natuurlyk, langzaam oordeelt ce gefchle-
den , en de geweldige openbarfling derzelve
Bolletjes voor iets tegennatuurlyks houdt. Ziet
hier den Grond van zyne redeneering

(f).

« Hoe

() WahlBOOM Spcnfalia Plantarum, Amxn, Acai. I,

Stockh. 17^9. p. 35(5.

ft) D. J G. KotREUTERS Vtrtaafiifi Ndekruht ^ en.'.

Leipzig. 1761, p. 4,
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„ Hoe onryper een Stuif bolletje is, zo veel Inlei-

5, ondoorfchynendcr is liec , zo veel te minder ^^^^^*

-, bevat liet van vloeibaare , zo veel te meer j j*;

in tegendeel , van nog Korrelige en onberei-

de ZaadftofFe; zo Veel te ligter, gezwinder

, en met zo veel te grooter geweld is het ge-

woon in 't Water te barften, werpende de

- , daar in beflooten Korrelige StofFe gelyk ceu

, Dampkegel uit. Daar van komt het , dat

fomtyds een foort van Stuifmeel deeze ge-

weldige werking in 't Water of geheel riet.

. of maar zeer zeldzaam oefenc ; daar dezelve

in tegendeel , op een anderen tyd, het gc-

5, woone Verfchynzel voortbrengt. Ondercus-

, fchen vertoont het Stuifmeel ook in 't W^a-

-, ter, warneer liet maar een deel vloeibaar

5, Zaad in zig heeft , een het gcdagtc gcwek'.i-

ge kort voorgaande, of cck, zonder dien ,

,
gantfch alleen voorkomend Verfchynzel , 't

welk dcszclfs natuurlyke werking het naafte

5, komt 5 en enkel daar in van dezelve onder-

, fcheidcn is , dat by hetzelve de van alle zy-

, dt-n gcfchicdende uitlaating der vloeibaare

„ ZaadftofFe in de zelfde tyd fneller en in groo-

ter veelheid gcfchiedt , en kort daarna, uic

, gebrek van meerder voorraad van vloeibaare

„ Stoffe , gcheelenal ophoud; ; daar zy , in

., tegendeel , by die natuurlyke Werking lang-

-j zaamcr, in minder veelheid , en onder eenei-

„ ley omftafidigheden byna eenpaarig in een en

, 't zelfde Bolletje voortgaat. — Hoe meer-

F 2 der

lI.r»U.,I.STCK.
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der veelheid van toebereid Zaad een Meel-

bolletje vervat , zo veel duidelykerj volko-

mener en fchooner vertoont zig daaf in dce-

ze , ten aanzien van gene zeer geweldige

Werking , by uitftek zagte en de Natuur-

lyke het meest gelykende uitbating. Ge-

meenlyk wordt , by het barften van een

Meelbolletje , buiten het gene, dat hetzelve

.

van Mannelyk Zaad reeds voorheen aan alle

zyden uitgelaten hadt , ook nog met de Kor-

relagtige StöfFe tevens het overige terug gc-

bleevene en minder vloeibaare gedeelte dcr-

,

zelve uitgeftooten. Gaat nu , by het harftcn,

,

anders niet , dan dc Korrelige S toffe in de

,

gedaante van ccn ecnige te famenhangende

Klomp of lange Streep uit , zo is dceze niets

anders, dart het Cclagtige Gewecfzel zelf,

te famen met alle daar- in nog vcrftokene en

,
vast ingewikkelde Korrelagtige S toffe. Dit

is, onder anderen , een waar Kenteken van

een nog geheel onryp vStuifmccl. Veel nader

,
komt hetzelve aan zync rypheid , .wanneer

,
de vStreep kleiner is, minder famenhangende,

,

en dat 'er hier cn daar vcele Korreltjes of

,

Kogeltjes afgaan , of cok geheelenal zonder

,
het Celagtig Gcweefzel , in groote menigte

,
door de Reet te voorfch\Ti komen, cn 74

,
geheel afgefcheiden van elkander in het Wi-

,
ter uitbreiden.

„ Aangezien nu deeze Korreltjes (i.) veel te

,

groot zyn, om in de Uitlaatbuizen tc kunnen
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indringen-: (2.) nooit op ccnigc andere ma- Inlei-

5, nier le voorlcliyn kotncn , dan wanneer dcDiNO.

„ beide Vliezen der MeelbolletjcSj na dat zy

toe barftcns toe waren uitgczwollcn , ecne

., Reet bekomen hebben, en zig decze gcwel-

„ dige Veranderingen (3.) flegts in eenc \'og-

„ tiglieid vertooncn, welke in haare natuur,

zo wel van 't Mannelyk Zaad als van dc

„ Vrouwelykc Vogtighcid , die in de Blocijtyd

door den Stempel wordt liicgehtcn , geheel

„ verfchillende is ; en (4.) nooit in zodanige

„ Vogtigheid , wier natuur , of wat dc weczent-

„ lyke zelfltandigheid aangaat , of uit hoofde

van ecnige andere Eigenfchap , met de na-

„ tuur van decze heide V^ogti[^heden oycrecn-

„ komt, en uit welke r.og bovendien i.::!-.'..

„ ting van 't Mannelyke Zaad , en ó'.^zfli'^

„ inwendige vermenging daar mede , op ecüe

„ de natuurlyke uitlaating en vermenging des

„ Mannclyken Zaads met de \'rouwcIykc \'og.

„ righeid < IvVcrd- inmicr te werk gaat:

„ dcAv\ !
• '!itid der Korrelt-

cn ongekwetHe

'.rig tncncem.ende

vlocibaare Stoffe

.^((5.) even der-

onr^ pc en tisi-

„ volgende \'. a

Stoffe vaji ht St:
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Inlei- ft a m vöiT Kiempjes uitgegeven heeft , fj- 7z/efi

fij.v'eri , rfan rfe nog raauwe en onrype Stoffe van

h?t Mdnnelyke Zaad. Daarentegen is het waa-

rt en rype Mannelyke Zaad der Planten
, gezeg-

de fyne , vloeibaare, gdykvormige zelfjia?idigheid.

Dcor wylcn den Heer Leder muller
zyn ons , cp zyne fraay gefclenrde Plaaten van

Ontdekkingen met het Mikroskcop ( * ) , de

W'aarneemingen medegedeeld van de uitbarfting

der fyne bevmgtende StofFe uit de Bolletjes van

het Stuifmeel van verfcheiderley Bloemen. Zie

hetzelve in dat van de Plant , die Anm of

K-iifsvoet genoemd wordt, op Plaat 19; in dat

van een blaauv/c Ilyacinth op Plaat 22; en in dat

van de ' Pasfiebloem op P). 34 van het Eerfte

Deel zyner Mikroskoopifche Vermaakh khcdcji.

Op Plaat 77 van het Tweede Deel vindt men
de Bolletjes van het Stuifmeel van een Roos,

en op Plaat 92 die der Distclen vertoond, en

van de Tulpen op PL 47 en 48 \'an het Derde

Deel , met en benevens de andere Deelen der

Vmgtmaaking in de gedagte Planten. De Bol-

letjes van het Stuifmeel der Roos evenwel

b'ïiflen niet , wanneer menze bevogtigde , en

die der Dietelen , was hy verzekerd , dat Olicag^

tige en andere VIceiiloiFcn inhielden : die van

de Tulpen kleurden het Water, waar in menze

deedt, door de uitdringende StofFe. In de

Stuif-

(*) M. Fr. LBDEBMtaLTUS MikroskiO/nfche Vtrmaakhk^''

Nederduitlch uitgegeven.
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Stuifmeel - Bolletjes van het K(Jorn nam hy ins-

gclyks waar , dat dczelven dc fyne Stofl'e lang-^

zaam uitwierpen : doch in die van de Paarden-

Kiirllenge IBoom hadt hy eene Waoinecming ,

welke tegen 't zeggen van den Heer K ö l r e u-

T E R ftrydt. Hy bevondt , dat dc onry pe Bol-

letjes doorfchyncnd waren als Glaslcogeltjes en

deeze bleeven in 't Water geheel
; tervvyl de

j-ype ondoorfchynend waren en open barftende

hunne inwendige zelfftandighcid uitwierpen (*).

De fchrandere Heer Baron van G l e i c h e n ,

gezegd Rüss.woRM, wiens onvergelykclyke^

Waameemingcn -met het Mikroskoop , en nct^'

gekleurde Afbeeldingen , al het gene tot rog

toe over de Vrugtmaaking der Planten uitgege-

ven was , overtreffen , verzekert ons, dat aU':

Bolletjes van het Stuifmeel der planten, ^miien

zy kunne rypheid bereikt hebben , uitzwdkn en

barjten , als menze met Water bevogtigt, en

dat deeze werking vergezeld gaat raet cene

yeerkragtige beweeging , door welke de StofFe,

daar in vervat , met geweld uitgeworpen wordt.

Zyn Ed. is in deczcn zo veel m.'cr te geloo-

ven , als men in aanmerking neemt , van hoe

veele Planten de \"rugtinankende deelen door

hem onderzogt, en zo keurlyk in Plaat gebragt

zyn. Ook heeft die Heer deeze Stofte zelfs
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Inlei- waargenomen en bevonden te bellaan uic Kor-

JDihC,
j-eltjes , die zo ongemeen klein zyn , dat zy,

door de allerfterkfle Vergrooting , welke een

Voorwerp in Oppervlakte 160000 maal, dat is

in middellyn 400 nïaal vergroot, niet breeder

voorkomen dan de dikte is van een Hoofdhaairt-

je. Hy vergelyktze by de Bolletjes van het

W^ey des Bloeds , en heeft aangetoond , dat

deeze Korreltjes , in de Bolletjes van het Stuif-

meel vervat , niet alleen in de Buisjes van den

Styl, maar zelfs ook in de Vrugtbeginzels voor-

komen ; zo dat dezelven buiten twyfel dienen

tot Bevrugting van het Zaad (*).

n^vest-. Tot bevestiging hier van (zo het dezelve be-

e-ns; dHur
j^^^fj-j ^ ^leh ik hier de Aanmerkingen over de

fhJt I. Bevrugtiging der Planten ingevoegd, welke door

Profesfor C y r i l l o uit zyne Waarneemingen

met zeer keurlyke Mikroskoop - Glazen opge-

maakt en door naauwkeurige Afbeeldingen op-

gehelderd zyn. De Heer Sty les heeft de-

zelven, in 't laatfle des jaars 1761 , van Napels

naar Engeland gezonden , alwaar zy in de Ver-

handelingen der Koninglyke Sociëteit van Lon-

den, voor 't jaar 1765, geplaatst zyn (f). Ver-

gelyk Plaat L

„ Ieder Bolletje van het Stuifmeel, (zegt die

„ Waarnecmer), is een Vat met Pappige S toffe

gevuld , waar in een aanmerkelyk getal ge-

(t; jJlos. Tran/aa. VOL. LV. p. 40».



j, huisvest is van kleiner Korreltjes, die mende Inlei-

„ Bevrugtende Lighaampjes noemen kan. (Zie^^^^»

„ Fig, 2, 3 , 4 , 5, 6, 7, 8, 9, lo, ii,

12 , 13.) Deeze zyn niet zigtbaar met het

,. bloote Oog, maar men kanze onderfcheiden

„ met Glazen van een maatig Vermogen , in-

., dien het Bolletje doorfchynende is, of indien

de Pap 'er uitgedrongen wordt, door fa-

„ mendrukking van de Plaatjes Moskovifch Glas.

Deeze Korreltjes zyn rond , doorfchynende

en nagenoeg van eene zelfde grootte in alle

„ Planten. Zy worderf tot het \'rugtbeginzel

„ gebragt door den Styl , die met inwendige

Buizen ten dien einde is voorzien, en in de

„ Klasfe der Syngenefia (*) , als ook in de

„ kleine Planten van andere Klasfcn , alwaar de

„ Styl dun is en doorfchynende , kan menze in

„ hunne pasfagie, (gelyk in Fig. 19.) befchou-

„ wen. Dc manier van hunne inneeming in

„ den Styl hangt af van de gefchiktheid van

„ deszelfs Oppervlakte. Ouze Waameeming

„ viel

(*) D<6ze Klasfe bevat de Ftorts cimptfiti of Saiuengi-

ftclde Bloemen , by T o u r n E F O R T War» Flosculofi , /f-

mi . FUicuioft et Radiati , w.iat over de Geleerde Heer Ie

ÏRANCQ^VAN BerkheV ; Mcd, Doaof era thans LcSor in de
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Iklei- „ viel hoofdzaakelyk op die Planten , welken

„ Hairige Stylen of Stempels hebben , en in

„ deeze komen de Lighaampjes door middel

„ van de Haairtjes, welke dikwils op den Styl

5, zelf gevonden worden : zo dat de Scempel

„ niet altoos moet worden aangezien als het en-

kele Deel , dat dezelven inneemt ; hoewel

5, het misfchien zodanig in de meefte Gevallen

„ kan zyn. Die Haairtjes zyn zo veele Buis-

„ jes , aan het End open, tot inneeraing van

» de Lighaampjes voorgemeld. Doorgaans hefa-

„ ben zy de geftalte van een Doorn of Stekel,

„ dikker aan den Grondfleun. Ieder is voor-

„ zien met een Kanaal of Buis , welke zig aan

„ het breedfte deel van het Haairtje verdeelt en

„ den Sty^l indrii^tmet twee Takken: (zie Fig.

5s 17») ^velke voortloopen tot aan de overlang-

„ fe Leidingen naar het Vrugtbeginzel(J^zg. 21.)

3, Deeze Kanaalen zyn 3 na dat zy in den Styl

gedrongen zyn , minder regehnaatig
, gee-

„ vende dikwils kleiner Takken uit , die, in

5, plaatfe van regtftreeks te loopen naar deover-

„ langfc Leidingen, hunne rigting veranderen,

„ en in de Kanaalen valleö, die van de naafte

„ Haairtjes afkomen , leverende de vertooning

5, uit van een onregelmaatig Netsv\7s' Gewee^-

5, zei (Fig. 22.); hoewel 'cr niettemin gemeen-

„ lyk hoofd -Kanaalen zyn, die regtftreekfer

,. naar de overlangfe Buizen loopcn, en in de-

zeiven vallen.

5, Op de volgende manier worden de gedag-
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te Lighaampjes van de Haairtjes ingelaten. De Inlei-

Meelbolletjes zig verfpreid hebbende rond-^^^'^^*

om den Styl en Stempel , vindt een groote

menigte derzelven huisvesting onder de

Haairtjes. De genen, die tusfchcn dczelven

vallen , of aan derzelver zyden klecven , mo-

gen ondeiltcld w orden zonder uitwerking te

zyn. Dit zal niet onwaarfcbynlylc voorko-

men , als men aanmerkt, welk een overvloed

'er is van Stuifmeel , en hoe groot een ge-

deelte daar van weggevoerd wordt door de

Bloem, of ten minfte niet komt te vallen op

de Vrouwelyke Werktuigen, Veelen, niet-

temin, van de Meelbolletjes vallen op de

Punten der Haairtjes (Fig. 23,) en deeze

voorzien de Bevrugting. De Bolletjes , naa-

melyk , tot een Haat van ryphcid gekomen

zynde voordat zy van de Meelknopjes uitge-

laten werden, zyn gereed om te barften, en

't gene zy bevatten te ontlasten , wanneer zy

op de Haairtjes vallen. Het Vrouwelyk

Werktuig is in het voortbrengen van die uit-

werking behulpzaam ; want , kort na dat het

Bolletje zig zelf aldus geplaatst heeft, begint

het Puntje van het Haairtje open te gaan , en

deszelfs Mondje fpant zig by trappen uit

over de Oppervlakte van het Bolletje , tot

dat byna deszelfs geheele Lighaam binnen

het Buisje is getrokken , zie Fig. 23. In

dccze plaatzing geeft het Bolletje wel haast

toe , aan de famendrukking van het Buisje ,
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Inlei- „ en ontlast zyne Lighaarnpjes , die , raec be*

i'i^'G. „ hulp der vloeibaare deelcn van de Pap, wel-

„ ke met dezclven ingaat; of van de Vogten,

„ waar mede het Buisje zelf voorzien is, voort-

„ glippen tot dat zy de o\'erIangfe Kanaalen in-

„ gaan, welke hun naar het Vrugtbeginzel ge-

„ leiden. De Bolletjes van het Stuifmeel , dus

zig zelf ontlast hebben van hunnen inhoud

,

„ verwcUven en trekken zig famen , en , van de

Mondjes der Haairtjes afvallende , blyven zy

„ in een verwelkte ftaat aan de zyden van den

„ Styl (als in Fig. 19) zitten. De figuur van

het Haairtje is , tervvyl het Meclbolletjc in de

5, Mond van 't Buisje huisvest, zonderling; als

3, zynde dan aan 't End dikst en van daar allengs

„ verdunnende tot dat het zig in tweeën ver-

„ deelt , 't welk aan hetzelve een dunnen Hals

„ geeft, en eene Klokswyze figuur aan de bo-

„ venfte deelen , daar het te voorcn dun uit-

„ liep: zie Fig. 23. In doorfchynende Stylen

„ kan men de Kanaalen , die naar het Vrugtbe-

ginzel leiden, gevuld zien met Lighaarnpjes,

„ welke , in groote veelheden verfchaft zynde

„ van de Haairtjes, door deeze Kanaalen zoda-

*, nig op ryën pasfeeren , dat zy aan elkander

„ raaken; zie Fig. 19. By eenige befchouwin-

., gen zag men deeze Lighaarnpjes, zo wel in

„ de Haairtjes , als in de groote Leidingen van

„ den Styl, zig beweegen, 't welk toonde dat

„ het afgefcheiden zelfllandigheden waren , die

3, vryelyk konc^n voortgaan met den loop der

3i Vog-
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5, ten, waar in zy dreeven : maar hunne regel- Inlei-

3, maadge voortgang naar het Vrugtbeginzel was^^^^^*

5, buiten twyfel afgebroken dcor het afplukken

s, der Bloem , zo dat die beweeging alleen kon

j, toegefchreeven worden aan toevalHge aantrek-

„ kingen , welke de Vogten in beweeging brag-

j, ten tüsfchen de Glazen Plaatjes van het

Schuifje : 't welk ook duidelyk bleek uit den

„ Koers van derzelver beweeging , welke ge-

j, vallig was en niet altoos gerigt naar ihet

5, Vrugtbeginzel. 't Getal der hoofd - Kanaalen

,

55 die naar hetzelve leiden , kan niet bepaald

ï, worden. Hetzelve verandert waarfchynlyk

3i naar het getal der Beursjes of Hokjes, welke

3, te voorzien zyn. Meer dan één kon men 'er

3, gcmeenlyk waameemen , met de Lighaamp-
^

3, jes op digte ryën door dezelven pasfcerende

;

3, gelyk reeds befchreeven is. In de Stylen

j, van nog niet ontloken Bbemcn waren geene

j, Lighaampjes waameemelyk ; 't welk een fterk

„ béw^-s is, dat zy van het Stuifmeel afkomftig

5, z^-n en tot de Bevrugting gedestineerd.

3, Het Pluis of Dons warimeemende , 't welk

„ de Zaadcn kroont in de Klasfe der Syngenefta ,

3, bevondt men de Haairtjes van het Pluis hd
3, te zyn , en met de zelfde Lighaampjes ge-

„ vuld : zie Fig. 24. Hoe die Lighaampjes

1, daar in komen , of tot wat einde zy daar in

„ geplaatst zyn , moeten w^^^ aan verder onder-

zoek overlaaten. Ondertusfchen kunnen wy
uanmerken , hoe de plaatzijig van het Pluis

,3 her
IT- Dtti.. I. Stck,
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In LEI- j, het onwaarfchynlyk maakt , dat die Lig-

^ï^'^' „ haampjes daar ia ontvangen zouden worden ,

j, met oogmerk om dezclven naar het Vrugrbc-

ginzel te voeren : weshalve het jMatuurlykcr

3, is , te onderftellen , dat de Lighaampjes ai-

5, daar komen na hunnen doorgang door het

5, Vrugtbeginzel , en dat de Haairtjes van het

„ Pluis den dienst doen van Uitwerpende Eui-

j, zen, om de genen weg te voeren, die tot de

„ Bcvrugnng nutteloos zyn. Dit is te waar-

„ fchynlyker, aangezien de groote menigte der

3, genen , die door de Kanaalen aangebragt wor-

3, den , buiten twyïtX zulk eene overtolligheid

5, vcroirzaakt."

Heden- ^^'^^ verfchil dor geftalte van de Bolletjes van

j^^^l^^ het Stuifmeel, in verfcheiderlcy Bloemen, doet
• my denken , dat 'er ook verfchillende manieren
zyn , op welken deeze Bolletjes aan de Haair-

tjes van den Stempel worden aangevoeejd , en

derzelver fyne StolFe, het zy dan Korreiig, het

zy V^Ioeibaar , van dezelvcn ingelaten. In de

deelen der Vrugtmaaking van een Tulp heeft de

Heer Baron van Gleichen zulk-s ook af-

gebeeld () , doch fchynt aldaar het inneemcn
der Bolletjes, door de Enden van dc Haairtjes

j

niet waargenomen te hebben. I3c Openingen

der Haairtjes zag zyn Ed. te naauw aan voor dc

Bolletjes 3 en te wyd voor dc Lighaampjes of

Korreltjes , welken zy uitwerpen : des hy zig

Obf,rv, MUr,uof.^u» als !,ov«, Tab, A,
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verbeeldt , dat zekere Buisjes , met welke de InleI-

Wanden van die Haairtjes doorweven zyn , dee-

ze Korreltjes inneemen zouden : doch zyn Ed,

zal niet bedagt hebben , dat zulks tegen zyne

algemeene vastflelling van een geweldige uit-

werping of uitfchieting van die Lighaampjes

door de Bolletjes van het Stuifmeel, ürydt. Zo
dit gebeuren moet, dan hebben zy wel zulk een

wyden Koker noodig, om de gedagte Korreltjes

in de Kanaalen van den Scyl te brengen. Waar-

fchynlyk zullen de Bolletjes , zo wel als de

Plaairtjes , van vcelcrley natuur zyn ; fommigen

langzaam , fommigen vaardig , fommigen in 't

geheel niet barftende , wanneer zy bevogtigd

worden ;
gelyk wy gezien hebben *. Zodani- Bladri

gen , die vaardig barden , kunnen hunnen in-^3»

houd uitwerpen , als zy maar aan het Tepelag-

tig End van een Haairtje raakcn : die zeer lang-

zaam of niet barften , zullen van de Haairtjes

moeten ingezoogen worden , gelyk Fig. 25
voorflek, en door famendrukking hunne StoiFe

ait'^ecvcn. Ook zal 'er , buiten twyfel , in de

Haairtjes van den Stempel cene byzondere ge-

fchiktheid zyn , naar die van het Stuifmeel ge-

' evcnredigd , en mooglyk het een en andere van

de natuur der Planten afhangende , op eenen

voet , die den Schepper der Natuur alleen be-

kend is.

Van dit ongemeen en byna oneindig klein tot Afenif;.

tastbaaie grootheden terug keerende , geeven Jei'^giiif.

Wy a^t op de menigvuldigheid der Bolletjes vanJ

het
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Inlei- het Scuifmeel. De Heer Kölrehter vef

DING. jiaalt , dat door hem in de Venetiaanfche Kct-

mia, in ecne Bloem van de gewoone grootte ,

4863 Stuifmeel - bolletjes geteld zyn, en, daar

dezelve by eene volkomen Natuurlyke Bevrug*

ring wat over de dertig rype Zaaden gewoon is

voort te brengen, hadt hy door herhaalde Proef-

neemingen bevonden , dat tot dit getal van

Zaaden niet meer dan vyftig of zestig Bolletjes

van het Stuifmeel vereifcht werden. Nam hy

meer Bolletjes daar toe; hy kreeg geen meer of

volkomener Zaaden ; maar , zo hy minder nam j

dan was het getal der Zaaden naar evenredigheid

kicinder. Wanneer hy 'er maar twintig of vyf*

tien nam , dan kreeg hy maar tien of zestien

Zaaden : zo hy 'er minder nam dan tien , kwam

'er geen één Zaadje tot volkomenheid. In een

laater t\'d des Jaars en by koud Weer, was een

veel grooter getal van Bolletjes noodig. In eene

Bloem van de gemeene Jalappe, met vyf Meel*

draadjes, telde hy 293 Stuifmeel -Bolletjes, en

in eene insgelyks volkomene Bloem van de nieu-

we Peniviaanfche Jalappe met zeer lange Bloem-

pypen, bedroeg het getal der Bolletjes 321. lo

deezc beiden nam hy waar, dat maar één, of

ten hooglten twee of drie Bolletjes tot eene Be-

vnigting vereifcht werden. De Heer Baron vaN

Gleichen zegt, dat maar één Korreltje van eeO

* Bolletje tot de Bevrugting van een 2^dje wordt

gebruikt. Uit het één en andere blykt, dat 'er

een niet minder verbaazende menigte van deeze
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Bolletjes verlooren ?aat dan van de Eitjes uit ïnlei-

dc Kuit der Vislchctï.

Het Stuifmeel, in Water gezet, verandert,

volgens de Waarneeraing van den laatstgemel-

dcn , binnen vierentwintig Uuren in zogenaam*

dc Infufie - Diertjes : maar nog zonderlinger is,

het gene zyn Ed. verhaalt , aangaande de Ver-

fchynzelen , welken het Stuifmeel uitleverde,

toen men 'er , in plaats van Water , Wyngeest

op goot. Alles Icwam oogenblikkeiyk in bewec-

ging en de Bolletjes vertoonden zig als leevendc

Diertjes , zwemmende naar alle kanten en door

malkander heen , met eene onbegrypelyke vlug-

heid. Anderen ftapelden ag op elkander, en

bewoogen z\gj daarom niet minder , draaijende

zo wel rond ds de enkeWe Bolletjes. J>it

flrekt aan den eenen kant tot bekragtiging van

de twyfelingen, door my geopperd, aangaande

het weezentlyke Dierlyke Leven van die Deel-

tjes , welken men in ftinkende Infuüën ziet

grimmelen. En , aan den anderen kant , kan

iiK n 'er uit befluiten , dat het Vogt van den

Styi, of Stempel der Bloemen, dikwils Geeftig

of Lcn minfte Kruidig zynde , een grooter uit-

werking op die Bolletjes hebben moet, dan en-

kei Water.

^P war manier , nu j wcrdt het Stuifmeel iiot ly

"ain de Oppervlakte van den Stempel gcbragt

,

om de Vrugtbcginzels door den Styl te bevrug- ^<^''>'p^

ten ? i\i^n kan in zeer veele Bloemen , die zo

'^ei Mannelyke als Vrouwdyke dcclcn hebben,

G dui-
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Inlei- duidclyk dc zorgvuldigheid van de Natuur waar-

DiNG. pecmen , uit een bekw-aame plaatzing een dien

einde. In veele hangende Bloemen , gelyk de

Leliën , is de Styl langer ; in vecle opflaande

Bloemen gelyk de Tulpen , of korter of byna

^ even lang als de Meeldraadjes ; in anderen door

dczels'cn gelieci bedekt : om kort te gaan ; men

wordt byna in alle Bloemen van deezen aart gc-

v.a?iY , dat het Stuifmeel bekwaamelyk aan het

top -end van den vStyl kan komen en noodwen-

dig denzelven bereiken moet , wanneer 'er flegts

ccnip:e uitwendige oirzaak van beweeging by-

komr, 't yy door den Wind, Regen of In fek-

tcn : terv.y! , L>!yk wy gezien hebben, ecnige

vvcin; j,e Eolictjcs van het Stuifmeel daar toe ge-

noegzaam zyn.

„ \\'annccr de Berkeboom bloeit (zegt Doc-

tor K () L R E u T E R ) dan hangen de dunne ,

„ lange
, ]\fannelykc Katjes loodregt neder-

5, vv-aards; doch tevens krommen zig de korte-

„ re , ftyve , Vrouwelyke Katjes opwaards. Ope-

„ nen zig nu in genen de Meelknopjes, danope-
~ „nen zig ook in deeze de Schubben , en maa-

,, ken voor dezelven de Stempels bloot. Dc
„ ccr?c:^cmcldcn beginnen , by de minflc hc-

„ v. ceging der Lugt, hun Stuifmeel ovcrvloc-

3, dig van zig te gce\ cn ; dc laatflcn \-angen het

„ op en worden daar door bevrugt. Zo ras dit

„ gefchied is verdorren dc Mannelyke Katjes

„ en vallen af: dc Vrouwelyke gaan op nieuws

„ ncderhangen of buigen zig naar den Grond.
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„ Even zo is het bykans gelegen met de Ha- Inlei-

zelnootcn , Beuken , Eiken, Dennen en an-^^^^'

5, dere Boomen. In veele Planten, met Man-
nelyke en Vrouwelyke Bloemen , inzonder-

„ heid daar het Stuifmeel uit groote en zwaare

„ Korreltjes beftaat , zyn de eerstgemelde ai-

toos hoo,[;er en regt boven de laatlten ge-

plaatst, zo dat die Korreltjes flegts behoeven

neer te vallen , op den Stempel, In anderen

„ wordt door een fchielyke openbarlling van

het Meelknopje het Stuifmeel in de Lugt ver-

„ fpreid , als wanneer dan eenige Bolletjes van

„ hetzelve den Stempel treffen , of door den

5, Wind derwaards heen gevoerd worden. De
Heer Vaillant zou deeze manier van

Belluiving in het Glaskruid {Parietaria) , de

„ Indiaanfche Vyg ( Opuntia ) , het Helianthe-

„ mum en anderen meer , gezien hebben. Blair

„ zegt hetzelve van de Moerbefieboomen en

A L s T o N brengt de groote Mannetjes Bran-

„ denetel als een voorbeeld daar van by.

„ Eene vcrwonderlyke werking , ten dien vcorheei*

„ opzigte , kan men in de gewoone Wynruit^yi'J*'^^'^'""

befchouwen. Wanneer een Bloem daar van

„ zig eerst geopend heeft, dan leggen de Meel-

5, draadjes , en inzonderheid derzelver Knop-

„ jes , nog in de holte der Bloemblaadjes be-

flootcn : doch zy verheffen zig beurtlings

M daar uit , ftygen om hoog , en plaatzen zig

„ eindelyk, meteenen fcherpen hoek, gantfch

„ uitgeftrekt over het Vrugthuisje heen; zo dat

G 2
.

>, het
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*Tni.f.t- , het tot rog toe gcfiootere Meelknopje naast

„ boven den Stempel te leggen komt. Het

j, opent 7,ig kort daarna, en het Stuifmeel valt

of, door een kleine fcniidding, van zelf cp

j, den Stempel , of wordt door Infekten ,
vel-

ken zig dicptyds in menigte by de Bloemen

„ bevinden , cn over dezelven gedurig heen en

„ vvedcr loepen , daar aan geflreeken. Zelden

wordt de Stempel onmiddeKk aangeraakt dcor

„ het Huivende MeelkTiopic. Heeft het Mcel-

draadje lyncn dienst verrigt, dan regt het 7,ig

zynde gev. ccst , als gezegd is , kceren ook

„ beurtlings terug , en neemen daar in de vol-

gende orde waar. Het begin maakt een vaa

„ de op de lappen van de KelkgeplaatfteMcel-

diaadjcs, en v^ordt van de tweede, derdeen

„ vierde van dit flag gevolgd: dan verheffen

:'igde Meeldraadjes, die op de Bloemblaad-

jes Haan , 't een voor , het andere na, cn

„ maaken het béfluit. Inde grootere, vyfbla-

„ derige , en met tien Meeldraadjes begaafde

Bïoemen , die tusfchen de andere taliykere

„ flaan, gaat het even zo toe. Midden in de

„ Zomer, wanneer de Hitte groot is, verrigten

de Meeldraadjes hun werk in twee cf drie

„ Dagen; doch, hoe kouder het Weer naar den

„ Herfst toe wordt, hoe langzaamer het daar

insdc toegaat. Zy hebben alsdan dik^ils
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„ meer dan agt Dagen tyds van nooden. En ,
1'

„ al worden de Knopjes, zo dra de Bloem zit^^^"

3, geopend heeft , van de Meeldraadjes afgei^o-

„ men, gaan dezeJvcn doch hier in hunnen gang,

„ Deeze kleine Ontdekking heb ik den 5 Jul

y

„ 1759 gemaakt, en veele Waaraeemingcn daar

„ omtrent in 't werk gefteld, die ik elders zal

„ voordraagen. 1 hans wil ik hier nog maar

„ byvoegen , dat het Licht op deeze wking
geen byzonderen invloed hebben moet, dc-

wyl ik door Proeven bevonden heb, dau dc

„ Meeldraadjes , met eenerley trap van W arm-

„ te, hun werk in een geheel donker \crtrek

even zo vlug en zo zeker , als onder den bloo-

„ ten ticrael , vcn igt hebben."

Vervolgens ftek de Heer K c l r r. u 1 er,

dat de aanveeging van het Stuifmeel aan dcn^^l

Stempel, in fommige Planten, door Injektcn al-^"

leen gefchiedt. „ In alle Geflagten (zegt zyn

„ fJ.) van Cucurhitacea ," [dat is Planten die

Meloen - Komkommer- of Kaauwoerdat'ti; c

Vrugrcn drar.gen,] „ in alle Soorten v-n Lifch

„ {Irides,) cn in niet weinige Planten var den

•„ Rang der Malvaas ,
gefchiedt de bcfluivin;-

„ der Vrouwelyke Bloemen en Stempels door

„ Infckten alleen". Hier over breidt hy zig on-

gemeen uit , en brengt zulks als een byzondcrc

W'aarneeming van hem zeiven te berde , lc.;-

vtnde de manier op , hoe iedereen zig van de

waarheid daar van kan overtuigen. „ Men

,j moet by itil , warm Weder op dce.:e Pba*

G 3 - ten

11. nssjL, I. Stuk.
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Inlei- „ ten acht geeven; dan zal men zien , hoe dat

„ zig, zo dra de Bloemen ontluiken, veelerley

j, Infekten daar op bevinden , die van de eene

in de andere overgaan. Vervolgens de Vrou-

j, welyke Bloemen van decze Gewasfen , dat is

„ zodanigen die op een Vrugtbcginzcl zitten»

j, met een gemeen Vergrootglas befchouwende

,

zal men bevinden, hoe dezelven hier cn daar,

„ inzonderheid aan den Stempel , met het eigen

„ Stuifmeel der Mannelyke Bloemen als be-

„ ftruifd zyn , waar van men voorheen in dee-

„ ze Bloemen niets hadt kunnen ontdekken.

Tegen den tyd, dat zig dc Bloem begint tc

rui'cn , y.al de Stempel byn;i geheel met

„ Stuifmeel bedekt zyn. Ook zal men fomtyds

5, niet zonder genoegen befpeurcn , hoe eenigc

„ Diertjes zig in het Stuifmeel als omwentelen.

„ Belet men den toegang van Infekten aan de

„ Vrouwelyke Bloemen, zo verorden dezelven

i, niet bevrugt", enz.

Aangezien de Meloen en; Komkommer -Ge-

wasfen doorgaans zodanig gelegen zyn, dat 'cr

de Wind weinig vat op heeft, zo is deeze ma-
nier van Bevrugting niet onwaarfchynlyk. De
Heer Baron van Gleichen , evenwel' , heeft

hier veel tegen, oordeelende, dat aldus, door

't overbrengen van vreemd Stuifmeel, oneindi-

ge Basterd - Vrugten zouden voortkomen. Een

Infekt, by voorbeeld, in de Mannetjes Bloem
van een Komkommer of Kalabas zig in 't StuÜ-

me^l gerold hebbende , kon 't zelve overbrcn-
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gen in de Wyfjes - Bloem van een Meloen- Inlei-

plant, en die dus met vreemd Zaadftof bevrug-i^ïNG.

ten. Men weet dat dceze manier van Bevrug-

ting mooglyk en het voortkomen van Basterden

,

daar uit, gebeurlyk zy : doch, terwyl zyn Ed.

erkent , dat de Bellruiving door Infckten by

^eval kan gefchieden , zie ik niet, waarom dat

daar uit dan niet dcrgelyke verwarring zou moe-

ten fpruiten. Mooglyk verkeert een zelfde

Soort van kleine Diertjes meest op een zxlfde

Soort van Bloemen. Jn dit Geval zou de Proef

van den Engelfchcn Hovenier Miller, die

aan een Meloen - Plant alle de Meelknopjes weg-

genomen hadt , waar door dezelve onvrugtbaar

bleef, tot bevestiging van het gefielde van den

Dodlor kunnen Itrekkcn (*).

Nader bekragtigt de Heer Kölreuter
zyne Stelling , door het voorbeeld der Lifch-

Planten (Irides) , waar in hy den Stempel (Stigma)

meent ontdekt te hebben ; wordende in dezel-

ven het Stuifmeel door zekere foorten van

Hommels, zo hy oordeelt, aan den Stempel ge

bragt. Even 't zelfde hadt plaats in veele Soor-

ten van Planten , die naar de Mah-aas gelyken.

Hier fleekt de Stempel zo veel verder dan <ie

MeelkTiopjes uit , dat het byna niet mooglyk

fchynt , dat het Stuifmeel op eenige andere

manier aan den Stempel gebragt kan wordci!.

Pc>.

(*) Vergelyk Ol^rvAr, McrcHoplq^t^ du Buon m Cisï-

Ga
DEEL. I. STCK.
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m^G^
Bovendien zyn de MeelboUctjes van deeze Plan-

ten zo groot cn zwaar , dat zy naauwlyks door

den Wind verftuiven kunnen. Hier komt een

focrt van Hommels en Wespen, om het zoete

Sap uit het HonigbaI<je in te zuigen , en begeeft

zig verder , hebbende het ruige Ligbciam met
MeelboUetjes beladen , aan het aflekken der vog-

tigheid van den Stempel , Waar door dan in-

middels genoeg Bolletjes daar aan hangen hly-

ven , tot Bevrugting. Zyn Ed. oordeelt dat

tiog veele Planten dezelve alleen aan Infekten te

danken hebben , en brengt cindelyk het voor-

h-eld by van den hagen Vlierboom
, Hadig

{Elülus.) wiens Eloem de Mcelkr.opjes cp

„ eencn ta^meix ken afüand van den konen ,

M in 't midden van den bodem der Bloem bc^

„ vindlyken Styl heeft. De Stuifmeel- EcIIct-

„ jes zyn Eyvermig
, zy hangen met hunne

. „ pimten aan elkander en laatcn zig , om die

„ zelfde reden , niet ligt van hunne Helmpjes

„ of Meelknopjes afdryven. Ik zou derhalve

„ nroit hebben kunnen begrypen , hoe het

,, Stuifmeel aan den Stempel komen kon , in-

„ dien ik niet gezien had , dat zekere kleine

Dicrt'cs, welken men Efazenpocten noemt,
hetzelve by iTcn daar in flecptcn."

»«dc- ,y Om kort tc gaan , het beftuivcn der Stempe

-

K.EJ'» (zegt hy) fchynt in veele Planten op verfchiJ-
i»a«ieft« „ lende wyzrn te gefchieden , en of van alle,

„ of ten minlle van meer dan ééne der gc/cg-
de oirzaaken af te hangen. Ecne v. gt voor-
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i, deelige plaatzing , fchudding door Wind of Inlei-

Inlekcen , brengen dikwils elk het zyne toe.^^^^"

„ In \crfcheide Soorten van Papavers openen

,> zig, reeds voor dat de Bloem open gaat, de

„ tegen den Stempel aangedrukte Stofknopjes,

„ en laaten , als de Bloem ontluikt, iets van hun

Stuifmeel daar aan zitten. Kort na het open-

„ gaan komen de Infektcn , en beftruiven den

Straaligen Stempel t'eenemaal met MeelboUet-

j, jes. Is 'er tevens een llerke Wind , die kan

„ ook wel het zyne daar aan toebrengen. Even

„ 7,0 is 't gelegen met de geel- en vvitbloemi;i,e

„ Plompen , de Oranjeboomen , St. Jans Kruid

en anderen. In de Oenothera (Likn. Sp.

„ Plant. N. 1 , 2 ) openen zig ook reeds, als

„ de Eloem nog gef.ooten is , de Meclknopjes

,

.» en, zo dra dezelve ontluikt, wyken de vier

„ Stempels van elkander, als wanneer men het

„ Stuifmeel ten deele aan derzelver buitenfte

„ Oppervlakte ziet kleeven, ten deele tusfchen

„ decze Stempels aan zeer fyne Draadjes han-

p:t:n, diejietzelvc eigen zyn , en de Eollctjrs

,. onder elkander iamcnhccliten. Allengs ko-

„ men veelerley Vliegen , Hommels en andere

„ Iniekten op de Bloem , en maaken dat het

5» Stuifmeel zig over de Stempels uitbreidt. De
Pinemen der Wedcrich(jE/j//oifttOT Linn. Sp.

5, Plant. Num. i. & 2.) openen zig eer nog

>. iMcclknopje zvn Stuifmeel van zig geeft,

)t eer de onder de B'oem ncdcrwaards gekrom-

}i de Styl zig begint te verheffen en de vier

n, Deu. I. STtr^,
' ^

• " ^^^^
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Ini.ei- vast op elkander leggende Stempels zig ratr

„ waards krommende van elkander begeeven,

„ om hunne inwaardfc met Wratten bezette

„ Vlakte te ontblooten. Gefchiedt zulks , dan

„ treft dikwils wel een Bolletje van het Stuif-

„ meel eenen Stempel aan , maar het gTOotfte

deel wordt aangebragt door Infekten. In de

„ laatere Bloemen van deeze_ Plant moet de

j, Bevrugting door Infekten alleen gefchieden:

„ want de Helmpjes openen zig lang voor dat

„ de Stempel zig uitgebreid heeft. Dei^elyke

voorbeelden heeft men in veele andere Plan-

„ ten. In de Lceuvvpbe]:kcn cn het Speenkruid

j, leggen de Meeldraadjes in 't eerst cp den

„ bodem van de Bloem te rug geboogen ,
op

„ eenen taamelyken afltand van den Stempel:

zy verheffen zig eindelyk by paaren en leggen

zig met haare Helmpjes digt tegen den Stem-

pel aan , zo dat het Stuifmeel denzelven niet

zeldzaam onmiddelyk aanraakt , en , 't gene

„ door de legging niet geichiedt , wordt , vooral

„ in de laatfte Plant , door Infekt^ volbragt.

j>e Van de Mannelyke deelen der Bloemen thans

STfMPFi.. g(,noeg gezegd hebbende , zullen wy thans de

\'rouwelyke befchouwen, om dus te komen tot

de voortbrenging der V^rugt. De Stempel (Stig-

ma) , die den Top van den Styl of Stamper be-

kleedt of fomtyds geen Styl heeft , is één , twcc-

dric- vier of vyfvoudig : ook dikwils in -

fcheide Lappen verdeeld , die of famen^:

den zyn 5 gelyk in de Crocus, of Ha.; ;
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dun, gelyk in de Zuuring, qf omgekruld , gelyk In lei-

in de Anjelieren en Klokjes, of naar de flinker-

hand gcboogen , of in zesfen gelyk in de Mans-

Ooren , of veelvoudig verdeeld , gelyk in de

Kaasjesbladen. Somtyds is hy Draadagtig lang

,

fomtyds heeft hy de langte van den Styl : fom-

tyds eene Bladerige gedaante , gelyk in de Iris-

fen. De figuur is Knop- of Bolagtig in de Bloe-

men van veele Planten : Eyrond , (lomp , ge-

knot , of fchuins platagtig in fomraigen : in an-

deren holrond, gehoekt, met een Sleuf als

een Haak, Kruis of Kroon; gelykende naar een

platte Schyf of Schild in de Plompen, Papa-

vers , enz. Hy is gepluimd in de Grasplapten ,

Rhabarber , Tamaris en anderen : ruig in de

Lathyrisfen , enz. Doorgaans verwelkende ,

houdt h.y nogthans fland in fommigen , gelyk

de Plompen, Papavers, Hydrangia, Sarracena,

alwaar hy het Zaadhuisje kroont.

Dit Deel, dat zo veelerley figuuren heeft,

heb ik my verftouc den Nederduitfchen naam te

gccven van Stempel , die wel niet volmaakt met

den Latynfchen Stigma overeenkomt , doch ten

minde zo gevoeglyk als dezelve, en met meer

e'cnfchap, dan denaam van Merk of Mondje,
'

'Kkt kan worden. Het is in 't algemeen

,

er men 't door een Mikroskoop of met
' ind - Vergrootglas bcfchouwt , met een

: van f\ne Haairtjes bezet, die de Buis-

n , gefchikt om de fync Koriekjes of

van het Stuifmeel in tc nccmen , gelyk
• 'naaien hier voor gemeld is en afgebeeld.

n. Dim.. I. STUK»
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ÏNLEi- Deeze Stempel is , inzonderheid tegen het Uur

DING. der Bevrrtgting, inden Morgenflond naamelykj

geheel met Vcgtigheid bedaauwd.

De styi. Indien men dat Deel , 't welk doorgaans het

midden van de Bloem zig bevindt , de Stamper

(Piftillum) noemt , dan is de Styl het middel-

fluk daar van , tuslchen het Vrugthuisje en

den Stempel. Men vindt Bloemen met twee ,

drie , vier , vyf , agt , twaalf en meer Stylen

,

die dan ook verfcheide Stempels hebben. Deeze

W^kmigen dienen om de fyne StofFe der

Stuifmeel - Bolletjes te brengen naar het Vrugt-

huisje , dat de Zia.ibe^inzcls vervat. Zy moe-

ten ten dien einde ecm ilolliglicid of verfchei-

de Doorgangen hebben , welke echter dikv, ils

niet gemakkelyk waar te neemen zyn. Men
vindt in fommige Bloemen eenenkelden Styl ,

in tweeën , drieën , vieren of vyven verdeeld.

Hy is Cylindrifch of gehoekt , Els- of Draad-

vormig dun , of van boven dikker , gelyk in de

Violetten : zeer hng in de Klokjes , Scorzone-

ren , Tamarinden , enz : zeer kort in de Papa-

vers of Maanbollen , van langte als de Meel-

draadjes , in de mceften ; doch fomtyds dikkri",

fontyds dunner dan die , fomtyds van L,c!y-

ke dikte. Gemecnlyk is hy op den top van

't Vrugthuisje geplaatst , doch fomtyds cok

aan de zyden van hetzelve , gelyk in de-

Eraamboozen , Aardbefiën , en dergelyken. In

fommigcn , jrelyk in de Planten met gekruiste

Bloemen (F/om Cruciformes ) , die Haauwtjes

draa-
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draagen, houdt hy ftand, veranderende in een Iniv

Peukje. Men vindt hem in de meefte Bloemen ^^^^

van de Meeldraadjes afgefcheiden , doch infom-

migcn , deswegen Gynandrice .genaamd , gelyk de

Standelkruiden (Orchides), de Holvvortel {Ari-

ftelochia ,) de Kalisvoet (Arum) enz. is liy met

de Meeldraadjes tot één Lighaam famengevoegd

,

hoewel niettemin de Meelknopjes (Antherat) en

de Stempels (Stigmata) onderfcheiden zyn.

Onder aan den Styl zit gemeenlyk het Vnirt- h

huisje (Pericarpium U 't welk de ZaadbegnizelsJ'^'''^"

(Germina) bevat. Somtyds is het onderile van

den Styl zelf dit Vrugthuisje, fomtyds maakt

de Kelk hetzelve uit. Dus vindt men het dik-

vsils in 't midden van de Bloem , dikwils onder

dezelve geplaatst Het omkleedt ds Zaadhc-

ginzels , en wordt , na de Bcvrugting , de Vruj. t

,

die de Zaaden inhoudt. In de Appel- en Feere-

boomen ziet men duidelyk , hoe dit Vrugthuis-

je, dat aldaar de Kelk is, welke de Bloem on-

derfteunt , op eene verbaazende wyze allengs

uitgezet , eene dikke Sappige Vrugt x' crdt. In

de Pruim-, Abrikoozen-, Perfiken-, Oranje- en

Citroenboomen , in tegendeel , is dit Vrugthuis-

je binnen de Bloem begreepcn , r\'zende uit bet

midden van de Kelk, en maakende het onderfte

deel van den Styl uit , waar van de uitzettin;^

,

tot een dergelyke Vrugt, niet minder is. Het

heeft fomtyds een platte of hoekige , fom.tyds

eene rondagtige figuur, en dikwils drukt het in

't klein de geftake uit van de Vrugt , in welke

het
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iNLEi-het moet overgaan ; 't welk zeer zigtbaar blyfct

DiKG. in de Bloemen der Peulvrugten. Het is naar

het getal der Zaaden , welken een Bloem moet

uitleveren, in meer of minder Hokjes verdeeld,

die ook wel haare Klepjes hebben , en beitaat

fomtyds uit Leedjes, gelyk in de Radyzen. In

zulke Bloemen, die maar één Zaad geeven, ge-

lyk de Pruimen, Perfiken, by voorbeeld, heeft

het Vrugthuisje ook maar ééne Holligheid, cn

de Planten met naakte Zaaden , gelyk deThym,
hebben geen Vrugthuisje. In het Kruidkundig

Werk van T O ü^R N E F o R T , die byzond^r hiei

op gelet heeft , vindt men het Pericarpium ,

onder den naara van Calyx of PistiUum^ in by-

na alle Planccn , daar hy Geflagten van maakt,

afgebeeld.

•t vrugt- Het Vrugthuisje (Pericarpium) is dan eigent-
bïgüizei.

lyjj Lyfmoeder , welke het Vrugtbeginzel

(Germen} of de Vrugtbeginzels (Germina) van

een toekomende Plant, dat is de Beginzels der

Zaaden opkweekt , die van het Merg der Plant

afkomftig zyn. Of nu deeze reeds het Kiempje

(Embryo) in zig hebben, dat door de werking

der fyne ftoffe van het Stuifmeel in beweeging

gebragt en als levendig gemaakt wordt : dan rf

de Korreltjes van die fyne StofFe weezentK k het

Kiempje (Embryo) in de Beginzels der Zaa-

den , als in Eijeren , brengen , gelyk de Heer

Baron van Gl e i c h e n vastftelt : dit zal waar-

fchynlyk , even als in de Dieren , wel altoos

eene Gisfing blyven.



IN 'ï ALGEMEEN BESCHOUWD. III

De Zaaden , die men aanmerken kan als de Inlf.t-

Eijcrtjcs der Planten, zyn dikwils vervat in een ding.

Vrugt , van zeer verfchillende gedaante en zelf-
^^J^^'^^

flandigheid. Somtyds beftaat deeze Vrugt uituerziai

een zagt. Sappig iheefch, waar van het eigent- '""'J''-

lyke Zaadhuisje maar een Mein gedeelte uit-

maakt
; gclyk de Appelen , Peeren , Meloenen

en andere dergclyke Vrugten. Somtyds is het-

zelve 'er ?.ls een enkele Steen in vervat , gelyk

in de Perfiken , Dadels , enz. Somt^-ds is dee-

ze Vrugt een lene
,
hocdanigen naam men geeft

aan allerley Sappige Vrugten, die merkclyk klei-

ner dan een Kers of niet veel grooter zyn. Hier

zyn de Zaaden op verfchillende manieren in ge-

plaatst. In anderen legt onder het zagte Be-

kleedzel een harde Dop , gelyk in de Nooten en

Amandelen. In anderen is de Vrugt geheel uit

harde Sehubben famengefleld , die ieder een

Zaadkorrel inhouden of bedekken, gelyk de

Pynappelen , enz. Veele' Vrugten zyn Peulen ,

met ééne hdligheid , gelyk in de Erwten en

Booncn , of met een middelfchot , die men dan

Haauwtjes noemt, gelyk in de Kool, Raapcn

,

enz. Veele Planten hebben eigentlyke Zaadhuis-

jes, van een harde ,
drooge, Vliezige Natuur

,

en dus eeniglyk gefchikt tot huisvesting van de

Zaaden, gelyk in de Akeleijen en oneindig an-

dere Planten. Sommigen eindelyk , hebben de

Zaaden geheel bloot ,
deswegen Gymnospermia

genaamd
, gelyk een geheele Rang in de Klasfe

der Tweemagtige Planten (Didynamia) , waar
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I- onder de meefte Planten met Gelipte Eloemen

(Flore lahiato) vanTouRNEFORT, begreepcn zyn;

die naamelyk , in welken de Zaadjes naakt en

bloot in de Kelk r^^ worden : geli k in de Krui-

femunt , Lavendel , Hylbp , Betonie en veele

anderen : doch de zodanigen van dcrgelyke

Bloemen , wier Zaaden in een befiooten Huisje

ryp worden , dat eindelyk gaapt of open barst,

Angiospermia genaamd , waar toe de Leeuws-

bekken , Vingerhoeden , het Speenkruid en an-

deren behcoren : deeze zyn met een Zaadhuisje

of Vrugt voorzien , fomtyds van 'een wonderly-

ke geftalte , gelyk dit in die , welke men des-

wegens Bokshoorn- Plant noemt, zeer aanmer-

kclyk is.

AA- De Zaaden zyn in veele opzigten]ongemeen

verfchillcnde, In de eerfle plaats geeft een

Bloem fomtyds één, fomtyds twee, drie, vier,

vyf en meer , fomtydi byna ontelbaare Zaad-

korreltjcs
, gelyk men- dit in de Slaapbollen ziet.

Ten anderen is ieder Zaadje fomtyds dubbeld

,

gelyk de KofFyboonen , of in twee Huisjes ver-

deeld , gelyk die der Kornoeljeboomen , enz.

Sommigen zyn van ongemeene grootte, cclyi:

d.e Cocos en Maldivifche Nooten; f?n! niien

zeer klein, zelfs in groote Planten en B : :

gelyk die .van het Koolzaad , de Ooftbcc

Zonnebloemen
; fommigen byna onzigtb :

:

K'k die der Mosfen en Paddefloelen. \

zyn met zeker Kroontje of Kuifje van Pluis oi

gekroond , 't geen meest plaats heeft in
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xle Samengeftelde Bloemen, gelyk die der Dis- Inlei-

telen , enz. Dit Kuifje heeft lömtyds een°^'^^*

Scecltje en geeft dan aan het Zaad een aartige

vertooning, gelyk in de Paardebloemen. Veeïe

Zaadkorrels zyn rond , of Eyvormig , of ?.ls een

Nier gefchapen ; veelen plat en rondagtig, ibm-

mi;ren byna vierkant : anderen maaken wonder-

lykc figiiuren , dcor hunne Takken en Punten

Wieken en Randen , gelyk dit iri veelen der

Kroontjes - Kruiden ( Umhellata; ) en anderen

plaats heeft. Sommigen zyn met Haaken voor-

zien , gelyk in de Nagelvvortel en Anemonen

;

fommigen met Vezelagtige Staarten , gelyk in

de Clemititis en Pulfatilla , of met Kafagtige

Pmuen, gelyk in de Afrikaanen, enz.

De zelfltandigheid der Zaadcn vcrfchilt meest

ten opzigt van het uitwendige bekleedzel , aan de

Zaadkorrel eigen , dat in fommigen zo hard is

als Steen of Hout , in anderen Eeltagtig taay of

Vliezig. Van de eerstgemelde hebben vvy in de

Kerfen - Pitten en Nooten zeer bekende voor-

beelden : de Zaadcn der Onnie- cn Citreen-

boomcn hebben een Eeltagti:; bekleedzel. Daar

binnen is een foort van Merg vervat , in fommi-

gen droog en Mecl::n;tig, in anderen Pappig, in

eenigen zeer OIica[ tig, gelyk dit uit het Lyn-

en Koolzaad blykt; in anderen tevens zeerAro-

matiek
, gelyk het Anys- en Komynzaad. Dee-

ze zelfflandigheid levert het Voedzel uit aan de

tOjkomcndc Plant , en veritickt derhalve daar

aan voor Stoel {Placema), gelyk het Bekleed-
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/nlei- zcl voor IMccclcrvliczcn. Uiiwendig vertoont

Di>G.
aan fomini.^e Zaaden, gelyk aan dc Boeren

Booncn , zeer duidclyk zeker Plekje , dat men

in 't Latyn Hilum geheten heelt , en dit wyst

de zitplaats aan van liet Vi-ugtbeginzel
, gemeen-

lyk het Kiempje ( Corculum ) genaamd , en by

foramigcn het Zaadn-ruitjc (Gemma ,) ofdc Groei-

jende Stip (Punctum F'egetaiis), in vcrgelyking

of tcgcnücUing met dat VnigtbcL',inzc] in de be-

vrugte Eijers dor Dieren , 't welk IJarv^us de

Springende Stip (Punëtum Saliens) getytcld

heeft. Het is insgelyks. met zeker Draadje ,

byzondere bc-

l'. ' 1, . ^-^i ..^-.L ULiöemde L E Eü-

\s' I . f) ? K j n foniin Zaaden , niet alleen

\ Be,>:inzel van dc Plant, cn dat gedeelte, waar

uiL de Wortel moet voortkomen
, kunnen on-

derfcheidcn , m^iar ook door cene vvccking van

weinige Uurcn , in \\ ater , de W ortelfchieting

cn vervolgens de uitfpruiting der Bladen, Steel

en Bloemen , waargenomen. De lieer Dodart
hadt in een klein Scheutje van een Tarwegraan

reeds de Aair geheel gefomieerd gezien

5, Het Kiempje bevindt zig doorgaans , met zyn
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Wortel , op zyne Zaadkwabbe of op zyne Inlei-

5, Zaadblaadjes ; maar deszelfs Platten zyn nu ^ï^^-

„ eens beflooten tusfchen twee Zaadblaadjes,

nu eens met eene geheele Zaadkwabbe be-

3, dekt, of liever daar in bewonden. Deeze

3, Deelcn zyn altoos omgord met drie by-

zondere Vliezen , even als de Dieren voor

j, hunne Geboorte. Het binnenfte , dat het

„ Kiempje en de Zaadkwabbe naast omkleedt

,

„ is het Amnion , een zeer dun wit Vlicsjc ,

„ zelden zigtbaar , en zig van tyd tot tyd af-

„ fcheidende van het Chorion , 't welk een wit

,

groen , rood of geel Vlies is , gemeenlyk

„ zigtbaar, wanneer het Zaad is geopend,

„ het derde , eindelyk , dat de Placenta uit-

^, maakt, is de buitenlte, fyne, efFene of niu-

„ we Huid, Dop of Schil. In alle Zaadbegin-

„ zeis , by voorbeeld die der Meloenen , der

„ Hennip , enz. die niet bevrugt zyn , vertoont

zig , zonder Mikroskoop , het tweede of

„ middelde Vlies gelyk een ledig Beursje" (*).

De Heer Baron van Gleichen oordeelt dus. Drie

dat, ten opzigt van de inwendige llruüuur, dCo|:^j^^J^

Zaaden tct drie Klasfen moeten gebragt wor-

den. „ Wy begrv-pen onder de eerfte Klasfe

5, (zegt zyn Ed.) die Soorten van Zaad , in

„ welken 'het Kiempje alleen beflooten is met

j, zyne dubbelde Zaadblaadjes , maar , in welken
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In LEI- „ de kleine Plant of het Spruitje (Gemma) nog

niet zigtbaar is; by voorbeeld, alle de Zaa-

den der KoiTelvrugten , de Soorten van Ka-

labasfen , de Salade , de Hennip, de Blom-

„ kool, de Witte Kool, en alle de Zaaden van

Kool, Spinagie, Klaver, Rammenas, alle de

„ Soorten van Radyzen , enz. Wy fchikken

5, onder dc tweede Klasfe die Zaaden, wier

Spiuitje , dat is te zeggen, de Wortel en

Bladen , voorzien zyn met twee gelplectene

Zaadkwabben. Wy plaatzen daar, derhalve,

dc Vrugten met Steefiige Fitten , de Aman-

„ dclcn , Nootpn , Erwten , Econen , aUe de

„ Ri'^.nr.rcn , dc VllxU
, cr.k die der Bcu-

,j ken , enz. Dc derde Klasfe bevat de Za:i-

„ den , in welken het Spruitje , met z^-ne ge-

„ heele Zaadbvabbe , rust op het Meel of ge-

j, droogde Moederfap. Zy zal dan- het Turkfch

3, Kcom, de Tarw, Haver, Gerst, Gecrst,

„ en , in één woord , alle de Scoitcn van

„ Graanplanten , inhouden. Daar zyn wel ecni-

„ ge Zaaden , gelyk die van Peterfelie, Spina-

3» gie en Uijens, by vvelker Kiempje men eene

Meelagtige zelfftandigheid vindt, doch, aan-

^, gezien deeze Klomp niet alleen eene verfchil-

„ lende plaatzing heeft , van de gene , welks

„ zy heeft in de Zaaden van de derde Klapfe

,

„ maar- dat dezelve ook zig niet in Melk vcr-

„ andert onder de Aarde , wanneer het Zaad

„ opkomt , en in tegendeel ten deele verteerd

„ wordt door het Spruitje , ten deele zig zdf
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. „ verandert in Zaadblaadjes, zo zal men deeze Inlei-

Zaaden betrekken moeten tot de Eerftc Klas-

, fe. Het Kiempje van de KofFy bevindt zig

5, aan het onderfte gedeelte van het gene men

, de Boon noemt , doorgaans op zyde , cn in

eene fchuinfe plaatzing. Alzo men de Befie

,

„ gelyk dezelve van den Boom geplukt wordt

,

moet in den Grond llcekcn , wanneer men

„ wil dat dezelve zal opkomen ; zo heb ik nog

,
geene gelegenheid kunnen vinden , om nader

„ in 't onderzoek der verfche Vrugten van die

Plant te treeden : maar zul]:s zal op ecu an-

, der t\'d gefchieden (*> Nogthans , nictte-

„ genftaande de KofFy de Vrugt is van een

, Boom, moet dezelve, m\ms oordeels, onder

deeze derde Klasfe gefchikt worden
;
aange-

zien de zeMandigheid van de Boon, naar 't

m toefchynt, niet voortgekomen is van het

Kiempje , maar dat zy haaren oirfprong van

de gedroogde Moederfappen neemt, gelyker-

,
wys het Meel van de Rogge, enz.

„ Het verfchil, dat 'er is tii?fchen de Zaad- vr .

,
blaadjes en Zaadkwabbcn , bcRaat hier in ,

'\

, dat de eerften , wanneer zy uit den Grond
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kcmcn , zig vertconen als twee groene Bla-»

5, den, doch die verflenzen en afvallen; terwyl

„ de laatften , aan den opfchietende Steel , zig

niet in de geftalte van Bladen , maar als twee

„ dikke Kwabben voordoen , welke doorgaans

de kleine Plant van het Kiempje , die [in het

Zaad] reeds tcgenw^oordig is , bedekken en

„ geheel influiten. Deeze twee Sociten maaken

„ de Eerfte en Tweede K!asfe uit. In de

„ Derde Klasfe is het Kiempje bcwondcn in

eene enkele Zaadkwabbe zynde nooit dan

door eene zeer moeijelyke nafpoorin* tc onf-

dekken, ^^en neemt dcczc Dcclcn dcor-

„ gaans in de Kruidkunde, Cotykdones , maar

de onderzoekingen , welke door my daar op

„ in 't werk gefield zyn , laaten niet toe, dat

„ ik my van die benaaming bcdiene : want de-

„ zeiven hebben my geleerd , gelyk ik flraks

bewyzen zal, dat deeze Deelcn niet de Moe-

„ ders maar de Kinderen 7)m van het Kiemp-

„ je. Ik noem derhalve de eerile vcrganglyke

„ groene Blaadjes , van de Eerfte Klasfe , Zaad-

„ blandjes , en dé Kw^abben , van de Tweede

„ en Derde Klasfe, die insgelyks afvallen , daar

„ geef ik den naam van Zaadkwabben aan."

De keurige \\'aarneemingen van gezegden

..Heer, omtrent de Kiempjes der Peulvrugten en

Graanplanten , zonder het inzien der Afbeeldin-

gen niet verftaanbaar zynde, gaa ik voorby : zo

wel als de Proeven van zyn Ed. , omtrent de

uitfprmting der Boonenen Erwten, inde GroTid
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don door de Vogtigheid des Aardryks, even ais
^'

men dit in de Boonen en Erwten , wanneer zy

vooraf geweekt worden , blykbaar 7'et , uic-

2wellen, als wanneer de inwendige zclfflandig-

heid , in de genen die Meelig zyn , gelyk de

Gi-aanen, tot een foort van Melk wordt /dien-

ftig om het Kiempje te voeden , dat dezelve

,

door de Navelftreng , van zyncn Stoel inneemt.

In de genen , die niet Meelig zyn , was de zelf-

ftandigheid reeds van eene Pappige natuur >

wordende alleenlyk verdund of in beueeging

gebragt door de Vogtigheid des Gronds. De
Heer Baron vam Gleichen , vastftellende, als

gezegd is , dat het Kiempje of Vrugtbeginzel

,

uit het Stuirmctl , LighaamcKk in de ZcrAbe-

ginzels komt, zegt, „ dac hetzelve aldaar be-

„ gint Wortels te fchieten met zyn puntig ge-

„ dcelte in de Sappen van het Ey, en uit te

„ geeven, niet de kleine Plant, maar de Zaad-

„ kwabben of Zaadblaadjes , en daar door eene

„ bewceging te maakcn , welke zcn.der '.'.'. yfel

„ zeer ongemeen is cn geheel vcrfchillende van

„ die der tweede Groeijing , door welke de

„ Plant in beweeging gebragt wordt , terwyl de

5j Zaadkwabben in ruste blyven."

Deeze Aanmerking , door zo fyns Waarnce-

mingen van dien fcherpzienden Heer, met ccne

Ver^rooting der Voorwerpen van i6o.cco ma:!

in Oppervlakte , bekragtigd , kunnen v.'y naauw-

lyks in twyfel trekken , niettegenllaande zy

H 4 ftr-

lI.DltL.I.STOK,



120 De lice2;schappen der Plakten

LxLEi- fliTciig is met het gcvvoone Gcvcclcn , dat hèc

DING. Xicmpje of Spruitje , nog in het Ey of Zaad

zy ndc , door de Kwabben of Zaadblaadjes , als

zyne Mcederkoekjes (Cotyledmes) gevoed worde.

Ten dien opzigte kan hier misfchien een der-

gelyk verfchil plaats hebben als in de Menfche-

lyke Vrugt, naar den trap van aangrceijing, en

\ is waarfchynlyker , dat het Kiempje , uit het

Stuifmeel in het Zaadbcginzel als zyn Ey ont-

vangen 5 aldaar zig uitzet en de gedagte deelen

uitgeeft , even als men 't zelve in de Bevrug-

ting der Dieren fielt plaats te hebben : dan dat

die Dcelcn , welken men Zcadkwabbcn of Zaad-

Ua^d^ps rcemt , het \^iouweIyke Zaad af-

koiTiftig lüiidcn zyn. Sommigen > evenwel, be-

weeren thans met kragt , dat het Vrugtbegin-

zel, zo wel in de Planten als in de Dieren, zy-

nen oirfprpng niet heeft van de Mannelyke

maar van de Vrouwelyke Sexe

ycme- Wy zyn dan wederom gcLomcn tot de Groef-

di|,^J"Jcr j^ng j die door de Vogtigheid ; het Water , de

pj.iijtcn. Olién en Zouten , des Aardiyks cn der Lugtj

de Plantgewasfen doet opfchieten enVrugt draa-

• r.izdz. gen. Wy hebben gezien * , hoe het verfchil

van de S toffe, waarin' zy geplant z\ii,, hier in^

ten opzi:::t van de Grootte, eenc aanmerkchke

verandering maakt ; doch zy doet zulks niet
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minder, ten opzigt van de Vrugtbaarheid. Even Ini

zo is ook de menigvuldigheid van Zaaden , die

men by elkander gezaaid heeft , voor derzelver

Vrugtbaarheid nadcelig , cn dit heeft aanleiding

gegeven tot verbeteringen in den Landbouw,

waar van elders in 't breede gefproken wordt

Het is myn oogmerk niet , daar over uit te

weiden. De Heer Leeuwenhoek hadt in ge-

weekte Graankorrels , na dat de Bast weggeno-

men was , verfdieide beginzekjes van Planten

met dei-zelver Worteltjes gezien. Dit dcedt het

denkbeeld, dat een Graankorrel natuurlyk maar

ééne Halm voortbragt , wel haast vervallen. De
Heer Dodart kreeg twee Bosfen Tarvvge-

was, waar van het eene honderd , het andere

zestig Stcelen of Halmen hadt , die tot deeze

vrugtbaarheid zouden gekomen zyn , door wee-

king van de Graankorrels in cenig Vogt. Reeds

lang is echter een Soort van Tarw bekend ge-

weest, waar van Matthiolus 24 Aairen

op eene Plant gezien hadt (f) , en van deeze

werden twee Stoelen aan gezegden Heer ver-

toond , de een met 26, de ander met 32 Aai-

ren ; zo dat hy het getal der Graankorrelen , op

de laatfte, tot 9792 berekende: 't welk eeneby-

na tienduizendvoudige Oc^st was. „ P l im u s

,

55 zegt

f*) De nieuwe uyze vmk L^y.ihuvjm, Amftcrd. by F»

(t) Triticum Spici multipUci. C. B. ThfAtr. BotoM. p.
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Inlei- „ zegt hy, verwonderde zig over honderd vcor

één , ómftreeks Babyion in een wel gebouw-

„ de Grond , en hy kon zig met reden over

„ deeze Vrugtbaarheid verwonderen; aangezieft

„ hef een geheel andere zaak is , een gehcelen

„ Akker wel digt met Koorn te bezaaijen , dan

„ twee Graankorrels zeer ruim te planten in den

5, wel gemcsten Gropd van eenen Tuin (*>"

Konfti-e C)p dergelyke manier moeten die cngcmeene

Granen- Vermenigvuldigingen , daar men thans van

fpreekt , begreépen worden ; want een avAtr-

hdfhonderdvoudige Oogst , door den Landb'cuw j

is nog heden iets ongeniocrs. Ik z:;i derhalve

tot de Konftige Graane-n- Teelt betrekken, "v^an-

neer men van Petersburg fchryft , hoe het ,
io

den voorleeden Jaare 1772 , aldaar mooglyk be-

vonden is, van één Graankorrel, in ééne Teelt)

20. of 25.OCO KoiTcls te bekomen. De Heer

EcKLEBEN, Keizerlyke Opper- Hovenier^ hadt

eene Rogge -Plant vertoond, die 376 Aairen

droeg, waar van de gTootften ieder honderd, de

kleinften niet minder dan veertig Graankon'els

inhielden (f). In de Proefneemingen , welke

in 't zelfde Jaar door eenen Liefhebber in onze

Provincie , te Leiden naamelyk , wcrlrftellig

gemaakt zyn , fchynt men deeze Vrugtbaarheid

nog verder gebragt te hebber. \\'ant de in-

beeldige Gevolgtrekking, van een getal van

(*) Mfw, ie TAcai. R, dei Stlenees ^ de 17CO. pig*

(t; Haarl, Courant, 1773. N, 17, Dingsi.ig.
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r.79.000 Graankorrels , die uit één , in ééne Inli:i-

Teelt, zouden kunnen voortkomen, agter weg^^^*^'

hatende , hadt men 'er ten minfte 30.000 en

daar boven gekTeegen. Men zaaide , den 10

Juny, des Jaars 17713 één Tarwe -Graan, en

fcheurde , in Augustus, 15 gewortelde Plantjes

daar van. Deezc Plantjes , in Oktober weder-

om gefchcurd zynde , bragten een getal van 62

dergelyke Plantjes voort, van welken men Hegts

agt den Winter over hieldt, waar van de zwaar-

fte 82 , de ligtfte 47 Aairen kreeg : dus reken-

de men ieder Plant op zestig Aairen , welken

ieder van zeventig' tot tagtig Graanen voort-

bragten (*).

Op dergelyke manier werkt de affnyding of vermcer-

het Toppen van fommige Moeskruiden tot een;'.-'"'^^
J^'*

fterke vermenigvuldiging van het Zaad. Een !t)orTop-

Plant Zuuring , by voorbeeld , die in 't wilde"^°*

maar 1 200 Zaadjes voortbragt , wierdt door het

geduurig affnyden voor de Keuken, in drie Jaa-

ren tyds , een Plant met zestien Wortels en

veertig Scheuten , welke dus een getal van ever

de 70.C00 Zaaden , zo door de Natuurlyke als

door Könftige Vrugtbaarheid , hadden kunnen

voortbrengen. In de Koolplanten is 't niet min-

der te verwonderen, hoe zeer de Vrugtbaarheid

door het toppen toeneemt. Een Plant gaf dus

zesendertig Zydfcheuten uit , die ieder Bloem
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Inlei- en Zaadhaauwtjes voortbragtcn , zo dat men

rekenen kon, dat deeze Plant, uit één Zaadje

voortgekomen , 'er in qen Jaar 423-36^ voon

kan brengen : daar dezelve , zender 1 opping

voortgroeijende , maar 75.160 Zaadjes zou hel>

ben uitgeleverd

Voorbeeld Boomen heeft een nog grooter zo Na-

in de o!-tuurlyke als Konftige vermenigvuldiging plaats.

Eca'/°°" De Heer Do dart heeft in deezen byzonder-

lyk agt gegeven op de Olmen of Ypebco-

men (t>. Hoe menigvuldig Zaad van dezel-

ven in 't Voorjaar , eer de-ze Boomen nog vol-

komen in 't Blad zyn , door dczelven hier te

Am{terdain lan-s de Srraacen, in de Graftcn,

op de Buitcnfingcls en andere Wiegen of Laa-

nen, verfpreid wordt , is aan iedereen bekcni

Door middel van een afgehouwen Tak, die agt

Voeten lang was, en waar aan zig 16450 Zaad-

huisjes bevonden hadden, berekende die Heer,

dat zulk een Boom , wiens Stam over 't kruis

een Voet dik vvas, een getal droeg van 246.75"

Zaaden. „ De Vrugtbaarheid (zegt hy,) gaat

f*J Mtm. dt FAtéii. R, des Scknctt , de 1700. pag. i9«.
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„ dan voorn, naar reden dat de Takken verme- Inlei.

nigvuldigcn. Dus, aangezien een Olmeboom

„ gemakkelyk honderd Jaar Iceven kan , zo laat

„ ons voor een middelmaat van Vrugtbaarheid

„ die gene neemen , tot welke hy in Haat is op

„ den Ouderdom van twintig Jaaren, en ver-

„ goeden , 't gene aan dit getal in de eerfte

„ Jaaren, van zynen cirfrrong af, ontbreekt,

5, door de jaarlykfe toeneem ing , geduurende

„ viermaal zo veelc Jaaren. Laat ons dan zeg-

„ gen. Een Boom van zes Duimen middellyü

geeft 180.950 Zaadcn. Nu moet een Olm

„ van twintig Jaaren meer dan zes Duimen

„ midd^lKm hebben ; aangezien dit eerte Vry

„ ge^vooT^e dikte is , in Boomen van twaalf

„ Jaaren oud. Men kan derhalve a^'.n cc n Boom

„ van twirv' - Jaaren m'^p" Za-lcn ondcrftcllcn:

lalt ons 'er tiveemaal iMii^.erddu^zend nec:r.cn

„ in pen Jaar , en dit gf-tal dcor honderd ver-

„ mc'~'?:vu1di;^ende , zo zal de gehcele uitkomst

twintig m-'llioenen zyn van Zaadcn , welken

een Cl iiebGom , die van een enkel Ziadje

„ voortgekomen is , in honderd Jaaren tyds ge-

„ makkelyk kan uitleveren."

Wy ontvangen dikv. ils van een eeni^j Zaadje

meer als 360.000 Zaadjes , en , wanneer wy

deeze wederom in de Aarde zaaijen , zo kr\'gen

wy zulk een overgroot getal , dat meer als

129.6-00 raillioenen beloopt, zegt Agricola f*).

Dee-

() m ryne/ir^«U-ir.bhJz.

II. DiïL, I. S-rjK.
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Inlei- Deeze vermenigvuldiging, ongelyk de Natuur»

lyke der Olmen overtreffende , is niets in ver-

gclyking van derzelver mooglyke Voortteeling

door het Toppen, of afhouwen der Takken, cn

maakt dit Vermogen in de Plantgewasfen boven

alle verbeelding groot Des is het te be-

gr\-pcn , dat al ware flegts \'an ieder Plant maar

één in 't Paradys gefchapen , gelyk L i k ns

fchynt te willen , nogthans de geheele Aardbo-

dem daar mede, in vervolg van tyd, gemakke-

ïyk heeft vervuld kunnen worden (f).
Onze Ridder zal het wel ten beste willen nee-

men, dat ik in deezen van andere gedagten ben.

Zonder cenig wonderwerk of onnacuurlykheid te

cridcrlLelIen
; gelyk plaats hebben moest, wan-

neer de Zaaden van alle Plantgewasfen dus ovei

den geheelen Aardbodem verfpreid hadden moe-

ten worden , houd ik my aan den Letter der

Heilige Schriftuur : ds Aarde bragt Zaadzaai-

jend Kruid voort. Ik ben van Gevoelen, dat

,

zo min als de Walvisfchen in 't Paradys ge-

fchapen zyn : zo min ook de Planten , aan Afri-

ka en 'Amerika thans alleen eigen, door Zaaden

uit het Paradys derwaards ovcrgebragt zyn. De

Aardbodem heeft alom, op de oogwenk van den

Almagtigen , de Planten , die Hy begeerde , dat

'er groeijen zouden , in eens en in volkomen-

heid voortgebragt ; zo wel als de Dieren ge-

fdi2- ,

(*) Hift. di VAcad. de 1700 , p. 86.

{f) Oratio de Ttliuris brMtabUU imremtnto, Sf 60,
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ichapen werden, niet in 't Paraclvs alleen, maar Iki-Ci-

over den geheelen Aardbodem.' Wy hebben

immers geen reden , om te denken , dat de

Dieren minder in een ftaat van volwasfenheid

zyn voorcgcbragt , dan de Menfch. Aangaande

de Kruiden en Boomen mogen wy even 't zelfde

vermoeden , ja vastfiellen. De Dieren , zo wel

als de M-:nicI:en , hadden aanftonds hun- Voed-

zel noodig , en konden niec wagtcn , dat hetzelve

uit. 'Zaad opgroeide. Het Paradys was reeds be-

zet •• met Boomen , die na^uwlyks zo lchic'\k

konJxn opg'^fchootcn 7;, n, r 1; C' :i L^v(f,nja

loop der Natuur, en dien loep moest alles, na
de Schepdaad, volgen. Dit blykt onweder-

fpreekclyk : want de Planten werden , met het

Zaad daar in, gefchapcn. Hoe liet te bcgrypen

zy , dat , na den Zondvloed , toon de mccfle

Planten Natuurlyk, door zo lang onder Water
teftaan, bedorven waren, het Aardryk terftond

wederom vervuld was met genoegzaam Kruid;

om de Menichen en Beesten, wanneer zy uit

de Ark kwamen, te voeden, is my duider: zo

wel , ais waar van de Vcrlcheurende Dieren in

de Ark, en oniniddelyk daar buiten , geleefd kun-

nen hebben , en waar de Rivier - Visfchen ge-

bleeven zyn , die Groente en kleine Wornipjes

eeten. Ik begryp niet , hoe de gefteldheid des

Aardbodems toen herfleld heeft kunnen worden ^

zonder een nieuwe Schepping.

Om tot de Plantgewasfen terug te keeren : 'c

is wel zeker , dat eenige Zaaden door den\\'ind
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Inlei- verfpreid worden , doch die lieeft in ver de

DING. minden plaats. Enkelen komen voort uit den

Drek der Vogelen , die dezelven op verre plaat-

fcn brengen, gelyk dit bekend is van de Klim-

op of Klyf , enz. Ten opzigt van Aalbesfen.

,

Druiven, Kerfcn, Pruimen en andere Vrugten,

die harde Zaadkorrels , Pitten of Steenen heb-

ben , is het ook zeker , dat dezelven door den

Afgang van Menfchen en Dieren ver van hunne

plaats kunnen opgroeijen , doch, het gene onze

Ridder dienaangaande meldt, komt my wat

zonderling voor (*).

Het Ster- Ten opzigt van de mooglyke Voortteeling

piamcn
z^n die Pianten , welke men Overhlyvende (p-

re?ines ) noemt
,
kragtig bevoordeeld. Dit heeft

byna in alle Boomen en Houtige Heefters, als

ook in veele Planten, plaats: terwyl anderen

wederom alle Jaaren iterven , of maai- één Jaar

duuren , wordende daarom Jaarlykfe {Annm)

of ook Zaay- Planten geheten ; dewyl men die

Jaarlyks op nieuws moet zaaijen. Anderen zyn

'er, welken het eerile Jaar niet bloeljen, maar

het tweede afwagten , en dan , na dat zy gC'

bloeid en Zaad gegeven hebben, fterven. Dee-

ze voeren den naam van Tweejaarige {Bitn-

nes.') Doch daar zyn ook Gewasfen, die ceni-

(*J Ruri ad Vias puMicas , ubi Tcmplutn cgrei/ï B,:.i

exonerant Venttem , ex non fatis masticacis Tomis vil ï?

Ö. 69.
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ge, ja een reeks van Jaaren leeven, zonder ooit Inlei-

m Bloem of Zaad te fchieten , en wanneer zy di^g.

dit cindclyk doen, dan in 't zelfde Jaar Iterven.

De Aloë - Planten geeven hier van bemgte voor-

beelden.

Sommigen hebben gevraagd , of de Boomen
en dergel^ke Houtige Plantgewasfen Natuurlyk

moeten fterven , dan of zy altoos in 't Leven

kunnen blyven. Deeze Vraag heeft , in de eer-

fte opflag , geen ongeryradheid in. Men ziet

,

dat het Hout van fommige Boomen als onver-

ganglyk is , en denkt , waarom dit ook geen

plaats zou kunnen hebben in de leevcnde Boom?
Maar , wanneer men in aanmerking neemt , hoe

h€t Leven der Planten beftaat in de Loop der

Sappen door de Vaatagtigc Houtvezelcn , en

hoe het Hout der Boomen allengs harder wordt

,

gelyk in dat der Eiken zeer blykbaar is : zo

kan men de Boomen in zekere maate met de

Dïerlyke Lighaamen gelyk ftellen , in welken

de onbuigzaamheid der vaste deelen , de ver-

popping der Vaten , en de vadzigheid der Vog-

ten , eiudelyk de Dood veroirzaakt. Plierom

is 't vry zeker , dat de oudlte Boomen zelfs

,

die door den Ouderdom ook meer aan Verrot-

ting en andere Toevallen bk)ot geüeld zyn, Na-

tuurlykei-wyze eindelyk moeten fterven.

Ondertusfchen z^-n 'er menigvuldige Boomen

,

welke een hooger Ouderdom bereiken dan de

Menfchen. T h e o p h r a s t u s en P l i n i u s

%eeken van Lotus -Boomen , die eenige hon-

ÏI D«i. I s
^

^^^'^
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In LEI- derd Jaaren oud waren , hoedanigen men

tc Rome vöndt. De Heer Barrington
merkt aan , dat 'er Lindeboomen in Engeland

zyn , die verfcheide Eeuwen fchynen geleefd

te hebben (*). By Bristo! groeide onlangs een

Karftengeboom , die gefchat werdc v^^onderd

Jaar oud te zyn. De Eikeboomen rekent men

,

dat op de tweehonderd Jaaren eerst in hunne

kragc zyn, en ten minfte driemaal zo lang, dat

is zes Eeuwen , kunnen Iceven. In 't midden van

deezeii Zomer is te Neuftadt aan de gróote Lin-

de , een Plaats in Duitfchland , welke daar van

haarcn naam heeft , een Lindeboom door een

Storm grootdyks bcfchadigd, die in 't jaari392

reeds vry groot was , zynde dus bykans vier

Eeuwen oud. Zyn Stam heeft maar omtrent ü6

Paryfche Voeten in de Omtrek ; zo dat de on-

gemeen dikke Bcomen , waar van hier voor gc-

• BiaJz. fproken * , inzonderheid die aan de Kust van

Senegal in Afrika, waarfchynlyk nog veel ouder

zullen zyn. Men oordeelt , op een taamelyk vas-

ten grond , van meer dan tweeduizend Jaaren.

t Zie De Wortelfchieting der Boomen in zig zeiven f

,

Wadz. z6.
fcii^-i^t ook derzelvcr Wasdom als 't ware te

kunnen vereeuwigen.

AtiJere De laatsrgcmelde Planten zyn wel het traag-

Sï"voor\.fte in 't ftuk der Voortteeling , niettcgenftaande

te«ais.
cjje fn dezelven dikwils vergoed wordt door

een andere vermenigvuldiging. Zy geeven zy-

dclings Afzetzels uit , die weezentijk jonge

Plan-

(*) PhU, Trar.faU^ for 1770, VÓI,» LiXt Tart, I, p« 23 1
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Planten zyn j behoevende alleenlyk van de Moer Inlei-

gefcheidcn en afzonderlyk in de Aarde gezet te

worden. Dezelven groeijen dan altoos voort

;

mids zy flegts Wortel gefchooten hebben, toen

zy nog vast zaten aan de Moer. Dergelyke

Voortteeling heeft in dë Bolplanten plaats, die

jonge Bolletjes aan de zyde iiitgeeven , tot

Voortteeling bekwaamer zynde dan de Zaaden

zelfs ; te meer , om dat zy niet vei-basteren.

Hier toe kan men ook de UUloopers der Boo-

mm betrekken , of zodanige Looten, die uit

de Wortels bezyden den Stam voortkomen , en

zeer bekwaam z^-n tot aankweeking van nieuwe

Plantfoenen , gelyk in de Hazelaaren en veele

anderen : of ook de Afzetting , door middel van

Zyd- Scheuten , welke zeer gemeen is ten op-

zigt van de Anjelieren.

Behalve dceze Natuurlyke zyn 'er ook Kon- Konftige

flige manieren van Voortteeling der Plantgewas-

fcn, onder welken, die men Afzuiging noemt,

de eenvoudigfte is. Een Twygje of Lootje,

door den Bodem van een Steenen , Blikken ,

Koperen of Looden Pot of Bak gefloken, zo

dat het 'er boven uitkomt , en dan die Pot of

Bak met Aarde gevuld zynde, dus aan den Tak

vastgemaakt en door een Staak, Stut, Stok of

Bankje onderfteund en fteeds vestig gehouden

wordende , zo fchiet de Loot of het Twygje

Wortels in dat Bakje , waarna men den Tak on-

der het Bakje affnydt , en dan heeft men een

jong Boompje of Plantfoen. De meefte Boo-

ÏI. DriJL. T. ÏTUK,
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InLEI- men laaten zig , door Loocen in flukken van

DING. Wortels te Ikeken , ook Konltig voortteelen

,

zelfs op Wortels van ander flag van Eoomen.

Eenigen kan men , door afgefneeden Takken of

Takjes daar van in den Grond te zetten ,
't

welk men Stek of Pooten noemt, zo veel ver-

menigvuldigen als men wil. De Wyngaarderij

Aalbesfen , Taxis , \\' ilgen , zyn hier van zeer be-

kende Voorbeelden. Het zelfde gefchiedt met

üukken cn brokken van Wortelen alleen ,
gelyk

in de Aardappelen. Met de enkele Bladen in

den Grond te planten gelukt het ook by fommi-

ge Plantgewasfcn : ja hcc Blad van een Citroen-

boom, zonder eenige Knop in de Aarde gezet,

heeft daar in niet alleen Wortel gefchooten,

maar ook Takken gemaakt. Bloem en Vrugt ge-

dragen , zo Agricola verhaalt , die verder

voorftelt , hoe het Wortelfchicten met de Bla-

den van de meeile vreemde Gewasfen gelukt

,

mids dat gedeelte, 't welk in de Grond komt,

met een foort van Vernis beftreeken zy (*).

Het In- Andere Konftige manieren, door deezen Doe-

Jfggen of voorgedragen , zien zo zeer niet op de Ver-
zuigeii.

j^gj^jgyyjjjjgjng jjgj. Eoomen of Planten , als wel

op de Teeling van Vrugten , welke echter ooJc

daar toe dienen kan. Een wilde , een onvrugt-

baare Boom , wordt daar door dikwils Vrugt-

draagende gemaakt of in Soort verbeterd. Zy

fteu-

f*) JCw^kimst, I, D. hl, ,U2 , fl. V. en II. D. ?I.

XX'II. hl 51.
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fteunen op de eigenfchap van famengroeijing , Inlei-

wclke in de Planten niet minder dan in het^^^'^'

Dierlyke Lighaam hcerfcht. Hier groeijen de

Vingers, als zy van Huid beroofd zyn, ligt aan

malkander. Hetzelfde gebeurt in de Plantge-

wasfen , wanneer twee Takken , 't zy van een

zelfden of van byzondere Boomen , door Schuu-

ring tegen elkander of door Affnyden , van hunnen

Bast beroofd zyn , en eenigen tyd in ruste aan

elkander gevoegd blyven : 't zy dan dat die

Takken naast of kruislings over elkander leg-

gen; wordende het eerfte, zo hy grappig zegt,

Caresfeering , het andere Embras/eering gehe-

ten. Hier mede heeft de manier van Inlegging

der Looten van een lecvcnde Boom in de Stomp
van een afgefneeden Tak van een anderen Boom

,

wordende ook wel Afzidging geheten , veel over-

eenkomst. Gemeener z^n de manieren die men
Enten en Ocukeren noemt , en waar van ik,

als zeer bekend zynde, niet ten uitvoerigfte

zal fpreeken (*).

Ik merk alleen aan , dat , gclykerwys alle die u^i En-

manieren in maar weinige Plantgewasfen alte-^"|j,j^"^,j

maal gelukken ; zo ook een voornaam verfchil

,

ten opzigt van de Groeijing , in het Enten en

Oculecren plaats heeft. Het Takje, dat men
«p den Stomp van een afgezaagden Boom of

Tak.,

(*; Men km de Hovenier- Boeken ,
gelyk die ran Acm-

11- Dut, I. Stdk,
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iNLEi-Tak , fomtyds wel een half Voet dik zynde,

DING. of dikker, wil Enten, moet eetie jonL.;e Loot

met Knoppen zyn , aan twee zyden plat afge-

fneeden, doch aan de derde zyde niet van Bast

ontbloot, die in een Spleet, gemaakt in dc ge-

dagte Stomp , zodanig gezet wordt , dat de Bast

van de Loot fluit in de Bast van den afgezaag-

den Tak. De afgefneedcn kanten der Bast van

beiden moeten tegen elkander aankomen , cn

dan wordt de Spleet , met een Harstagtig Ent-

wafch , tegen het indringen van de Vogtigheid

verzorgd. Dus vereenigt zig de ccne Schors

met de andere , en fchynt de Groeijing, in dit

Geval , alleen af te hangen van de Bast ; 't

welk ook niet te verwonderen is ; als zynde dee-

ze met de buiten - Schors de eenigllc Deelen

van het Samenftel der Takken , die in plaatzing

overeenkomen. Het Ocukeren gefchicdt alleen-

lyk met een Stukje Bast , ongevaar een Duim

bng cn minder dan een half Duim breed ,
zyn-

de van een jonge Loot in dier voegen afgefnee-

den , dat hetzelve een Knop bevat , met een

weinig van het Vaatagtige , tusfchen de Bast en

het Hout gelegen. Dit Stukje Bast wordt in

een Sneede der Bast van een dergelyke Loot,

die aan een anderen Boom blyft en leeft, zo-

danig ingeiloken , dat deszelfs Bast onder dien

van de laatstgemelde Loot gefchooven worde,

en dus de Vaatagtige Vezelen digt tegen elkan-

der aan geplaatst zyn. Hier is het enkele be-

\vii\den met een Biesagtig Bandje gencegznam

.
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om de Ocidatie, die van de gezegde Knop(Oc«- Inlii-

lus) haaren naam heeft , te doen vatten. di^g.

Op deeze laatfte manier, derhalve, wordt de De

Knop, als 't ware, op een Takje of Loot ge- ^^"^^'P'"'

plant , om aldaar voort te fchieten , en dit is

minder te verwonderen, als men in aanmerking

neemt hoe de Knoppen (Gemmce) eenigermaate

met de Zaaden overeenkomftig zyn. Immers , ge-

lyk de Bollen der Bolplanten het toekomftige

Plantje in 't klein bevatten , zo heeft dit ook

plaats in de Knoppen , welken de Heer L i n-

NiEus, zo W-el als de Bollen, en waarom ook

niet de Zaaden, tot Overwinterplaatfen * der * Hykr^

Planten maakt, 't Zyn uitpuilende Botjes,"*'''^'*

waar mede de Looten der meelle Plantgewasfen

in de Koude Landen , doch van zeer weinige in

dc Heete Gewesten des Aardryks , rykclyk be-

zet zyn. Men vindt 'er van vcelerley lbort:

fommigen afvallende , gelyk in de Leliën ; fom-

migen die Bladen en geen Bloemen geeven in

de Elzen; Blad- en Bloemdraagende byzonder^

in de Popelieren , in eenige Soorten van Wilg

,

en Esfchcnboomcn ; Blad- en Wyfjcs - Bloem

draagendc in de Hazelaaren ; Blad en IMannetjcs-

Bloem draagende in de Pyn- en Denneboomen

;

Blad- en Tweeflagt - Bloemdraagende , in de Ol-

men, Kornoelje, Amandelen , doch Blad- en Bloem
ce gelyk draagende in de meefle Eoomen (*). zy F;e-

Over de Knoppen der Boomcn hebben Wy een
?^^",,'J'g'j^
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Inlei- geheel Vertoog van den Heer Loefling,
DING.

^jg Knoppen gelyk ftek met de Rollen der

Bclplanten , en een Knop begrypt als een Kruid

in kort beftek , door zy-ne buitenfte Blaadjes

befchut, aan 't welke alleen de magt om zig uit

te breiden ontbreekt , die door de Wamite

moet opgewekt wotden. De Knop verfchilt

van 't Zaad alleenlyk daar in , dat zy geen nieu-

we Plant voortbrengt , maar flegts de Plant

,

waar toe zy behoort, uitbreidt Verfchei-

de Autheuren hebben daar ook de Plant of Tak

in 't klein in waargenomen. M a l r i g li i u s

zag met het Mikroskoop , in de Knoppen der

Esfcheboomen , Blaasjes, Merg, Houtige Ve-

zelrn , Bast en Bladen. Leeuwenhoek
heeft zelfs Bloemen in de Knoppen ontdekt. Ei-

gentlyk beftaan zy uit Schubbetjes, dat de be-

ginzels der Bladen zyn , waar onder men dan

cok de Steeltjes en Stoppeltjes begrypt , en dit

gaf aanleiding otn de Planten
, volgens de Knop-

pen , in Klasfen te onderfcheiden : doch de ver-

deeling derzelven , volgens de Knoppen , in

Kruiden en Boomen , door Ra jus en Pon-
te d e r a , heeft geen grond ; alzo *er , gclyk

gezegd is , Boomen zyn , die geen Knoppen

hebben ; te wectcn de Oranje-Citroen- Cypresfe^

boomen en anderen , gclyk onder die der Noor-

* Fran, delyke Gewesten het Sporkenhout * , en de

|*^« Stoel

(*) Gemm»

F'
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^tocl of dat gedeelte, 't welk 's Winters op den Inlei-

Wortel zit in de Kruiden die overblyven, al isDI^'G.

het onder den Grond verborgen , ook alle de

cigcnfchappen der Knoppen heeft.

De aangrocijing der gedagte Schubbetjes doet Haare

de Knoppen zwellen , en maakt dat zy volgensj^ng!"^'

haare gefteldheid uitfchieten. De verfcheiden-

lieid, welke hier in plaats heeft, is door Mal-
piGHius fraay in Afbeelding gebragt (*). In

fommigen veranderen de binnenfte Schubben,

allengs , in enkelde Bladen , en deeze kan men
Bladknoppen noemen. In anderen zyn de Schub-

ben beginzels van de Steeltjes, die de Bladen

aan hunne enden uitgeeven , en dit zyn Steel-

kmppen, In een derde Soort zyft de binnenfte

Schubben , aan haaren top , in tweeën of driën

verdeeld , waar van de zydelingfe Lappen Stop-

pcltjes worden , terwyl de binnenfte een Blad

voortbrengt. Deeze heeten Stoppel- Steelkmp-

pen. Een vierde Soort heeft de Schubben al-

leen uit Stoppeltjes beftaande , welke de begin-

zels der Bladen omklecden , en de zodanige

noemt men Stoppelknoppen.

Op verfchillende manieren zyn de Bladen i'i"t^i"g

binnen de Knoppen famengevoegd. In fommi- ,icn in^'de

gen leggen zy als dubbeld gevouwen : in arde- sdieucen.

ren zyn zy , of van beide kanten, of van de

ccr.c :iaar de andere kant : in fommigen ook van

bei^

A^om, PUntarum.^ OL I Taf . 10 .3. %. S^ 6*.

l\ DKt. r. Stuk,
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Inlei- beide kanten terug , of van onderen famcngar

DING.
an^jej-en alleenlyk volgens de Aderen

geplooid. In dit laatfte Geval is 't aanmerkelyk,

hoe de Zaagswys' gekartelde Bladen meestal aan

ieder Tandje een Plooy hebben ;
terwyl in de

verdeelde , ('c zy gepalmde , gevingerde of ge-

kwabde,) en famengeftelde Bladen, byna altoos

ieder verdeeling, ('tzy een Kwab ofeen Blaadje

zynde
,
) dubbeld gevouwen legt. Het andere

blykt uit de manier van uitfchieting , gelyk dit zeer

aanmerkelyk is in de Scheuten van het Indigan-

fche Riet, de Gember, Kardamom en dcrgely-

ke Planten , wier Bladen , elkander als een vSchee-

de het Mes omvattende , of gelyk Obliën , die

in elkander geftoken zyn , uit den Grond ko-

men , op de wyze van ons inlandfche Riet.

Doch 't is aanmerkelyk , dat in deeze dc om-

winding van de eene naar de andere zyde, tegen

de Zon op , gelyk men zegt ; en in tegendeel

in de Soorten van Kalfsvoet en dergelyken ,

waar onder het Water -Slangekruid van ons

Land, met de Zon om gcilhicdt. In de Gras-

planten heeft eene geheel verfchillende manier

plaats : want derzelvcr cmwindingcn zyn betirt-

lings flrydig: zo dat, wanneer de eene rcgLs om

gaat , de naastvolgende zig links om wendt.

Dc uit- De Knoppen voor het volgende Jaar zitten

iprmLing.
j.^^^^ Mikjes der Bladen , en dus volgen

zy de plaatzing derzelvcn ; des men , na 't af-

vallen der Bladen , dc Knoppen , in fommige

Boomen , de Looten wederzyds tegen el-
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kander over of overhoeks vindt, hebbende de Inlei-

Looc één Knop, maar in eenige weinigen, gc-^'^^"

lyk de Syringcn , enz. , twee Knoppen aan 't

end , die grooter dan de anderen zyn, Gemeen-

lyk botten zy in 't Voorjaar uit , en by fom-

mige Eoomen , gelyk de Popelier en Vv ilgen,

gaan zy reeds in de Winter open. Doch de

tyd der uitfpruiting van de Boomen en Gewas-

fen hangt veel af van 'c Saizoen , gelyk iedereen

bekend is.

De oirfprong moet afgeleid worden van Merg- oirfprong

vezelen, die door het Hout, de Spint en Bast
,

ƒ

tot aan de Schors toe, vvorden voortgeftooten

,

cn daar een Bet ma^en , die uit Schubbetjes

fimcngcfield is , bevattende of den oirfprong

van een enkel Blad, of van do Bloem en lenigt

^

of van een Takje , dat vcr\'o]^cns Blccm en

V^rugt zal kunnen voortbrengen. Hierom moe-

ten alle deelen der zelfflandigheid van 't Ge-

was in de Knop famenloopcn , wordende van

gcdagte Mergvezel , in haare doorgang , medc-

g;flc:pt. De Meeldraadjes-, naamelyk, hebben

hunne zelfftandighcid van het Hout , dat tc vro-

ren Bast geweest is , en decze moeten het p'^rtigt-

^e?imel , uit de IMergagtigheid famcngefteld ,

\ tdt den Styl of tot de Kelk behoorende,

-ii^^ercn , indien 'er vrugtbaar Zaad van

zal komen. Dus zien wy dat de Knop
t-c vercifchten der rrugtmaaking , 7.0 w-cl

^^'^ i^.et Zaad , en vaardiger tot ontwikkeling

dan in hetzelve , kan bevatten. Zulks blykt

bv-
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Inlei- byzonderlyk in de Bolplanten , welke men door

DING.
jQj^gg Bolletjes veel fpoediger voorttcelen

kan , dan uit het Zaad.

Zo wel als de Vetwording en Groeijing der

Menfchen en Dieren veel afliangt van, het Voed-

zel , dat zy gebruiken , en van een behoorlyke

Verteering van hetzelve , geholpen door de

goede gefteldheid van de Lugt en andere Om-
ftandigheden. Even als men ziet , dat gebrek

of onbekwaamheid van de Spys en Drank, ver-

drukking van het Lighaam of den Geest door

folteringen en Ongemakken , de Menfchen en

Dieren kwynen doet en uitcccren , ja eindelyk

derven : terwyl^ in tegendeel , te groote over-

vloed van Voedzel hun log en vadzig maakt, ja

onbekwaam tot de noodige verrigtingen. Gelyk

de tyd der Vrugtbaarheid in de Menfchen ver-

haast wordt door 't Klimaat : zo wordt men in

de Plantgewasfen ook groote verfchillendlicden

ten opzigt van de Groeijing gewaar , die der-

gelyke uitwerkingen voortbrengen,

vcrh?.:!!- Een aanraerkelyke Warmte in 't vroege Voor-

S'Grïcy^^^^'
hier te Lande , doet de Knoppen dikwils

rf«phn- open gaan, de Boomen uitbotten , de Planten

uit den Grond fchictcn , zo dat het groene Loof

zig vertoont ; maar ecne kort daar op invallen-

de guure Noorde Wind , Koude en \''orst , doet

al dit Groen verflenzen. Somtyds worden de

Boomen en Planten in de Bloeytyd , door Rup-

fen of ander Ongedicrt, of door een Onweder,

geheel van hunne Bladeren en Bloemen tevens
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beroofd. Die pirzaak verdweenen zynde her- Inlei-

Hellen zy zig weder, wat de Bladen betreft j^^N^^-

doch de Bloemen blyven doorgaans agter ,en dus

wordt de hope van den Landman , op eenen

goeden Oogst , dikwils verydeld. Dccze nieu-

we uitfchieting der Bladen , nu , is eene V?r-

haasting van den Groey der Planten: want de

Knoppen geeven alsdan de Bladen uit , welke

zy anders bewaard zouden hebben tot een \'ol-

gend Saizoen , en hier over is te Upfal, in den

jaare 1763 , door den Heer Fereer, onder de

Voorzittinge van onzen Ridder , eenc \'erhan-

deling verdedigd (*).

Wy zien dat de Groeijing en Vrugtmaaking Vertrai-'

der Planten a!s in zekere Verwisfeling ftaat4^"„s
daM

afhangende van den meer of minder overvloed

van Voedzel. Bovendien wordt in de Plant-

gewasfen , zo wel als in de Dieren , zeker Even-

wigt vereifcht , 't welk weggenomen z\Tide de

Dierlyke Huishouding wankelt. Dit evenwigt

hangt af van de Geaartheid der Planten , zo

wel als van het Temperament der Dieren. Hoe

kan men zig anders verbeelden, dat de Ryst,

een der droogllen van de Graangewasfen , in nat-

te Gronden , ja byna in 't Water , weelig tiert

;

daar de Druiven, zynde byna deSappigfte Vrug-
ten, meest geteeld worden op drooge en Steen-

agt'ge plaatfen ? 't Gezegde Evenwigt maakt

,

dat

(*) ProiepSs Ranrarum, Am<xn, Atai, VI. p. 363.
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iNLEi-dat een Plant of Boom groeit en Vrugt draagt;

maar , zo dezelve te llerk groeit , dan wordt

de Vrugtmaaking benadeeld. Men kan de Boo-

men , of door het afhakken van eenige Wor-

telen , of door een gedeelte van de Bast daar

af te fchillen , of alleenlyk een Sneede te gee-

ven in de Bast , ja door het ftyf binden van

een Takje , tot Vrugtbaarheid dwingen. Hier

door belet men derzelver flerkc Looffchieting

,

en dus blykt , dat de Schors den voornaam-

ften toevloed van Voedzel aan de Bladen

geeft, uit welken de Knoppen meeftendeels be-

flaan.

Het 5r.cei. Het fnccijen der Bcomcn , dat men de IVm-

io"omeL " Snoeijin^ noemt , is daar van een ander

voorbeeld. Wordt een Boom te fterk gefnoeid,

dan fchiet hy het volgende Saizoen in 't I.oof

en geeft weinige Vrugten : wordt hy weinig of

niet gefnoeid , zo blyven de Vrugten in de

Ooftboomen klein. In de Aalbesfen jkan men
dit onderfcheid byna zo duidelyk zien , als bet

verfchil der Gewigten aan den Evenaar. Terwyl
nn, de Vrugten van het Merg voortkomen , en

de Takken eene verlanging der Houtvczclcn

zyn, de Bladen van de Bast; zo blykt dat 'er

een Evcnwigt van Voeding , tot den wcllland

van de Huishouding der Planten , dat is tot de

Vrugtmaaking , wordt vereifcht.

verdubbe- ^eezen grond rust de Konftige manier

rioemen
dubbcldc BloemcH en Bloemen met Kin-

Ac^Lt. der.
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dertjes voort te brengen (*). Dubbelde Bloemen Inlei-

7.yn , eigentlyk gefproken , de zodanigen , in ^i^'^»

welken de Bloemblaadjes eenen twee- of drie-

dubbelen Krans maaken. Dit heeft dikwils

plaats in de Eenbladige (Monopetali), en dee-

ze behouden dan veeltyds de Deelen der Vriigt-

maaking
; gelyk men zulks in de Klokjes en an-

deren ziet. Gemeenlyk noemt men , in 't Ne-
derduitfch , dan eerst de Bloemen dubbeld, of

zegt, dat zy volkomen dubbeld zyn , wanneer de

gehecle holte met Bloemblaadjes is gevuld; zo

dat menze met regt F'olls Bloemen kan noe-

men Cf). Dit heeft wel mees.c plaats in de
Veelbladige (Polyptali) , gelyk de Roozen,
Amandelen , Tulpen , Ranonkels , Nardsfen ,

enz. enz : maar het gebeurt ook, gelyk bekend

is , in fommige eenbladige Bloemen , die der

Hyacinthen by voorbeeld. Men kanze te

Weeg brengen door alle Middelen , die de Meel-
draadjes in Bloemblaadjes doen overgaan , en ,

aangezien zy haairen oirfprong hebben en haar

Voedzel ontvingen uit de Vleezige of Houtige

zelfftandigheid van den Steel of van de Tak-
ken, zo moet de Dubbelheid der Bloemen af-

hangen van de oirzaaken , die meer Voedzel

dan

(t) Dus worden zy ook in 't Latyn FItres pkrA gehfr

U. Deel, 1. Sïvk,
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Inlei- dan natuurlyk verfchafFen aan gedagtc Zelf-

i'ïNc-
ftandigheid. Doktor Hill beweert, dat zulks

door een regelraaatig beloop van Kweeking te

bekomen zy (*). Men ziet ook dat de ver-

waarloozing van behoorlykc Tuinzorg , de

dubbelde Bloemen wederom in Enkelde doet

overgaan, en dan kTygen dczelven haare Dce-

len van Vrugtmaaking wederom; 't welk tot

een bewys ftrekt, dat de Plant, door de Dub-

belheid of Volheid der Bloemen , geenszins ver-

basterd is of in natuur veranderd.

Bloemen Wat de zogenaamde Bloemen viet Kindertja

dcnjS!^ aangaat , deeze leveren een niet minder zonder-

ling, en voor de Oogen der Liefhebberen van

Flora verrukkelyk Verfchynzel uit. Het zyn de

zodanigen , daar een klein Blommetje of meer

dan een , uit het midden of van den Rand of

Krans der Bloem voortkomt. In de Eenvoudi-

ge Bloemen zegt Linn^eus , komen deeze

Kindertjes uit denStyl, in de Kroonbloemen uit

het Kasje (Receptaculum ) voort , dat de Bloemp-

jes (Flosculi) , waar uit zulke ofeen Samcngefklde

Bloem beftaat, binnen de Kelk, of op zig zel-

\^ , influit (t). De eerstgemelden geeven der-

halve ook maar één Steeltje in 't midden uit;

gelyk men dit ziet onder de Anjelieren , Rg-

noi>

(*) zie J»« VII* Deel dei Uitgezogte f^triémdtliitgf.

,

(tj Prolificatio florura Simpliciuta ex Pist»U«' .
Aggtegiio

rum yero c Rcceptaculo fic. Linn. -Pi'X B^tsn, p, 81.
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nonkels , Anemonen en Roozen : de laatstge-^^

melden veifcheide Stoeltjes uit ieder Bloem,

^

cn draagcn dus verfcheide Kindertjes ; gelyk

gcrncei] is in de Madelieven en Goudsbloe-

men. Die een Zonnefcherm of Kroontje voe-

ren , fchicten een andet Kroontje uit hetzelve.

Dac dceze Vertooning ook door Konst te weeg

te brengen is , beweert Doólor H i l l , ftellen-

de tevtns, dat dit Kindertje iftde Eenvoudige

Bloemen geenszins afkomflig is van den Styl

of Stamper: want alsdan, zegt hy, moeften in

de Anemonen en Renonkcls zo veel Kindertjes

voortkomen , als 'er Kiempjes van Zaaden in

het Vrugthuisje vervat zyn* Ik zie doch die

Gevolgtrekking niet beweezeti : en zo de enke-

le voortgroeijing van den Steel , dcor liet Lig-

haam van de Bloem ,
gelyk hy zegt , zulks

veroirzaakt , dan komt dit Bloempje in de plaats

van den Stamper , 't welk onze Ridder alleen

zal bedoelen. De middelen , toe de dubbelmaa-

king der Bloemen voorgefteld , zouden , als

incn/c tnt hcc uitcrfte bragt, zyn Ed. Iiier toe

bekwaam fcliyiien te zyn. I.)e RanoriVels en

Roüzcn met Bloemen van drie Verdiepingen of

drie hoog boven eikander, gelyk zyn Ed. heeft

in Plaat gebragt, zyn uitermaate zeldzaam (*}.

De Dubbelheid der Samengeflelde Bloemen

,
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In-lei- die men GelirarJde (Radiati) noemt , fchynt

DING. gemakkelyk te begrypen. Men wecc, dat de-

zelven bellaan uit Blommetjes, ieder op een

Vrugtbeginzel of Zaadje flaandc; zynde die van

het middelfte of Bedde der Bloem regelmaatig

Geflemde , die van den Rand onregelmaatige

of Getongde Blommetjes. Tot de Dubbclwor-

diiig , nu , wordt in fommigen het gcheelc Kas-

je van de Bloem gewld met Getongde Blom-

metjes. Dit heeft plaats in de Zonnebloemen,

Goudsbloemen, Chryfantlien , enz. In anderen

wordt het Kasje of de Kelk der Bloem gevuld

met Gclfcmde of volkomen Blommetjes; zelfs

zodanig dat dc geheelc Rand cok uit zodanige

Pypbicmmetjcs beltaat. In dc zogenaamde Afri-

kaanen komen voorbeelden voor van het étn

zo wel als van het andere. En deezc Samenge-

telde Bloemen geeven zo wel als de Enkelde

Geltraaldc Zaad , het welk in de meefte Dub-
belde ov' Volle ï^oemen , die niet Samengefteld

zyn , ontbreekt. Van de Violetten en dergcly-

ken is dit algemeen bekend.

Voorbed- Een zonderling , voorbeeld van Dubbelheid

B^bbQi levert de Gcklcrfchc Roos uit. In de Enkelde

beiuiat de middelfchyf van het Bloemkroontje

uit talryke Tv.eeflagtigc Blommetjes , van Kloks-

v/yzc hguur ; doch in de Omtrek of Straalcn

liit onvrugibaare Raderswyze Blommetjes. In

de Dubbelde of Bolagti^e Gelderfche- Roozen,

Z3 n alle de Blommetjes als dc laatscgemelden

,

t:n dus is de geheele Roos onvrugtbaar, als
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t'eenetnaal uit onvrugtbaare Raderswyze Blom- Inlei-

metjes fameiigefteld zynde.

De vulling der Eenvoudige Bloemen gefchiedt,

of met Blaadjes , of met Honigbakjes. Op
drlcderley wyze worden de Akeleijen gevuld ,

naamelyk of met vermenigvuldige Bloemblaadjes

alleen, of met Honigbakjes , zonder Bloemblaad-

jes, of met vyf Bloemblaadjes, waar tusfchen

overal drie Honigbakjes ingevoegd zyn , welken

elkander inflokken. De Nigelle, die men Juf-

fertjes in 't Groen noemt, heeft, in dc Dub-

belheid , de vyf onderfte ovaale Bloembladen

onverdeeld ; de overigen , die haaren Bloem

vullen, zyn veel&eedig drielobbig plat, en der-

halve van de vermenigvuldigde Honigbakjes af-

komllig. De Narcisfen worden of door Bloem-

blaadjes en het Honigbakje vermenigvuldigd ge-

vuld, of hebben het Honigbakje gevuld en de

Bloemblaadjes niet vermenigvuldigd. Dc Bloem

der Ridderfpooren wordt doorgaans gevuld met

platte Bloembliadjes , het Honigbakje uitgefloo •

ten. BTct Staartje, naamelyk, dat aan de En-

kelde Bloemen is , liebben hier de Dubbelde

niet. Zonderling is de Gedaantewisfcling van

het Engelfche Zeepkruid , welks Bloem , vap

vyfbladig, door de Dubbelheid weezcntlyk Een-

bladig wordt.

Hebbende dus meermaalen van het Honigbak- Het

je der Bloemen gefprcken , zo zal het geveeg- "1?
Hk zyn , te befchryven , wat men hier door

^Joemeiu

vtrftaat. LinxN^eits heeft dit Deel, dat in



148 De Eigenschappen der Planten

Inlei- de meefle Bloemen maar cnkeld is , eerst in

DING. byzondere aanmerking genomen , en Nedarium

geheten , om dat in 't zelve een zoet Sap, als

Honig, wordt afgefcheiden en vergaard. Pon-

te d e r a ftelde , dat di(; Vogt ürekken kon

om de bevrugte Zaaden te voeden , doch waar-

toe dan de Honig , welke men in de Mannet-

jes Bloemen , gelyk die der Wilgeboomen , vindt?

V A I L L A N T telt het mede onder de Bloem-

blaadjes , waar van het in veele Bloemen , edi-

ter, duidelyk onderfcheiden is. Men vindt het,

in figuur en plaatzing, ongemeen verfchillendc.

vSomcyds heeft het eene Kelkswyze gedaante,

daar de Bloem - bladen als aan gelymd zyn ;
ge-

Jyk in de Narcisfcn , Lychnisfen , Oleander,

enz. Soratyds zit het onder de Bloem en heeft

eene Klootswyze geftalte ; gelyk in de Jalappe

en anderen. Het formeert in de Pasficbloe-

men de Kroon, die het Vrugtbeginzel omringt.

De holligheid van de Kelk maakt in de Braam-

boozen , Aardbeziën , Aaibesfcn , Pruim en Pce-

rehoomen , het Honigbakje uit. De meefte Een-

bladige Lipswyze Bloemen, en veele anderen,

hebben een Pv-pagtig end , dat voor NeSla-

fmvi verflrckt. Dus zuigt men , de Bloem af-

plukkende , met gemak daar de Honig uit. In

de Laurier en vetlcheidc anderen zyn het Klie-

ren, die het Vrugtbeginzel omringen. De K:i-

pelagtige Bloemen , gelyk die der Erwten, Boo-

nen , enz. hebben aan de bovenzyde van 't

Grondltuk des Vrugtbeginzels een flonigklier.

Son>
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Somtyds maakt het als een Staartje of byhang- Inlet-

zel aan de Bloem , naar een Spoor gelykende

het welk dan of éénbladerig is , gelyk in 't

Vlaskruid , of veelbladerig , gelyk in het Stan •

delkruid, de Violen, Ridderfpooren , enz. Som-

tyds zitten de Honigbakjes aan of op de toppen

van de Meeldraadjes , waar van zy de Helmp-

jes zyn in de Oostindifche Koraalboom, of op

den Styl van 't Vrugtbeginzel , gelyk in de

Hyacinthen, Violetten en Muurbloemen, chz,

of aan 't Kasje van de Bloem, gelyk in de Huis-

look , enz. Veeltyds dienen de fchcppcndc on -

der- enden of Nagels der Bloemblaadjes voor

Honigbakjes : fomtyds 23^ het Schubbetjes, die

}iet Vrugtbeginzel of den Styl omringen. Men
vindt het in fommigen , gelyk in de AMIgcn

,

Brandenetelen en anderen , van ccne geheel by-

zondcre Geflalte (*).

Een ongcmeene byzonderheid heeft, ten dcc-

zen opzigte, plaats in de Peloria, een Plant, in

Sweeden ontdekt , die van het Vlafchkruid af-

komftig fehynt te zyn , maar grootelyks daar

mede verfehilt , in de Geftalte van de Bloem.

Die van het Vlafchkruid wordt door To ur-
ne fort onder de Grynsagtige Bloemen {Per-

fonati) betrokken , en zy gelykt eenigermaate

naar een Vogeltje
;
terwyl die van de gedagte

Plant eene Euisagtige figuur heeft , aan 't uiter-

fte

() Ncftari^ Floium, ^moen, Aeai, VOL. VI. p. 263. 5{

K T
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Inlei- fte End dunner , en aldaar met een Roosje ge-

^^^^ kroond; aan 't onder -End Blaasagtig uitgezet,

en aldaar omringd met vyf Hoorntjes. Deeze zyn

de Honigbakjes van die zonderlinge Bloem (*).

De Honfg. Zo weinig als de dienst van het Vogt , dat

in deeze Honigbakjes vergaard wordt, ten op-

yigt van dc Bloem bekend is, zo Wereldkun-

dig is 't gebruik van dit \'ogt in de Samcnlec-

ving. Het ftrekt , in de eerfle plaats , tot

Voedzïel voor oneindige Soorten van Infcktcfi.

De geheele Bende der Kaf^llcn heeft naaiiw-

lyks iets anders tot I^evcns - onderhoud. Vee-

lcrle3' \'Iicgcn , en cndcrc tr ccvicugclige Diprt-

jcs , aazcn (^-p dcezc Sappen. Maar het aller-

voornaamfte gebruik is , dat 'er dc Wespen er.

Byën van maaken , 't welk wederom tot gi r^r.

nuttigheid flrek't van den Menfch en \aii ande-

re Dieren. I'eeze Diertjes zamelen dien dier-

b:i:u-cn Honig in , welke oudtyds voor een der

Kykdommen \an een Land gehouden werdt.

iv'Icn gebruikte denzelven, voor de ontdekking

van liet Suiker -Riet , tot alles, daar wy nu de

Suiker loe gebruiken. De Honig was een voor-

nr.r.mc Toefpyse in de Ocsterfche Landen
;

ge-

hk r,f)g heden onder dc Arabieren en cnder de

Amerikaanrche Wilden. Deeze gebruiken mcc^t

al Honig , door Wilde Bycn vergaderd : terwyl

onze Europeaanen geheele Kwcekeryën hebben
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van Byën , die zy in Korven doen neftelen ,
^nle'

en die hunnen Eigenaar geen gering voordeel

aanbrengen.

De riantgewasfen veifchillcn , zo 't fchynt

,

in de hoedanigheid van deezen Neclar minder ,

dan in andere opzigten. De Bloemen van Boek-

weit , Kookaad , Boonen , Heide , (hoe ver-

fchillende Planten !) leveren den tammen Honig

overvloedig uit : die echter geuriger is , wanneer

hy op de Thym en andere welriekende Kruiden

wordt ingezameld. Hier uit kan het ook voort-

komen , dat de Honig van Ibmmige Planten de

Menfchen bedwelmd , Slaaperig of dronken

maakt. Die van de Paimljoomen in Pontus be-

nevelde zelfs het Verftand, zegt, Plinius,
welke Autheur ook van een Vcivifn, c I !oni :

,

in fommige Saizocnen aldaar valleiAlc- , Ir-Kckc,

Natte Voorjaars waren daar \.in dj o.i.'...-.'. ,

wordende die Honig van de Byën ingezameld

op een Kruid , dat voor de Beeilen, inzonder-

heid voor de Geiten , fchadelyk was (*).

Men kan wel zeggen dat de Honig den Geur lu

of Reuk, maarniet dat dezelve den Smaak dtï'ul

Planten altoos heeft, van welken hy komt. Dcao.iig.

Aloë immers , die bloeijende een overvloed van

zoeten Honig uit haare Bloemen druipen laat

,

wederlegt zulks. Zo min is de Honig bitter ,

dien de Byën op de Alfem vergaderen. Som-

migen wilden , dat het zoete Sap der Bloemen

,
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Inlei- om Honig te worden , eerst in de Maag der

PING,
j3^.gj^ jnoest gekookt of toebereid zyn. Swam-

MERDAM zelf was van dit Gevoelen , doch

heeft zekerlyk hier in mis gehad, zegt de fleer

KoLREüTER , die , om daar van verzekerd te

zyn , in 't jaar 1760 , met den aanvang des

Voorjaars , een Proefnccming daar op in 't werk

ftelde. Hy verzamelde van eenen fterk bloei-

jenden Oranjeboom dagclyks dit zoete Sap ,

dat 5 toen het uit de Bloemen kwam , en 7.0

lang het nog don en vloeibaar bleef , den Reuk

der Bloemen behieldt , doch , toen het dik ge-

worden was , allecnlyk cene Honigreuk hadt.

Hy ccedc dit Sap uitdampen , en , na dat hel

zyne behoorlyke lyvigheid Mdt gekreegen, be-

Tondt hy het den Smaak te hebben van den bes-

ten Honig, Alles , wat zyn Ed. daar van hadc

vergaderd , bedroeg , in een Suikerglaasje van

een Duim wyd en ruim een half Duim hoogte

;

buiten en behalve het gene men door proeven

daar aan verminderd hadt. De Kleur v/as fchoon

Goudgeel. De tweede Proefneeming maakte

hy, kort daarna, met het zoete Vogt, dat aan

ée witte Honigbakjes der Bloemen , die men

Kroon Imperiaal of Keizers -Kroon noemt , in

de gedaante van groote Druppelen hangt. Het-

zelve was byna zo dun en helder als zuiver Wa-

ter, hebbende een zoetagtigen, doch tevens wat

walgelyken Smaak en Reuk. Met het opengaan

der Bloemen begint de affcheiding van hetzel-

ve , en duurt zo lang , tot dat de Bloem yer-
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welKt : derhalve kan men het eenige Dagen agter-

een , cn dus verfcheide maaien , verzamelen.

'

Van zesenveertig Bloemen kreeg hy ongevaar

een Once van dit Vogt , het welk door 't uit-

dampen bruinagtig wierdt , en eindelyk , de

dikte van Honig bekomende, geheel donker

bruin rood. Het heeft alsdan wel eenen zoeten

doch tevens geen aanmerkelyken Honig -Smaak,

hoewel het walgelyke daar uit fchynt te zyn ,

om welks reden de Turken zig van de frisfche

Druppels tot een Braakmiddel bedienen. De

Byën' zyn 'er , zegt zyn Ed. , in Duicfchland

ook niet grerig naar. De derde Proef ftelde

liy in 't werk op het zoete Sap uit de Bloe-

men der zwarte Aalbesfen. Dit is taamelyk

dik, zeer zoet van Smaak, van een vv-at Her-

ken en onaangenaamen Reuk. Hier van kreeg

liy ongevaar zes Drachmen , dat tot Honigdiktc

uitgewaafemd wel zoet was , doch met eenige

onaangenaamlieid. De vyfde Proef, op het

\^ogt der Bloemen van Salie , Rosmar^m en an-

deren by elkander , gaf een Goudgeel Sap , dat

in Smaik overeenkwam met den besten Honig.

Ten zesden , eindelyk , het Vogt , dat in de

Neftarfpooren van de Bloemen der Oostindifche

Tuinkers zig bevindt, onderzoekende, bevondt

hetzelve taamelyk helder , in Reuk met
i^ï'-' iilocmen overeenkomende. Dien Reök ver-

loor het door verdikking , en kreeg cenea vol-

komen Honig - Smaak (*). Het
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Inlei- Hec Wafch van welks gebruik , zo wel als

van dat des Honigs , ik elders gefproken heb (*)

,

waich. heeft cok zyne afkomst van de Bloemen ^ en

wel van derzelver edellle Deelen , het Marine-

lyke Stuifmeel naamelyk. Dewyl de Meelknop-

jes of Helmpjes der Meeldraadjes doorgaans digt

by de Honigbakjes geplaatst zyn, begrypt men,

dat de Hommels , Byën en espen , gemakke-

lyk en te gelyk, bet een en andere kunnen ver-

zamelen. Men zietze dikwils het Stuifmeel als

onder de Pooten famenrollen en dan daar uieüc

wegvliegen. Hier uit ontftaat een dubbele nut-

tigheid ; v/ant dcor die behandeling zullen de

Eollctjes van hec Stuifmeel dikwils barftcn, en

liUiuie Korreltjes uitgecven , welke aljdan

Stempels kunnen bezwangeren, gelyk bevoorens

in 't breede is aangemerkt : ten anderen noemen

de Byën een groot gedeelte van het Stuihneeh

dat overtollig is, met zig, en bouwen daarvan

haare Honigraaten , van welken , naar dat de

Honig daar uit gedroopen en geperst is, door

kooking het W^afch bereid wordt. Moogly!''

komt hier nog iets by van de Olieagtige vettig-

heid , welke de Bladen van fommigc Planten >

by \'oorbeeld de Rcsmaryn , ui tzweeten ;
gelyJ^

het denkbeeld van den grooten Boerhaavï
was Cf) : doch , aangezien de minde Planten,

waar op de Byën den Honig vergaderen, van

, dien

(*) I. Dfels XII. Stuk rau dteze N^tuurlske Hlsmit,

(t; cL/^, VOL. U. p.
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dien anft 7vn , 70 is 't te dciiken , dat de/elvc Inlei-

mair ccn IJcin gedeelte van het Wafch zaF'''^'^-

uitmaakeii.

De Honig cn het Wafch, hoe niitiige Voort- Lcef-.ogt

brengzcls ook van het Ryk der Planten , ï'-y^ ul'idde'ka

ver dc rn'nflen ; in aanmerking van het ^l^*^- plj^j^a.

meen ccbruik derzclvcn voor dö Dieren en den

Mcnfch. De Aard cn Boomvrugten zyn , be-

nevens dc Wortelen , het Kruid cn Zaad , wel

O'- voomaamrtc Middelen tot Levens -ondcr-

1 '
, \an dai i>c^;i"nne af tot liedui toe,

\ ..st. Een over:?, vti^^e Sd^par' tid \ .n lui

Koorn maakt byna alom een Ilongerihood , Pest

of 7wairc VolI- j-icktT. Het Vee kWynt door

gel>rck von Clras of Hoov : dc Menfchcn d(x^r

het'^TIart verhru t; de M-st, die de Vtu>cvin..

bcvcrdcrt ; dc Ohe , die de IngLV andcn Icr^,.

I-.oudt. Maar , boven dit alles , levert het Ryk

der Planten aan dc Gcnceskonst haare vocr-

napmfle Middelen iiit. Groot is de verfchcidtii-

h.'. ^an Vx^ortclin , Kruide^ , Blocm-r. , //i^-

c'cn , Houten , Basten en andere declen der

VbVitcn , welke in de Apotliceken gebruikt

1, rr'Vt . , d't 'cdcr SüiVocn

i , %Li( ,1/ . t , CM \ r,( ."ü/jALr n; te vcr-

dryvcn : de Zomer verfchaft Bloemen en Vrug-

ten,
II. DiEL. I. Stuk.
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Inlei- ten , die tot verkoeling in hcete Koortfen

DING, en brandige Ziekten kunnen ftrekken : de Herfst

verbindt de vlugge deelen in veele Houten en

Wortelen , waar door de Ongemakken, uit de

toeneemendc Koude fpruitende, kunnen verhol-

pen worden , en levert tevens een Voorraad

van zodanige Geneesmiddelen voor den Win-

ter uit. Even zo heeft de Natuur ook ieder

Land voorzien van Geneesmiddelen naar 't Kli-

maat gefchikt. De heete Landen brengen veel

verfrisfchende Vrugten voort, en 't barre Noor-

den byna alleenlyk Kruiden tegen 't Scheurbuik

dicnflig. In die onder dc Gemaatigde Lugt'

flreek leggen , teelt men overvloed van Koorn

en Boomvrugten.

!?cheid- De Scheidkonst leert ons , dat de groene

bllSif
Kruiden grootendeels een Zeepagtig Vogt be-

iea, vatten, het welk in eenigen dikker en Slyme-

rig , in anderen dunner , vloeibaar en geheel

Waterig is , met ontelbaare trappen van vcr-

fchil. Dit Sap beftaat uit Olieagtige deelen ,

met de Waterigen verbonden , door middel van

een Zout , dat de natuur der Planten volgt en

als 't ware uitdrukt; deswegen gemecnlyk Es-

fentieel Zont genaamd. Het is in fommige Plan-

ten zuur , in anderen onzydig , in anderen naar

't Loogzout hellende. Die zelfde verfchillend-

heden vindt men in de uitgeperlle Sappen der

Plantgewasfen. Veelen , in welken dit Zuur

naauw verbonden is enfterk verzadigd met Aard-

of ook met Yzerdeelen , welke byna in alle

Pl3n^

II. Diit. I. STOK,"
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Planten zyn , hebben eene Samentrekkende ei- Inlei-

genfchap. De meelten, daar het Sap overvloc-^^^*^*

dige Oliedeelen en onzydige Zouten bevat , be-

vorderen den Afgang. Door verbranding komt
uit de meefte Planten , in de Asch , een Loog-

zout te voorfchyn , waar van de Potafdi een be-

kend voorbeeld is. Hetzelve leveren de genen

,

die het meefte Zuur bevatten, dus van eene

regt tegenftrydige natuur zynde, het overvloe-

digfte uit. In geene Planten openbaart dit vaste

Loogzout zig , zonder de verbranding ; maar

fommigen geeven 'er niets van , en dit zyn

vooral zodanige Planten , welke een vlug Loog-
zout hebben , gelyk de Lepelbladen , Uijen ,

Prey en dergelyken, het welk dikwils met eéne

Kruidigheid gemengd is, gelyk in het Mosterd-

Zaad , de Thlaspi en anderen. Ten opzigt van den

aart der Sappen is nogthans in even de zelfde

Planten een aanraerkelyk verfchrl naar den tyd

van 't Jaar ; want in 't Voorjaar zyn dezelven

Wateriger, in 't Najaar Olieagtiger. Ook heb-

ben de deelen van een zelfde Gewas , de Wor-
tels , Bladen , Bloemen , Vrugten , Zaaden , de

Schors en het Hout, even de zelfde eigcnfchap-

pen niet. De drie laatstgemelden zyn in veelen

fterk bezwangerd met eene Aromatieke Olie

,

welke 'er dan de voornaamfte kragtaan geeft , en
die men dikwils te vergeeffch zou zoeken in de
andere deelen of 'er ten minfte veel minder plaats
|n heeft. Zy is in fommige Zaaden, even als
in de Kruidnagelen , zo overvloedig, dat men-
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I- ze 'er uit kan perfen : anderen gceven deeze

Olie , met een fcherpen Geest bezwangerd

,

niet dan door Destillatie uit. Het zelfde heeft

ook ifl fommige \\^orteIen, die in de Herfst of

tegen den Winter uitgegraven zyn ; in veele

SchcM-lèn , Houten , Bladen en Bloemen plaats.

Men vincL Planten , begaafd met Vergiftige

[:igcnlchappcn , wier natuur tot heden toe nog

i:t is ontdekt.

Behalve het Levens - onderhoud ftrekkcn de

: Planten tot een ongemeene nuttigheid , in an-

dere opzigcen , voor de Samenleeving. De ge-

heelc Scheepvaart was niets zonder Hout. Daar

van hebben wy onze Rytuigen en Schuiten, offl

met gemak van de eene naar de andere plaats

1 e komen ; ons Papier om op te fchryven ; onze

[luizen om in te woonen; onze Kasfen en Kis-

ten ; oi^.s Lyv/aat , en de raecfte Gcroedfchap-

pen. Wat zou de Werktuigkunde uitvoeren,

zcivlvY iiet behulp van Hout en Touwwerk ?

r /\ \g w 1 ' iin lel rcodi^^ Konflen ;
gclyJj

de Mufiek , waar van 'c Gehoor zo veel ver-

maak geniet : terwyl de Schilderkonst het Ge-

zigt niet minder flreclt , dan dc aane-narime

Groente der Velden, Poom-aarucn en '] -i-en,

met ccn grocte verlchcid-nhcid v:in K'curen

der Bloemen gelloffeerd , die een verkv. ikken-

de Geur verfpreiden. Oneindige ftcfFe veer de

Smaak leveren ook de Plantgewasfen , doorhaa-

re W^ortelen , Kruiden en Vrugten , uit. Wék
een menigte van Vogelen en Infekten , die in
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de Huishouding der Natuur zekerlyk hunne Inlei-

nuttigheid hebben , vindt niet op de Boomen
huisvesting

, kleeding en de nooddruft des

Levens Dus blykt , dat het Ryk der

Planten eigentlyk den Aardkloot bewoonbaar
maakt.

De Lotgevallen der Kruidkunde.

Haar oirfprong , verval en hsrfielling. lAr-

J'chülende ïvlethoden , door T o u r N e F o r ï ,

BoERHAAVE, VAN RoYEN, enz. van
de Bloemen , Vrugten , Bladen , enz. afge-

leid. Nacuurlyke Rangen der Planten door

Li SN JE VS voorgejteld. Vergelyking der veeler-

ley Methoden. Familiën van A d a n s n ,

Rangen van G u e t t A r d , Samenftei vm
HiLL. Het Stclzel der Sexen van Lik-
N JE VS. 3 in 't breede mtyouwd. Rangfchik-

king der Plantgewas/en volgens hetzelve ,

TAe Kruidkunde is, van alle Eeuwen her, en^''^^'"'»*

by allerley Natiën , in agtinge geweest.

Niet alleen het Voedzd daar de Planten in
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Inlei-'^ algeiiTKien toe ftrekten , maar cok de Ge*

DiwG. neezende kragt , welke men 'er in waarnam j

en in 't byzonder de Vergiftige hoedaniglieid

van fommige Gewasfen , maakte het voor 't

Menfchelyk Geflagt ten uiterlte noodzaakelyk

,

dezelven te kunnen onderfcheidcn. En, zou-

de men , in dit opzigt, onvernuftiger zyn dan

het Rcdenlooze Vee , 't welk doorgaans deeze

Kennis als van natuure heeft; de Vogelen, die

de Vrugten, welke hun nadeelig zyn, niet aan-

raaken, en in onbekende Landen hier door, zo

' men verhaalt , de Leermeefters , als 't ware j

van de Menfchen zyn ; eensdeels , om hun voor

't ilcrvcn te behoeden ; anucrsdeels om de Ge-

neesmiddelen voor hun op te fpeuren.

o^>èa^iig^
Maar, boven dit alles is van ouds de Knii'l-

kunde eene Oefening geworden van den Geest.

Koning S a lo :m o n hadt c;erproken van alle

Plantgewasfen , van den Cedeiboom af, -

op den Berg Libanon groeide , tot het

of IMos toe , dat aan de Muuren r

VVaariChynlyk was deeze zyne VVysheid

,

die van Mos es , van de Egyptènaarcn >

leend. De Werken van ï h e o p r a s t i s .

DioscoRiDES, Plinius en GvlE-

N s , toonen ons genoegzaam , dat dc Ouden

flegts eene Opjicrvlakkige en niet zeer uitge-

ftrekte Kennisie van de Planten hadden. Dios-

coRiDEs , die 'er zig het byzonderftc op

toegeleid heeft , maakt maar van omtrent zes-

honderd Planten gewag , en befchryft dezelven
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KO fober > dat het dikwils zeer moeielyk ja fom- Inlbi-»

tyds onmooglyk is , dezelven uit die befchry-

vingen te kennen en te ond.erfcheiden. De vol-

gende Eeuwen verr^-kten de Kruidkunde ter

wereld niet. Zy onderging het lot van alle Wee-
tenfchappen , die na de Zesde Eeuw , toen de

ZuideJykc dcelen van Europa door woefte Vol-

keren uit het Noorden cverflroomd waren , ge-

heel verclweenen , cn niet dan eenigermaate

heriteld werden door de Arabieren , van welkeii

de Geneeskunde , van de Negende tot de Der-

tiende Eeuw, in Afm, Afrika en Spanje, meer

volgens de Redeneerkunde , dan volgens de Na-

tuurkunde, geoefend werdt.

De Kruidkunde , naamelyk , is , verfcheide yetytü

Eeuwen lang , het Voorwerp der Geneeskundi-

gen alleen geweest. In de Vyftiendc Eeuw ,

toen de W'eetcnfchappen in Europa tot ccnige

herftelling kwamen , zogt men de Planten flegts

in de Boeken der oude Griek^che Autheuren

op , en M A T T H I o L u s , die vermaarde Over-

/ctter van Dioscorides
, ging dezelven

niet met dc Nauiurlyken vergeleken , maar

maakte zig, uit de befchryvingen van zyn Au-
theur, denkbeelden van Gewasfen, hoedanigen

de Natuiir nooit hadt voortgebragt. ónderen
flaagdcn niet veel betei; , met het vertaaien der

^Verken van Aristoteles en TheopIiraS'
Trs. Niettemin werdt dus allengs de kennisfe

der Griekfche Taal , de beoefening der Na-

L
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Inlei tuur- cn GenecskHnde , en dus tevens die

DING. Kruidkunde , tot herftellinge gebragt (*).

Herftc'. Omtrent het begin der Zestiende Eeuwe be-

linp d.r gonnen de Geleerden der Zuidelyke dcelcn van

de"" ""Europa, als om ^lr^d, Plantgewasfen te verza-

melen , te befchryven , cn in Afbeelding te laa-

ten brengen. Hier uit zyn alle die in Hout ge-

Iheeden Plaaten van Fuchsius, Taber-

LoEELius, Clusius, om van anderen

niet te fpreeken , voortgekomen , die nog he-

den tot een Schatkamer ftrekken , om de Plan-

ten op te zoeken , welke diestyds bekend wa-

ren in Europa, Decze Werken , immers , lei-

den den grondflag tot dat uitmuntende Regis-

ter der Plantgewasfen , 't welk de vermaarde

Casper BauhiI^us in veertig • Jaaren tyds

heeft opgemaakt , cn welks nuttigheid door

fommigcn ten hoogflen geroemd wordt (f).

Ook zyn meer dan zcehonderd nieuwe Planten

door dien Authcur bcfchreeven , waar in echter

deszelfs Broeder , Johannes Bauhinus,
naauwkeuriger is geweest. Beiden hebben zy
daar in alleen misdaan , dat zy te veel ondcr-

thcu-

(*} Hhu ai l'Acad. R. d,s Sdtn^^i de P.-^i.de 1700.

(t) NuUum opus utiUus mihi videtar Jpfo Piiw«, nequc

tune multo perfcaiiis fieri potent ; zegt de beroemde Toi r-

NElORTi Ifai«gt ad Rem Hirbariam. Quaito. p, 43.
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theurcn , eene vcrdecling der Planten in Geflag- INLEI-

ten ontwierpen, waar door hunne Werken flegts^^NC

een Magazyn tot aanhaaling , voor de Autheu-

ren van laater tyd , geworden zyn ^ welken

dienst dezelven echter nog heden bcklecden.

Deeze beide Autheurcn zyn in 'c voorfte der

Zeventiende Eeuw geftorven (*>.

Middelcrwyl was de regte Weg, tot beoefe'

ïiing der Kmidkundc, reeds in het voorlte der^os^S*

Zestiende Eeuw gebaand geweest, door den uit-^U^"^^

muntenden G o n r a d u s G e s n e r u s , die gcbragt»

als de Vader of Voedflerheer van de gehec-

le Natuurlyke Historie geroemd wordt. Hy
ftierf in den Jaare 1565, toen hy den gjondflag

der Kruidkunde vestigde op de Bloem en Vrugt,

van welken men zig nog heden, met zoveel

nuttigheid en vermaak , bedient. Jammer is 't

,

dat zyne Werken over de Kruidkunde verloe-

ren gegaan zyn. De eerfte , die na hem de

Grondflagen der Kruidkunde op de Vrugtmaa-

king vestigde , was C^ s a l p i n u s , Hoog-

Iccraar te Padua , die ook in de Zestiende Eeuw

bloeide, /yn Werk werdt langs hoe meer tot

voltooijinge gcbragt door Colümna en de

genen die dezen volgden j inzonderheid in het

laatftc der Zeventiende Eeuw. Dus hebben

MoRisoN , Ray en anderen daar aan gear-

beid:

C. Hauh. Pinax & Prodromut Thtatri Bttanich QuJtro.

lAüHiKl HiJïtriA Plar.tarum, Folio.

L 2
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Inlei- beid : maar inzcmderheid kreeg het , door vlyt

DING.
jej. Leidfche Hoogleeraaren , Hermannüs
enBoERHAAVE, zyn beflag.

onfere- Het voomaamlle , waar in de Kruidkunde

Im^^^ dus verbeterd werdt, bellondt in de opregting

jy«^k van Geflagten en Soorten , en het bepaalen van

Ksut vaste Kenmerken, om die te onderfcheiden. De

Ouden hielden in 't geheel geen orde , in 't be-

/chryven der Plantgewasfen , of zy leidden de-

zelve van geheel verfchillende Eigenfchappen af.

DoDONJEüs by voorbeeld, in het Eerp

Deel zynes Werks eenige Kruiden volgens den

Rang waar in zy naar de Voorletteren hunner

Latj-nfche naanien voorkomen , befchreeven heb-

bende , gaat in het Tweede Deel over tot de ge-

nen , wier Bloemen bevallig zyn aan 't Gezigt

en Reuk , vervolgende met de welriekende

Kruiden , en de genen die Kroontjes draagen ,

om dat derzelver Zaaden ook dikwils welrieken-

de zyn. Zyn Derde Deel handelt van de Wor-

telen die men in de Geneeskunde gebruikt , van

de Purgeerende Kruiden , de Klimmen , Win-

den en Klokjes ; als ook van allerley Vergiftig

of fchadelyk Gewas , de Varens , Mosfen en

Kampemoeliën. In zyn Pierde Deel befchryft

hv het Koorn en Graan, de Peulvrugten, Gras-

Moeras- en Waterplanten , en dergelyke. Het

F'yfde Deel behelst de ectbaare of Moeskrui-

den, als ook de Diflels, Kaarden en meer der-

gelyk Gewas, In zyn Zesde Deel zyn alle de

Heefters cq Boomgevvasfeii vervat. Dan befluit
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hy z^'n Werk , met een Aanhangzel van de Inlei-

Drogeryën, Indiaanfchc en andere vreemde ^ï^^'^*

Kruiden. Hy heeft hetzelve, 't is waar, in

dertig Boeken verdeeld , waar van eenigen in ie-

der Deel begreepen zyn ; doch de byzondere

Inhoud deezer Boeken hier op te geeven , zou

de Orde van zyne befchryving nog verwarder

doen voorkomen : des men zig hier mede te

vrede hoiide als een Schets, waar uit de on-

geregeldheid van dit anderszins zo nuttige cn

uitgebreide Werk blykbaar Ls.

Onder de negen - en - twintig Klasfcn , waar in

DoDON^üs de 840 Planten, door hem be-

fchreeven , begreepen heeft , was geeïi ééne
Natuurlyke

, zegt de Heer Adanson, doch

L o B E L , meer dan tweeduizend Planten be-

fchryvende , verdeelde die in zeven Klasfen
,

naamelyk van Grasplanten , Standclkruiden ,

Moeskruiden , Peulvru^ten, Boomen en Hees-
ters , Palmboomen en Mosfen : waar onder
twee , naamelyk die der Standclkruiden cn
Palmboomen

, Natuurlyke. Onder die van Clu-
sius, CiESALPiNUsen anderen, kwamen zynEd.
ook maar weinig Natuurlyke Klasfen voor.

De Kruidkunde , naamelyk , beflaat in eene ne Kruid-

naauwkeurige befchryving der Plantgewasfen
s^'l^jje^^"

^'elke zodanig ingerigt moet zyn , dat men in geregelde

^"^aat is, om niet alleen de bekende Plnnten metvfng"'^"
gemak op te zoeken , maar ook onbekende een
behoorlyke plaats aan te wyzen. Even als 'er

zekere en vastgeflelde Kenmerken zyn , volgens
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Inlei- welken de Dieren in Klasfen verdeeld worden,

DiifG. behoort dit ook plaats te hebben met de Plan-

ten. Of liever , om eigentlyk te fpreeken ,

men heeft de Verdeelingen der Dierenkunde

van de Kruidkundigen ontleend. Het zou der-

halve fchande zyn , dat de Kruidkunde in deezen

niet op een dergefyken vasten voet gebragt wer-

de, en hier aan hebben de Kruidkundigen van

laatcr Dagen gearbeid.

Een detfeelyk gebrek , echter , als in het eeiie

,

heeft plaats in het andere van deezc R\ ken der

Natuur. De Natuurlyte Orde, naamelyk,

alle Waterdieren van dc Landdieren, aïle VUc-.

gMid- \ an J ? Locr.-L'Ut'c cn decz: wederom van

de Kruipende afzoRderen ; maar wy hebben ge-

zien , hoe deeze Orde niet tc volgen is. Dus

vindt men in de Plantgewasfen ook zeer blyk-

1 baare overeenkomt!igheden , die als Kencckenen

van een zelfde Familie kunnen aangemerkt wor-

den , by voorbeeld van Koom - en Gras - Plan-

ten , van Planten met Eolagtige Wortelen , van

Kroontjes - Bloemen , enz. : doch in een menig-

te en ver de meefte Planten , was het onder-

fcb.eid van ieder Plant te groot om ze doorblyk^

baarc Kenmerken van dien aart tot een rcdelyk

getal van Famiiliën of Rangen tc betrekken.

Pa Gcftai- De hoedanigheid van de Vrngten , Vrugthuis^

te der jcs en Zaaden zelfs , was in dcezen niet vol-

in aantüer- docndc , en daarom viel , in 't laatfte der vocr-

gaande Eeuw, het denkbeeld van fommige

kruidkundigen op de Geftalte der Bloemen,
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RiviNüs gaf daaromtrent, in 't jaar 1690 en Inlei-

vcrvolgens, een W'erk uit , waar in hy de Plan- i^i^g.

ten, naar dat de Bloemen enkeld of famcngc-
ficld , r-egcbnaatig of onregelmaatig zyn , vol-

gens het getal der Bloemblaadjes in agttien Clas-

fen onderlcheidt. Hy is door verfcheide Duit-

fchers, een reeks van Jaaren , ja wordt nog he-

den door fcmmigcn gevolgd
, niettegenftaande

zyne Methode veel te kort fchiet by die van

den vermaarden Toürnefort, door wicn

inzonderheid de Gejlalte der Bloemen in aan-

merking genomen wordt. Deeze Methode , reeds

vroeger aan 't licht gekomen dan die van R i-

V 1 N u s , is naderhand in. 't Ji^meen aangeno-
men door de Franfchen en Italiaanen , hoewel
fommigen die , doch met weinig vrugt , gctra-t

hebben te verbeteren : want zy namen meestal

het Natuurlyke weg , dat zig daar in bevondt.

Ook was zyn Oogmerk niet , naar 't gene iiy

zelf betuigt , eene Algemeene Ivle^thode , die in

alle opzigten voldoende was , 't welk hy ov-

mooglyk aanmerkte, op te geeven; maar zoda-

nig ecnc , ais dienen kon om met gemak de

Planten te leereh kennen , en ook te kunnen
opzoeken niet alleen, maar zelfs onbekende in

haare Geilagten te kunnen plaatzen. Hy hieldt

7.ig , ten dien einde , aan blykbaare Kenmerken

,

en volgde , zo veel doenlyk was, de ondcrfchci-

ding, door de Natuur gemaakt.

Dus werden , door dien fchrandcren Meer, Mcthotfc

in de eerfte plaats de Kruiden van de I leelters

II. Deïl» I. Stuk,
^' ^ ^'^
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In LEI- en Boomgewasfen afgezonderd ; ten tweeden
DING.

^^Yit op de tegerfwoordigheid of afwezig-

heid der Blaadjes van de Bloem , of van de

Bloem zelve : dan lette hy of de Bloem enkeld

ware , of famcngelleld uit verfcheide Bloem-

pjes, in éénc Kelk vervat: eindelyk op het ge-

tal der Bloemblaadjes en de hoedanigheid van de

Bloem. Hier door formeerde hy twee- en-

twintig Klasfen, bevattende 698 Gcflagtcn, in

welken zyne meer dan tienduizend Soorten of

Verfcheidenheden geplaatst werden. Zie hier

zyne Verdeeling,

J. Kruiden en Struikgewasfen.

M« de üloeinenteld
, eenhladig, rcgdnwailg , Kükszvyz:

Zonder BloembJaadjcj, ,S_

n. E0(h



11. Boomen en Heejlers.

mda Bloemblaadjes.

:tdeBlo«in*énWadig,

Deeze Klasfen zyn door Tournefort,
volgens de plaatzing van de Vrugt en Bloemen,

het getal der Celletjes en Bladen , de zelfftan-

digheid van de Vnigt , de figuur van de Bloem

en Zaaden , en het by- of afzyn van de Kelk

,

in 122 Afdeelingen gefmaldeeld , onder welken

'er 48 , zegt de Heer A d a n son; dat is meer

dan een derde van 't geheel , Natuurlyke zyn.

Zes Natuurlyke Klasfen vondt hy 'er onder , 't

welk ook byna een derde maakt : te wceten die

van de Gelipte , Kroontjes , Lelie , Vlinderagti-

ge, met halve Bloempjes en Gedraalde Bloe-

,
men. Zyn Ed. twyfelt niet , of T o u r n e-

FORT zou , indien hy langer geleefd hadt, de

Boomen onder de Kruiden vermengd hebben;

Waar door, zo hy oordeelt, deeze Methode een

grooter trap van volmaaktheid zou hebben bc-

Wel vyfentwintig Kruidkundigen 7.yn deeze

Schikking, in hunne algemcene of byzondere

Kniidbefchryvingen , gevolgd , waarondcj P o ïs-

'r f. d e r a dezelve tragtte tc verbeteren , doof
het getal der Klasfen tot 27 te vermeerderen

,

en agt te geeven op het by- of afzyn der Knop-

„ ^ T pen.
11. T>%SU 1. STUK,

^
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Inlei- pen. Dc vermeertkring der Klasfcn heeft by

DING.
j^enj nicest onder de Boomen of Knopdraagende

Gewasfcn plaats. Voorts is dcezc onvolkomen-

heid in de Methode van T o u r n e F o r t door

hem weggenomen , dac de minst tanzienlyke

Piantcn in het midden en voor dc Boomen ge-

plaatst waren ; hebbende hy met dezelven een

begin gemaakt , doch zyne Methode alleenl\'k

ten proeve voorgefteld , zonder die toe te pas-

fen op de bckenöe Soorten en Verfchcidenhcden

van Gewaslcn.

Methode De vermaarde Hooglccraar , Boerhaave,
^^-'^"^i OER- heeft dc Methoden van Ray cnHERMAN-

N u 5 ip.ct die \ an 1' o v r w k v o r ï famcnge-

vocgd. Dc Planten werden , in zyne Catalo-

gus van den Leidlchcn Akademie - Tuin , wek
in 't jaar 1710 de cerfle maal het licht Z3g, in

34 Klasfèn verdeeld. Hy ondcrlchcidt dezel-

ven T. ten opzi^'t van de grootte, als Kriiiden

cn Boomen : 2. ten opzigt van haaren trap van

,

T-cc r r>f rmrir.cr vohnaaktheid : 3. het gebeele

ir.r: zei: 4- dc plaats der Afkomst: 5. het ge-

'1 7 -" •

! : cn , Bloemblaadjes, Zaadhok'-

.

'

/ : 6. dc zclfflandigl-icid der Vrugt

: ; : : 7. l:cc oncbrcckcn van I^Iocmblaad-

.jcs : 8. dc figuur \an dc ]3Ioem en Vrugt. Dus

maakt iiy dc Ecrfte drie Klasfcn van onvolmad-

te Kruiden , waar onder de allereerfte is van

•Zee -Planten , en daar beti-ekt hy, behalve 10

Zee-Ruy cn de Zec-Mosfen , de Koraalefl>

Madrcporen , Stecnagtige , Houtagtige en an-
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derc Zee-Gewasfcn toe , die men chans oordeelt , Inlei-

tot het Ryk der Dieren te behooren (*). Zy-^^^'^-

ne tweede Klaslè is van de Mosfen, Kamper-

nocljes en dei^dyJce Aardplanten. Zyne Der-

de Klasfe behelst de Haairagtige Kruiden, zo-

genaamd , die haar Zaadjes op de Bladen draa-

gen. De overige Kruiden zyn door hem in

twee Afdeelingen gebragt , naar dat zy met tvsree

Zaadkwabben *
, of met maar ééne begiftigd * Cctyk-

zyn
;
blykende dit uit de manier van fpruiting

,

welke men in het Zaad waarneemt. Van üe

eerften is het getal ongelyk het grootlle , maa-

keode 24 Kksfen , tiat is van zyne vierde tot

de zeven- en twfcdgfte uit ; tefwyl !er van de

laatften maar twee Klasfen z:yn. Op geh^ke

manier maakt hy van de Boomcn z\'ne vyf laat-

fte Klasfen. Hy fmaldeelt zc , naar de zelÏÏhn-

digheid der Bladen 3 de figuur derzelvcn cn van

de Kelk , de Zaaden , de Bloem en derzelvcr

plaatzing , enz. in 104 Afdeelingen } waar on-

der de Heer A d a n s o n , zo wel als onder de

Klasfen , omtrent een vierde deel Natuuriykcn

vindt. Deeze Methode liecft weinig aanpryzing

dan den grooten naam van haaren Opftciler.

Naderhand hebben andere Kruidkundigen nog

rainder voldoende en byna geheel onnatuurlyke

Stelzck opgegeven, waar onder die van Knaut ,

RuiTius en I.üdwk; , als ook dat van Bux^

KAUM ,

II. Dim- I. stcts;.
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Iw LEI- B A u M , te tellen zyn. M A c, n o l i n s hadt

DI^G. Stelzel , in 't jaar 1 720 jgeheel naar de Kel-

ken der Bloemen gefchikt , en fcheen dus van

zyn voorige Methode , die op alle de Deelen

der Planten gevestigd was , afgeftapt te z^m.

De Methoden van Rivinus en Tourne-
FORT, beiden op de hoedanigheid der Bloe-

men , ten opzigt van de uiterlyke gedaante, of

het getal, van dat gene , 't welk men Bloem-

blaadjes noemt , gevestigd , behielden hunne

navolgers, tot dat onze beroemde Ridder, in 't

jaar 1737 , een Stelzel van Kruidkunde aan 't

licht bragt , 't welk geheel van de Frugtmaa-

kende deelen der Plantgcwasfcn was afgeleid;

wordende, om dat die Deelen, gelykwy gezien

hebben, Mannelyk en Vrouwelyk zyn. Me-

thode DER Sexen getyteld (*).

Merhod* L I N N^ ü s gebruikte tot zyne Hoofdverdee-

der ling alleenlyk het getal , de evenredigheid ,
figuut

enplaatzing, vdx\ de Meeldraadjes en Stemplr,

waar uit hy 24 Klasfen formeerde , wier onderdee-

lingen meeft beftonden in het getal of Ichikking

van de Stampers of Stylen, en verfcheiderley

hoedanigheden van het Vrugtbeginzel. Hier op

was v.el in 't voorfte deezer Eeuw reeds hei

denkbeeld gevallen , gelyk uit den Erief van

BuRCKARD aan den vermaarden L e i b-

(*) Mtthodus Sexualls , fu-e Systema Botankum * Stanü'

rJksts et PiitUlis. Lujd» Lat. OStZvo^ 1737.
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NiTz, in 't jaar 1702 gefchreeven, blykt (*); Inlei-

doch de uitvoering daar van is men t'eenemaal ^^ing.

aan onzen Ridder verfchuldigd. „ Onder alle

i, Methoden zelfs , die wy kennen , (zegt de

„ Heer A d a n s o n (f) , anders gantfch geen

3, begunfliger daar van,) verdient deeze het

„ allermeest den naam van Stelzel {Systema) ,

„ om dat zy het naalle by haar Voorwerp blyfc

jj [het Oog op een zelfde Voorwerp gevestigd

„ houdt, zal zyn Ed. mooglyk zeggen willen,]

„ rustende , in de verdeeling der Klasfen , niet

5, dan op een enkel Deel , te wceten de Meel-

„ draadjes (^Etamines) Ja fommigen hebben

hetzelve boven alle tot nog toe bekende Stelze-

len verheven , en als het uiterfle toppunt van

volmaaktheid aangemerkt, *t welk de Kruidkun-

de immer bereiken kon , zynde dus op een on-

wrikbaaren Grondflag gevestigd (|). Nooit

hadt de Ridder, ten zy wanneer zyne aangeno-

mene Grondbeginzelen zulks vereifchten , de

Natuur geweld aangedaan , zegt de vermaarde

Hooglecraar van Roycn: doch dit heeft in al-

k Stelzelen plaats , en niettegenlhande L i n-

(t) PsmlUs des Plantts. Paris 1763. T. Part, Preface, p. xl!.

ii) Si quid hafjent veri , Vatis prefagia , Florac ftruaa fu-

I*t Lapidem noa ruec ista Domus, van RoVen. K'. LeU,

«. Dim., I. S-nnc»
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Inlei-n^.os zegt , dat zyne Methode zo veel Na-

tuurlyke Klasfen of Rangen toegelaten heeft als

eenigc andere , vindt doch de Heer A d a w s o n

onder de Klasfen maar twee, die Natuurlyk

zyn.

Om den Leezer eenig denkbeeld te geeven

wat dit Natuurlyk zeggen wil , zal ik hier let-

ten op deeze twee Klasfen. De ecne is de

Vyftiende , welke de Planten bevat met Kruis-

wyze Bloemen (Floribus Cruciformibus) volgens

TouRNEFORT, dic by LiNN^us den

naam voeren van Tetradynamia of Viennagtige,

om dat van de zes Meeldraadjes , welken zy heb-

ben , vici langer zyn dan de twee overigen.

By li A Y liecten alle deeze Planten Siliqiiofe &

Siliculof(B , dewyl de Vrugt in allen een Haauw-

tjc is , en om deeze reden , dat naamelyk de

Vrugt , zo wel als de Bloem , in deeze allen

eene zelfde gedaante heeft , zal dit eene Na-

tuurlyke Klasfe zyn. De Kool, Raapen, Mos-

tert , Lepelbladen , enz. behooren tot deeze

Klasfe. Die van de Zestiende, welke de Heet

Ad ANsoN ook voor Natuurlyk erkent , be-

ftaan in zodanigen, als elders Columnifere hee-

ten, dcwyl in 't midden van de Bloem een lbort

van Kolom opryst , uit de verecnigdc Meel-

draadjes beflaandc. Onze Ridder heeftze hier-

om Monadelphia of Enkel - Broeder Planten

,

getyteld. Of het de gefteldheid van de Vrugt,

of de uitwendige gedaante , welké fommigen

deeze Planten, naar de Kaasjes - Bladen zwee-



mende {Malvacece) heeft doen noemen ; dan de Inlei-

overeenkomst in Medicinaale kragten zy, welke
'^^^'^^^

den Heer Adanson decze Klasfe Natimrly-

ker heeft doen aanmerken dan de anderen, is

my onbekend.

Ook fchynt het my toe, dat de geoefend (Ie dcn.i-

Kruidkundigen , tot heden toe, het nog niet eens verdeénng

zyn, wat het cigcntlyke Kenmerk is van iVa- J^^j^u^s.

tmrlyke Klas/en. De reden hier van is ligt te ter.

bevroeden. Zo veele höedanigheden als 'er in

eenc Plant zyn , zouden moeten overeenkomen ,

of ten minfte naar elkander gelyken, om ver-

fcheidene by één te voegen , zodanig , dat ieder-

een dezelven voor eenerley flag van Planten er-

kende. De Kampemoeljes (Fungi) komen , in

't uiterlyk aanzien , allen overeen , maar , zo dra

men de Mosfen (Musci) en het Zee - Ruy (Fu-

m) benevens de Wieren (Algce) , met T o u r-

NEFORT , in eene zelfde Klasfe by dezelven

plaatst , om dat derzelver Bloem en Vrugten

niet zeer blykbaar zyn , dan wordt zulk eene

Klasfe geheel onnatmrlyk. Om herhaalingcn te

vermyden is men gedwongen, de Boomen, die

in Bloem- en Vrugtmaaking overeenkomen met

zekere Kruiden , nevens dezelven in ééne zelf-

de Klasfe plaats te geeven. De onderfcheiding

derzelven van de Kruiden' wordt als een. gebrek

ïn de Methode van Tournefort aange-

nicrkr. Hier door, ondertusfchcn, vervalt men
in groote ongcrynndiiedcn. Ik zwyg van de

Wortelen , Steden , Bladen , en de geheele

hou-
II. Deti,, 1. Stuk.
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liNLEi- houding der Planten, die men in agt moet nee-

men, om zodanige Afdeelingen te maaken, wel-

ke op de Natuur gegrond zyn.

Ontwerp Odzc Ridder heeft insgelyks geoordeeld, dat

LrtN^s. Oogpunt mocfte zyn : doch het is zyn Ed. zo

min als de anderen gelukt , dit doel te treffen.

„ eene Natuurlyke Methode uit te vinden ,
en

„ ben wel aanmerkelyk gevorderd , doch heb

„ het niet kunnen voltooijen ,. zullende daar

„ mede voortgaan zo lang ik leef." Inmiddels

zyn door hem eenige brokken voorgefteld van

cene Natuurlyke Methode , doch waar in de

overeenkomst dikwils ver tc zoeken , en maar

op eene enkele hoedanigheid , die niet zeer in

't oc^ loopt , berustende is. Zyn Ed. verdeelde

dus de Planten in 68 Natuurlyke Rangen, als

^oIgt (*}.

I . Piperita, Peperagtige Kruiden.

Hier toe behooren agt Gcflagten : naamelyk;

behalven de eigentlyke Indifche Peper- Plant,

onze Europifche Kalmus, de Kalfsvoct cn der-

gelyken , die wel in heete Smaak overeenko-

men , doch gi-ootelyks vcrfchillen in Vrugtmaa-

„ Lang hy ) heb ik ook gearbeid , om

king.

2. Fd'



Palma. Palmboomen. Inlei-
DING.

Deeze verfchillen ongemeen in Loof en Viug-

ten, zynde doof zyn Ëd. zelfs niet tot eenige

KJasfe betrekken.

2- Scitamina. Strüikgewass en*

Onder de negen Geflagten, hier toe behoo-

rende , is de Banannen- of Pifang - Plant , de

Gember, Galanga, Curcuma, en het bloeijend

Riet , Cannacorus. Zy komen, hoe ongemeen
in V rugt verlcmllende , in dc manier van Op-
fchieting eenigermaate overeen, maar, wat de
vooinaamfte hoedanigheid aanbelangt, zou men
de eeiite zekerlyk van de anderen afzonderen;

De Heei A d a n s o .\ zal , geloof ik , hier op

niet gelet hebben , wanneer hy dit voor een

,

Natuurlyken Rang erkent.

é^. OnUdeas. Standelkruid en.

Veclen, onder de genen, die tot de tien hier

van opgetelde Geflagten behooren , hebben wel

Wortelen , die naar Testikels meer of min ge-

lyken ; doch in fommigen zyn de Wortels ge-

heel Vezelagtig , en het Gewas verfchilt in de
Baniljes - Plant , die klimt , ongemeen van de
anderen : zo dat de gelykheid zou moeten be-

ftaan in de Bloem, of in de Kragcen.
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EI- ^, EnfatW. ZWAARDBLADIGE.

Dc Iris y Gladiolus en anderen , van de ne-

gen Gcflagten , hier toe betrokken , komen in

de fiiruLir der Bladen overeen; doch aangezien

de Aphyllanthes , volgens de uitwendige gc-

ftalte , een Junctis zou 7.yn , indien zy geen

Blocmblaaujcs had (*) : zo is 't de Vraag , waar-

om dan de Biczen (Jimci), wier Bladen zelfs

Zwa;ird of Degen - agtigcr dan vcclc Soorten

van Commelina zyn , hier ook geen plaats ge-

vonden hebben?

6, Tripetahde<B. DrieeladigbloemeN.

Het ^ cnigfle dat de drie Geflagten , van dee-

zen Rang , verbinden zou , is dac de Bloem be-

ftaat uit drie Blaadjes. De Zwaancbloem (

tomusy, V^'atcr- Weegbree (Jlisma) cn Ser-

prnt<;-T(^ngcn (Sagittaria) , vcrfchiilen immers

niet alleen in dc uitwendige gedaante, maar ook

in dc Vrugtmaaking ongemeen. Zelfs beboe-

ren zv, volgens het getal der Meel^djes, tot

grfieel byzondere Klasfen.

•j. Bemidata. Blootb lo emt g e.

De Crocus , Colchicum , cn nog tv/ce andcre Ge-

llagten , naar dezclven gelykende , komen flegts

{*} Jancus c$fcr , fi Corolia carcret, Spte, Plant, Ed, II.

p. 4".
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daar in overeen, dat de Bloem geheel van Kelk iNtEf»

en zelfs van i31oemkasjc (Perianthium) is ont^^^^'^*

bloot.

8. Spathacea. Bloemstengdraagende.

In de 7cven Geflagten , bier toe behooicndc

,

feyn de Narcisfen en Lelie - Narcisfen , die in .

zonderheid eenen Bloemfteng hebben , begrce-

9. CoromricB. Kroondraagende.

De genen , wier Bloemen als een Kroon op

den Steng of Steel maaken, zyn van de voor-

gaanden , in zes Geflagten, afgezonderd Hier

toe bchoorcn de Veld -Ajuin, Zee -Ajuin, Af-

fodillen. Hyacinthen, Tubcroozen.

10. LiliacecB. Lelieagtice.

De Leliën , Tulpen , Kievitsbloemen en

Hondstand , maaken de vier Geflagten van dec

ixn Rani; uit, welken de Heer Adanson
voor Natuurlyk erkent, De Bloemen

, nogthans

,

der Tulpen gclykcn byzonder weinig naar die

der Leliën.

II. Muricatte. Gedoormdi.

De Bladen der Ananasfen , die het eerfte der

drie of vier Geflagten maaken , z^-n zekerlyk

aan de kanten gcdoornd , doch wat de redeo zy

M * ge-
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ÏXLEI- geweest , om de Tükndfu en Renealmia hier

toe te betrekken, begrip ik zo min, als waar-

om verfcheide andere Planten, met gedoomde

Bladen, Steelen of Vrugten, hier ook niet zou-

den behooren.

12. Coadunata. Vereenigde.

De zonderlinge vereeniging of famenvoeging

der Mannelyke en Vrouwelyke Teeldeelen, fchyut

den naam te geeven aan deezen Rang , die zes

Geflagtén heeft , w^aar onder de Annona, Tul-

pen- en Theeboom plaats vinden.

13. Calamarice. Biesagtigp,

Hier toe behooren de verfcheide Soorten van

fcherpe , zagte , welriekende en niet ruikende

Biezen, als ook het WoUe- of Katoen - Gras,

enz,

14. Gramina. Grasplanten*

De verfcheiderley Soorten van Riet en Gras

niet alleen, maar ook alle de Graan- of Koom-

draagende Planten , en wat daar toe behoort j

maaken hier een zeer Natuurlyken Rang, van

vier- en - dertig Gefiagten , waar onder het Sui-

ker - Riet , door zyne grootte , byzonder uit-

15. Conifer/s, Ke geldraaciNdi.

Hier toe beliOoren , buiten twyfel, de Pyn-j

ren-
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Denne en Lorkeboomen , C>T3resren en Boom In lei-

des Levens; doch hoe de Taxis, Jeneverboom

en Ephedra , die Besfen draagen , ook tot dee-

zen Rang kunnen t'huis gebragt zyn, is my zeer

duiller.

Amentacecs. K atjesdraagende.

Zeer kenbaar z^-n de Boomen , wier Manne-

lyke Bloemen tot zekere Smarten , die men Kat-

jes noemt , famengevocgd zyn. De Elzen , Ber-

ken, Popelieren, Wilgen, Platanus, liiKVibcu-

ken. Beuken 5 Eiken, Ockernootcn , Plazelaa-

ren komen hier in taamelyk overeen; doch

de Terbenthynboom en Gagel wyken 'er aar

-

mcrkelyk van af. Tot deezen Rang dien Kdm^-
soN, dat my wonder geeft, als niet Natuurlyk

aanmerkt , zyn dus twaalf Gcflagtcn t'huis ge.

17. Nucamntace(B, Vrügtkattige.

Om dat de Vnigten of Zaadhuisjes wat ruig

zyn, zullen de zes Gcflagtcn , van Xafithium,

Ambrofia, Parthenium, Iva, Micrcpiis , cn Ar-

temifia of By\'Oct, tot deezen Rang gebragt zyn,

In dc eerfte is deeze Eigenfchap kenbaarst.

18. A^gregatcs, Tuiltj eseloemige.

Die Planten, wier Bloempjes als tot een Rui-
kertje of Tuiltje verz^ameld zyn op den top der
Steeltjes , zonder nogthans een gemeene Kdk



j?2 D e L O t g è V a l l e n

ÏNLEi- te hebben , maaken deezen Rang nit. Veertien
Du\G. Geflagten beliooren 'er toe, waar onder de

Statice, Globularia , Scahiofa, Faleriana, Mo-

n«fl, de Vollers -Kaarden -Plant en verfcheide

Kaapfe Hecftcrs , mcc Zilvcragtige Bladen,

Leucadendra genaamd en Proteaj benevens de

Bmhaavia , behooren.

19. Dumofa. Troseloemige.

De Gelderfche Roos , Vlier , Vibnrnum ,

Tinus , Evonymus en veele andere Plantge-

wasfen, tot zeventien Geflagten toe, hoezeer

aty'prs in \>i:r,fjT}a:iking en in gellaltc van

Bloem en TecIdeeJen vciTchillende
, zyn we-

gens de enkele meer of mindere Tros - agtigheid

van de Bloemen hier t'huis gebragt.

10. Scahrid<2. Ruuwbladigk. *

De ruuwheid der Bladen van de Vygen. en

Moerbefie - Boomen , is bekend. Hetzelfde

heeft in de Hoppe en Hennip plaats , gelyk

ook in de Brandenetelen , ten minfle in fomrai-

gen , en in het Glaskruid. Agt Geflagten zyn

tot deezen Rang betrokken.

21. Compofiti. vSamengesteldbloemige.

De Planten met Samengcftelde Bloemen

,

die deezen Natuurlyken Rang uitinaaken, zyn

menigvuldig. Linn^us onderfcheidtzc in

vier Afdeelingen, waar onder de eerfle van de



genen is , wier Knop bcfhat uit Gctongde Rlccm-

pjes {Semiflosculofi) , gclyk de Salade, Scorzo-^

neren , Suikerey , Paardebloemen , enz. Die

van de tweede zyïi Gekopte (Capitati), waar

onder de Klisfen , Doornen , Arcicliokken en

anderen, die ronde Bloemknoppen draagen. lot

de derde Afdeeling behooren de genen , wier

Bloemen als Troswyze famcngevoegd zyn ,

{Corymbiferi); gelyk in het Reincvaren, Hoef-

blad , Afters ,
Chryfanthcn en andcrfn met Ge-

llraalde Bloemen. De vierde Afd^f Tr^; is vaa

de genen, die de Bladen tc^ci c '..!" l.r ( ver

hebben {OppojitifoUï) , gelyk de Zónnebbe-

raen,, Goudsbloemen, en anderen. Zy maaken

met elkander de Sjiigenefia uit. Het- getal der

Geflagten van deezen Rang is tagtig.

22. Umbellata. Zonnesciiermbt.oemigf.

Tot deezen Rang, die zeer Narunrlyk is,

om. dat de mêêfte Planten, die Bloemen als

een ZonnefchcrmAOf Kroontjes - Bloemen draa-

gen , de Bloempjes , Zaadcn en de gcheele

uiterlyke Geftalte taamelyk overeer,komttig

hebben , behooren vyf- en veertig Gellagcen

'welken ik, om dat zy zo bekend zyn, ook niet

behoef op te noemen. De Venkel, Kerve! ,

Piterfelie, enz. zyn van dien aart. Zy maaken,

cnder den naam van Herha &> Sufruitces, Flo-

re polypetalo , Rofaceo ^ umhdlato , een byzon»

dere Klasfe by T o u^ n e f o r t uit.

M ^ 23. Mid^
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23. MultifiliqucB, V E E L P E U L I G E.

Alle die Planten , in welken eenige Zaadhuis-

jes, by elkander famengevoegd , de Vrugt uit-

maaken , gelyk in de Akcleijcn , Monnikskap-

pen, Ridderlpooren , Ranonkelcn, Anemonen,

*t Nieskruid , enz. hoe zeer anders in Bloem

verfcbjllende , behooi-cn toe deezen Rang, die

agttien Geïlagtcn bevat , waar onder meer dan

twee derde uit de Klasfe van Polyandria by

lÜiMNJEus zyn.

24 . Bicernes. T w e E h o r n i g E.

flier toe zyn de Ledum , Azalea, Androm-

da, Clethra,en nog tien andere Geflagten t'huis

gebragt. Ik kan echter, hoe naauwkeurig ook

de vier gemelde Geflagten van Plan ten , en in

't byzonder dc Azalea in hanre zeer fraaije

Afbeelding door Ehjiet befcliGuwcnde , niets

daar in, zo min als in de -Heide {Erica) vin-

den , dat naar Tweehoornigcgc^jkt. Piet zoude

moeten zyn , dat de Styl tweehoornig was, ge-

lyk in de Clethra, doch daar van vind ik geen

bhk in de eerstgemelde drie Planten, ^n in on-

eindig anderen , gelyk in dc l-^itex , Lilac eaz*

die hier niet toe betrokken zyn , heeft dit ook

plaats : ja ia de Olmen heei't het Vrugtbegin-

zel; in de Plant, die'men Bokshoornen noemt,

het Zaadhuisje twee duidelyke Hoornen (*>
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25, Scpiarw. Kaag gewassen. Inléi-
DING,

De Heefteragtige Gewasfen , die men tot

Haagen kan gebruiken , fchynen met dcezen

Rang bedoeld te worden. De Jasmyn , Ligus-

ter , Olyfboomen , Syringen zyn van deezen

aart; doch of de Esfchcboom hier toe bekwaa-

mer dan de Olmen , Beuken , Berlcen en veele

. anderen zy , zou ik in twyfel trekken. Hoe .'t

zy : deeze Rang bevat agt Geflagten.

26. Culminia* T o p d r a a c f. n d E.

De reden der benaaming van deezen jRang is

mv duider. Hy-bevat dertien Geflagten waar

onder de Linde- en Kakauboom de eerden zyn;

dan volgen nog twee vreemde Eoomcn , ge-

naamd Sloanea en Bixa ; vervolgens de Helio-

carpus , triumfetta , Bartramia
, Mmtingia ,

Clufidy Dillenia i Kiggelaria ^ Grema en Cor-

ehorus , altemaal Heefters of Boomagtige Ge-

wasfen.

27. Vaginales. Scheedebladige.

Dewyl de Bladen , in fommige Soorten van

Polygonum , tot welken de Biftorta en Perjica-

ria y in« een zelfde Geflagt , door onzen Ridder

betrokken zyn , als een Scheede den Steelom-
vatten

, zo meen ik de Latynfche benaaming

door Sclieedebladige best te kunnen vcrtaalen.

Immers het Zaadhuisje
.
heeft in de aangehaalde

niets dat naar een Scheede zweemt , zo min als
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Iklei- de Bloem. Ondertusfchen kan ik de gedagte

eigenfchap naauwlyks in de Laurier-, Kaneel-

boomen, enz, waameemen, die ook in Ge^lalte

zeer WQinig-, overeenkomst met de Rheum en

.(Rumx) Zummg of Patich - Planten hebben.

28. Corjdales. Gehelwde.

De afleiding \'an deezen Rang 7al berusten

Top de gettaltc der Bloemen , welke blykbaar

is in eenigen van de negen Geflagten , daar in

vervat, onder welken dq .Duive - Kervel , Oost-

indifche Kers, Kruidje Roer my niet, c\\ een

.Waterplant , Utïlcularia genaamd s
voorko-

^ 29. CtmïOt'Jï. Om GÉDHA AIDE.

- De Rauwolfia , Thevetia , Ceriera , Plum-

.ria Tabennemontana ^ Camcraria , b- n vcns de

Oleander , Maagdepalm , HondeïiccQd en der-

gelyken , als ook de Stapelia , zyn daav in b€'

greepen.

50. Rhceddes. P a p A v ^ k a g t i g e,

f Behalve de Heul- en Kollebloemcn , is hier

ook de Stinkende Gouwe, Bocconia, Sa?iguinci'

riay ASlcsa en PodophyUunii t'huis gebragt,

31, Putamineai Gedoptc.

De Kappers, Breynia , Mori/ona , Crateva,

Alarcgravia , maaken deezeo Rang uit. Deeze



en de twee voorgaande Rangen erkent de Heer Inlki-

Adanson voor Matuurlyk , doch, om de^^^^*

waarheid te zeggen , de overccnkcnist van alle
*

de Planten j daar in vervat, is my duister.

32. Campanaeei, Klokbloemige.

De Winde en zogenaamde Klokjes , a!s ook

de Ipomm of Quamodit y Polemonium , Roè'l-

/fl. Lobelia^ enz. zyn tot deeze Rang, die vry

Natuurlyk feiiynt , betrokken. Ik ?ie echter

niet, hoe de Violen daar toe belioorcn kun-

nen.

33. Lurid<e* VuiLKLETJRiGe.

Geen de minfte toepasllng v;'.n deczen Rang-

naam, die eigentlyk eene bleeke , flcize, vuile

of morfige Klem- betekent , kan ik op de hier

aangehaalde Planten , in 't algemeen , vinden.

De Solanum, Capjicum, Hyoscyamus ^ Nicotia-

na , Atfopa , Mandragora , Datura , zouden

wel om de Vergiftige eigenfchap kunnen doen

denk'^n ; doch hoe komen dan de Alkekengi

,

Verhascum , Cdfia en Bigitalis , mede alhier

geplaatst.

34. C^mniferi. Standérbloemige.

De eigenfchap der Bloemen , dat hunne Meel-
draadjes in 't midden een Kolomagtigen Koker
niaaken , heeft de Planten , die men Malvacga
noemt

, zodanig onderfcheiden , dac daar van
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In LET- door den Hoogleeraar van Royen eene

DiNü. Klasfe ontworpen is , onder den naam van Co-

• htmniferct. Men kan deezen Raiig, derhalve j

als JNatuurlyk aanmerken ; te racer ,
dewyl dee-

zc Kruiden, veelal, in houding ook eenige over-

eenkomst hebben. Negentien Gellagcen zyn 'er

35. SenticofcB. Stekelige.

't Latynfche woord kan niets anders beteJce-

nen , en dus was hetzelve op de Roozeboomen

en Braarhïlruiken zeer toepasfelyk.: miar hoe

komt dan dc Aai dbcfie - Plant , en anderen , die

geen het minüe blyk van Stckohgheid hebben,

ook in deeze Rang te pas ? De Alchemilla raaakc

daar in het elfde Geflagt utc.

36. Comofce, K ü I F E L O E M I G E."

De Geitenbaard en Dropwortel , die in 't

Geflagt van Sph-<Fa geplaatst zyn , maaken

,

wegens haare Gekuifde Bloefems^. deezen Rang

uit.

37. Fomace(s. Appeldraagende.

De Appel- en Peereboomen , Granaat - Appe-

len , Mispelen , Lystcrbefiën en dcr^lyken

,

benevens de Aalbesfen en Kruisbefiën, zyn niet

ongevoeglyk dus by één verzameld : doch waar-

om zyn hier de Lycoperficon en dergelyken niet

bygevoegd?
38. Dr»
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38. B^upacece. Steenvrugtige. Inleï-

DliSG.
Hier toe bchooren de Amandelen, Pruimen

^

Kerfen en dergelyken-

39. Arbujliva, Heester agtige.

De Philadelplms , Eugenia , Pfidium, M^t-
tus en Kruidnagelboom j Itaan in deeze Rang.

40, Calycanthemu Kelkboemige.

Die Planten , wier Bloemen zelf een Kelk
maaken , geiyk de Epilobium , Lythrum , en
Oenothera , welke Geflagten de Lyfimachiaas,
Salicaria en ChamEEnerions bevatten , benevens
de Peplis , Glaux , Jiis/ïcEa , Ludm^ia 3 enz.

zyn hier t'huis gcbragt,

41. Hesperidecs. Oranjeboom -agtige.

De drie Geflagten , van Cüms , Styrax en
Carciniq, maaken deezen Rang uit.

42. CaryophylM. Anjelierbloemige.

De meer of mindere gelykcnis der Bloemen
naar die der Anjelieren, formeert deezen Rang,
tot welken zestien Geflagten , waar onder de
Lychnis , het Muur (Jlftne) , de Spurrie en
anderen, betrokken zyn»
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Inlki- 43. Asperifoli^. Rnu wbl ad£rige.
DING.

Hier toe bchooren vcele Planten , die wee-

zentlyk deezen naam verdienen , gelyk de Ber-

nagie, Smeerwortel, Hondstong, Muizen -Oor,

Longekruid en anderen : zo dat dit ook , door

Heer Adanson, als eene Natuurlyke

Rang wordt aanticnicrkt.

44. Stellatcc. Gesternde.

. De Planten , wier Bladen of Bloemen Ster-

of Straalswyze op de Steelen ftaan , gelyk in het

Ki^tfkruid , de Krappe , ja zelfs de Kornoelje-

i:n Koiiyboomcn, zyii in dceze Rang geplaatst,

dic agttien Geflagten begr^^t.

45. Cucurbitacea. K aüwoerdagticE.

Tot dcczcnRang bchr.fir.- n 0,? Knmkommprs,

Kalabasfcn cn andere Planten , die een dergely-

kc Vrugt hebben , te weeten de Wilde Wyn-

gaard , Balferaappel : zelfs de Pasfiébloem j

Zulke Ccvvaslbn, wi.r Bladen dik', VleezTg

en Sappig zyn , gelyk de Huislcok of Donder-

baard 3 het Forfelcin , de Toorts - Planten in

haare menigvuldige Soorten , maaken deeze

Klasfe uit, in zes- en - twintig Gcflagten of be-

niamingen , waar toe echter , behalve het Vlafch >
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ook de Geraniums i SaxifmgcB en anderen, wier iNtïf*

Bladen in Sappigheid ganrfcii niet uitmunten ,
ik^iNoV

'

weet niet om welke reden betrokken, en ande-
ren wederom, gelyk de Aloë, uitgelaten zyn.

47 Trkocca. Driebessige.

De Eiiphorbia, waar onder de menigvuldige *
zo Europilche als uitheemfehe Soorten van

j
Wolfsmelk

: Tithynmlus) begTeepen zyn , bene-
vens de Ricinus cn anderen , wier Vrup:t uit drie

Zaadhuisjes , welke ecni;."..!:n'irir': v kw IVliën

gelyken , famengefteld is , kui^ncn v; .1 tot dee-
zen Rang behooren : maar om wat i-eden 'er an-
deren

,
.c^elyk de Mêrcimalis, Sterculia , Cari^

ca, Iliira , in geplaatst zyn , bcgryp ik niet.

48. ImmdatcB. Waterplanten.

De verfcheiderley Planten , diè in *t Water
groeijen , zyn in deeze Rang^ vervat, waar on-
der echeer , myns oordeels , de Nymplma ruim
zo wel behooren zou , als de Potamogeton

, Spar-
ganium, Typha en dcrgelyken; aangezien onze
Ridder zelf van de. ééne Soort meldt, dat zy
onder Water huishoudt (*). Het Wier is

regt hier t'huis gebragt.
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Inlei- 49. Sarmcntacem. Klimmende.
DING,

De Planten , die Ranken hebben , gelyk de

Wyngaard , Klim - op en dergclyken , tevens

• klimmende , zouden den naam aan dcezen Rang

fchynen tegeeven, doch hoe komen 'er dan de

Aralia , Ruscus , Asparagus , ja zelfs de Co«-

vallaria en Ajarum by te pas , en waarom is 'er

de Bryonia van afgezonderd ? Hier zyn twintig

Geflagten in vervat.

50. Trihilat(B, Drieplekkige.

Dat Plekje aan het Zaad , in de Booncn en

Eïvncn zeer bekend, in Latyn Hilum genaamd

drievoudig zyndc, geeft de Kenmerken van dee-

zen Rang ; waar in het Kardiospermum , Pauli-

nia, Sapindus , Staphylaa en nog zeven Ge-

flagten , onder welken ook de Acer en Bsrknh
begrcepen zyn.

Sï. Preek. Vroecbloeijende.

De Latynfche benaaming fchynt dit te willen

betekenen , en fommige Planten van 'de zeven

GeÏÏagten , daar toe betrokken , gelyk de Pri-

mula , zyn zekerlyk van dien aart.

52. RotacSiB. R A D B L O E M I O E.

Onder de tien Geflagten , hier aangehaald j

zyn maar eenigen raet Raderagtigc Bloemen voor-

zien , gelyk de Lyftmachia , AnagalUs^ enz.

53. B'
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53. Holeracece. Moèsk ruiden.

De Spinagie , Beet , Melde zyn zekerlyk

voornaame Moeskruiden , doch hoe de Amaran-
then en verfcheide anderen van de twee- en-

twintig Geflagcen , hier aangehaald, tot die be-

naaming betrekkelyk zyn , is my duMler.

54. Vepreculce. Doorn T jEs -Kruiden.

Verfcheide Soorten van Rhamnus , Sideroxy-

lum, Lycium , hebben kleine Doorntjes, maar

van de Phylica, Daphne of Laureola, en ande-

ren , is my dit niet bekend*

55. PapilionacecB. Vlinderbloemige,

Deeze Rang zal ligt erkend worden Natuur-

lyk te zyn , als bevattende alle die Kruiden of

Plantgewasfen , wier Bloemen als een Kapel of

Vlinder gevormd zyn : te weeten de Boonen

,

Erwten , Wikken, Brem en menigvuldig ande-

ren j daar de beroemde Toürkefor t een

Klasfe van gemaakt heeft.

56. Lomentacea. Scheedf. vrugtige.

De Kasfia , Tamarinden en anderen , die

Schefedagtige Peulen draagen , zyn tot deezen
^ang betrokken. De meeften van deeze ko-

men in 't getal van Meeldraadjes of Helmpjes 3

ïvelken zy 'er tien hebben , overéent
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Inlei- 5-. Siliquofis, H a a uw d n a a ü e N d e.

Zo wel de gene , die korte platte ronde

Haauwtjes draagen , gelyk de Thlaspi , Cochlea-

ria , Lunaria , enz. als die lange Haauwtjes

hebben , gelyk de Radys , Moscert , Kool en

dergelyken ; ia, om kort te gaan, nagenoeg alle

Planten van de Klasfe der Flore Cruclformi van

T o r R N E F O R T , zyn hier t huis gebragr.

58. Ferticillau. Gekranste.

In decze Rang komen die Planten, welke de

Biocmcn niin of meer Kranswy/.e om den Steel

of Steng gepLatst hebben, gelylc de Mclisfe

,

Kruifemunt, Hyfop, Lavendel, Betonie, Mal-

rove en dergelyken , uitmaakende de Kbsft

van TouRNEFORT Flore Labiato , dat is

met Gelipte Bloemen. Deeze vier Rangen heeft

dc Heer A d a n s o n \oov Natuurlyken er-

kend.

^9, Perfomtce. Grynsbloemig e.

De meeflen der genen, van welken gezegde

Kruidkundige zyne Derde Klasfe , Flore mono-

petaio a?i07nalo ,
famengefteld heeft , en die meer

of min Gr\ nsagtigo Bloemen hebben , gelyk de

Antirrhinum , Pedicularis , Euphrüfia , Melam-

pyrum , Scrophularia en anderen , in byca v>^-

tig Gellagten , maaken deezen Rang uit.

60. Piï'
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60. Perforat(B. Doorboorde. . iHLEt-

De Kypericmiy Ascyrum, Gsm, TelepMum
7.\n

, mooglyk om dat de Bladen zig als met
Gaatjes vertoonen, alhier by één gevoegd.

6 1
, Statuminata. Stutplanten.

^Vclkc overeenkomst 'erin de Ulmus , Celtis

,

Bofea zy , om gezamentlyk deezen naam te ver-

dienen, is my geheel duilter.

62. Candelares. K a n d e l a A r e o o M E N»

De Rhifophora , Mimufops , JVysfa zyn hier

t'huis gcbragt. Van den eerften , dat de Man-
glesboom der Indien is , weet men , dat hy zy-

he Takken, neder kat hangen in 't Water en in

den Grond , welke dan nieuwe vStammcn wor-

den; Móoglyk zal in de beide andere Boomcn ,

die ook in 't Water groeijeh , een dergelyke of
andere eigenfchap zyn , welke dezelven naar

ccn Kandelaar geiyken doet. Van den laatflen

,

zyndc de 1 upelo - Boom van Noord - Amerika

,

Vind ik zulks echter niet gemeld.

62.Cymof(S, Topbloemige*

De Planten, Diervilla, Lonicera, Mitchellay

Lorantlms , Ixora , Morinda , Cinchona ? zyn
tot deezen Rang betrokken. De Kamperfoelies

behooren tot het Geflagc van Lonicera.

64. FU
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Inlei- 64. Filices. Varens.
DING.

Alle die Planten , welke gemeenlyk Capillam

geheten worden , benevens de Filices of Pteris ,

^Lonchitis en dergelyken , waar het Zaad agter

op de Bladen groeit, zyn tot deczen Rang, die

zeer Natuurlyk is , betrokken.

t55. Musci. Mossen.

De Plantjes , gemeenlyk Mos genaamd ,
zyn

reeds onder de Cryptogamia in een zelfde Kang

geplaatst.

66. Alg(e. Wieren.

Het zelfde kan gezegd worden van die van

deezen Rang, waar van de Sponfen,. als tot het

Ryk der Dieren behoorende , thans afgezonderd

zyn. Het Boomfchurft (Liclien) fchynt weinig

Natuurlyke overeenkomst te hebben met de an-

deren , en het eigentlykc Wier is 'er niet onder

begreepcn.

61, Fungi, Paddestoelen.

Byna alle de hier aangehaalde voeren gemeen-

Ivk deezen naam , en zyn dus ook onder de

Cryptogamice gerangeerd.

68. Fag(e. Onzekere.

Op het end telt onze Ridder meer dan hon-

derd Geflj^ten op , welken zyn Ed. in de ge-

dag-
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dagte Rangen nog geen plaats wist aan te vvy- Inlet-

zen.
'

Ik heb het gemelde Ontwei-p dus omfhndig

voorgefteld; aangezien het wenlchelyk ware, dat

de Rangfchikking der Plantgewasfen dus inge-

rigt kon worden : maar tevens onbefchroomd

eenige gebreklykheden daar in aangetoond , de-

wyl LiNNJEus zelf de onvolmaaktheid daar

van erkend , en een geheele verandering hier in

gemaakt moet hebben , indien het waar is , dat

zyn Wel Ed. thans maar 58 Natuurlyke Rangen

telt , onder welken die der Palmboomen de

Eerfte , der Grasplanten de Vierde en met

drie Bloemblaadjes de Vyfde zou zyn (*).

Een Natuurlyke Rang , om deezen naam te

verdienen , behoort zodanig te zyn , dat de over-

eenkomst der Plantgewasfen , daar in bcgrcepcn

,

een ieder in de Oogen ftraalt. Zo is het , by

voorbeeld , met den Rang der Grasplanten , der

Mosfen , der Samcngefteldbloemige , der Zonne-

fchcrm of Kroontjes draagende , enz. Ande-

ren, daar de overeenkomst , in meer dan écn

opzigt , aangetoond kan worden, zyn ook als

Natuurlyke Rangen aanneemelyk : doch die ,

Welker overeenkomst uitermaate ver gezogt en

duifter is, mogen deezen naam niet voeren. Hier-

om worden ook , door den Heer A d a N s o n ,
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Inlei- van de gedagte 68 maar 20 voor Natuurlykc

Rangen erkend : te weeten , die der

Gramna, Grasplanten.
j

Aif>erifciU. RuuwhlaJetigc

Cenifera. Kegcldraagende.
j

Papilionaccs, vlinderbloemige.

drnpofai. Samqngcltvldbl. l

Umtr.tut-t. sdiccdcvrugtige.

Vn^tüau. Zonnefch<jnnSU
j

Siliq»t»fi. Hv.uwdraagendc

Xi^kawz-^^wisagtlgfc, I PïÖaf. Varmj.

Echalvc decze twee Mctliodcn , hadt L 1
N-

N.T-.rs ook CQm Mahmus Cu/jfma, of Rang-

fchikking die van de Kelk der Bloemen afge-

leid/was, in 't Jaar 1738 ontworpen, doch zyn

Ed,. beeft daar van, zo min als van dc Natuur-

lykc Rangen , gebruik gemaakt , cn zvj alleen

gcliouden aan de Methodus ."-'cxiialis , of Verdce-

ling der Plantgewasfen volgens de Scxen ,
wel-

ke hy eerst hadt voorgefteld , en daai" ik in 't

vervc^ breeder van fpreekcn zaL

e Middelerwyl kwam de Hoog geleerde Heer

A D R 1 A N u s VAN R O V E N , Ho(\qIccra::.r in

de Genees- en Kruidkunde tc Leiden , ia 'c

jaar 1740 te voorfehyn met cenc Methode,

daar zyn Ed. den naam van Metliodi Natuniln

prfehidium of Voorfpel van cene Natuurlykc

Methode , aan geeft. Naar deezc Schets is door

7vn Ed. de Leidfchc Akademic - Tuin gefchikt,

cn Micn heeft dezeh c ook in de Hortus Medi-
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tus van onze Stad gevoed. Zyn Ed., immers, Inlei-

hadt in de Voorrede van zyn Werk (*) , dien-
^^ï^'^^-

aangaande , ten opzigt van dceze zyne eigene

Methode gezegd, dat zyn Ed. „ geene Grond-

beg.inzelen , van andere Autheurcn, wie het

„ ook zy, opgegeven, aankleevende , maar aan

5, de Wetten' der Natuur alleen zig verbinden-

33 de 3 cene uitkiczing had willen maaken , en

„ dus de Naruurlyke Klasicn , door anderen ter

3, baan gebva^^t , behoudende , dcrzelvcr gerat

„ vermeerderd hcbbe". Dc lieer A d a n s o n
nogthans twyfelt hier aan , vindende oiiJcr de

Klasfen van den Heer va« Rqyen maar vier

die Natuurlyk zyn , te weeÊeo , de Défde , Zes-

de, Dertiende en Veertiende Klasfc. Ik zal hfer

een Schets van dcczc Methode voordellen.

Zyn Ed. befchouwt de Planten , i. naiir hci

getal van heare Zaadblaadjes of Zaadkwabbc]i

:

2. naar het af- of aanwezen van de Kelk o!'

Bloemblaadjes : 3. naar de figuur van dc Kelk :

4. naar de plaatzing van de Kelk , Bloem of
Meeldraadjes : 5. naar hef getal van dcczc
Draadjes en van de Hokjes in de Vrugt: 6. naar

de onderlinge evenredigheid van de Meeldraad-
jes: 7. derzelver vereeniging : 8. het meer of
minder getal van deeze Draadjes : 9- de zelf-

ftandigheid der Planten. Dus worden zy van
gedagten Hooglceraar in de volgende twintig

Klasfen onderfcheiden.

() F&r* LtjJenJIs Prodrmu,.. Lugd. Bït. 1740.

N 4
ÏL CUU I. STWK,
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Inlei- Planten met enkelde Zaadblaadje?.

Monocotykdones.

Pe Kelk Scheedagrfg. klassb I. TAhUO^

Geen Kelk. . V. LiLi^

De Kelk Kafagtig. III. Gramina.

Planten met twee Zaadblaadjes of Zaadkwabben,

Dicctyledones.

ten dien oprigtc. XVILDiplosaKtheb*

in getal. XVHI.PolyanthebA

Planten met onzigtbaare Bloemen.

Van eene Kruidige xu. CRVFrANTHERyS.
Van ecne Steenagtige zelfftsndigheid. XX. Lithophvta.

In de Onderdeelingcn deezcr Klasfen geeft

gedagte Hoogleeraar agt op de omftandighedcn

,

daar in voorkomende ; 't zy die betrekking heb-

ben
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ben tot de gcfleldheid der Bloemen, of dezelven iNtti*

éénbladig dan meerbladig zyn ; tot die der Kelk

,

of zy 'er één dan geen hebben ; tot die der

Vnigtmaakende of Eevrugtende deelen , zo Man»

nelyk als Vronwelyk; het Zaadhuisje; de plaat-

zing, verdceling van dé Bloemen, en wat meer

in bedenken kon komen , om een bekwaame

fchifting te maaken onder de Planten van ieder

Klasfe.

Op dergclyke maneer, mengende , naamelyk , Methoden

de Methoden der Bloemen , Sexen en Kelken , liTr en^'

als 't ware , ondereen , zyn de Heeren H a l l E r

en Wachendorf vervolgens te werk ge-

gaan. De eerste in zyne Optelling der Planten

van Switzerland : de laatfte in zyne Lyst der

Planten van den Utrechtfchen Akademie-Tuin,

hebbende zyne Methode mee zo veel Griekfche

Woorden , op nieuws gefmeed , doorweven , dat

dezelve niet dan voor weinigen verftaanbaar is.

Andere Autheuren , gelyk Heister, M o-

RANDl, SeOUIEU, LuDWIG, G L E-

DiTscH , hebben tusfchen de jaaren 1740 en

1750 ook de Wereld met nieuwe Methoden

verrykt of belemmerd , die dikvvils maar ver-

fchikkingen van de oude Methoden zyn. *t

Schynt dus , dat ieder Kruidkundige zyn naam
<loor 't een of andere Stelzcl , 't zy loiFelyk of

vcragtelyk, moet vereeuwigen.

De meefte verandering , in deezen , heeft de Methode

Heer S a u v a o e s ter baan gebragt , door in 't^'''

jaar 1743, te Montpellier, het Ontwerp aan 't

. .... , ^ 5 lick
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Inlei- licht te geeven van eene Methode , die van de

DING. Bladen der Planten werdt afgeleid. Men was

op dit artikel nog niet gevallen geweest , en

dus hadt dit Stelzel het volkomen Kenmerk van

nieuwheid. Was zulks een genoegzaame aan-

pryzing , dan zou het deeze Methode aan be-

valligheid niet ontbreeken. Drie Hoofddeelen

heeft zyn Ed. geaiaakt , van Planten met en-

helde ^ met famsngefielde en zonder Bladen. Ce-

tal der Klasfen is twaalf , waar van de z£s eer-

ften van de i^tzing der Enkelde Bladen,- de

vyf volgende van de figuur der Samengeftslde

zyn afgeleid , en de fwaalfde behelst de Bla-

derlooze Planten. Deeze laaiften zyn ,
by eene

Verbetering van deeze Methode door den Au-

theur zelf, in "t jaar 1 751 , in de ecrfte Klasfe

geplaatst , ei) verder heeft hy de Bladen u

volgens hunne plaatzing ; 1. volgens lïunne fi-

guur
; 3 , volgens hunne plaatzing en figuur te

famen befchouwd, 'twelk hem elf Klasfen in 't

geheel uitleverde. Geene. Natuurlyke wordt

daar onder gevonden, zegt de Heer AdjW-
soN , die tevens oordeelt, dat deeze Methaie

zeer onvolkomen i?. Zy heeft ook by de Kruid-

kundigen weinig ingang gevonden.

Methoden De Hecr DU Hamel, zo beroemd door

Ham^ L.
^'"^ Werken over de daadelyke behandeling >

opkweeking, enz. van de Eoomen en andere

Plantgewasfen
, gaf in den Jaare 1755 drie by-

7onderc Methoden uit. Volgens de eerfle ver-

deelt zyn Ed. de icco Soorten of 190 Geflag-

IL DlHU T. STua.
'
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ten, waar van hy fpreekt, in drie Klas/en, bc- Inlei-

fchouwende dezclvcn alleenlyk ten opzigt van
«Je Sexe en het getal der Bloemblaadjes. Zyne
T. Ivlasfe is van de genen , die de Mannetjes-
van de Wyfjcs Bloemen onderfcheiden , en
fomtyds met Tweeflagtigen gemengd hebben:
de 2. van Planten met Twecflagtige Eenbladige

,

de 3. met Tweeflagtige Veelbladige Bloemen.
Deeze Methode is ecne vereeniging van die van
LiNNiEus met die van To urnefort,
of van die der Scxcn met die der Bloemhlaad-
jcs.

.
Volgens zyne Tweede Methode worden

die zelfde 1000 Soorten door zyn Ed, in zeyg7i

Familiën onderfcheiden , naar
,
4e zelfftandig-

licid , figuur en plaatzing , van de Vrmt cn Zaa
den. Dus belielst zyne

I. Familie. Planten met dwogc Gcfchubde Vrug.
ten of Zaadhuisjes , of famengehooptc
Zaaden.

Vlsczig , die Korrels inhouden.

Kernen of Pitten hebben.

4. ; Planten met Vrugten als I^efiën of Bes,
fen

, zo wel droo^ als Sappig of Vlee.
zig,

y- PlaHCeu met Doosagtigc Zaadhaisies.
^' ^ Planten mee Vrugten als fJaauwcn of

Peulen.

" Planten die naakte Zaaden voortbren-
gen.

Deel, I. stvk,
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. De Heer du Hamel merkc aan , dat hy

deeze Tafelen niet voorilelt als eene naauwkcu-

rigc Methode , aangezien de menigte van Zaa-

den al te veele veranderingen onderhevig is:

maar als aanwyzingen, welke in zekere Geval -

len nuttig zouden kunnen zyn voor de genen

,

die zig belemmerd mogten vinden in 't gebruik

van zyne eerfte Methode , en dat hy daarom

de Vrugten hier flegts by Familiën voorgefteld

heeft. Met gelyke inzigten heeft die Autheur,

in het zelfde Werk, eene Derde Methode, die

van de Bladen afgeleid is , ter baan gebragt

,

om , 7.0 zyn Ed. bcrii^t , het gebrek der twee

andere !\!ethoden te vervullen , die nutteloos

worden , ten tyde wanneer de Boomen noch

Bloemen noch Vrugten hebben. Men weet,

dat de Plantgewasfen veelal door haar Loof ge-

kend en onderfcheidcn worden , en daar in kan

deeze Methode tot een groot behulp flrekkcn.

Zyn Ed. verdeelt de 1 90 Geflagtcn , door hem

voorgcftcld , in vier Klas/en
; zynde de Eerfte

van Boonien en Boomagtige Gewasfen. met en-

kelde en onverdeelde ; de Tweede met enkelde

en taamelyk diep ingefneedene , de Derde met

lamengeltelde en gepaarde of gevinde ; de Vier-

de met famcngeflelde en gepalmde of Waaijer-

agtige Bladen. Die Gewasfen, welke 's Win-

ters hunne Bladen behouden , zyn van de ge-

nen , die dezelven vallen laaten , in ieder Klas-

fc afgezonderd , doch mede gebragt toe de zelf-

de Onderdeelingen,
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Voorts hebben verfcheide Autheuren de Plan- Inlei-

ten getragt naar derzelver Medicinaal gebruik te

onderfcheiden ; 't welk in fommigen, doch op .yethodcn.

ver naa niet in allen gelukt, en, doordien veele

Planten, in haare byzonderc Deelcn, de Wor-

tels, het Hout, de Schors, Bladen, Bloemen,

Vrugten en Zaaden , geheel verfchillende Krag-

ten hebben , de Verdeeling zeer onvolkomea

maakt. Anderen hebben enkel eene Alphabeti-

fche Orde gevolgd , 't welke , wegens de onze-

kerheid der Bcnaamingcn , eenige verwarring

baarc , die evenwel zo groot niet is , als wanneer

de Planten geheel zonder Rangfchikking voor-

gefield worden , dat niet alleen van de oudfte

tydcn her, maar zelfs nog in deeze Eeuw, door

verfcheide zeer beroemde Mannen , groote be-

vorderaars der Natuurlyke Hiftorie , zo door be-

fchryvingen als Afbeeldingen is gedaan. Ik

behoef llegts K^mpfer, Feuillee ,

Marsigli, Bradley, Labat, Ca-
TESBY, AMMANN, BuRMANNUS, Eh-

RETT, Trew , RussEL, als voorbecldcn

daar van op te noemen.

Verfcheide Antheuren hebben elk een byzon- Bv ronde-

der flag van Planten befchreevcn , en daar toefchSln-

dan ook van byzondere Rangfchikkingen , totÊ^"^

die Planten behoorende, gebruikgemaakt. Men
kan niet zeggen , dat zy dc Kruidkunde daar

ondienst mede gedaan hebben : want de behan-

deling van ééne Klasfe geeft meer gelegenheid

om dezelve te doorgronden ; meer tyd tot de

n. DïK.. I. S-njn,
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Jnlei- uitvoering , cn meer mïmte tot de Afbecldin

gen. Dus hebben de Werken vanDiLLE-
NIUS, MiCHELIÜS, Bat r ARRAjGLE-
DlTSCHen ScHiEFFER, over de Moj/m
Faddejioelen ; die van R u d b e c k ,M o n ï i ü s

en S c H E u c H z E R over de Grasplanten ; die

van Vaill A NT , Pon tejjera , Berk-
H E Y , en anderen over de Samengejlelde Bloe-

men ; die van A r t e d i r s over de Kroontjes-

Bloemen; dievanKLE iN,DoNA ti enGME-
LiN, over het Zee-Ruy; van N. L. BüR-
mannus over de Geraniums

; cm.
grootc nuttigheden : maar hunne Ranglèhlkkin-

gcn 7\n op cie Algcmccnc IVlcthode niet toe-

pasfcly/x.

kJn^'lt'
^^^^ aljiemeenc Metiioden der Kruidkun-

Mcfhoden.de, voor gemeld, en anderen, zyn met elkan-

der vergeleeken en in een Tafel gebragt ciocv

den Heer Adanson , die zig aangemaatigd
heeft over derzelver racer of minder goedheid

te oordcefcn , naar liet getal der Natuurlyki

Klasfen en Seftiën of Rangen , die daar in bc-

greepen zouden zyn. De Methode van T o UR-

KEFORT wordt dus van hem de befte ge-

fcrdceld
; die van Heister de derde is

rang, dic van Lor el, reeds voor cvveehoii'

derd Jaaren ter baan gebragt , de vierde ; die

Van Boer HA ave de vyfde , die van vaS
R O Y e N dc zevende , die van R a y de negen-

de , van Hekmannts de elfde en dic van

I N N r s , afgeleid van de Meeldraadjes (Sta-
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tmm) de zestiende : dew^^l hy onder de Klas- InIII-

fen van deeze laatfte maar een twaalfde deel^^^'*^*

Natuurlyken vondt , en onder die der drie eerst-

gcmelde Methoden meer dan ,een vierde Deel*

Vervolgens komt de Methode van Wachen-
DORF, en de twee anderen van LiwNiEUS ,

voorgemeld , in aanmerking. In die van L u d-

WIG,SAUVAGES, RIVrNÜS,DuHA-
M E L , enz. , vondt hy in 't gelieel geene Na-

tuurlyke Klasfen.

„ De Methoden (zegt hy) uier Ontwerp het

i, naafte komt aan de Natuurlyke Methode ,

„ zyn; die van Magn oLi us, in 't jaar 1689

„ uitgegeven ; door wien, behalve de Bladen ^

^, Bloem , Vrugt en Zaaden , ook de Meel-

), draadjes, Wortels, Stammen, en de grootte

„ der Planten , in aanmerking genomen is : die

„ van Ray, in 1682, op de Bladen, Bloem,

„ Vrugt en Zaaden , gegrondvest : die van M 0-

„ RIS ON, in 1680, op de grootte der Plan-

„ ten , de Bloem en Vrugt : die van Lob e l

„ in 1570, die van Zaluz r anus, in 1592,

„ die van Gaspar Bauhi nus in 1596 en

5, die van Joannes Bauhi nus in 1650

„ aan 't lieht'gebragt. De Autheuren, die hun-

j, ne Methoden, als het naaste aan de Natuur-

5, lyke komende , opgegeven hebben, zyn, zo

»hy aanmerkt, Morison, Ray, Ma-
» CMOLius, Knaut, LiNNiEüjs in zyne

33 Fragmenta Methodi Naturalis of Ontwerp

M van eene Natuurlyke Methode * , de Heer • zie

Ih Dwt. I. sinas.
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Inlei-,, David van Royen, in 'c jaar 1740,

„ de Heer Alb. van Haller in 1742,

„en de Heer Wachendorf, in 1747.

„ Die , welke hunne Methode als gemakkeJy-

3, ker dan anderen hebben voorgemeld , zyn

„RiVINÜS, TOURNEFORT, KnAüT,
„RüPPIUS, PONTEDERA, LUDWIG,
„en LiNN^us zyne Methode der Sexen,

„ in 't jaar 1737. In 't algemeen zyn die Me-

„ thoden de gemakkelykften , welken het groot-

„ lle getal van Klasfen opgeeven
;
dewyl hier

5, door het getal der Geflagten minder is in ie-

„ der Klasfc, en de genen, die de Bloemblaad-

jes (CuroUa) in aanmerking neemen, hebben

,j die voordeel , dat dezelve zig voor de andere

„ dcelen vertoont (f)."
Niettegenftaande alle de fchranderheid van

oordeel , welke de Heer Adanson bezitten

mogt, kan ik doch dit laatfte niet toeflemmen.
Dat de Bloemblaadjes , in 't algemeen gefpro

ken, het Gczigt meer trefFen dan de andere

deelen van de Bloem , is waar; doch de Kelk

vertoont zig altoos eer dan dezelven , en de

deelen der Voortteeling zo dra de Bloem zig

opent. Ook is 't een groot ongemak in de Me-
thoden, die op eenig gedeelte der Bloemen be-

rusten , dat men naar derzelver komfte moet

(*) Celles
, qui ont confidere Ia Corole ont nn avantnje,

paree quelcparoitavantlwautres P.mies. Famll. Jes P>-
«/. Pref. p, XCVIIU
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wagten , om onbekende .Planten in Rang te InLéï-

kunnen fchikken, en de ongelyke Bloeityd baart

een groot nadeel in het aanwyzen der Planten,

door de Hoogleeraars , in de openbaare Kruid-

hoven. Hoe veel beftendiger zyn niet de Vrugt

en 't Zaad der Planten , dan de Bloemen. In-

dien dc Methode der Bladen voldoende was >

zo zou dezelve een groot voordeel hebben, de-

wyl men die byna de helft van 't Jaar , ja

in veele Planten altoos , groen kan aanwyzen , en

van byna allen droog in de Kruidboeken be-

waaren , in hunne volkomcne figuur. Ook zyn

de meefte PlaBiten en Boomen, gelyk bekend is,

aan hun Loof kenbaar, niet alleen , maar zelfs

aan de uitwendige Geftalte ; inzonderheid de

Eoomgewasfcn , wanneer alle de Bladen afge-

vallen zyn.

Geen Hovenier , by voorbeeld , of Liefhebber Moeielyk-

van Tuinieren , is 'er , die niet de Appel- en ^ef5dh|-

Peereboomen, in het hart van de Winter, ge-tea.

makkelyk van elkander onderfcheidt, en niette-

min zyn dezelven , doorLiNN^us, met en

benevens de Kweën , die van fommigen Appe-

len van anderen Peeren geheten worden , toe

een zelfde Geflagt , onder den naam van Pjrz^f

,

betrokken. Toürnefort heeft verfcheide

Geflagten door de uitwendige gedaante , aan

i(3mmigen eigen , onderfcheiden , en het was

geen wonder, dat hy , die de cerfte was in een

algemeen Ontwerp van Gellagten toe te paslèii

op alle Planicn zonder onderfchcid , zjg nog

O Biet
II. DEïL, 1. Stok.
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Inléi- niet verllouten durfde , om zo kenb.iare onder-

fcheidingen te verwerpen. Doch in deezen

hangt de bepaaling van de verfchillcnde Metho-

de af. Als men de Kenmerken der Klasfen van

de Bloem afleidt , dan moeten alle die een zelf-

de flag van Bloem , in figuur , hebben , in een

zelfde Klasfe komen : leidt men dc Kenmerken

der Klaslèn Van de Vrugten of Zaadhuisjes af,

dan worden 'er , met de zelfde Bloemen, dik-

wils van elkander afgezonderd : leidt menze af

Van de Bladen , dan Vervalt men in groote on--

ger\'mdhedeö. JEvenwel zyn 'cr van ouds

Kenmerken geweest , welken fornrnjgc Gewas-

fcn, gciyk de Grasplanten, wegens dc Bladen,

tot een zelfde Familie of Rang deedcn betrek-

ken ; doch hoe wtinigèn in dit of andere opzig-

ten een voldoende overeenkomst hebben , is

reeds aangetoond. Men weet zelfs , dat 'er

Planten zyn , in welken het niet mooglyk is met

zekerheid te bepaalen , of dc Bloem eenbladig

zy , dan uit verfcheide Blaadjes famcrigefteld^

Oakder ^i^t minder moeielyk is de bepaaling der

iooïttn , Soorten. Toürhefort bekommerde zig

weinig of de Planten , wier naamen hy opgaf en

meest uit de Werken van C. en J, B a u h i-

Nüs overnam , Verfchcidcnheden dan wec-

zentlyke Soorten w^arcn. Hier door was het

getal der Soorten zodanig aangegroeid , dar

L I N N^ u s in 't jaar 1 735 noodig vondt

,

hetzelve tot bVna de helft te verminderen.

Dus heeft zyn Ed. de Kruidknnde grooccl}^?
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Opgehelderd ; hoewel 'er niettemin die onvol- Inlf.i-

i-omenheid uit geboren is , dat men dikwils ,
^^^^^

door zyh Ed., Plantgewaslcn die van iedereen

geoordeeld worden in Soort te verfchillen, als

V'erfcheidenheden t'huis gebragt vindt tot eene

zelfde Soort. De Ridder merkte de Soorten

aan , als byzondere Planten , in 't begin gefcha-

pen: derhalve hadt ieder Soort haare eigene

Kenmerken, die onveranderlyk en zigtbaarzyn.

Brengt een Zaad van de zelfde Plant, anderefi

voort van verfchillcnde gedaar^tc in ecni;';

zigtj danmoeften die flcgts als Verfcheideri'i -den,

worden aangemerkt , niettegenftaande zy de zelf-

den blyven , ih volgende Voortteelingen. Men
kan de Hyacinthen , Tulpen en dergélykén i

hier tot voorbeelden zig erinneren , daar het

verfchil byna alleen in de Kleur van de Bloem

beftaat. Dus redeneerde dc Ridder voor ruim

twintig Jaaren (*) , doch naderhand heeft zyn

Ed. dc voortbrenging van nieuwe Soorten er-

kend. Hy fpreekt in de Verhandeling, over de

Sexe der Planten *, welke in 't jaar 1760, te *zié

Petersburg, in Quarto, ann 't licht gegeven is, *

i)ladz. 28 , 29 5
dienaangaande aldus.

„ Men kan niet twyfelen , of. de Veronica

„ Sfuria ,
Delphinium hybridum , Hieracium

3j hyhridum , Tragopogon hybridum , zyn alte-

„ maal

gat &c» Pbilas. B.ot. 99-

O 2
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Inlei- „ maal nieuwe Soorten , door ecne vermengdf

„ Teeling voortgebragt. Ook zullen de Gera-

„ nia ligtelyk dc Kruidkundigen doen geloovcn,

35 dat zo vcele Soorten van een zelfde Geilagc

„ verfchillende Planten zyn , als 'cr in écnc

„ Soort vermengingen van Bloemen zyn gc-

5, maakt, en dat, byomkecring, de GeflagteQ

niets anders zyn dan Planten , wel uit de

„ zelfde Moeder maar uit verfchillende Vaders

5, gefprooten. Hier wordt den Kruidkundigen

5, een nieuw Veld geopend , waar in zy hun

„ best kunnen doen, om door befprenging der

„ Vrouwelykc deelen, in ontmande Bloemen,

„ met het Stuifmeel van andere Planten , nieu-

„ we Soorten van Plaiitgewasfen te tragten

3, voort te brengen",

en v«. Het getal der nieuwe Soorten, welke tot nog

^ejden- ^oe op deeZG Wyze voortgebragt z\n , is zeer

klein : mooglyk drie of vier, in vyftig Jaarcn.

Men begrypt ligtelyk dat ik hier van weezent-

lyke Soorten, niet van Vcrfcheidenhedcn fpreek,

die dagelyks in menigte voortkomen of geteeld

worden door de Bloemisten. Zodanig noemen

wy een enkele verandering van de Kleur der

Bloemen , die uit Zaad voortkomen , inzonder-

heid van Hyacinthen , Tulpen , Ancmones en

Ranonkclcn : niettegcnllaande dceze Verfchci-

dqnheden door Tournefort zyn opgete*

kend ; want alsdan zou het getal der Soorten

byna oneindig zyn. In den Jaare I7*^7 ^^'^i'^"

te Haarlem bekend
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1 50 Dubbelde roodc.

124 Roos- en Vleefchkleurige.
[

58 Witte.
I

32 in 't midden geel.

gi met rood gei

88 m. Roos-en Vleefch

£9 m. Violet- en Purpe

228 Dubbelde Purper - blaauwe.

157 Porfelcinblaauwe.

103 Agaat enGriJelein dubbelde.

iSSEnkeldc Purperblaauwe.

125 Porfdcinblaauvve.

48 Agaatblaau^e.

j 04. Bood en Roozvkleutige,

Dit maakte , in 't geheel , tusfchen dc ze-

ventien en agttienliondeid fluks Hyacinthen ,

welke, ieder in haar Kleur en hoedanigheid , met

een byzonderen naam getyteld waren (*), en

dus ook onderfcheiden konden worden. Evenwel

is 'er, over de fyne onderfcheiding der Kleu-

ren, in deeze Bloemen, een eeuwigduurend en

niet minder groot Gcfchil of Twist , onder de

Bloemisten , dan onder het gros der Menfchen

over de Schoonheid, in dezelven, die groote-

lyks afhangt van den Grond, van de Behande-

ling en zelfs van het Saizocn, Het ecri en

Mi, Ie Maiq. DE St. Simon des Jaclnihts : ad c^lccm» i

II. DlFi. ï, SVW.
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Ini.ei- andere geeft ook een hoogen Steng , die mcï

t'iNG. yeeie en zwaare Bloemen beladen is, aan fora-

mige Hyacinthen ; gelyk de Gloria Mundi in

H. rood en anderen, waar van men een enkelen

Bol op yerfcheide duizenden gewaardeerd heeft.

Decze Dubbelheid , ondertusfchcn , was voor

een Eeuw nog in geene de min (Ie waarde : toen

hieldt men zig alleen op met het zaaijen en

voortteelen van enkcldc Hyacinthen , en de

bubbelde weerden zo weinig geagt als tegenwoor-

dig de volbladige Tulpen. Onder de Ranonte-

len zal het getal der Verfcheidcnheden ,
wegens

de menigte van allerley Kleuren , welke in det:

zeiver Bloemen hecrfcht , niet minder groot,

hoewel mooglyk zo zeer niet uitgeploozen zjn.

Het getal der Verfcheidcnheden onder de

Ooftboomen , ten opzigt van de Kleur en hoe:

danigheid der Vrugtcn , is ook ongemeen groot;

weshalve Linn^.its zeer wel gedaan heeft»

met die allen , onder de Appel- en Peereboomen,

Ipy voorbeeld , als ook onder de Perfiken , Prui-

men , Kerfen , enz. , tot een enkele Soort te

betrekken , en zyn Ed. drift in deezen is geens-

zins 9 vooral niet zeer verwerpelyk , gelvk de

Heer Adanson, zeer onbeleefd, den Ridder

voor tic Schoenen fmyt(*j; (nicttcgcnilaande

51; niet ontkciiacn wil , dat L i n w^ u s wel eens

() Mr. llKNOTJ , par un rele tres-eendamnable ,

^ voalu, cn 1735, fuprimer toutes ces Varierés &c. Prefan.



lui een ander uiterflc is vervallen , door Soorten

aan te merken als Verfcheidenheden:) want^

Adanson erkent zelf, dat die een Veld is,

daar ieder in volle Vryheid dwaalt (*).

Ongemeen is het getal der Soorten of Ver-

fcheidenheden van Plantgewasfen , in de laats l^'

vcrloopen Eeuw , vergroot. By Theoprastus

waren 'er maar vyf- ,
byDioscoRiDEs zes-

en by P l i n i u s agthonderd bekend, Zie hier

een Lyst van het begin der Iicrflcllinge van de

Kruidkunde af.

in 't Jaar 1 546 , kende Lokicerüs 8 7 g

1552, DoaoNiEUS 884

,57c, LOBEL 2x91

I5«7, Dalechamp 272^

JS96, C.Bauhinus 6000

1694, TOURNKFOaX 10146

1704, Rajus 18655 Sooitsii

ofVerfcheidenheden , welken L i n n u s , door

cenen pryswaardigen iever, in 't Jaar 1762 ge.

reduceerd hadt tot ongevaar zeven duizend ^ooir

ten. Ik noem dcezcn ievcr pryswaardig , om

dat hier door de Studie der Kruidkunde geraak-

kelyker wordt gemaakt.

Gedagte yemigaigvuldiging der Soorten is

groo.

(*) Aulïi a t'on toujours regardé comme tres- difficile de

c'est vin Champ ou chacun errc en pleine libertc /fiV.'w,

Q 4
It. DERL» 1. STUK»
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J^'LEI- grcotelyks tc weeg gebragt door de nieuwe Ont-

OiiSG, dekkingen van Planten in de andere VVerelds-

deelen. De Heer Adanson geeft een Lyst

op , om te doen zien , hoe veel nieuwe Planten

door de Reizigers en andere Authcuren ,
agcer-

volgelyk 5 aan 't licht gegeven waren : te weeten

door

Pr. Alpinus, in'tJaari592,uitEgypte, 184

ïvlARCGR.&Pison, i6i8,uitBrariI, 200

Hebmandez, 1628, uit Mexiko, 600

t Amerika, lOCO

J.BuRMANNUj, 1731, van de Kaap, 200

J. Gm£LIW, 1747. uit Siberië, 200

Browne, 1756, van Jamaika, 200

Adanson, 1757 , van Senegal, 3°°

Ce Ken- Decze menigvuldigheid van nicuwlings ont-

Sfr?* ^^^^^ aangebragte Plantgewasfen ^ nadef-

K«us hand nog veel vermeerderd , maakte inzon*

"fSepaaTd.derheid een vaste bepaaling der Kenmerken
"

noodzaakelyk 3 en daar in heeft de beroem^

de L ï N N ^ u s het allermeefte uitgevoerd,

Pe Heer Haller 3 immers , die in dit op-
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zigt onpartydig behoorde te zyn , fprcekt 'er Inlei-

aldus van. „ De gaapende Kenmerken van^^^"^*

, 5, TouRNEFORT, de losfe van RAY,deal
te fmaldeelige van R i v i w u s , de niet al-

j, toos echte van Magnolius , zyn door

„ Hem j uit de Natuur zelve gehaald , zo uit-

„ voerig opgegeven , dat menze in 't vervolg

35 altoos , om w^elk een Stelzel men wil op te

„ regten , zonder misleiding gebruiken zal kun-

„ nen (*)." Dus fprak die groote Man , in 't

jaar 1742 , toen zyn Ed. nog aliccniyk het

Werk van L i n n >e u s , over dc Gejlagten der

Planten, hadt gezien. Vervolgens heeft de
Ridder , in 't Jaar 1753 , zyn Werk over de

Soorten der Planten , dc ccrfte maal aan 't licht

gegeven , dat naderhand herdrukt, cn grootc-

lyks vermeerderd 5 in 't Jaar 1762 uitgekomen

is. Hier in zyn de Soortclyke Kenmerken afge-

leid van alle deelen , die niet in de bepaaling

der Klasfen en Rangen komen. Het getal der

Meelknopjes {Antherci!) of Mannelyke deelen

;

dcrzclver verfchillende evenredigheid , en fa-

menvocging , 'c zy met elkander of met den

Styl en Stempel (Stigma) , door middel van de

Meeldraadjes {Stamina) , byzondcrc plaatzing

enz. was door zyn Ed. tot een Grondflag ge-

legd van de Klasjikaale Schikking. Ieder Klas-

fe

O 5
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IsLEi- fe werdt wederom in eenige Rangen ver-

cmG.
jjggj^j ^ ijaar het getal of de plaaizing der Sty-

len (Pifiilla) cn Stempelen of Vrouweij ke dee-

len. Ten opzigc van de Soortelyke Verdeelin^

zal ik den Ridder zelf dus Ipreekende invoe-

ren (*).

„ De Kennis der Planten b^Hondt weleer in

willekeurige naamen , der Geheugenisfe inge-

prent, welke , daar zy waggelde, door Aft

„ beeldingen onderfteund werdt. De wysheid

„ der Stelzelmaakeren heeft ecne Orde uitge--

„ vonden , die het Geheugen zou behulpzaam

., zyn en de Weetenfchap op vaste GrondfliT

„ gen vestigen ; weIJce wy aan die voornaarae

„ Mannen , Gesnerus, C^salfinus,
„Baühinus, Morisow, Hermak-
nüs,Tou]^nefort,Vaillant,Dil-

„LENiüs en anderen, verfchuldigd zyn.

„ Deeze Ariadnes Drifad der Stelzelmaakeren,

aan de Geflagten alleen bepaald, heb ik ge-

„ tragt tot de Soorten uit te lirekkén , derzelver

j, wettige verfchillendheden opgemaakt hebben-

de, op dat hier in ook eene zekerheid mog-

te erkend worden : aangezien alle waare Kerk-

.,, nisfe op die der Soorten rust: want, als deeze

^, ontbreekt, wankelt ook de Hiflorie der Plan-

3, ten , gelyk in de meefte Reisbefchryvingen

„ blykbaar is, Op dat ik, nu, de Soorten der

„ Plac:

(*) Vide Prsfatlonem Opetls ejus eximii

,

di Speckhu! Fl*f.

txr^m, Ed. Seconda, aufta, Holmis 1761. Oftavo.
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„ Plaftten my gemeenzaam piaaken mogt, ben Inlet

P, ik, behalve de Laplandfche Bergen, ook ge- ^^i^*"^'

5, heel Sweeden , benevens een gedeelte van

3, Noorwegen , Deencmarken , Duitfchland ,

„ Nederland , Engeland en Vrankryk, doorge-

j, reisd : ik heb de openbaare Kruidhoven
van Parys , Oxfort , Chelfea, Hartecamp j

j, Leiden , Utrecht, Amlterdam, üpfal en anr

j5 deren, doorzogt (*): ik heb ook de Kruid-

„ boeken van Burser, Hermannus ,

5, Cliffort, Bdrmannus, Oldent
„ LAND, Gn.QN0VIüS, VAN RoYEN

,

„ Sloane,Sherard,Bobaut,Mil-
5, LERÜS, TOURNEFORT, VaiLLANT,
„ JUSSIEU, SüRIAN, B^CK, BrOW-
„NE, enz. doorbladerd (f). Op myn aanraa?

„ den hebben zig myne weleer zeer beminde

„ Leerlingen , F. K al m naar Kanada , F. H a s-

„ sELQUi ST naar Egypte,?. Osbeck naar

„ China, Toren naar Suratte, Solander
„naar Engdand , Alstroemer naar de

5,
Zuidelyke deelen vaa Europa, Martin

na Sherahd 12.00Ü Planten, Adaxs Fa^a, als boyea*
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In LEI- „ naar Spitsbergen , Ponti n, naar Malabar,

„ Kaehler naar Kalie, Fors ka hl mar

„ de Oolterfche Landen P. L o e f l i n g naai

„ Spanje , M o n t i n , naar Lapland begeven

,

3, en de verzamelde Kruiden aan my medege-

„ deeld. Uit vcrfcheide Landen ,
eindelyk ,

zyn niet weinig drooge Planten en Zaaden

3, my toegezonden door de Kruidkundigen ,
my-

„ ne Vrienden, B. Jussieu , Ai>r. van
RoYEN, J. Ges Nt RUS , enz. Boven-

3, dien gaf de Heer Cl i F fo r t my allen, die

5, hy dubbeld hadt ; La oerstroom veele

„ Ooscindifche , G r o n o v i u s de mceilc Vir-

„ ginifche ; G m e l i n u s byna alle Slberifchei

„ BcRMANNus , behalve veelen van hem

zelf, zondt my ook de Kaapfchcn vaij Ol-

„ fchonk my, met een zeldzaam en byna on-

„ gehoord voorbeeld , zync gchecle Verzame-

3, Jing van Planten : waar door ik 'er geen mid-

„ delmaatige veelheid van bekomen heb.

„ De Soortelyke verfchillendheden van niet

„ weinige Plantgewasfen heb ik reeds tevoo-

„ ren aangetekend , in de Flora Lapponica,

5, Suecica , Zeylanica , als ook in de belchry-

„ vingen van de Hortus Clifortiamis en U^-

3, falienfis. Op de zelfde Grondbeginzels zyn

„ te werk gegaan , de zeer uitmuntende Kruid-

,3 kenners , Gronoviüs, Royenus,
„ WachendorFjGorteRjJacqüin,
j, CoLDïNi HiLLj HUDSONi GoUAN,

3, t) A'
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, Dalibard, Kramer, Leyser , Inlei-

Meese, Lee, le Monnier, G üet- '^^^^^

tard, Sauvages, en in niet weinig

opzigcen H ALLE rus, Gmelinus, Al-
LioNüs , Seguier , Scopoli,Ge-
rard, Burmannüs en anderen, door

wier arbeid veele Soorten duidelyk en vast

bepaald geworden zyn. Deeze Benaamingen ^

hier en daar verfpreid , heb ik, ten dienste

der genen die zig in de Kruidkunde willeri

oefenen , raadzaam geoordeeld by een te ver-

gaderen , de nicuwlings bekomene Planten

daar by te voegen en alles tot één Sainendel
te brengen : maar, door 't waameemen van
meer Soorten beter Kenmerken ontdekt zyn-

de, en bckvvaamcr Uitdrukkingen verzonnen,
heb ik fomtyds de Verfchilicndhedcn

, fchoou
tcvoorcnwel aangeweczen, moeten verbetc-

ren. Weezentlyke Kenmerken v.oor een
Soortnaam vast te flellen , is geen gcmakkc-
lyk werk. Dit vereifcht , naamclyk , een
naauwkeurige vergclyking van verfcheide
Soorten , een zeer oplettend onderzoek der
dcelen

,
een juifte uitkiezing der verlchillend-

hcdcn, en, eindelyk, een bekwaam gebruik
van Konstwoorden

; op dat die Soortnaamen'
20 kort en vertrouwelyk , als 't vallen kan ,
niogen zyn.

, 5> Doordien ik zo dihvils van de Authenren
»
was bedroogen , heb ik de Planten , die ik
met gezien had, om geen twyfdagtigcn on-
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Inlei- „ der de zekeren te mengen , weg gelaten. Zo

^, het fomtyds gebeurde , dat een PJant van my

„ niet genoegzaam befchouwd was , of dat ik

„ een onvolmaakt Moniler bekomen had, dan

j, heb ik dezelve met dit Teken f gemerkt ,

^, op dat anderen dezelve naauwkcuriger onder-

„ zoeken mogten. Uit eene taamelyk zekere

„ oprekening befluit ik , dat het getal der Plan-

ten op den Aardbodem veel kleiner is, dan

„ men gemeenlyk denkt : zo dat het 'er naauw-

lyks tienduizend beloopen zal.

„ Nooit ben ik tegen myne tegenftreevers

^, uitgevaren. Derzclver bittere Scheldwoor-

„ den , befchuldigingen , befpottingen ,
uitjou-

„ wingen , (welke , in alle Eeuwen , de beloo-

j, ning des arbeids van veel voortreffelyker Man*

„ tien geweest zyn ,) heb ik met een genisten

Geest verdragen , en ik bchyd dezelven aan

„ zulken, die ze in 't werk ftellen, niet, in-

„ dien zy daar door meer Roem bejaagen by

3, 'c Gemeen. Ik verdraag deeze dingen, wel-

„ ke geen Hoofdhaartje by my van Kleur ver-

„ anderen, en waarom zou ik die onbillykheden

„ niet verdraagen , terwy-l ik van regte Kruid-

kenners, cn wel van de allergeleerdltcn , daar

„ deeze den Hoed voor moeten ligten, met de

„ grootfte Lofredenen overladen ben. Een der-

iy gelyke Gunst, vervolgens , aan myne tegen-

„ llreevers toe te brengen , laat noch dè hoog^

,i te m^Tier Jaaren , noch het Ampt dat ik be-

kleed , noch myne geaartheid toe. 't Gecö
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my van myhen Leeftyd nog overfchiet , zal Inlei-

fy ik genist aan nuttiger Waarneemingen te kos^'^^^*'*'

te leggen. De Zaaken der Natuur hebbe»

„ dit byzondete Voorregt 3 dat, gelykerwys de

j, Dwaaiipgeii , in dezelven begaan , van nie-

mand verdedigd , zö ook dé Waarheden, op

„ Waarnecmingen rustende , zelfs van de ge-

j, hcele Öeleerde Wereld niet vertreden kunnen

nen wordeni Ik beroep my derhalve op het

„ oordeel van de laate Naknmelingfchap."

Behalve de gedar^tc Metb-ci- • ' •• v nnjc-^

naamelyk Mannelyke en V.'

Minnaaryën en Paaring, inde i

Üellèn; 't welk fommigén als . _ ,

zelfs aanftootelyk hebben uitgekreercn : 7, , n an-

deren gantfch niet gefligt geweest door de ver-

andering van de Eigen naamen der Plant- en

Boomgewasfen. Hier in is dc Heer A d a n-

soN, meermaaleh aangehaald, zelf, eeö groo-

te Tegcnftreever of liever Berisper van onzen

Ridder." Hy, die de-Conchyhenkunde met on-

bekende Naamen, zonder eenigc overeenkomst

óf betrekking , willekeurig gefmeed , heeft

gaan overflelpen ; waar in hem waarfchynlyk

geen Liefhebber der Natuur zal navolgen-;

dürft hier van den grooten Linn^uS zeg'-

gen^ „ dat noch Vrankrv'k , noch Engeland',

i, noch eenige geleerde Natie van Europa, dcc-

j» ze veranderingen van den Ridder voor goed
i, erkend heeft; zyndc dezelven alleenlyk aan-

!, fiA^noincn dco? ecQ klein getal van deszells
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ÏNLEi-

j,
Discipelen , en in 't byzonder door zodani-

3, gen 5 als Naamlysten gemaakt hebben , uit

zyne Werken gekopieerd (*)."

Dre be. zagen , kort hier voor , verfcheide Au-

iedeiie"d
Opgeteld , die op den zelfden voet te

^ " ^ 'werk gegaan zyn als onze Ridder. Hier onder

bevinden zig ten minlle vier Kruidkundigen uit

Vrankryk j drie of vier uit Engeland , zes uit

de-Nederlanden; de overigen uit andere deeleri

van Europa. Geen derzelven kan men eigent^

lyk een Discipel noemen van Linn^üs, eii

nogthans hebben de meeften derzelven zyn Ed.

,

zo niet in de Klasfikaale fchikking , ten minfte

in de Benaamingen cn Soortelyke onderfcheidin-

gen , nagevolgd. De Heer Kramer heeft

een Lyst gemaakt der Planten , door hem in

Neder - Ooftenryk waargenomen ^ welke vol-

maakt gefchoeid is op den leest van 't Samenftel

van onzen Ridder, zonder dat men echter zeg'

gen kan, dat dezelve uit zyne Werkeo is geko-

pieerd. Ondertusfchen heeft deeze , zo iiy

zegt , „ de i^Iethode van L i n n^ u s verkoo-

zen te voï^cn , als de minst onvolmaakte van

allen , welke tot dien tyd toe uitgegeven

„ waren , en naast komende aan de Natuuriy

ke , doordien zy de Gewasfen , die zelrcre

verwantfchap hebben , minst van allen af-

i Ouvragei, Fa»nil, Prtf, p3g,



DÉR ÏCrüIDKÜSDE. 125

•j, zondert." Zyc Ed. brengt voorbeelden dieri- Inléis

aangaande by. Even zo min kan men de Flora ^^^^^^

Belgica van den zeer geleerden Heer D av 1 li

DE Gorter een Naamlyst noemen , die uic

de Werken van Linn^us zoude nagefchree-

ven zyn. Ik zwyg van andere , niet miiidef

uitmuntende Kruidkenners , die de Benaamin-

gen van L I N N ^ ü s meer dan deszelfs Klasfi-

kaaie fchikking volgen , doch niettemin de Se-

hoorlyke waarde ftellen op den arbeid van on-

zen beroemden Ridder. Dc Heeren G r o n o-

vius, vAt* RöyEn, Hill, en hoe vëel

anderen niet üit de gedagte Optelling, inzon-

derheid onze vermaarde Höogléeraar de Heer

J. B u R M A N N ü s en deszelfs waardige Zoori eri

Opvolger de Heer N. L. B ü 11 m a n n u s , door

zyne in 't jaar 1 768 uitgegevene Flora Indica i

als anderè , beroemd , kunnen hier van tèn bly-

ke ftrckkeli.

Ik wil nu niet omflandig Ipreeken van de laf-

fe berisping van gemelden Heer J. Burmannu^
door A D A N s o N , ten opzigt van deszelfs be-

handeling van 't Werk van Plumier; om
dat die van zelf vervalt. Schoon onze Hoogi
leeraar zegt , dat de Mombin van dien Pater

LiNN^us Spondiai genoemd werdt ;

hadt zyn Ed. doch dien naim geenszins aan 'i

hoofd der Afbeelding en befchryving van Plu-
Ml ER geplaatst, gelyk onze Franfchman voor-

wendt: ja daar is geen Afbeelding van die Planc
door den Heer B u r. m a n n r s uir-^e^even , éri
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- wat de Achras of Sapota aangaat, deeze Naa-

men vind ik zelfs in het Register niet. Onze

Hoogleeraar heeft inderdaad meer agting ver-

diend , door zyne geleerde befchr^'vingen en

beoordeelingen van zo veele vreemde Gewas-

fen , dan door het uitgeeven van een groot getal

goede Afbeeldingen, gelyk Adaisson van

zyn- Wel Edele zegt (*).

Wat nu de verandering der Benaamingcn

,

door L I N N u s j aangaat ; indien daar omtrent

^en vaste voet geweest was , onder de Kruid-

^ndigen , zou men zekerlyk den arbeid , dien

onze Ridder daar in ondernomen heeft, minder

kurrcn bilHkcn ; dan , wanneer men het Oog

flaat op de verwarring , in dit opzigt plaats ge*

had hebbende. Zyn Ed. is een weg ingeflagen,

dien niemand voor hem hadt bewandeld :

heeft de gebrekkelykheid van veclc Benaamin-

gen aangetoond en de Kruidkunde, in deezen,

aan vaste Wetten getragt te binden ; verwer-

pende onder andereu ook alle Barbaarfche naa-

men

il I'est encore nioins de defigurer les Oiivrsjes postumcs «fes

Auteurs, en les publiant avec ces noms inpropres, come a

estimable .par nombre de bonnes figiues qii'il a procurées

aux Botamistes ,) en metant a la tére des figurcj & descrip'

tions de P L u M I E R Ie Synonyme Grec du Pirasur (Adf

ras) au licu du Sapota,- celui da Prumer {Sptniias) au
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ilien , en die van geene betekenis zyn (*), Ik IvttU

geloof 5 dat zyn Ed, in deezen het algemeen ,
^^^^^

én inzonderheid de Geleerden , meer pleizier

gedaan zal hebben , dan zyn berisper door den

Schryftrant der Franfche Taal, in zyn Werk j

geheel naar de uitfpraak en zodanig te verande- •

ten, dat men zig fchaamen zoude, ih 't fchry-

ven hem dus na te volgen (f). De Heer

Adanson is hier geheel tegen 't gëmeené

gebruik aangegaan , 't welk hy in onze Üiddef

zo flcrk afkeurt (|}. En , dat de veercieii

GrondJftellingen , op welken dezelve die ver-

aü*

C*) Zie LiNNSi PhHós, ÉoiMka $ i6o , &c,

^
(t; 15/ voorbeeld , met te fpellen ciake, k<lh, k*tkuns ^

hJi; Relyk wanneer hy zegt, /« Mttode parfèu &c tlU

us; fou ia plaits ran /.r?* / vtra ^ in plaats van virré.
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iNtxi- anderingen in de Naamen der Platicgewasfen gé-

öijfG. maakt heeft:, weinig grond hebben, zou hem nog

te bewyzen ftaan.

Famiiiën De Heer A D a N s o N verbeeldt zig, dat de

voi^geïsT^Natuurlyke Methode geen herfenfchim zy, gc-

DANsoN, lyk fommigcn gewild hebben , en , zo hy dezcl*

ve niet getroffen heeft» meent hy 'cr het naafle

aan gekomen te zyn , met s^ync 58 Familiën,

in welken de 161 5 Geflagtcn , welken hy ge-

field heeft , zyn gcfchikt , om door onderfchik-

king de 18000 Soorten of Verfcheidènheden

van PlantgeWasfcn , welken 'cr opgegeven zyn,

te bcvatrcn. Hy denkt dat 'cr nog vier of zes

honderd Geflagtcn , cn misfchien wel agtticn^

duizend nieuwe Soorten te
"

ontdekken 7yn op

den Aatdbodèm. En , fchoon dit alles op ge-

neuglyke denkbeelden berust , zal ik doch hier

een Lyst van zyne Familiën opgccvcn , mids de

moeite befpaarende van dezelven te verduit-

fehen.

i.Bisfus. il.EIeagnus. 23.Apodns.

2 Champignons1. i3,Onagres, 24, Bourachej.

3.FUCUS. 14. Mines.

4.Eratikes. iS-OmbelHferes. 26. Vervenes.

5. Foujères. 16, Compofóes. 27.Perfonees.

6. Palmlers. 17. Campanules. 28. Solanons.

7. Gramcns. 18. Briones. 29, Jasmins.

g-Liliafces. So.AnagalIis.

9. Jenjainbrss. ïo. Scabieufes, 31. Saiikaires.

jo. Orchis. 21. Chrevrefeuilies. 32. PourpierS'

11. Ariilolocbest 22. Airsles.

\ 34. A^'



AUiarances. 4ó.iinones.

38. Espargoutes, 47. Chatefiers.

39. Perfikair?s. ^S.TilleuIs.

?.|,A!fines. 43. Legumineafe:

SS.Blitons. 44. Pistachiers.

SO.Jalaps. 45,Tinmaies.

37. Amarantes. 46.Anones.

52. Cruciféres. Inlel

53. Pavots. riNG.

54. Cides.

55. Renoncul,

40.Gai-oii. 49.Geunic
41. Rofiers. 50. Mauves. .

42. Jujubiers. si.Capriers.

Zo men de ondcifchikking der Gcfiagten na-

gaat, zal men daar in geen miiuicr or!;erymd-

heidbefpeuren, dan die, welke in deeze fchik-

king der Famihen aanflonds in 'c Do^ loopr. By
voorbeeld, de NympJiaa, Afafu^ ,

'Hydrocha-
ris zyn in de Familie der AristolochicB geplaatst ^

welke byna niet dan door de Bladen overhoeks

{Folia ülterna) te hebben , van de Fan-ilic der

Orchis verfchillen moet. In geene van deeze
beide Familiën zou een Corotta plaats hebben ,

maar de Bloem zit op 't Ovarium, Andere
Aanmerkingen op deeze Methode temaaken,
gaa ik voorby : te meer , dewy 1 de Autheur er-

kent, dat 'er nog vcele verbeteringen en ver-

meerderingen in kunnen plaats hebben : gelyfc

wk zyne befchryving van alle de gedagte Fa*
miliën, in óén Boekdeel in Oftavo, zeer Op^
pcrvlakkig is , te meer om dat 'er 7.0 verfchil-

lende Gewasfen in ééne Familie byeen gevoegd
2yn, dat 'er niet gevoeglyk van die allen te gc^
^'k gefproken kan worden. In de Familie der

ih phl, I, sto^
Mm-
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Inlei- Mauves , anders Mahacées , of Planten die naar

piNp. de Malva gciyken , by voorbeeld , worde on.

der dezelven gefproken van de Baobab , den

zwaarften Boom mooglyk die 'er bekend is

,

groeijende aan de Kust van Senegal ; een Boon?

die een Stam heeft van 25 Voeten en daar bo-

ven dik, en een Kroon van 150 Voeten mid-

dellyn ; als ook van de Ceiba , die eenen Stam

heeft van I2g Voeten hoogte. Men begr^-pt

ïigt , hoe deeze Reusagtige Boomcn , in eene Na-

tuurlyke familie , by de Kaasjcsbladen fh'oo-

ken!

Ranpen De Hcer GvET T A R D , dcoT wicn in '£

frBo.""i3ar 1747 ' en t^Lïs zestien Jaai'cn vroeger, een

Lyst der Piantgewasfen , die intuurlyk omftreeks

^tampes , Oxleans en in andere dcelen van

Vrankryk groeijen , door zyncn Grootvader

P E s c u R A I N opgemaakt , met zyne Aanmerr

kingcii uic^L^cgcvcn wordt
; Iprcckt noopens

zyne behandeling ten dien opi^igto aldus. „ V^'ai;

„ de fchikking aangaat , heb ik die gene ge-

volgd , welke de Heer LiNNiEUs ons op^

„ gegeven heeft in zyne Brokken der Kruid.

kunde (f) ; *t welk byna uitkomt op her

^, Stelzel van To urne fort. Ik heb '«

„ maaf

(*) Ondfir den naam van Ok/trvatms fur ïu Piantts pst

Monft. Guettard. Faris 17*7.

(t^ Fragmens it Lotémqui. Ik denk dat zyn Ed.
^'

rr^menta Methodi nsturalis , die in de CUtfii PiMtarH*

fJmai, Aanp 1738, uitg^evcn zyn , cal bedoelen.
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j, maar eenige veranderingen in gemaakt, wel- ]

„ ken myne Waarneemingen fcheenen te ver-^^

j, eifchen. De Orde van den Heer L i nn.ï:üs

heeft my met decze \\'aarneemingen veel

j, beter gefcheenen te ftrooken , dan alle Stel-

3, zeis" van Kruidkunde , die tot nog toe aan 't

5, licht gegeven zyn- Dus bemerkt men wel,

„ dat ik niet voorwend een nieuw ; Stelzel te

„ geeven , maar dat ik my van de fcbikking be-

dien , welke my de Natimrlykfte voorgeko-

men is , om Waarnet-m'ngen wereldkundig

te maaken , welke dienen ]:unnen , om een

„ naauwkeuriger en algemeener vStclzcl te for-

meeren." Voorts fpfeekt hy van de Klieren

en Haairtjes , voorheen gemeld- * -en merkt

aan , dat zyne Waarneemingen daar omtrent

hem gediend hebben om Onderdeelingen te

maaken in de Rangjen van Linn^:us. Som-

mige Rangen , echter , zyn door hem uitgedagt

en afgeleid van de gedagte Haairtjes of Draad-

jes, die men op de agterzyde der Bladen vindt.

Zy volgen elkander aldus.

1. Champignons» 6. Orchis. 11. Juliferres,

a.Algues. 7-Lil)acèes. 12. Utrlculaires*

S.Fougcres. 8. Graaainèes. 13. Papilionacèes.

4»Mous£es. 9. Visqueufes. 14. Tithymaics.

5. Aquatlques. io« Farineufes (*}. 15. Ancmonécs.
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INLEI- i6. Roücèes. 26. ripucèes. 35- I'apavers.

j7.Pomiferres. 27. Columnifein 3Ö. Oeiilettèes;

ig.Lapacèes. zS.Cruciferres. 37.Infund!buliform,

1 9.Campanule'es.29. Malvacèes 38. Cynarocephales.

20. Apocinècs» 30. Hypericècs 39. ?1. a Fleurons.

2uApariiïèes. S'.Masqiièes. 4o.Radièes.

22. Umbelliferr,32.Veroniques. 41, Pl a demi-Flsur,

23. Borraginées. 33-Labiées.

24. PorceHinèes 34.Cucurb!tacées.

25. Lyfimachèes.

Ik heb de Naaraen dcezer Rangen niét goedr

gevonden te vertaaien , om dat de meeften uit

zig zelve- blykbaar zyn , en dat het my ook de

moeite niet waardig is voorpekomen. Inderdaad,

wanneer men op de vcrichillendc Plantgcwasfen,

die in fa-nmige Rangen t'huis gebiagt zyn , en

op de geringe cndcrfchciding van eenige nieuwe

Rangen,: hier door den Heer Guettard
tiisfchen die van Linn^. us ingcvoe(:rd, agt

^eeft, dan zal men dit niet voor een Natuurly-

jfce maar voor een zeer Onnatuiirlyke Methode

erkennen moeten. Men vindt dus de Heide

(Erica) in de zelfde Rang geplaatst met de

Dondërbaard of Huislook (Sedum) en derge!-ke

Sappige Planten , onder den naam van PorcelU-

v^s, om dat dci-zc]ver Kliertjes na-ir de Elaart-

jes of Puistjes , we^re in zekere Kwaal, in 't

Franfch la Porcelaine genaamd , op de Huid

^êr Menfchen zig vertooneDj gelyken zouden j



DER K R U I D K U N p E. ^33

De Engelfche Heer Doktor Hill, reeds in IwLEr-

verfchcide opzigten bekend in de NatuurlykeDlNC:.

Hiflorie, heeft, nu dertien of veertien Jaar ge-^^^X^

leedtn een Werk begonnen uit te geeven, datHiu.,

nog vervolgd wordt. Hy noemt hetzelve : Het

Samnjlel . der Kruidkunde , of een Reeks van

Proeven en Waarneemingen , jlrekkende om het

inwendige Maakzel en Leven der Planten , der-

'zeiver Groeijing en Voortteeling , te verklaaren ,

enz. Bevattende tevens eene nieuwe Ontleedkun-

de der Planten. Alles uit de Natuur alleen (*).

Dit Werk wordt gedrukt in groot Folio, en

ten keurigfte uitgevoerd, bevattende boven-

dien een menigte van Plaaten, die dit alles op-

helderen. Zyn Ed. fpreckt dus van de Metho-

de der Sexen. „ In 't Jaar 1735 gaf Lin-

„ NiEUS, boven alle I.of vcrl-.cvcn, na vrug»

„ teloos zyne nieuwe Denkbeelden in Engdand

„ voorgefteld te hebben , in Holland dat Sa-

„ menftel der Plantgewasfen uit , 't welke de

„ Kenmerken der Klasfen afleidt van de Meel-

„ draadjes {Stamina) eri den Styl (Pistilkm^ ,

3, en alle de deelen van de Bloem gebruikt t(;:

u ondcrfcheiding der Geflagten. Dit Samen-

5, flel is , de volgende vierentwintig Jaarcn ,

„ langs

(*) The VEGiTlBlX SYSTEM, or a Series of Expcriments



234 De Lotgevallen
Tnlei-,, langs hoe meer gevestigd geworden, en, in-

„ dien wy onze Gisfing mogen bouwen op des«

„ zelfs Waarde, zal 'het in Wezen blyven,

„ (zelfs al werd 'er eene Natuurlyke Methode

3, uitgevonden,) zo lang de Weetenfchappea

3, beftaan." Isiettemin ftelt gezegde Doktor

ecTie verdeeling der Planten voor , welke op

der/elver Ontleedkninde zou gevestigd zyn , eii

wel in zE^ i.N FAMiLiëN , als

1. De Kampernoeljes ofPaddepelen , die noch

Bladen nodi zigcbaare Bloemen hebben.

2. De meren, die geheel EIr.dcri- zyn.

3- De Mosjhi,- y^üer LIaiujes vaiangingea

zyn van den binncmlen Baftr.

4. JJe Varens . die haar Bloemen op de Rug

draagen.

5; De Grasplanten, met onverdeelde Bladen

en Halmen.

6. De Palmboomen , draagendc de Bieden al-

leen aan 't hovende van den Stam.

7. Alle andere Kruiden , niei tot eene der ge-

dagte FarmKëD behoorende.

Van dèeze Familiën brengt de gedagte F^eer

in zyn Eerfte Deel , van ieder ern \ oorbeeld

tot opheldering van het verfchil , door Ontleed-

kunde ontdekt, in Afbeelding en bcfchryving

te berde : gaande dan vervolgens over tot de

befchryving der Plantgewasfen ,
volgens de be-

naamingen van Li nn^us, door een memgte

Afbeeldingen opgehelderd: zo dat dit zyn
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Werk, van 't welke reeds twintig en meer Boek- Inlei-

dealen van bekwaame dikte, in Folio, het licht^^^^'

^ien, door den t^ d een geheele Bibliotheek der

Kruidkunde zal uitleveren.

LiN NiEüs fielt, in de Twaalfde üitgaave Nieuwe

van zyn Samenftel der Natuur , wederom ecn^^^j^^j'^^^^i^^

Natuurlyke Schikking voor , die my niet minder

behaagt dan de voorgaande. De Plani^ewas-

ièn (zegt zyn Ed.) worden gemeenlyk in d?ie

Stammen onderfcheiden , naar dat zy de

Zaadblaadjes of Zaadkwabben enkeld , duhbeïd

of in 't gefieel niet hebben. Hy ftekze dus op,

MoNocoTYLEDONEs : Frugc» : I, a, 5.

DicoTYLEDONES : Plant^ï: 4, 5.

AcoiYLEDOiNEs ; Crvptogama : 6 , 7 , 8 j 9.

Debygevoegde Cyferletters zien op de volgen-

de Verdeeling in N a t i ë >i ,uit welken de Inge-

zetenen van het Ryk der Blanten zouden faraen-

^evloeid zyn ; als

i . P A L M B O OM E N 3 die Gcn Bloemjleng en

Frugtfcheede hebben. Deezc v.ordcn aan-

gemerkt als Indifche Vorsten, uit-

muntende door hunne ontzaglyke hoogte

en een enkelen ongetakten blyvendc Stam

,

die met altoos groenend Loof gekroond

ij. Z-fdraagen een ryken\Schat van Frug-
ten^ die Voedzel verfchaffcn aan de voor-

mamjie Dieren en den Menfch.

II, Dirt. I, Stuk»
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Inlei- 2. G R A s p L A N T E N , die KafagtïgB Hal
PING. hebben. Deezen merkt hy aan als 't

Gemeene Volk, het Land bewoo-

nende , en dus als Landlieden , de kragt

en fteun des Ryks , die , hoe meer zy be-

fnoeid en vertreden worden, heemeer in

getal toencemen. Zy leveren Kmlzd uit

aan de meejle Menfchen en Beejlen.

3. L E L I ë iN , viet Rolwortelen. L eezc ^'or-

den als Hovelingen aan^'cmcrkc

,

. praaiende met heerlyke Statieklecdcren, of

/ ' never als P r i e s t É rs , de Gewi de Vs^z-

fchen bev/ooncndc , om tot glor'.c -wi het

Ryk te Jireliken.

4. K R u I D c N des l^elds , een Javbks Ge-

was maakende, van veelerley gefiaL'e. Dc ^

zc ftrekkcn , door liaare meniü,\ uu'- :c

' Smaak , Reuk en Kleuren , tot algemeen

gebruik. Zy worden aangemerkt als de

E D E L E N Jn het Ryk der Planten.

5. Boom EN, die de Bcsfchen uitmaaken ,

van den Rang der Edelen , doch met een

blyvende Stam', en derhalve dc Staa-
TEN. Men vindtze omringd door hunne

T)ienaars en bcfchut door een W^ngt van

Soldaaten, dat die Doornagtigc Gcwasfcn

zyn, welken zig dikwils om de Stammen

en Takken llrengeicn. Ook ontbreekt het

hun niet aan Tafelfchuimers , die hun geen

voordeel doen , te weeten de Bygewasfen.

Zy hresken den Wind, geev^n Schaduw (tan
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de Menfchen en Vkrvoetige Bieren en huis- iNtÉt*

vesting aan de FcgeleUy terwyl hunne Firug-^^^^*'

ten ten algemenen dieiijle Jtrekken* '

.

6, Va RE^ s , die 't Zaad op dc Rug dm*
gen. Deeze, als Werklieden aan-

gemerkt, bereiden den Grond voor de Na-

komelingen.

7. Mossen, itiet gefchubd Loöf en Huik-

jes op 't höofd : dus als S l a A v E n voor-

komende , die fchraal zyn en honger ly-

den , moetende zig behelpen op plaatfen

,

welke voor de anderen onbekwaam zyn.

Deete befchütten de Woftels der Boomen en

Kruiden , zo voor den Forst als voor dé

brandende Zonnefchyn , en tevens voor te

groote Fogtigheid in 't Foorjaar en de

Herfst. Zy verzamelen ook eene vrtigt-

baare Aarde tot mesting dei Landeryhu

«. Wieren , iii 't Water woonetide , byna

ongekleed 3 zonder oplooizel of fraaiheid ,

en dus als Duikelaars befchouwd

7.y toonen zddzaavi Bloem of Frugt.

9. Paddestoelen, 't U i t s c h o t des

Ryks , dat zig niet toelegt dan op ücelen

en fooven , leevcnde doch alleen van 't

Vuil en Uitwerpzel der andere Planten of

van derzelver Krengen. Zy komen in de

Herfst te voorfchyn , en dus als 'J ware in

de Nagt , ah de anderen f.aapen.

Hoe fraay ook dceze Natuurlyke Methode

It. DWL. I. STUK,
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InLei- mag uitgcdagt en hoe aartig met Zinfpeclingcti

DIKG* Yenykt zyn , komt my niettemin de Schikking

wat onregelmaatig voon Onze Ridder laat

de Grasplanten volgen op de Paltnboo^en , en

dit aUeen , om dat zy daar mede overeenkomen

in de manier van uitfchietinge der Zaadfpruitjcs

en in 't getal der Zaadkwabben of Zaadblaad-

jes. Immers ^ indien deeze een regt Kenmerk

tot onderfchciding waren , dan moeiten zy in al-

le Planten plaats hebben* Ik beken wel, dat

^Ven 't zelfde gezégd kan worden ten opzigt

van de Bloemen en derzelver Teeldeelen ; doch

die Planten , waar in men geen V'rugtmaaking

ontdekken kan, worden te regt in éóne Klasfe,

op 't ciid geplaatst, in de Methode der Sexen.

Hier zouden vier Klasfen zyn ^ zonder zulke

Zaadblaadjes. Ten anderen zie ik niet, waar

de Fleeilers gevoeglyk t'huis gebragt kunnen
worden, volgens de gcdagtc fchikking, en der-

halve zal ik hier een Voorflelling doen van

deeze

NATÜÜRLtlCE MéTHODÊ*

t
.
Klasfe. P A L M s O OM E N. Die een Bloem'

fleng en "\'rugtfcheede hebben , met

een hoogen ongetakten Stam ,
ge-

kroond met altyd groenend Loof.

mmmm B O M E N. AUc andcrc zooder oD^

derfcheid, doch nader verdeeld kun-

nende worden.

3. Klasfe*
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3. Klasfe. Heesters. Die maar een klei- Inut-

nen Stam hebben , ofTakswyze uit^^^^*^»

den Wortel fpreiden, en wier Ge-

was overblyft

4' " ' ' Kruiden. Die een Jaarlyks Ge-

was maaken van veelerley Geflake ,

't zy ract een al of niet overbly-

venden Stoel of Wortel.

5»— Bol PLANTEN. Deeze zyn door

den Eolagtigen Wortel kenbaar.— Grasplanten. Die Hahiken

draagen en waar onder dus alle Soor-

ten van Koom begreepen zyn.

7. Varens. Die geen Bloem heb-

ben en 't Zaad op de Rug.

8. Wieren. Die in 't Water huis-

vesten, toonende zeldzaam Bloem

of Zaad,

9. Mossen. Die als uit gêfchubdft

Blaadjes beftaan en Huikjes hebben

op de Zaadfteeltjes.

10. Paddestoelen. Een Gewas

op zig zelve, zonder Blad of Loof.

Deeze Methode is, in 't hoofdzaakelyke , zeef

Geinig van die van L i n n u s verfchillende ;

dan alleen door het invoegen van de Klasfe der

Heefteren , welke myns oordeels niet wel tot

de Eoomen of Kruiden kunnen betrokken

^'orden. Dus zal dc Hoofdverdeeling van 't

%k der Planten veel meer .met die ^a^ 'c

^yk der Dieren, als welke maésks van bivk-



ÏNLEI- baare verfchillendhedeh , die iedereen weet eii

niet ver te zoeken heeft, afgeleid is, ovcrccn-

komllig z^^ri. Ook behoeven dus die edele Palm-*

hoornen niet als uitfchot agteraan gevoegd tc

worden (*), maar kunnen een gevoeglyke plaats

bekomen. De Rangfchikkingen zouden dan ,

naar de Omlïandigheden , van de Bladen , Bloe-

men of Vrugten , kunnen afgeleid worden ; doch

het zal beter zyn , daar in de INlethode te volgen

van ónzen Ridder, die het Tweede Deel van zp
Samenstel der Natuur volgefis de Teeldee-

len der Bloemen ohderfcheidt ; hoc^.el zyn Ed.

in de Pahnboomcn de gedaante van het Loof

daar toe gebruikt heeft , gclyk wy vervolgens

zien zullen^

iComende dan tot ontvouwing van de Metho-
de der Kruidkunde , op de Sexen der Plantcri

door den wyd beroemden L i n k u s geves-

tigd , zo zal ik hier eerlleiyk opgecven zynen

Sleutel van het Stelzel der Sexen.

JÖe Bruiloft der Planten is ópenbaarof hei-

tnelyk. Hier door vcrllaan wy de werking

der Plantgewasfen tot Voorttceling of de

BloemmaaMng.

De Openbaaue Bruiloft heeft plaats, wanneer

de Bloemen duidelyk zigtbaar zyn voor 't

bloote Oog. Dezelve gelchiedt
'

Een-

ftaari du^, In dc Twa.7l/cie migaave van liet Sa-
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Eenbbddk;. Daar de Mannetjes en Wyijes op Inlei-

een zelfde Leger rusten. Dat is, daar alle^^^^*

Bloemen Tweellagtig {Hermaphtoditi) zyn,

bevattende zo wel de Meeldraadjes als de

Stylcn. Hier in heeft plaats eene

' ^Afzondering, wanneer de Mannetjes elk op ^

zig zelve flaan , zynde de Meeldraadjes niet

fainengegroeid , en dit gefchiedt

r Onverschillig , als de Meeldraadjes
*

I
van onbepaalde langte zyn , waar uic

i voortkomen de Klasfen van

^ OiNDERGESCHiKT , wannccr twee Meel-

draadjes altoos korter dan de anderen

zyn , waar uit de Klasfen van

VVereeniging, wanneer de Mannetjes naby

elkander en famengevoegd zyn ; de Meel-

draadjes naamelyk ondereen , of met den

Styl of 't Vrugtbeginzel , als in de Klas-

fen van

TwEEBEDDiü. Als de Mannetjes cn Wyfies
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afzondcrlyk geplaatst zyn ; te weetcn , dat 'cr

Mannetjes- en Wyfjes Bloemen voorkomen

in een zelfde Soort ; 't zy op een zelfde of

op byzondere Planten , en dit maakt de Klas-

fcn van

MONOIKIA. 21. POLYGAMIA. 23.

DiOIKlA. 12.

De Helmelyke Bruiloft heeft plaats, wanneer

de Bloemen met het bloote Oog naauwtvks.

zigtbaar zyn , en deeze zyn gebragt in dc

Klasfe der
Cryptogamia. 24.

Dit alles zal zig nader verklaarcn door de

Kenmerken der Klassen. Zie Plaat II. (*).

I, Klasfe. MoNANDRiA. Eenmannige.

Een Meeldraadje in een tweeflagtige

Bloem, Fig. i.

II. Klasfe, DiANDRiA. Tweemannige.

Twee Meeldraadjes m een tweeflagtige

Bloem, Fig. 2.

ITT. Klasfe, Triandria. Driemannise.

Drie Meeldraadjes in een tweeflagtige

Bloem, Fig. 3.

ginecle gekleurde Afbeelding van de Scxen der flanten , «

pimo, te Leiden in 't jaar 173(5 dooi Ehfet iiiTeegeven,
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IV.KIasfe. Tetrandria* ViE]

Vier Meeldraadjes in een tweeflagdge

Èloem, Fig. 4. maar, zo 'er twee naast

aan elkander korter zyn , dan behoort di^

Plant tot de Veertiende Klasfe.

V. Klasfe. Pentandr/a. Vyfmannice.

Vyf Meeldraadjes in een tweeflagtige

Bloem, Fi^, 5,

VI. Klasfe. HEXANDaiA. Zesmannige.

Zes Meeldraadjes in een tvveeflagt.i-e

Bloem , Fig. 6 : doch zo 'er twee van ,

tegenover elkander ftaande, korter zyn ,

dan behoort die Plant tot de Vjftiende

Klasfe.

VII, Klasfe. HeptANdiua. Zevenmannige.

Zeven Meeldraadjes in een tweeflagtige

Bloem, Fig. 7.

VIII. Khsfe, OCTANDRIA. Agïmannige.

Agt Meeldraadjes in een tweeflagtige

Bloem, Fig. 8.

lx. Klasfe. Enneandria. Negenmannige*

Negen Meeldraadjes in een tweeflagtigö

Bloem, Fig. g,

X. Klasfe. Decandrj^; Tienmannig.e.

Tien Meeldraadjes in oen tweeflagdge

Bloem, Fig. 10.

i KI. KlaS'



XI. KI. D0DECANDRlA.TwiiALFMANMIGE,

Twaalf tot negentien Meeldraadjes in een

tweeflagtige Bloem, Fig. ii.

XII. Klasfe. Icosakdria. Twinticmannige.

Twintig cn ook wel meer Meeldraadjes,

zittende niet aan het Bloemkasje, maar

aan de binnenzyde van de Kelk , lig. i

XIII. Klasfe. Polyandria. Veelmannïge.

Van twintig tot duizend Meeldraadjes

,

in het Bkïerakasje ingeplant , in een

- tweellagtige Bloem, Fig. 13.

XIV. Klasfe. DiDYNAMI.A. TWEEMAGTIGE.

Vier Meeldraadjes , waar van twee langer

zyn en twee korter; de langden naast el-

kander ffaande. Ttg. 14.

XV. KI. Tetradynamia. Viermagtige.

Zes Meeldraadjes , waar van de vier lan-

ger zyn , dan twee tegenover elkander

llaandc Fig, 15.

XVI. Kl.MoNADELPHIA.EKKEtËROEDERTCE

De jVIeeldraadjes zyn van onderen famen-

gegroeid , of komen uit één Lighaani

voort. Fig. 16,

XVII. KI. DlADELPHIA. DuBEELBROjEDJEfiJGE.

De Meeldraadjes komen uir een dubbeld

Grondiluk voort, Fig, 17.

XVIII. Klas-
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XVIII. KI. POLYADELPHIA. VeELBROEDERIGE. INLEI-

DING.
Dc Meeldraadjes komen voort uit drie of

meer afgezonderde Lighaamen. Fig. 1 8.

XIX. Klasfe. Syngenesia. Samenteeligf.

De Meeldraadjes z^n met de Helmpjes

,

zelden met de Draadjes, famengegroeid

tot een Cylinder. Fig. 19.

XX. Klasfe. Gynandria. Manwyvige.

De Meeldraadjes zitten op den Styl of

Stamper. Fig. 20.

XXI.Klasfe. Mo^OIK^A. Eenhujzige.

Men vindt Mannetjes- en Wyfjes- Bloe-

men op eene zelfde Plant. Fig. 11,

XXII. Klasfe. Dioikia. Tweehuizige.

Mannetjes- en Wyfjes Bloemen op ver-

fchillende Planten van eene zelfde Soort.

Fig, 22.

XXIII. Klasfe. Polygamia. Veelwyvige.

Twecflagtigc en Mannetjes- of Wyfjcs-

Blocmen in eene zelfde Soort. Fig. 23.

XXIV. Klasfe. Cryptogamia. Geheim-echte.

De Bloemen binnen de Vrugt of op een

b>^ondere wyze verborgen. Kig. 24.

Tot de Onderdeeling der Klasfen heeft onze verdceiing

Ridder in dc ecrfte Klasfen , van I tot XIII
,i'^R»»g«"-

gebruik gemaakt van het getal der Stylcn of Stam-

pers , of van derzelvcr Stempelen , indien do

''''
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Styl OTicbreckt , dat is van het getal der Vrou.

v\ elyke Dcelen of die tot de Vrugtbeginzels be^

hoeren, Dus heeft men aldaar Rangen van

MoNOCYKIfl. , DiCYMIA, TrIGYNIA, Te^

TRAGYNiA, Pentagynia , &c. Dat is

EeNWYVIGE ,TWEÈ\VYVICE, DrISWYVICE ,

ViERwYviGE, Vyfwyvigie:, enz.

In de volgende Klasfen heeft zyn Ed. een an-

dcre cniderfcheiding , gelyk noodzaaklyk was

,

gebruikt, te weeten de Planten van de .XVI,

XVII, XVIII , XX , XXI, XXIIfte Klas-

fen , heeft zyn Ed. in Rangen Msrdecid naar bet

getal der Meeldraadjes of i\IeeIknopjcs, en dus

der Mannelykc dcelcn : zo dat daar onder

Monandria , Diandria, TriandkiAi

&c. dat is

EEKMAKNICE, T-VVEEMINNIGE, DrIEMAN'

j^ige, enz. zyn.

De Veertiende en V'yftiendc Klasfe zyn naar

het verfchil def Zaadhuisjes verdeeld, maar de

Negentienfle heeft een andere Onderdeeling ver-

cifcht, In deeze Klasfe koinen de Planten,

wier Bloemen door T o u r n e f o r t in Floris

Üoscuhfi , femi-fioscukfi cP radiati onderfchei-

den zyn , cn waar xmi die beroemde Kruidken-

ner drie Klasfen maakte. Dczelven zyn alhier

ondereen gemengd, doch onderfcheiden naar de

gefchapenheid der Bloemetjes , die het Hoofdje

of den Knop van den Blcemfteel famenfteHefl.

Dcpze famenvoeging worde van Linn^ü»,
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Polygamia of f^eebvyvsry g,ccY^éld y en zyn F.d. I

maakt den Ecrltcn Kang van ecnc
^'

POLYGAM I A ^.QUALl S of EGAALE VEELWYVERY.

Wanneer alle de Blommetjes iweeflagtig

zyn , dat is , zo v;cl een Styl en Vrugtbe-

ginzcl als Meeldraadjes hebben. Vervol-

gens ftelt zyn Ed. eenc

POLYGAMIA SPURJA 01 BASTtRD-VEELWYVERV.

Wanneer het midden wordt bcflagcn van

dergelyke Blommetjes , doch dc Rand of

Kroon enkel beftaat uit Vrouwclykc ,
en

zulks op driederley manier.

l PoLYGAMIA SPPERFLUA of QvERTOLLICK

\'l',ELWYVERY.

Wanneer dc Vrou\velyke Blommetjes in de

Rand zo wel Zaad voortbrengen als de

Tweeflagtige in 't raidden van de Bloem-

knop.

2, POLYGAMIA FB;'STRANEA of VrüGTELOOZE

Veelwyvery.

Wanneer de Twecflagtigc Blommetjes, in

't midden ,
vrugtbaar zyn , doch de Vrou-

welyke , aan den Rand ,
wegens gebrek van

den Stempel, onvrugtbaar.

POLYCAMIA NECESSARIA of NOODZAAKLY-

KE Veelwyvery.

Wanneer de Tweeflagcige Blnmmcijes , om

de zelfde reden ,
onvrugtbaar zyn , doch de

Vrouwelyke , aan den Raijd . Zaad voort

brengen. Q 4
II. DEFI,. r» STT-K,
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Inlei. Eindelyk heeft 'er ook plaats eene

DING.

POLYGAMIA SegREGATA of AFGEZONDERDE
Veelwyvfry.

Wanneer verlchcide Bloemdraagcnde Kel-

ken vervat worden van een gemeene Kelk,

om een enkele Bloem uit te maaken.

Ook is by die van deeze Klasfe nog een

Rang gevoegd onder den naam van

MOKOGYNIA of EeNWYVIGE.

Wier Bloemen in gefteldheid der Tecl-

deelen tot deeze Klasfe behooren, ichoon

het gecnc Samcngefteldc , maar enkele Bloe-

men zyn, gelyk de Vioolen, Balfaminaas

Flos Cardinalis, enz (*).

De XXIII, Klasfe , welke zelf den hoofdty-
tel van P o l y g a m i a voert , is in trrie RaJ^-

gcn van Monoikia , Dioikia en Trioikia ver-

deeld
; naar d.it de Bloemen van verfchillende

Sexen zig op eene, twee of drie Planten, van
de zelfde Soort , bevinden. De XXIV. is al-

leenlyk in twee Rangen , van Filices ^ Musci,
onderfcheiden.

Dee-

(*) In de 0p;c I:ng Jer Gcflagtcn van deeze Klasfe, Syst.

^^r. XU. Tom. U p 43 , is door den Heer LlNN.ïüs'de
Rang van PtlygAmla fu^erflua, welke voor het 9+4. Gefljgr

geplaatst mr^st zyn , niet aangeweezen , waat door die vol-

gende, tot 977 , verkoerielyk tot de Pt,lyz*mia *quaS^ fcby-

nen te behooicn: doch deeze uitlaating lierftelt zig gereede.
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Deeze Klasfikaale verdceling is inderdaad Inlei,

zeer Konltig , en , als op zodanige Dcelen der

Planten, welke, een bcftendige figuur en plaat-
j^f^"^^'^^*^*

zing hebben, gegrondvest zynde , kan menzei'^^^^^o»*

ook niet dan on\-eranderlyk aanmerken. Het

eenigfle, dat ik 'er tegen heb, is, dat deeze

Deelcn zo ver tc zoeken en zo moeielyk in

veélc Planten tc befchouwen zyn, Cniettegen-

ilaande Linnteus zegt, dat hy alles met de

Bloote Oogcn heeft gezien,) dat veele bemin-

naars der Natuurlyke Hiftorie de lust ontbreekt

,

om hunne Oogcn zo veel te vergen. De mcc-

ilen zouden liever iets aan de uitwendige Gc-

ftaltc willen overlaaten in eene Hoofdverdeeling,

cn in dc fchikking van een openbaare Tuin of

Kruidhof {Horm Botanicus) is eene Methode,

welke dc Boomcn cn Kruiden ondereen mengt ,

naauwlyks tc volgen. Even 't zelfde is op de

Methode van den beroemden Hoogleeraar A.

VAN RoYEN, alwaar men in de Klasfe der

Palm^ kleine Plantjes vindt, gelyk de Vor-

fchcn-Beet (Morfus RancB), die met ronde Bla-

dertjes op 't Water dr^'ft, en dus hemelsbrecdce

van dc Palmboomcn vcrfchillende , aan te merken.

Kn, in de Methode der Scxcn zelfs, zien v.y,

dnt dc Ridder zig geenszins aan zyn eigen Grond-

regelen bindt , geevende zo veel toe aan de uit-

wendige Geflaltc , dgt de Ferbem , by voor-

beeld , in de Klasfe der D i a n d r i a , een gc-

heclc Afdeeling heeft van Tetrandrce , dat is,

die vier Meeldraadjes of Meelknopjes hebben.



j.NLEi- In het Geflagt van Valeriam, dat in dc Klasfe

liSG, (Ier Triakdria geplaatst is, komen Soor.

ten voor met Eenmannige , Tweemannige

,

Dricmannige en Viennannige Eloemcn, In ver-

fchcïide Khslen heeft Linn^üs , als gemeld

Dladz.is *j de Mannclyke declen tot onderfcheiding

der Rangen gebruiken moeten , 't v/clk toont

,

dat dcezc Methode ook haare gebreken heeft.

Voeg by dit alles, de on-ovcreenkomltigheid

van decze Vcrdecling met die van 't Ryk der

Dieren, alwaar men dan , by voorbeeld, Klas-

fen zou hebben moeten maaken van Dieren

7ondcr Pootcn , met tv. cc Pootoii , niet vier

Pooten , met zes Pooten , en met meer dan

yes Pooten : terwyl nu in tegendeel aldaar een

ÏS^atuurlyke Onderfcheiding in de Klasfikaalc

Verdeeling en eene meer of min Konftige in die

der Rangen gevolgd is. Even zo meen ik hier,

Jn de befchryving der Planten , te werk te

gaan, volgende ten opzigt van dc Xlasfcn de

Natuurlyke Methode, bladz. 238. voorgefleld ,

cn in die der Rangen dc Methode der Sexcn;

des ik in die beide opzigten zal tragten te

voldoen aan den tytel van dit Werk.
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BESCHR YVING
DER

PLANTEN.
eerste afdeeling,

De PALMBOOMEN.

L HOOFDSTUK.

Be Eigenfchappen tffr P a lM b o o m e n in 'c

algemeen, hunne Rangfchikking en Gejlag-

eelyk wy de befchryving der Dieren i

begonnen hebben met dc Zoogende "

en in 't byzonder met den Menfch

als het edellte Schepzel , zo zal ik

niet ongevoeglyk een aanvang raaaken met de

Palmboomen in't Ryk der Planten. Dee-

ze, naamelyk , overtreffen in hoogte veele an-

dere Boomen ; de regtheid van hunnen Stam

maaktze niet minder aanzienlyk dan hunne uit-

gebreide Kroon, van alryd groenend Loof;

terwyl hunne Vrugten , Merg en Sappen ,

ten 'nutte ftrekken van Menlchen en Bee-

ften.

ir, DHU I. STUK.
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1. zulk een aanmerkelyke duiilerheid omtrent def-

A^Y^^"' zelvcr deelen van Vrugtmaaking plaats, datdc

HooïD- voornaamile Kruidkundigen zig niet hebben

STUK. durven verflouten , de ' Geflagts - Kenmerken

op te geeven van dit Geboomte. Plu mi er

betrokze allen tot een zqlfde Geflagt. To ur-

nefort flootze geheel van zyn Samenltd

uit , en LiNNiEus heeft 'er niet dan als een

Aanhangzel , met de Cryptogamia , wier Paa-

ring duifter is , verknogt , plaats aan gegeven.

Niettemin zyn door onzen Ridder thans ook de

Kenmerken van derzelver Geflagten , op dc

volgende wyze, voorgeftcld.

P A L M B O O M E N.

Die Bioemtrosfen en Frugtfclieeden draagen.

I. Waaijerbladige.

ï. CaiMiEROPS. Tweehuizig. 1

3. CORYPHA. ne Vrugtmetééne Pit.

II. Vederbladige.

Twcchuizig, De Vnigt met één rir, droog,

tweekleppig.

Eenhuizig. De Vrugt Lederairrlg met één P.'t.

Tweehuizig. De Viugc Ledcragtig , eenzaadijt

Tvveehuizig. Dc Vrugt metéén Zaad, de Kelk

gefchubd.

lenliulzig. De Vrugt met één Zasd»

Tw^shuizis. Dc Vrugtfchefde Eyvormlg.

III,
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Iir. Dubbelvederbladige, '

Afdeel;
»i. Caryota. EcnhuitiiT. De Vrugt met twee Zaaden. ^•

^ Hoofd-

Alle deeze hebben de Bloem uit drie Blaad- stuk.

jes bcftaande of in drie-en gefneeden, uitge-

ïiomen die van het Zevende Geflagc , welke

zo wel de Kelk als de Bloem ia zesfen ver-

deeld heeft, zegt Linn^us.

II. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der ChamjErops
of Laage Palmboomen. Bet Merg van des-

zelfs Knot 3 de Herfenen van den Palmboom

genaamd.

Deeze voert den naam van Laage Palmhoümt

om dat hy in hoogte veel te kort fchiet

by de gewoone Palm- of Dadelboomen. Hier-

Oin geeft 'er Linn^üs ook den bynaara

van humiiis aan , noemende de êenigfte Scort ,

iu dit Geflagt bekend , Chanuerepi humiiis (*)

:

niettegenltaande de Griekfche naam zelf die

noHs. LlNN. Syst, Nat, X

:hama;iiphe3 tiica:pos fpinofa , Folio f
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t laagte aanduidt: ten rainfle de benaaming
Afmel.

jjj^^.jpj;es , welke van TfH e o p h r a s t u s voor

Hoofd- dit flag van Palmboomen gebruikt is. Chame-

sTüji. rops betekent by P l i n i u s een geheel ander

Krtiid.

Woon- Deeze Boom groeit in de Zuidelyke deelen

V^^ats, Europa , iiJzoDderheid in Spanje , alwaar

men 'er den naam aan geeft van Palmito.

„ Hy is aldaar, op dorre, drooge Velden, zo

„genieën, zegt <te Heer Osbeck, als by

„ ons [iu Swceden] de Genever -Struiken

,

5, naar wélken "hy nogthans, noch in Gcflalte

3, noch in hoogte , gelykt : want de Palmito

5, heeft eencn imallen als 't ware gedruJctcn

>, Steel , met Haakswyze punten aan de kan-

„ ten. Deeze Bladfteel of Tak , waar van de

„ hoogte niet veel meer dan een vierendeel

„ Elle is, eindigt met een even zo lang Blad

,

„ 't Welk in 't eerst gclyk een W^aaijer fa-

mcngcplooid is , doch vervolgens van bo-

w ven uit elkander fpringt. Ah de Steel lar-

3, ger wordt legt hy zig op den Crond , of

„ tiai^ ook wei by een fteile hoogte neeft

„ Tegenwoordig [toen hy 'er zig bc^'ondt,]

j, hadt deci^e kleine Palmbcom noch Bloem

„ noch Veilige. Het Blad daar van gebruikt

j, men , overal , tot Bezems en tot gevloch-

„ ten Weik in plaats van Boombast. De
» Wortel , die zig zeer uitbreidt , wordt in

5j de Steden verkogc , cn , wanneer de Schors

« daar afgehaald is ^ raauv7 gegeten".
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Sdioon aan den Stam van deezen langen Da- t
Mhoom, op de natiiurlyke plaats groeijende

eene hoogte van niet meer dan mim een hoo^-
Voet , of van een Elle by anderen gege- stuk.

ven wordt , zyn doc-h de Stammen , die
^'^"'"^

men van den Chamaropt in onze Openbaare
Kmidhovèn heeft 3 veel hooger. In de Hor-
tus Medicus van dceze Stad bevind ik den
Stam ten minfte drie Voeten hoog te zyn ,

tn de Bladen hebben , met den Steel , ook
byna die langte. In de Akademie - Tuinen
van Leiden en Utrecht hebben zy den Stam
nog hooger. Mooglyk zal dit afhangen van
de Vettigheid Van den Gfond, de Vogcigheid,

of daar van, dat zy den mecften tycf op be-

llooten plaatfen ftaan : want dus ziet men vee-

Ie Gewasfen hooger opfchieten , dan in de Na-
tuurlyké fchraale Groeyplaatfen,

In verfchdde deeloï van Italië, aan de Hatwerf

Zee -Kust, komt ook dee^e laage Palmboom ƒP^"'"

voor , dien men op Sicilië Xiumara of Piuma-
ra noemt , v^^egens de Waaijeragtighcid der Bla-

deren ; doch die van Napels noemen ze Cepha-

%Uonei om dat op den Stam een Knot of Knob-
bel groeit , zynde de Scheut of Spruit j wd«
ke dê jonge Bladeren, Bloemen en Vrugten

te famen inhoudt , even als dit in de Asper-

giën plaats heeft. Dus is de zelfflandigheid

van dien Knobbel ook een zeer malfch en
lekker Merg , de Herfenen van den Palm- of
Dadelboom (Cfre&rwm Pa/wij) genaamd, wor-

K 2 den»



i6o Beschryving van

L dende veel als een Nagerecht gegeten ; hoe-

Afdeel.
^^^j i^iet^elve wat lïerk verkoelende is , vol-

HooFD- gens 't oordeel van Galenus ; des men
STUK. 'er, gelyk tot de Meloenen , dikwils wat Zout

en Peper by gebruikt.

De De Bladen hebben Steelen van ongetaar
Binden,

anderhalf Voet lang , van welker End zy zig

uitfpreiden als een Chineefche Waaijer. Dcc-

ze Steelen zyn op de zyden gemeenlyk ge-

doornd; doch eene Verfcheidenheid, heeft dc-

zelven ongedoomd. Van dit verfchil wordt by

de Ouden reeds gewag gemaakt,

vrugten. Ten opzigt van de Vriigtmaakende deelen is

ook verfchil. Men vindt 'cr HermaphrodieUn

onder , die de Kelk in drieën verdeeld , de

Bloem driebladig; zes Meeldraadjes ; drie Sty-

len en drie weeke Vrugten hebben, ieder met

één Zaadkorrel : en Mannetjes - Boomen , wel-

ken niet dan Mannelyke Teeldeelen , als bo-

ven, vertoonen. De Vrugten zyn ronde Bes-

fen , die men , wegens haare famentrekkende

kragt , t^en de Loop heeft aangepreezen.

Hier te Lande moet het Gewas in Winter-

huizen gehouden worden , daar het fomtyds

blücit (*>

een Stam van zes Voeten hoog en derdhalf Voet dik : het

in. HOOFD-

*) Volgens ontvangen Berigt, heeft men th:

I den Chatnirops Manncfie en Wyfjei het

: gebloeidtoeid heefr, iï by-

Voctcö boog.



III. HOOFDSTUK. „Hoofd.
Befchryving van 't Geflagt der Boras s u s,"'-^^*

Lontar- of Jagerboom , zynde een Wyngce-

vende Palmboom. De ff^lde Lontar, W'est-

indifche Latanier en Javaanfche Cahang,

Deeze Boom is in 't Maleitfch bekend by Naam.

den naam van Lontar ^ doch de Neder-

landers noemen hem Jagerboom- of Palmeer-

hoom. Voorts heeft hy in Oosdndie een me-

nigte naamen , die het niet nocdig zal zyn

hier allen by te brengen. Op Java heet men

hem Sualan , op Makasfer Talla , op Timor

Colje. De Heer Linn^us heeft 'er den

Lat\'nfchcn of Griekfchen naam Borasfus y die

aan 'de Vrugten van den Palm- of Dadelboom,

nog met haaren Zak bekleed zynde , weleer

gegeven werdt , op toegepast (*).

Deeze Boom groeit door geheel Oostindie, certaife,

doch zo menigvuldig op Amboina niet , als

(*) Etrasfus FronJibus palmatLs piicatis cucullatii Stipl-

tlbus ferratis. Sy*t. Nat. XIU Tom. II. Gen. 1220. Spet^

PloHU II. 1657. Borasfw Frondibas palmatis. flor* Ztjl.

395. Palma Indica Tal Se Talghala diéèa , Fmöa camofo

dulci eduli, Putamine iaclufo, BuRM. Zéy/. 181. BuEM. Ini,

T. 10 (Sarimpana. Ibid. p. u. T. 9. Lontams domesiica.

«MPH. ^« . 1. p. 45. .lo.

^
II. Disi^ L Siua^
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I. op Java, Celebes en de andere Eilanden. Hy

AïPEEL' fchynt de meefte plaatfen te beflaan ,
daar geen

Hoo"; Kokos - Nooten of Kalappus ^ Boomen zyn. Dus

jTUK.
"

is hy zeer gemeen aan de Kust van Koro-

niandel en op de Oostkust van Ccylon, wor-

dende in tegendeel op de Westkust, daar

veele Kokosbooraen zyn ,
bytia niet gevonden.

^

Doorgaans wordt hy zo hoog niet als dczel-
\

ven, hebben dikwils maar een Stam van \'yt-

entwintig of dertig Voeten hoog , doch taa-

melyk dik , beneden omtrent twee Voeten over

't kruis, boven ongevaar een Voet. De Stam

is niuw cn M'^^^iaari^^ , on yckcre afthndeQ

met uitpuilende KrcMxis hc7Ct cn dus als in

I...cdcn verdeeld, gclyk de Kokosboom :
welk

in 't beklimmen van den Stam, dat door de

Indiaancn dagelyks gefchiedt , veel gemak geeft

;

doch middekrwyl' wordt de Stam door hec af-

Hytcn jdad. De Top praalt met een Kroon

van Waaijcragtige Bladen , die Stcelen hebben

van by de vier Voeten lang , zeer dik en
j

llyf , van onderen rond , van boven plat en i

Geutswyze uitgehold , aan de kanten bezet
|

met fcherpe kromme Tanden , waar aan de In-

'

diaanen hunne naakte Lighaamcn dccrlyk kun-

nen kv,et7.en: te meer, uewyl lüer en daar

een afhangende 'l ak of Steel is aan de Kroon,
j

Ieder Blad is ook omtrent vier Voeten lang, ^

en beftaat uit zeventig of tagtig Straajen ,
die

zig in de rondte uitbreiden , doch ongelyk van

i'Pgte en breedte zyn, maakende niettemin ,
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van ieder Blad een ftyven Waaijer , die hol en I.

fcheppende ftaat, als een Huik.
Afdeel.

Van deeze Boomen zyn Mannetjes en Wyf- hoofd-

jes, dat is zodanigen die Mannel> ke en die stuk.

Vrouweljke Bloemen draagen. De Bloesfem j^^^^^^,

der eerstgemelden beflaat uit een Soort van

Katten , naar die der Lifcbdodden wel wat ge-

lykende , doch ruuw en Schubagtig, bruin van

Kleur , meer dan een half Voet lang. Hiei-

aan komen kleine witte Bloempjes , ieder uit

drie Lepclvormige Blaadjes beftaande, en van

bmnen vyf Draadjes hebbende, zegt Rum-
p H I u s ; doch vdgens L, i n n u s is de Ivlan-

nelyke Bloem , zo wel als de Vrouwelyke ,

driebladig , hebbende zes Meeldraadjes met

taamelyk dikke Knopjes of Helmpjes {Anthe-

r«) , die geftreept zyn , voorzien. Dceze

Bloempjes ftaan evenwydig , op fchuinfe ryën

,

tusfchen de Schubben : zy zyn welriekende cn

komen langzaam voort. De zcKïlandigheid van

deeze Katten fchynt voos en Olieagtig te zyn

:

want men kanze voor Lont gebruiken. Door-

gaans zitten 'er twee en ook wel drie aan een

zelfden Steel. Deeze Mannetjes komen uit dc

Nooten van een zelfden Booma als de Wyf-

jes, voort.

Het Bloeizel van de Mannetjes zit hoog in h«

de Kroon , dat van de Wyfjes hangt laager ,
^^"'j^-

beneden de inplanting der Bladen. Hier komt

een dikke Steel voort , waar aan een wyde

Zak of Kous hangt , die driekantig is , aan

R 4 beide
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I. beide Enden fpits , en fplycende zig in dïie

AïijEEL.
gj^jgj^ verdeelt. Dan vertoont zig een Zak-

HooFD- jej van een dun Huidje gemaakt, bevattende

6TUK. de eigcntlyke Vrugtbeginzels. Deeze zitten te

famen aan een Steel , welke zig troswyze

uitbreidt , en waar van de Schepzels het ag-

terfte deel bekleeden , zynde van vooren ecnig

Bloeizel. Van deeze Scheeden of Trosfen ziet

men gemeenlyk twee of drie , en op 't hoog-

fte zes of agt aan eenen Boom te gelyk;

doch waar onder dan altoos kleinere of agter-

blyvende zyn.

De Bloe- Van R u M p H r u s wordt , dat zonderling

is , aangemerkt , hoe de Wyfjes van deeze

Lontarboomen ook , eens in haar Leven , der-

gelyk gedeeld Bloeizel uitgeeven als de Man-

netjes; te weeten, voor dat zy de eerite maal

Vrugten draagen. Zouden dit de Vrouwelyke

Bloemen zyn , waar van L i n n ^. u s fpreekt

,

zeggende dat die ook in drieën zyn verdeeld,

beltaande uit rondagtige , kleine , blyvende ,

Blaadjes , en aan dergelyke gefchubde Katten

of Staarten groeijende, als die der Mannetjes-

Boomen?

peVtu£r. De Vrugten, die aan Trosfen groeijen , zyn

r.ooten
,
byna rond, van grootte als een Kinds

Hoofd , of omtrent vier Duimen dik , vaii

vooren als een Appel wat ingedrukt , van ag-

teren, aan het Steeltje, als in een Schottelcje

dat uit zes Schubben beftaat, en dan nog in

een Kelk van vyf Schubben vervat , die aan
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de Twyg van de Tros bl^ft zitten. De Kleur I.

der jonge Nooten is groen, der volwasfenen ^^J^^^^i"

bruinagtig zwart, en der ouden graauw. On- hoof'd-

der 't buitenlte Velletje vindt men een voos stuk.

en draadig Vleefch , dat in de jongen witag-

tig is, in de volwasfenen geelagtig en zo fap-

pig, dat men het uitzuigen of uitperfen kan

,

doch vol fyne Draaden, Aan de geheel oude

Nooten wordt dit Vleefch tot een Haairige

StofFe , fyner dan die der Kokosnooten. Ie-

der Vrugt bevat drie Korrels , zo groot als Een-

den - Eijeren, doch wat plat op de zyden ,

niet een dubbelde Pit, Men kan de Draaden

,

waar mede deeze Korrels aan den Bolfter zit-

ten , niet geheel daar af krygen, en dezelven

daarom ook niet polyften. In de jonge Vrug-

ten is de Schaal van deeze Korrels zo week

,

dat menze van boven met den Vinger kan

doorbooren , en dan laat zig bet Merg , 't

welk meest een zoet Water is , uitflobberen.

In de ouden wordt de gemelde Schaal Been-

hard , zo wel als de binnenfle Pit , die dan

doorfchynende is en hard als Ys , tot eeten

niet bekwaam.

Het Hout van den Stam, onder de buitenftenet hoiu.

Schors , is maar drie Vingeren dik , in de jon-

ge Boomen wit , in de volwasfenen ros met
zwartagtige Aderen , hard en Hoornagtig ; in

de oude Boomen nog bruiner en harder, laa-

tende zig dan fraay polyften. Het fplyt ge-

makkelyk in de langte , doch overdwars kan

R 5 men
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I. men het naauwlyks doorhakken. Al het Merg;

^^^^^^ daar binnen, is wit, voos en met korte Draa-

HoofV den vermengd. De Wortel is zwarter en dik-

STüï. ker , doch houdt zo vast met in de Aar-

de als die van den Kalappus - Boom ; weshal-

ve de Lontarboom ook ligter door den Wind

om verre wordt gefmeeten. Hy moet ten min-

fte twintig Jaarcn oud zyn , om Vrugt te

draagen, en kan, zo men verhaalt, wel twee-

honderd Jaaien leeven.

paimwyn. Mecst is deczc Eoom berocrad , wegens het

Wynagtige Vc^t , dat dezelve uitlevert ; m 't

Maleitfch Touakka, by de Hollanders Towaky

en by de Amboineezen Tua genaamd. Hy zal

zpen naam , Jagerboom , hebben van den

bruinen Suiker , die daar van gekookt wordt,

in Indostan Jagam geheten wordende ;
waar

van de Oudea , zo men wil . het woord Sac^

eharum , de Latynfche naam van den Suiker

,

gemaakt hebben ; gelyk de Maleijers nog den

harden Kandy- of Stok -Suiker Saccar noe-

men. Het geele Sap , uit de rype Vrugten

geperst , heet in 't Malabaarsch Punat en

Punata ; de Bladeren van den Boom noemt

men O/a, zo wel als die van den Kokos-

Boom.

Deeze Palmw^iH wordt echter niet ,
gelyk

elders , uit den Stam der Boomen getapt ,

maar uit de Vrugtfcheeden , Majangs of Schuit-

jes genaamd, als gemolken. Zekere Indiaanen,

die men deswegen Teifferaars wemty maaken
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hun Werk van dagelyks , ten dien einde, den ^-^

Stam te beklimmen. Dit doen zy doorgaans ' ^ij"^'
aan Boomen , die met verfchejde Vrugtfchee- Hoofd-

den beladen zyn : zy knypen eerst zodanig een

geflooten Vrugtfcheede , of wryven dezelve

zo fterk , dat al het gene 'er binnen is getaieusd

worde ; voorts, na verloop van drie Dagen ,

fnyden zy 'er de voorfte en kleinfte helft af,

bindende den Steel aan een Tak of Bladfteel

vast , en dan een Potje of Bamboes aan den-

zelven hangende , 't welk in eene Nagt vol

druipt. Dagelyks moet een nieuw Sneedje

van de Majang afgenomen worden , en dus

druipt zy zo lang , tot dat de gcheele Tros

is afgefneeden. Men kan middelerwyl de an-

der-e Majangs , die 'er aan den Boom zyn

,

laaten Vrugt draagen. Als men 'er Suiker van

kooken wil, dan worden de Potjes van binnen

met Kalk befmeerd, 't welk het Sap, ook wet

Sura genaamd , dikker maakt en deszelfs Zoe-

tigheid bewaart.

Dit Sap wordt , ov£r een maatig Vuur , eerst i-ontar.

tot een dikken Syroop , Carpotne genaamd, ge-
'

kookt ; daarna in langwerpige Korfjes gegoo-

ten en in de Rook gedroogd : vervolgens komt
daar van de bruine Lontar - Suiker , welke

men Jagara noemt. De Javaanen maaken

'er kleine Broodjes van , die zy in Bladen

winden en dus te koop brengen. Zelfs ver-

mengen zy hem wel met den Sagueer - Sui-

ker , die bruiner en vogtiger i$, ook zo goed

riet
31, Deel, l. Stok.
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I. niet in de Kost , noch zo aangenaam om uit

Afdeel. jja^j ggten. Evenwel wordt de Lon-

HooFD- tar - Suiker ook wel vogtig en verfmelt ,
als

STUK. men hem niet op een drooge plaats bewaart.

Van Nieuwelingen wat gulzig gegeten ,
ver-

oorzaakt hy wel eens de Roode Loop, maar

de Indiaanen houden hem voor zeer gezond.

Koekjes Op Ceylon en aan de Kust van Koroman-

vSfcn ^^'^ '^^ Vrugten deezer Boomen
"'^'*'°*

meer werks gemaakt dan op Java en de an-

dere Oostindifche Eilanden. Men is daar, niet

alleen , zeer verflingerd op het Sap of Merg

der jonge Vrugten of Vrugtkorrcls , maar maakt

zelfs van het Vleefch der rype Vrugten een

Koek , Pufiata genaamd. De manier , hoe zy

dit Vleefch daar af wasfchen, hetzelve zuive-

ren , en dik maaken door het op Matten te

gieten en dan te laaten droogen , zal het niet

noodig zyn te befchryven. De Makasfaaren

bereiden deeze Vrugt met minder omflag, gie-

tende het uitgeperste Sap flegts in groote Schot-

tels , daar zy dan wat Rystemeel onder men-

gen en voorts daar van Pap of Bry maaken.

Dus kunnen zy de Pitten bewaaren', welken

xy vervolgens in een Kuil werpen , waar die dan

zekere Scheuten uitgeeven , wel gelykende naar

Pinkftemakelen , en van decze maaken zy ook

veel gebruik tot Spyze , zo wel als van het

Merg der Pitten , die niet fchieten willen. Van

Uc Doppen of Schaalen zelfs , van deeze Pit-

ten, worden Smids Kolen door hun gebrand.



DEN L O N T A R-B O O M. 26gf

Uit het Mannetje van den Lontarboom ™dt^^^I.^^

ook een Vogt getapt , doch dit is meest in

gebruik, tot een Geneesmiddel. Men heeft Hoofd-

bevooden , dat hetzelve , 's morgens nugterenSTUK,

gedronken, de genen helpt , die met de Tee-

ring , Bloedfpuwen of andere kwynende Ziek-

te gekweld zyn ; werkende, zo 't fchynt, op

dergelyke manier, als de Ezelinne - Melk.

Het Hout der Mannetjes is harder en zwar-^Kct^Houi

ter dan dat der Wyfjes - Boomen; weshalvedcn.

men 'er tot glad Werk meer gebruik van

maakt. De Singaleezen weeten 'er Kistjes en

Koffertjes van te fabriceeren , die gepolyst

zynde zeer fraay zyn , wordende fomtyds voor

Ebben - Hout aangezien. Aan de Kust van

Malabar , en daar omftreeks , worden de Bla-

den van deezen Boom nog gebruikt om op te

fchryven ;
gelyk by andere Natiën die der

Kokosnooten Boomen. Voorts worden 'er Zon-

nefcherraen en Hoeden , als ook veelerley Korf-

jes en ander gevlogten Werk , van gemaakt

;

ja zelfs Zakken, om Ryst in te doen, en wat

dies meer is. By de Makasfaaren worden de

gedagte Zonnefchermen zo veel geagt , dat

niemand dezelven gebruiken mag , buiten dc

Grootften van het Land. Dus zien wy dat

deeze Boom in Oostindie van groote nuttig-

heid is.

RuMPHius befchryft verder oenen Wil- wüde

den Lontarboom , die in de zelfde Landflree-^gg^^'

ken als de Tamme groeit en ia gedaante zeer

wei-

H Dsrx, I. STVK,
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ï. weinig daar van verfchik. Naauwlyks kan ik

^^in.^'
bcgrypen, waarom dan deeze dc Wilde gehe-

Hoofd- ten worat , terwyl de andere Natuurlyk op die

STUK. zelfde plaatfen en ook by geheele Bosfchen

,

groeit. Hy zegt, wel is waar, van den Tara-

mén, dat die gehavend wordt, en daarom acht

hy den naam van Wilden Kokosix)om (Pal-

meira brava,} welken 'er de Portugeezen aan-

geeven , zeer oneigen ; doch ik begr^^ niet,

waar in dit havenen beftaat , ten opzigt van

Boomen, die geen eigentlyke Takken draagen;

of het moefte zyn , dat menze van Mos , By-

gewas , Doorn ftruikcn en andere Ruigte zui-

verde , om hun meer Vocdzel te doen beko-

men , en in dit geval zou men even 't zelfde

doen kunnen met deeze Wilde Soört.

Deszeifs Hoc 't zy, de Wilde Lontar groeit hooger,

kifappen.
dunner Stam dan de voorgemelde.

* Hy heeft de Bladen ook veel grooter, en in

volwasfen Boomen met Steelen van tien tot

veertien Voeten lang , die aan hunne Enden

ieder een Waaijeragtig Blad hebben , met Straa-

len van meer dan drie Voeten Men begrypt

ligt, hoe verbaazend groote Bladeren dit zyn.

Dezelven groeijen niet alleen aan den l'op des

Booms , maar van 't midden van den Stam

vervolgen zy naar boven. De Steel is als een

holle Geut, op de kanten fcherp gedoomd,

even als in de Tamme Lontar. De Straalen

zyn ook ongelyk van langte niet aReen, maar

Ibmmjgen aan elkander gevoegd , anderen af-
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gezonderd , doch geene tot aan het middel- ^*

punt toe van een gefcheiden , en die naast aan ^iii^'

den Steel komen korter dan demiddelfte Straa- Hoofd.

ien. In de jonge Bladen vindt men tusrchen

deeze Straalen zekere Draaden , die in 't eerst

aan de kanten zitten, dan daar afgaan en ver-

volgens geheel verdwynen. Het Hout is op

ver naa zo hard niet, als dat van den tammen

Lontarboom , en daarom tot fyn Werk niet

bekwaam : het Merg is di-oog en Mcclagtig,

doch grofdraadiger en harder dan dat van den

Sagoe - Boom. Hy draagt niet , zo lang hy

nog aan 't groeijen is, maar in de Ouderdom

kr^'gt hy een Getakte Kioaü , vèn' Steelen,

waar aan Vnigten groeijen van grootte als een

kleine Ockernoot. Van buiten zyn deeze Vrug-

ten bekleed met een droog Vlcefch of Bolder,

die 'er ligt afrot; van binnen bevatten zy, in

een Houtige Schaal of Dop , een witte harde

Pit , die van Menfchen zelden gegeten wordt.

De Vledermuizen zyn zeer gretig naar het

Vleefch , zaaijende de Korrels door den Af-

gang op veele plaatfen. Kort na het draagen

deezer Vrugten fterft de Boom.

Het vooraaamlte , dat men van deezon Boom Gebruik

gebruikt , z^-n de Bladen , die zelfs op plaat-

fen , waar hy niet groeit , te koop gebragt

worden. Deeze Bladen z^ti , om dat zy zo

veel grooter vallen dan die van den Tammen
Lontar , en fteilcer , ook bebvaamer tot aller-

Icy Vlegtwerk, gclvk Korven en Rystzakken,

Mat-
11. BUL. I* STUK*
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I. Matten en Zeilen van Vaartuigen , die men

^^^jY^'Stroo- Zeilen noemt. Verfcheide dingen wor-

HooFD- den in dergelyke Matten Zakken, op Java,

STUK. ter verzendinge naar 't Vaderland ingepakt.

Van die zelfde Bladen, overlangs gefpleeten

,

maakt men veelerlcy Bindzel of Touwwerk;
,

ook grove Netten en zelfs Garen , daar de

Makasfaaren hunne Regenrokken van bereiden.

Tusfchen den oirfprong der Takken is eene

weeke zelfflandigheid , als Spons , welke tot

het breeuwen van Vaartuigen dient. Voorts

weeten de Indiaanen ook ecnigen Drank uit

deezen Boom te bekomen ; doch die veel fleg-

ter is dan de andere Towak ,
bralagtig van

Smaak en het Hoofd bezwaarende. Zy kap-

pen ten dien einde de Takken van den Kruin

af, en fteeken een Pyp of Geutje in een Gat

,

dat zy daar in geboord hebben, waar uit dan

veel Vogt in een daar onder gehangen Vat

vloeit. Hier door echter vermagert de Boom

en kwynt , wordende in tegendeel , als men

hem wel bezorgt , vet en dik, en dan kan men

deszelfsMerg tot Meel gebruiken. Voorts wordt

het Sap van deszelfs Takken of Bladen tegen

de fchadelykheid van fommige vergiftige din-

gen , welken men gegeten heeft, dienitig ge-

oordeeld.

Deeze Wilde Lontar of een dergelyke Boom

,

groeit ook de Philippynfche Eilanden ,
zegt

R uM p H I u s , wordende aldaar Yhur geheten

cn krygt een zo dikken Stam , dat hem een

Man
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Man niet kan omvatten. Van het Merg uit L
deszelfs Stam maaken de Ingezetenen in fchraa- Afdeel:

Ie tyden Brood , en tappen ook Wyn uit denpjQo/j,,

Stam, daar zy dan Suiker van bereiden, HysTuic.

meent dat de zogenaamde Koolboonien y welken

de Scheepvaarende aldaar hebben aangetroiten

,

geen anderen zyn geweest 'dan deeze Wilde
Lontarboomen. Het is zeker, dat zo wel de

Palmiet- als de Kokos- en Dadelboomen, al-

temaal op hunne Toppen fomtyds een dergelyke

eetbaare Kool uitleveren (*).

Gedagte Autheur verbeelde zig ook, dat deLATANOSi

Latanier der Franfchcn, op de Westindifche^^^
Eilanden , tot dit flag van Boomen behoore. De
Afbeeldingen befchryving, echter, welke men
van dien Boom vindt , ftelt hem aanmerkelyk

verfchillende voor. Zyne Bladen zyn van on-

deren als een Waaijer geplooid en naar den

omtrek fpreiden zy zig wel in 't ronde uit ,

doch zyn niet in Strooken verdeeld , maar door

dezelven loopen Ribben , die een weinig bui-

ten den Omtrek komen, maakende aldaar fcher-

pe Punten. Zy zitten aan 't end van dikke

Steelen, van welker Huid de Indiaanen, door

die te fplyten en te dvoogen, allerley Mande-
werk vlegten , 20 wel als van Riet. De Bla-

den dienen hun om de Hutten te dekken.

Van het Hout maaken zy Boogen, Pylen en

Werp.

(*) Zie LABATs Riiitn. lU Deel, bladz. 140, 141.
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1. Werpfpiesfen. Op het Eiland Rodriguez, in

dc Indifche Zee,vondt Leguat ook deezen

Hoofd- Boom, die 'er een finaakelyke Kool en zeer

sTUKi goeden Palmwyn uitleverde (*).

w^aijet- Mooglyk is het zodanig een Blad, dat men

gedroogd , en van gedaante als een Waaijer,

van eenige Voeten S traals , alhier in dc Hor-

.Lus Medicus bewaart : of hetzelve moefte de

Javaanfche Cabang zyn , welke eerst uit den

.Grond fchict met een enkeld Blad, van Waai-

jeragtige gedaante, dat op ver na zo diep

niet ingefneeden is als de Bladen van den

eerstgemelden Lontar- of Jagerboom. Vervol-

gens komen 'cr eenige Bladen by , en door den

cyd wordt bet een Boom van dikte als de

kokosboomen , doch niet boven de twee Va-

demen hoog van Stam. Hy draagt niet dan

in de hoogfte Ouderdom zyne Vrugten. Van

de Bladen maaken de Javaanen, na dat dezel-

ven aan Riemen gefneeden zyn ,
insgelyks

Stroozakken en breede Hoeden. Zy gebruiken

dczelven ook om iets in te winden en het al-

dus beter te bewaaren : 't welk inzonderheid

ten opzigt van den Pedro del Porco plaats

heefc,

IV. HOOFD-

(*) Leguat rtya^e, p» ga.
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IV. HOOFDSTUK. hoof'd-

Bejchryving van 't Gcflagt der Corypha,
welke men Sariboe - Room noemt , waar toe

vok de Licuala - Boomen behooren, en hier me-

de WQfdt de Thebaifche Palmboom vergelee-

Tn 't Latyn hadc R u m p h i ü s deczcn Boom
Sarihus getyteld , om dac hy van dc Ma-

leijcrs en Makasfaaren Sarihu of Sarihoe ge-

heten tverdt. De Javaanen noenlen hem 5^1-

IIgi , de Paleijers doch de Temataanen

Wocka, een naam, dien ook geeven aan den

wilden Lontarboom. Op Malabar noemt men

hem Codda - Panna of Berg - Palmboom. L i n-

NiEüs heeft 'er deri naam van Corypha aange-

geven C*) > welk Woord, in Griekfch, niet

anders dan voor een Top Hhynt gebruikt te

zyn , en zelfs in 't Latyn niet bekend was;

hiewel Corypkrds , daar van afgeleid , het gc-

, Fl, 2é>Z«K. 39+. RC

11 Zeylanica Folio loi
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I. nc den voomaamften betekent , zeer gemeen

^^JJ^^*
is. Zyn Ed. geeft 'er den bynaam aan van

Hoofd- Umbraculifera , en wel te regt , want de Bla-

sTux. den zyn bekwaam om drie of vier Man te ge-

lyk, op de Reize, voor de Zonnefchyn zo wel

als voor den Regen te befchutten.

ceftaice. Deeze Boom groeit ook op vcele der Oosc-

^'>ï"i. indifehe Eilanden, alwaar men 'er fomtyds ge-

heele Fosfchen van aantreft. Hy heeft een

regten hoogen Stam y naar dien van den Ko-

kosboom gelykende , doch met met kenne-

lyk uitpuilende Ringen. Het Hout, onder de

Schors , is in de rondte niet beven een Duim

dik , in dc ciide Boomen Hoornagdg hard, en

gcpolyst als zwart Ebbenhout zig vertoonen-

de, maar mee wicagtige of geele Aderen. Daar

binnen is een Spongieus Merg, met lange

grove Draaden doorweven. Aan 't end breidt

hy , gel\ k de overige Palmboomen
, zyne Tak-

ken in 't ronde
. uit, die eigen tlyk Steden zyn

van byfter groote en zeer fchoone Bladeren.

Deze Stcelen zyn zes Voeten lang en meer

dan een Arm dik, van boven een weinig uit-

gehold , gelyk een Geut en aan de kanten

Zaagswyze gedoomd , even als in de Lonrar-

boom. De Bladen maaken ieder een Zoune-

fcherm , van eenigc Voeten middellyns , aan

den omtrek met Punten of Straalen voorzien,

gelyk een gefchilderd Zonnebeeld ; aJs in dc

nevensgaande Afbeelding duidelyk blykt. 't Ge-

tal deezer Straalen is fomtyds wel tagtig of ne-
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gentig: zy loopen famen naar 'c middelpunt, 1.'

of eigentlyk naar de plaats der inplantinge
-^^JJ^^'

van den Steel, die niet regt in 't midden is. hoof'd-

In de jonge Bladen zyn dceze Punten famen- stuk.

gevouwen , en als in een Scheede beflooten.

De Bladen zyn eerst geel , dan licht groen

;

blyvende veel gladder en bleeker dan die van
den wilden Lontarboom , waar van zy ook

daar in verfchillen, dat zy een geheelen Kring

maaken , en niet open zyn by den Steel.

Men verhaalt, dat deezeBoom niet \'oor zyn

dertigfte of veertigfte Jaar bloeit , en derhal-

ve, waarfchynlyk, ook niet eerder zyne Vrug-

tcn geeft. Anderen zeggen , dat hy maar eens

Vrugt draagt in zyn Leven. Tusfchen de

Takken of Bladileelen komen uit zekere Hoo-

zen of Scheutjes , zegt R u m p h i u s , dunne

roodagtige Steelen voert , die nederwaards han-

gen , omtrent drie Voeten lang. Zou Lin-
NiEüs deeze bedoeld hebben, wanneer zyn

Ed. van een Draad tusfchen de Bladen fpreekt ?

Immers ik vind by R u m p h i u s geen hcc

minde gewag van zodanige Draaden tusfchen de

Straalen van het Blad , als 'er in de Wilde

Lontarboom door den Ridder aangetekend zyn.

Of zoude men de^n Boom met den Sariboe

verward hebben? (*)

Hoe

zie N. L. EURMANNï Fhra Indica, p. i, a!wa«r de
rtlmA Zeylanica^ welke de Heer J. BurmANNUS gezegd

S 3 hadt.
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I, Hoe 't zy, aan de gezegde Draadagtige

Afdeel.
g^g^Igj, grocijen Knoppigé Bloefems en daar op

HooFn- volgen ronde Vnigten , van grootte als een

STUK. Musket - Kogel , die aan bogtiger Steelen tros-

je vrug-^^e elkander zitten. Deeze hebben een

''"4,
». dergelyke Pit als de Vriigt der Wilde Lontar-

boomen , doch boven zit daar aan een fpit«

Puntje. Ook zyn zy , met een Huidje van zagt

Vlcefch bedekt , en hebben in 't eerst eene

Goudgeele Kleur, 't wejk dan den Boom, bo-

ven en behalve de fchocnheid zyner liladen,

een overheerlvk annzicn geeft : mnnr deeze

Luillcr ven -ït fchiclxlv: dcii volgende-n Dag

zvn dcczc \^riigtcn reeds zwart , en hebben

dan niet als een Meelagtig droog Vlecfch.

Voorts legt , onder de zwarte Houtagtige

Schaal , eene witte harde Korrel , doch deeze

is niet eetbaar.

Cee'en der Hct ZOU dan wcl fchyncn , dat de Sariboe-

v-uctmaa-gpQj^en van beiderley Sexe waren: ten minfte

'

wordt van gecne iVIannetjes en W'yfjes, onder

dezelven, gewag gemaakt, en de Heer Liff-

nJf. us geeft fiegts de Kenmerken der Vriigt-

maaking "aldus op. Een algcmeene famenge-

ftelde Vrugtfeheede : een driebladige Bloem ,

met zes Meeldraadjes en een Stamper. De

Bloemblaadjes zyn ovaal , ftomp ,
wyd open:

de Meeldraadjes Elsvormig , langer dan de

Bloemblaadjes; met aangegroeide Meclknopjes

:

Het

iiadt, Ccryphs vati LlNN .ïüS genoemd re zyn, thnns a-S

cea Vexfcheidenheid tot den Boras/us is bc: rokken.
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Het Vrugtbeginzel rond , waar op een Els-
^^^^^^

vormige korte Styl ; met een enkelden Stem- ^J*^^^

pel : het Vrugthuisje een groote ronde Befie,HDOfD.

bevattende ééncn Beenigen , grooten. Kloot-

ronden Zaadkorrel.

Van de Bladen deezer Boomen wordt in^^ ^De

Oostindie veel gebruik gemaakt tot Zonne-^*^"*

fchermen , waar toe zy , als gezegd is , zeer

bebvaam zyn, en men kanze bykans Natuur-

lyke Parafols noemen. Ten dien einde wor-

den de Straalen naar elkander toe getrokken

,

om dc holte te maaken , en de Steel , van

zyne fclierpe Tanden gezuiverd zynde , dient

tot een Stok , om den Parafol te draagen.

De jonge Bladen van de opfchietende Strui-

ken, gedroogd en ecnigermaate bereid zynde,

dienen voor Pakpapier. Zy zyn dan witagtig

of Strookleurig en kunnen zo dun als Chi-

neefch Papier gemaakt en lang bewaard wor-

den. Van het Hout maaken de Maleijers en

Javaanen Steelen tot hunne Werpfpiesfen. Dee-

ze Boom heeft , zo wel als de andere Palm -

boomen, een eetbaarc Kool of Palmict.

Tot het Geflagt van den Sariboe
^'^'^^'^^\,cJ^^l. -

RuMPHius ook de Licuala , op MakasfarsooM,

'

groeijende, doch ook op 't Eiland Boero en

elders gevonden. Deeze wordt nooit een vol-

komen Boom , hebbende den Stam niet veel

meer dan zes Voeten hoog, cn naauwlyks een

Arm dik , doch ook in Leden onderfcheiden,.

Boven fchiet hy zes Takken of Stcelea uit 3

S 4 VÜH

lU DEEL. I. STUK»
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ï. van vyf of zes Voeten lang (*) , en naauw-

A^H^EL.
j^^j^g ggj^ pjn^ ^ in de onderfte helft ook

Hoofd- op zyde getand of fcherp gedoomd, leder

STUK. Xak draagt een uitgebreid en in vyftien Straa-

len gefpleeten Blad , die alle tot aan den Steel

toe van elkander afgezonderd zyn. Ieder Blad

heeft ongevaar drie Voeten middellVn, en de

middelfte Straal is veel breeder dan de ande-

ren. In zyn Ouderdom krygt deeze Struik

een uitfpmitzel , zolang als de Bladeren , welks

Steelen kleine Steekjes draagen , die bezet zya

met drie ryën van groene Knopjes, op ieder

van welken een Bloempje Haat met drie Spits-

jes gclyk het BJoeizel van de Pinang. Daar

op volgen de Vrugten ter grootte van Bake-

laar - Boontjes , zittende op een Steeltje met

drie Punten , en van binnen een langwerpigen

Zaadkorrel bevattende.

Het eenigfte gebruik, byna, dat men van

deezen laagen Sariboe heeft , is , dat men van

de Bladen Bonkosfen maakt , tot het Tabak-

rooken : want het Hout is niet duurzaam ,
en

wordt derhalve ook maar tot llegte Latten ge-

bezigd.

De The. Met den Sariboe -Boom zou men, volgens

pimboom L I N N JE u s , moctcn vergclykcn den Boom ,

^"^"^

"'dien Po COC K in zyne Oofterfche Reizen,

(*) vademen heeft R u m P h i u s , C//«-e Jb 't I.«yn »

'

ik denk dat het Voeten zal moeten zyn, om dat het an

noch met de Afbeelding, noch met de dikte ftrookt.
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onder den naam van Palma Thebaica voorftelt L

en afbeeldt (*) , in 't Engelfch Dom- Tree,
''''f^^^

dat is Koepel - Boom , vvaarfchynlyk wegens Hoofö-

zyne Kroon, genaamd. „De Stam (zegt die Au- stuk.

j, theur) groeit niet hoog, maar daar fchieten

„ wel dra twee Takken van uit , die elk we-

5, derom twee anderen uitgeeven, en dus ver-

5, deelt de Boom zig al verder GafFelswyze

,

„ ieder Tak vier- of vyfmaal. Het Blad is

„ halfrond, van omtrent drie Voeten middel-

„ lyn en zeer fchoon : de Vrugt ovaal, drie

„ Duim lang en twee Duimen breed. Onder

„ 't Vleefch , dat droog is en Bolfteragtig ,

„ doch van 't Gemeen gieten worde , is

„ een holle harde Pit, daar men Snuifdoosjes

„ van maakt , en , om dat de holligheid klein

„ is , ook wel Kraaien , welke van de Turken

„ als Paternosters gebruikt worden , tot het

„ opzeggen van hunne Gebeden." Wat de

Bladen aangaat , dezelven komen veel meer met

die van den Wilden Lontar-Boom, hier voor

befchreeven *
, overeen ; inzonderheid wegens bijj^^j^.^

de tusfchengevoegde Draaden. De Vrugtmaa-

king fchynt zeer te verfchillen van die van

den Sariboe -Boom, ftrookende nader met die

van den Sagoe-Boom : als beflaande uit een

Soort

() Confer. Falma Thebuka. POCOCK OrUnt.l. p. a8r.T,

ciliato-fpinolis , Caudice dichotomo. Linn, Sp, Pla»u II.
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r. Soort van Katten , daar de Vrugtbeginzels als

^JJ^^'
ronde Bolletjes onder aan gehegt zyn. Die Au.

HooF*D- theur geeft hem als een te vooren niet be-

sTüK. fchreeven Boom op , welke door zynen getak-

ten Stam inzonderheid verfchilt van alle an-

dere Palmboomen tot heden bekend, hoewel

cenigcrmaate met den Brafilfchen overeenkomen-

de : doch de Heer S h aw heeft hier op gewigtige

Aanmerkingen gemaakt en aangetoond, dat hy

de Ouden reeds is bekend geweest.

V. HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geflagt der C y c A s of

Sagoe - Boomen , dus wegens het Meel , dat

iy uitleveren y genaamd; waar toe de iDraad-

of Garen -Boom en Ananas -Boom betrokken

zyn.

Onder- /^ndcf de Gcilagten van den tweeden Rang
fcheiding. V_/ der Palmboomen , w:elken Gevipde of

Vederagtige Bladen hebben , komt by LII^-

NiEus het eerflc voor, de Cycas, waar van

gccnc Kenjjicrken door zyn Ed. worden op-

gegeven, dan alleen, dat de Vrugt een droo-

ge Pruim is , met een tweekleppige Pit (*)*

. Dit

(*) Dtapa ficca Nudeo bivalvi, Syu. Nat. XII» Tom, II,

N. I1Z2,



Dit Kenmerk is bykans onverftaanbaar. Hoe 1.

kan een Pruim droog en ccn Pit tweekleppig

zyn? 't Is waar, het kon een Vrugt zyn metHoo».

droog \ leeich als een Bolfter, waar onder eenS""'"-

tweekleppige Schaal , gelyk in de Ockeriioo-

tcn , bevattende een harde Noot : doch van

die tweckleppigheid vind ik niets gemeld by

R u M p H I u s , wiens Olus Calappoides , hier aan-

gehaald , ook geenszins uitpuilende Ringen aan

den Stam heeft, die in ecnige vergelyking ko-

men by de Knobbnls om den Stam d^r Cocof-

boomen. Dat Foliatio circinalis , more Filicum,

geen Kringagtige maar een gekrulde Bladmaa-

king betekene, zoir zonder Verklsafing ook ten

hoogfte duifter zyn; niettegenftaande de Bla-

den zeer naar die van Boomvaren gelyken.

Ik zal derhalve hier dit Geflagt van Palm- ne sagos-

boomcn, volgens den Rang, in welken zy by^*°°-^'

RuMPHius worden voorgefteld, befchrj'Ven,

en dus met den regten Sagoe-Boom een

a?nv2T^g maaken. Decze is , onder de drie

voornaame ondcrfcheidingen , welken die Au-

theur gemaakt heeft , de Meelgeevende Palm-

loom door hem getyteld. Want, hoewel het

Merg in de meefte Boomen van deezc Klas-

fc, gélyk wy reeds gezien hebben, ook Meel-

a.ni^ is, overtreft hy doch hun allen ver, zo

in de deugd , als in de veelheid van deeze

Mccbgtige Stoffc.

De Sagoe - Boom heeft , in de volvvasfen- Gefta

heid.
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I. heid , een Stam van vyftig of zestig Voeten

Afdeel, ^oog , en zo dik , dat hem een Man naauw-

Hoof'd- lyks met zyne Armen kan omvatten. Hy is

&TUK. oneifen of ruuw , en ecnigermaate geringd of

in Leden verdeeld. Lang blyft deeze Boom

een Struikgewas, zig vertoonende als een groo-

te Plant , met groene Steelen van over de

twintig Voeten hoog , die Geutswyzc zyn uit-

gehold , en op de zyden fcherpe Doorens , als

Naalden, hebben, in het onderlle gedeelte. De

bovenfte helft deezer Steelen is wederzyds be-

zet met Bladen , die altoos opwaards ffaan

in de Sagoe - Boomen , daar zy in de Kokos-

of Kalappus - Boomen nederhangen. Zy zyn

lang en fmal , in 't midden breeder, doch ook

een, weinig famengevouwen , met flappe Door-

nen op de kanten. Vervolgens vormt zig om

laag de Stam , die byna de zelfde dikte heeft

als de Boom zal hebben. Hy fchiet fpoedig in

de hoogte , en werpt eindelyk zyne Doornen

af, behoudende de keepen der afgevallen Bla-

den , die tot trappen verftrekken , om hem te

beklimmen. Aan den volwasfen Stm ftaan de

Steelen meest ovarend , hebbende aan 't on-

derlle een holle Geut of Schop , van omtrent

een Voet breed , waar mede zy den top van

den Stam en elkander omvatten. Deeze Schop,

benevens de binnenfle Huid daar van,' die men

'er aftrekken kan, en tot verfchéide gebruiken

dient, zo. wel als het Vaatwerk daar van ge-

maakt , noemen de Indiaanen Coroerong en Co-
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roero. De Bladen, boven aan den Stam, zyn- I.

de van twintig tot vierentwintig Voeten lang, y^^'

verdorrende , worden Gabba gabba geheten , Hoofd-

en , na dat zy zo wel van de wederzydfche »tuju

Bladen , als van het onderfte Schopswyze ge-

deelte gezuiverd zyn, als Stengen of Stokken

tot gebruik bewaard.

Zolang de Stam nog niet volwasfènis, heeft zeifftaa-

hy rondom den Wortel nog eenige Doornige " *

Takken , die maaken , dat men 'er niet onbefcha-

digd by kan komen. Een wonderbaare voor-

zorg der Natuur , om deezen Boom te be-

fchutten voor de wilde Varkens, welke anders-

zins het Gewas , om het Merg te bekomen,

in zyne Jongheid vernielen zouden. Dk maakt

deeze Bosfchen zeer gevaarlyk te doorkruifcn

:

want men ligt, 't zy in het Aangezigt, aan de

Handen of Voeten, gekwetst wordt door dee-

ze Doornen : waar tegen de harde Huiden

der Indiaanen beter beftand zyn. De Koker,

waar uit de Bladen voortkomen, is van twaalf

tot vyftien Voeten lang en een Arm dik: men

kan 'er aan de punt wel een Elle affnyden ,

om Kleederen van te weeven , zonder eenig

nadeel toe te brengen aan de groeijing van den

Boom. Hy is zeer Spongieus , hebbende van

buiten maar een foort van Schaal , twee Vin-

geren dik , die voor Hout verürekt , dat wit is

en als uit grove Draaden beflaat. Hec overi-

ge van den Stam , daar binnen, is alleenlyk

een vogtig Merg , gelyk in de Vlierboomen

,

en
II. DSÏL. h STCK,
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1. en dit Merg is het, 't welk deezen Boom als

tot een Koorenfchuur maakt voor de Indiaa-

HooTD- nen.

STUK. Zo lang de Sagoe-Boom aan ^t groeijen is,

eiraios
tlr^g^ ^^^^ Vrugten , en de Inlanders be-

"letten hem doorgaans die te draagen , om dat

de Stam daar door zyne beste hoedanigheid

verliest. Men kan zulks by het zogenaamde

fchieten van verlcheide Moeskruiden vergely-

ken. Als men hem evenwel ongemoeid Iaat,

dan beginnen zig , wanneer hy volkomen oud

geworden is , de Bladlteelcn witagtig te vér-

toonen , als of zy met ISlccl bcftrooid wa-

ren : vervolgens komt uit iict midden van de

Kruin een fpitfe Hoorn of Pyl voort, by de

drie Voeten lang, welke, zig openende , een

getakte Tros uitgeeft, die .zig in Takkeil

uitbreidt, in de eene Soort zes. in de andere

tien of elf Voeten lang. Deeze Takken z\H

Vinswyze bezet met kleiner Takjes , van by de

twee Voeten lang , aan welken wederzyds nog

kleiner Takjes ftaan, die naar de Katten van

den Hazelaar gelyken'. Deeze zyn eeïi half

Voet lang en van -dikte als een Vinger , be-

ftaande uit donker rosfe en Wolagtige Schub-

ben. Men noemtze onder de Amboincezen

Sirihoa-, om dat zy naar zekere Vrugten van

dien naam gelyken. Als nu deeze Tros zig

wel tien Voeten heeft uitgebreid , zo dat haa-

re Takken tusfchen de Bladlteelöi doorko^

men, dan gelykc de Kruin -vafi deezen Boom
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naar eene Kaarskroon in de Kerken of Palei- I.

zen. Afdeeu.

Wanneer de Tros zover gevorderd is, danHooFD-
komen eerst de Vrugten te voorfchyn, die stuk. ,

agtcr of onder aan de voornoemde Katten of

Vingers , twee of drie by malkander , zitten. ki"g.^"'^"

Men kanze dus eenigermaate by de Vrugtbe-

ginzels van den Taxisboom , als men deszelfs

Biadvinnetjes voor de Katten neemt, vergely-

ken. Die Schubben van de gedagte Katten zul-

len waarlchynlyk Meeldraadjes , als de Manne-

lyke JJloemen uitgee\en, welke de Schepzcl-

tjes , bevrugten , en dus zou de Sagoe - Boom
volftrekt behooren tot de Moooikia.van Lin-
NiEUs. Dit is iets, 'c welk' my ten hoog-

ite waarfchynlyk voorkomt, niettegenllaande ik

het niet door het Gezag van eenig W'aar-

neemer bevestigd vind. Mooglyk is de hoogte

van deeze Boomen een beleczel geweest , om

zulks op te merken.

De Afbeelding in 't Werk van S eb a, Plaat

XXV. van het Eerfte Deel , welke , volgens

de aantekening van den Hooggeleerden Heer

J. BüRMANNDs,de regte Sagoe- Boom'

is (*), geeft een ander denkbeeld van deeze

Vrugtmaaking. Aldaar wordt aangemerkt, „ dat

„uit het Hoofd van den Stam eenige Trosfen

,

{*) lUrh. Amb. of Ambonfch KtuiJbock, I. Deel , ">:*iz.
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I. „ van licht paarfche Bloemknopjes , als Bloem-

AïDEEL. ijool, uit het midden der Bladen uitfchieten,

HoJfd, » met den tyd Vrugten maaken , in de

STUK. „ gedaante van een digt geflooten Pynappel

,

„ met een langen Steel , als van eeri Peer.

„ Deeze Vrugten zitten in menigte , op de

„ wyze als Trosfen , aan lange Steelen, die

„ uit een dikken Steel voortkomen." In de

Afbeelding ziet men wel het beginzel van zulk

een Tros, doch daar vertoont zig niets van

dien Hoorn, waar Rum phius van fpreekc

:

maar zou dezelve ook afgefneeden of geopend

zyn geweest , om die Bloemknopjes te ver-

toonen ? Eenige overblyfzels , als puntige Bla-

den , fchynen daar van wel een blyk te gee-

ven. Voor 't overige wordt myn vermoeden

dat 'er Bloemen aan dien Tros zyn , door die

befchryving eenigermaate verkerkt. Ook zegt

die Autheur , dat men de Siribca neemt voor

't Bloeizel van den Sagoe-Boom.

ne Volgens Rum phius zyn de Vrugten ge-

Viugtcn. fchubd, doch in alle Soorten van Sagoe -Boo-

men niet van eenerley gedaante : fommigen

rond als een Perfik of Abrikoos ; fommigen

ovaal, als een Hoender -Ey of nog langwer-

piger ;
fommigen uit den ronde wat plat en

fcheef. Het zyn , zegt hy , aartige gefchilfer-

de Knoopen , hebbende die van de gemeende

Soort flegts de grootte van een gewoone Pruim,

van agteren wat ingedrukt , en van vooren

ecnigszins puntig; eerst groen, daarna witagtig
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en ten laatften vaalbrüin van Kleur. De bui- T.

tenfte Schaal bcftaac uit enkele Schubben, die^^^^^^"

op iTcn liaan cn aan elkander fluiten, bevat- Hooïd.

tende een Pit , van grootte als een Snaphaans- stuk.

Kogel, die in de onrype Vrugten murw, doch

in de rypen zwart en zo hardis, dat men haar

niet aan ftukken kan byteru Deeze Vrugten

Itrekkcn , niettemin , voor de wilde Varkens

tot eene lekkere vcrfnapering. Derhalve teelt

deeze Boom weinig door zyne Vrugten voorts

maar wel door zyne Wortelen , die zeer ver-

re onder de Aarde voortkruipen , en dikwils

nieuwe Plantfoenen inaaken ; zelfs in eens an-

ders Grond.

Vier Soorten van Sagoc - Boomen worden 'er y^^g^oe^

door dien Autheur opgeteld, wier onderlcheid noomêjK

meer beftaat in de Doorens en Vrugten , dan

in de uitwendige Geflialtc. De eerde , in 't

Maleitfch en Ambonfch Lapia Tuni , dat is

Opregte Sagoe genaamd , is de gene , naar 't

welke men deeze befchi^ving heeft opgemaakt,

geevende het beste Meel. Zy is daarom ook

de gemeenitc, wordende het meefte voortgeteeld

en opgepast. De Doornen zyn van middel-

baare iangte; de meellen als gewoone Naay-

Naalden , doch fommigen ook wat korter, en

de Vrugten als gezegd is. Derzelver Pitten

voorden wel in Zout water gekookt of in Pe-

kel ingelegd, en dan tot een eetbaare Spyze

gemaakt met eenige Kruideryën.

Een andere Soort, in 't Ambonfch genaamd wifde

T Xa-S*soe,
ÏI. DEEI., I. SrVKt
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I. Lapia Ihur of Wilde Sagoe , is de hcogfle

App^el. gj^^ digter met Doornen bezet dan

Hoofd- eenige andere Soort, maur deeze Doornen zyn

STUK. korter, de Vrugten kleiner, ronden ongemeen

hard van Pit , waar in twee byna doorgaande

Gaatjes zyn , zo dat menze aan Snoeren kan

n-gen. Zy valt raecst op Ceram en zeldzaam

op Amboina.

Lang- De derde Soort , La]na Macanaru of M(i-

^^«'S^- canah, dat is Langdoornige ,
genaamd, heeft

tJen Stam zo dik niet als de andere Soorten:

de Bladen zyn groener , fmaller , dunner en

meer gerimpeld; ook ligt Icheurende, en dus

tot gebruik -minder bekwaam. De Vrugten

zyn in deeze Soort de allergrootflen , ts wee-

ten als een taamelyk Hoender - Ey , worden-

de in de ouderdom bruin en ligter afvallende.

Men hoodt deeze Soort van Sagoe, welke

ook zo veel Meel niet geeft, voor de flegtfte.

Gladde Een vierde Soort wordt Lapia Mokt of glad-

dc Sagoe , in 't Maleitfch Sagu Parampuan

geheten , om dat men dezelve houdt voor het

Wyfje onder de Sagoe - Boomen , zegt RuM-

pHins , geeveiide echter daar van geen re-

den. Waarfchynlyk zal het alleen zyn , om

dat 'cr de Doornen der Bladfteelcn geheel aan

ontbreeken ; want de Vrugtmaaking in 't al-

gemeen tweellagtig (Hermaphrodiet) fchynt te

zyn, in deSagoe-Boomen.

-

ivooi,
I^eeze Boomen groeijen op meest aHe hu

'

landeö van de Molukkifche Wac^en, tot aan



Nova Guinca toe , als ook benoorden Java , L
tot aan Siam : als of de milde Natuur dus het ^^^^^
Menfchelyk Geflagt aldaar voor gebrek en iïoofd-

Hongersnood, voor altoos, had willen bewaa-sTuic.

ren. Op Java, Sumatra, en Borneo, echter,

zyn de gedoomde Soorten niet vee] bekend,

maar wel de laatftgemelde of vierde Soort,

die op Java Bulum genoemd wordt : doch men
maakt aldaar flegts van de Biaden gebruik om
de Hutten der Indiaanen te dekken. Op plaat-

fen, daar veel Ryst groeit, gelyk op Makas-

far , fchynt de Meelgeevende eigenfchap naauvv-

lyks bekend te "zyn. De grootfle menigte vale

op 't Enand Ceram , atwaar men *er ukgebrd-

de Bosfchen en Wildemisfen van vindt , en

van waar ook Jaarlyks een groote menigte van

Sagoe - Brood naar andere plaatfen wordt ver-

zonden. Op drooge Bergen groeit hy niet ,

maar wel in vettige Zandgronden, en fchynt

bovenal de Moerasfen te beminnen ; zo dac

men 'er dikwils niet by kan komen, dan met

groot gevaar. Deeze Bosfchcn , Latar ge-

naamd , zyn deswegen fomtyds byna ontoegang-

lyk. Op Gilolo heeft men waargenomen, dat,

by groote afllroomingen van Water, in zulke

Bosfchen , de Sagoe - Boomen dikwils raet Grond

en al opryzen , maakende dus een foort van

Eilanden, welke fomtyds ook wel in Zee weg-

fpoelen. Dus kan men een groot gedeelte van

deezc Boomen niet havenen, 't welk anders
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Dourncn

veel toebrengt , om dczclven zig ten nuccc ic

• maakcn. En , hier uit blykt ook dc rykheid

van de Schatkamers der Natuur, daar zo veel

van dien kollelyken Voorraad verloeren gaat,

zonder dat hier door gebrek of Hongersnood

veroirzaakt \N'orde.

;a Een bvzondcrc oplettendheid wordt 'er ver-

eifcht , om het Merg van dceze Meclboomen

• in zyn kragt te bekomen. Ten dien einde

geeit men acht , op derzelver verfchiUtnde

trappen van Vrugtmaaking. De eerjle trap is,

wanneer de Twygen of Bladfteclcn, als gezegd

ver Voeten cn boven aan

den Stam afgevallen zyn. De t^i^eede trap is,

wanneer zig aan den Top de gezegde Pyl ot

Hoorn, dien men Majang noemt, omtrent een

Voet lang ,
openbaart. De derde Trap heeft

plaats , wanneer die Hoorn zyn grootlle lang-

te heeft bereikt , doch nog geflooten blyft:

de vierds wanneer de Takken van de Bloem

en Vrugt-Tros uitgebreid zyn, naar een Ko-

raalboom gelykende : de vyfde, als de Katjes,

die men Vingers noemt of Siriboa , zig ver-

tcon^n: de zesde, eindelyk , wanneer mende

volkomen Vrugten ziet. Alsdan is het Merg

tot gebruik onbekwaam : doch voor 't overige

heeft , ten opzigt van deeze Trappen, in de

byzondere Soorten een aanmerkelyk verfchü

plaats. De ecrile kan tot boven den derden

trap
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trap van rypheid komen , zonder dat het Merg I.

bedorven is; dat in de tweede goed blyft tot''^*^^^^^*

aan den vyfden trap en daar boven : in de der- Hoofd-

de maar tot den vierden, en in de vierde totsTu^.

den derden trap. Hier uit blykt, dat men in

dit geval byzonder letten moet op het verlchil

der Soorten.

De Indiaanen , evenwel , vveeten nog een Hoe men

ander Middel , om deszelfs Rypheid te ontdek-
^^'^f^^f^

ken. Men boort of kapt een gat in den Stam

en haalt daar wat Merg uit , "t \\cV< men cls-

fchen de Handen met Water wryft , ziende

dus , of hetzelve genoegzaam Meel uitlevcre.

Als het te weinig Meel geeft a zo flopt men

het gat Hegts met wat Kley weder toe, op dat

het niet bederve. Anders gaat men aan 't ne-

dervellcn van den Boom , wiens Stam in vcr-

fcheide Stukken, ieder van vyf of zes Voeten

lang, verdeeld , of ook maar midden door ge-

kapt, of zelfs geheel gelaten wordt. Dan fplyt

men die Stukken , of den Stam, in de langte

door, en vervolgens gaan zy daar op zitten ,

hakkende cn fchraapcnde het witte , drandigc

Merg, aan brokjes uit de holte. Hoe kleinder

dit Merg gemaakt is , hoe beter. Men doet

het in de uitgeholde helft van zulk een Stuk

des Booms , dat over eenig loopend Water

gelegd wordt , zynde aan 't ecne end voorzien

met een foort van Teems, die van het Haai^

rige Geweefzel , dat van den Kokosnootcn-

Boom komt, gemaakt is. HctHakzcI, geduu-

T3 lig

ir,DEFL»I,STUI£,



I. rig met Water begooten, wordt met de Han-

'^^i^^' den gekneed, en tegen die Teems aangedrukt,

HoofL. zo dat het fynfte met het Water daar door

•Tu*. fchiet, vallende in een foort van Tobbe, daar

onder ftaande. Na het bezinken tapt men het

Water af, en neemt het Meel daar uit, 't

welk, zo fyn en wit als Kalk zynde, in Korf-

jes van groene Bladen gedaan wordt, waar m

men het bewaaren en zelfs verzenden kan.

Het Overblyfzel , dat roodagtig is en daar men

géén meer Meel uit kan krygen , wordt op

een hoop gefmeten voor dc Varkens, of, zo

het leggen blyft , dan groeijcn daar zeer lekke-

re Kampemocljcs op , en 'er teelen dikke

Wormen in voort , die ook van de Indiaanen

tot Spyze gebruikt worden , na dat zy aan 't

Vuur zyn gaar gebraden.

Hoe men ^et mecfle Sagoe-Meel wordt tot het bak-

dair Brood j^gn van Brood gebezigd. Men heeft daar toe

'*
zekere Vormen , in Steenen uitgehouwen , van

veelerley grootte , wordende de besten op 't

Eiland Uliasfer gemaakt , zegt Rumphiüs.

Ieder Steen is in eenige Holletjes, naar belie-

Yen , of ook wel maar in ééne holligheid ver-

deeld ; waar in men , na dat dc Steen ter deeg

is heet gemaakt , het Meel uit de gedagte

Korfjes giet, dat dan aanltonds tot Koeken of

Brooden wordt. Deeze Brooden zyn dooïgaans

vierkant of regthoekig, doch in grootte en dik •

te zeer ongelyk. De gemeene Sagoe-Broo-

den , op Ambon , zyn bykans een half \ oct

lang
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lang en drie of vier Vingeren breed, midsga- j,

ders wit en broofch , maar op Ceram zynze Afdbel.

veel dikker en harder, ja aan de boeken alsg^^^jj^

verglaasd. Van de Eilanden Key en Aru ko-sxuiu

men 'er van anderhalf Voet lang , een half

Voet breed , en omtrent een Vinger dik. De
allerbesten worden gemaakt op de Uliasferfche

Eilanden, z^-nde ongcvaar een Handbreed in 't

vierkant groot. Alen neemt daar toe zeer fyn

en wel gezift Meel , 't welk deeze Broodjes

ros maakt van Kleur , verfch zyndc zagt en

zeer imaakelyk ; byna als ons nieuwbakken

Brood : maar , oud zynde s wordenze zo hard

als Steen , doch men tanze in Water weeken

en dus gebruiken. De Ceramze Sagoe- Koe-

ken, die de grofften zyn, kunnen het langde

duuren , en zyn dus best tot Voorraad op lange

Reistogten. De meefte Sagoe komt gekorreld

van Arabon en de beste , die men Bloem van

Sagoe noemt, zynde Sneeuwwit en zeer fyn ge-

korreld, van Japan.

Van deeze Sagoe of van de Broodcn kan men J^p^
zeer gemakkelyk een voedzaamc Bry kooken ; sa|oa-

't zy met Kokosnooten Melk alleen , of met'-^'*

Water , Zout en Speceryen. Een dergelyke

Bry 5 Papeda genaamd , wordt van het Meel

zelf en op dergelyke manier toebereid , als

men in Europa van Meel de zogenaamde Wa-

teren Bry maakt ; wordende deeze Oostindi-

fche , die ruim zo taay fchynt te zyn , aan

Klontjes met* zekere Saus gegeten ; als wan-

T 4 neer
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I. neer zy zeer lekker is en gemakkelyk te ver-

^ y teeren ; maakende een graagen Maag , doch

Hoofd- weinig Voedzel geevende. Ook wordt 'er in de

STUK. Geneeskunde , gelyk bekend is , tot verftcrking

wel gebruik van gemaakt. Voorts kan men dee-

ze Pap , als Styfzel , tot het pappen en plak-

ken van Lywaat en Papier , ja ook tot an-

dere zaaken bezigen.

Gehruik De Patmiet of Kool van den Sagoe-Boom

ken^él^" ^ g°^^ ^^^^ Kokosnooten

Bladen. Boom s en wordt daarom zelden raauw gege-

ten. De Bladen dienen tot iiet dekken der

Huizen en de Bhdfteelcn tot het famenltcllen

der Wanden , die ecliter , om dat dezelven zo

krimpen , na verloop van eenigen tyd geheel

met Reeten zyn , en zig dan als van Lat-

werk g-emaakt vertoonen. Dus verflrekken dee-

ze Bladfteelenj Gabba Gabba genaaind, op die

Eilanden en plaatfen , daar weinig Bamboes-

Riet groeit , voor hetzelve. Men maakt 'er

zelfs Vlotten van , om zwaare Houten of Stee-

nen te vervoeren. Van de BFaden formeert

men, door dezelven aan malkanderen op Lat-

jes te naaijen , zekere Plankjes of Blad - Scha-

liën , Atap genaamd
, vyf of zes Voeten lang

en anderhalf \'cet breed. Daar toe worden

de groene Bladen genomen , en deeze worden

dan, door 't droogen, bruin. Met zulke Blad-

Schaliën worden alle de Huizen, op de Mo-

lukkifche Eilanden , door dezelven op Latten

vau
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\ an gezegde BladfteeleB of Hout te binden , ge- I.

dekt, even als elders met Kokos- Bladeren, Het^^^^i-
dekken begint men van onderen op, zodanig dat hoofd-
de onderften meer dan half door de bovenften stus.

bedekt zyn , even als met de Lcijen der Kerk-

daken gefchiedt. Deeze Daken moeten met
Latten daar op te binden tegen Stormwinden

verzorgd worden : maar anders zyn zy zeer

digt en beftand tegen de zwaarfle Slagregens,

kunnende fomtyds wel tien Jaarcn duuren ,

ten minfle , indien men de Schaliën dubbcld

op malkander legt ; doch begroeijen eindclyk

met Mos en andere Kruiden , gelyk men dit

ook ziet gebeuren aan de oude Rieten Daken,

in de Nederlanden. Zy vatten , wel is waar

,

ligt Vlam en dan zyn deeze Papieren! Hui-

zen in een oogenblik verbrand; doch die fcha-

de is voor den Inlander gemakkelyk herllel-

baar.

De dikke Schors van het onderftuk der Blad-

fteelen , Coroerong genaamd , dient , wegens

zyne taaiheid, even als dik Zool -Leder, tot

een Borstwapen. Ook wordt van de \'rugt-

Jcheede , op fommige plaacfcn , gebruik ge-

maakt tot Garen en om Kleederen daar van

cc weeven ; even als wy dit reeds in ander

jli'- van Palmboomen hebben opgemerkt.

Dit laatfle heeft inzonderheid plaats ten op- i^rj^^p. of

zigt van zekeren anderen Boom, deswegen byCAAREN-

R u M p H I u s Sagus Filaris , dat is Draadgee-

vcnde Sagoeboom of Liever Draad- of Garen-

T 5 Boom
l\. Drru I, S-ant.
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I. B'Mm genaamd. Deeze fchiet eerst ook Struik^

Afdeel,
^^.^jg ^-^ ^^^^ Grond, en maakt vervolgens een

Hoofd- Stam van hoogte ten minfle als de KoJ^os-

«TUK, Boom , met ecne efFene Schors , flaauwelyk in

Leden verdeeld. De Bladfteelen zyn gedoom-

de Takken , van twaalf tot vyftien Voeten

Ung ;
op de zyden bezet met Vinblaaden

,

van vier Voeten langte en twee of vier Dui-

men breedte , doch in een Ipitfe Punt uidoo-

pendc en op de zyden gcdoornd. Tusfchen

de Takken, aan den Top , komen drie of vier

Bloemllengen voort , die een Arm dik zyn*

verdeelende zig ieder in agttien of twintig

lange dunne Steden, welke zydewaards afhan-

gen , en eenen Bloera- of Vrugt - 1 ros maa-

ken. Ieder Steel geeft twee of drie Kat-agtige

Vingers uit, aan welken de Vrugten groeijen

,

die naauwlyks zo groot zyn dis Amandelen

,

bevattende onder een broofche Schaal een zeer

harde , ongefchikte , hoekige Pit of Kern.

Allermeest groeit deeze Boom op 't Eiland

Ceram , alwaar de Ingezetenen byna alleen ge-

bruik maaken van de jonge Scheut , die op

oude Boomcn als een Hoorn, wel zes of agt

Voeten lang, voortkomt. De jonge Bladeren,

waar uit deeze Scheut beftaat, in Water ge-

weekt en gefchraapt zynde , laaten zig in dun-

ne Draaden fplyten , waar van zy dan ,
even

als van de andere Sagoe - Bladeren , Kleedjes

weeven; waar toe ook de Bladen van andere

Falmboomen dienftig zyn.
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Eindelyk komen wy tot die Soort van Sa- h

goe - Boomen, waar aan Rumphius den^^^^^^

naam van Olus Calappoides of Moeskruidige Hoofd.

Kalappus geeft, om dat de jonge Bladen ge- stuk.

kookt en gegeten worden.. Linn^üs heeft
j^^JJ**^

deeze onder den Geflagtnaam Cycas aangehaald fi. «n.

op zyne eenigfte Soort (*} ; zo wel als den
^*

Ambonfchen Sagoe-Eoom van Seba, welke

echter, gelyk aangemerkt is, de regte Sagoe-

of Meelboom fchynt te zyn. Deeze Soort heet

op Malabai- Todda- Panna, in 't Maleitsch Sa-

jor-Calappa , op Amboina Utta Niwel, in 't

Javaanfch Pakis Radji , om dat de Moorfche

Paapen hem dikwils by de Graven van hun

Volk planten. Dewyl deeze Boorii een foort

van Ananas , die zeer aanmerkelyk is , op den

Stam draagt, (gelyk de Afbeelding Fig. 3 >

vertoont,) zo heb ik hem Ananas -Boom gehe-

De Geftalte is als die van den Kokos- of

Kalappus -Boom , doch korter en dikker, en

fomtyds , doch zeer zeldzaam , heeft hy den

(*) Cycas Frondifcus plnnatis circinalibus , Foliolis ünearl-

bus planiï. Sjst. Nat. X>I. Tom. II. Gen. ma. Cycas

Froodibus pinnatis, FolioH» lincari-UacooIads , Stipiübiu

fpinolis. HorK CUf, 48a. Fl"-' ^'7^ 393. ROYéN Ugdh,

S. GURM. Ini. 140. Falma Indica, Caudice :n annulos pro-

tuberantes distinao. RAJ. Hht, 1360. Ar'.or Sagoe A-nhoi.

nenCs. 5eb. This, I. p. n9- T. 25. f. i. Tesfio. K^MPrEK,

Jap, C97. Olus Calappoidcs. RUMPH, Amh. I. p. 86. T.

II. DEIt. I. 51VK*
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I. Stam boven in twee of drie Hoofdtakken ver-

Afdebl. ^^^y; Bladfteeleii of Twygen zyn vyf

Hoofd- Voeten lang , omtrent een Vinger dik^ groen

5TÜK. of groenagtig , doch niettemin llyf , rond ca

glad, aan de kanten bezet met kleine Doo-

rentjes. De Bladen ftaan overdwars regt uit-

gebreid ,
gelyk een Mat , en daarom wordt

decze Boom , in 't Indiaanfch, ook wel Uat-

tenhQom geheten. De langtc der Bladen isby-

na een Voet , de breedte een Vinger of een

Duimbreed : zy zyn plat en (lyf, ftaande te-

gen elkander over aan den Scccl , en doen dus

den Srcel met zync Bladen zo geweldig naar

die van Boomvaren, of van Osmunda gelykcn,

dat R u M PH I u s aan het gantfche Gewas den

naam van Osmunda arhorescens geeft.

De ïttuin. Ieder Bladfteel komt voort uit een rondag-

^^'**tige Knoest of Bol, welke na 't afvallen der

Stoelen aan het bovenftc van den Stam blyft

ftaan , zo dat hy aldaar vol Knobbelen wordt,

gelykendc naar een ronden Bol , even als de

Kruin van den Lontarboom. In Fig. 4,Plaat;

III. , is deezc Kruin vertoond. Het uitfpruit-

zei van den jongen Bladfteel , omtrent een Voet

lang zynds , is als famcngcrold en gclykt naar

een ronden Worm ; even als dit in de Varens

plaats heeft. Deeze Scheuten zyn zeer mals,

en kunnen als Aspergics tot Spyze dienen

;

weshalve men ze ook by Handen vol ter Markt

brengt en verkoopt.

T>eAra. De eerfte Vrugt, welke deezc Boom, vyf of

nas-gely. ZgS
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zes Voeten hoog zynde, voortbrengt, gelykt.

als gezegd is , naar een Ananas; doch is fmal- ""y^^

Ier, langer, en heeft ook dat Bladerige Kroont- Hoofd-

jc niet , 't welk zig vertoont op de Ananas-^^"^»

fen. Haar langte is meer dan een Voet; de

dikte vyf Duimen , en zy eindigt onder en

boven met een ronde punt. Van buiten is

zy gefchubd , en heeft op ieder Schub een

zagt Punye ;
zynde geheel bleek of graauwag-

tig geel , en bedekt met een Smeerig JMeel.

Deczc Vrugt dwars doorfnydcndc , wordt men

in haar midden een ronden Steel gewaar ,

rondom welken de Schubben liaan, doch dee-

zc zyn niet geflooten; gaapende als in de Den-

neboomen , en een Zandig Meel bevattende.

Zy zyn droog van Smaak, omtrent als Hazel-

nootcn. Deeze Vrugt kan wel genuttigd wor-

den 5 doch men laat dezelve doorgaans verdor-

ren en verdwynen. Twee of driemaal geeft

een Boom deeze Ananas uit, eer hy de regte

VTUgten voortbrengt , "t welk gebeurt , wan-

neer hy de hoogte bereikt van agt of tien

Voeten en daar boven.

Uit de Kruin , tusfchen de digte Bladileelen^Dc regte

of Twygen , die dwars uitgebreid (laan , doch

niet dikker zyn dan een Duim, komen een

menigte Steelen voort, die aan 't end een vlak

Handje hebben , als een Haanekammetje. Aan

deeze Steelen , die omtrent een Elle lang

,

een Pink dik , Wollig en wat hoekig zyn ,

groeijcn drie c>i vier rondagtige Vrugcen, ter
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1. grootte van een Hoender - Ey , glad , in 't eerst

Hoofd- kende , doch in de rypheid Oranjekleurig.

«TUK. Onder den uitwendigen dikken Bdfler van

deeze Vrugten , vindt men een dunne Hout-

kkurige Schaal , met twee Naaden famenge-

vocgd 3 die van boven ecnige Gaatjes heeft

,

bevattende een dikke, langwerpige, witte Pit

of Kern.

vcrfchii Men hadt aan Rumphiüs verhaald , dat

netiS^en
Mannetjes en Wyfjes waren van deeze

Wyfjcs. Boomen , waar van het Mannetje de Ananas

droeg en het "^^'jfje de gezegde Vmgten. Hy

meende, echter, door naauwkcurig onderzoek,

van het tegendeel verzekerd te zyn ; te wce-

ten 5 dat alle deeze Boomen eerst , op eene

hoogte van vyf of zes Voeten , de Ananas en

vervolgens, hunne volwasfenheid bereikt heb.

bende , de regte Vrugten droegen. Naderhand,

m t Jaar 1690, oordeelde hy de waare kennis-

fe bekomen te hebben van de Vrugtmaakrng

van deezcn Boom ; dat 'er , naamelyk , Man-

netjes en Wyfjes van waren , als gezegd is

;

draagende de eerften de gezegde Ananas in

volkomenheid , met een zo fterken Reuk, dat

men 't naauwlyks omtrent dezelven kon har-

den : de anderen flegts een klein Ananasje op

de Kruin , met de Schilfers wyd gaapende

,

tBsïchen welken de Vrugtfleelen voortkwamen.

Hec fchynt derhalve ontwyfelbaar , dat de

gezegde Ananas , inzonderheid wegens het
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Smeerige Meel , waar mede zy bezet is , tot f.

de Mannelykc deelen van deezen Boom be/'^"^-
hoort. Hoof'd-
Men vindt deezen Boom byna op alle Mo-STinc.

lukkifche Eilanden en daar omftreeks ; doch oppjjj^
Amboina is hy zo gemeen niet als op Ceram
en de Zuidoofter Eilanden. Men kan hem
niet alleen van Zaaden of Pitten, maar ook
op een andere manier voortteelen , neemende
het weeke Hoofd van den Stronk af, en 't

zelve in de Aarde plantende ; doch in die bei-

de gevallen groeit hy veel langzaamer op , dan
in - 't wilde.

De jonge Scheuten , voorgemeld , zyn het Ccbraik.

voornaamfte dat men van deezen Boom ge-

bruikt j zo wel als de jonge Bladen , die , in

Water gekookt , een zeer lekker en fmaake-

lyk Moes uitleveren , en hierom geeft 'er Rum-
phiüs den naam van Kahppus-Moes aan.

Voorts kan men de Vrugten ook gebruiken ,

doch dezelven moeten dan op cene byzondere

manier toebereid zyn : want raauw houdt men
ze voor zeer nadeelig. Zelfs dient het verfchc

Sap, uit dezelven geparst, om de Jonge Kin-

deren der Indiaanen, wanneer dezelven hun tot

een last zyn , volgens *t ontaarde gebruik dee-

zer Wilde Volkeren , van kant te helpen.

Hier uit ziet men , hoe zeer deeze Ananas-

Boom , in nuttighe!(f zo wel als in andere

opzigten , van den Sagoe- of Meelboom ver-

fchille.

tl.DSU,, I, STUiS,
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I. De Todda- Panna , uit den Hortus Mala-

Afdeel,
jjaricus hier aangehaald , is eigendyk de Ja-

HooFD- panfche of Sineefche 5a;or-CaZfl;)j)a, welke doot

STUK. B O E R H A A V E , in dc Catalogus van den Leid-

japanfche fchen Akademie - Tuin , genoemd werdt Ja-

boom?' panfche Palmboom met Bladen van Boomvaren ^

die gedoomde Steden hehhen (*). Hy is thans

hier in de Hortus Medicus niet, maar te C-

trecht heeft men hem met een Stam van een

half Voet hoog en anderhalf Voet dik. De

Chineezen noemen hem Tüsfiu of Yzerboom

,

om dat zyne Bladen met de Punten iiceken als

Yzeren pennen. Dit fcliynt een aanmerkely-

kc byzondcrheid te zyn van deezen Japanlchen

Palniboom, die in zyn Vaderland een Stam

maakt niet hooger dan zes Voeten, doch dik-

ker dan de Stam van een Kokosboom.

Bladfteelen zyn tusfchen de twee en drie

Voeten lang , bezet met Grasagtige flyve Bla-

den , ter wederzyde digt aan den Steel gevoegd,

even als in de voor befchreevene. Men maakt

'er geen gebruik van , dan dat hy in de Tui-

nen aldaar geplant wordt , om dczelven door

zyn Vederagtig Loof te verfieren. Ik heb

zodanig een gedroogd Blad , byna overeenko-

mende, in grootte en gedaante, met het gene

by R ü M p H I u s in afbeelding is gebragt.

VI. HOOFD-

(•) Palma Japonica fpinofis Pedlcuüs ,
Pol)-podü fo'.:o.

EOEBH. Ind. Hort. Luidbat. IT. p. 170. RoysN PrUu p. 7'



DBif Kalappüs-Boom.

Btfchryving van 't Geflagt der Kokos of«^"^*
Kalappus - Boomen , en de aafimerkelyke

Vcrfcheidenhcden , tot dezelven behoorende,

/^nder alle de Palmboomen zyn dc genen.

die men Kokos- of Kalappus - Boomen
noemt , in verfcheide opzigten de uitmuntcnd-

llen. Zy fteeken hunne Stam en Kruin bo-

ven de meefte andere Boomen uit. In fier-

lykheid wyken zy niet voor de gewoone Palra-

of Dadelboomen, en de Vrugten , wdfcen zy
uitleveren , ftrekken tot Voedzel voor de In-

gezetenen van Oost- en Westindie. Sommigen
verklaaren hun voor de vrugtbaarile Boomen in

de geheele Wereld. Voeg hier by de menigvul-

dige gebruiken 3 welke men van den Stam, Bla-

den en Wortelen heeft , ftraks op te noemen.

R u M p H I u s heeft 'er derhalve ook een begin

van zyn Ambonfch Kruidboek mede gemaakt.

Hy behoort zo wel tot de Wyngcevende Naam
als Nootdraagende Boomen , hoewel men hem
cigentlyk betrekt tot de laatften , als welke ei-

genfchap hem, in die trap, alleen toebehoort.

Want, fchoon zyn Sap gebruikt wordt tot het

Arak ftooken , zou zulks echter ook , vvaarfchyn-

lyk, met den Wyn van den Lontarboom en
anderen, gefchieden kunnen: daarmen in tegen-

deel geenen Palmboom met dcrgelyke Vrugtea

V viadtj
l n. DVL, I* SIW,
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I. vindt , die zo wel Spys als Drank uitleverert*

Afmel.
fjjcrom voert hy ook , in 't algemeen , den

HoofI). naam van Palma Coccifera , dat is Nootdraa-

"UK. gende Palmboom , in 't Nederduitfch Kokos-,

doch op de raeefte Oostindifche Eilanden

Kalappus - Boom. De laatfle naam is van 't

Javaanfche woord Calappa afkomflig, en daar-

om voeren de Nooten, in Oostindie, gemeen-

lyk den naam van Kalappus- of Klapper -Noo-

ten , in de Westindiën dien van Kokos- of

Koker - Nooten. Men ziet duidelyk das den

oirfprong van die gewoone Benaamingen , wel-

ke door de verbastering en bekorting van de

Uitfpraak geheel iets anders fchynen aan te dui-

den.

^Kenmer^ Deeze Boom is j onder den bynaam van Nu-

cifera , de eerfte Soort (*) in het Geflagt van

Coccus, waar van Linnaus de Kenmer-

ken aldus heeft opgegeven; onderfchcidende naa-

melyk dezelve , ten opzigt van de Bloem- en

Vrugtmaaking , als volgt.

Tweejlagtige Bloemen in een zelfde Plant mec

de Wyfjes -Bloemen.

De

(*) froHdibus pinaatis, foliolis Enfiformibus replica-

tis, jAcq; Hht. T. i68. Coccus frondibus pinnatis, foliolis

Enfifonnibus loargine rillofis. Hort. Cliff. 483. Flor, Ztjl,

391. ROVKN Lugdbat. 4. BURAt. Ztyl. 182. BUBM. Ind. i^Oi

Palma Indica Coccifera angulofa» C, B. Pin. 50*. Palma In-

dica Nucifwa. J. B. Hht, I. p. 37S. Calappa. KVMSB,Jm^,

I. p. I. T. 1 , Tcnga. Htr:, Mai, I. T. 1-4.
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De Kelk een algemeene , famengellelde Vrugt-

fcheede. De Bloenr in drieën verdeeld. De^^^^j^^*

BloemUaadjes ovaal en fpits. De Meeldraad-U.Qom",

jes zes enkclde Vezelen, zo lang als de Bloem.stuk.
,

De Meelknopjes langwerpig opleggende. Het

P^rügtbeginzel naaiiwlyks blykbaar. De Styl

kon y dikagtig , onduidelyk in drieën ver-

deeld. De Stempel duifter. Het Zaadhuisje

misdraagende. -
•

VroWivtlyke Bloemen in de zelfde VrUgtfchee-

de met de Tweeflagtigen.

De Kelk even zO, als in de voorgaanden»

De Bloem in drieën verdeeld en zeer klein.

Het Vnigtheginzel Eyvormig, eindigende in een

Elsvormigen korten Styl. De Stempel in drieën

Verdeeld. Het ZaadJmïsje Lederagcig , zeer

groot , rondagtig , ftomp driehoekig. liet Zaad ;

eèn zeer groote byna Eyvormige , gefpitfte

Noot ^ welke driekleppig en Homp driehoekig

is, aan 't breedfte end met drie llaten door-

boord, bevattende een holle Pit.

Als men deeze vertaaling der Kenmerken

vergelykt met die , welke in 't Werk van

Weinmann , IV. Deel, bladz. it, daar van

voorgefteld is, 20 zal men zig moeten verwon-

deren , dat dezelve dus kan aan 't licht gege-

ven zyn. Immers het gene Linn^üs als

hec Zaadhuisje voor/lelt , wordt aldaar de

men -Kelk geheten, 't Is blykbaar, dat onze

Ridder daar door den Bolfter verftaat van de
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I. Kokos - Nooten , als bevattende dezclvcn zoda-

Afdbel.
jjjg^ gp}y|. nienzc hier gemèenlyk te koop ziet

Hoofd- leggen , die dan als 't ware drie Gaten of wee-

STüK, ke Plekken hebben in de harde Schaal , wel-

ke, als bekend is, een holle Pit bevat.

In dc tweede Uitgaaf van de Soorten der

Planten gaf zyn Ed. te kennen , dat de Ko-

kosnooten - Boom Mannelyke cn Vrouwelykc

Bloemen op een zelfden Stam droeg, met zes

Meeldraadjes en drie Stempels (*). Naderhand

heeft zyn Ed. de Kenmerken aldus voorge-

fteld (t>

Het Mannetje heeft de Kelk in drieën

verdeeld: de £loem driebladig met zes Meel-

draadjes.

Het Wyfje heeft de Kelk in vyven

Verdeeld : de Bloem driebladig , met drie

Stempels : een Lederagtige F'rugt met een

harde Pit.

Niettemin heet de Kokosboom in 't zelfde

Werk, cn op de Bladzyde daar tegenover, nog

Eenimizig , 't welk ik niet overeen kan bren-

gen met Mannetjes- en Wyfjes-Boomen. Ook
blykt uit de Afbeelding zo wel als] uit de be-

fchryving van Rümphius, dat de Kokos-

boom Mannelyke en Vrouwelyke Bloemen, of

Jie-

(») Cocos Nucifera monoJca, hexandra, tilgyoiu Sp*Fl*rj.

II. p. 1658.

. (t) SPU IfMt, Ed. XII, Tom* U, p, 7»9'



liever Bloem en Vrugttrosfcn op eenen zelfden ï-

Stam en uit de zelfde Scheede voortbrengt.
A^ïel,

Ik fpreek hier van den grooten Kokos- ofHooFo-

Kalappus - Boom , welke een zeer regten Stam^TUK.

heeft , niet dik naar zyne hoogte , en eeniger-

maate naar dien van een Sparfeboom gelyken-

de; uitgenomen dat hy overal byna even dik

blyft , en aan den Top wederom dikker w^ordt.

De Boom zet , tegen de natuur van andere

Boomen , in zyne Jongheid reeds zyne dikte

van een Voet cn daar boven , en , als dezelve

de behoorlyke hardheid bekomen heeft , dan

Ilygt hy daar mede op , tot de hoogte van

zestig , en fomtyds ook van zeventig of tagtig

Voeten. By den Wortel , daar de Boom wel

twee Voeten dik is , maakt de Stam een Bogr

,

en hier door Haat de Boom doorgaans wat

fcheef. Hy heeft geen Takken , uitgenomen de

Twygen of Bladfteelen aan den Top, die des-

zelfs KrooQ maaken. Deeze fluiten met haarc

Grondftukken digt in malkander, en fpreiden

zig naar alle kanten uit, fommigen ook ncder-

hangende. By haaren oirfprong zyn zy wel

een Span breed , doch verdunnen Ichielyk tot

de dikte van een Been en verder tot die van

oen Arm , hebbende van twaalf tot zestien

Voeten langte. Aan de bovenzydc zynze half

hol , gelyk een Geut , met een fcherpen kant

ter wederzyde ; doch worden allengs vlakker,

van onderen rond , kaal en effen. Haare zelf-

üandigheid is niet Houtig, maar voos en taay:

V 3 zo
|!. DWL, I. STOK,



1

^XO Beschryvïngvak
]

?:o dat menze met veel meer regt den naan>
;

AïDEEL.^^Q Bladfteelen of Twygcn gecven kan, dan •;

Hoofd, van Takken. i

iTUK. Deeze zyn , drie of vier Voeten van haa- .3

peBiadsn.j,gji oirfprong af, kaal, docli verder wcderzyds
|

bezet met lange finalle Eladeren, welke veel
|

naar die van Riet gelyken, Zy hebben , naa. |

melyk, de gedaante van een Degen, zynde {

tusfchen de twee en drie Voeten lang, ruim
fs

twee Duimen breed, en fpits aan 't end; niet
|

fcherp of ruig, maar effen, glad en ü\ï, mee |

veele Draaden als doorreegen. De Kleur is in
^

't eerst geelagtig en vervolgens Grasgvocn.

Door 't aiidden van ieder Blad loopt een Hou-.
ï

tige Rib in de langce. De famcngeflelde Elad-
j

fteel fchiet midden uit de Kruin als een Pyl
|

of Hoorn, gelyk wy dit reeds in andere Palm* |

boomen opgemerkt hebben, cn de jonge Bla*
^

den werden op de zelfde manier gebezigd. i

ï)enio«m- Op dergelyke wyze beftaac het met deVrugt* i

Schacde, niaaking. De Kokosboom geeft ook een Zak j

of Scheede uit, in 't Latyn Spatha, in 't Ma-
|

leitfch Majang genaamd , en naar een Schuitje
|

gelykende ; doch deeze Scheede bevat zo wcl 2

de Bloemen als de Vnigtbeginzels of de Man-
]

nelyke en Vfouwelyke leeldcelen. Als zy J

open barst vertoont zig van binnen een Bon-
|

deltje lange Steelen , die digt op malkander |

leggen , en elkander dermaate drukken, dat
j

zy driekantig worden. Tuslchen de twintig en *|

dertig van deeze Steden zitten aan eencn dik-
|
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ken middel -Steel, van kleur bleek of ^i'^^g^^g

zynde en zig als lange Koornaairen vertoonen-

de; doordien de grxx)tfte helft, verst van dennooFor

middelfteel af, digt bezet is met fpitsagtige«TüK»

Knoppen, als Tarwkorrels. Deeze openen zig,

en geeveu ieder een .Bloempje uit, van drie

dikke puntige Blaadjes , van binnen zes Meel-

draadjes hebbende , die het eigentlyke Bloei-

zel van deezen Boom uitmaaken. De Knop

of Kelk, daar deeze Bloemen in gezeten heb-

ben, breidt zig, na 't opengaan, overdwars uit,

en de Bloemen vallen aanftonds af, nalaatende

den blooten Baard.

Aan het agterfte gedeelte van dit Bloemfteel-
^^^^^^^^

tje zitten de Vrugtbeginzels , die zig als platte

breedagtige Wratten voordoen , en waar van

men doorgaans aan ieder Steeltje maar één of

twee vindt, en daar van vallen fomtyds nog

eeni'^en af. Ieder Kalappus - Boom draagt vyf

of zes zodanige Majangs, waar van fommigen

nog ongeopend , anderen bloeijcnde , anderen

reeds in Vrugt - Trosfen , 't zy half of geheel

ryp, veranderd zyn, die men in 't Portugeefch

Ram, in 't Maleitsch Rancké , in 't Ambonfch

Niri Uttm noemt. Ieder Tros is dus met

den, twaalf of zestien Nooten beladen, doch

op de Oostindifche Eilanden draagen niet meer

dan twee of drie van deeze Trosfen te gelyk

Vrugt ; zo dat de geheele Kruin aldaar, op 't

hoogfte ,
dertig Nooten torst ;

terwyl deeze

Boomen aan de Vaste Kust van Indie en in

V 4
II. DISL, I. STUK.
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I. andere Landen , wel met zestig , zeventig en

Afdeel.
^^^^ Nooten tefFens beladen zyn : des het te

Hoofd- verwonderen is : dat deeze Boomen , die zo

STUK. 2eer aan 't geweld der Winden zyn bloot ge-

field , zulk een zwaarte op die hoogte kunnen

draagen. Immers de Vrugt - Trosfen komen

met haare Steelen van tusfchen de Bladftee-

len voort, en hangen dus digt onder de Kroon,

in de geheele rondte.

Noown
Kokos -Nooten, waar van ik hier fpreek,

zyn van grootte als eens Menfchen Hoofd,

van eene Eyvormige , doch aan 't end üomp

gefpitflc en driekantige gedaante
;
fommigen ros-

agtig ; anderen groenagtig of bleek graauw van

Kleur. Zy hebben een voozen Bolfter, twee

of drie Vingeren dik, welke van buiten glad

is , van binnen , en door de geheele zelfftan-

digheid, als uit Haairige Draaden beftaat. Hier

onder fchuilt de Noot , wier grootte in de

volwasfenheid verfchillende is , gelyk men weet.

Derzelver Schaal is eerst Kraakbeenig en bleek,

wordende vervolgens Houtagtig of Beenhard cn

bruin ;
zynde rondom bezet met Draaden

,

doch daar van kan menze zuiveren en polys-

ten. Aan 't dikftc End hebben deezen Noo-

ten drie rondagtige Plekken , welke ingedrukt

zyn en van eene andere Kleur , waar door zy

als het Gelaat van een Aap vertoonen.

Ik behoef niet te zeggen , dat in de volwas-

fen Nooten binnen deeze Schaal een holle Pit

vervat is , die eene dergelyke zelfftandigheid

als
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als onze Hazelnooten heeft, doch welke, tegen I.

de Schaal aan, flegts ongevaar de dikte uitmaakt '^'^^^

van een Vingerbreed : noch ook , dat de holte HDot'o,

van deeze Pit doorgaans eenig Vogt bevat, 't^TUK.

welk niet bedorven zynde lekker is van Smaak.

Dit alles , naamelyk, is hier te lande zodanig

bekend en blykbaar aan de uit Indie overge-

bragte- Kokosnooten , dat ik dit niet uitvoerig

zal verhaalen.

Men kan , echter , de nuttigheid deezer Boom- H«^ap

vrugt , in haare natuurlyke Groeyplaats , hier booten,

uit niet afmeeten. De Noot wordt in vierder-

ley Staaten aangemerkt ; geheel jong ; volwas-

fen doch met een zagte Schaal; met eene har-

de Schaal en verouderd. De geheel jonge Noo-

ten zyn nog onryp, maar de volwasfene, wier

Schaal nog week en gedwee is , zyn zo vol van

een zeer aangenaam Vogt , dat hetzelve , wan-

neer zy fterk gedrukt of geopend worden, met

een Straal daar uit fpuit. Twee Perfoonen

hebben daar eenen goeden Teug aan, en men

kan begrypen dat deeze Kokos -Melk of Wey,

naar mcnze noemen wil, in de heete Landen,

daar dikwils het Water ver te zoeken is, tot

een ongemeeoe verfrisfching ftrekt , en tot be-

houd van het Leven der Menfchen. Alsdan be-

vindt zig in de Schaal nog gecne Pit , maar

aan de kanten, van binnen , begint zig een foort

van ï^lerg aan te zetten , dat allengs verdikt en

eindelvk dien trap van vastheid verkrygt, waar

in ons hier de Nooten worden toegcbragt. Het

V 5 jon-



I. jonge flobberige Merg wordt Liplap gehetea
Afdeel.

Nederlanders , en van de Maleijers Gi-

HooFD- lamhir.

STUK. In zeer oude Nooten worde de Pit als Been-

j^^^jj?"§<=hard , en het Sap, of de Melk, daar binnen.

Scheut, vermindert allengs ; indien zy niet goor wor4t

of bederft geheel uitdroogende , zo dat 'er niets

van overblyft dan een Suikeragtig Appeltje of

Peertje , Pyrum Calappce , in 't Maleitfch Towi-

ho en Tomboan genaamd , dat is een Gewas of

Uitfpruitzel. Het zit doorgaans aan een der

Gaatjes of weekc Plekken van de Schaal, en

verflrekt als tot den grondflag of wortel van

de jonge Boe of Scheut, welke de Noot zal uit-

geeven : wordende daarom ook van de Maleijers

Ma«a,datis Oog, geheten. Terwyldeezc Bot

uitfchiet, verteert de Pit en dat Appeltje wordt

grooter, tot dat hetzelve degeheele Holligheid,

byna , van de Schaal bellaar. Middelerwyl

§eeft de Bot , nu de langte van een Vinger be-

komen hebbende, haare Worteltjes uit, die ali

Wormen kruipen langs de Oppervlakte van

de Schaal. Vei-volgens wordt het Appeltje

wederom kleiner , en krimpt zodanig in , dat

hetzelve , wanneer men de Noot wat hard

fchudt, van de Scheut afvalt en binnen de Schaal

rammelt. Dit Spruitje komt niet uit den

Bolfter , ter plaatlè daar de Noot aan haaren

Steel gezeten heeft , maar dikwils geheel ter

zyden , waar op men in 't plaoteï ce letten

heeft*

Schoon
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Schoon de Javaanfche naam Caïappa , naar I-

men zig verbeeldt, van het Arabisch of He-

breeuwsch afgeleid zou kunnen worden , is het Hoofd-

doch zeer twyfelbaar, of de Kokos- Boom aan^^uK,

de Oude Natuurkundigen bekend geweest 7.y.

Men vindt wel by Theophr astus, Pli-

Nius en anderen aangetekend ^ dat in Indie

zeer hooge Palmboomen groeijen , waar van

men Wyn , Honig , Brood , Azyn en atidere

dingen , ten gebruike van 't Menfchelyk Geflagt

,

wist te bekomen ; doch, dewyl dit zo wel op

den Lontar- en ' Sagoe - Boom , hier voor be-

fchreeven , en op andere Boomen van deeze

Klasfe past , als op den Kokosboom , 1$ het

veeleer te denken , dat zy die allen in 't ge-

meen daar door op 't oog gehad hebben: te

meer , om dat zy van die uitneemende Vrug-

ten , welke den Kokosboom byzondcr eigen

zyn, geen gewag maaken.

Deeze Boom , zekeren Ouderdom bereikt onge.

hebbende, begint Vrugten te draagen , en gaüt'^^^l^^,.

daar mede , indien hy wel gehavend en nicf^^i'!^

geftoord wordt , onvermoeid voort. Op Cey-

!on , en daar omftrecks agn de Vaste Kust van

Indie , behoeft hy maar vyf of zes Jaaren oud

te zyn : op de Eilanden by Ambon draagt hy

doorgaans in het twaalfde of veertiende Jaar.

Hier in overtreft hy dan grootelyks veel ande-

re Palmboomen , hier voor befchreeven , die

een reeks van Jaaren oud worden , en dan nog

maar eens Vrugt draagen. De Kokosboom i$

het

II. DEïX. I. ST'v'S,



5l6 BESCHRY VING VAN
I. het geheelc Jaar door met Bloemen en Vrugten

^y^j^^- bedekt , hoewel dc gewoone tyd , van 't in-oog-

Hoofd- ilen der oude Nooten , op Amboina plaats heeft

STUK. in Oktober en November , zyndc de droogfte

Maanden van het Jaar. Men ziet hier uit , van

welk een ongemeene Vrugtbaarheid dit Ge-

boomte zy ; niettcgenltaande dc Noot zeer lang

werk tot aanryping heeft. Pater Labaï oor-

deelde , van naauwlyks minder dan een Jaar.

Lekkere In ccn ander opzigt ftaat hy meer gelyk met

"*-^y"*den Lontar-Boom. Men tapt, naamclyk, uit

zyne Majangs of Vrugtfcheeden
, op even -de

zelfde manier , na dat dezclven gedeeltelyk af-

gcfiiecdcn zyn , dien lekkeren Palmwyn , in 'c

Malabaarfch Sura genaamd, dat is zoete Drank,

welke in lekkerheid alle andere Towacks over-

treft. Deeze Vogtigheid , eerst uitzyperendc,
is zo helder als Water, wordende daarna Wey-
agtig cn aangcnaamer zelfs dan het Sap of

Vogt der Nooten: maar zy moet dien zelfden

Dag gedronken worden , dewyl zy anders ver-

zuurt of goor wordt, zynde alsdan echter

nog tot het flooken van Arak zeer bekwaam.
De menigte van Vrugtfcheeden

, welken deeze

Boom het geheelc Jaar door uitgeeft , maakt
dat cr altoos gelegenheid is, om hem dit Vogt

af te tappen ; mids dat men hier in niet te ver

gaa ; alzo daar door de kragt des Booms, zo

wel als de Vrugtbaarheid, afncemcn zoude.

Indien zelfs de Kokos -Boom, na het aftapr

pen van den Wyn , flcgti een of twee Jaa.
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ren in rusc gelaten wordt door de Teifferaars , I.

dan draagt hy gemeenlyk in 't vervolg betere
Afdeel:

Vrugten. In Oostindie rekent men hem op HoofId-

zyn dertigfte Jaar in zyn beste fleur te zyn, stuk.

draagende Vrugt tot in het zestigfte: maar in

fommige anderen Gewesten zegt men, dat hy
wel honderd Jaaren oud kan worden. In zyn
Ouderdom vermagert hy kragtig cn de Nooten
worden allengs kleiner, zo dat zy eindelyk niet

grooter zyn , dan een Eenden - Ey. In de

hoogde Ouderdom beginnen de l'wygen of

Bladfteelen ook af te vallen , zo dat 'er niets

overblyft dan de bloote Stronk.

De Stam van dcezen Boom i$ wel taamelyfc Het be-

glad van Schors , doch heeft zekere Knobbels fj^^T
ter plaatfe daar de afgevallen Bladen geflaan -

hebben. Dit zyn geen Wrongen , die den

Stam omringen , gelyk men hem in verfcheide

Afbeeldingen ziet voorgelleld , maar zekere

halfmaanswyze verheffingen , welke als trappen

maaken aan den Boom, en dus gelegenheid

geeven aan de Indiaanen , om hem te beklim-

men. Zulks doen de Teifferaars , gelyk men

de genen noemt , die hier van hun werk maa-

ken, dagelyks met groote vaardigheid ; zo dat

men van verre zoude zeggen , dat men een Kat

by den Boom op zag klauteren. In fommige

Landen , evenwel , hebben zy zekere Stroppen

,

waar in zy hunne Voeten zetten , en dan gaat

het opklimmen zo fchielyk niet in 't werk.

Zelfs worden Ibmtyds Keepen in de Stam ge-

hakt,
il* Dkh^ I. stag,
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I' hakt , om de Voeten meer vastigheid te géë»

^''yj^^'vcn , en op 't Vaste Land van Indie wordf

Hoofd- wel een Touw om den Boom geflingerd en

iTBK« met Spykers daar in vast gemaakt. Dit Iaat-

ftc geeft veel j^cmak in 't beklimmen vad

zulke hooge Eoomcn , wier Stammen vyftig

of zestig Voeten lang zyn, en die niettemin j

wanneer men aan het teifferen is, ieder twee-

maal 's daags moeten beklommen worden, om

af te haaien , 't Welk in de aangehangen Pot^

ten of Kalabasfen geloopen is. Die Kalabas-

fen hangen zy aan 't Lyf , of laaten ze met

een Touw neder , even als zy dit doen mee

de afgefneedcn Vrugt - Trosfen,

cïehraik Ten aanzien van het menigvuldige gebniik

Kckos- deezer Vrugten , zal ik liier de aanmerkingen
Nooten. van den Heer Osbeck daar omtrent , toen

hy zig in 't jaar 1751 op Java bevondt, al»

van iemand die zig dair op in 't byzondef

toegelegd heeft , mededeelen. „ De Kokos-

„ Nooten Boom, (zegt die Autheur,) in *t Ja-

5, vaanfch Calappa genaamd, is een zeer iKX)-

„ ge , doch niet buitengemeen dikke , Palm-

„ boom , met eenen ruuwen Bast, en tot aan

M de Kroon onverdeelden Stam. Op de Schors

„ groeide een wit Meclagtig Mos. De Noo*

„ ten , waar van cttelyken by elkander boven

„ aan de Kroon hingen , zagen 'er uit als

), Kooien , doch waren wat driekantig. De

>, buitenile Schaal of Bolitcr van de Noot is,
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„ als dezelve begint ryp te worden, geel, en I.

5, wordt vervolgens bruin- Deeze Bolfter be- AFDEEt,

„ ftaac uit een Hennipagtige zelfftandigheid , i-jollo.

„, die ook in plaats van Hennip door de Javaa- stuk*

„ nen wordt gebruikt, en derhalve gemeenlyk

„ van de Nooten afgehaald eer zy die ver-

j, koopen; uitgenomen een kleine Streek, wel-

„ ke, zo men wil, den Ouderdom aanduidt van

„ de Noot , naar wier verfcheidenheid die

„ Streek groen , geel of bruin is. Doch men
„ kan deeze Nooten ook , als men 't begeert

,

„ onbefchadigd bekomen, in welk geval zy het

„ frifchfle en meefte Water bevatten. De
„ Draadige Bolfter Iaat zig tot Lonten en

„ Touwwerk, dat echter in verfch Water zeer

„ fchielyk verrot , bekwaamelyk gebruiken. De
„ eigentlykc Schaal, daar onder, is voor haare

„ rypheid wit , zy wordt vervolgens bruin en

„ zeer hard , zynde eenigermaate hoekig aan

5, den Steel. De Javaaners gebruikenze , om

„ hunne bruine Suiker en andere dingen in te

„ bewaaren : de Oostindifchvaarders maaken 'er

„ Bekers en Pons - Lepels van , en bovendien

5, zeer fraaijc kleine Korfjes. Tegenover het

M Steel -end zyn drie kleine Gaten, waar van

3, zig nogthans maar één gemakkelyk laat ope-

j, nen. De Pit, welke van binnen digt tegen

5, de Schaal aan zit , is wit , en niet veel har-

„ der dan een ongekookte Raap : men kan ze

s, raauw eeten , en zy fmaakt byna als zoete

„ Amandelen ; weshalve ook de Zeelieden daar

„ van.



I. „ van , met een weinig Kaneel , eene Amandel-
Afdeel.

^i^iy. bereiden. Men kan ^dezelve ook met

Hoofd- 5> Azyn, Olie en Zout, inleggen en als Salade

sTujt, „ eeten. De Noot is met een bleek, zoet Wa-

„ ter gevuld , doch 't welke fchielyk zuur wordt,

als men het niet kort na 't openen van de

„ Schaal drinkt, leder Noot bevat , van zulk

„ Water, ongevaar een half Pint, ofwat meer;

„ daar wy ons eenige Weeken , en zo lang als

„ zy frifch bleeven , in plaats van Thee-Water

„ van bedienden. Men zegt dat dit Vogt, om

„ de Handen te wasfchen gebruikt zynde, dc

„ Huid zeer zagt maakt. Als de Nooten oud'

„ worden, dan loopt het Water famen tot een

5, fpongieuze witte Kern , welke vervolgens

„ door de opening der Schaal Bladen uitgeeft,

3, die , zonder dat de Noot in de Aarde gc-

5., plant of in Water gelegd worde, zeer lang

„ in 't leven blyven. Het honderd Kokos-

.„ Nooten betaalden wy met eenen Peib duro

„ of Spaanfchen Daalder, De Boomen fton-

„ den langs den Oever op Jaage plaatfen en

„ waren hier taamelyk overvloedig (*)."

Hctwa- kunnen hier, uit de aanmerkingen van

Nooten.
^^MPHius, byvoegcH , hoe het gewoone

Ont-
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Ontbyt der Indiaanen uit de Pit van een Ko-
kosnoot, en gedroogde Vifch, met wat Sagoe-^^'y"^'

Brood of gekookte Ryst beflaat ; waar op zyHooPD-
dan dikwils het Water van de Noot toe drin-^^"^*

ken , dat op zig zelf 's morgens vroeg, met
een ledige Maag , of wanneer men daar op
door Koude bevangen wordt in een verhit

Lighaam , genuttigd , zwaar Kolyk kan veroir-

zaaken. De HoIIaadfche Soldaaten en Matroo-
zen hebben dit dikwils in hunne Oorlogen
tegen de Indiaanen bevonden , wanneer zy ,

's avonds veel van dit Kokos- Nat gedronken
hebbende, daarop moeften vemagten in de koe-

le Daauw, onderden blooten Hemel; worden-
de vervolgens door eene Beroerte en Lammig-
heid , Beriberi genaamd , aangetast. Van dc
klein geraspte Noot maaken de Indiaanen ,

met Water , een Melkagtig Vogt^ Santar ge-

naamd , waar in zy alle hunne Moeskruiden ,

Ryst en Vis kooken. Dus verflrekt de Kokos-
Noot hun dan voor Suiker en Boter. Zelfs

maaken zy 'er , op veelerley manieren , een

Olie van. Men kan de gedagte Melk , uit

oude Nooten vervaardigd , laaten ftaan , als

wanneer 'er een Room op komt , gelyk op
cnze Koe -Melk, die door opkooken een klaa-

re Olie wordt; maar, dewyl de Wey dan niet

goed is , zo kooken anderen liever de dikke
Santar, door verfcheide maaien epgietcn be-

rei^, ilegts op een zagt Vuur, waar door de
Olie fcheidc en afgefchept kan worden, even

II» DFEJ,, I, JTCK,
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L als Vet van een Vleefchketel , en dan is het

Afdeeu overblyvende Sop als een dikke Syroop , zeer

bekwaam om een Pap daar van met Sagoe-

ÏJir' Meel te makaken voor de Slaaven, of Varkens

daar mede te mesten. Indien onder 't fchraap-

zei van de Nooten Sagoe- Brood of Meel ge-

daan wordt, en men 't zelve dan met Water

opkookt , zo wordt 'er een roodagtige voed-

.
zaame Bry van , zonder eenige affchciding van

de Olie.

DcKa. Deeze Kalappus - Oüe is zo klaar, doorfchy-

hppus. j^end en zoet als Olyf-OIie, hoewel zy dik-

^^'^'^

wils een weinig brandig fmaakt ; doch men

maaktze fomtyds met Kurkuma een weinig geek

Van ongemeen groot gebruik is deeze Olie

door geheel Indie. Verfch zynde en zoet wordt

zy in de Kost tot Saufen gebruikt , en is

dan niet onfmaakelyk : manr het duurt wei-

nige Weeken of zy wordt garftig, en dan niet

als van arme Luiden tot de Spys gebruikt, of

tot branden in de Lampen en het maaken van

Zalven. Pe Indiaanen beftryken hun geheele

Lighaam , of het Hoofdhaair alleen , met deeze

Olie , 't welk hun een viefe reuk , en moog-

lyk aanleiding geeft tot Schurft cn andere

Huidziekten, daarzy, boven de Europeaanen,

aan onderhevig zyn. Dik geworden dient zy

ook tot het beftryken van Geweer en [ander Y-

zerwerk, maar is ten dien einde zo bekwaam

. niet als de uicgeperfte Kalappus - Olie ,
w^ke

veelal den naam van Okim Falm<s voert cn de
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dikte heeft, gelyk bekend is, van Boter. Hier I.

toe worden , aan de Kust van Malabar , de Ker-'^^^J^^*

nen van oude Nooten aan brokken in de ZonnooFD»
gedroogd , en dus onder den naam van CoprflSXUK.

naar andere Landen verzonden. Men kanze

alsdan ook eeten , en zy zyn van Smaak als

drooge Hazelnooten.

Van het gebruik , dat men van de Schaalen^^^^^.^j^

of Doppen tot Drinkvaten en ander Huis- Ge-
^

recdfchap onder de Indiaanen maakt , zal het

niet noodig zyn omftandig te fprceken ; zo min

als van de veelerley nuttigheden van den Palm-

wyn 5 die , 't zy uit de Vrugtfcheeden of uit

de Kruin der Kokosboomen getapt wordt; als

met dien van den Lontar- of Jagerboom, hier

voor befclireeven *, veel overeenkomende. Een *Biadz;

groote veelheid van deeze Towak wordt tot^*^^'

Azyn gemaakt , het welke ligt gefchieden kan ,

alzo zy allengs van zelf , en , door in de Zon

te ftaan , zeer fpoedig verzuurt. Meest wordt

dit Vogt aan de Kust tot Drank gebruikt , of

Suiker daar van gekookt , die den voorrang

heeft boven de Lontar - Suiker ; maar op de Ei-

landen verkoopt men deezen Wyn veelal aan

de Sineezen , welke depzelven noodig hebben

tot het ftooken van Arak.

In de befchryving der Zee-Blaazen (Holo- h« ftoo,

thuri<£) (die , zo 't my thans voorkomt, hun>*Jj^^="»

nen Naam daar van hebben , dat zy als een 7ak

zyn, aan beide enden open, en dus hun gchcc-

le Lighaam een foort van Doorgang uitmaakt);

X 2 had

II. DEÏL. I, STUK,



had ik het Berigc te berde gebragt van den vcr-

' maarden B o n t i u s , die ons verzekert , dat

de Arak door de Chineezen van Ryst en Ilolo-

thuria , welke zy op Zee vonden dryven , ge-

llookt werde *. Hier op heef^de Wel Edele

Heer Rademacher, Baljuw te Batavia,

by het overzenden van eenige Zee - Schep-

zelen , die men gedroogd zynde Tripan noemt

en welke aan de Chineezen tot eenc lekkemy

verllrekken ; my gelieven te onderrigten , dat

zulks thans niet waar zy , en de goedheid ge-

had , van de volgende omftandige bcfchryving

'er bv te voegen, hoe de Arak op geheel Java

v^0l•dc gcllookt.

„ Men neemt 5 Gantings of ruim 66 Pond

Ryst: 16 Tampayangs, ieder van 8 Bottels,

„ of 128 Bottels Towak, die uit den Klapper-

„ of Kokosboom geteiferd wordt en tot Gcst

,, dient: 6 Balies, ieder van 96 Bottels, dat

„ is 576 Bottels of dertien Ankers zwarte Sy-

„ roop , en 30'; Picolans , ieder van 24 Bot-

„ tels , dat is 720 Bottels of ruim zestien An-

„ kers Water. Dit alles wordt in één of

5, twee groote Baliën ondereen gemengd : men

„ laat het twee Dagen ftaan ; dan giet men

het in Potten over , en laat het nog een Dag

„ rusten. De eerlle maal wordt dit in de Ketel

j, agt Uuren lang gekookt : dan is het gemee-

5, ne Arak , welke de Chineezen Tjimty noe-

„ men. Zulk een Kookzel geeft 8 Picols, ic-

„ der van 96 -Bottels , zynde een Legger of

7(58



DEN KaLAPPUS-BoOM. 325

5, 768 Bottels Tjieuw. Hier van wordt 15 .

Picol van 96 Bottels in de Deftilleerketcl
^"^f^,

„ gedaan , 't welk van overgehaalde Arak, an Hoo

5, ders Arak apy of beste Arak genaamd, in stuk

„ agt üuren 5 Picols of 4Ö0 Bottels uitlc-

In de Towak of Palmw>'n der Kokosboomen

is een aanmcrkelyk verfchil , dcwyl fommige

Eilanden en Landen denzelven zoeter en duur-

zaamer dan anderen uitleveren. Die men van

de Boomen op Banda krygt , valt wat t ' V d'iug

of wordt ligt goor. Sommige Boomen zyn ook

tot het \^^yngceven bekwaamer , anderen tot het

draagcn van Nooten , en daarom wordt door de

Indiaanen hier in ondcrfchcid gemaakt.. De Drce-

fcm , die zig onder in dc Vaten zet , met het

onderfte van den Drank , is bekwaam om Zuur-

deeg daar van te maaken , en kan van dc Bak-

kers gcbraikt worden in plaats van Gest.

Onder de Schors heeft de Kokosboom een De

Hoomagtig taay Hout , ^ter dikte van drie of

vier Vingeren , met korte zwartagtigc Draader.

Dit Hout is onder aan den Stam zo hard , d.ic

de Bylen daar op affpringcn , als men niet wat

fchuins daar in hakt. Hier binnen is de Boom

met een brokkelig Merg gevuld. Het Hout

wordt naar bovén allengs bleeker , zynde aan den

Top , ter langte van omtrent drie \'oeten ,

Sneeuwwit , en daar maakt het , met het Merg

tc famen, dat gene uit, het welk men de Kool

of Palmiet en anders ook wel dc Herfciicn van

X 3 den
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I. den Palmboom noemt *. Deeze Kool woiol

Afdeel,
g^^gj. jekkerdcr tezyn in de Kokos -Nooten dan

HooJd- in andere Palmboomen.

6TUK-. 't Gene verder meest in aanmerking komt

* z.ie de Bladen van den Kokosboom. Decze

^^ftJn^k^dc"» even als die van andere Palmboomen,

derniaden.gclyk van den Lontar- en Sagoe - Boom ,
reeds

bcfchreeven, gebruikt tot Schaliën, om de Hui-

zen mede te dekken , en dan Atap geheten

;

hoewel die van den laatstgemelden daar toe be-

^ z;^ ter en duurzaamer zyn f- Voorts maakt men

hudz, 290. 'er ook Zonnefchermen , ALittcn , Zeilen ,
Korf-

jes cn ander Mcgtwcrk van. Van de jonge

Bladen wcctcn dc Indiaanen Papier te bereiden

,

dat aan de Vaste Kust van Indie tot het

fchryven van Brieven als anders in gebruik

is. Zeker Netswys gewecfzcl , dat by den

oirfprong der Bladen gevonden wordt, dient

tot een Teems, in dc bereiding van het Sagoe-

4 B]aclz.Mecl, als gezegd is |. De groene Takken

zyn, even als de Takken der Dadelboomen by

dc Israëlieten waren , tot verfiering der Huizen

en Vertrekken, op \'rcugde - Fedlen cn Gast-

m.-'.alen , in gebruik. Zo de Inlanders iemand

ecni<:; Ccfjiienk v.illcii brengen , "t zy van

Gedierten c^ van co Vragten des Lands, dan

moet hetzelve , tot een teken van Vrede en

Vriendfchap , met Kalappus - Takken beflolcen

of behangen zyn. Van deeze Takken wordt

ook een foort van Net of Zegen gemaakt

;

waar mede men, fchoon het op ver naa met
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digt is , de Visfchcn weet te bezetten , en op i.

Strand te dryven. Atdh.el-

Wat de Stam van den Kokosboom aangaat , pjo^y*^.
hoe voos dezelve ook zy , is hy niettemin stuk.

dienftig tot Paaien aan Hoofden en Schoey- Gcbmii:

werken in de Rivieren tot Grondlagen vanS°ncn
Vestingen en Bolwerken , en tot het opregtcn

"''''^

van Gebouwen, 't Is bekend, dat de Inv.-oo-

ners der Maldivilche Eilanden van depze Boo-

men hunne Vaartuigen maakcn , met al dcr-

zelver Rondhout , Zeilen en Touwwerk , bc-

laadcnde die dan ook dikwils allccnlyk met
derzelver Vrugtcn. En, fchoon het cigcntly

ke Hout, aan dien Stam , maar zeer dun is,

hebbende niet meer dan één of twee Duimen
dikte , wccten doch fommigc Jndiaanen daar

van niet alleen gladde Ki?tjes cn ander Ge-

reedfchap te maaken , die wegens de gcele

Aderen in een zwarte Grond zeer fierlyk

zyn ; maar dit Hout wordt zelfs op veelc

plaatfen , uit gebrek van beter , tot Timmer-
hout gebezigd. Men maakt 'er Posten

, Spar-

ren en Latten van , tot gcmeene Woonhuizen,
Palisfaadcn tot Fortrcsfcn , Paaien tot Schut-

tingen 5 enz. Voorts beftaat de Stam t'eene-

maal uit een voos Vezclagtig Merg , 't wék
van geen ander gebruik is, dan dat men 't op
de Aarde te rotten legt , als wanneer het binnen

't jaar goeden Mest, om de Bedden in de Tuinen
vrugtbaar te maaken , uitlevert. Het Zaagzel van
het gedagte Hout, in Water gedaan en gemengd

lI.DïM.. I. STOK,
^
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I' 7ynde met Kalappus - S^TOop, dus cenige Da-
Afdeel. 2on geftaan hebbende , levert een

HooFiJ- Verw uit , die het daar in gedoopte Linnen
STUK. zwart maakt.

NTutti's- In de Hortus Malaharicus vindt men vyfticn

L^elie"- ^nuttigheden van deczcn Boom opgeteld ; doch

kunde, veelen daar van kunnen geen proef houden,

of beftaan in bygeloovige denkbeelden der In-

diaanen. 't Is ontwyfelbaar , dat zyne Melk

en Olie , verfch zynde , zo in- als uitwendig

tot verzagting dienen. De Portugeefche Art-

fen fchryven de Kalappus - Olie , met Syroop

van Violen gemengd , vcor , tegen 't Hoeften en

ccn bcn:i:ii;v, dc Bors^t , laatcndc in de Jicht de

pynlykc Lcdcmaaten warm daar mede fmee-

ren , enz. Dus is die Olie tegen de Aambei-

jen ook zeer dienllig. Het Afkookzel der W^or-

telen wordt gebruikt in de Koorts en Roode

Loop. Het jonge Bloeizel , in't 7yne Schcedc

genomen , en met bruine Lontar - Suiker ge-

kaauwd zynde , dient tot geneezing van de Vuu-

righcid der Waterwegen. Van jonge Kokos-

nooten in de Bolfler, op heete Kolen gebraden

cn dan weder te koelen gezet, kan het Vogt

]Tict vcci dicnrt ingegeven worden in Ilccte

Koortfcii ; als waar door hetzelve zyne raauw-

heid verlooren heeft.

De Ka- Hier komt nog in aanmerking de Kalappus-

steen!" ^^^^^ » 't Malcitfch genaamd Mestica Ca-

lappa ; ccn wit Steentje gclyk Albast , effen

cn glad gelyk ccn Kcyfteentje , 'dat fomtyds

doch
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doch zeer zelden in de Kokos -Nooten wordt i:

gevonden, en ook wel zo voos is, dat het los^^^Y^*
in 't Water dr>ft. Het is fomtyds langwer- HooJd-
pig en flomp Kegelvormig als een Duiven- «tuk.

Hart ; fomtyds rond i en dan van grootte als

een Erv,'t of Linze. Altoo» heeft het, aan de

eene zyde, een Ibort van Zonnetje, en is dik-

wils aan de andere zyde gefcheurd. Onder
duizend Kalappus • Nooten is 'er zelden één

,

waar in men zulk een Steentje vindt, en het

komt ook naauwlyks voor , dan op twee Ei-

landen niet ver van Java , naamclyk Celebes

en JBoeton , zegt Rumphius, die meer ge-

loof fchcen te flaan aan deszelfs beftaanlykheid,

dan aan de Toverkragten , welken 'er van de

Indiaanen aan toegefchreeven worden. Hy
merkt aan dat de Ingezetenen van die Eilan-

den, waarfchynlyk zeer eenvoudig en bygcloo-

vig, dergelyke Mestica's wisten voor den dag

te brengen , welken zy gevonden hadden in

\'eelerley Gedierten en Gewasfen. Dit vcr-

iiindcrt de geloofbaarheid zeer van de zaak,

Ondcrtusfchcn werden de mooiften van dccze

Steentjes in Ringen gezet en gedragen , om
gelukkig te zyn in hunne ondemcemingen.

De Kokosboomen groeijen byna in de ge- woon-

hcelc omtrek des Aardkloots tusfchen de Kecr^^^''^"*

krinpicn. Behalve de Oostindifche Eilanden en

de Vaste Kust van Indic , komen zy ook in

Afrika voor , aan de Kust van Guinee , en

verder in Zuid- Amerika, op de Eilanden van

X 5 West.
IT. Dkfl. I. Stuk,
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I. VVestindie, en op die in de Groote Zuidzee;
Afreel.

aldaar zelfs een Eihnd is , deswegen genaamd

Hoofd- het Kokos -Eiland; gelyk 'er ook, ten Zuid-

sTüK. westen van Java, twee Kalappus - Eilanden leg-

gen, Veele Landfchappen echter en Landen

zyn 'er in deeze Gewesten bekend , daar decze

Boomen niet groeijen, en anderen, waar men-

zc alleenlyk heeft voortgeteeld. Zy beminnen

den Zeekant of dc Kust , en worden zelden

binnenslands gevonden , dan aan Meiren of

Rivieren. Om wel te draagen moeten zy een

vogtigen Grond van Zand of zwarte Aarde ,

doch geenen Kleygrond hebben , waar in de

W'ortels , die zagt en teder zyn , aan 't rotten

flaan. Echter tieren zy , zo fommigen aanmer-

ken , best op plaatfen , daar de Grond , rondom

den Stam , dagelyks gemest wordt met veeler-

Icy vuiligheden. Veel worden zy van de Wor-

men der Palmict - Torren geplaagd , die den

Kop of Kool uitvreeten , en dus dc Vrugt niet

alleen , maar ook 't Gewas beder\'en. Gaam
willen zy by elkander geplaatst zyn tot redclj^

digte Bosfchen, dewyl alsdan de een den an-

deren , zo voor de fterke Zonnefchyn , als

voor 't geweld der Orkaaneri befchut. Even-

wel ontmoet men ze ook wel op hooge Der-

gen aan den Zeekant, zeer tierig bloeijcnde en

Vrugtdraagende.

w^tflai-
Kokosboom, hoewel doorgaans van zo-

tigheden. danige Geftalte, als ik hem befchreeven heb,

met cene enkele Kroon van Bladen , is fom-

tyds
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tyds aan wanflakigheden onderhevig. Het I.

gebeurt, dat uit ééne Noot twee of drie Stam-^''^^^^*

men opfchieten , en , hoewel dan meestal maarHooFo-

ééne overblyft , heeft men doch een Kokos- stuk.

boom op Ceylon gezien , die redelyk groot

was, met drie Stammen. Zeer zelden gebeurt

het , dat de Stam van een Kokosboom zig

boven verdeelt , en dus twee of drie Kroonen

maakt. Men heeft ook gezien , dat de Kruin

Takken had uitgegeven, elk zig in eenige Blad-

fteelen verdeelende , cn dus rondom de Kroon

nederhangende : doch alle deeze Wanftaltighe-

den zyn uitermaate zeldzaam.
;

Ik heb, tot dus verre, van dengewoonen po^-^ve^f^hei-

ten Kokos- of Kalappus - Boom , in 't algemeen

gefproken. R u m p h i u s tekent aan , dat daar

van in Oostindie dertien Verfcheidenheden zyn,

die hy Soorten noemt. Behalve de verande-

ringen , naamelyk , welken in de uitwendige

Kleur van de nog met den Bolder bekleede

Nooten plaats hebben , waar van ccnige Boo-

mcn de gewoone geelagtige, anderen tic zoge-

naamde witte Klappus - Nooten , anderen groe-

ne , anderen rosfc of Oranjekleurigen uitleve-

ren ;
bcfpeurt men nog ander verfchil in dee-

ze Boomen of derzelvcr Vrugten; gelyk hier

volgt.

I. Calappa rutila , in 't Maleitfch Casfomia,

heeft den verfchen Bolder van binnen bleek-

rood of Roestkleurig en zodanig, dat men 'er

een lekker Sap kan uitzuigen. De Pit van de

Kooc
II. DEFL, I. STWK.
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1. Noot is ook wac roodagtig , doch meest wit

,

ApnEEUgelylc in de gewoone Nooten.

Hoofd- 3* ^^^PP^ SaccJiarina of Tubu , tiat is Suf-

6TUK. kcr - Kalappus , heeft den Bolfter van binnen

wit , doch Suikeragtig zoet , en men kan den-

zelven raauw eeten , als Suiker -Riet. Decze

valt meest op de Zuidoofter - Eilanden.

4. Calappa Canarina, in 't Maleitfch Calap-

pa Cmari, verfchilt alleen van de gewconc daar

in, dat zy de Kern dikker en weeker, en aan.

genaamer van Smaak heeft, met dien van ver-

fchè Kanaries , dat een Oostindifchc \^riigt is

,

als Aardakers , welke men gefchild tot verfna-

pering eet , overeenkomende. Men noemtze

ook Vette Calappa, om datzy vetter van Smaak

is in 't ceten , doch daar is, door kooken of

braaden, geen Olie uit te bekomen. Zodanigen,

echter , vindt men ook gemengd onder de ge-

meenc Nooten , van eenen zelfden Boom.

5. Calappa Puitaria ^ in 't Maleitfch Calappa

Bubur, of Pappige Kokosnoot. Deeze hebben

het Merg nog weeker dan de voorgaande, en

als Bry, zo dat de Pit ligt van de Schaal valt

en zig met Water mengt.

6. Calappa MachcBroides of Calappa Parrang,

dat is Zwaard - Kalappus , wegens haar lang-

werpige figuur, eenigszins naar een Houw-Mes,

Parrang genaamd, gelykende. Deeze zyn lang-

werpiger en kleiner, met de beide enden fpits,

hebbende de Kern of Pit dikkeren harder dan

in de gemeene Kokos - Nooten. De Schaalen,
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die ongevaar de grootte van een Kafuaris- of I,

Ganzen - Ey hebben , worden veel gezogt om Afdeel.

Bekertjes , Flefchjes en Doosjes daar/ van teuooFD.

maak'cn. Dergelyke Nooten komen ook aan stuk.

oude Klappus-Boomen voort , welke dan van

binnen naauwlyks eenig Merg of Pit hebben,

maar aan het voor -end "als met drie Lippen

zyn voorzien. Anders zou ik denken , of het

ook zodanigen mogten zyn , als men hier in

menigte tot het maaken van Tonteldoosjcs

ziet aanbrengen , welke omtrent van de gezeg-

de grootte zyn.

7. Calappa CapuUformis of Hechtvormige

,

die men weezentlyk gebruikt tot Hechten van

Mesfen , waar van de Schaal de gedaante heeft

;

zynde de Noot, daarbinnen, langwerpig, een

Vinger lang en wejnig dikker. Dus maaken

deeze een der kleintten Soorten , onder de Kokos-

Nooten, uit.

8. Calappa Cyfiiformis of Doosagtige , op

Javaas Oostkust groeij^nde ,- is ronder doch ook

klein van Noot, omtrent de grootte hebbende

van een Galblaas uit een Os. Deeze laat zig

zig zeer wel polyften , en wordt daarom ook

veel tot Doosjes of Flefchjes gebruikt.

9. Calappa pumila , in 't Maleitfch Calappa

Babie , dat is Varkens - Kalappus , genaamd, als

zo laag hangende , dat de Zwynen dezelve

kunnen afeeten. Deeze Kokosboomen groei-

jcn maar twee Mans langten hoog, doch zyn
niettemin vrngtbaar en vroeg draagende. Men

noemt
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I. noemtze ook wel Konings-Kalappus /om dat

Afdeel, Grooten deezer Eilanden haar veel om-

HooFD- trent hunne Wooningen en by de Pagoden

sTun. laaten planten.

10. Calappa Regiat die men in 't Maleitfch

Calappa Radja , dat is Konings - Kalappus ,

noemt , maakt die verandering uit onder de

Kokos -Nooten , hier voor gemeld; dat zy den

Bolller , als de Noot ryp is , hoog geel, Oran-

jekleurig of rood , hebben. De Schors van

den Stam echter is ook eenigermaate roodagtig

.

en dunner dan die van den gewoonen Kokos-

boom; de Takken geel; de Nooten wat klei-

ner en aan 't voor -end fpits of getepeld, zyn-

de niettemin zeer aangenaam van Water. Op

agt of tien Voeten hoogte draagt deeze Boom

al , en is aan de geeie Kleur van zyne Tak-

ken altoos duidelyk te onderfcheiden. Op
Ceylon groeit een dcrgclykc Boom, die Vrug-

ten van zodanige Kleur, en grootcr heeft dan

gewoone Kokosnooten , wordende aldaar zo

kostelyk gehouden, dat de Gemeene Man de

-

zeiven niet nuttigen mag , al groeijenze op

zyn ei^n Grond , maar moet dezelven ver-

eeren aan den Vorst.

11. Calappa Lanciformis in 't Maleitfch Ca-

lappa Lanfa , draagt kleine Vrugten, ongevaar

een Vuist groot , langwerpig , ligt , tien of

twaalf by malkander gedrongen hangende aan

een Tros, gelyk de Lanfen, waar mede de

dikke Yzers der Pieken zullen bedoeld wor-

den.
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den. De Kleur is van buiten wit of wat I.

groenagtig. Zy zyn zo dun van Bolfter en^^^^^'

Dop, dat zy ligt door 't afvallen bartten, ennooy».

ftorten dan een aangenaam Water uit, stwï.

12. Omtrent de Stad Suratte en verder door

't geheele Koningryk Cambaja en Gufuratte ,

aan de Vaste Kust van Indie , vindt men een

ander flag van Indiaanfche Palmboomen, Ter-

ri genaamd , welke met de enkel Wyngeeven^

de meer gemeenfchap heeft , hebbende wel de

Vrugten Nootagtig , doch twee of driemaal

kleiner dan de gewoone Kokosnooten , met eene

harde Pit, tot eeten onbekwaam. Deeze Boom
blyft laager en de Bladen neemen hunnen oir-

fprong reeds onder aan den Steel. Uit dea

afgefnecden Tak van de Vmgt - Tros loopt

een zeer aangenaam Vogt, dat men aldaar toe

dagelykfen Drank gebruikt , maar het welke

ligt dronken maakt.

13. Ook moet men hier nog een zeer klei:

ne Soort van Kokosnooten byvoegcn , die op

de IMaldivifche Eilanden groeit en meest fchynü

overeen te komen met de voorgemelde Zwaard-

of Doosagtige Kalappus - Boomen , wordende

dceze kleine Nooten ook veelal tot Doosjes,

Kruidhoorentjes en andere Snuisteryën gebe-

zigd. Mooglyk zullen het dergelyk Ilag van

Kokosnooten zyn , daar Pater L a b a t van

verhaalt, dat menze aan de Oevers der West-

indifche Eilanden vindt , ter grootte van een

Hoender - Ey , daar men ook Doosjes vart



33Ö Beschryving van

I. maakt , die zig gemakkelyk laaten polyften. Hy

^^^^J^^*
oordeelde , dat dezelven van 't Vaste Land

Hoofd- van Zuid -Amerika afkomftig waren.

STUK. Zeer billyk. merkt Rumphius aan, dat

icheNoot
groote Nooten , welken men gemeenlyk

°°'*Maldivifche {Coccos de Maldiva) in 't Maleicfch

Calappa Laut en by de Chineefen Hayja, dat

ïs Zee Kalappus noemt , geenszins tot de ge-

woone Kokos -Nooten te betrekken zyn. Zy

Ipoelen op de Stranden der Maldivifche Eilan-

den en andere Kusten van Oostindie aan, zon-

der dat men nog -met eenige waarfchynlykheid

kan gisfen naar 't Gewas, waar aan zy groei-

jen zouden. De Natuur is zo ondoorgronde-

lyk en haar Veld zo onafraeetelyk , dat men

haare werkingen in 't ftuk van voortbrenging

niet kan bepaalen. Hierom fchynt het denk-

beeld , dat deeze Vrugten wel aan eenig Ge-

was in de Oceaan of aan de Klippen mogten

voorkomen, zo verwerpelyk niet, en misfchien

waarfchynlyker , dan dat zy aan Boomen zou-

den groeijen. Deeze Nooten, naamelyk, in-

zonderheid de grootfte Soort, vertoonen geen

zo blykbaar merkteken, dat zy aan een Steel

of Tak zouden gezeten hebben , als 'er is

in de Afbeelding van een gewoone Kokos-

JVoot, op Plaat 781 van 't Werk van Wein-

MANN , alwaar dezelve in zyn Bolfter cn byna

in volle groote, zeer natuurlyk vertoond wordt;

doch die daar onder , by Letter a, op die zelf-

de Plaat voortkomt, heeft zo weinig overeen-

komst
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komst met de Maldivifche Noot , Nux Me-
J-^

dica, door Clütius in een byzonder Werk- ''^^^j^^'^*

je befchreeven, (waar van wy hier lpreeken.)Hooi?D.

dat het te verwonderen is , hoe men de befchry-

ving daar van hier op heeft kunnen toepasfen.

Het is naar alle aanzien flegts een Kokos-

Noot, buiten haaren Bollter, overeenkomende

met die van Plaat 780, alwaar tevens de jon-

gc Scheut van den Kokosboom vertoond wordt.

Nu is het wel zeker , dat de gewoone Kokos^

nooten menigvuldig op die Eilanden grocijcn>

maar de zodanigen bedoelt men men de l-e-

fchryving niet.

De Maldivilche Noot , eigendyk dus ge-

naamd 5 heeft eene rondagtig platte gedaante,

in het midden verdeeld door een diepe Naad

,

zo dat zy als uit twee Billen fchynt te be-

ftaari. Sommigen vergelyken ze derhalve by

den Balzak van een Stier of Bul : anderen

willen , dat zy van vooren de Mannelykheid

,

van agtereri de Vrouwelykiieid zou vertoonen.

Haare dikte is maar de helft van haare lang-

te en breedte , die byna overeenkomen. Aan

de eene zydc is zy rond, aan de andere plat.

De myne is byna een Voet over 't kruis >

hoedanigen, volgens Rum pp rus, in Indie

voor de besten gehouden worden ; doch men

vondc 'er kleinere cn grooterc. Ook kwamen

'er voor ,
zegt hy , die maar uit éénc helfc bc-

ftaan ,
hoedanig ik een hol Schuitje heb, om-

trent een Voet lang , bcftaande uit een zeer

Y (lun
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I. dunne, gladde, zwarte Schaal. Indien hetzelve
Afdeel,

g^j^^^^j ^^^^ gemaakt is, zo moet

Hoofd- de Bolfter al vry groot geweeft zyn : want

STUK. jn rnyne -gezegde Mafdivifche Noot, tan by-

fia een Voet breed en lang , hoor ik zeer dui-

delyk twee Pitten rammelen , doch de waar-

digheid verbiedt my , dezelve tot onderzoek

open te breeken. Alleenlyk moet ik aanmer-

ken, hoe de uitwendige Bohler my voorkomt

uit een dei^elyke Draadige zelfllandigheid te

Tesengif- - Til i II ^fÊ^f^S/Ê^^^^^ ^ algcmcenc

getuigenis, in ïtidie nog een groote Zeldzaam-

heid ;
zodanig zelfs , dat men voor de besten

aldaar wel honderdvy^ftig Ryksdaalders geeft

:

des het in 't gedagte Werk een groot abuis

is , re zeggen, dat zy in menigte aan het Strand

gevonden worden. De Chineczen houden de-

die , alwaar ze volflrekt aan de Koningen of

Vorften gebragt moeten worden, houdt menze

voor zo GeneeskTagtig , dat de Noot zelve,

desw-egen , den naam van Nux Medica draagt,

pe voornaamfte hoedanigheid , daar men in

dcezcii op ziet , fchynt die te zyn , van het

Venyn te wederftaan ; weshalve B a u h i n r s

'er den naam aan geeft van Indifche Noot ,

frelke als een Tegengift vermaard is (*}. Vol-

gens RuMPHius zou dit Middel bereid

wor-

Nus Indica ad Venena celebrata,
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wrjrdcn van -het Merg der Ncot, zonder dat T."

hy d/J.clxk fdnnt tö bcpaalcn , of hetzelve™^
-flep;ts binnen den Bolil:cr of binnen de Schaal Hoofd-

huisvesLc. Dit laatltc evenwel is waarfchyn- stuk.

iykst , uit de Iliflorien door liem bygcbragt.

Clttsius hadt te Lisbon van het gedroogde

Merg van dcezc Noot gezien , hetwelk door

de Portugeezen uit Oostindie aldaar was aange-

bragt en in grootc waarde gehouden werdt. De

vermaard- Geneeslieer Piso heeft van het

vSchraapzel tegen \ crfclieiderley in\v endige Kwaa-

ien gebruik gemaakt, cn 7C- 1 , dat het v.ciriig

reuk of fmaak heeft. Men kent, tegenwoor-

d!--, dit Geneesmiddel in Europa niet.

N;) de Overwinning door de Nederlanders

op de rortu?>eLzrn , in 't jaar i6c2 voor Ban-

tam bLiiaald , wordt de eerfce Maldivilche

NcoL in Holland gebragt door den Admiraal,

aan wien dezdve tot dankbaarheid gcfchonken

was door liet Oppcrh.

beftondn dat Geither

Plaats. Nog

RuDOLPH.rs de 11de r.an dv L/genaamen

ccn Bod daar voor heeft iaaten df)en van vier-

dJzend Guldens. \Va;irlL'hynlyk zal men zo-

danige Bek-rs , in dat opyjgt , mct^d^^ zo v.r-

S:lvk Vrellen: te wcctcn, dat derzclv.r ^l\^cn-

" Y - git-
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ï. giftige kragt voornaamelyk in de Inbeelding

^'^f^'beftaat.

Hoofd- Behalve de groote, thans befchreeven, fpoek

6TUK. op de Molukkifche Eilanden Ibmtyds een klei-

fdJfzee''"^
aan, welke men ook Calappa Laut noemt i

Noot. volgens den Javaaofchen naam. Deeze val-

rLAAT.m Icn , zegt R u m p h i us , niet meer dan een

^'
half Voet lang en zyn van eene Broekagtige

gedaante , met weinig Merg daar binnen. Ik

heb 'er een van zodanige figuur als hy ze af-

beeldt , doch zonder dat groote ronde Gat op

zyde daar in , 't welk 'cr in gemaakt is ge-

weest. In ¥ig, 5 ,
op Plaat Ili. , wordt dec-

zc niMie Noot , die omtrent een half Voet

lang is , om de aartighcid , by verkleining voor-

gefteld. Zy is zwartagtig , half glad gepolyst

en heeft ook zodanig een rond Gat tusfchen

de Beenen , zogenaamd als waar van R u m-

PHius fprcekt , cn waar in hy zegt dat een

Steel flcekt van Haairige Vezelen j door mid-

del van welken , zo hy zig verbeeldt , deeze

Nooten aan de Klippen vast zitten zouden. In-

waards was die Steel wit en zagt , cn de

Noot bevatte niets dan een week Merg, doch

waar van de Temataanen geen gebruik maak-

ten , houdende zig alleen op met de Schaal

,

die door hun byna zo veel geagt werdt als

de Schaal der Maldivifche Nooten. Men noem-

de ze in 'c Maleitfch Sobat Manga , dat

zo veel zeggen wil als wedergaa van de Man-

ga , een Èijcragtige Vrugt , in Oostindie be-

kend. Niettegenftaande deeze Koot veel aan-



fpoeldc op de Llolukkifchc EiLinden , ;

zy doch aldaar , wegens dit bygcloof dcv ],

,

zetenen, in zo veel waarde, dat men "er u:..-.,

ge Ryksdaalders voor gaf. Hy bc\'ondc, dat =^

dezelve , eerst aangefpoeld , met eencn \\'ol-

agtig ruigen Boliler was bekleed. De myne

heeft een duidelyk merkteken qcr aanhechting

aan een Steel , van boven, gelyk dit zig in on-

ze Afbeelding voordoet: weshalve' het denk-

beeld der Indiaanen , dat zy aan zekere over

't Water hangende Boomen , op kleine Eiland-

jes en Rorfen of aan eenig Gewas in Zee

groeijen, ruim zo waarfchynlyl? is.

Van zodanig een Noot, als deeze, zon bil-

lykcr wyze gebruik moeten gemaakt zyn in

't gezegde Werk van Wetnmakn, alwaar op

de volgende Plaat 783 ,kwanswys dc Kokos-

boorn roet zyne Nopten wordt voorgelleld ;

ten minfte is de befchryving naar dien voet

ingericht: doch als men agt geeft op de vvaare

geftalte en hoedanigheden van den Kokosi mo-

ten Boom 5 dan blykc genoegzaam dat deezc 'er

in alle opzigten van verfchille. De Stam heeft

eene zwarte of zwartagtige, geen v.itce Schors;

de Bladen zyn niet gevind , maar breed en aan

't end eenigermaate verdeeld : de Nooten heb-

ben weinig overeenkomst met dc Kokosnoocen.

Zy misfen die drie Plekken aan het diklte

end , welken men Mond en Oogen noemt ,

en de holligheid van binnen is ook geheel an-

ders. Deeze Nooten gelyken veel naar die
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!• tienen , welken by duizenden hier uit de West-

^^yj^*^^' mdicn worden aangcbragt, en om Tontcldoos-

Hoofd- jcs en andere Snuisteryén , ook RotLingknop-

sTüic. pen en wat dïes meer is , daar van te draai-

icn 5 gebruikt. Zy zyn omtrent ccn \ ingcr

langj uitermaate hard cn ik vind 'er byna geen

holte m. Waar dic zo zonderlinge gcilalte

Kokosboom gelykende , die niettemin Palma

Cocafira triaagula , Ckila^a, Coccus aldaar lx^-

in- dat Werk , aangemerkt wordi- , ger.ccl- cn

bekend.

B.ncrc De laat^cgemdde ^o^tcn /oudci vetfchv-

Nwircïi.
overeen te komen met diC ^an den Eh-

ure Kokos -Nootm Eoom , dien c-- l lccr j a-

cQ^I^ ovLi\''jau!, n do Uig^-tige c.^te

Boslclicn van 't Eiland Martcniqiic groeijende

vondc (*). Decze hadt de gellaltc \an den

gewoone Kokosboom volmaakt , doch de hoog-

te was meer dan honderd V oeten. De Vrug-

ten , van grootte als een Ganzen - Vv , f ( vat-

ten .cr Pit cn Vo L \.in de l'- v i '^tcii cid;

zyndc dcrhalven niet ecthaar. Ah dccze Hoorn

nog jong en naauwlyks twaalf Voeten hoog is,

zyn de Ingezetenen gewoon cenc Snccde over-

langs



ïangs in den Stam te maaken , op dat de Pal- !•
^

miet- Torren daar in haare Eijeren mogen leg- ^^Y.
*

gen , waar uit dan die dikke , vette ,
witagtig Hoofd»

geele Wormen voortkomen , welke , gebraden s^"^»

zynde , hun tot ecne lekkemy verftiekken. Zo

ziet men , hoe de Natuur de Wilden leert

,

zig alles te nut te maaken. Van de Franfchen

wordt deeze Boom Palmiste amer , dat is bit-

tere Palmiet, geheten (*).

Op het zelfde Eiland groeit ook een Ge- G^^^on.

doomde Palmiet, welke van den gezegden Hccnl^om.

Jacquin mede tot de Kokosboomen , als in

^eftalte naar dezelven gelykende , betrokken

vvordt : doch deeze heeft den Stam dikker en

met cenige Stekels bezet , de Bladfleclen we-

derzyds gedoomd. De Bloemen zyn gelyk in

de gewoone Kokosboom ; maar de \'rugten

rondagtig , van grootte als een kleine Appel

,

groen , met een Vezeligen dikken Bast , die

niet zeer Sappig is , en de Noot van dergelyke

fi<niur. De Ingezetenen noemen hem , niet

een Karibifch woord , Grou - Grou. Moo^dyk

is het dccze, welken Pater La n at onder den

naam van Gedoornden Kokosboom voorilelt, zeg-

gende dat dezelve een Stam heeft van omtrent

der-



dertig Voeten Jioogtc. Deczc Stam , merkt hy

aan, vertoont zig als een Kolom,' of liever als

. een Vaas , want by den Wortel is dezelve

dun , in 't midden driemaal dikker , en aan

den Top wederom de helft dunner. Deeze

Boom was geheel bedekt met Doornen of lan-

ge fpitfe en fterkc Stekels, welke hem geheel

omrin.'^dcn , loopendc tot aan het bovenlle van

den Stam Slangswyzc daar om heen. Zou hy

ook van die Dooniagtige Gewasfen, welke zig

in de Bosfchen van Amerika veel om de Boo,

men flingeren >' voor'eefi gedeelte van den Bcora

hebben aangezien ? De Twygcn cn Bladen wa-

ren dc hdft korter , dan aan den rcgten Ko-

kosboom , maar brcc nu n^ t Doornen be-

zet. Zyne Vri: - cotcr dan de

gewoone Nootcn , .
- hy , hebben

een dunne Scha ',

( . . • ; met eene

gcra;^-me Olie -Smaak heeft, ^^ ordende echter

v:m dc Kinderen veel gegeten.

Thans gaa ik over tot de Tweede Soort

van dit Gefiagt , welicc , hoe zeer pok van

de Kokosboomen verlchilicnde en tot den

Landaart van Am;:r:ka behoorendc , L t n n us

Cocos Cuinecrfis noemt (*). Zyn Ed. tvtclt

zelfs

(*) Cocos aculcata ton, Frondibus clistantibus, Radice ra.

peatc. Syst. Nau XII. Tem. U. p. -30. Mant. J37. Eac-

tris minor , rmflibus fubrorundis.
J A c Amer. =78. T".

•-
,

i.lu minore, hlihh, Dsii. 6, Falma fpinofe minor

,
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zelfs dc Vrugt Drupa fuccule72ta: weshalve het U
een Pruimagtige Vnigt zou moeten zyn, imi^^^^^^^^

. Sappig Vleefch , waar binnen een Steenige PitnooFn.

of Noot beflooten ware (*) ; maar aan densTLu..

Kokosboom wordt, door zyn Ed., als het Ge-

llagts- Kenmerk 5 een Vrugt of Zaad met ccncn

Lederagtigen Bolder (Drupa Coriacea) toege-

fchreevcn. Derhalve zou het duillerizyn, hoe

deeze tot het zelfde Geflagt behooren kon : in-

dien Wy niet gezien hadden, dat 'er onder de

Verfcheidenheden van de gemecne Kokosnoo-

ten ook voorkomen ract een Sappigen Boi-

iter.

Deeze Soort komt verder met den Kokosr

boom in de eigenfchap van Eenhuizig te zyn,

dat is van Mannelyke en Vrouwelyke Bloe-

men op ecncn zelfden Stam cn aan den zelf-

den Bloemfteng te draagcn , overeen. Dc Heer

Jacqüin , die dit Gewas onder den naam van

Bad^ris befchryft , geeft 'er dc volgende Ken-

merken van op. De Vrugtjcheede , die lang-

werpig als een Schuitje, holrond is cn groot,

bevat een Takkigen Bloemjleng van gelyke lang-

tc. De Bloemen zyn eenblad ig , in drieën ge-

deeld , zittende in een Kelk van de zelfdv'

Kleur, en.bevacteoïEcs Ehvonmge Meeldraadjes

,

(*) Zie Fbik Bstank.7. p« 53.



!• die ovcrend (ban, en byna zo lang zyn als de

^^^yi^- Bloem, hebbende langwerpige Meelknopjes. Onder

KoofÖ- deczeiMannelyke zyneenige v< emgQ Trouwelykg

s"^'*^^ Bloemen in de zelfde Viugtlcheedc en Steng

vermengd. Deeze, ook eenbiadig, fiuitcn digt

om het F'rugtbeginzel 3 dat Eyvormig is, heb-

bende een zeer korten Styl , met eenen ftomp-

knoppigen Stetnpel , die fiaauw m drieën is

gefnceden. . Het Zaadhuisje is een rondaguge

,

platagtige , vSappige Vuigt, Vezeiagtig cn ge-

fpitst, hebbende eene -Ledexagttge Schors. IIcl-

zelvc bevat een rondagti.ojc , vvedcrzyds platte

\ n tuc. c'^r m el'.jnr'cr tcgchovcr de

derde luuin. Dc Pa I^ %an de zeilde fijiuv,

Kraakbeenig , va<;t \an zelftodigi^eiJ , op de

plaatfen , die tegenover de Ga^en van de Schaa)

komen, met drie Kuiltjes uitgeiiold.

„ De V\'trJ (,.^. /.I 1 C.j Cc Lnopiq

j, is en rond, dikker dan de Starn, manr kort,

„ buigt zig aanlionds onder den Giond oni ,

„ en loopt waterpas voort, geevcnae ciigt daar

„ by een nieuv/en Stam uit , en maakt , dus

„ voortgaande , als een Kreupclbosch van Palm-

hoornen ;
zynde bovendien met andere dun-

ne \'c7el.WürteItjL^ va.c aan den Grond

„ gchcgt. De Stam , dic rcgt op ftaat , is ge-

„ wapcrd met ontelbaare Doornen, cn bezet

„ met eenige half gefcheurde verdorde Bladr

„ ileelen. Hy heeft ongevaar de dikte van

„ een D;]im ; in hoogte overtreft hy in 't open

vcia
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„ Veld zelden twaalf Voeten ; doch in de Bos- I.

fchcn vak hy wat hooger. Vier Voeten hoog™^^'

„ zynde , begint hy reeds Bloemen voort te Hoofd-

„ brengen. De Bast is bruinagtig. Hy heeftsTUK.

„ maar weinige Loofagtige Bladen , die den

j, Stam met hunnen Stoel omvatten ,
gevind

„ zyn , met de Rib gectoornd. De Blaadjes,

„ aan deezc Rib Ihiande ,
zyn Degenvormig,

„ e;crpitst ,
glanzig ,

plat; aan den grcndlteun

„ fbiuiwtjcs omgcplooid , en Zaags-rvyzc aan de

„ kanten bezet met veel zeer kleine Doori>

j, tjes , welken men , met dcii V ui
.

cr Ua..!.i-

„ langs naar beneden Itr\'kende , liegts kan

„ waavneemcn ; voor 't overige ongewapend

,

oi wcdcrzyds yl bezet met ecnige Stekelt-

„ j/^s. Dcc'ye Blaadjes ftaan fomtyds beurt-

]] lings , IbniP/ds tc-enovcr elkander aan den
"

Steel , in c-nbepaald getal. Uit dc Mikken
"

der Bladfteelen komea Scheeden QSpatha)

Z of Schuitjes voort , die op zig zelf ftaan ,

gaapen en lang over blyven na de rypwor-

d/n'^ van de V rugt. Hier van komt het ,

dat' ricn , onder de Kroon , dikwils drie of

„ Ivjnne Mikken dc Vrugtfchccde en Bloem-

l ftcng nog hebben. De Bloemen , die uit

csin geelen zien , hebben geen Reuk. De

„ ten een Ziiiiragtig Sap, waar van de Ame-

„ rikaancn W'yn manken. V\ vyi ook eer-

baar ,

!L Di£L. I. STCK.
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ï- ,5 baarj doch niet aangenaam. Van den Stam,

"^^vl!^ » wanneer dezelve van Bast beroofd is, wor-

HooFD- 5) den zwarte gladde WandeHlokken vcrvaarr

5TUK. ^, digd , die met Knobbels geleed en zeer ligt

„ zyn, welken de Franfchcn Cannes de Taba-

i, goy dat is Rottingen van Tabago heeten en

fomtyds in Europa overbrengen. Van dec-

„ ze Hottingen heb ik den naam van deezcn

„ Palmboom ontleend : terwyl de Spaanfchcn

„ hem Higuero di Lata noemen , ora dat hy

5, hun Latten , tot het dekken der Huizen en

5, ander gebruik , uitlevert. Dit Gewas komt

„ veel by Karthagena , in Amerika voor."

TToiccrit- Die zelfde Autheur maakt gewag van een
N-ttcn,

andere Soort van BaStris , welke , in de Bos-

fchen daar omftreeks groeijende, van even zo-

danige Geftake is , maar meestal opfchiet tot

de hoogte van twintig Voeten , en een Stam
heeft van twee Duim cn daar boven dik (*).

De Twygcn zyn zes Voeten lang, met Bladen

gevind van by de twee Voeten , die aan den
rand bruiner ei) zigtbaarer Doornen hebben.

De plat famengedrukte Scheede buigt door de
zwaarte der Vrugten neder. De Vrugt heeft

de grootte en gedaante van een Ey, aan de

punt gefpitst, zittende in een veeltandigc Kelk
en Bloemhuisje. Onder een Lcderagtige don-

ker paarfche Schors bevat dezelve een Veze-
lig, Sappig, eetbaar, Zuuragtig Vleefch,waar
van de Ingezetenen des Lands ook Wyn maa-

ken,

(*) Bnaiis (n^tjtr) Froao OFato, jAC<i: ^'>nr, p, i8o.
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ken. De Ncx)C is langwerpig ovaal , aan de I.

punt in drieën gefpleeten , zwart van Kleur ^^fdéeu

met drie Gatagcige plekken ; bevattendè een Hoofd.
Kraakbéenige , vaste , niet holle Pit. DeezeSTUK,

Vrugten worden op de Markt verkogt, onder

den naam van Cocorotes y zegt Jacquin,
en zodanigen óf dergelyken zullen 't mooglyk

zyn , welken men in onze Koloniën aan de

Vaste Kust Kokerit - Nooten noemt, wordende

de Vrugtfcheedcn , onder den naam van Koke-

rit -Bakken, om iets in te draagen, en de Bla-

den tot veelerley werken gebruikt.

De vermaarde Sloank befchryft eenen ge-

doornden Palmboom van 't Eiland Jamaika,

die klein is met eenen dunnen Stam, hebben-

de eene Pruimgelykende geelc Olieagtige Vrugt.

Deeze fchynt met den gemelden nader over-

een te komen , dan de Amerikaanjche Gedoom-

de Palmboom van BaüHinos, welke de Hay-

ri van T 11 e v e t en de yliri der Brafiliaanen

zou zyn, door Lery befchrceven, daar Ovie-

Do den naam van Ka^ama aan geeft. Dccze,

naamelyk ,
draagt ronde Wagien, va!: grootie

als ccn' Kaatsbal , die ecnc Sr.ceuw -witte doch

geenszins eetbaare Kern bevatten. Het Hout

meenden veelen Ebbenhout te zyn, oiü dat het

in 't' Water zonk, maakende de Wilden daar

van Houwers cn Pylen, die Yzeren Hamasfen

konden doorbooren. Hy is evenwel door onzen

Ridder aangehaald op deeze Soort , die cea

Guineefche Palmboom zou zyn.

VU, HOOFD-



VIL HOOFDSTUK.
JBefchryving van 't GcHagt der Dadel boo-

M EN.- Berzelver uitneemende, Frugtbaarheid.

'Gebruik van de Frugten , Bladen , Takken

en het Hout.

Wy komen thans tot de Dadelboo-
MEN , die van ouds bepaaldelyk den

naam van Palmboomen gevoerd hebben , en

denzelven nog by uitmuntendheid zouden mo-

iCA voeren ,• indien iiy thans niet in gebruik

v/as voor een algcmeene benaaming van decze

Klasfe. De Griekfche naam FItoenix As nog

in fommige Samengeltclde Winkelmiddelen ,

f;eiyk het EleStuarium ,
E7npla<:tr-im

,
Unguer.--

tum Diaphcenicum , enz. bev\-riard gcblee\en.

Door geheel Europa heeft men byna den La-

tynlchen naam , Palma , aangenomen
, gelyk

hem dus de Spaanfchen Palmera , de Portu-

geezen Palmeyra , en de Franfchen Palmier

heetcn ; doch in deeze en andere Landen heeft

men hem ook wel , naar de Vrii'-tcn , Dat-

tier , Düttuli, Datel-Tree, dat is Dadel-
BOCM, getytelJ. De Hebreeufchc naain ,

waar mede dit edele Geboomte betekend wordt,

met den Arabifchen nagenoeg overeenkömflig ,

Avas Thamar,

De Dadelboomcn hebben hunne voomaam-
phats jlie
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fte Woonplaats in.Arabie, en wierden dus aan r.

^

de Israëlieten , op hunnen dwaaltogt in dc

Woeftynen van dat Land, en wegens hunne hqofd-

fierlykheid , en wegens hunne nuttigheid , t'over^Tt?-^.

bekend. Kort na hunnen Uittogt uit Egypte,

kwamen zy te Elim, daar twaalf Bronnen van

\\' ater en zeventig Palmboomen waren , en

zy legerden zig aldaar tot verfrisfchinge. Ech-

ter zullen zy die Boomen reeds ook in Egyp-

te gekend hebben ; want , zo H a s s e L q u i s t

aanmerkt, Icevcn in Opper -Egypte gehecle

Huisgezinnen van Dadels alleen , en in Ne-

der -Egypte heeft een fterke Uitvoer daarvan

plaat s naar dc Steden van Turkye. Derhalve

kan men niet twyfelen , of deeze Boomen zyn

Inboorlingen van dat Gewest , zo wel als van

Ethiopië Paleflina , Syrië , Barbarie en de

West -Kust van Afrika. By Kaap Verde vondt

de Heer
" A d a n s o n een geheel Bofcfi , meer

dan twee Mvlen lang , 't welk grcotendeels

beftondt uit Dadclboomen , die 'er namurlyk

Waren , hebbende by de Negers hun eigen

naamcn. Ook groeijen zy in Perfic zo wel

als in Arabie (*) ; maar in Oostindie zyn zy

zehizaam, en meestal van buiten afkomlHg;

gelyk menze dus ook óp de Westin4ifche Ei-

lan-

II. DSiL. I STtBS,
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I. landen , uit Pitten van Afrika derwaards ovcr-

^^Vlf
^' Sebragt , aanfokt ; alzo het met die van dc al-

HooFD- daar groeijende Boomen niet gelukken wil

,

sTüKj zegt Pater L a b a t. Beter hadt L i n n ^ u s

,

derhalve , derzelver Woonplaats in Afrika en

Arabie geftcld, dan in Indie (*),

inPeific Tot nader bevestiging hier van, zal ik op-

€u Arabic.
g(,(.Ygj;j ^ wat de Vermaarde K^, mpfer aan-

gaande den Dadelboom getuigt^ „ Deszelfs

5, Vaderland ( in Afie naamelyk , want met

3, Afrika houd ik my niet op:) is de gehee-

„ Ie LandÖreek van Arabie en Perfie, welke

zig van Indie (NB.) tot aan dc Roode en

3, I^liddcllandlche Zcc uitilrekt , wordende

5, naar 't Zuiden door den Oceaan bepaald ,

„ en Noordwaards ongevaar den dertigften

„ Graad van Breedte bereikende. Hier echter

3, tiert de Dadelboom nergens wecldriger , dan

„ in die Landen , welke naast gelegen zyn

„ om den Perfifchen Zeeboezem heen: gelyk

„ daar is, naar 't Zuiden, het Gelukkig Ara-

„ bic , dus genaamd wegens den overvloed

„ van Dadelen , waar door het zyne Inwooners

j, niet alleen , maar ook die van het naastge-

5, legene Indie Voedzel verfchaft : naar het

„ Üolten het IVoe^t Karcimajiie , thans Mee
kran genaamd , tot a'an de Provincia Sin-

(*) R ü J 1 :Iyk , dat de regte Palm- of

Didel'joom ia Indie mca: ulilar.di is, Amk, Kruid», 1, I>*
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,5 di, of wel tot aan de Oevers van de Rivier I.

j> Indus 3 voorby welken , zo Garcias ge-
Afp^^U

s, tuigt 3 niets meer van deezen Palmboom is Hoofo-
,3 te vinden : des ik my verwonderen moeta'^"^
„ van waar G. Anderson zyne Dadels be-

„ komen heeft in Kara Kithaja , in 't mid-

5j den van Tartarie. Waarlyk , die de oir-

„ fprongelyke groeiplaats van deezen Boom
„ verder Oostwaards ftellen , en die verhaald

„ hebben, dat de Bladen tot Papier bekwaam
5> of de Vrugtfcheeden Wyngeevende zyn ;

„ de zodanigen moeten of Wilde medefoor-

„ ten of Nootdraagende Palmboomen met de
5, genen die Dadels draagen verward hebben;

„ een misflag, tot welken ongeleerde of al tc

5, haaflige Reizigers dikwils vervallen zyn.

„ Westwaards komt hier in aanmerking al het

„ Land , dat zig van Babylonie door Sufiana

„ uitftrekt tot dien vermaarden Stroom, wel*

„ ke de vereenigde Wateren van den Euphraac

„ en Tiger uitflort in den Perfifchen Zeeboe-

j, zcm , door welk middel van daar een verbaa-

3, zende veelheid Dadelen, over Zee, buitens-

53 lands verzonden wordt. Noordwaards is

„ het Zuidelyk deel van 't oude Perfie, dat

5, Oostwaards door Karamanie , Westwaards
„ door Sufiana bepaald wordt, het Vaderland

„ der Dadelbcomen. Hier in, echter, levert

3, geen Landfchap een lekkerder Soort of een
„ grocteren overvloed van Dadelen uit , dan
», Dfsakrom, waar uit die Vrugtcn niet alleen
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„ door alle de overige declen van de geheele

^
UU^' » Pcrfifche Monarchie , maar zelfs tot in Tartaria

Hoofd- „ en Georgië vervoerd worden. Den rykften

„ Oogst daar van , tot Leeftogt, geeft de Pro-

„ vincic La^r en D^raflö thans daar ingcflooten

,

„ als ook dat gcdeeke van Karamanie , 't welk

„ men thans Kirmaan noemt , en inzonderheid

„ de Provincie , aan den gezegden Zeeboezem

,

55 welke , wegens het Kibnd Ormuz , den naam

vanDsjerunaat \:: '.n v.;..r rh^ns onbe-

5, vallige en door i" 'eik,

„ onder de Schac : , dce-

„ ze bcllh;-yvhy- •

ook ia Hier uit b!\kc, d„i vljlboom zo

min , ja minder mooglyk , met regt kan zeg-

gen zync Woonplaats te hebben in Jndie d*

in de'indiën , dan in Europa. Want, fchcon

. hy aldaar in dc middclilc dcclcn zeldzaam is,

kómt hy doch in de Zuidelyke dcelen , zo het

fchynt , natuurlyk of van zelve voort. In

Spanje, ja zelfs in Portugal , .valt deeze Vrugc

overvloetlig : de Boomcn groeijcn in 't Ge-

bergte en maakcn gcliecle Bosfchagiën uit. Aan

dc Eaay van Kadïx vondt de Heer Oseeck
er ccn?gcn , die by een KlooiLcr flonden , en

byna zo hoog waren als het Gebouw. Zy

hadden Vrugt : want „ de Dadels, zegt hy,

3, die van de Boomen gevallen waren , gelee -

5, ken in Kleur en grootte tr:-'-
' '- r • v ' .

5, te Pruimen. Dc Bladen •

„ en van de Moimikcn tot s
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3, zcD op Palm -Zondag weg gefchonken , als i.

„ wanneer men ook dergclyken op de Straaten'^^yjl'^'*

„ ftrooide" (*). Matir dk Geboomte kan niet Hoo: ü-

tcgen Vorst : weshalve men hetzelve in Vrank- stuk»

ryk , Duitfchland en de Nederlanden , niet dan

in Bakken nahoudt , en in de W'interhiii/en

wel moet kocileren. in Provence en Itaiie

gefchiedc dit zeer gemakkeh-k ; doch in' de

niiddelfte deelen van Europa komen zy hgte-

ïyk , door 't een of ander toeval , te ll:er\-eii.

Tc Wecncii, cn cld.-rs in Duitllhhnd, V.dn

men 'er evenwel" thans genoegzaam ^ die biu-ci-

ien en Vrugten draagen. Ook heeft men té

jN'curenburg een Dadelboom, die vyftien Jaaren

oud was en eenen Stam van drie Voeten hoog

hadc , gezien. Zy blyven in de openbaare

Kruidhoven hier te Lande, wat moeite daar

toe ook aangewend worde, offchoon mcn/.c

'er heeft die taamelyk oudzyft, laag en geevcn

geen Vrugt. in de Akademic - Tuin te ütrcclic

bevindt zi;^ een Dadelboom, wiens Stam maar

éón Voet boog is ^ en derdhalf Voet dik. Hici

én te Leiden hebben zy byna geen Stam, fchic-

tcnde de Eladfieclcn meest als 't ware tot dcu

Stoel of Wortel uit Cf).
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I. Dit onderfcheid zou kunnen afhangen van 't

verfcKülcnde Klimaat en de gcfleldheid van den

HooFu- Grond. De Dadelboom bemint eene uitermaa-

sTuir. te zoele, ja byna verdikkende of fmoorheete

i^dLibot- ^"S*^ '
^^^-'^ K ^- M p F E R dit aangaande de

men.' Landdreekcn van Perfie , alwaar zy weeligst

grocijcn , aanmerkt. In veelc dcelen van Ara-

bie, Afrika en zelfs aan de Middellandfche Zee,

zal het, in 't midden van den Zomer , weinig

minder heet zyn. Hy verkiest eenen h'gten

Zandigcn Grond , die met Salpeter is bezwan-

gerd De Ouden hebben reeds aan-;emerkt,

d-:r ren vru;itbaare vette Grond dit Geboom-
te kwyncn doet en onvrugtbaar maakt. Der-

halve bevinden zig de meelle Dadelboomen in

dorre Zandwoeftynen , alwaar zy , door een



vcrwondcrlyke befticring van den Schepper , I.

het Aardryk, dat anders, honderden M^Icn in ^^j^^*

't ronde , niets uitlevert tot Spys of Drank, Moofd-

bewoonbaar en bereisbaar niaaken. Zy zyn^^"^»

de Voorraadfchuuren der Ingezetenen, zo wel

a]s der Karavaanen ; om van de Dieren, die

daar door gevoed worden, niet te fpreeken.

De Dadelboom komt, in Gcftalce, vry Veel Gcftaite.

met den Kokosboom overeen. Hy heeft een

rcgtcn, dikken , ongctaktcn Stam, die aan den

Top gclvioond is met \^ederagtige Twygcn.

Deeze Twygen zyn cenigc Vcxicn lan.g, dnc-

kantig, dun , en wederzyds bezet met enkel-

dc Rietagtige Bladen , welke in 't midden toe

gevouwen zyn , en ieder aan 't end een fcherpe

Punt hebben. De menigte van zodanige Twy-

gen of Bladftcelcn, waar mede de Stam, vrai

den Grond af, is bezet geweckt, maakt door

de overblyvende Stompen der afgefneedeuc of

afgebrokcne Steelen den Stam, die anders geen

kennelyke Schors heeft, oneffen en gemakke-

lyk te' beklimmen. Hy is ook bruin, en dus

van een geheel ander aanzien dan die vim den

Kokosboom ; doch de onderflen van zyne Twy-

gen buigen zig , even als die van denzelven

,

naar om laag , en maaken een fraaije Zonne-

fcherm. De hoogte van den Stam is van twin

.

tig , dertig tot veertig cn vyftig N'octcn (* ),

(*) llf. rind' gemeld vnn ogtVaJeajen, c« ook '^1 fw-in-
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I. Natuurlyk is hy van onderen met ccn menig-

^''vii^*
te Twygcn , als met Uitloopers, omzet ,

en

Hoofd- zoude wel twintig Voeten hoog worden, zon-

sïui. der de cerfte lange Bladen te verliezen, zegt

Pater Lab at, indien men hem niet befnoci-

de ; zo dat die fraaije Stammen , welken men

daar van in Afbeelding op verfchcide plaatfen

ziet , van wel gehavende Boomen te verdaan

/yn, en niet van hunne Geftalte, zo als zy in

'L wilde groeijcn.

De Heer A d A n s o n merkt aan , dat dc

radelboomcn in 't jredagtc Bosch , by Kaap

Vcrdc , zi- ^ '--^'n dc tv:inii:^ of dertig

ccn half Voet dik , met Bladen van agt of

negen Voeten kn-tc aan den Ibp gekroond.

De Voet van deczcn Stam bragt verfchcide

Stammen van' gelyke dikce als de middelfie

voort , doch dic zcid-n dc 1 io(;^^te bereikten

van vier of vyf Voeten. Hier door werdt de

Stoel van deeze Boomen , gclyk te begry^en

is , ongemeen uitgebreid , zodanig dat men over-

al, daar dezelvcn natuurlyk uit Zaad opfchoo-

ten , in dat Eofch , veel moeite hadt om zig

een weg te baancn door dc Doornen, daar

dc Bladen in u'tloopcn. Hunne Vrugtcn wa-

ren korter dan die van de gehavende Dadel-

boomen , maar dikker van Vleefch, Suikerag-

tig

t-r: <;chrKden , wdl;e ongcvnar deezc hoogte znUen ultbrcn-



cjg viin Smaak en ongelyk iekkerder dan de

beste Dadels uit de Levant (*), A

De geleerde K >e m p f e r , die deeze Boomcn
^

in PerHe nader heeft befchcuwd , verhcait 3 n

dat de Dadelboom tot zynen Gudcrdcin Iteeds

in langtc toeneemt. Van volwasfcn j:o''mcn

Itclt hy de hoogte van den Stani op vier of vyf

Vademen , dat is ongevaar \ an tvvirtig tot der-

tig Voeten , bereikende in de hoogite Ouder-

dom zelden de hoogte van twaalf Vademen , dat

is omtrent zcïtig Voeten. Zelden , nogthans ,

gaan de hoogden dc laiigtc \:m a;-.t \\' kru n ,

dat is by de veertig Voeten, in die Liigticreek te

bnvcn. De dikte van den Stam is;, zo hy

aanmerkt , de Stompjes der afgefneedcn Blad -

fteelen mede gemeten zynde , doorgaans omtrent

drie Voeten. Hy rekent den Boom v()I\va'!l':i

te zyn op deszelfs vyftigilc Jaar, a's 'A'arjiK-ci

de Kroon digtst is en pragtig uitgebreid ; op

honderd Jaaren ouderdom is de Kroon ylder

,

doch niettemin nog in kragt. Verouderd kau

men naauwlyks de Palmboomcn noemen , voor

dat zy den ouderdom bereiken van twee- ot'

driehonderd Jaaren. Wanneer men op den

boegen Ouderdom van eenigc anJcrc Bcx)mcn

agt geeft *, dan zou het met tc \ ' - '.^ic

^•n , al leefden zy tot de 7;

fommigen gewild hebben , - n

(*) Voyagi au Smgal p. loCu

7. \
11. Dtl I.. I. STVK,



1. zy het, volgens zyn denkbeeld, ineen gemari-

^^^if
^ tigder Klimaat kunnen doen : tervvyl onder die

Hoofd- verzengde Lugtllreek de brandende Hitte noch

STUK. het Metzelwerk, noch zelfs het Yzer fpaart{*>

Kcntner. Van de Dadeldraagende Palmboomen is, tot

nog toe, maar óéne Soort bekend (f) , welke

IvTNNJEUs noemt Phosnix Dactyli/eraf met de

onderflaande aanhaalingen (|). Zyn Ed. heeft

van dit Geflagt de volgende Kenmerken op-

gegeven (§).

De Mannelyke Bloemen op een byzonderen

Stam. Deezc hebben een algcmecnc famen-

geflclde Schecóc (SpatJiu) fot iiaaren Kelk. De
.r.loem hcitaac uk drie Ovaalagtigc , iiolle

,

ftomp gcfpitfle , Lcderagtigc
, overcndilaande

Blaadjes. Zy heeft drie dik- cn rondagtige

Meeldraadjes , met zeer korte Wollige Topjes

of

,.v«. p. 676.

Ct) Alle Soorten van Dadel'.oomcn op te tellen zou te

hnc vallen, ftaat^'er Tf^enw. Si^^: als boven p. 477, Die

(l) Phoenlx ïrondibus pionacis , FoL'olis coinplicatls Enfi-
fotmibus. Syst. Nat. XII. Tom. II. Gen. 1124. Sp PUnu

KOYBN Lu^.-lK j hiiRM. IrJ. 241. Palma major. C. B, Ft^l
505. Palma Dadlyli/era major vulgïrïs. Sj.oan. Jam, 174.
Palma. Baoh. Hist. I. p.s5i. Dod. Ptmpt. «19. raj. Hht,
1531. Palma Hortenfis mas. K^mpf. ^m<e«. 688. T. i, z.

{. 1,1. Palma Hertenfis
I
fosraina. K^mpf. Jiid. ÖÓ:, 6SC,

(Ö; ^"f* CËfhrtiana, 1736. Quarto. p. jï, i.-i,
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of Hehnpjes: in p

Vrugtbcginzel.

De Vromvelyke Bloemen op een byzonderen Hoofd^

Stam. Dccze hebben ook, in plaats van stok.

een algemeene famengeftelde Scheede : de 5/o?7»-

^rflwx dubbeld , de buitenfte kortst. De Stam*

per beftaat uit een Eyvormig Frugtbeginzel ,

met een korten Elswyzcn Styl; den Stempel

fpits. Het Zaadhuisje is een Eyronde , een-

huizige Bezie , bevattende een enkel E^Tond-

agtig Zaady dat overlangs met ee^ vSlciif is uit-

gegroefd.

Nu laatst befchryft de Ridder de Kenmer-
ken kortelyk zodanig , dat de Mannclyke en
Vrouwelykc Bloemxn , beiden , uit drie Blaad-

jes bcflaan, en de Kelk in dtiën verdeeld heb-

ben ; doch de eerllen met drie Meeldraadjes,

de laatften met één Stamper voorzien zyii

zouden. De Heer Adanson , die deeze

Boomen aan dc Kust \an Senegal,, en by Kaap

Verde, als gezegd is, waargenomen heeft, zegt,

dat zy drie Stampers (Pistilla) of Vrugthufs-

jes QÓvaria) hebben, waar van twee misdraa-

gen. De Heer H a s s e L QU i s t , die de Da-

delboomen in Egypte niet minder oplettend

heeft befchouwd, maakt van de Vrouwelyke

Bloemen geen gewag ; 'c welk daar van zal

komen, dac de Wyfjes - Boomen , toen hy zig

aldaar bevondt , reeds de Bloemen afgew(.rpen

hadden , zynde met aankomende Vrugtcn voor-

zien. Immers , hy zegt duidclyk, dat derzel-

Z 5 ' ver
•

Jl. DSEL I. STCK.



I. ver Bloey-tyd voorby ware (*): zo dat hy
ArmsL.

yjj. Scheede van een Mannetjes Eoom

,

Hoofd- tioor de Arabieren bewaard , dc befchryving

STUK. gegeven zal hebben van de Dcelen der Vrugt-

niaaking, waar inhy verklaart; „ dat de Bloem

3, geene Meeldraadjes (Statnina) heeft , maar

5, Meelknopjcs (Jntlierce), die langvverpig zyn

,

„ hoekswyze geftreept, een weinig omgekromdj

„ byna de helft korter dan de Bloemkrans

3, (Corollay, zes in getal, drie doorgaans in het

„ ééne, twee in het andere en één in het

„derde Bloemblaadje, rrn "
, ;luk ge-

„ hecht. Driekow: j -lflaan-

de ccch ümcnii:;. ... J.:pulcB),

3, bevonden zi;{ in t \-n ülh bcdem

„ der Bloem, tusfchcn de Meelknopjes, vvier

Streepen en halfmaanswyze ruimten , met

„ qenen overvloed van zeer fyn , ligt, gcel-

j, agtig wie vStuifmcel opgevuld waren. De

„ langte der Scheede was vier Span, en die

„ van den Bloemfteng , tot aan de verdeeling

toe, één Span. Voorts gaf dezelve enkele

3, Takjes uit, die buigzaam waren, met veele

„ Blommetjes, zonder Steeltje, beurtüngs be-

„ zet" (t). Door

(*; Hy
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Door K^-MPFER worden de Vriigtmaakcn- I.
_

de of bevrugtende deelen- van den Mannetjes ^^^^^^^"-^

Dadelboom zeer omftandig befchreeven. HyHooFQ-

merkt aan , dat de Blommetjes , kleiner danSTUK,
^

die der Lelietjes van den Dale, drie Groen-^^^j^'^"^-

agtigc Lighaampjes bevatten , van grootte als

Koriander -Zaad , v/elke als tot Voetjes dienen

van het gene hy StawJinQ. noemt (*}. „ Het

5, zyn zeer korte , flyve, witagtige. Wollige

„ Knopjes, vol van bleek geelagtig Stuifmeel,

„ dat zeer ligt cn fyn is , den Nsvel van hcc

„ Bloempje ook overvioodlr^ l^ccc'^l.vr.dj. l^ln

^ vierendeel Loots van dif Stuifmeel ingcno-

5, men , zegt men , om de Minnedrift te ver-

„ wekken , grooter kragt te hebben, dan de

5, cnrype Bloemfteng zelve; 't v/elk men uit

„ den fterken geilen Reuk, dien het uitgeeft,

„ zelfs zoude mogen gisfen. Die des kundig

j, zyn verzamelen het door fchudding van de

„ eerst uitgekomen Bloemlkngcn , welke ieder

j,
ongevaar een Once daar van uitleveren , en zy

„ fluiten het in eene wel toegelloptc Dcos ,

„ om niets van de kragten te verliezen door

„ de Lugt. Ectcr, nogthans , vvordt het dooi

„ anderen, onder verwerkende Confefven ge-

„ mengd , om dat bet qj zig zelve, hoewel

„ in ecu Doos beflpoten zynde , ligt befchim-

„ melt",

(*; LlNN^s noemtze zelf das, cn op dien voet lic'Aea

anderen ze ook Helmftyltjes of Meeldrandjes geheten ,
fchoon

niets DiaaJagclgs of Vczclagtigs vertonen: zieblsu^,

Il.nrsL. I. STiTK.
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I. „ mek". Dewyl een Blocmftcng , van maa-

^^Vif^* '"'^^ grootte, uit tweehonderd Takjes beflaat.

Hoofd- waar van de kortllen veertig, de langflen tag-

STUK. tig Bloempjes hebben , zo rekent hy , door

een middelgetal te neemen , dat ecne Bloem-

fteng twaalfduizend Bloempjes bevatte , die , in

ccn Schaal door hem gewoogcn, op een On-

ce naa de zwaarte uitleverden van een Hol-

landfch Pond. Veel kleiner was het getal der

Knoppen of Vrugtbcginzelen in de. Vrouwely-

ke Scheede.

Miniet Van de zonderlinge mnnier van Bevrugting,

vrugting
^^'^Ike tot het ryp werden der Dadelen , in

vcrlchcidc Landen , g':biuikc wordt j reeds om-
* Zie ftandig gefproken hebbende * , zal ik hier aU

enz, '

"^"^

'leen, tot nader bevestiging van dat fluk, ver-

haaien , wat gcdagten Sweed dienaangaande

wedervoer. Een Arabifch Hovenier wilde hcn%

als iets nieuws daar omtrent onderhouden. Vec-

le Europeaanen hadden denzelven, wegens de

vertelling-, dat 'er Mannetjes en VV^yfjes on-

der de Dadelboomen zyn, uitgelachen. Toen
dezelve befpeurde , dat H a s s e l q u i s t daar

van overtuigd was^ bragt hy hem tot zodanige

Boomcn , op welken de Konftige Bcvrugting

was wcrkftellig gemaakt , v.elkc door de Ara-

bieren 3 zegt dezelve , aldus gefchiedt. „ Wan-

ei neer de Bloemfteng (Spadix) der Wyfjes-

Boomen uit haare Scheede (Spatha) uitge-

3, broken is, dan zoeken zy op e^n Mannec-r

„ je? -Boom, welken zy door oefening van de
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s, Wyfjes wcctcn te onderfcheiden , cene Bloem-

i, Heng, die nog in liaare Scheede digt is be-"^y[^^*

„ llootcn. Deeze openen zy , neemen 'er de Hoofd-

i, Bloemlleng uit , en fnyden die in eenige stuk.

5, ftukken overlangs , zig wagcende van da

„ Bloemen te kwetzen. Zodanig een ftuk van

„ eenen Bloemfteng, met de-Mannelyke Bloe-

„ men daar aanhangende, fleeken zy tusfchen

j, de kleine Takjes van een Bloemfteng mee

„ Vrouwclyke Bloemen , en buigen daar eeo

Palmblad over. In deeze toeftand vond ik

5, nog het grootfte gedeelte der Blücmftengen

aan de Wyfjes - Boomen, die laat waren in

„ 'c Vrugt draagen ; maar de aangehangen

„ Mannelyke Bloemen waren reeds door ver-

„ welking verdvrencn. Hier omtrent deelde

„ my gezegde Arabier dc volpr-nde Aanmer-

„ kingen mede. i. Als men den Dadelboom

„ niet op zulk eene v^yze bezwangert , daö

„ verliest men de Vrugt. 2. De Arabieren

„ zyn altyd zo voorzigtig , van eenige gcfloo-

j, ten Scheeden met Mannelyke Bloemen van

„ het cene Jaar tot het andere te bewaarcn,

}, om dezelven tot de Bevrugcing te gebrui-

j, ken , zo. wanneer de Mannelyke Bloemen

„ eens misdyen mogten. 3. Wanneer deSchee-

„ de derzelven reeds open gegaan is , [voor

„ dat menze affnecd , ] dan deugen zy niet

s, meer tot de Bevrugting: te v.-eeten, als de

M Bloemen reeds uit haar bekleedzel te \cor-

M fchyn gekomen zyn. Derhalve mccten de



1. „ genen, die Dadelboomen aankvveeken, hier

^^VIL*" '* ^^^^ ^^^^'^ tydilip waamecmen , oni de

Hoofd- 51 Bcvnigting te bevorderen, en dit is byna

STUK. het eenigc , daar men in dc Voorttecling

„ van dcezc Vnigten op te pasfen heeft. 4.

j. Wanneer dc Scheede zig opent, dan zyn

5, alIc' Mannelyke Bloemen met een Vogt ge-

3, vuld, dat naar den fynllen Daauw gelykt

:

het is zoet cn van een aangenaamen Smaak,

i, komende zeer met dien der frisfche Dadc-

j, len overeen , docb nog fyrier en Kniidigcr

„ zynde. Dit Verklaarde ook myn Tolk, die

5, t^^•cc- cn- dertig Jaarcn in Egypte was gc-

v.ccst cn dus zo wel om deezen Bloemen

3, Ncftar, als ook frisfche Dadels te proeven

5, genoegzaame gelegenheid had gehad"

Vragt- De Vrugtdraagende Dadelboom doet zvnc
^S'"^- Scheede in 't laatst vrji l-cbriiary of in Maart

opcLi gaan , en geeft dan eenen Bloemfleng

uit , van wel tagtig Takjes , ieder voorzien

met ten minfle dertig Vrouwelyke Bloemen,

die een Vïugtbeginzel bevatten als een Peper-

korrel. Na het afvallen deezer Bloemen, "t

zy dan bevrugc of niet bevTiigt , groeijcn

wor-

(*] HA^JSELQUISra Re!zt nach Palaf:ina, Roftóck I7rt2.

p. 215, Doch ik geloof dst hy in dit laatfte geval niet de

VrouTvtlyke bedoelt , die iii de meefte Planten den Stempel
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tvorden, als wanneer de Vrugt- Tros de lang- \

te van ecnige Voeten heeft bekomen. Zyn^i^r:

nu de Bloemen bevrugt gev.eest, dan wor- i^obFij-

den dc Dadels vet en lekker : zynze niet stuk.

bevriigt geweest , dan
. blyven zy fchraal en

Wrang, of hebben geen Steen, het welk men
dikwils aan onrypheid toefchry^t* Buiten twy-

fel zullen in dc Eosfchcn , alwaar de beflui-

ving alleen door den Wind gefchledt , hier

omtrent rJcoos aanmerkelykc vcrfchillcndheden

plaats hebben. Dus merkt ook Pater L
BAT aan , „ dat de Vrugtcn der Dadel-

„ boomen , op de Franfche Eilanden iö de

3, W'cstindiën voortgeteeld , altoos eenige fcher-

„ pi^rhcid behouden , zo dat men ze nooit

„ raauw en niet dan gekonfyt eet
;
niettegen^

üaandc zv, door haarc Honic-;- f/eclc Kleur en

j, zagtheid van Vkefch , de tekens uitdrukten

„ van volkomen rypheid. ïvicn telde *er ge-

j, meenlyk honderd tagtig of tweehonderd aan

ieder Tros."

De rvpc Dadels , in Paleüiiia , EgN-pte en Aart det

Arabic ; hebben ongcvaar de grrottc van ecn^"'^'^''-

Pruim. Dc Gcftaltc vcrfchilt ook daar van

niet veel, en de Kleur is wit, rood of geel,

met veelerley veranderingen op verfchillende

Boomen. Ook vallen zy in 't eene Land groo-

ter, vaster , cn kleiner van Steen, dan in het

andere. Inzonderheid gelykcn zy naar die h^T-

^'Grpige Pruimen , well-ren ons gedroogd uit

^Span-
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AfdÈe
^P^^'^ worden toegebragt , zynde veel vaster

VIL^ van Vleefch cn zoeter dan de Franfchc Prui-

HooFD- men. Men moet, naamelyk, uit die Dadels,
STUK. welken wy hier uic de Levant of Spanje

te kpop bekomen , niet van de hoedanigheid

der Dadelcn in de gezegde Landen oordcelen.

Aldaar zyn zy rins zoet en zo Suikeragtig, dac

men 'er door eene zagte drukking cene Sy-

roop uit weet te bekomen , die zo vet is , dac

iTicn dezelve als Boter tot een Saus gebruikt.

Ook worden de Dadels wel met dit uitgeper-

fte Sap of met Suiker ingelegd, die men dan

Ciryotcs noemt. Dc Arabieren en Perfiaanen

,

die van \^crmogen zyn , bedienen zig daar van

,

dus , tot lekkcrny ; doch het Gemeene Volk

,

in de Steden , moet zig of met het overblyf-

zcl der uitgepcrftc , of met flegte en gedroeg-

Dadelcn behelpen , die daarom niet te minder

wocdz.iam zyn. Dc allerflegtfte en onrypc

Dadels worden de Kemels en andere Dieren

tot Spyze voorgeworpen. Zelfs van de Stcc-

nen , die tot gruis gemaalen zyn, wecten dc

Egyptehaars gebruik te maaken om hunne Bees-

ten, iri tyd van fchaarsheid , Voeder te vcr-

Nuttig. Dus maakt de Dadelboom den rykdom der
tic:d. Ingezetenen uit. Men rekent in Eg\T3te , dac

iemand , die zulke Boomen bezit , jaarlyks van

ieder Boom een Dukaat Inkomften heeft. Het
is niet ongewoon , aldaar twee- drie- of vierhon-

derd Vrugtdraagende Dadelboomcn te zien

,

die



DfiH Dadelboom.
die éénen Heer toèbehooreii , ch fomraigeö t
bezitten 'er eenige duizenden , zegt Hassel-
QUISÏ5 't welk, naar de gedagte Rekening ^ Hoofd-
van een kleine Streek Lands, wdke die Boo-stuk*

men beflaan , een aanzienlyk Inkomen uitle-

vert. Een volkomen uitgegroeide Palmbooiti

vereifcht ten hoogften een plek Gronds van
twee Ellen in middellyii en den afftand van

elkander kan men op vier EUen rekenen*

Behalve het gebruik in de Huishouding zyn ceVuis
de Dadels ook als Geneesmiddelen beroemd.

'"„g^J.^,^;

Verfch a met Suiker ingelegd, dienen zy tüc^«»^*
verzagting van fcherpe Stoffen in het Lig-
liaam , en dus zo tegen de Ongemakken van
de Borst, als het Graveel of Nierenwee. Die
wat Meelagtig zyn en famentrekkende j wor-
den tegen den Buikloop aangepreezen : doch
het is met deeze Vrugten als met de Appe-
len, Peeren en inzonderheid de Pruimen. Zo
Jieflyk en gezond als de rype Dadels, naame^
iyk en die van de befle Soort, zyn, zo on-
gezond en fchüdelyk zyn de orirype en flegte

Dadels , bezwaarende Maag , maakende Ver-
poppingen , Kolyk en andere Kwaaien , die.

dikwiis zig niet gemakkelyk laaten geneezen.
Jn 't algemeen zyn zy verfch gemakkelyker
te verteeren dan gedroogd. Die in Arabie
vallen, of in Paleftina, zyn beter dan die van
Perfie en de Levant ; die van Spanje en Por-
tugal de flegtllen. Volkeren , die niets dafl
Water drinken, bevinden zig best by het
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bruik der Dadclen tot Spyzö. In fommige
• Landen laat men ze met Water gisten , en

ftockt 'er dan een Geeflig Vogt uit, 't welk

tot verheuging dient van de Natiën, die geen

Wyn of Brandewyn hebben , als ook voor de

Turken , wien het gebruik van den eigcntly-

ken Sterken Drank verbooden is. Daar wor-

den dan vcrlchcide Kruidervën of Speceryën

bygevocgd , om het te kunnen innecmen als

een Geneesmiddel. Ook wordt van de Dadel»

een goed flag van Azyn gemaakt.

Ik zal hier niet in "t byzondcr acht geeven

op den Palmw^Ti , of die ook getapt Iran worden

uit den Dadelboom , noch op den Kool van

dcszelfs Top , welke zo wel eetbaar is, als

die van andere Palmboomen : want, behalve

't gene ik daar reeds van gezegd heb , zal

rulks nader te pas komen in de bcfchryving

der Palmieten, van welken men, behalve de
Olie, naauwlyks iets anders trekt: terwyl, in te-

gendeel, doorgaans de Dadelboom van die bc-

roovingen verfchoond wordt, wn zyne Vrug-
tcn niet te bcnadeelcn. Immers men merkt
aan , dat het afkappen van "den Top , dien

men de fCool noemt, hem dikwils doet fter-

ven. Evenwel v.'ordcn dcczc Eoomen, in dit

opzigt , by de Arabieren en Negers , alwaar

zy zeer menigvuldig zyn, niét ontzien , en de
onrype Bloem of Vrugtfteng

, nog in haare

Scheede befloctcn , dient de Perfiaanen en
Arabieren tot lekkerny.

'



©EN Dadelboom.

Vh duifter, wat de Heer H

A

sselqtjist h

op 'c oog .gehad hebbe, wanneer hy fprak van ^"^^^j^^'

de Ontlecding van den Steel (Caiilis) , die hynooFD*

aanmerkt uit evenwydige. Houtige Vezelen ,
«tuk.

met een Mcrgagtig , Spongieus , t:i?.me1yk,,,g^j'-j"''^

broofch Lighaam , daar tusfchen , te beilaan. vr^n^^ci

„ Die Steel (zegt hy,) geeft aan de Opper-

3, vlakte Tepelagkge Steeltjes uit , in ouder Boo-

3, men, wciken voor Wortel dienen, wanrieer

„ de Steel naby de Kroon, dezelve behouden

5, zynde , afgelheeden en in de Aarde gelto-

„ ken wordt. De Steel derhalve fchiet W'or-

„ tek boven den Grond." Volgens Linn^eüs

is Cmlis de Steel , Stronk of Stam der Plan-

ten) daar de Bladen en deelen der Vrugtmaa-

king op of aan 7.itten (*). Zo zou men het

dan van den Stam moeten verftaan , ^'elke

gantfch niet dik fchynt te zyn in de Egypti-

fche Dadelboomen ; anders zouden zy ieder

in een ruimte van maar twee Ellen middel-

lyn , gelyk hy zegt , zig niet behelpen kunnen.

Volgens anderen is de Stam in de jonge Boo-

tnen vol van een eetbaar Merg, doch wordt

vervolgens hard , en dan in de Top of Kool

alleenlyk eetbaar; nog ouder zynde, bevatten

alleenlyk de Knöppert van den Top dit z^te

tedere , witte en aangcnaame Merg, op het

Welke fommigc Natiën zo verlekkerd zyn.

De

(*) VhUcf. ÊotanU*. p. 39. CiuJIs , Truncus proprlus «ci-

%z elevat Folia, Frudlificationemque,

Aa 2

II, Deel. I« Stuk,
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\

I'^^ De oude Dadelboom'en xyn i volgens K^M-
]

'vn.^'
^^^^ » ontbloot van die Stompen der Bladftee-

j

Hoofd- len ^ welken anders , door haare geregelde
)_

STUK. plaatzing 5 zes in 't ronde, om den Stam, H

dcrÏÏg!"'
welken zes anderen , daar boven , in verband ^

vervangen , tot fieraad van deeze Boomen i

ftrekken. Hunne oppervlakte is derhalve zeer
]

onbevallig , ruuw en graauw , door de indruk-

zels der Bladlteclen op dergelyfce manier ge- i

Jmobbeld , als men zulks hier aan de Steelen
l

der Kooien , die afgebladerd zyn , verneemt. De 1

Stam heeft alsdan geen Merg , maar in 't 1

midden is zeker Houtig Pit, veel vaster van 1

zelfflmdigheid dan het overige van den Stam,- 1

't welk uit Haairige Draaden beltaat, daar ]

men 't gezegde Pit. als met de Vingers uit kan
j

haaien. Dus kan die Stam ook byna nergens •

]

anders toe dienen, dan tot Palken der Zoldc
j

ringen in de Huizen of tot Stylen en Stutten '
i

van de Landwooningen of Hutten in de Da- i

delhoven , naar welken het Volk , dat aan de i

Kust van Perfie in de Steden woont , by Zo- i

mer nagenoeg filtemaai vertrekt ; zo om de
j

brandende Hitte te ontgaan, als tot het inzame- i

len van decze Vrugten.
|

onpg. De Dadelbcomen hebben , zo wel als de an- 1

mai^kcn. deren van deeze Afdeeling , zeker Netswys :

geweefzel , dat den Voet der Bladfleelen ter l

hoogte van een Span omkleedt. Hetzelve be-
\

ftaat uit ftyve , dikke Draaden , die door el-

kander loopen 5 cn de Kroon by vcrfcheide
j
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Verdiepingen omgorden. In vohvasfcn Boo- I.

• men is dit Geweefzel donker geel, en flrekt '^''^f^^
'

•

tot fieraad niet alleen , maar ook tot nuttig- Hot.; ó-

heid , dewyl 'er de jonge Vrugtfchccdcn ccnj* stuk»

germaate door befchut worden. In oude Boo-

men wordt het bruin ros en ftrekt aan dezel-

ven , zo wel als het gene daar van in onge-

havende Boomen tusfchen de Stompen zitten

blyft , tot een aanmcrkelyk nadeel. Hier in

,

naamelyk , vindt een menigte van Ongedierc

zyne huisvesting, het welk den Stam uitknaagt

en de Vrugten vernielt. Dit bcllaat voornaa-

melyk in Motten en Mieren , tegen welken

doch de vlyt der Dadelboei'enJ, micldelen uitge-

dagt heeft,

In zeker Landfchap , daar de zogenaamde ,^';^t^-'-'-

Duivelsdrck (Jfafcetida), die het verdikte'""^''*

Sap van eene Plant is , vak , gebruikte mcïi

dezelve tot vernieling van 't Gewormte der

Dadelboomen, dat den Stam inwendig knaag.

Gelukkig Arabie brengt een groot foort van

Mieren voort, dat alle andere Mieren en On-

gediert opvreet , en geen de minlte ichade

doet aan de Dadelboomen. De Nesten van

deeze Mieren , met de Takken daar zy aan

zitten, worden van de Boeren in de Kroon ge-

plaatst , en van daar doen deeze nuttige Die-

ren dagelyks hunne uitvallen, om het Gewest,

hunne zorge toeb^trouwd , van diefagtig G:>

boeft te zuiveren. Zodanige Nesten vindt

ynen , ten dienfte der Dadeltoercn , on de Mark-

Aa3 ten



ten cn Straatcn te I^locha overvloedig te koop ^

m'" ^^'ordende dcrvvaards gebragt door de zwervcn-

HoorD- de Herders , die dezelven op de JBergen zoc-
8TÜIC. ijen.

vzüdcuit Voorts zal ik nog fpreeken van het gebruik,

kenen het
^^'^ mcn hecft Van het Hout cn het Loof dee-

Hout. zer Boomen. Van het voorheen gemelde gc-

^
* Biadz.bruik der Twygen , Palmtakken genaamd *,

°' heeft de Palmzondag van ouds her zynen naam.
Hedendaags gebruikt menze in Egypte wel tot

Kleppen, om de menigte van Muggen, Vlie-

gen en andérOngediert, waar van men aldaar

geplaagd wordt, te vcrjaagen , als ook tot Eezems
en Stoffers j om de Huizen cn Kleederen te

reinigen. Van dc Bladen op zig zelf vlecht

men 'er Korven of veeleer een foort van kor-

te Sakken , die door geheel Turkse, zo wel
in de Huishoudinp; als op P-'^rc-tcn

, ^cbc-
zii^d worden. De Takken of Bladdcclen'' zyn
in gcbmik tot omheining der Tuinen , tot Lat-
werk ei\ tot het maakcn van Hoender -Hok-
ken , als ook tot veele andere dingen, dewyl
het Hout fchaars is in . dat Land. De Stam
is voos en fpongieus , en derhalve tot bran-

den niet zeer bekwaam. Den gantfchcn Boom
leggen 7,y over een Waterput, en aldus dient

hy tot een Vv indas , om het Touw van de
Emmers daar over te laaten loopcn. Van het
Netswyze Geweefzel , voorgemeld , bereiden
dc Egyptenaars al hun Touwwerk , dat flcrk
13 cn goed.



De Twygen en Bladen , als ook het be-
^

kleedzel der Bloemen en Vrugtea , zyn van
^

ouds ook in de Geneeskunde vermaard. Toti

het maaken van de Diapalm - Pleifter moest*

een Palmbooms - 1 ak , in 't roeren , gebruikt

worden , en daar van of ook van ingekookte

Palmtakken heeft die Plciller haaren naam.

Alle de deelen van den Dadelboom, behalve

Vrugten, hebben, volgens het oordcel van

Galen us, eene lamentrekkende kragt.

VIII. HOOFDSTUK^

Bffcliryving van Geflagt der Palmiet-
nooMEN, van welker Vrugten emfoort van

Boter of Olie gemaakt wordt, dk men Oleum

PalmsE noemt.

Dat flag van Palmboomen , welken Liiv-

N^us onder den Geflagtnnam Elais of

El<eis voorücit (*) , heeft den laatstgemelden

() Elais Frondlbuï pinnat« ,
Stip.tibus dentato-lpm.

divergeiitibus, Denticulis fupremis recarvatis. Syst. Nat.^X

'^r^r, lio. T. i7i. Palma Ftondibiw pinnatis u')i(3ue acul

« fpinofa major rruniformi. SijOAN. y*m, Hist.

fpinolls, Fruftibiis majasculis. BROWN. Jai?i. Sfj.

Aa 4

II. DEEL. I. STÜB.
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I. v.amn van den Heer Jacquin , wegens de

Vin.'
^^'^^

»
^^'^^^'^ uitleveren , Oku7n PalnuB ge-

ïlooFD* naamd , bekomen. Ik zal hetzelve dus , vol-
STüK. gens de Waameemingen van dien Heer , be-

fchryven.

GeftaUe, De Boom , dien hy tot zyne befchryvinge

gebruikt hadt , was mooglyk tien Jaaren oud
en hadt de hoogte van dertig Voeten, met eenen
regtop ftaande Stam , doch zeer oneiFen, we-
gens de Stompen der Bladfteelen , die hoe na-

^er aan de Kroon hoe laqger waren. De Bla-

den zyn gevind , aan Steelcn ftaande van vyf-

tien Voeten langtc , welke ftyf zyn , en be-

neden de Bladen, ter lan^te van vier Voeten,
wederzyds aan den Rand gewapend met Els*

vormige Doorpen , waar van de bovenden
Haakagtig en krom zyn , de middelften regt,

de onderften dik cn eens zo lang als de an<

deren. De Bladen zyn Dcgenvormig , Ipits,

ongedoornd , aan den Grondfteun agterwaards

omgeboogen, anderhalf Voet lang, een Duim
breed. Door het verdorren en afgaan der Bladr

eyden blyft fomtyds demiddelrib, die ftyf is,

als een Doom over ; waar door de Bladfteelen

zig dan geheel als met lange dunne Stekels

Jjezec vercooncn.

Kenmcr- Uit de Kenmerken der Vrugtmaakiog, wel-
k'"** ken de Heer Jagquin opgeeft , kan ik in

geenen deele befluiten , dar onze Ridder dce-

zen Palmboom te regt onder de Tweehuizir

gen QDioikia), dat is, die Mannelyke en Vrou,

we»



wdyke Bloemen op byzondere Stammen
'^'"^^'^^J'

.

gen , geplaatst heeft. Gedagte Heer merkt ^^^^^^

aan, dat de Vrouwelyke Bloemen zig bevin- Hoofd-

den op het zelfde Gewas, als de TweeilagtigeSTux»

Bloemen , die onvrugtbaar zyn. Uit de mik-

ken der Bladen komen Bloemjiengen voort

,

van een Voet lang, zeer famengedrukt, en eene

digte Aair uitmaakende, die overend ftaat. De-

zelve beftaan ieder uit ongevaar vyftig Tak.

jes , van vyf Duimen lang , een Vinger dik,

op elkander en ongeregeld gefchikt, met drie-

hoekige Ipitfe tippen. Een Bloenilndsje van zes

Blaadjes bevat een Pypagtig Bloempje , dac

den rand in zesfen verdeeld heeft , doch niet

daar buiten uitfleekt , zo min als de MeeU
draadjes , zes in getal , wier Helmpjes of Top-

jes buiten de Bloem omgcboogcn zyn. Drie

Vrugtbeginzels bevat deeze Bloem , met Sty-

len zonder Stempels , die derhalve ook mis-

'draagcn. De Frouwelyh Bloemen hcüam uk

zes Blaadjes , en bevatten een enkeld Frugt^

leginzel , het welke Eyvormig is, een dikag-

tigen , korten Styl heeft , met eenen dricdpe-

ligen omgeboogen Stempel.

Een ongemeen fterken Reuk, als van Anys-

7aad met Kervel gemengd, waafemden deeze

Bloemen tegen den avond uit. Het fchynt dac

zvn Ed. geene Vrugtfcheeden (Spathcs) aan

deeze Boomen waargenomen heeft. Den gc-

heelen Bloemfleng van den zelfden Boom,

waar op hy te vooren Vrouv.-clyke Bloemen

,
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!• die uitgedroogd hier en daar tusfchen de Vin»

^
VHI^' ^^^^^ ' vergaderd hadt , hebbende doen

Hoofd- afplukken ^ en by zig brengen, verfchilden nog.

sTUJU jh^s alle ^e genen daar van, die hy aan dee-

zen Bloemfteng vondt , en fcheencn altcmaai

onvrugtbaar te zyn. Of dit , nu , by geval

was toegekomen ; dan of de Mannelyke en

Vrouwelyke Bloemen ieder een byzonderen

Steng QSpadix} hebben, was hy cn7.eker,

Het Vrugtbeginzel worde een Vrugt ; die

Eyvormig is en ilomp gepunt, op eene ongc-

lyke wyze hoekig ftmengcdriikt , grcotcr dan

een .Duiven - Ey , uic den gcelen , zwart eo

roodagtig bont. Deezc \Tugt heeft eene Le-

deragtige Schors of Schil , bevattende een dik

Vczelagtig Vleefch , zo vol Olie, dat dezelve

'er door een ligte drukking met de Vingeren

uitzweet. Hier in zit een zwarte Noot, met
afgebroken witagtigc Strccpcn overlangs gete-

kend , die Eyrond en fpits gepunt is, flaauw

driekantig , aan den grondfteun drie Gatagtige

plekken hebbende, ecnhuizig, driekleppig, be-

vattende een holle Pit.

Men verhaalt, zegt Jacquin, dat dccze

Boom, die zeldzaam in de Hoven voorkomt op

Martenique, van de Kust van Guinee derwaards

overgebragt zou zyn. Ook hadt zyn Ed. hem
nergens in Amerika wild gevonden. Met rcgt

mogt hy 'er dan den bynaam van Guinëenfis

aan geeven. Van de Franfchen, voegt hy 'er

by 3 wordt dezelve Palmkr
.

genaamd , dat is
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PalmböOTn , verfchillcnde van den Dadelboom I.

niet alleen 5 maar ook van dien, welken zy Pal-^^y^^^'

mifie noemen. Nader zou dezelve fchynen teHooFcV

komen aan dien Palmboom van Senegal ^ wel-STUK,

ke Nootagtige Vrugten heeft , met een geel-

agtig VIcefch bedekt, waar uit men , volgens

Adanson, de Oleum PahncB^erst ; want dit, ge-

tuigt Jacquin, verzekerde hem iedereen

aangaande den gedagten Palmboom : maar die

van A D A N s o N was ongedoornd , en fchynt,

volgens zync aanhaaling , ook in de Westin-

diën te groeijen , hebbende ecncn Stam van

zestig tot tagtig Voeten hoog (*).

De Palmboom - Olie is wit of geelagtig van ï'^im-

Kleur ; doch in 't algemeen moet zy de

zcïfftandigheid van Boter hebben , en eenen

lieflyken Reuk als van Violen, zynde zagt op

de ToDg , en aangenaam van vSmaak. Alsdan

is het een fchoon verzagtcnd , Pynftfliend

,

verflerkend en oplosfend Middel , tot uitwen-

dig gebruik, Wy hebben gezien, hoe dezelve

uit gedroogde Pitten van Kokosnooten in Oo5t-

indie geperst worde. Wy kunnen niet twy-

felen , of het is ook waar , dat men dezelve

dus van de Bolfters der Palmboom -Nooten,

aan de Kust van Guinée , verkr>'gt. Le-

MERY verhaalt, dat dezelve geperst wordt uit

de

norc, racemcfo ,
fparfo. Sloan. J/iw. VoL II, Tab. cis.
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I* de Pitten der Vrugten van zekeren Afrikaan-

VHl' ^^^^^ Brafiliaanfchen Palmboom , Jouara

IlooFD- genaamd. Deeze fchynt met de Palmieten
sTm, verward te worden , alzo het ook een Kool-

draagende Palmboom is , en de Olie wordt

uit derzelver Nooten geperst , na dat zy , door

veertien Dagen op een hoop gelegen te heb-

ben , verrot zyn , en geftampt zynde in een

Ketel met Water gekookt, dienende dan nog-

thans aan de Negers en. Amerikaanen voor

Boter , en de Europeaanen om in de Lamp
te branden. Dezelve wordt Olie van Senegal

of Olie van den Palmboom der Eilanden gchc^

ten.

In de Westindiën heeft men , volgens R
c H E F O RT , een Gedoomde Falmietboom , die

wel eenigermaate met den gedagten Olie-gee-

venden Palmboom fchynt overeen te kom^n ,

maar van denzelven verfchilt, door den St?.m

t'eenemaal bezet te hebben raet Elsagtige fpit-

fe Doornen ; het welke insgelyks van den
laatstgemelden Aouara verzekerd wordt. Na.
der fchynt derhalve deeze te ftrooken met
die uit Sloane en Browne aangehaald

zyn j als welke den Stam yitermaate vol Door,
nen hebben , 't welk men van den genen dien

Jacqüin befchryft en afbeeldt zo niet zeg-

gen kan. De Negers branden 'er eerst de
Doornen af , voor dat zy hem gaan beklim,

men. De Vrugten maaken een groote tros

pit:, van harde j ronde Nooten 3 graau^yagtig van

Kleur,
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Kleur 5 wier Pieten eetbaar zyn , en uit dit I,

flag van Palmboomen worde, door middel van

infnyHingen , die de INegers onder de Bladen jjooj-jj,

maaken, ook Wyn getapt. stuk.

De Doornagtige Palmifte der Wcstindifche

Eilanden , zegt Pater L a b a t , brengt Bos-

jes van kleine Nooten , gclyk Karftengen

,

voort , die gevuld zyn met ccne witte Olie-

agtige zelfftandigheid, welke de Kinderen met

vermaak eeten.
,
Hy hadt 'er dikwils Olie van

laaten maaken , welke , verich zynde , goed

was over de Spyze , maar in 't kort garftig

werdt 3 en dan niet deugde als om in de Lamp
te branden. -

De Heer Jacqüin maakt ook gewag van Andere

ecnen anderen zeer fterk gedoornden Palm-

boom , welke door die van Marteniqne , met

eenen Karibifchcn naam , Grigri geheten werdt.

Dezelve geleek eenigermaate naar den \'oor

beichreevenen , doch hy hadt denzelven niet

onderzogt. De Vrugten , die deeze Boom
droeg , waren platagtig rond , aan 't end met

een fpits puntje , hoogrood en glad , eetbaar

en van eene zuuragtige Smaak. De Vrugt hadt

Weinig Vleefch , dat rood, week en niet Ve-

zelig was , in e^n zeer dun .Huidje beflooten.

De Noot was bruin, met drie Gatagtige plek-

ken uitgehold, van welken zig Aderagtige Streep-

jes Sterswyze over de Oppervlakte verfpreid-

den. Daar in was een holle Kraakbeenige

Pit vervat. Van deeze zp wel qJs van de ron-

de
II. Defi. 1, StüK,



2^2 Eeschryvingvan
I. de Palmiet - Nooten vindt men op Plaat IV^

"^Vnf^*
myne Verzameling, de Afbeeldingen, B,

Hoofd- C, in de Natuurlyke grootte.

STüï, Van een anderen Palmboom, maakt zynEd.
gewag , die omllreeks Karthagena voorkomt,

en Corozo genoemd wordt van de Ingezete-

nen. Deeze hadt de Vriigt uitwendig glad

en geel , onderfteimd door een driebladige

Kelk en Bloem, welke blyvend en glanzig

waren. De figuur was Eyrond en flaauw drie-

fentig-: het Vleefch niet zeer Vezelig noch

dik, bevattende een aangenifame Olie, flaauw

van Reuk, Daar binnen zat een zwarte glad-

de Noot , van even de zelfde figuur, aan den

Grondftcun doorboord met drie üaauwe Gaat-

jes en eene rondagtige Pit bevattende, welke

KraakbeeiMg, zeer hatd- en vast was, in het

midden een weinig gcfpleeten. Van deeze

Vrugten werdt , door de Amerikaanen , Olie

en Boter voor de Huishouding vervaardigd.

IX. rtOOFD-
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IX. H O O F D S T U K. Hoo^'d-

STUK.

Befchryving van 't Geflagt ffer Pina ngboo-
MEN , zo Tamme ah Wilde. Gebruik der

Pinang- o/ Areek-Nooten , enz, loerder van

den Koolboom of gladde Palraiet , en deszelfs

Het Geflagt van Palmboomen, daar Lin- Naam,:

N JE u-s. den naam van Areca aan geeft

,

wordt gemeenlyk Pinangboom gebeten §

naar den Malcitfchen naam van de Vrugt , die

den Arabifcben van Faüfel of Fufel plagt te

voeren. Dc Latynfche naam , ylrecat is af-

komft'g van de Portuï?cczen , die de Vrugt

Arequa en den Boom Arequera hccten. Rum-
pHius hadt de jonge en groene Payngay de

cude Vrugten Areec , van de Malabaaren hoo-

ren noemen . cn wy heetenze Areeknooten.

De Pinant.br'Omen groeijen door geheel Oost- Woon.

indie , 7.0 aan dc Vaste Kust als op de Ei.^^"'^'*

landen; hoewel 'er geheele Landen zyn, daar

mcnze niet vindt , gelyk in Koromandel en

Bengale. Ook komen in Ibmmige Landen maar

die met witte Vrugten voor , zonder de an-

dere Verfcheidenheden.

In Geftalte worden zy, van fommigen, by Gcfiaite,

de Dadelboomen, van anderen by de Kokos-

boomen vergeleeken; doch 't is Oütwyfclbaar

,

dat
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I. dat zy meest overeenkomen met de laatflen^

Afdeel, h^ben ,
nogthans , den Stam niet zo hoog

HooFi>- als die van den Kokosboom, bereikende maar

sTUjc. de hoogte van twintig tot dertig Voeten, en

niet boven een Span dik. Ook is hunne Stam

EO regt als een Kaars , daar die van den Ko-

kosboom altoos een weinige over zyde helt.

Hy heeft de Schors licht graauw , en is , als

'c ware, in Leden, verdeeld, of eenigermaate

geringd , doch met weinig uitpuilende Krin-

gen. Het Hout is witter en langdraadiger ,

in de jongheid voos en taay , vervolgens hard

en Hoornagtig, hebbende van binnen een wit^

weck en brokkelig Merg , dat byna de helft

van den Stam beflaat. De Twygen ftaan aan

den Top in de rondte uitgebreid, doch min-

der in getal dan aan den Kokosboom, en maa-

ken aan de Kruin een Bogt , waar van de kromte

meest opwaards geilrekt is, niet nederwaards,

gelyk in de Kalappus - Takken^ Met een brce-

den Voet omvangen zy den Stam, zynde ge*

maakt van een dikken , taaijen, langdraadigen

Huid, van buiten groen, van binnen wit, al-

waar hy zig als Parkement iaat affchillen*

flicr binnen komt de Tak van de Majang ,

of Bloemtros en Vrugtfcheede voort. De
Twygen zyn omtrent vier Voeten lang, niet

rond noch Gcutswyze uitgehold , gelyk die

der Kokosboomen, maar met verfcheide Rug-

^on , inzonderheid aan de bovenzyde , over*

iangs geribd, In 't middqa hebben zy een

door*



z Deel,Plaat iv.
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doorgaande Rug en wederzyds een fmalle kant, I.

vva.ir 'd:m de Jiladeron liaan, die aan 't end de^^^J*^^^*
Tvvyr, als een Veder, rondagtig bepaalen. HooFn.

liet grcotltc verlchil bellaat in deeze Bla-sTiK.

deren. Die van den Kokos -en Dadelboom
beiden , zyn Dcgenvornïig fpits ; die van den
Pinangboom ftömp en als afgebeeten. Voorts

ondcrfcheidt LiNNyEus dezelven dasr in, dat

die van den Dadclb&iom faniengevouwen , die

van den Kckos- en Pin ingbooin, beiden , óm-

gejlagen. zouden zyn , en die van den hruü/j-

melden gepaard (*). Ik vciltaa my cirjze

onderlcheiding niet. Beter kwam my de bc^

naaming voor, toen z^ti- Ed.^er gepaarde;

Lancetswyze , geplooide öf gevouwen Eladen

aan gaf (f). Rumphius zelf getuigt, dat

de Bladen van den Pinangbco'm farazngeyouven

zyn. Zy hebben ^ zegt hy , drie dikki? Rib-

ben overlangs, die aan de boVenzyde, err nog

twee dunnere , die aan de ondcrzydc uitpeilen

,

maakende diepe Plooijen of Vooren , waar dcx^r

•het Blad nooit uitgebreid, maar altyd -ocvt/z

lb.it.

(*) u4rtca Frnndibus pinnatis , Foliolis replicatis
,
oppo:!-

fis, pr.-crtiórfis. Syit, Nat, XII. Tom. II. Gen. iaas. Arcca

(tj Are(a Frotidi'nis pinnatis, Poliolis oppcfiiir , iancs*»

Istis, plicatis. FUr. lZe:iL 39i.

II. DfiiX. I. STU«.
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ï. Itaar. Dit heeft geenszins plaats in de Bla-

^"j"^^^ den van den Kokosboom, welke flyf en plat,

IIoofIx- maar eigentlyk gezegd kunnen worden o?nge-

sTüK. Jlagen te zyn; alzo 2y naar de agterzyde der

Eladilcelen omvallen* Het tegendeel hier van

,

zegt die Autheur uitdrukkelyk , heeft in de

Bladen van den Pinangboom plaats , die aan

hunne Twyg altoos opwaards liaan, maar met

de Enden nedcrwaards gcboogcn.

De De nevensgaande Afbeelding vertoont de

Gellalte van den Pinangboom en van zync

rts.'u Kroon met de gezegde Bladeren, wier langtc

gemeenlyk is van drie Voeten en daar bo-

ven. Zy hebben aan de Twyg een fmal be-

giilzcl, wordende allengs vyf of zes Vingeren

breed, en eindigende in een afgebroken fpits;

't geen echter in deeze Afbeelding niet in al*

len blykbaar is: want men moet weeten, dat

door den tyd dc \ooïile Punt zig in drie of

vier anderen fplyt. In andere Afbeeldingen ,

gelyk die by Weinmann, heeft men zulks

in 't geheel niet aangeweezcn* Die van Do«
D ONéüs, onder den naam van Areca of Fau-

fel, gelykt wel eenigermaate naar den Kokos-

boom , maar het allerminlle niet naar den ge-

nen , dien zy moest vcrtoonen. De Bladen

zyn donker grocn en wederzyds glad.

Ieder Twyg omvangt den Boom met een

Voet , die wel twce Voeten breed is, en dus

meer dan twee derde deelcn van den omtrek

des Stams beflaat. Dus bat dan dezelve, af-
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Vallende , een Ringswys' merkteken aan den !•

,

Boom , waar uit de Kringen van den Stam
'^^Jx^^'"

ontftaan , die meer naar een volkomen Cirkel HooFrii

gelyken , doch minder uitpuilen, dan in de^"^"^*

Kokcsboomeh. Aan 't bovenftc van den Stam^
tusfchen de Twygen , is ook een Knot, de
Palmiet genaamd , in de jonge Bcomen wel
drie Vcctcn lang , doch niet eetbaar. Deeze
beftp.at insgelyk uit nog niet ontplooide jonge

Bladen, vvaar vm een Twyg uitfchictende

zulk een Hoorn :tr:^rïccrt als opwaards uitrtcckt

in de Afbeelding. Dit -is alle Falmbocmcn
eigen , cn kan dus ook op de anderen wor^

den toegepast. .
"

>

De Pinangboom behoort tot de genen, wel- De viugt^'

ke Manr.eh'ke en Vroiiv.elyke Bloemen op

ééncn Stam , draagen. Beiden zyn die, vol-

gens LiNNJEüs-, driebladig^a doch de Man-
nclykc hebban negen Meeldraadjes. Diflaat-

üc is van R u ï^! p m 1 u s ontleend , die 7.clh

verhaalt , dat drie van deeze witte Draadjes

langer dan de zes overigen zyn ; belchryvende

de Vnigtmaaking, waar van men een vóorhecid

óp de zyden van den Stam ziet, aldus. Waii-

heer de Boom vyf* of zes Jaaren oud gewor-

den is , dan begint het bovenfte groene end

van den Stam uit te puilen op de plaats, daar

de laatst afgévallen Twyg gezeten heeft , cn

deeze Bult zondert zig met het hovende end

eindelyk van den Stam af, maar blyft met

het ondei-fte op den bovcnfle Kj-ing ftaan,

Bba Dui
, li. DXTL. 1. StKT.
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I. Dus ovcrhsngciide vertoont zy ,zig als een
Afpeei.

Spatel , maakende een breede Scheedc uit ,

Koof'd. Ploffer genaamd , van anderhalf of twee Voe-
sTUK. ten lang , zes Vingeren breed , Grasgroen en

glad. Aan den bovenkant heeft deeze Zak

een Naad , langs welken hy open barst en den

Blccmflcng uitgeeft , vallende dan verder af,

gclyk de Bladen. Men kan 'er een Vlies als

Parkcraent affchillen , daar men Tabaks -Rol-

letjes tot het rooken, Bonkosfen in 't Malcitfch

gen^md , van. fabriceert. De dikke Schors

van deeze Scheede > zo wel als die van den

gedagten Voet der Twygen , worden op de

Oostindifche Eilanden Coroerong geheten,

ï'*^*"" gcdagte Bloemfteng (zegt hy) is dc reg-

te Majangi gemaakt van vcele lange Steelen,

als Haairen, alle aan een middelfteel ftaande,

cn bezet met vecle witte, wat driekantige.

Knopjes , van grootte als Rystkorrels. Deeze

openen zig maar eeirweinig in drie fpitfe Blaad-

jes, uit maakende de Bloem, waar binnen de

gezegde Meeldraadjes vervat zyn. Als deeze

Bloemen eerst uit de Scheede komen , ver-

fpreiden zy een aangenaamen Reuk, doch na

't openen vallen zy ftraks af , en laaten de

bloote Steelen over. Vervolgens fpreiden die

zig wyd van malkander, en aan haar agterfte,

daar zy bogtig zyn , ziet men eenige Wrat-

ten in Kelkjes zittende , waar uit de Vru^tcn

voortkomen , zo dat dit eigentlyk de Vrugr-

beginzels z^-n. Dc gehccle Tres heeft dc

Tak-



Takken dan wat door malkander verv.-ard , T.

rcnigcrmaate als inde Marentakken der Eikc-
^^J^

booraen. De ecrfle , tweede en derde 1'ros RoopiV

van den jongen Boom brengen geen volko- stuk,

mene Vrugten voort. Men ziet 'cr diie of

vier teiFens aan den Boom , waar van de ecne

,

gclyk hier de onderlte, reeds volwasfcn Vrug-

ten heeft 5 in de andere vertoonen zig dezel-

ven half gegroeid , in de bovenfte zitten zy

nog in de Scheede of dezelve geeft de bicei- ^

jende Tros uit : gelyk dit alles cerjigermru te

in onze Afbeelding is afgefcl.cist.

De Vrugten zyn geheel anders dan die tif r DeVrugt,

Kalappus - Booraen. Haar grootte is gemecn.lyk

als een Hoender - Ey , doch fommigen vallen

grootcr, anderen kleiner, naar het veifchil der

Boomen. Scmmigcn zyn aan de beide enden

fpits ; anderen van vooren wat plat en Itomp,

Aan de eene Soort is derzelvér Kleur Gras-

groen , aan de andere witagtig of bleek groen

;

doch allen zyn zy effen en glad , zittende ge-

lyk de Eikels in een platte Kelk, van dikke

Blaadjes of Schubben gemaakt , en zo vast

houdende , dat menze met dezelve van den

Steel moet afrukken. By Letter A. is zodanig

ccne Pinang . Vrugjt , in de natuurlyke grootte

,

voorgeftcld. Deeze Vrugten nog groen , doch

volwasfen zynde , worden in 't Malcitfch P>
nang Mofda , of jonge Pinang geheten. Vau

buiten hebbenze een Draadigen Bolfter , die

wit en Sappig is , een halve Vingerbreed dik,

Bb 3 be-
II. DUU I. STOK.
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I. befluitende de Areek- Noot , die geen Schaal

^^IX^^'
heeft. Deeze is altoos ecnigermaate Kegel-

HooFD- vormig 3 van onderen plat , van boven in een

jruK. ftompen Top uitloopende ; in fommige Soor-

ten zo breed als hoog , en dus kort en dik

,

in anderen langwerpiger. Tong zynde, is dee-

ze Noot ook week en heeft van binnen een

holligheid, met eenig V^ogtMnaar oud wor-

dende , dan is zy hard , ja harder dan een

Moskaat - Noot , naar welke de binnenfte zelf-

ftandigheid wel wat gelykc , doch met meer

Toodagtig bruine Adertjes doorreegen. i\lsdan

is de EoHtcr van buiten hoog geel , ja by-

kans rood , hebbende de Vrugt alle haare Sap-

pigheid verboren, in die Staat wordtze van de

M^leijcrs Pinang Toiiw.a, <dat is oude Pinang,

geheten. Deeze Vrugten vallen niet af, vvor-

dende eindelyk graauw en r.'_'hco} droog , en

moetende met den geheclen ïros van den Stan>

worden afgerukt.

Arfek- Deeze Areek-Nooten zyn door geheel In-
Nuoten. bekend, en voeren aldaar zeer verfchillen-

de naamen. Sommigen meenen dat de Arabi-

fchc naam, Fatifel, door eene Letter -veran-

dering , van 't Indiiche woord Koffel , dat te

Goa gebruikt wordt, afkomftig zoude zyn. Dc
Malabaarcn noemen de oude gedroogde Noo-

ten Pac , die vaa Ceylon Poac , op de Mal-

divifche Eilanden Pua, in Bcngale Goa en de

Chincezen Blnan, De Maleitfche naamen zyn

hier voor gemeld. Op Java en daaromftreeks

hee?
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heecen deeze Nooten Boa , op Makasfar Ra- !•

po , in 't Amboineefch Hua en Hoa , op Tcr-^^j^^

nate de groene Hena , de drooge Pare , op hoof
Banda Fua en in de Zuidcofter Eilanden is ^ïUK.

Erec , die met Areek veel overeenkomst

heeft, de algenieene naam.

Uit de verfcheidenheid dier benaamingen Gebi

kan men afleiden, dat het een inlandlche Vrugt

is in Oostindie , en tevens , dat zy 'er van

veel gebruik moet zyn. Dit is ook v/cezcnt-

iyk waar, hoewel derzelver gebruik nu er vr,nr

de Smaak of tot verfrisfching ilrckt , dan

tot Voedzel. Het is in die Landen eene door-

gaande gewoonte , deeze Nooten te kaaiiwen

'met de Bladen of Vrugten van een foort van

Lange Peper , dat een Eygcwas is , aan de

Boomen met zyne Wortels oploopcnde, Si-

riboa genaamd , waar van ik reeds mccnnan-

len gefproken heb, om dat de Bloemfteng van

fommige Palmboomcn daar mede vergeleeken

wordt. Men noemt het ook Betel , en mee

deeze Bladen of Vrugten, na dat dczelvcn in

Kalk gelegd zyn geweest , wordt de Areek

in den Mond genomen en gekaauwd; 't welk

dan het Speekzei Bloedrood verwt , en een

frisfchen Adem maakt. Dit is een zo alge-

meene gewoonte in Oostindie , als het Ta-

bak rooken en fnuiven in fommige deelca

van Europa : hoewel het onder de Europcaa-

nen aldaar weinig dan by de Dames plaats

heeft. De Afgezanten aan Indifchc V'oiften

Bb 4 moe-



I. inoctcn zig naar die gcv.oonLe fcliikkcn : want

^^^^^^ het een niet piinder groote onbeleefdheid zou-

lïooFD- de zyn dit Geregt , wanneer het aangeboo^

STUK. den wordt , niet te nuttigen , dan hetzelve

niet voor te zetten , zo dikwils iemand van

aanzien een ander bezoekt. Elkander ent-

moetende prefontecrt de een den anderen Pi-

nang, dus toebereid , welke hy by zig heeft,

als een teken van Vrindfchap , en de Groü-

tcn laaten, wanneer zy uitgaan , zig altoos de

Pinangdoos , in welker kostbaarheid een gToote

pragt beftaat , agter na draagcn.

Het Ondertusfchen is het naauwlyks te begry-

niTtTSti pen , l;oe deczc diiigcn , ten dien einde , zo
CU Klik. algemeen in gfibruik kunnen gekomen zyn.

De Areeknoot op zig zelf is zo wrang en de

gedagte Peper zo heet , dat mcnzc niet ge-

bruiken kan zonder die fcheipheid dooi- Kalk

tc temperen. De jonge, zagte Pinang - Vrugt

wordt eerst , door fchillen , ontbloot van haa-

ren groenen Bolfter: dan fnydt men de fsoot

\n twee of vier Ihikken , en u:iar van wordt

'er ^;én , op ecirmaal , tot h.et gezegde gebruik

gfnrmrn. Ivicn rolt hetzelve , met een wei-

nVi(^ K-!kvan Ocftr.jfchulpcn , in een Petel-

Kl.id , (A V(,u;x Vr ccn brokje van de gezegde

I angc Peper , die de Vrvigt is van de Eetel

of Siril-.oa , by , cn fteekt het dus , dikwils met
een wcini.^jc Cachou, in den Mond. De Ou-

de Lieden houden meer van oude Nooten ,

fljc zy dan , fyn laaten ftampen , vervol-
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gens, even als de jongen , met Betel en Kalk

gebruiken : om dat het Kaauwen hun anders Afdeel;

te lastij^ valt. Op veele plaatfen , daar deeze

Boom niet groeit, kan men zelfs geen andere gxua.

dan oude Nooten bekomen , welke 'er van

andere plaatfen worden toegevoerd. Zo bcftaat

het met de Chineezen , welke deeze Nooten

haaien van de Vaste Kust van Indie. Men
vindt 'er onder , die de eigenfchap hebben ,

om iemand onder 't kaauwen duizelig en be-

dwelmd of dronken te maaken ; het welk zo

wel in de oude als in de jonge Nooten plaats

heeft, en een gebrek of ontaarding fchynt te

zyn ; doch voor de genen, die het kaauwen

van deeze Siri- Pinang of Pinang - Betel ^ ge-

lyk men 't noemt , niet gewoon zyn , is het-

zelve doorgaans van die uitwcrkin[i; , even als

het Tabakrooken. Anderszins maakt liet eene

aangenaame Speceryagtigheid in de Mond

,

verwarmt het Bloed en geeft aan 't Aange-

zigt eene levendige Kleur, beneemende tevens

de walgelykheid van de Maag , en dus het

Hart verfterkendë ; gelyk het ook een be-

hoedmiddel tegen 't Scheurbuik op de Sche-

pen is.

Offchoon het vermoeden van den ^^'^ed- ss^sn^

fchen Heer O s b e c k geheel ongegrond was
, Kragr.^"

dat de Chineezen van de Areeknooten den

Arak llooken zouden ; 't welk hy afleidt uit

de gelykluidendheid van den naam ; zo is het

. doch zeker , dat zy veel werks maaken van

Bb 5 die



394 Beschi^yvïng vak

!• die Vrugt. Rumphius verhaalt, dat dk

'^^ix!^* Volk de weggeworpene BoUters zorgvuldig op^

HooFo- raapt , om dczelven tot het kooken van een
iTo-jf. Drank , tegen langduurigen Buik- en Blocdioop

dienflig , te gebruiken, 't Is zeker 5 dat de

Nooten zelf van een zeer famentrekkende hoe-

danigheid zyn , en fommigen willen dat de Ter-

ra Catschu, gemcenlyk Cachou gena?md , f.ests

het verdikte Sap 7cu z^^n van deezc Nooten.

Men kan taameljk vastftellen dat deeze Dro-

gery geen Aarde is; alzo zy in Water ge-

makkelyk fmelt, en, door Vuur verbrand zyn-

dc , weinig Asfclic overlaat. Zeer oneigen

wordt zy ook Ihra Japonica geheten : alzo

zy in Japan niet valt ^ moetende aldaar ge-

bragc worden van Malabar , Suratte , Pegii en

andere plaatfen aan de Vaste Kust van Incic,

alwaar het Vaderland is der Pin?;;i:!-<>':. cn.

Evenwel zyn 'er voornaamc Authcurcn , cclyk

G A R c I A s cn B O N T I ö s , die \ crzc!:ercn ,

dat de Catechu het verdikte Sap is van zeke-

re gedoomde Boomen , die meest naar de

Acacia gelykcn. Zelfs wordt elders de Soort

van Acacia aangeweezen , waar van rv komen
zou : anderen brtrckken daar toe vecicr]e\* Soor-

ten van Sleedoorn , en het is niet onwaarfchyn-

lyk, dat de ArcekTiooten in de famenftelling

komen van dat Extrakt , welks famentrekkende

fcragten zo vermaard zyn in ons Wereldsdeel (*).

Het

() GEOFTS. Mtt, mii. T«ni. II. p. 72S,
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Het gebruik der Pinang - Betel , op de ge- I.

dagte manier , heeft ook wel degelyk zyne Awjeel.

nadee!en, Die dezelve geduurig kaauwen ver- Hoofd-
liezen v roeg hunne Tanden , zegt R u m p h i u s , stuk.

hoewel een maatig gebruik den Mond vast m^akt. jj^jgj^^"

Voorts weeten de Indiaancn onder de Pinang

zekere dingen te mengen, die of een weezent-

lyk Vergift zyn of de Menfchen lang doen kwy-

nen of tot Min verwekken ; om van de zoge-

naamde betoveringen , door dat Middel , niet te

fpreeken. Dit is de oirfprong van een zeer ge-

meen Spreekwoord in Indic , wanneer men ie-

mand ziet uitteeren : Hy heeft (rgens een Pi-

nang gekreegen. Men befchuldigt inzonderheid

het Indiaanfche Vrouwvolk , dat zy zig dus uit

jaloersheid aan haare Minnaars wreeken. Bui-

tendien weetcn zy daar van zig aartig te be-

dienen in haare Minnaaryën ; wordende de Pi-

nang - Betel dikwils als een teken van gene-

genheid aangeboodcn of door den een den an-

deren toegezonden. Van de Bladen en Bladftee-

len ; zelfs van den Zak , waar uit de Bloem-

en Vrugtfleng voortkomt , als ook van het

Gewcefzcl , dac aan den Voet der Twygen

zit , wordt nog wel tot Korfjes , Zakken

,

Doozen of Tabaks Bonkosfen , gebruik ge-

maakt.

RüMPHiüs merkt aan , dat van de tam- soorten

me Pinangboomen drie Soorten zyn , waar nog^'^"pTj^^"^

eenige Verfcheidenheden onder loopen. i . Die'joomca,

welke de grootlte Vrugten draagt , in 't Ma-

leicTch

II.DF.Ï.L. I. STUR.
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I. leitfch Pinang - Calappa genaamd , heefc dezel-

Afi)e2l. ^.^^ ^.gjj gi-ootte als een Ganzen - Ey , ryp

HcwF!)- zynde van buiten volkomen roodj met graau-

siuK, we Streepen. De Noot is grooter en lang-

werpiger dan de gewoone Areeknootcn, De
Boom is hooger , gelykt meer naar den Ko-

kosboom , en de Vrugt - trosfen groeijen op

dergelyke manier , als in dezelve , tusfchen dc

Bladen uit. Dceze wordt in menigte op Ce-,

lebes gevonden. 2. De Witte Pinang, in 'c

Maleitfch Pinang - Poeti , zynde de befte en

gebruikclykrte j komt van den Boom , hier

voor afgebeeld , welke Vrugtcn als Eenden-

of groote Hoender - Eijeren draagt , die in

de volwasheid Oranjekleurig Vv'ordcn. De Nco-

ten zyn kort cn dik, en verder als hier voor is

befchreeven. De Stam is ligt graauw, de Le-

den ftaan digter op malkander , des, in dc

volgende en de Bladen zyn zo donker groen

niet. Deeze Pinangboomen vindt men op Ja-

va en daaromftreeks niet of. weinig , maar zy

vallen zeer veel op de Molukkes en andere

Oostcr- Eilanden. In de Zuidelyke Provinciën

van China groeijen zy ook , doch zeer zeld-

zaam. 3. De Zwarte Pinang, eindclyk, in 'c

Maleitfch Pinang - Itara getyteld , wordt voor

de llegtfte gehouden , doch niettemin , in^

zonderheid aan de Vaste Kust van Indie,

veel gebruikt. Zyne V^rugten zyn wat kleiner,

ïn de onry^pheid Grasgroen , en r>^p zynde ros

,

of roodcr dan de voorgaande, met een grof^
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draadiger BoHter. De Noot is ook kleiner en
^^J.^

niettemin langwerpiger ; alzo de geheele Vrugt
^f^^!^

een Eikelagtige gedaante heeft. Bovendien Hoofd-

vindt men 'er nog Verfcheidenheden van; zo stuk,

ten aanzien van de geftalte der Vrugten, die

hoekig in de eene en met Klaauwen in de an-

dere zvn, als van derzelver witte Kleur, wes-

halve men deeze Eijer- Pinang tytelt. Nog

een andere , Pinang - Lans/a genaamd, draagt

Vrugten als Musketkogels, en deeze twee laat-

ften^ hebben den BoHter zoeter , fappigcr en

aangenaamer om te eetcn , dan de anderen.

Behalve deeze tamme zyn 'er , in Oostin-^.wnj

die , nog eenige Wilde Pinangboomen, die toCu^^^,

de drie Hoofdfoorten van Ronden Eikelvormi-

ge en Rystkorrelagtige kunnen betrokken wor-

den. Dccze benaamingcn zien op de geftalte

der Vrugten * hoewel het Gewas ook verfchil-

lende is, gelyk wy zien zullen.

De Ronde wilde Pinang heeft den Stam wat Ronis

dikker dan de Tamme , in wyder Leden vcr-^'^''

deeld , efFcner en witter van Schors. De hoog-

te is van vier tot zeven Vademen, de Twy-

gen zyn ruim een Vadem lang en voor 't

grootftc gedeelte met Bladen bezet, waar van

de langfte ongevaar twee Voeten lang zyn (*)
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I. en drie Vingeren breed. Dceze Bladen zyn
Afiieel. derhalve veel fmaller naar de langte dan in dc

Hoofd, tamme Pinangboomen , en aan 't end niet als

sjvKé afgebroken, maar loopen allen puntig uit. Be-

halve een middel -Rib, hebben zy nog veele

dunne Ribbetjes overltings. De Vrugt-Tros

komt in dceze op een geheel andere manier

dan in alle overige Pinangboomen , te weetcn

als uit den Schoot der ondcrlle Twygeri voort.

Het is een enkelde Steel , van vyf of zes

Voeteö lang en naauwlyks een Vinger diki

dié aain 't middellle gedeelte de Vrugten, aan

bovcnfcc het Scliubagtig Bloeizel dfaagt. De
Vrugten zyn ronde Nooten, van grootte als

Snaphaan - Kogels , die van vooren een weinig

uitpuilen en van agtcren in een Keltje ftaan

,

van dikke Schubben. Haar Kleur is geelagtig

;

Op 't laatfle wat naar 't rcodc of Oranje trek-

kende. Onder een dunnen Bolfter bevatten

zy een Kern , die hard is als de Areeknootcn

en by gebrek van beter eetbaar , doch zeef

wrang. Het Hout, omtrent een Duim dik

cn wit , is tot Latten bekwaam , duurzaamcf

dan dat van den tarnmen Pinangboom. Daar
binnen bevat de Stam , even als die , een voos

draadig Merg. Dceze Soort groeit in 't Ge^
bergte , en wordt daarom Hua Ewan , dat is

Berg -Pinang, geheten.

D6

lUe (Vin*) in het Latyn daar bygevoegd,' en dus zal ds

Boom ook van 54 tot 40 Voeten lioog zyn,
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De Eikelvormige Wilde Pinang heeft den I.

Stam wcl agt of tien Vademen lang , en is
^''j^^^i-

dus byna eens zo hoog als de Tamme, maar Hoofd-

dunner , en ook in wyder Leden Verdeeld, stuk.

Het buitenfte Hout is ros, hard en laat z\g

zeer gemakkelyk in de langte fplyten , even

als de Bamboezen^ De Twygen j aan den Top

,

zyn zeven of agt Voeten lang en wederzyds

met dergelyke Bladen bezet als in de voor-

gaande , ieder ruim drie Voeten langi De
Vrugt- Tros. komt als iri de Tamme Pinang-

boom voort 5 en levert Eikclvovmige Vrug-

ten uit 5 die digt op elkander gedrongén zit-

ten 5 en daar door wat hoekig worden. Zy
blyven lang groen , doch worden eindelyk

rood, gelyk die van den Zwarten Pinangboom.

Een Vcrfcheidenhcid van dcezc draagt een

langer Tros van Olyfvorraige Vrugten , die

zo rood als Bloedkoraal worden , en eëne

langwerpige Pit bevatten. Beiden zyn zy voor

de Menfchen eetbaar, doch worden wegens de

wrangheid weinig geagt , indien men beter

heeft. Derhalve laat men deeze Vrugten veel

over aan de Vledcrmuizcn en de Kakatocs

,

die naar dezelven zeer gretig zyn , en door

de roode Kleur k-ragtig worden aangelokt,

zaaijende de Pitten op veelerley plaatfcn , 't

welk maakt , dat men deeze Witóe Pinang-

Soort zo wel aan 't Strand als op 't' Geberg-

te aantreft. Van derzclvcr Hout, 't welk tot

J.atten zeer goed is , wordt byna alleen Cn
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I. menigvuldig, zo tot het dekken van Huizen , als

Afdeel- Wanden en tot Heiningen of AiTchutzels

Hoofd- gebruik gemaakt. Evenwel weeten zy van de

sTüK. Bladen ook Garen te fpinnen en Zakken te

wceven. De Palmiet of zagte Top van de

jonge Boomen , die nog geen Vrugt gedragen

hebben , inzonderheid van de laatstgemelden ^

is eetbaar.

Rystkor- De Rystkorrels Pinang Boom is de klcinile

en dunfle van Stam, met Twygcn van ruim

.een Vadem lang , en een Vinger dik , waar

aan insgelyks lange fmalle Bladen flaan , die

glad cn ftyf zyn , overlangs geribd én aan 'c

end als afgebroken. Op Ibmmige plaatfcn aan

de Twyg komen twee of drie Bladen uit eenen

zelfden oirfprong voort* Beneden de Kroon

komt , even als in de gemeene Pinang , de

Vrugtfcheede uitfchiecen , die eene Tros van

dergelyke Draaden met Bloeizel uitgeeft, aan

welken vervolgens de Vrugten groeijen. Dit

zyn de allerkleinfte Finangjes , niet grooter

dan een Rystkorrel in de Dop , waar van zy

den naam hebben , doch ronder. Uitwendig

blyven deeze lang bleek groen , maar worden

eindclyk ook Bloedrood, cn hebben van bin-

nen byna geen Pit of Kern* Men kanze even

als de anderen , by gebrek , dat men geen

tamme Pinang heeft, en op de zelfde manier

èeten. Hm Soü of Hua Tette is de Arabon*

fche naam. De Kool of Palmiet kan men ook

in de jongheid gebruiken: doch het Hout dienc

flegts tot dunne Latten. Op
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Op Amböina vak nog een andere foort van I»

XVilde Pinang, welke in de figuur der Bladen
ix^^'

meer overeenkomst met den Gemeenen Tam-HooFD-

men Pinangboom heeft, dan alle de voor-sT^K*

gaande , doch, wat de Vrugten aangaat, deezc

gelyken zeer naar die van den laatstgemclden.

De Stam is regt , omtrent een Kinder -Arm

dik en een Manslangte hoog , met Twygen

aan den Top , of Bladfteelen , van vyf Voe-

ten lang. Ieder Blad op zig zelve gelykt naar

een Palet , zynde ongevaar een Voet lang ,

aan den Steel fmal , doch aan 't end vyf

Duimen breed. De Vrugt - Tros komt aan

den Voet van 't ondcrfle Blad voort, ver be-

neden hetzelve , en draagt nog kleiner Vrug-

tjes dan de Rystkorrels - Pinang , zo even bc-

fchrecvcn. Deeze groeit op het Klippig Ge-

bergte van Ambons Oosthoek en misfchien

ook elders. Zy'ne Palmiet wordt voof een

byzondere lekkerny geliouden.
'Wy zien dus , dat alle de Pinangboomen ,

zo Tamme als Wilde , in de meeftc eigen-

fchappen overeenkomllig zyn. Hm verfchil

bellaat inzonderheid in meer of minder hoogte

cn grooter of kleiner Vrugten. De. Wortel

is in allen uit een menigte Vezelen famenge-

fteld, en maakt geene Pen- of dikke Worte-

len: des hunne vastigheid in de Grondjncest

toe te fchryvcn is aan de aanhanpende X'omp

Aarde, even als in de Kokos- en de meefte

Palmboomcn.
Cc Toe

ii. Dexl, I, Stuk.
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I. Tot dit Geflagt zyn door den Heer Jac^
Afdeel, q ^ j Boomen t'huis gebragt , welken

Hoofd- nicn gemecniyk Koolboomen noemt , om dat

STUK. hun top -end eetbaar is en eenigermaate dc

figuur heeft van een Koolftruik, weshalve hy

f aimict. ze ook yirccci OUracea , dat is Moeskruidige

Pinang , gctytcld heeft ; befchryvende dczclven

aldur.

„ Deczc Boom , de hoogfte onder de Ameri-

3, kaïnfche Palmboomcn , is op de Karibifche

„ Eilanden gemeen. Ily is grootelyks van

„ den gewoonen Pinapg - Boom {Areca Cute'

„ chu) verfchillende , gclyk niy uit het leezcn

„ der Authcurcn, welken Linn^eus aange-

„ haald heeft, met weinig moeite bleek. Uit

„ de Vrugt fch^Tit zyne Kelk cenbladig en

„ ten halve in drie punten verdeeld te zyn >

„ doch dc overige Kenmerken van dc Bloem

„ zyn my onbekend. Dc Schecden der Bkr

„ den omhelzen malkander zeer digt^ en maa-

„ ken het bovenfle van den Stam , dat groen

„ is , ter langte van anderhalf Voet uit. Daar

^ beneden komen groene gladde Vrugtfchec-

„ den voort s welke , by het uitbrceken van

,. den zeerTakb'gen Bloemfteng , op den Grond

„ ncdcrvallen. De VrU'i;tcn zyn langwerpige

„ ftompe , flaauw gekromde Besfcn , ter groot-

te van een middelmaatige Olyf , uit den

5, blaauwen paarfch , fappig en niet zeer Ve-

M "zclig van IHcefch , het welk uitdroogendc

93 tot een broofdicn , rimpeligen Bolfter wordt.



DEN Koolboom. 4^2

De Noot , daar in vervat , is een reinig^^R^
^

i, glad, langwerpig, aan 'c onder -end gefpitst, ^f^!^

5, Vliezig , hroofch , dun , en uit den bruinen Hoofd-

„ Afchgraauw, met cenige flaauwe roodheid

„ dikv,ils daar onder vermengd, zander eenig

„ teken van Gaatjes. De Pit is langwerpig ,

„ Kraakbeenig , uitermaatc hard , hebbende in

„ 't midden de holligheid van een kleine

„ Spleet.

„ De Ingezetenen zyn gewoon den groc- dckooI

„ nen Top van den Stam af te fnyden, waar^^*"^^*"'"*

„ van zy het binnenfle gedeelte , dat twee

„ of drie Duimen dik en. witagtig is, uit digt

5,
famengevouwen Bladen beftaaode , daar uit

„ ncemen en op de Groenmarkt te koop vei-

3, len. Men noemt het dan Choux Falmiste

5, of PaliTiietcn - Kool , die den Smaak van

„ Artisjokken heeft, wordende raauw met Pc-

„ per en Zcut , of in de Boter gebraden of

j, gefloofd gegeten. De Franfchen noemen

deezen Boom Palmrfte franc , dat is, Tam-

„ me Palmboom."

Volgens RocHEFORT draagt decze Boom

dien naam , om dat hy ongedoornd is , wes-

halve wv hem de Glaihie PalviUt kunnen noe-

men. Hy heeft dit byzonders , v^m twee of

drie Voeten boven den Groml omringd tc zyn

met een grcore Klomp van Vezelagri(;c Wor-

telen, digt dcor elkander geweven, i;ct wcllie

hem ccn\-ragtig-fteunzc1 geeft in zyne vcrbaa-

zende hoogte. Van boven is hy dccrgaans

Cc 2 dik-

.11. DIEL I. STUK.
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^ dikker dan óm laalg , hebbende eene grysagti^

Afdeel, Schors, van Voet tot Voet in de jongheid

Hoofd- geringd , maar in de Ouderdom geheel effen

STUK. wordende ; met eene Kroon van gebladerde

Twygen , die hem zeer fraay ftaat. By het

afvallen van ecnige Bladfteelen , dat Maande-

Jyks gebeurt , komt tevens een Eeklecdzel ne-

der , van vier ' of v^^f Voeten lang , twee

Voeten breed , en van dikte als bereid Leder.

Dit noemen de Franfchcn op de Eilanden Ta-

che , en gebruiken het tot bedekking van hun-

ne Keukens of andere kleine Hokken by hun-

ne Wooningen , zo wel als zy zig van de Bla-

den , wanneer die gevlogten en netjes aan een

der Bladfteelen of Twygen. gebonden zyn , tot

dekking van hunne Huizen bedienen. Als de

Stam , na 't afhakken van de Kool , (want

daar toe moet de Boom ter neder geveld wor-

den O is dvoorgefpicetcn , zo vertoont zig het

Draadige Merg, waar van men Werk en zelfs

Touwen tot gebruik der Schepen vervaardigt.

Het uitgeholde Hout maakt dus twee Geuten,

die men of tot een Vorstdekking der Huizen

of tot Waterleidingen gebruikt.. De Bladen

dienen tot het maaken van Matten, Korven,

Zakken , Hangmatten cn ander gevlogten Werk.

Ook wordt het Hout , dat byna zwart en fier-

lyk gemarmerd is , dibvils van Draaijers en

Schrynwerkers gebezigd ; laatcndc zig zeer fraay

polyften. Zelfs worden geheelc Huizen van

decze Boomen alleen gemaakt.

Gc-
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Gcdagte Authcur meldt nog iets aaimerke- I.

lyks wegens de Vrugtmaaking van deezen Pal- Afdeel.

mietboom. „ Hoe hoog ook dezelve zy (zegt Hoofd*

3, hy ,) wordt men <loch van den Grond aan«tuk. .

„ het bovenfte van den Stam, met gemak,

5, een fchoone Pluim gewaar ', welke zig al-

5, toos naar het Oollen keert. Deeze wordt

5, jaarlyks vernieuwd , en is, uit haare Schee-

3, de gekomen zynde, ge - emailjeerd meteen

„ groote menigte van kleine geele Bloempjes,

„ de gedaante van Gouden Knoopen hebben-

„ de , welke , als zy afvallen , gevolgd wor-

„ den door veele ronde Vrugten , van groot-

„ te als een k^ein Hoender - Ey. Op dat

,

„ nu , dceze Bicïmen en Vrugten , in eene

„ enkele Tros lamengevoegd , voor de Onge-

„ makken van het \\^cdcr befchut mogtcn

„ zyn , hebben zy van boven tot bedekzel

„ een dikke harde Schors, welke in een Punt

„ uitloopt, zynde van buiten grysagtig, van

3, binnen Oranjekleurig rood. Dceze dierbaa-

„ re Parafol is niets anders dan de Schcede

,

„ welke de Bloemen voor dat zy opengegaan

„ waren befloot , en zig van onderen ontflui-

„ tende dus de gedaante van een omgekeerd
„ Schuitje aanneemt, tot beter bedekkinge van

„ de Bloem en Vrugten. De Zaaden van

„ een andere Soort van Palmiet, die zo feoog

„ niet groeit , kleine rende Nootjes draagen*^

„ de , die gepolyst zeer fraay zyn , worden
„ gebruikt tot Roozckranfen:'.



4^6 Beschryvinc van
!• Deczc gladde Palmiet draagt dan in 't by-

^^l^^^' Tondev den naam van Koolboom ^ om dat zyn

HroFD groene Top het meest gegeten wordt: dcwyl
KTUK, nien met hem om te hakken weinig nadeel

lydt. De Kool , naamelyk, van den Dcomag-
tigen Palmiet niet alleen , maar ook en wel in-

zonderheid die van den Dadel- en Kokosboom

is ook eetbaar, en ten minfte zo lekker fmaa-

kende als Nooten en Amandelen : doch die Boo-

men worden , wegens de Vrugten , welken zy

uitleveren, meer ontzien,

X. HOOFDSTUK.
Befchryving yan Y Geflagt der Wilde Da-
DELBOOMEN , ^in Oostindie groeijende ,

Elate genaamd ; tot welkeii de W'yngeeven-

dc Palm- of Sagüeerboom Jiier is

tlmis gebragt.

Naam. T^^" Griekfchcn naam Elate , die weleer
•L^ aan de Vrugtfchcede of Zak van den

Dadelboom gegeven werdt , heeft Link^üs
toer;epast op een byzondcr Geflagt van Palra-

boomen , welken men in 't Duitfch , volgens

Rheede, in zyne befchryving der Plant-

gewasfen van Malabar , Wilde Dadel-
room noemt. Katou-Indel is de Malabaar-

fche en Kafmri de Indifche naaiij. Op Ccy-

lon , daar hy ook gevonden wordt , noemen

*3c
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<5e Inlanders hem Hm Indt , dat is laage Palm- ï.

Afdeel;
boom. X.
Van dcezen Boom is my maar ééne Soort Hoofd-

bckend , daar onze Ridder den bynaam van stuk.

Sylv£stris aan geeft (*). Dezelve draagt klei-

ne roode Dadeltjes , die ecnigermaate eetbaar

zyn , met een Meelagtig Vleefch , waar uit de

Indiaanen, door kooking, fomtyds Honig haa-

ien, zegt K^MPFER , voegende daar by ,

dat dezelve aan de Ganges zeer zeldzaam is

en Ni Peris geheten wordt (f). Ten minfte

is het deeze , dien de Hoog geleerde Heer J.

BuRMANNUs geoordeeld heeft overeenfcom-

(lig te zyn met den Katou-Indcl van Mala-

bar, voorgemeld , welke door den vermaarden

CoMMELYN , Uitgeever van den Hortus

Malabaricus ,
genoemd wordt , Wilde Palmboom

Tan Malabar , met fpitfe Bladen en Pruiinge-

lykende Vrugten (|). Zie hier , hoe men den-

zclven in dat Werk bcfchreevcn heeft.

„ Ha

,. Flor. Z,yl, 397- ^^^^ Sylvcttis MalalKHica , Fol,,

jto , Frudu Pruni facie. RAJ. flï*r. Katou-In4%

^rt Idal. III. p. IS. T. 2X-1S. BU«M. ^/>/. p. i83.

BUKM. M. P. H».

(t) Amoin. Ex6t, p. 607.

(I) PaL-na fylvestris Malabuica , Folio

. 0£iL» l« Stuk*
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AFDEEL
" ^^^^ Boom van middelmaatige groot-

'xY^">' > ongevaar veertien Voeten hoog, zon-

EooFD- der Schors , maar alleenlyk met een Afch-

„ kleurige Korst overtoogen , die zeer naauw

„ vereenigd is met het zeer harde witagtige

„ Hout. De Bladerige Twygcn komen kruis

-

„ wys uit den Stam voort ;. de nieuwen alleen

j, uit de Kruin ; terwyl de genen , die laager

„ zyn , door Ouderdom afvallen. Deeze Twy-
3, gen zyn glanzig gioen , aan de binnenzyde

>, plat , aan de buitenzyde verhevenrond , van

„ onderen bezet met langwerpige flyvc Door-

„ ncn. De Wortel is witagtig en gevezeld ,

„ van eenc Smecrige Smaak, wild van Reuk.

„ De Bladen, die tegenover elkander aan de

jj Twygen zitten , nienigvuldig in getal, zyn

„ langwerpig rond , gefpitst , digt , glad , glan-

„ zig groen , by den Steel ir,v,a.r-:!s tnclui-

.
kende, en met fync Adertjes overlangs gc-

„ üieept. Dc Bloemen, die, gelyk in andere

„ Palmboomcn , eerst in (iyvc , groene, Lc-
dciagtigc Doozen bcfloorcn waren , komen

„ daar ^crwcAyns i:it , z^ndc klein , vcelen

„ aan tón Steeltje , bcftaande uit drie ronde

tigc \\ c!I-:[;c AJcckhar.cJcs voorzien, beften-

„ dig , zonder Reuk ,
wrang van Smaak. De

„ Vrugten , langwerpig rond en klein , als

„ wil-

lÏL-RMANNUS , in 7yn Ed. F.'ora Mica, ftiat Pini facie. Wen
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, wilde Prnnellen , hebben een harde Hoyti- U

, ge Spits aan den top , en zyn van onderen ^^^^^l.

, in een dricpuntige grocnagdge Kelk begree- Hoofe-

, pen. Eerst groen, daarna rood, worden zySTus.

,
eindclyk roodagtig bruin , en zwartagtig glim-

3, mende, als zy ryp zyn. Dan bedekken zy

„ met een dunne Schil een witagtig zoet Mee-

, lig Vleefch , zittende om een langwerpig

-, Steentje, dat ros is cn met een diepe Groef

overlangs gcftreept , bevattende een witag-

tige bittere Pit.

„ Deeze Vrugten komen \oort aan gladde

,
groene glinlterende Takken, van byna twee

, Ellen lang en twee Vingeren breed, welke

, plat, üyf en Houtig zyn, met geene Schors

bekleed
': waar uit , zo men de jonge l'ak^

ken aflhydt, een helder wrang Vogt vloeit-

„ De Boom groeit overal in ïvlalabar , op

,'Bcrg- cn Stecnagtigc Zandige plnatfen. Hy

„ bloeit cn draagt Vrugten 't geheele Jaar

door ;
zyndc niet zelden tot aan zyn zes-

„ tigfte vrügtbaar. De Vrugten worden , even

als die van de Pinang, met Betelbladen en

l
ongcblufchte Kalk , van geringe Menlchen

gekaauwd. De Boom is ook by de Oly-

,
phanten zeer begeerd , wegens zyne Pal-

miet , een zeer aangenaam Merg, tusfchen

, de Takjes , daar de Vrugten aan zitten

,

-* bcflnoten. \'oor 't overige zyn de Bladen

,

„ Vrugten en andere deelen van deczen Boom

, zeer llerk famcntrckkende , en (len^pen al-

C c 5 Icr

II. Deel. I.Stuk.
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Ai-i^£f"
Vlocijingcn kragtdaadig. Eovendicü

*Ix.^'' " vlcgtcn dc ingezetenen des Lands Hoeden
Hoofd- j, van dc Bladen."
STUK. Volgens Linn^us zyn de Mannel^'kc

kc^r"""'^" Vrouwelyke Bloemen
, beiden, driebladig

,

in dit Gcllagt ; de eerften drie Meeldraadjes

,

de anderen een Stamper of Styl hebbende

,

met eenc Eyronde, gefpitfte Pruimvrngt. Dc
Soort heeft gevinde Bladen , die tegenover

elkander aan de Steelen flaan, dat is gepaard

zyn. In beide deeze opzigten moet hier toe

de Sagueer , of tweede Wyngecvcndc Palm-

boom , van R r M p H I u s 5 behooren , die in

gcrncn deele tot den Cfiavisrops of Laagcn

Palmboom , hier voer belchreeven , noch tot

den Nic - Boom of Caryota , van 't naastvol-

gcnde Hoofdftuk, t'huis te brengen is: dewyl

de Geftalte der Bhdcn Irm tot ccn gchc'cl

anderen Kang betrekt. Niettemin is deeze

Boom te vermaard in Indic , om hier niet me-

de in a^inmerking te komen ; des ik daar van

ook de Afbeelding , in Fig. 2. op Plaat IV.

heb medegedeeld.

v,t SA- Deeze Boom , in 't Maleitfch Gomuto of

BOOM*'
Gamito genaamd, draagt gcmccnlyk, naar den

.
-f^n "3am Sagueiro , dien van S a-

CUE ERE OOM in Oostindic, maar op byzon-

dere Eilanden heeft hy in de Landtaal geheel

vcrfchillende Naamen. Op Ternate wordt hy
SeJio, op Lcydmor, Nam; op Hitoe Loehoe;

in 't Bandaas Nawa , in 't Javaanfch Lahang

€



en Jren , in 't Makasfcrs Jurü geheten. Ilicr L

uit bcgrypt men ligt 3 dat hy zeer bekend \s^^^^^

en natuurlyk groeit in Indic. Men vindt hemHooF'o-

op Javaas Oostkust 3 cn op meest alle Eilanden, stuk,

die in de Molukkifche Wateren leggen, Am-

boina is 'er, inzonderheid ter wodeiv.yde van

dcH Zeeboezem, rykclyk mede voorzien. Hy
bemint digt befchadnwdc koele Valeijen , en

een vogtigen Grond , die vermengd is met

kleine Steentjes. Derhalve vindt men hem

ook maar in ecnigc deden van die Eilanden.

Op Celebes groeit hy in de Provineic Mana-

da zo overvloedig, dat de Inlanders aldaar hun "

voornaamfte bellaan daar van hebben.

In Geftalte komj: hy veel met den Kokos- Geflaite,

boom ovtM-ccn , doch heeft den wStam veel dik-

ker cn niet hoogcr dan die van een Pinang-

boom C*)- ÏTi 't wilde groeijende maakt dcc-

zc Boom ecne geheel onbevallige" figuur, zyn-

,

de met veelerlcy Soorten \'an Varens cn Mofch

zodanig begroeid , dat men den Stam naauw-

lyks gewaar wordt , en , al is hy door de Tcif-

fcraavs daar van gezuiverd , geeft doch het

Ilaairige Gewccfzcl > Gomuto genaamd , dat

(*) De Kokos- of Kala-pus - Boomen zyn , gclyk wy i

rien hebben ,
fomtyrh wd zestig of tagtij;, de Pimngix

in<n aelden meer dan twintig of dertig Voeten boog,

daar de d kte vao den Kokosboom zelden meer is dan t«

Voeten over 't kruis, valt de Saguectboam fomtydi wcl v
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1. boven om den Stam groeit, als in de Afbcel-
Afdeel,

jjj^g ^ weinig fraailieid aan. Hy heeft aaa

Hoofd- ^cn Top eene Kroon van Twygen, even als

«TUK. de Kalappus - Boom , doch hier en daar hangt

een oude by den Stam af. Ook zyn deezc

Twygen of Bladfleclcn Ilyver en ruiger, niet

Geutswyze uitgehold , maar hoekig en zonder

eenige Doornen , hebbende de langte van vyf-

ticn , zestien of zeventien Voeten. Zy zyii

aan beide zyden bezet met Bladeren van vier

Vingeren breed en vier Voeten lang : te wcc-

tcn aan 't midden van de Twyg ; want naar

beide enden werden deeze Bladen korter , en

hebben veelal een ilompc Punt, als of zy af-

geNvoken waren. De Kleur van het Loof is

zwartagtig groen , aan de bovenzydc , doch

witagtig aan de onderkant der Bladen.

Ce Uit de mikken der Twygen komt in dccze
vrugttros.

g^^pj^^^.j^ ^ gy^.j^ ^Is Kokosboomen , een

Sctifede.of Schuitje {Spatha) voort, het welke,

geborïlen zynde , eencn Steng ( Spadix ) uit-

geeft , van ontzaglyke grootte. Het is een

dikke Tak , met Steclcn bezet van over de

drie Voeten langte , aan welken de Vrugten

zitten , omtrent van grootte als een Mispel,

en van zodanige figuur, dat zy van verre zig

als Knoopen vertooncn. Naauwkeurig be-

fchouwd , dan ziet men , hoe zy , (gelyk . 'er

een by Letter D , in de natuurlyke grootte ,

vertoond is , ) van vooren wat plat , op zyde

wac driekantig zyn en van agtcren in een Kelk-

je
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je , dat byna zonder Steeltje aan den Tak ge- !•

hecht iS:, zitten De Kleur is blaauw groen ,

A^^*^^

maar de typen zyn uit den bruinen wat geel- Hoofd*
agtig. Van zodanige Trosfen dier VrügtenjSTuK.

gelyk men hier in onze Afbeelding ziet , hangen

'er fomtyds vier of vyf teifcns aan eenen zelf-

den Boom , en allen uit de Kruin , zynde ie-'

der zo zwaar, dat 'er een Man genoeg aan te

draagen heeft. Van binnen bevatten decze

Vrugten twee of drie langwerpige Nootjes , aan

twee zyden plat , aan eene zyde rond , zwart

van Schaal , hebbende een wit Merg. Dec-

ze 3 wel gezuiverd zynde , en de half rype

Vrugten worden van de Chineezen ingelegd of

gekonfyt, als wanneer zy zeer fmaakelyk zyn:

dcch de rype Vrugten hebben een Sappig

Vlecfch , van cenc zeer fchadelykc hoedanig-

heid. Overal j daar het eens Menfchen Huid

raakt , veroirzaakt het een gewddig pynelyk

jeuken, cn, als men 'er vanpro"fc, in de Mond

zodanigen Brand , dat de Lippen daar van op-

zwellen en wel drie Dagen daarna nog zeer

doen. Zelfs als men de Vrugten in 't W^ter

laat rotten , en dit Water , wel geroerd zyn-

de, iemand over 't Lyf giet, verwekt het een

Vuurigheid en Brand , die naauwlyks te ver-

koelen is. Hier van hebben de Indiaanen in

voorige tyd , tot het verdedigen van hunne

Kasfeelen of Fortresfen , zig wel bediend
,

met het de Europcaanen over 't Lyf te gie-

ten , die liet derhalve den naam gaven van

Helfch Water. Toe
II. Deel. I, stuk.
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ï- Tot dus verre komt de Sagueerboom min-
i^FDEBL.

j^yj. ^i^n fchaddyk voor. Gelukkig is 't

,

HooKD- t^at dezelve maar eens in zjti Leven die

STUK. brandende Vrugten , door welken dan ook dik-

wils de ncvensloopcnde Beeken en Wateren

moeten vergiftigd worden , voortbrengt. Onder

dezelven en vervolgens, geeft hy (zo RuM-
p H I u s verhaalt ,) Majangs of BIcemflengen

uit , die uit dergelyke Trosfen van digt af-

hangende Steelen beflaan , aan welken Olyf-

agtige Knoppen zitten, die zig in drie dcclcn

openen , en Van binnen veele dikke Draadjes

vcrtoonen , uitmnalxnde de gedaante van een

Bloem , met een menigte van geel Stof als

Meel bedekt , 't welke op den Grond vallen-

de dien geel maakt. Decze Tros , zegt hy ,

wordt voor het regte Bteeizel van den Boom
gehouden , ea» als het gedagtc M xl vali , dan

aeht men den Steng ryp cn tot teiftercn be-

kwaam te zyn , gdyk vvy zuUen zien. Hoe
oudci' de Boom wordt , hoe laager deeze

bloeijende Tros aan den Stam voortkomt, tot

d9t hy eindelyk maar drie of vier Voeten bo-

ven den Grond zig vertoone : alsdan worde

de Boom verder tot teifFercn onnut of onbe-

kwaam geoordeeld.

Het zonderlingfte is, dat alhier, tegen den

algemcencn loop der Nacuure in de Piantge-

wasfen , de Mannelyke Bloemen en laager en

laatcr zouden voortkomen dan de Vrugten.

Dit zal, waarfchynlyk, onzen Ridder weder-

hou-
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houden hebben , van deezen in Indie zo ver- I*

maarden Boom een. plaats te gecven in zyne

Geflagten van Palmfaoomen. Men kan even- Hoofd-

wel niet twyfelen ^ of dit Verhaal van Rum-''^"^»

p H I ü s , ten opzigt van Boomen , op Ambon
cn de omleggende Eilanden zo gemeen, tA
wel de waarheid zyn. Ora hetzelve dan goed

te maaken , zo onderftcl ik, dat de eerstgc-

dagte Vrugttros ook haare Mannelyke Bloc'

men gehad heeft , die de Vrugtbcginzcis in

de zelfde Tros bcvrugt hebben , en dat ver-

volgens 3 na dat de Eoom eens Vrugt gedra-

gen heeft , geen andere Stengen vcoitkomea

dan van Mannelyke Bloemen , die mot^Iyk

dienen ora de Trosfen van andere Boomen

te bevrugten. Dus ziet men ook by hem aan-

gemerkt , dat fomryds de Majangs of Bloem-

ttengen zig eerder openbaarcn dan de gezegde

Vrugttrosfen , Boa Batu genaamd. Deeze

laatften noemt hy , v.'cl is v\aar , de Manncr-

jes en de anderen de Wyfjcs , of zegt datze

dus genoemd worden : doch het is zeker , dat

by zig hier in meer naar den gewooncn trant

van fprceken heeft gefchikt , dan naar zyn ei-

gen oordeel. Immers in andere Palmboomeu,

gelyk den Jagerboora of Lontar , by voor-

beeld j vvas de Blocmdraagende door hem het

Mannetje , de Vrugtdraagende het W'yfje ge-

Gedagte Majang of Bloemfteng kan ook^^«teïf-

dqor hem dc Wyfjes - Vrugt van den Sagueer-

boom
II. Deel. I. Stok.



4l6 B E S C H R Y V I N G VAN

I. boom genoemd zyn , om dat dezelve van de

Afdeel, voornaamfte nuttigheid is , wordende tot het

Hoofd- teifFeren gebruikt. De VVyngeevende eigen-

sTUK. fchap , naamelyk, is byna de eenigfte, welke

hem van bdang doet zyn , en hier in volgt

hy aan den Lontar , die wederom aan den

Kalappus - Boom in deezen volgt. Van beide

* Zie de laatllen is reeds gefproken *. Het teifFe-

bMz.itóö,^.^^
verfchilt hier een weinig , doordien niet

de nog geflootene Scheede, maar de Tak van

den Bloemllcng gekneepen , geklopt en ge-

kneusd wordt, tot dat de Bloemen beginnen

te verflenzen ; dan fnydt men den Tros af,

en hangt aan de Stomp een Vaatje, Pot,

Kalabas , of Bamboes - Riet , om het uitdrui-

pende Vogt op te vüngcu. Vceltyds worde

'er maar een Zak toe genomen , die van de

onderfte Schors der Sagoe - Takken famenge-

naaid is en dan met een Lapje van boven

tegen 't invallen der Vuiligheden toegedekt

wordt : als in de Afbeelding kan gezien wor-

den. Doorgaans neemt men- dien Ontfanger

tweemaal 's daags af ; doch het druipen van

de Boomen is ongelyk. Ook wordt niet al-

toos de Tros even fchielyk afgcfneedcn. De

Amboineezen maakcn eerst cene Infnyding in

den Tak , en hangen het Vat daar aan , tot

dat alle de Bloemknoppen afgevallen zyn : die

van Java en Baly fnyden den Tros van den

gekneusdcn Tak aanftondsaf, en verder dage-

lyks een Schyfje van den Tak 3 't welk de
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Boomen zo niet uitmergelt , als de manier I-

der Amboineezen. Afdeel:

Decze Drank of Wyn , zelf Sagueer ge- Hoofd-
naamd, is, zo als hy verfch uit den Boom stuk.

getapt wordt , helder , flegts een weinig dik-
^^j,^'^"^

ker dan de Towak van den Kokosboom , van den sul"*

Smaak en Kleur als verfche Most; maar, vvatgJaSk\

ftaande , wordt hy troebel , witagtig en een

weinig fcherp. Men drinkt hem, verfch zyn-

de , weinig , om dat hy dus voor ongezond

gehouden wordt, loslyvig maakcnde, gelyk de

Druiven - Most. Om hem tot den gewoonen

Drank te bereiden, wordt hy in groote Pot-

ten gegooten , en dan doet men 'er iets in ,

dat hem , onder 't gisten , eenigszins wrang en

bitter maakt ; op gelyke manier als hier met

het Bier gefdiiedt. Veelerley Wortels of Schor-

fen , ja zelfs Medicinaalc Kruiden , worden

daar toe , naar ieders verkiezing , of naar den

Smaak des Lands , gebezigd, In 't fchenkffn

moet hy wat fpringen, gelyk Rinfche Wyn,
doch niet fchuimen. De Europcaanen , die

nieuwelingen zyn , hebben 'er in 't eerst een

afkeer van , doch naderhand heeft men gezien

dat zy 'er zodanig op verflingerd werden, dat

zy den Sagueer boven Wyn verkoozen. Men
kan hem dan , in dit opzigt

,
' by onzen Jene-

ver vergelyken ; te meer , dcwyl hy zeer ligt

dronken maakt. Ook heeft hy de eigenIchap

,

van best te bekomen aan Menfchen van een

tok Gdtei en die zwaaren arbeid doen, of

Cd zig
lï.DSEI-. I, STUK.
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L zig veel beweegcn : maar, die een ftüzittend

AFDEEL. Leven leiden, of 'er te r>'kelyk van drinken,

fïooF*i> zyn aan dergelyke Kwaaien als onze Jene-

sTUK. verzuipers onderhevig. Het Aangezigc worde

bol en bleek , het Lighaam kwaadfappig , de

Eetenslust verg^nat , en hier op volgt de Wa-

terzugt en de ^Indiaanfche Lammigheid of Be-

roerte , genaamd Beriberi , als een loon van

het misbruik dat men van den Saguecrdrank

gemaakt heeft, Dikwils vcroirzaakt hy , in

fommige Menfchen , door zync fcherpheid

cencn Bbedloop,, die niet gemakkclyk te gc-

ncczen is. Op de Dronkenfchap , uit het drin-

ken \2n Sagueer ontftaande , volgt gemeenlyk

een zwaare Hoofdpyn. Evenwel is het de ge-

woone Drank der Indiaanen op de Molukki-

fchc Eilanden, en deeze, 't zy om dat ze 'er

zig niet m verlèopen ; 't zy om dat hunne

Lighna-ncn itcrkcr zyn , hebben 'er weinig

(nadeel van. Somt>'ds mengen zy 'ar, om an-

,deren te bedotten , fchadelyke of vergiftige

dingen onder. Maatig gebruikt, doet hy zwee-

ten en dr\'ft het Water , of doet hetzelve ge-

makkelyk loozai. Men kan cok zeer goeden

Azyn daar van bereiden,

suiker Op Java en Baly is het Sap, dat men uit

«n^syrco? deezcn Boom tapt , veel dikker en vetter dan
''"^

het Ambonfche. Men gebruikt hetzelve aldaar

ook meest om Suiker daar van te raaaken ,

welke men Zwarte Suiker noemt , zynde ge-

meenlyk met de Muscovado van 't Suiker-
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Riet geïnengd. Men kooktze te famen tot &m ^
dikke Syroop , die dan , in Korfjes of Schot- ^^.^^^

teltjes gegooten zynde , ftolt , •doch zelden regc Hoofd-

droog wordt,, des raen ze ook niet lang kan stuk.

goed houden. Evenwel wordt deeze , zo wel

als de Lontar - Suiker, hier voor befchreeven *, nhdz,

in menigte verkogt in de Javaanfe Koopfle-

den, en van de Europeaanen gebruikt tot her

zetten van Suikerbier. Op Amboina wordt de

meeilc Sagueer aan de Chineezen verhandeld , die

daar van , niet byvoeging van andere dingen

,

Arak ftooken, en dan behoeven de TeifFeraars

den Sagueer ook zo zuiver niet te houden.

Ais de Sagueerboomen niet meer Vogt gee- ^sesi

ven 5 en dus tot teifferen onbekwaam zyn , dan
J^^'J

laat men ze als onnut ftaan, of in fchraale ty-boöm.

den , en wanneerze wederom wat vet gewor-

den zyö, kapt menze boven den Grond af en

uit den Stam wordt , even als "uit dien van

den Sagoe-Boom, Meel gehaald. Men krygc

het 'er wel doorgaans zo overvloedig niet uit,

om dat de laatstgemelde door teiffefen niet

gemoeid wordt , doch het is -niettemin, den ar-

beid wel waardig. Het Merg van den Sa-

j>;ueerboom is veel Draadiger eo Houtiger , zo

dat het met geweld uit de brokken van den

gekloofden Stam geflagen , en dan nog murw

geklopt moet worden: maar, op de zelfde ma-

nier met Water gekneed zynde , als hier voor

van liet Merg des Sagoebooms gezegd is ^

vloeit het iMeèl 'er veel ligter uit ; doch het

Dd 2 Brood,
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1. BWod, daar van gemaakt, is veel flegtcr, be-

^''J*-^-
houdende zyne Sagiicers Reuk, dat is goor en

Hoofd- niuf ruikende. Op Javaas Oostkust is het be-

sTuï. reiden van Meel uit het Saguecrs - Merg ook

bekend , en op Eomeo maakt men daar van

ronde Korreltjes , die veelcn voor Sagoe hou-

den , en waar van men een fmaakelyke Bry

kookt ; wordende gemecnlyk die Korreltjes Sa-

goe - Borneo geheten, 't Is ligt te begrypcn ,

dat zulks zo wel van de Meelagtigc StofFe uit

-de Sagueer- , als uit de Sagoe- Boomen ge-

fchieden kan.

Hinirïp Een ander voomanm gebruik , dat men van
ecvccrzeJ.

^^^^^ Boomcn heeft, is, dat zy de StofFe tot

het mecfte Touwwerk , het welk in die Lan-

den gebruikt wordt daar weinig Kokosboomen

7.yn , uitleveren. Tusfchen de Twygen , by

dén Stam , vindt men een H:airiq Gewcefzcl

,

even als in dczclven , dcch veel grover en van

enkele zwarte Haairen gemaakt, die zeer na-

tuurlyk het Paardehaair gelyken. Zy zitten

verward om zekere dunne Stokjes , ovcrend

fhande , ongevaar een Elle lang , PanfuH ge-

naamd , die aeer' ligt affplinteren , wordende

van de Indiaancn dik-wüs gebruikt als Pyltjcs ,

V/elke zy uit zekere Pypen, als Snapliaansloo-

ioopen , met geweld op hunne Vyanden uit-

blaazen , en die dan fbmtyds kwaadaartige

Kwetzuuren maaken. Het fchynt dat deeze

l\'ltjes iets van de Vergiftige of brandende

eigenfchap der \'rugtcn dcelagtig zyn : v.arr
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men verhaalt, dat indien 'er Vogeltjes of Vifch I.

aan Spitjes van dergelyke Panfuri - Stokjes ge- "^^^^

braden worden, degene, die dezelven eet, eenfiooFD-

Duizeling in 't Hoofd gevoelt. Ook moet hetsTUic.

gezegde Geweefzcl , Gom«ro genaamd, van dee-

ze Pyltjes wel gezuiverd zyn , eer men het-

zelve tot het maakcn van Touwwerk gebruike.

Daar onder , aan den Stam en de Stompen

der Twygen, komt een weeke, tedere en fpon-

gieuze zelfibndigheid voor, die droog en ligt

is als Tontel ,
gelyk aan den Wilden Lon-

tarboom. Deeze is van driederley Kleuren ,

wit , bruin cn zwartagtig , wordende gemeen-

lyk Baru geheten , en als Mos of Werk ge-

bruikt tot het breeuwen van Vaartuigen. Die

Wollige Stoffe moet evenwel daar toe eerst

wel gezuiverd en behoorlyk toebereid z\n.

De Touwen , van het. Gomuto gemaakt , zyn

in Zeewater fchier onvcrganglyk. Op fommf-

Eilanden , daar men den Sagueerboom niet

teiffert , wordt 'cr byna niets van gebruikt

dan de gedagte Stoffc ; weshalve hy ook daar

van den naam voert. Men verhaalt , dat de

Ingezetenen van fommigen der Philippynfche

Eiranden hunne Schatting aan de Spanjaarden

betaalcn met het gezegde Gomuto , om Scheeps-

touwen daar van te vlegten, en met het Ba.

ru, tot vulling van Kusfens of Matrasfen,

De jonge Scheut van den Sagueerboom jsJ>J^Kooi^

ook een foort van Hoorn of Pyl , boven aan enz.

de Kruin uitfteekende , gelyk in de andere

Dd 3 Palm-

ILDEtL. I. STOK.
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I- Palmboomen. Zy hebben insgelyks een Kooi

Hoofd- riger en flcgter dan in de Kokosboomen , en

STUi. derhalve nader met de Kool der PaJmietboo-

men overcenkomftig. Onder de Mosagtige

Schors hebben zy een Duhn dik Hout, dat

«eer hard en Hoomagtig taay is , zo dat 'er de

Bylen op affpringen ;
zynde het overige of

binnenfte van den Stam een Draadig Merg,

daar men Meel uit haaien kan als gezegd is.

De Wortels beftaan uit dikke Vezelen, gelyk

die der Kokosboomen.

R u M p II I u s getuigt , dat de Amboineezen

een byzondere Soort van deezen Boom maa-

ken , welke niets dan bloeijende Majangs

vooi-tbrengt tot in een hoogen Ouderdom,

als wanneer eerst de Vnigt&os ^ Boa Batu ge-

raimcl , dr.ar aan vcrfchyncn zou. Dceze v.aren

korter van Stam dan de gcmecne SagueerboO'

men , en werden in 't byzóndêr Nawa Coru-

ru geheetcn. De zodanigcn zouden , gclyk ik

aangemerkt heb , hoewel dan eigcntlyk geen

Mannetjes Boomen zynde , dienen kunnen om
de Vrouwelyke Stengen te bcvnigtcn.

T>eNi- Wegens dc \*/yngccvcndc oigenrdiap en de
fABooM. ov^reenjfomst \'an het Loof , zal ik hier den

Ni PA BOOM laatcn volgen , die van de Ne-

derlanders ook wel Nypboom geheten wordt.

De naam is van Makasfar afkomftig, fcrwyl

dc Tcmitaanen hem Bobo j de Ambórncezen

^Qkan of Parena , cn ook wel Bulsyn nc^-

men*
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men. Hy groeit op vcelcn der Molukkifchc I.

Eilanden , en overvloedig op de Philippynfche ,
Afdeel,

alwaar men hem by gebrek van beter teiffert, Hoofd-

en het uitloopende Vogt meest gebruikt tot stuk.

het ftooken van Arak. Op Celcbes, Boero ,

en aan de Noordkust van Ceram , wordt hy ook

gevonden ; zelfs aan de Vaste Kust van Siam

,

Pcgu , Malakka en elders in Indie. Hy be^

mint Watcragtige , Moerasfige plaatfcn , die

van 70ut water overftroomd worden , en i»

derhalve in die Landen gemeen aan groote

Rivieren , wordende dikwils door de Üver-

llroomingen ontworteld , en dan door het vai-

lende Water in Zee weggefleept , dryvendc

dus en zig van verre als een Vaartuig ver-

tooncnde. Dit maakt dat onze Zeelieden al-

le zodanige dryvendc ruigte Nypboomcn of

JanJbisvaarden^ noemen, 't Gebeurt ook wel

,

dat zodanige Eoomen door den Wind ergens

tegen een Modderigen Grond aangedrecvcn ,

of door de Golven op 't Strand geliiieetcn

,

aldaar Wortel fchictcn , en dus wordenze van

de eene op de andere Kust voortgeplant.

Decze Boom gelykt , in Gewas , den Sa- Geftaltc»

goeboom ongemeen , doch valt wel eens zo

dik en niet meer dan eens Mans; langte hoog.

De Bladen zyn iinallcr , gladder , ftyver en

ongedoornd , ieder vier of vyi Voeten lant^

en meest maar drie of vier Vingeren breed.

Zy ftaan wat meer uitgebreid dan aan den

Sagoe- , doch hangen zo niet neder , als aan

den Kalappus - Boom. De Hoorn of jonge

D d 4 Scheut
IL DKL. L STUK,
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I. Scheut wordt , eer zy zig in Bladen uitfprddc

Afdeel, ^^.^j j.^,^^]^- veertien Voeten hoog. Tus-

HooFD- Tchen de Bladlleelen komt een dikke Steel

STUK. voort , die zig in Takken verdeelt , welke aan

't end een foort van Lepels hebben , die Kat-

ten ilitgeeven, een Vinger lang en dik , uit

Schubben befiaande , welke het Bloeizel be-

vatten. Tuslchen deeze Katten Haat in 't

midden een Bol van Vriigtbeginzels , van groot-

te als een Limoen , doch deeze krygt de groot-

te van eens Menfchen Hoofd, zynde alsdan

lamengclteld uit Knobbelagtige Vrugten , die

een V;ateragtige zoete Korrel bevatten , van

eene geile Smaak Deeze Pitten worden met

Suiker ingelegd of gckonfyt, even als de Kor-

rels van den Sagueerboom,

Gebruik. Zeer jong draagt deeze Boom reeds gedag-

ten Bloem- en Vrugt - Steng , dien men op

fonnnige plaatlen aflhydt , cn dan het uitloo-

pcnde Vogt vergadert , 't welk nog flcgtcr is

dan de Sagueer. Het wordt niettemin van de

Indiaancn gedronken, cn meeflcndeels gebruikt

tot het Stooken van een flap foort van Arak,

welke deswegen den naam van Nipa of Knyp
voert. Tot V legtwerk , van Hoeden of Zon-

nefchcrmen , Tudorig genaamd , worden de Bla-

den van deezen Boom , om dat zy fh-vcr z\ti ,

beter geagt dan die van andere. Men maakt
^er ook veelerley Matten van , tot dekking en
't bekleeden der Huizen, welke de onzen Slib-

ber , de Temataanen Totanga hceten , hoewel

menzc ook Cadjang noemt. XL HOOFD-
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XL HOOFDSTUK.
ving van 't Geflagt dtr Zami^, x.^?*—

i Amtrikaanfch Palmboom - Gewas , met

Knodsagtige veelkorrelige Frugten.

Onder den Geflagtnaam Zamia wordt van Naam.

LiNNiEUS een Geflagt voorgefteld van

Palmboomen of Palmboom - Gewas , 't welk in

verfcbeide opzigtcn van de anderen verfchilt.

De naam , die , van Grickfche afkomst , ei-

gcntlyk Schade of Verlies zou betekenen, is

\m P L I N I ü s gebruikt voor een Pynappel

,

die aan den Boom open gaat, en dien men daar

afplukt , uit vrecze , «lat de anderen daar door

bcfchadigd mogtcn worden (*). De Vrugt van

dit Gewas beeft , inderdaad , ecne Pynappc-

lige gedaante.

Aaiu:aandc de Kenmerken geeft onze Rid- Kenma-

der alleen op , dat de Vrugtmaaking duifter

is, gclykende in ftruftuur naar de Bloemen

van het Paardeftaart - Kruid (Equifetum.) De
Blocmfteng is , zegt hy elders , op de wyzc

van de Vrugt der Cypresfcn in Bloempje»

(Flosculi) verdeeld (t;. De T

ipfi aib.
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1. mia pumila , als een laag Palmboom -Gewaj
Afdeel,

^ynde. Wylcn de vermaarde Hoogleeraar Com^

Hoofd, melyn noemt het éen Laage , Pruimdraagen-

sTVK.
, da ^ ongedoornde Palmboom van 't Eiland His-

panjola , wiens Frugten naar Jujuben gelyken ,

jnet een driekantig Steentje.

Zyn Ed. zegt, dat in't jaar 1690 hemde Vriigt

cn Zaadcn daar van gegeven werden, die uit

Hispanjola medegebragt waren , met deeze zeer

korte beichryving. „ Zeven of agt Bladen

„ fchieten uit den Grond , tusfchen wélken de

„ Vrugt, rood van Kleur", zig opdoet, ten

„ dcf'lc boven , ten dcele onder de Aarde zig

onthoudende , als Turkfe Tarw op elkander

„ leggende , de jujuben gelyk en aangenaam

„ van Smaak". In 't jaar 1691 deeze Vrugtcn

onderzoekende, bevondt hy dezelven in Smaak

met de Jujubën ovcrecnkomflig , doch wat droo

gcr te zyn , komende veelen by elkander uit een

Vleezigen Koker voort , fchoonrood van Kleur

en voorzien met een driehoekig, wit, langwer-

pig Steentje. Deeze Steentjes, in goede Aarde

gezaaid en uitgebroeid zynde, bragten vyf Sten-

gen , of liever Bladfteelen , uit de Aarde voort,

ge-
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gelyk dus de Plant door zyn Ed. in Afbeelding j.

is gebragt ; doch deeze Steelen waren niet bo- Afdkel-

ven een Span lang , anderszins op de wyze van
fj^Qj-^.

de Twygen der Palmboomen vvederzyds met stuk.

Blaadjes bezet , die aan de Enden gekarteld of

met kleine Tandjes voorzien waren. Voor het

overige wordt door hem , aangaande dit Gewas

,

niets gemeld.

Onder den naam van Falmbladerig JVyfje is

door den Heer Trew een dcrgelyke Plant voor-

gemeld , zyndc door den Heer E h r e t te Lon-

den uitgefchilderd , naar zodanig een Gewas

,

waar van Mannetje en Wyfje in de Tuin van

Lord Peters niet alleen geteeld , maar ook

tot Bloemfchieting en Vrugtmaaking gebragt wa-

ren» De befchryving van dieDeelen^in vergely-

kin^ met de Afl^eelding, kan men in 't Latyn-

fche of in het vetmldêJ\^rk^azien. Ik merk

alleen aan, hoe het zonderling is," dat "de Blad-

fleclen aldaar gedoomd zyn , en dat het Gewas

van onderen een Soort van Stoel fchynt te heb-

ben , als een Artisjok , waar die Steelen uit

voortkomen. De Knods van 't Mannetje is in-

derdaad de Bloem van 't Paardeftaart - kruid zeer

gelyk , en die van 't Wyfje zweemt naar een

Turkfche - Tarw Aair. De uit Plukenetiüs

hier aangehaalde Amerikaanfcke Palma , mei

korte Bladen als van 't Kruid dat men Salomons»

Zegel noemt , die fiaauw gekarteld en een weinig

gedoomd zyn , hadt een dikken Stam.

XII. riOOFD'
II. DïFX» I. STUlt,
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Befchryving van 't Gellagt van Caryota,
waar toe de Wilde Sagucer- of Nicbooraen

betrokken zyn.

^aam. A aii het laatüc Gcilagt van Palmboomen

•t\ geeft LiNN^us den Griekfchen naam

van Caryota, welke thans nog aan Dade-

Icn j op zekere manieren toebereid en met vSy-

roop tot eene Ickkcrny ingelegd , gegeven

» Zie wordt D I o s c O R I D E s , van de zo fa-

***^3ö««n^entrckkcnde als verzagtendc kragt der Dade-

len gcfproken hebbende , laat 'er op velgen

,

„ doch inzonderheid dienen de Caryota tot

y, geneezing der zoorheid van de Keel." On-

ze Ridder heeft wel voorheen ook de naamen

van Elate en Borasfus, aan de Vrugtfchecden

of Vrugt - Trosfen van den Dadelboom eigen,

voor Geflagtnaamcn van byzondcre Palmboo-

men gebruikt ; doch deeze luidt wat vreemd

voor een Boom , die niets dan oneetbaare

Vrugtcn, welke brandend fchcrp zyn , voort-

brengt.

Kenmer- Zyn Ed. noemtze Caryota met dubbeld gc-

^* vind Loof van BeiteIs^^7ze Bladen , die fchuins

afgebeten zyn (*). Hier uit zien wy , dac

dee-

f*) Carjttm Frondihus bipinnatis, FoUoIis Cunflformlbus,

riJique ptatmoifis» f/ar. Ztjl, z<)S, Palma Indien folio L-i'
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deeze Boom tot dén Derden Rang van Palm- !•

boomen, naamelyk de Dubbel - Vederbladige

,

behoort, of liever denzelven alleenlyk uit- Hoorii-

raaakt*, en hier door wordt decze Palmboom stuk.

van alle de voor belchreevenen onderfcheidcn.
y^!^zf257.

De Kenmerken beftaan daar in , dat de Man-

nelyke en Vrouwelyke Bloemen , beiden , in

drieën verdeeld zyn , hebbende de ccrften ver-

fcheide Meeldraadjes , de anderen een vStam-

per of Styl, waar van het Vrugtbcginzei

overgaat in'ecne twee Zaadige Bezie - v'rugt.

Het Gewas , dat hier uit Rumphius ^an-jJJ;^^^^

gehaald wordt , is door denzelven Saguaster , nïeboom.

als naar den Sagueerboom gelykcnde , of lie-

ver, gelyk hy bet zelf verklaart, als eenen fVil-

den Sagueerboom voorftellende , genoemd. Hy
heeft 'er het vcrgolykend woordje majvr , dat

is gtoote Sa^uasccr, bygevoe*;d, om denzclvrn

te onderfcheidcn van "den ^fefTwr? j die, zo wei

als dceze, in 't Malcitlch Nibun wordt gcty-

teld. Dus nocmenzc de Hollanders , beiden,

zegt hy , ook N i e b o o m , en deeze bcnaa-

ming zou daar toe betrekking kunnen hebben

,

dat dceze Boomen, in vcrgelyking met ande-

re Palmboomcn , weinig uitleveren. De klei-

ne komt den Areek of Pinangbcom nader

,
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ï. doch wegens de gelyknaamigheid zal ik deö-

xïf
^' Hoofdlluk befchryven.

Hoofd- De Stam van den Grooten Nieboom is

STUK-, regt, en byna zo hoog als een middehnaatige

,
Geftahe.Kokos- of Kalappus - Boom , zo dat hy om-

trent de hoogte hebben moet van veertig of

vyftig Voeten. Hy is niet zodanig in trap-

pen verdeeld , als deeze ; noch ook met zo

veel ruigte behangen als de Sagueerboom ;

maar effen en glad , en dus moeielyk te be-

klimmen , inzonderheid dewyl hy , door den

RegeD nat geworden zvnde , een Pynelyke

Jeukt in de Hüid veróirzaakr. Dc Twygen
of Bladileelen zyn dunner dan san den Sd-

guecr, en hebben van onderen een fchcrpc

Rug, breidende zig aan den Top des Booms
uit , doch minder in getal dan aan eenige an-

dere Palmboomen. ' Zy hebben dunne rcritc

en üyvc zydtakkcn , dat men ook in geene an-

dere Palmboom waarneemt ; waar van de ng-

terüen zeer lang zyn , doch die naar voeren

toe allengs korter worden. Aan deeze of ook

aan andere Steelen , waar in zy zig op nieuws

verdeelen , ftaan de Bladen , die van een ge-

heel byzondere figuur zyn , tegen elkander

over, Deeze Bladen , naamelyk , grootelyks

van die der andere Palmboomen verfchillende,

zyn niet lang en fmal , maar byna zo breed

ak lang. Sommigen hebben de gedaante byna

van een plat Piek-Yzer; anderen zyn ongelyk

of fchecf driezydig en de meelten vertoonen

zig 3
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j^ig, a!s of zy afgebeeten waren; naamclyk met t
gehakkelde kanten ^ of die in vede punten virr-

"^^^ff^
deeld zyn : het vfelk ze byzonder gelyken doet ïjoorb-

naar de Borstvinhen van fommige Vlsfehen. Éen stok.

zodanig famengefteld Blad heeft dus met die

van de Dolle Kervel , de Engelwortel of andere

Kroontjes - Kruiden , veel overeenfemst. Aan 'c

end van ieder Takje ftaat een Blad, dat byna

de Staart van een Vogel verbeeldt. De Kleur

van het Loof van dcezen Boom is blinkend ,

zwartagtig, green.

De Vrugtmaaking heeft veel overccnkcmct DeVrugs.

met die van den Sagiieerboom voorgemeld. Wkn- '"^^^"'S'

neer hy volkomen oud is , komt^tusf«^hen de

Twygen eene Vrugtfcheede j ^?paï//ö genaamd,
te voorfchyn , welke , langs zekere Nasci open

barftendc , een Tros uitgeeft van twaalf of ^^x-

tien Steekn., iiiejfiderjiiim \"er V - r ' - .

zyn , doch in gecne zvta' '
>— v t

aan ftaan of hangen de Vn:; ;'^

de Knopjes by troepen van c '
= , c;

by malkander. Zy hebben geen vStccJen , maar

zitten, even als de Pinang - Nooten , in driel>:an-

tige Kelkjes , die van de Vrouwelyke Bloemen

overblyven. Vervolgens krygen zy omtrent

de grootte van Slee -Pruimen, en hebben daar

ook byna de figuur van , met een kort vSpitsje

van boven. De Kleur is eerst rood , daar na

Jioog pnaifch of Purperagtig. Ieder Vrugt heeft

in haar Vleefch twee Korrels of Steencn zitten

,

vertoonende zig als twee helften van een Ko-

gel,
tf. DBIL. I STUK
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Afdeel ' P^^"^ ^^^^ ^^^^^ elkander

XII.
* aangevoegd zyn. Deeze Korrels bevatten een

Hoofd- wit Steenagtig en hard Merg , dat tot geen
STUK. gebruik bekwaam geagt wordt. Het Vleefch

van deeze Pruimen verwekt een dergelyke

Jeukt in de Huid , als dat der Vrugten van

den Sagueerboom, ja brandt nog vinniger dan
dezelven.

De^Bioem. De Nieboom draagt maar eens in 't Leven
zyne Vrugten , werpende vervolgens zyne Bla-

den en Twygen af , en dus allengs ftervende.

Onder de Vrugtdraagende Trosfen , uit de
Kruin , als ook uit den Stam zeiven , komt
eerst het regte Bloeizel , gelyk aan den Sa-

gueerboom, voort. De Steelen van den Bloem-
fteng zyn als met jonge Eikeltjes bezet , welke
zig in drie dikke Blaadjes openen, van binnen

gevuld met dikke Draaden , die in 't eerst wie

zyn cn daarna geel worden , door het rype
Stuifmeel, dat zekerlyk op dergelyke manier als

in- andere PalmboomeJi de Vnigtbeginzels zal be-

zwangeren. Ondertusfchen wordt van deeze
Majangs , tot het aftappen van Palmwyn , geen
gebruik gemaakt.

Gebruik Deeze Boom levert tusfchen de oirfprongen

lïtt?" van zyne Twygen of Bladfteelen, in de Kruin',

cene dergelyke witte Spongieuze Stoife uit,

Baru genaamd of Baroe , als de Sagueer-
Boom. Hy heeft ook een Kool of Palmiet ,

die eetbaar is , en uit den Stam kan het bin-

cenftc Merg insgelyks tot Meel bereid worden

;

doch
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doch hcc een en andere is veei flegter dan dat^^^^*^^^

van andere Boomen. Het voornaamfte gebruik, xil.

dat men van den Nieboom heeft , beftaat inHooFn.

het Hout , 't welk onder alle Houten , die in^'^'"'^'

Oostindie vallen, voor het beste en duurzaara-

fte tot den Huishouw gehouden wordt. Die

Hout, dat het Merg omringt, is in jonge en

middelbaare Boomen ros , in oude Boomen

zwart en Hoornagtig , als uit enkele Draaden

beftaande, waar tusfchen witte Aderen loopen

van het Merg , en door den Ouderdom byna

geheel vermolfemende. Dus worden , om te

kappen , de Boomen van middelmaatigen Ou-

derdom uitgekoozen , en in dezelven is riog het

Hout naauwlyks twee Vingeren dik. Het laat

zis gemakkefyk in de langte fplyten , even als

het Hout der Noordfche Spavreboomcn , doch

zo'dat men 'erzig Tindien lüfi^^geëö voorzfg-

tigheid gebruikt , wel aan kan kwetzen. Het

wordt gebruikt tot Latten en Sparren , om

allerley ^Heiningen en Affchutzels , Wanden

en -Daken der Huizen, daar van te maaken ;

doch moet daar toe wel gezuiverd zyn van

het vooze Merg. Men maakt 'er ook Stee-

len van Lanfen en Werpfpiesfen , Pylen en

allerley Stokken van, die tot gebruik zeer be^

Icwaam zyn. _
RüMPHiüS verbeeldt zig , dat de Jin

der Brafiliaanen, door Piso, als de zesde Soort

van Palmboomen, befchreeven, van wiens har-



de , zwaare , zwarte Hout hier voor eefproken

is *, een medefoort deezen Wilden Sa-

gueer of Nieboom zoude zyn. Linn^t-us
IiJidc bevoorens tot de Caryota betrokken , den

li^-JVyngeeven.'en lndifchen Palmboom, met Bladen

van .4di3nthiim of l^enus - Haair en brandende

Frvgten; die Sidker uitlevert, uit het Mufceum

Zeylanicmi van P. Hermannüs 3 weleer

Hoogicetóar te Leiden , en ook onder dien

naam door den Hoogleeraar J, Bur man-
kus , in de Thef. Zeylanicus van zyii Ed. ge-

boekt Thans heeft onze Ridder 'er die

uiiiha.d'n ; af relatcn , en inderdaad van ge-

dai-te \'* yn- en Suiker geevende eigenfchap

wordt noch deer Rumphius in zyn Ara-

bon ;ch Kruidboek , noch door R h e e d e , in

de ^jalabaarfche Kruidhof, eenige melding ge-

maakt, ^Moogl^lc zal men dnar r.:edc het Oog
j :':.:;d hcb;:cn cp den. Scigiieerbcom , wiens

Sap , als gemeld is , weezentlyk VVyn eh Sui-.

kcr uitlevert.

Gedagte- Hcogleeraar merkt te regt aan,

dat zekere Bladen , als grcote Schubben , aan

de uitfpruiting der zvdtakken uit den Blad-

iteci, in de Afbeelding van het Blad by Rum-
p II

1

V s vGoi koir.eiicie , in die van den Hortus

Malabaricus , welke den Room. vcorflelt , niet

te vinden zyn. Anders komt de figuur van.

de

f»^ Z-e LiNN. Flora ^r,.Wa, pa?. 187. ^'
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(de Bladen vry wel overeen, en is ook taa- 1.

melyk nagevolgd in 't Werk van We in- ^^^^^
MANN, daar men deeze, dat fonderling is,HooFD*

als van een Wilden Areek- of PinangboomsiÜK»

voordek (*} Immers , noch het Loof noch

de Vrugten hebben 'er overeenkomst mede;

maar veeleer die van den Kleinen Wilden Sa-

gueer- of Nieboom van Rumphius, dien ik

thans , tot befluit der Palmboomen , liier gaa

befchryven.

„ De kleine Nibun heeft zulke gelykenis- neKiclna

„ fe met den Pinangboom (zegt Rumphius ,)

„ dat men hem zo wel onder deszelfs als

3, onder des Saguasters Geflagten rekenen kan

:

„ want Stam en Vrugten komen met de der-

3, de Soort van den Wilden Pinang zeer over-

j, ccn , maar de Bladeren bcwyzen klaarlyk

,

„ dat . by .„^aB^.^ Saguasters Geila^.'t zv."

De Boom loopt , tegen ^c" gewoonte der Pi-

nangboomen , van boven fmal , zynde anders

op derzelver manier in Leden verdeeld, van

vier Vingeren breed. De Stam is regt cn fcyf

,

een Arm of op 't meefte een Been dik , ge-

mecul\-k van twaalf tot vyftien VceLcn boog

;

maar in andere Landen krygt hy wel de hoog-

te van vyf of zes Vademen. Aan den Top

liaan de Twygen ook , zo wel als aan dor Pi.^

iiangbcom, in 't ronde uitgebreid. Zy ?\n

vyf

(*) F^urd five Anca Jyives^u Tab. N. 503.

lI.Dill-I.STUK.
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AfJÊel
^ oeten lang , een Vinger dik , beneden

* rond en boven plat , in 't aantasten ruuw, ge-

HooFD- lyk die van den Groeten Nicboom, maar zy
STUK. verdeden zig niet in zyd- Takken. De Bladen

liaan aan de Twygen zelf, doch hebben me-
de een zonderlinge figuur , naar die van eenc
Vogclwiek gelykende , en aan het end als in-

gefcheurd. In 't midden van dc Twyg , en
verder naar de Punt toe, vallen de grootVtc Bla-

den , die wel anderhalf Voet lang zyn. De
Bladen zyn met Ribben doorregen, die in den
fcherpüea hoek famenloopen , en dan hebben
zy nog Zoomen aan de kanten, die de Bladen
uitgeipanncn houden. De Kleur is donker groen,
en zy zyn zo glad als Parkement. Aan 't

voorfte van de Twyg ftaat nog een byzonder
Blad, gelykende naar een uitgefpannen Waai-
jcr; zo dat de geheele Twvg zïg als ccn sroo-
te PlL.?i-n verccüiic.

vrugtmaa- De Vrugtmaaking komt naast met die der Pi-
'"2* iiangboomen overeen. Tusfchen de Twygen

komen de Takken der Vnigttrosfen voort

,

die zig vervolgens uitbreiden , en Mannelykc
Bloemen geeven boven de Vrugtbeginzels , die
in de Vrouwelyke Bloemen vervat zyn , en
daar in aangroeijcn als in een Kelkje, ''t welk
zy altoos behouden. De Vrugtcn hebben de
gelhlte en byna de grootte van lialf volwa.--
fen Olyven > doch zyn van vooren wat bree-
der dan agter, en als zy hunne rvpheid beko-
men hebben Bloedrócd. Onder het buitenfle

Vleefcb



t>EN NiEEOdM. 437

Vleefch legt een graauwe Korrel, als een Olyf- V .

fteen, omvangen met eene Vezelige Huid, en^^^^^f^

die Vleefch verwekt eene niet minder pynely- hoofu-

ke Jeukt dan de Vrugten der Wilde Saguecr-sruir,

boomcn ,
voorgemeld.

Op dc Moliikkifche Eilanden en verder naar^ Gebruik

Nova Guinea toe, valt eene Soort van deezenHoutT

Kleinen Nicbcom, waar van de Stam niet bo-

\cn een Duim of anderhalf dik is , en echter

vier ,
v^^f of zes Vademen , dat is van twintig tot

dertif^ Voeten hoog. Deeze is niettemin regt

en flyf , en beftaat ,
tegen de natuuv der an-

dere Palmboomen^ byna geheel uit Hout , met

een klein Hartje in 't midden. Het Hout ook,

vr.n dccze Nieboomen, wil niet overlangs fph'-

tcn en moet derhalve in zyn geheel gebruikt

worden , toe Paaien , Stutten of Ribben van

Dakwerk der^Jüuiziaii_Dc S ,™^v -
.

'
"

^
"

een Duim dik zyn, v.ry, ' -n

van Nova Guinea gcbn
'

die echter byzonder zw,] -

worpen kunnen worden um . . _ .c

Menlchen , gelyk deeze Wilucn gezegd v. or-

den tc zyn. De Punten van dcrzclvcr Pylen

,

ter langtc van ongevaar een half Voet, zyn

fnede van dit Plout gemaakt , dat zwartagtig

is cn zo hard als Hoorn , doch fterk afliilinte-

rende ; 't welk de W onden , door deeze Pyleü

veroirzaakt , dikwils gevaarhk doet zyn.

Voorts levert deeze Boom ook een Palmiet ric

uit, die van jonge Boomen eetbaar , doch f]egtVr«3^ca.

Ee 3
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I. is en de Vrugten kunnen, na dac het Vleefch

^^XIl' '^^^^ ' Menfchen, by

Hoofd- gebrek van goeden Pinang , gekaauwd worden,
STUE. maar blyven akoos bitcer. De Vledennuizen ^

niettemin, dat zonderling is, zyn groote Lief-

hebbere van die Vrugten , en Ichynen zig niet

te ftooren aan het fcherpe Vleefch.

\voon. Dceze beide Nieboomen , zo wel de Groo*

te als de Kleine , komen op de Moluldcifche

en veelen der nabuurige Eilanden voor
, dpch

zyn op de genen , daar de Europeaanen huis-

vesten, gelyk op Amboina, meest wcg gekapt.

Natuurlyk maaken zy veel een lugtige Eos-

fchagie uit, aan de kanten der Cajapoctie- Boo-

mcn , als ook op opene Bergen. Men vindt

'er verfcheidenheden van , die aanmcrkelyk in

Gewas , in Loof en Vrugten verfchillen; doch

in de algemeene Eigenfchappen ovcrccnko-

men mst die van dit Gefiagt.

BLADr
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