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Xni. HooFDsT* Èefchryving van de B oo.

UZh, die veel meer dan cwintig Mcd»
diaadjes hehhen , deswegen PoLYftN-

DRiA of Veelmannigen genaamd , tot

weïkxn , hehalve veele üirfieemfdie

,

gelyk de Gom Gutta , Orieane , Kruid-

nagelen - Boom 3 oo\ de Lmden ^T'A-

penboom en anderen behooren, filad^. t

XIV* HooFDST. Befchryving yan de Boo-

MEN, wier Bloemen vier Meeldi-aad-

jes hebben , waar van twee langer ,

twee korter zyn , deswege Twee-
magtige genaamd , Didysiamia , Itoe •

danig maar weinige Eoomn voorko-

XV. HooFDsT. Befchryving van 4e Boo-

UEi^,in wier Blêemen 4e Meeldraad-

jes famengegroeid zyu , of uit één

Grondjluk voortkomen » deswege den

naam va» EnkeJbroedcrige, MoNA-
DELPHIA, voerende. ——, lag

XVI. HooFDST. Befchryving van de Boo-
MEN, wier Boemen de Meeldraad-

jes dubbeld famei^egroeid ofmt twee

Crondjiukken voortkomende y liehben ^
deswege Dubbclbrocderige , Djadel-
PHiA, getyteld, 1^2

XVII. HooFDST. Befchryving van êe Boo*

MEN, in wier Bloemsn de Meeldraad-
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Jes uit drie of meer afgewnderdé Lig-

haamen voortkomen , deswege7i Veei-

bfoederige , Polyadj-lphi a ge-

naamd y tot welke de Kakau- henevens

de Oranje en Citroenboom , als ook

ffe Kajupocue ~ Boom, behooren, Bhdz, 185

XVIII. HooFi ST. Befchryvingvan dü Boo-

MEN , in wier Bloemen de Meeldraad-

jes, op de een of andere manier , met

den Styl famengevoegd zyn , deswege

Manvr-yvige Gynandria genaavid. —— 226

XIX. HooFüST. Befchryving der Eenhui-

ziGE EooMEN, Monoikia , dus ge-

naamd , om dat op een zelfden Stam

Miinnetjes enWyfjes - Bloemen , van
elkander afgezonderd, voorkomen; ge-

lyk plaats heeft in de Berken., Beu-

ken , Eiken, Pyn- e?i Denne-, in de

Moerbezie-, Nooten, Karllengeü cn

veele andere Boomen. — 044
XX. RoofDST. Befchryving van de Twee '

HüiziGE BooMEN, Dioikïa, dus ge-

naamd , 07» dat de Mannetjes- en
Wyfjes - Bloemen , in dezelven, op
byzohdere Stammen van een zelfde

Soort grceijen ,
gelyk in de Wilgen

,

Popelieren, Terbenthyn«, Mastik-

lioom en andere, -

XXI. HooFDST. Befchryving van de Veel-
wYviGE BooMEN , Polygamïa, in wel*

ke de zelfde Soort Mannelyke of Vrou-
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AANWYZING der PLAATEN.

en der Bladzyden,

alwaar de Bguuren aangehaald of befchreeven 'worden.

Plaat XII. Afbeelding van Veel-

MAJSNIGE Büonien. fe^enov?r Bladz. 49

Bg. I. Een Kr-üdnagel-- Takje

met Nagelen, bl. 49

A. Een doorgejneeden Kruid'

B. Een dito zonder Eloem-

C. De ontlooken Kruidnagel.

Bloem,

D. De Moernagel of Vrugt

des Nagelbooms.

E. Het daar in hefloozen

Zaad. Zie bl. ^o-sz

Fig. 2. EenKznecl-AppdBoom
Takje met de Vrugt. bl, 89

NB. Op deezc Plaat is alles byna Natuurlyke grootte.

Plaat XIII. Afbeelding van Enkel-
BROEDERiGE BoomeD. -Bladz. T-5

Fig. i.DffAdanfoniao/ Meloen-

boom , ten opzigt v^n de

Slosm- en Frus^aaking,

Zie

A. De Bloem van agteren.

B. Dezelfdi doorgefnecden.



e. ik Viigt att iadrm ^
Steel.

Ö. Doorfnydtng van de Fnigt,

E , F. De Zaadkorrels.

Üfi. 2. £eu j9nse Spruit

Scheut -ftooOT. bi 143

3. £<?fi Tak]e vmdenDm-
vehbooa « Morifonia ,

mrt rft Vru^t «/aar aan ,

rfff Bloem en Zaad rf«af

NB. Op deeze Plaat is aüeu ^er verkkand.

Plaat XIV. Afbeelding van Veec-
BROEDERiGE Boomen. tegerioV-er BladZé I87

Fig, i.Een Takje met Bladen van

den Kakau -Boom.

a, Ds B'ocm daar van, aan

een Stukje Schors zUuiiie in

de Ifatuttrlykc grootte.

A. Dezelve fteik vergroot

B. van ^gieren ^ 'omi huiten

•gezien , om de deelen der

Vrugtmaakt«g A&zor ttrm

*t Oog te krengen, tk
C. Een jong Vrugtje in de

Nat. grootte.

Plaat XV. Afbeelding vai V£E|>
BUOEnERiGs Boomen. _-.^BIadj,^2l^

De Bloem en VrugtEoaa-

Xen-

,1



kende deelen tan AnKa^

jppoetie Boom ten naautp-

keurigfle door 't MÉ*r«^

koop befebowwd; als

mg. I. Een Bloemtakje wÊt tk

Bladen in de natuuriyke

grootte i zie Har?
>y. Een balfgeopend ^ioevor

P. Vergroot doorgefuee-

den vertoond wurds.

B. De Bloem geopenJ,

baare Mtt^éestnifts em

C. Afxmderl-sk , in de

Bloemkelk, uvorg^fhlè

^ Jterkf Fa^grooting, M. 2ï8

Fig, 2. De Ziadhuis}es van dien

Boom , met de Bladfcn in

de Natuurlyke grofJiK, W. 320

E. Een Za^éhva^ aanmer-

kelyk vergroot,

F. Het uiterjle Punt/» van

een Blad , alsf.fierk ver-

jes te deen zien. H
NB. De aanwyzing der overige Letteren kan men in

Text vinden.

Plaat XVI. Afbeelding der in-

wendige JlruStuur van fom-

mige Houten, meest van

Eenhüizice Boomcn, tegenover Bladz.



Fig» I. In een SchyfJe van een

Eikebooms Takje^

Fig. 2, In een dito van den Bal-

fem - Pynboom.

Fig» 3. In een van den Italiaan-

fchen Pynboom.

Fig. 4. In een van den Lorken-

Fig. 5. In een van den Levant.

fchen Pynboom,

Fig, 6. De Terbenthynvoeren-

de Vaten overlangs. Zie

aangnande dit alles. W. 414-417

Alwaar de aanwyzing der Letteren is verklaard.

Plaat XVII. Afbeelding van Veel-
wYviGE Boomen. tegenover Bladz. 579

Fig. t. Een Takje van den Wit-

ten Lymboo;n » Qufia ^

met Blad en Vrugt : zie W. 579
Fig. 2. i^ff wortel fchietendeVy-

geboom van Koramandel ,

met zyne rrugten. èl.672.

Alles zeer verkleind; doch de Viugt, daaronder, nader aan
de Natuurlyke grootte»



BESCHRYVING
DER

PLANTEN.
TWEEDE AF DEELING,

De B O O M E N.

XIII. HOOFDSTUK.

Befchryving van de Boomen, die veel meer

dan twintig Meeldraadjes hebben , deswegen

PoLYANDRiA cf Vcelmannigcn genaamd ,

tot mlkerii behalve veele Uitheemfche, gel^k

de Gom Gutta, Orleane , Kruidnagelen-Boom,

ook de Linden ,
Tulpenboom en anderen hè-

hoorerié

^^^^ y komen thans , in het Steizcl der

K W7 M S^^^^ > Klasfe , welke de

^ M PoLYANDRiA bcvat , zynde zo-

danige Plantgewasfen , waar in bet

getal der Meeldraadjes ver boven de twintig

en fomtyds tot eene vcrbaazende menigte loopt;

derhalve te regt Feelmannige genaamd. De

Heer Linn^us heeft dezelven wederom*

A taaï

II. CiKU III. STtTC.



2 Veelmannige Boomen.

n. naar het getal der Stylen of Stempelen , in

Afdeel.
twee-, drie-, vier-, vyf-, zes- en veelwy-

Hoofd- yigen onderfcheiden. Dc Eenwyvigen , onder

STUK. vyelken byna alle de Boomen behooren ,
zyn

door zyn KJ, gefmaldeeïd naar het getal der

Bloemblaadjes , 't welk ia de Boomen van dee-

ze Klasfe meest vier of vyf is. Het eeritc

Geflagt dan voert den naam van

Naar den hoog lofwaardigen H. va n R h ee-

D E tot Draakeftein , weleer Gouverneur aan de

Kust van Malabar , door wien dat vcortrcffc-

lyke Werk, de Malabaarfe Kruidhof, in de

Wereld gebragt is, door Pater Flumirr
VAN Rheeoia getyccld.

Dc Kenmerken z.yn^ i^u vierblodigc Bloem,

zonder Kelk; de Vrugt een driezaadigc Bezie.

^i. (i) Rheedia met Eyvormige Èladen, de Bloe-

men zydelings.

Onder deezcn bynaam is door den Heer

L I N N JE u s dat Amerikaanfche Gewas voor-

gefteld , hetwelke gedagte Pater afbeeldt, als

Boomachtig met enkelde Takken; de Bladen

Eyvormig, gepaard, gedeeld, clFenrandig, dik,

(i) Rieedia Foliis ovatls, Floribus lateraübus. Miè!. Rhee-

dia. Syst. Nat. XII. Tom. II. Gen. 641. p. jjg. Van Rhee-
dia Foüo fttbrotiindo, Fruftu lutea Tlüm. Gen. 4;. T. 257.



geaderd: veel Bloemfteeltjes by elkander, die
^JI-

ecnbloemig zyn , in de Oxclcn : de Bloem uic ^j,

vier holronde Blaadjes , die niet aan elkander Hoof

fluiten , bevattende zestien Meeldraadjes , in

ieder Blaadje vier, en een plat Vrugtbeginzel

,

dat eene Citroenachtigc , Vleezige Vrugt wordt,

waar in twee of drie > langwerpig Eyronde

Pitten.

(2) Rheedia met Lancetswyze Bladen 3 de

Bloemen in gejleelde Kransjes. u-.

De Keer N. L. B u r m a n N u s heeft een

andere , onder den bynaam van Javaanfche ,

voorgefleld , aanmerkelyk van de voorgaande

Soort verfchillendc. De Takken , naamclyk ,

beftaan uit Leedjes ; de Bladen hebben eene

Lnncctvormigc figuur ; zy zyn glad met korte

ruige Steeltjes. Uic de Oxels der Bladen ko-

men dikwils drie Steeltjes voort', ieder gedeeld

in vier eenbloemige. De Bloemen zyn geei>

gelyk de Vrugt in de Amerikaanfche.

C A M E O G I A.

De Kenmerken , behalve die van decze Af-

deeling , beftaan in eene vierbladige Bloem en

vicrbladige Kelk; de Vrugt een Appel mci

agt



4 Veelmannige Boomen.

n. aejt Holligheden , waar in enkelde Zaaden ver-

Hoofd- De eenigfte Soort (i) voert den bynaam van
^^"'^* Gutta , om dat de bekende Gom Gutta of

CaMa G^^'^ Gamba van deczcn Boom haare afkomst
Guua.^ heeft. Hy voert, aan de Kust van Malabar,

taBoom? den naam van Goddam - Pulli ^ wordende Gho'
raka genoemd van de Cinghalcezen. Het is

een hooge Boom , met ecne vvyd uitgefpreide

Kroon , wiens Stam twee Man naauwlyks om-
armen kunnen. Het Hout is witachtig, de
Bast ziet van binnen geel, van buiten rood-

achtig, hebbende eene zwartachtige Schors. De
Bladen, die by paaren aan de Takjes groeijen,

op korte Steeltjes, zyn langwerpig rond, met
de Punt een weinig over de eene zyde geboo-

gen, dik en flyf, van boven donkergroen, van
onderen bleeker met uitpuilèhde^^lbfeen , zuur
van Smaak , zo wel als de Bloemen , die rood

en geelachtig zyn, zonder Reuk, uit vier hol-

le Blaadjes beltaande , en in 't midden een
Vrugtbeginzel hebbende , waar in de Ribben
van de toekomftige Vrugt zigtbaar zyn. Hier
rondom ftaan witachtige Meeldraadjes met O-
ranjekleurige Topjes. De Vrugten, aan Steel-
tjes van een Duim lang hangende

, zyn rond ,
van grootte als een Oranje - Appel , met agt 3

ne-

ro CaoAogïa. Sy». Nat. Xii.Tom. II. Gen. tf/o.p. jffr.

Amizn, Acad. I. p. +02. Fl, Zeyl. 155. Mat. Md. 257. Cod.
dam-PuIli. RHEED. Mal. I, p. +1, T, af, Rai.» II,



POLYANDRIA. 5

negen of tien Ribben en een klein Knopje van If*

boven, eerst groen , dan geel, en ryp worden-^^J^j^^
de witachtig , rins van Smaak. In 't nr Jden Hoofd-

zitten langwerpige Zaaden , van grootte als een*"^"^*

Vingerlid, die platachtig zyn , van Kleur blaauw-^XS^.'"

achtig zwart.

Decze is dc CarcapuH \an Acosta, doch

een andere de Carcapuli van Linschoten,
die van dc Cinghalcczcn Kanna Ghoraka , dat

is Zoete Ghoraka geheten wordt, hebbende de

Vrugt maar van grootte als een Kers en geheel

zoet van Smaak. Van dcczcn laitflen maakt

de Heer J Bürmannüs in zyne Tiiefau-

rus Zeylanicus uit H e r m a n n u s gewag ,

or-der den naam van Indiaanfchen Boom , die

de Gummi Gutta uitgeeft, met een zoete ron-

de Vrugt , van grootte als een Kers Om-
ftreeks de Stad Colombo , op Ceylon

, groeit

dceze en heeft een zeer fraay aanzien , met

ronde , groene vette Bladen , en een Vrugt

die veel naar ecne Morel of Kriek gclykt , zyn-

de eetbaar , zoet en bevattende vier dunne

Zaadjes in een Slymerig Vleefch. xMooglyk zal

de Landftreek het verfchil in dceze Boomen

maak-en : misfchien zyn het Verfclieidenhedcn ,

gelyk in onze Appel- en Kerfeboomcn , en hoe

veel anderen , plaats heeft, 't Is ten minlle

zeker , dat beide deeze Boomen de gcdagte

Drogery uitleveren.

Verwonderlyk is 't, welke eene verandering djGoi»

van naamen dezelve heeft. De gemeende j*^'""*

A 3 cch-
II. Drjx.iii Stok.



6 Veelmannige Eoomen.

II.' echter, zyn die van Gummi Gutta, Gamandra,

^ïiif^ G^ftm yemou, Gambodium & Cambogium; wor-

HooFD- dende dezelve gemccnlyk in 't Franlch Gomme
STUK. Gütte , in 't Ncdcrduitfch Gittegom

,
geheten.

?aBvfm' I^^" Ouden was zy geheel onbekend, en is fe-

dcrt veel meer tot Verwftof , dan tot Medicyn

gebruikt. In 't voorfte der voorgaande Eeuw

kreeg Clusius 'er eerst wat van , en ver-

moedde het een Sap te zyn van een Soort van

Eupborbium. Anderen maakten daaromtrent

weder andere Gisfingen , tot dat eindelyk dc

waarheid ontdekt werdt. De vermaarde H e r-

M A N N u s , zelf een Ooggetuige geweest zyn-

de , verhaalt , dat die Gom uit de gedagtc Eoo-

men zypelt, wanneer de Bast gekneusd is, Vsov-

dende dan door de Zon verdikt. De Indiaancn

gebruiken dezelve hyna uiet daa tot gene Vcrw-

ftof , maar met de Vrugten des Booms hebben

zy veel op, in de Geneeskunde, gebruikende

die om tc floppen , en het Sap om te laxecren.

De Gutte - Gom is , gelyk wy weeten , een

fterk Purgeermiddel, maakende een dunnen Af-

gang zonder Pyn ; doch dc Giftc moet tot

eenige Greinen bepaald zyn , of door andere

bygevocgde Middelen verbeterd
; dewyl zy an-

ders geweldig doet braaken en zoude éenen
Blocdloop vcroirzaakcn kunnen. Zy komt in

verfcheidc Samengetelde Middelen der Hoog-
duitfche Apothecken,

33 I-



POLYANDRIA. 7

Dit Geflagt heeft de Bloem tienbladig, de
g^'^J"^,

Kelk vyftandig en de Vrugc is een Stekelig , stuk.

tweekleppig. Zaadhuisje.

De eenigfte Soort (i) , daar van bekend , ^.-^^

voert den naam van Urucu by Sloane, dien
^Y^^f^^'

van Orleana by andere Autheurcn. Bauhi-
KUS noemt het een Mexikaanfche Boom , welke

Nootdraagende is, met Vrugten als Karftengen.

Die gelykenis, echter, moet ik zeggen, is wat

VLT gezogt. He r m a n n üs noemtze Orellana

met Blaasjes als die der Klisfen. Deeze over-

eenkomst is ock niet volmaakt. Men flemt toe,

dat het de Byxa der Amerikaanen van O v i e-

Düs zy, waar mede de Geflagtnaam ftrookt,

cn het Geneésmiddel tot verwea^ienftig, van

H E R N A N D E Z.

Hetzelve komt, zegt men, van een Boom ,

die wit Hout heeft en eene bruine Schors ,

de Bladen overhoeks geplaatst , zynde langwer-

pig ,
Hartvormig , en wel een half Voet lang ,

met Steelen van twee of drie Duimen , geribd

,

bly groen. Aan de enden der Takken komen

Tros-

Ilcr:, Ciif. 2 11. Mat, Mtd. z66. KOYtS LugsJ. 477-

LP.OWN. Jam 2 54. Orleana f. Orellana FolIIculis L'ppacels.

A 4
II. Deel. III. Stuk.



8 Veelmannigb Boomen.

II. Trosfen van Bloemen , op korte Steeltjes , ie-^

^Tiii.^* grootte als een Roos , bevattende een

Hoofd- groote menigte van Meeldraadjes , die geel

zyn , met purpcre Toppen , hebbende zeer wei-
Qntane.

Reuk. Op de Bloem volgt de Vrugt, die

een Haauw of Peul is
,
langwerpig pieramidaal

Tond , of eigentlyk vierkantig , gelyk H e rn a n-

D r z te regt aanmerkt , mogende de grootte

wel by die van een Pruim vergeleeken worden,

Hy noemt den Boom AcUotl , en zegt , dat

(Jezelve de grootte en gedaante van een Citroen-

boom heeft, met Bladen , in figuur, ruuwheid

en groente, naar die der Olmen gelykende; de

Bloemen groot en geüernd , uit den witten rood-,

achtig , met eenc Vrugt die naar een Egel

zweemt, wegens een menigte van uitfteekcndc

Puntjes, die wel ruig en rmjWamaarniet fcherp

noch kwetzende zyn. Als deeze Haauwen ryp

zyn , dan vindt men 'er roodachtige Korrels in »

die de Handen rood maaken , wanneer menze
behandeld, en gedroogd door wryving in Water

een roode Verw uitgeeven. Zy zyn aan beide

zyden als met de Vingers famengedrukt , het

welk ik ook in de mynen waarneem , hebbende

ongevaar de grootte van Cicers of kleine Erw-

ten. Gcdagte Emulfie is wat hitte rachtig doch

anders wel van Smaak , en woj-dc geacht Zwect-

dryvende te zyn , tegen Venynen dicnllig.

De Verw- DeezeVcrwftof , Orleane of Roukou genaamd

,

tougt-'"
^'^^^ menigvuldige Plantagiën in het Gebied

iimll. der Franfchcn omltr^ek;s Cayenne in Amerika-



zvn , en welker Vertiering aldaar het voornaam-

Ite bcilaan der Franfchen is , wordt ook in de ^ x^n^^"

Nederlandfchc Volkplantingen , inzonderheid aan Hoofd-

dc Rivier Esfequebo ,
geteeld. Men maakt 'er'*^"^'

Brooden van, Ibmmigcn van vyfentwintig , an-
°'*^"*'*

deren van twee of drie Ponden zwaar , tot ver-

zcndingc naar Europa, die veele Jaaren duuren

kunnen ; maar de fynfte Soort komt in kleine

Koekjes over. Met Pis gemengd verfchafFen

deze eene Verw, welke het Linnen onuitwifch-

baar kleurt. De Wilden nogthans , die het

Zaad ,
alleenlyk in de Handen , met Olie wry

ven, haaien 'er een veel hooger en fchooner

Rood uit , dan anders met Water gefchiedt. De-

Kleur is eigentlyk, gelyk ik ook in myne ge-

wreevene Zaaden bevind , geelachtig of Oran-

je-rood , en derhalve wordt dceze Verwftof

van fommige Boeren tot het kleuren van de Bo-

ter gebruikt , dat nogthans de zoetigheid wat

vermindert. De Wilden beftryken 'er hun Lig-

haam mede , 't welk hun voor het Steeken der

Muggen en voor ander Ongediert beveiligt. Men
kan zulks ten deele toefchryven aan den fterken

Reuk , dien dit Zaad vcrfch zynde heeft, en

welke in de Koeken , in Europa overkomende ,

ook nog plaats heeft, zweemcnde naar dien van

Violieren. Het Hout des Booms gebruiken zy

om door wryving Vuur te maaken. De Wor-

tel geeft een goeden Smaak aan 't V'lcefch , daar

men dien by kookt , en , in dc Saufen gedaan

,

de Kleur en Reuk van Saffraan.

A 5 Slo-
U. DïVU nu STUK.



lo Veelmannige Boom en.

n. S L O A N E A.
Afdeel.

Hoofd- opgegevene Kenmerken zyn , >ccn vyfbla-

STUK. dige afvallende Bloem cn Kelk : dc Stempel

doorboord : dc Vrugt een Eezie met een Dop

,

die gedoomd, veelzaadig is en gaapendc.

Daar zyn twee Soorten van , wier eerfte haa-

ren naam bekomen heeft ter vereeringe van

den vermaarden Hans Sloane, Prcfident;

der Koninglyke Sccictcic van Londen
, door

wien een zo voortrefFelyk Werk over de Planten

van Jamaika aan 't licht is gegeven.

I. (r) Sloanea met Hartvormig ovaale getande

d^tata.^ Bladen, de Stoppeltjes gekarteld.

De Sloanea van Pr. tolhek Indt Karflengcn-

Booms Bladen. Die van LoEr-EiirG-was een
middelmaatige Boom , aan Beeken gToeijendc

in Zuid -Amerika, met lange flappe Takken de-
zelven overfchaduwcndc. Zyn Ed. vondt van
honderd tot tweehonderd Meeldraadjes in de
Bloemen, en het Vrugtbeginzel hadt eenen
Draadachtigen Styl , die eens zo lang was ,

met een Stempel die daar een hol Pypje ge-

leek;

(ï) Stoar.ea Folüs cordato - cvatis denticulatis, Stipulis fer-

ratls. Syiï. Nat, ^^n, 6ss. p. 3<ï;. Lqe?l,



leek. De Jpeiba van Erafil is , volgens Marc-

GRAAF, een groote Boom
,
zig in vecle Tak-

ken uitbreidende , en de Bladen aan Bosfen a
Iicbbende 5 met geftemde geele Bloemen , die uit

^"^

vyf Blaadjes bellaan , zyndc zeer aangenaam van

Reuk. De Vru.^c , welke hy van grootte als

een .Appel voortbrengt, is rond, famcngedrukt

,

\an buiten Stekelig en Wollig als een Spons ,

uit den Mosachtigen bruin. Dezelve barst,

ryp zynde, in drieën open , en bevat een Bol-

letje van kleine Zaadjes famengehoopt , doch

van geen gebruik.

C2) Sloanea met Bladen die ongekarteld en uit'

gerand zyn.
^;

Van deeze, die door het gemelde verfchilt, iSjg

door den Keer Catesey, onder l1c;i n?am

van Anona met Laurierbladen , die aan het end

ingefneeden zyn , en eene famengedrukte , brui-

ne , ruuvvc Vrugt , welke in het midden een

lange Punt heeft, de afbeelding gegeven.

T R E V/ I A.

De Geflagtnaam flrekt ter vcrceringe van wy-

len
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II. len den vermaarden Trew, Hofraad en Lyf-

'^^xm^*
Arts van zyne Keizcrlyke Majefteit, doorwicn,

HooFn- behalve andere geleerde Werken , de zo keur-

STüK. ]yj^ van den Heer E h r e t te Londen geteken-

de Planten niet minder fraay , met levendige

Kleuren , in den Decaden aan 't licht gcgcvea

zyn.

De menigvuldige Meeldraadjes draagt dit

Gewas in eene driebladige Kelk , waar onder

het Vrugtbeginzel zit , dat eene driezaadige

Bezie wordt.

I. De eenigfte Soort (i) is door den vermaar-

nuiifi^a'! den CoMMELYN voorgeftcld onder den naam

W^m/ge
Trosdraagende Malabaarfe Boom , die eene

' driehoekige Vrugt heeft, in de Zandige Land-

flrecken van Malabar huisvestende , cn aldaar

Canfchi genaamd , in de Erachmanfche 1'aal Schi'

vami. Dit is een hooge Boom , op Zandige

plaatfen groeijende , met een dikken Stam,

hebbende , zo wel als de Takken , een Afch-

graauwe Schors. De Bladen zyn fpits ovaal ,

zeer lang gefteeld en gelyken veel naar Pope-

her-Bladen. De Bloemen komen R'stwyze aan

een gemeenen Steel voort , beflaande uit drie

bleekgroene Blaadjes en een menigte van Meel-

draadjes. Als de Bloemen open gaan , raakt de

Boom alle zyne Bladen kwyt, die hy ten tyde van

de

fi) Trewia. Syj/. A'^f. XII. Tom. 11. Gen, 1239. p. $65,

30. Canfchi, lUrt. Mal. I. p. 76, T, +1. BüRM, Fl. Ini^
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de rypwordins; der Vrugten weder ;

Zy zvn driezydig, dik Van Vleefch, drie Zaa-

den bevattende. De Wortel, afgekookt, zouHoofd-

door beftryking tegen 't Voet - Euvel dienen.

M A M M E A. Prammenboom.

De Kenmerken van dit Geflagt, welk zy-

nen naam van de Pramachtige figuur der Vrug-

ten heeft ,
zyn opgegeven te beftaan in eene

vierbladige Bloem en eene tweebladige Kelk ;

de Vrugt een zeer groote Bezie met vier Zaa.

den.

Twee Soorten zyn 'er van bekend , eene

Amcrikaanfche , naamelyk en eene Oostindifche

,

als volgt.

(I) Prammenboom, die de Meeldraadjes kor-
j.

ter dan de Bloem heeft. j^TS^

Deeze Westindifche Boom , van ouds Ma-icU^""'^

may of Mamei genaamd , is door O v i e d o

voorgeftcld als de grootte van eenen Walnoo-

ten - Boom , met dergelyke Bladen , en eene

Vrugt

14?. M?.mniei mapno Frofta Perficac fapore. Pi,nM. Ge». 44.

11. DSU. III. STUK.



14- Veelmannice Eoomen.
I

Afdeel
^^^^^'^ Vuiften groot hebbende , of

j

?iiL^'ook kleiner. Anderen vergeleckcn dezelve by I

Hoofd- een Kwee t Appel en (bmmigen by Perfiken of
]

middelmaati::c Nootcn. Sloa ne noemt hem ?

fcZ^""*"zeir groote Perfiken -Boom, met ronde glinftc-
j

rende gladde Bladen , en een zeer groote rim-
|

pelige ruuwe Vrugt. De Heer Jacquin, I

die hem onlangs naauwkeurig op zyne Groei- ^

plaats v/aargenomen hecfc , fprcekt 'er aldus

Het is een regtftammige Boom, met reden \

onder de ichoonften van Amerika te tellen , i

wegens zyne digtc , breede en aanzicnlyke
l

Kroon. De Stam , agt Voeten hoog , rust op
;

een dikken langen Penwortel , zo dat men hem
bezwaarlyk kan verplanten. De jonge Takken
zyn vierkantig: de Ebden ovaal of Spatdvor- 1
mig, effenrandig, ftomp, zeer glad en glanzig,

|
Lederachtig , Itevig , met evcnwydigc dwars- 1
Strccpen , kort gefteeld , gepaard, vyf of agt |
Duimen lang. Hy heeft eenbfoemige, korte, |
Steeltjes, op defterkfte Takken verfpreid, met }

zoetruikende witte Bloemen, van anderhalf ^

Duim breed. De Kelk is wel altoos zeer diep 1

ingefnceden , en dus in tweeën verdeeld , maar 1

eenbladig aan den grondfteun (*> Dikwils is 1

de- 1
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dezelve ook in drieën gcfneedcn, met een vyf-
j^^^'

of zesbladige Rlocrakrans ; doch zulks wordt, xiii.

door het infcheuren van 't een of ander Bloem Hoofd-

blaadje of Slip veroirzaakt. De Vrugt ,
^

rondachtig is, komt, naar het getal der Pieten, jJotT"^

waar van één of twee dikwils misdraagcn , fom-

tyds ook eenigcrmaate drie- of vierkantig voor,

hebbende van drie tot zeven Duimen middcllyn.

Zy is met een dubbele Schors bekleed, waar

van de buitenlle ,
Lederachtig , een Linie dik

en taay , uit den bruinen geelachtig , en

door gekruifte Infnydingcn overlangs verdeeld,

niet dan by brokken afie;ehaald wordt van de '

daar onder leggende. t)eeze binnerfte Schors

is dun en geelachtig , en moet voorzigtig van

het Vleefch afgefcheidcn worden , want , zo

men een gedeelte daar van mede kaauwt, ver-

oirzaakt zulks ecne bitterheid in de Mond , die

zig wel niet aanftonds openbaart, maar dikwils

twee of drie Dagen byblyft. Niet minder bitter

is het Vleefch digt aan de Pitten ; zynde het-

zelve , voor 't overige , ongemeen lekker ,
bly

Gccl cn tevens van een aangenaame , Kruiderige

,

Reuk. Men kan het, even als dat der Meloe-

nen, in brokjes fnyden , en dus wordt het, by

fommigen, in gefuikerdc Wyn , op Tafel gezet,

om 5 indien 'er nog eenig bitter aan mogt zyn

,

hetzelve daar af te fpoelen. Door dit Vleefch

in Syroop te kookcn, maakt men *er ccnc Mar-

melade van, welke deP^euk en Smaak der Vrug-

ten

H, Dm. III srü^s
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n» ten lang behóudt. Uit de Bloemen ftooken die

Xn.^*
Martenique een Liqueur, Eau Creole ge-

HooFD- naamd, welke men houdt voor den gcurigllen
STUK. Morgendrank. De Spaan fchen en Engelfchen

^J^*"'"' noemen den Boom Mamei, de Franfchen ^&n-
cotier , zó ik denk , om dat het Vleefch der

Vragten naar dat der Abrikoozen zweemt (*).

Volgens anderen noemen de Engelfchen hem
Mamrme , Mojnin of Toddy - Boom , en het

Sap , dat men uit de ingefneeden Takken
tapt, Momin- of Toddy - Wyn , daar men
maar een Glaasje te gelyk Van drinken moet,

zynde dezelve zeer verkoelende , afdryvcnde

en dienftig tegen het Graveel en den Steen.

Het wordt voor de lekkerfte Vrugt op Hispan-

jola gehouden.

De Heer Jacquin geeft een Afbeelding

van deeze Vrugt en van de Pitten , waar uit

blykt , dat dezelve uitcrmaate ruuvv zyn en
langwerpig , naar Amandelen in de BoHtcr ge-

lykende ; merkende ook aan , dat de Vrugt
maar ééne holligheid heeft. Zyn Ed. heeft

van deezen Boom tweeflagtige Bloemen waar-

genomen , en ook Mannetjes - Bloemen , dat

is zonder Vrugtbeginzel , op den zelfden of op
een anderen Boom , zynde de Kelk , Bloem-
krans en Meeldraadjes , in beiden evcö-

(2) Pram-
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(2) Prammenboom , die de Meeldrmdjes Wi- II.
^

ger dm de Bloem heeft, ^xm^*

De Heer O s b e c k vondc deeze Soort , stuk.

by zyn vertrek , op het Prinfen - Eiland by Ja-
j^,,]^^^^

va (*} , alwaar die aan de Oevers , (van de Ri- Ar^aticit

vier ,
geloof ik , daar zy Water fcheprcn ,) fSr"

over 't Water hing. Op denzelven bevonden

zig groote zwarte Mieren, die het beklimmen

van deezen Boom zeer moeielyk maakten ,

dat zyn Ed. nogthans doen moest , om de

deelen der Vrugtmaaking te befchryven. Hy

bevondt de Kelk tweebladig , de Bloem vier-

bkdig , de Meeldraadjes in groote menigte »

Draadachtig dun , korter dan de Styl , doth

langer dan de Bloemblaadjes , die langer tva-

ren dan de Kelk. De Meelknopjes waren byna

rond en klein : het Vru.^tbr-ir.zel omiïekeerd

Eyvormig. De Boom was zeer Takkig en

neigde met den Top nederwaards. De B'a-

den , by bosfen ftaande aan de niterfte enden

der Twygen , waren ongedeeld , glad , Meczig,

aan de punten een weinig gekarteld , met

beunlingfe dwars - Ribben, De

fa) >W«M*f<j Staminibüs Flore longiOti^us. ÖSB, h. t^i-.

fulCTto ciBCieo aiinto. SLOAM. Jam. i%o. Hij}. II. p. i:+

?

BURM. Fl Ini. jzo.
^

^ d . r li

Java. ^Hahitat in Java. OSBECK ,
zegt LlNNSU3.

15

II. Drel. iii. Stuk,
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II. De Heer Linnjeus, fchoon hy den Heer

^xiiL^' OsBECK aanhaak , moet een nader belchry-

HooKD' ving van deeze Boom ontvangen hebben , zeg-
STUK. gende, dat de Bloemblaadjes driemaal zo lang

als de Kelk en de Meeldraadjes tweemaal zo

lang als de Bloem zyn ; de Bladen des Booms
een Voet , de Vrugt vierhoekig. Zyn Ed.

fielt twyfelach.ig , of het de Mamey - lioom

met langere Bladen en eene gevoorde, Afch-

graauwe bittere Schors, van Sloane en

Br OW NE op Jamaika waargenomen, zy.

De Kenmerken zyn , een vyfbladige Bloem
en Kelk ; de Vrugten eenzaadige Besfèn, op
een rondachtig Kusfentje zittende.

Twee Soorten komen ia dit Geflagt voor ,

als volgt.

^i. (i) Ochna met de Tros/en op zyde,

.

c^cyK* Dus onderfcheidt de Heer L i n n je u s deeze
Soort, tot welke niettemin de Jahotapita mef
Kanedbladen en geaairde Bloemen

, welke de
Heer J. Bürmannüs uit het Kruidboek

van

(i) Ochna Racemis lateralihus. Syn. Nat. XH. Tom. 11.

Gen. 657. p. %6z. jahotapira Cinnamomi folio , Floii'.u»

fpicatis. BUKM. Ztyl. 123, T. J6. H, Arbor Africana , fiibro-

tundo Folio murgine denticulis acutis aspero &c. JLÜK. Mm.
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HèrMannüs zo fraay in Afbeelding ge- II.

bragt heeft j door hem betrokken wordt. Onze-^^^j^^'

Hoogleeraar, ondertusfchen , zegt daar van Hoofde

duidelyk , de enden der Takken loopen in een^^"^^

Tros van Bloemen uit. Waarfchynlyk zou de

Ridder deeze Soort wel cfoor de effenrandige

Bladen onderfcheiden hebben , indien zyn Ed.

niet geoordeeld hadt, - wegens de zonderlinge

Vrugten ; daar toe ook den Afrikaanfchen of

liever Kaapfchen Boom van PLuKENETiusj
die de Bladen rondachtig , aan den rand met

fcherpè Tandjes en vyfbladige donkei: paarfché

Bloemen heeft , ten minlle als eene Verfchei-

denheid te moeten t'huis brengen. Doch het

Geflagt van deeze Ochna is wat duifier (*).

Ochna^ mt de Troffen dan h énd def li.

Takken. yJi'J:^^

• Deeze Araerikaanfche , thans van de ande-aaiiSer

i-é afgezonderd, en door Plumier in Af-

beelding gebragt , is de Jahotapita der Brafi-

liaanen , komende, volgens Piso, aan de Oe-

vers voor. Het is een Boom van middelbaare

hoogte i die eene graauwe onefFene Schors en

week

Racvni ftrfiliunt fyuamf in/ra Folta a titfa PedktU

iorum (y fruSi/tcatitnum ,
zegt L 1 1»N « u S.

(z) Ochna Racemis tetmlnalibus. t Jatiotapira pyramidart

riore luteo Ftuftu mbro, Plum. Amer. 4i- 15 3- jabota-

pita. MARCGR. Brau loi. Ar'Kjr baccifera racemoCi BtafiljtfR-

fis, Baccatx.gona prolifeiS. RAj. Hijl,

IS ^ *
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11. week doch taay Hout heeft , met Bladen ,

^^xfi?' ^'elke bleekgroen zyn, en, aan zekere Takjes

Hoofd- Trosfen van menigvuldige Bloemen , vyfbla-

STUK,
^

gpgi ^ yan een zeer aangcnaame Reuk.

De Vrugt komt ook Troswyze voort, naame-

lyk op ieder Steeltje een Bezie , van grootte

als een Kerfen - Steen , byna Kegelvormig of

als driehoekig ; maar op ieder Bezie zitten drie

of vier anderen zonder Steeltjes, Eyvormig,

van de zelfde grootte als de onderlle ; allen

zwart en een zwarte Kleur afgeevende, zon-

der Korrels en van een famentrekkende Smaak,

Van dezelven wordt niet alleen het zelfde ge-

bruik , als van onze Europifche Myrtillen of

gedroogde Myrte - Beziën , gemaakt , maar

ook een Olie voor de Huishouding daar uit

geperst. R ay noemt het een Trosdraagende

Brafiliaanfche Boom , die driehoekige Besfen

met Kindertjes voortbrengt (*).

G R I A S.

In dit Geflagt is de Bloem vierbladig, dc

Kelk in vieren gedeeld : de Stempel ongefteeld

Kruiswyze : de Vrugt Pruimachtig met een

Pit , die agt Sleuven heeft.

Dc

() By Theophrastus fchynt Otlmf een Wilden Pecre-

boom , wegens de verflikkende wrangheid der Vrugten , te

betekenen, dat hiei op weinig past. Van Grias vind ik in

't geheel , noch liet gebruik «och de betekenis ,
ergens.
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De eenigfte Soort C*), daar in voorkomen- u;
de, heeft den bynaam van Caulifiora , om dat Afdeel.

zy de Bloemen en Vrugten , even als wy ditpj^^JJ^

in de Blimbing gezien hebben*, tot den bloo-sTuK.

ten Stam uitgeeft. De vermaarde S l o a n e , ^
i-^^

die dit Gewas aan de Oevers van dé Rmcv CaJIfl^rj.

Cobre ,
op Jamaika , gevonden hadt , fielt

het voor , onder den naam van zeer groofe* stuk.

Perjikboom , naar de Palmboomen gelykende ,

^

die den Stam niet Takkig heeft , met uiter-

maate lange Bladen , en eene vierbladige bleek

gccle Bloem , gelyk de Vrugt uit den Stam

voortkomende. Volgens Browne zyn de

Bladen drie Voeten lang en Spatelvormig , dc

Bloemen over den Stam en de Takken ver-

fpreid. Deeze Autheur hadt 'er den naam van

'c volgende Geflagt aan gegeven.

Calophyllum. Schoonblad - Boom.

De Kenmerken zyn , een vierbladige Bloem

cn eene dergelyke Kelk , die gekleurd is ; dc

Vrugt een Klootronde Pruim.

Van dit Geflagt zyn twee Soorten, beiden in

de Indien huisvestende , als volgt.

(i) Schoon-

(i) Grias. Syst. Nat. XII. Tom. II. Gen, 659. p. 362.

Calophyllum Foliis tripedalibus ovatis &c. Brüwn. J^m. 2+5.

Palmis affinis Malus Perfica maxima &c. Sloa/je Jam, 179.

Hijl. II. p. 122. T. 217. f. I, 2.

B3
U. Dml. m. 5TOK»
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^ II. (O Schoonblad-Boom, vtet ovaale Bladen^

HoQFD- bynaam is de benaaming , welke de

STUK. Hoogleeraar J • B c k m a n h ü s aan deeze Soort

,

I op Ceylon groeijende , wegens de fraaye ftruc-

fumhl^ t^ur der Bladen , die zig als een Spier in de

Biilwrór-
C>iitleedkunde vertoonen , gegeven hadt. Van

hoomf°^' deeze fchoonheid der Bladen is ook de Ge-
flagtnaam afgeleid. Onder de Kaneclboomen

,

op dat Eiland, komt dezelve veel voor, heb-

bende Sneeuwwitte Bloemen, uit agt Blaadjes

faracngefteld , klein en Troswyze famenge-

voegd , doch zeer welriekende. De Vrugten
zyn rond en eetbaar , van grootte als de Wal-
Eooten , onder een Vleezigen Bolfter en Hou-
tigen Dop een bittere Pit bevattende , die een
geel Olieachtig Sap uitgeeft.

Hier toe behoort de Zee - Bintangor • Boom
van RuMPHius, ongemeen groot en dik

van Stam , doch byna altoos op zyde leggende

aan het Strand , even of hy met zyne Kruin
in Zee kwam kyken. De Schors is byfter

ruuw en leelyk, byna als eene Krokodils - Rug

;

maar de Bladen , in tegendeel , zyn zeer fchoon,

door de gedagte Streepjes , die fchuins van de



middelrib afloopen ,
gemeenlyk agt Duimen II.

lang en vier of vyf Vingeren breed , geelachtig
^f^^J^

groen , glad en ftyf als Parkcment. Zy ftaan Hoofd-

by paaren in 't krui. aan de Takken. De»'^"^-

Bloemen , uit negen of tien witte Blaadjes

famcngefteld , bevatten een menigte van kleine

Iviccldraadjes , met geele Knopjes en in 'C

mi den een rond Vrugtbeginzel. De Reuk is

zeer aangenaam , als die van witte Leliën. De
Vrugten hebben de gedaante en grootte vaa

een bnaphaans Kogel , zynde zeer glad en ef-

fen , aan den Boom Spaanfch groen , doch af-

gevallen geel wordende , en dan komt uit den

gebarften Bolfter een regt rond en glad Bol-

letje te voorfchyn , dat in een vooze Dop een

zeer Olieachtige Pit bevat , daar men de Olie

uit kan perfen, die geel van Kleur is, en wat

fcherp fchynt te zyn, dewyl menze uitwendig

gebruikt , om allerley Schurft en Ruidighcid

van het Vel weg te neemen. C^ok wordt zy tot

branden gebe7i2;d. Dee^e Vrugten noemt men,

deswegen , Geele - Gom - hippelen. Bovendien

bevat de geheele Boom een dergeKk Sap, 't

welk zig in de Bladen en Schors als een geel-

achtige Gom vertoont. Het Hout , ook daar

van doordrongen, is ongemeen duurzaam,

doch grofdraadig en daar door dienflig tot

Wielen en Afftn'cen voor zwaar Gefchut; alzo

het niet fplyt door het inflaan van Napelen ,

ja het wil naauwlyks in de langte gekloofd

worden. Niettemin laat het zig ook , met
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II. zwaaren arbeid , polytten , en is dan tot Kis^

xm
^' ten en ander Schrynwerk zeer bekwaam.

lïGOFD- De Fonna of Fonna-Maram van Malabar,
STU£.

tjie mtéc hier toe becrokken wordt , is ook een

Boom van ongemeene grootte , wel negentig

Voeten hoogte en ongevaar twaalf Voeten dik-

te hebbende, met eenevvyd uitgefpreide Kroon.

De Schors van den Stam is insgelyks zeer

ruuw en zwartachtig , het Hout byna wit

,

geevende een geelachtig, Lymerig,Sap uit, dat

door de Zonnefchyn tot eene Gom verhardt,

welke van fommigen Gutta Gamba is genoemd
geweest. De Bladen , niettemin , fchynen wac
ronder te zyn , als by die der Plompen verge-

ieeken wordende, dik, glad en glanzig^ van

boven donker , van onderen bleek groen , en

op dcrgelyke manier, als gemeld is, gcfbeept,

met vergulde Remden , zuur van Smaak. De
Bloemen, naar die van de Hepatica zweemende,
zyn agtbladerig , wit , met geele Meeldraadjes ,

zoet van Reuk. De Vrugten komen met die

van den Bintangor - Boom van Water - Indie

overeen. Men wil , dat hy niet zeldzaam drie

Eeuwen lang Vrugt draage.

(2) Schoonblad-BooKi mgt Jiomp Eyvormige

Bladen,

a Dee-

Ca) Cakphylium Folitó ovatts obtiids. Flor. Zfyl. zo% Jaoq.

m- T. 16S. flori. Cllf. Zo6. KOYm Lugdbat. 47*?.
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Deeze Soort, waar van de Heer J. ^"R-- "*

MANNUs de Afbeelding gegeven heeft, de-'
xiii.

zelve door eene in vieren gedeelde Bloem van fIoofd-

de andere Inophyllum onderfcheidende , is de^^"^«

Tsjerou-Ponna , dat is Kleine Geele Gom Ap-

pelboom, van Malabar, dus wegens de kleinte

der Vrugcen genaamd , die omtrent met onze

Kornoelje - Besfen ftrooken. R a y noemt den-

zelven daarom Malabarifche Kornoelje - Boom

met Plompen - Bladen. Hy heeft den bynaam

uit den koker van Pater Plumi er, die hem

Calaba tytelde ; want hy komt ook in de West-

indiën voor , alwaar hy dus van de Wilden ge-

heten wordt. Op Martenique ishy zeer gemeen,

en wordt dus van den Heer Jacquin be-

fchreeven.

„ Het is een hooge Bocra , die niettemin

„ kort boven den Grond reeds Takken uit-

j, geeft, weshalve men 'er, bekwaamelyk, tot

5, Haagen in de Tuinen gebruik van maaken

„ kan. De jonge Takken zyn vierkantig; de

„ Bladen Eyrond, Spatelvormig of langwerpig,

5, Homp, aan het end uitgegulpt , efFenrandig,

,j glad, ftevig, met eveiiwydige dwars-Streep-

„ jes, kort gedeeld, gepaard , vier Duim lang,

„ Uit de Oxelen komen losfe Trosfen voort,

j, van een Duim langte, meest uit zeven Blocm-

pjcs

Inophyllura Flore quadrifido. EURM. 2eyl. T. Co. Tsjeroa-

Ponna. Hort. Mal. IV. p. «i. T, J5. EuRM- Fl. Ini.
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>» pjes beftaande , die wit en zoetruikende

xiiL^j» zyn , van vier Blaadjes mee geeie Meel-

HooFi> „ knopjes. De Vrugt is groen , met weinig,

5, hard en groen VJeefch , eene Noot influi.

„ tende , die glad en geelachtig is, met eene

„ witte Pit , daar de Wilden Olie uit perfen

„ tot dagelyks gebruik". Zy Ed. kon echter

Biet gelooven , dat deeze de zelfde ware met

den Tsjerou-Ponna van Aialabar , zo even ge-

meld. Hy heeft 'er tweeflagdge Bloemen van

waargenomen met ongevaar tien , en Mannet-

jes - Bloemen aan den zelfden of aan een an-

deren Boom , met ongevaa, zestig Meeldraad-

jes: een groot verfchil, waarlyk, in de Vrugt-

maakcnde deelen van eene zelfde Plant , die van

zyn Ed. , zo wel als de Mammea , waar me-

de zy veel overeenkomst heeft , tot de Foly^

gamia Monoiida betrokken wordt.

Behalve dceze twee , heeft de Heer N. L,

BuRMANNUs in dit Gèflagt nog drie Soor-

ten opgetekend , die door den Heer L

i

nn ^ us
niet in aanmerking genomen zyn; te weeten,

een CalophyUum Nagasfarium , dat de Bladen

Lancctvormig en ongeaderd heeft , wordende

Nagasji geheten door de Javaanen ; een Ca-

lophyUum Akara , onder den naam van Akara
Patsjoti in de Malabaarfe Kruidhof afgebeeld,

en een CalophyUum So dattri, dat langwerpig

Eyvormige
, geftreepte , zeer gladde Bladen

heeft
, de Bloemen op gcmeene Steeltjes aan

de zyden , terwyl de Akara dezelven Pluiras-

wy.
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wyze aan dc enden der Takken "^^^^^^^^
^J^;^^

heeft (*>

T I L I A. Lindeboom. stuk.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , een

vyfbladige Bloera met de Kelk in vyven ver-

deeld : de Vrugt een drooge ronde Bezie ,
met

vyf hokjes en vyf kleppen , van onderen op-

fplytende.

Iwee Soorten komen 'er in voor, de eerfte

van onze gewoone Europifche , de andere van

de Noord -Amerikaanlche Lindebooraen.

(O Lindeboom , wiens Bloemen geen Honig'

bakje hebben. Europica.

fche'ÏSi',

Onder deezen tytel komen onze gewoone dc.

Linden voor , die in 'c Italiaanfch den Latyn-

fchen naam Tilia 3 in 't Spaanfch den naam

van

(3 zie EUKM. Flor. Ind. p. lil-

(i) TiÜa Floribus Neclario deftituds. Syst. Nat. XU. Tom.

11. Gen. 660. p. 363. Tllia. Hort. Cliff. 204. ^V. Suec. ^v- .

471. Mat. Med. 262. Phil. Bot. 259- RoYEN Lagdbat. 477-

DALllJ. Paris. IS 3. Tilia femüia folio majorc. C. B. Pi».

mo foiio. C. B. Pin. 426. y. Tilia fèmina Folio minoxc. lUd.

i, Tilia Dlmi folio , femine hexagono. RAJ- Angl. Cat. Ed.

111. p- 47 3- I. Tilia füliis molliter hirfutis, Viininibus ru-

bris , Fiu£lu tetrag^no. Ibid. ^ Tilia Bohcraica , Foliis mi-

notibus glabiis, Fruftu -oblongo &C. Till. Pit. iSi. T. 45.



28 Veelmannige BOOMÉN.

ÏI. van Teia , in 't Franfch dien van Tilleul of

^'xui^' ^^^^^^ voeren. De Hoogduitfche naam komt

Hoofd- nagenoeg met den Hollandfchen overeen , van

«TUK. ^^elken ook de Engelfche , Lime , Line of

itm'!^'
Linden - Tree , weinig verfchilt en de Sweed-

fche is Linn , waar van waarfchynlyk de naam

van onzen wydberoemden Ridder zyne afkomst

heeft. Immers zyn Ed, verhaalt, dat in zeker

Dorp van Smaland zig een zeer groote Linde-

boom bevondt , naar welken de DorpeHngen Ti'

liandri , dat is Lindemannen , en Limai ge*

noemd werden.

Deeze Boomen fchynen Inboorlingen te zyn

der Gemaatigde deelen van Europa , komende

zelfs in de Zuidelyke deelen van Swecden me-

nigvuldig voor. Zy kreunen zig niet aan een

fterken Vorst. Men vindtze echter weinig in

de Bosfchen ; want zy beminnen een vetten ,

zwaaren Grond. Overal worden zy , zo we-

gens de fraaiheid van hunne Kroon , als de

fchoonheid van hunne blygroene Bladeren, en

het aangenaame lommer , dat zy door de digt-

heid van hun Loof uitleveren , tot Laanen ,

Haagen en befchuttingen voor de Zon , in Plan-

tagiën , op Buitenplaatfen , als ook in en om de

Steden gebruikt. R a y merkt aan , dat hy in

de voomaamfte Steden van Holland de Graf-

tcn of Kanaalen , midden door dezelven heen

loopende , wederzyds bezet gevonden hadt met

Lindeboomen ; doch in onze Stad , Amfterdam ,

heeft, gelyk wy weeten, zulks geen plaats.
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In Grootte en duurzaamheid des Levens wor- U-

'den deeze Boomen, hoe teder ook op 't Oog, ^xnf.^*

van weinigen in Europa overtroffen. RayHoofd-

Ichryft, dat hy in Engeland een Lindenboora^^^^'j^^

hadt gemeten , die op dertig Voeten Stams vrendhiir'

zestien Ellen of omtrent 48 Voeten omtreks

hadt, dat is ten minfte 16 Voeten middellyn,

zegt de Heer A d A n s o n ; overtreffende dus

ver, den beruchten Lindeboom van Neuftadt

in 't Wirtemburgfche , welke omtrent 10 Voe-

ten middellyn hadt en eene Kroon van 400

Voeten omtreks , breed zynde Noord en Zuid-

waards 145 , Oost- en Westwaards 119 Voe-

ten. Deezen Boom rekende men , gelyk ik be-

voorens gemeld heb * , niet veel minder dan * 11. d.

vierhonderd Jaaren oud te zyn. Waïuo,
In Hoogte , evenwel , munten de Linden ,

sast

wegens hunne uitgebreide Kroon, zo zeer niet Hout.

uit. De Stam fchiet ongemeen regt op en de

Takken fpreiden egaal , naar alle kanten ; zo

dat een Lindeboom zig dan eerst regt fraay

vertoont , wanneer hy onbefnoeid en onbedwon-

gen groeit. Hy levert dus een voorbeeld van

een edelen aart onder de Boomen uit. De Schors,

in de jongheid effen en Afchgraauw, wordt in

't vervolg graauw en barftig , bedekkende den

Bast , Liber of Philyra genaamd , die dun en

zagt is , en zeer bekwaam om op te fchryven ;

weshalve dezelve oudtyds en voor de uitvin-

dinge van ons Papier , daar toe , zo wel als het

Hout gebezigd werdt. M ü w t i n c verhaalt

,

een
II. D£tU III. STUK,
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n. een Boek daar van gezien te hebben , dat meer dau

^^xm!" duizend Jaaren oud was (*). Wegens het Hout,

Hoofd- dat wit van Kleur is en zagt , wordt hy ech-

ter van de Franfchen geteld onder het Mort

hom!"^'
^^'^^ ^^^^

onderfcheiden moet , als betekenende alleen-

lyk Hout van eene bleeke of doodfche Kleur.

Door zyne zagtheid is het zeer gemakkelyk te

bewerken , en , om dat het in 't geheel geen

Kwasten , als ook byna gecne Draaden heeft i

fco iaat het zig tot allerley fyn Snywerk ge-

bruikeoi De Plaatfnyders in Hout, de Beeld-

fnyders , inzonderheid die Lofwerk maaken ,

bedienen 'er zig van , zo wel als de genen ,

die Ltder op een Plank moeten fnyden ^ om dat

het dc Snee der Werktuigen niet vcrftompt. Het

is den Worm weinig onderhevig. Men maakt 'er

Spalken van, en wil, dat de beste Kolen tot

Buskruid daar van gebrand worden.

DcBbden. Ten opzigt van de Bladen is eene aanraer-

kelyke Vcrfcheidenheid onder deeze Boomen^

De Bladen der Linden zyn in *t algemeen

byna rond , in eene Punt uitloopende , zeer

dun en zagt , doch men vindt 'er met groote eö

met kleinere Bladen ; welk vérfchil wel voor-

naamelyk van de Groeyplaats en Grond afhan*

gen mogt. Evenwel fpreckt C. Baühinus
van eenen Berg -Linde met zeer groote Bla-

den,

() Dergdyk Boek, eene nog alet iutgfg«?ene Verhandtf-

!ïng van Cicero bevattende, werdt in 't Jaar ifiSz, zo men
verhaalt, te Dnisfcl , tooi den Keizer gekogt, tegen agtd»i-

ceud Guldens.
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den 5 daar hy geen Vrugt aan waargenomen W.

hadt , en die hy derhalve voor den Mannetjes- ^'^xm!^

Linde van Theophrastüs hieldt , en van flooFo-

eenc Wyfjes . Linde met kleine Bladen. Dee-'*'"^'

ze laacfte komt in de Graaffchappen Esfex enjj/i.

Lincoln , in E:ngLland , menigvuldig in de Bos-

fchen en aan de kanten der Wegen vcor, zo

dat menze fVüde Linde noemt en by de Boeren

Bast , om dat zy van de Schors veelal hunne

Touwen maaken , gelyk in Sweeden ook gefchiedt.

Deeze Boom fchynt maar in wildheid van aart-

van de anderen en gewoone Linden te verfchillen ,

die waarfchynlyk uit dcezen zyn voorcgcteeld. De

Deeze laatfte was bajlerd - Peperdraagende^^^^^^'"^

van Ray genoemd , wegens de Zaadhuisjes,

die, gelyk men weet , in de Linden doorgaans

rond zyn en wat grooter dan Peperkorrels. Na-

derhand nam die vermaarde Kruidkenner in En-

geland een Lindeboom waar, met Olmen-Blade-

ren en een met zeshoekige, als ook een anderen

met vierhoekige Vrugten , die de Bladen zagte-

lyk ruig en de dunne Takjes rood hadt. Deeze

beiden verfchillen aanmerkelyk van de gewoone

Linden. T i l l i n s beeldt , in zyne befchry-

ving van den Kruidtuin van Pi fa , eene Bohecm-

fche Linde af , die kleine gladde Bladen heeft,

en eene langwerpige, wederzyds gefpitfte, zeer

kleine geribde Vrupt.

Ik heb zo even van Mannetjes- en Wyfjes

Linden gewag gemaakt. Deeze bcnaamingen

zien alleen daar op, dat foramige Linden zeer

zeld-
ILDKL. HU STOIC
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Afdee
» ^" naauwlyks om het zevende,

?nf.^' ^gtfte Jaar eens bloeijen en dan evenwel volko*

Hoofd- mene Vrugten draagcn , die men desvvcgen Man*

"^zJ'üi
"cfj^s noemt ;

tcrvvyl de Wyfjes gewoonlyk aU

hoim.
'

Ie Jaaren met Bloefem beladen zyn. Uit de

Oxels der Bladen komen lange Bladerige Riemp-

jes voort, die uit het midden van haar middel-

rib een Steeltje uitgeeven , dat zig in verfchei-

de Bloemflceltjcs verdeelt, maakendc dus een

Trosje van geele vyfbladige Bloempjes , met

veele witte Meeldraadjes gevuld, welke geele

Knopjes hebben. De vyf Slippen van de Kelk,

die wit en fmeerig zyn , omvatten deeze Bloem j

welke , hoewel geen eigentlyk zogenaamd Honig-

bakje hebbende , van de Byën zeer bemind

wordt, die op deeze Linde - Eloefera veel Ho-

nig vergaderen. I^uitendien is de aangenaamd

Geur 5 welken dezelve door Laaiien , Dree-

ven en Straaten verfpreidt , iedereen bekend^

flrekkende in het daar van gedeftilleerde Watef
tot een Hoofd- en Hartfterkend Geneesmiddel,

inzonderheid beroemd tegen de Stuipen en Val-

lende Ziekte.

De vnigr. ^e beroeiilde Tournefort heeft de'

V^rugt van den Lindeboom, als ééne holligheid

hebbende , die twee 2aaden bevat , afgebeeld

en befchreeven. Dit fchynt te flryden tegen dc

opgegevene Kenmerken ; doch de Heer L i n-

N^ iT s heeft waargenomen , dat maar één Zaad-

korrel gewoonlyk tot rypheid komt, de overi.

gen zydewaards weg drukkende, waar door de

VrugE
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Vrugt eenhuizig voorkomt aan de genen , die u.

het niet naauwkcurig onderzoeken, ^xïn^'"
Deeze Besfen of Vriigcen , tot Poeijer ge- Hoofd-

maakt, worden tegen het bloeden uit de Neus,^'^^'^-^

wanneer men hetzelve in de Neusgaten propt 5^50^',"

zeer aangcpreczcn. Niet minder roemt men

de Bladen , uitwendig gebruikt , om de Zwel-

lingen der Voeten te doen verflaan, en deSlym,

uit den Bast getrold'en , is tegen ürand en Won-

den van dienst , zo wel als het Afkookzel der

Bladen om kwaade Zweeren in de Mond en Keel

te zuiveren. Zy zweeten aan den Boom een

foort van Honig uit , die de Handen kleverig

maakt , en door dezelven in W^ater af te fpoeleii

bekomt men een zagt Laxcerende Drank.

(2) Lindeboom, wiens Bloemen een Honig- n,

hakje hebben.
jtleri^ana,

ïn Koord - Amerika heeft de Heer KALMj^^^J**

een Soort van Linden waargenomen , die vyf

Schubben 5 rondom het Vrugtbeginzel geplaatst,

hadden , welke aan de Wortels der Bloem-

blaadjes gehecht waren. Dezelven maaken dan

het Honigbakjc uit , waar door deeze van de

Europifchc Linden verfchilt. De Heer Clay-
1 O N noemt hem , Linde met grootere geipit-
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^ II« fte Bladen. Plukenetius maakt ook van

^ïni.^ eenen , met zeer groote gladde Bladen , uit

Hoofd- Maryland , gewag , hebbende de Bladen zeer

^^/Iw
"^^^ '^^^ Olmen gelykende , en dus aan de

boom. eene zyde breedcr , aan den Rand gekarteld.

Aan anderen , van de Europifche Soort , geeft

hy Hazelnooten- en Berken -Bladen.

De Planten van dit Geflagt hebben dc Kelk

vyfbladig; de Vrugt eenhuizig, driekantig; met
Korrelachtig Vleezige Zaaden.

Twee Soorten komen 'er van voor , beiden

Amerikaanfche y waar van de ééne geen Bloem-
blaadjes heeft, als

^
i. CO Laetia mt Bloemen zonder Bloemhlaad-

Deeze , onder den naam van Guidonia voor-

gefield door Browne , was Laetia gctyteld

door LoEFLiNG, die dit Gewas in laage

Bosfchen nevens Cumana, een Stad in 'tLand-
fchap van dien naam , op 't Noord -end van

Zuid -Amerika, beooften de Karacques, vondt.

De

(i) Laetia Florïhus apetslis. jAcq. ^mer. 24. Hljl. 167.

T, log, Amxn. Acad. V. p. Guidonia Laetia. LoEFL.
Itin. 150. Guidonia Foiiis ovatis

,
utrinque porredis , alter-

nis , quandoque crenatis , Racemis laxis Alaribus, EboWN.



De H^er Jacquin heeft het, zo als het ÏI.

hem in de Bosfchon by Karthagena voorgeko- ^^If^^'

men was , afgebeeld , en dus befchreeven als Hoofd-

cen Boom van twintig Voeten hoogte die uit^'^"^*

den Stam , zo wel als de Calaba van Marte-

nique digt by den Grond , reeds Takken uit-

geeft , die meest aan de enden Bladen draa-

gen , welke ovaal of Spatelvormig , en fom-

tyds aan 't end uitgegulpt zyn , met fyne

Tandjes gekarteld , glanzig , gefleeld, ander-

half Duim lang. Uit de Oxels komen Steelt-

jes voort j die zig in drie Bloemfteekjes ver-

deelen , met Bloemen die uit een vyfbladige

witte Kelk beltaan , gelykende in grootte en

reuk veel naar die van den Haagdoorn. Zy

bevatten omtrent veertig Meeldraadjes , met

dubbelde Knopjes voorzien. De Vrugtcn hadt

zyn Ed. altoos van Vogeltjes of Infekten zo-

danig uitgeknaagd gevonden , dat hy niet ont-

dekken kon , of het een droog Zaadhokje dan

een Bezie ware ; doch dezelve hadt maar ééne

holligheid , bevattende hoekige, Vleezige Zaa-

den.

C2) Laetia met volkomene Bloemblaadjes. ^
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Deeze , onder den naam van Thamnia door

^
w^i?' Browne voorgefteld, zo het fchynt , nam

Hoofd- zyn Ed. in dergelyke Bosfchen waar , als een
STUK. Boompje van negen Voeten , met weinig ver-

fchillende Bladen ; doch dc Bloem hadc hier

vyf Blaadjes , zo lang als die van de Kelk , en

de Vrugten , flaauw driehoekig , uit den geelen

rood , gelceken , voor haare gaaping of op-

fplyting 5 naar Beslen , bevattende dergelyke

Zaaden.

ËLiÊOCARPUS.

In dit GeHagt beftaat de Bloem , zo wel

als de Kelk , uit vyf Blaadjes , doch die diep

ingefneeden als met Franje zyn. De Vrugt is

Pruimachtig met een gckruldcn Steen.

De Geflagtnaam is daar van afkomltig, dat

de Vrugt naar eenc Olyf gelykt , en men
noemtze in Oostindie, volgens Co mmelyw,
Wilde Olyven. Maar ééne Soort is 'er van

opgetekend , die wegens de Bladen den by-

naam van /errata , of Zaagswys' getande ,

voert (i). De Heer J. Burmannüs heeft

de Plant Elaiocarpus met Zaagsvvyze Laurier-

bla.

bus fpicatis. B^URM. ^eyl. 53. T. 4°. BUR>i. Fi. Ind.

121. Ganïtrus. Rumph. jlmh. III. p. 160. T. loi. Perin-

Kara. Hor:. Mal. IV. p. ji. T. z^. Raj. Hiji. zs^ó.DerJr.



bladen en Aairswyze Bloemen , gen^'teld. De- II.

zelve wordt JFeralu genoemd van deCeylonee- ^^^^^^j"

zen. Zyn Ed. merkt aan^ dat 'het een fchoo-HooF-

ne Boom is , wiens Bladen aan den rand itomp^TUK.

getand zyn , het welk ook uit de Afbeelding^.J;'g

blykt , doch fchynen my taamelyk lang gefteeld

te zyn ,
geevende uit de oxels lange Bloem-

Aairen, waar van de Bloemen neerhangen. Zo

het getal der Bloemblaadjes vier is , dan heb-

ben dezelven zestien; zo het vyf is, twintig

Meeldraadjes , en eenen enkelen Styl. De
Vrugten worden onryp van de Inlanders in

Pekel ingelegd, met een weinig Olyf-Olie,

waar door dezelven een Smaak , die naar den

Sniaak van Olyven gclykt , bekomen.

De Perin-Kara van Malabar , een Boom
van ontzaglyke grootte , mot dergelyke Bhdcn ,

die eerst zuur ,
vervolgens bitter van vSmiak

zyn , en zoetruikcnde Vvitte Bloemen aan dcr-

gelyke Aairen groeijcnde , heeft mede eene

Vrugt , die volmaakt naar een Olyf gclykt

,

zo dat men hem te regt den Oostindifchen

Olyfbonm noemen zou kunnen , indien niet de

Vrugten , ryp zynde , donker paarfch waren

,

cn van een aangenaamen rinfen Smaak. Onryp

,

wanneer dezelven wrang zyn , legt menze mede

in Pekel cn Azyn , en dan llrekken zy, gelyk

by ons de Kappers cn Augurkjes, tot verfris-»

fching by de Kost,

De Ambonfche Ganiter • Boom van R u m- n^n

PHiüs , die wegens de Bloemen tot dit Ge-^"^"^'^'



lï- flagt fchynt te behooren , moet zekerlyk een

^"xiif
^^^^^^ Soort zyn , dewyl hy de Vrugten niet

Hoofd- Eyvormig maar rond als een Kogel heeft. Hy
is mede een van de hoogfte Woud - Booraen ,

^^^^""^'"en heeft dergelykc Homp getande langwerpig

ovaale en Lancetswyze Bladen , flaande ook

meest aan 't end der Takken. De Vrugten

hangen aan lange Risten als Aalbesfen. De
grootften zyn als een Snaphaans - Kogel , de

kleinften als Erwten. Het Gevogelte is 'er on-

gemeen gretig naar , en dus fchiet 'er voor de

Inlanders weinig van over: maar het gene dier-

baarst is blyft doch voor hun bewaard , te

weeten de Steen , die zig als een fraay gewerk-
te ronde Knoop vertoont , hebbende in 't m.id-

dcn een Gaatje , dat byna doorgaat , en vyf Naa-
den , waar tusfchen hy aartig , a!s half verhe-

ven , gegraveerd is. Derhalve wordt , door ge-

heel Indie , veel werks van deeze Steenen ge-

maakt , welken het armfte Volk zo menigvul-
dig in de Bosfchen kan opraapen , dat men een
geheel Last of drieduizend Ponden

, daar van

,

op Java, Baley en Madura, voor zestig Reaa-
len hebben kan. Dit is echter maar gemengd
Goed , ver de meeften door 't leggen op den
Grond bedorven

: men zoekt 'er die regt bruin,
glad en klein , doch van egaale grootte zyn ,

uit
,

tot het maaken van Paternosters voor de
Priefters en Eramincn. Van de genen, die dus
uitgezogt zyn , wordt de Hand vol wel betaald

met tien Reaalen, en dan rygenze tusfchen twee



Ganiters dikwils een Gouden Kraal. Men heeft- ^^^Ij

ze , om die reden , zelfs begonnen na te maa-

ken van hard Hout. De Javaanen weeten deezeHoo

Boomen , door het affchillen van een gedeelte ^"^^^

van de Schors , kleine Ganiters te doen draa- Boem

gen. Een Snoertje van dezelven wordt door

hun de Kinderen dikwils , tegen Betovering ,

om de Armen of Beenen gedaan.

„ RuMPHius maakt gewag van veifcheide

„ Soorten (zegt L i n n je u s). Ik heb in de

„ Ceylonfche 20 , in de Javaanfche 8 , in de

„ Burmannifche i(5 en 20 Meeldraadjes , en

„ onlangs een andere Soort of Verfcheidenheid

3, gezien , daar de Kelk in vyven verdeeld was

5, met drie Bloemblaadjes , agt korte Meeldraad-

s, jes, Rolswyze gaapende Knopjes , het Vrugt-

5, beginzel boven , de Styl draadachtig met een

„ enkeldcn Stempel" (*).

L E c Y T H 1 s. Potboom.

In dit Geflagt zyn de Bloem en Kelk, bei-

den , zesbladig : daar is een Tongachtig Honig-

bakje , 't welk de Meeldraadjes draagt : het

Zaadhuisje als een Pot met een Dekzel , bevat-

tende veele Zaaden.

Twee Soorten komen 'er thans in voor , bei-

den in Amerika liuisvestende.

(I) Pos-
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n. (
I
) Potboom met ongeJleeJde , Hartsw;^i'

'^ïm!** ovmle, byna efenrandige Bladen*

STUK. Dcezc , donr den Heer Loefling waar-

thh f!^^'^"^^'^» f^cn zeer groote Eoom, welke van

vjftjor.
"

de Spanjaarden Olleto , dat is Potboom j genoemd

rorj'tS^i'! wordt. Hy draagt de Bladen aan de enden der

Takken , zo wel als de Bloemen , die Aairswy-

ze famengcvoegd zyn , wie van Kleur , beftaande

uit zes ongelyke Bladen , de vier"boven flen rond-

achüig , met den Rand fchuin? omgeboogcn; de

twee onderftcn langwerpig en uitgebreid. Hen

Honigbakje , dat geel is en uit één Blaadje be-

Ihat, heeft de figuur van een Tongetje, en is

opwaards omgcbcogen , van binnen gevuld iftet

een menigte Meeldraadjes , die rondom het

Vrugtbeginzel , toe welks doorlaating het van

onderen doorboord is , hunnen oirfprong hebben.

Dit Vrugtbeginzel is platachtig met een Puntje,

hebbende geen Styl , maar een Kegelvormigen

ftompachtigcn Stempel. Het Honigbakje, in fi-

guur en Kleur volmaakt naar een Eijerdoijcr

gelyl:cnde , cn de drooge Houtige Vrugt naar

een Potje , hndt I. o e f L i n g 'er den Griek-

fchen naam Lecythïs , welke het een zo wel

als het andere betekent, aan gegeven.

(.) Pot.
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(2) Potboom met gejleelde ,
Lancetvormige , H.

ZaagsM-ys' getande Bladen. ^ïff^
HOOFD-

Dc Heer J a c q u i n heeft, dceze vSoort in 'tus:.

de Bosfchcn by Karthagena menigvuldig waar-

genomen. Het is een fraaije Boom , vvcl zes-

tig Voeten hoog wordende, met lange Tak- pct!>oom.

ken gekroond , die Bladen , als gemeld is

,

heeft en Trosfen aan 't end der Takken , be-

llaandc uit groote witte Bloemen , ieder op een

kort dik Steeltje. De Vrugten zyn uitermaate

hard en bruin, van twee Duimen middellyn,een

Potje met zyn Dekzel niet kwaalyk vertoo-

nende. Het Dekzel valt 'er , als de Vrugt ryp

is, af; dan volgt de uitgedroogde Pap en de

Zaaden , maar het ledige onagekeerde Potje

blyft dikwils twee Jaarcn aan den Boom. 't

Getal der Zaaden is agt of daar omtrent. Ivlcn

gaf voor, dat zy ccn Ickkcrny voor de Aapen

waren , wcshalven de Ingezetenen den Boom

Ollita de Mono , dat is Aapen Potjes Boom ,

tytclden , doch zyn Ed. hadt 'er geen Aapen

nicclc pleiziercn kunnen. Sommigen' verzeker-

den hem dat zy eetbaar, anderen dat zy V^cny-

rtig waren. De Bloemen waren altoos bezet

iiict een Soort van zwarte Wespen, die op

't aanraakcn van dezelven zeer vinnig waren ,

vervolgende zelfs den genen, van wicn zv ge-

iergd

ihji^. r, 109.
^ *^

C 5
II. DEFX. m. Stuk.
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11. tcrgd werden met geheele Zwermen , verfcbcï-

^
xin.^*

cIc Schrcedcn van den Boom. Zyn Ed. hadt

Hoofd- te Wecnen zulk flag van Vrngten , uit Brafil

'
" gebragt zyndc 3 gezien , die grooter waren dan

eens Kinds Hoofd , bevattende ook veel groo-

ter Zaaden. Deeze zullen van den Jacapucaja

van M A R c G R A A F zyn geweest , welke tot

dc voorgaande Soort behoort.

De Geflagtnaam is zekerlyk van den ver-

maarden \' A T E R u s , door zynen I.yst der

Vx'eemdc Planten van den Wittenbergfen Tuin,
als anders , in de geleerde Wereld bekend ,

afgeleid.

De Kenmerken van dit Gcfiagt 7\n , een

vyfbladige Bloem en in vyven verdeelde Kelk:
liet Zaadhuisje drickleppig , eenhuizig, driczaa-

vluri^
."^^^^^^ ^^"^'^ ^^^"^^ hetzelve bekend Ci),

h^dkn. '
th"e onder den naam van Indifche , naar den
Amandelboom gelykende , met eene genaveldc
Vrugt, welke een bloote Pit heeft, allcenlyk

door eenen Kusfenswyzen Bolfter gedekt zyndc,
voorgefteld is door Ra y. Men houdt hem' voor
de PauQe van den ISIalabaai fcn Kruidhof , dac

pulvinato trifia'o tcfto. Raj. HiJi. m^s. Pluk. Mm. 28.
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een zeer ücüykc Boom is , cngcvaar zestig II.

Voeten hoog , met een Stam van by dc zestien
^^^^ff

^

Voeten omtrcks , hebbende een dikke Afch- Hoofd-

graauwe Schors , welke, gekwetst zynde, een""^«

Vogt uitgeeft , dat door de Zonnefchyn geel , i,^^"^'

hard en zo broofch wordt als Glas. De Bladen

z>Ti 'rondachtig gcfpitst , dik en glad , gclteeld

,

een Span lang en een Hand breed , van boven

groen , van onderen geelachtig , bitter van

Smaak , doch zonder Reuk. De Bloemen , Zon-

nefchermswyze vergaderd , beftaan uit vyf dik-

ke, witte Blaadjes, in 't midden een menigte

Meeldraadjes hebbende , van een aangenaame

Lelie -Reuk, doch bitter van Smaak. De V rug-

ten , naar Walnootcn in de Bolfter gelykende

,

zyn langwerpig rond , van onderen fraaller en

aldaar met de omgeboogen Kelk gekroond, van

boven als gezegd is ,
gedekt met eenc groote

Pit , naar een Amandel gelykende , welke bitter

is en famentrekkende. De Boom groeit overal

aan de Kust van Malabar , is altoos groen

,

brengt jaarlyks Vrugten voort , en blyft, zegt

men, wel driehonderd Jaaren -vrugtbaar. Van
de Stammen der jonge Boom.en maakt men
Masten , en van die der oude Boomen , door

uitholKng, Vaartuigen, welke wel zestig Man
voeren kunnen. De gedagte Harst, uit den

Stam , Wortel , Vrugten , voortkomende , dient

,

als zy in Olie gefmolten is, in plaats van Pek

of Teer , en ftrekc ook tot een zeer goeden

W^ond-

II. Deu., iii. Sns«
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II. VVond-Ealfem , komende , zo 't fchynt, veel

^Tm met de Gom Animé overeen (*).

Hoofd-
stuk. Caryophyllüs. Kriiidnagelboom.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn eenvou-

dig. De Bloem is vierbladig, de Kelk in vie-

ren gedeeld en dubbeld : de Viiigc een Bezie

met één Zaad , voortkomende van het Vriigt-

beginzel onder de Bloem.

c^ryo'phyi
^^^^^ éénc Soort , wederom , is hier van op-

/«.ITroJ-»- gegeven (i) , welke den gewoonen Kruidnagcl-

Kruidna- Boom Uitmaakt, en tevens den Wilden bcgrypt.

gei-Booiu. De natuurlyke Groeyj)]aats van dezelven is op

de Molükkcs , in een lieete , drooge , ja byna

verfchrocide Grond , welken die Eilanden heb-

ben. Dcczc Groiid is hun zo eigen , dat inenze

cp andere plaatfen niet heeft kunnen voonkwee-

ken ; ten minlte tot die volkomenheid niet

brengen als op Ambon en daar omflrceks. Dit

heeft de Ncderlandfchc Oostindifche Kompagnie ,

r,u omtrent anderhalve Eeuw , in bezitting doen

blyvcn van dceze Goudmyn der Speceryën (fJ.

Ik

(») In Not:s ad Il.rt. Malalarkam.

(i) Cnrj-ophyl'us. Syit. Nat, XII. Tom. II. Gen. 669. p.

= 65. Hort. CUf. zcj. Mat. Mtd. z6. Caryophylliis Aroma-

tcus fmrci^ oj:oi:go. C B. Pin. 4.10. Caryophyllüs Aroinniicus
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Ik moet de Hiflorie van deczen Boom kor- i^*

tclyk ontvouwen. Meer dan agthonderd Jaa- ^xm?'
ren zyn de Kruidnagelen bekend geweest. De Hoofd-

Arabieren fpraken 'er reeds van, in de ^^^'"^^^^^^^^j^
,

Eeuw. De Chincezcn , al vroeg gedagte Ei- gei- Boom,

landen bcvaarende , bragtcn dezelven , die on»

der de Ingezetenen , wegens de liittc van 't

Klimaat , in geen achting waren , van daar in

hun Land , en ontdekten de waarde van deeze

Specerye. Zy verhandelden die, naderhand ,

aan de Spanjaarden en Portugeezen , welke de

Nagelen in Europa overvoerden , en dezelven

tot een hoogen Prys vertierden aan de En-

gelfchcn en Nederlanders. Toen Koning Phi-

lips onze Natie cn Engeland , in het ftuk van

Koophandel , geheel de wet wilde (lellen, na,

men de onzen het befluit, om zelf Speceryën

te gaan haaien uit Oostindic , en zy maakten

zig, in 't voorst der Zeventiende Eeuwe, ge-

heel meefler van de Molukkifche Eilanden , en

in 't byzonder van Mackjan of Machian , dat

voor de Moederplaats der Nagelboomen gehou-

den v/erdt. Op Ambon , alwaar die door de

Portugeezen in menigte geplant waren , heeft

zig onze Natie , na dat dit Eiland hun ontwel-

digd was , federt wel het voornaamfle geves-

tigd , en , door de Inlanders van alle de Mo-

lukkes aan zig te onderwerpen , is het onze

Oostindifche Kompagnie gelukt, de Engelfchen

buiten dien Handel te houden ; inzonderheid

door de Nagelboomen te vernielen op alle

dee.
n. Drtu III. STOK.
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II. deeze Eilanden , uitgenomen vier , te weeten

Afdeel»
^„^^^^^ Qmo, Anemo en Nasfelau Q*) , welke

Hoofd- een genoegzaame veelheid , ja veel meer dan

STUK. genoeg tot den Nagel -Handel der gedagte Ed.

[d^B^m. Kompagnie , in Europa , uitleveren (f). Te
gemakkelyker kan men deeze Boomen uitge-

roeid houden , om dat die op hunne Groeiplaats

zeer kiefch zyn , willende niet tieren in de Ge-

bergten , maar alleen aan den Omtrek en op

een bekwaamen afftand van het Strand , daar zy

geen aandoening hebben van de Zee-Lugt. Op
de groote Eilanden , Java, Borneo, en zelfs in

dat gedeelte van Celebes , 't welk Makasfar ge-

noemd wordt 5 zyn wel de Plantfoenen overge-

bragt , doch zy droegen 'er geen Vrugt, Zo is

dan de Groeiplaats van deeze Spccery tot den

Molukfen Archipel, beooften Celcbes
, bepaald.

De Nagelboom is te tellen onder de fierlyklte

Boomgewasfen. Hy gelykt in Loof en Kroon
naar den Laurier, doch wordt wel zo groot als

een Bcukeboom. Doorgaans verdeelt zig de

Stam , vier of vyf Voeten boven den Grond ,

in cenige dikke Takken ; geevende overal dun-

ne

als tot Banda behoorende aanmerkt , Oma , Honhma en

NusfaLiut. Dit zullen waarfchynlyk de oirfprongelyke of In-

diaanfche naamen zyn. De hier van my gebruikte , naar de

Hollandfche üitfpraak gefchikt, zyn uit Barchwits , Oostind.

Rafehefchreihuns, Chemnits i/Jo , in Oóèavo, ontleend.

Ct) In een Jaar heeft men z miilioenen HoUandfe Ponden

Kruidnarrelen
, op Amboa , ingeoogst» Rumfh.
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ne Takjes uit , die met elkander eene piera-

miedswyze Kroon maaken. Het Hout is hard ^xm.^
cn de Takken z:yn taay. De Bladen komen Hoofd-

in gedaante veel met de Laurierbladen over-*^"^*

een, doch zyn lansier gefleeld , aan de kanten

effen, geenszins gekarteld , aan de ondcrzyde

geelachtig, aan de bovenzyde hoog groen, cu

zo glanzig, als of ze met Gom bellrecken wa.

ren. Dat zy fmaller zouden zyn dan de Lau-

rierbladen ,
gelyk de mecften willen , blykt my

niet. In iViey komen aan deeze Boomen de

jonge Bladen , die roodachtig of licht bruin

zyn, uit, en kort daar na openbaaren zig, aan

de enden der dunne Takjes, Trosfen van Bloem-

knoppen , die in de vierde Maand de figuur

nebben van Kruidnagelen , naamelyk naar bo-

ven allengs verbreedcnde en zig aldaar in vier

punten verdcclende , waar tusfchen een rond

Bolletje begreepen is. Dit Bolletje opent zig

,

cn vertoont zeer kleine Bloemblaadjes , waar

tusfchen een menigte van Meeldraadjes begree-

pen zyn ; doch in anderen blyft het gcflooccn ,

cn middelerwyl wordt de Nagel roodachtig

hetwelk het Kenmerk is om dezclven in te

nTcn ziet hier uit de reden der Nederduit-j^i^eNags-

fchc bcnaaming van Nagel , in 't Latyn Cïa-

VHS ;
dc-wyl die Scbepzel cenigermaate gclykt

naar een Houten Nagel , dien de Timmerlieden

gebruiken, of mar een kort üomp Spykertje.

De Chineefche naam is Tenghio , v.aar van de

Ma.
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II« Malcijers en Molukkanen Tsjenke gemaakt heb-

^Tm ^' ben , en de Javaanen Chanke ; doch de regte

HooFB- inlandfe naamen zyn Boa Lawan , Bonngoe La-

STUK. Bugu Lawan , dat is een Vrugt of

iSSr i^^oeni die naar een Spykcr gelykt. Men plagt,

ze in 'c Neerduitfch ook wel Grofels - Nagelen

te hceten ,
volgens den Franfchen naam Ge-

roffies en Cloiix de Gerofie , 't welk eene ver-

baftering van O.iryophylkis is. In 't Engelfch

noemt men ze Cloves ^ in t Spaanfch Clavo,

in 't Hoogduitfch IFurtz - Nagekin , dat is Spe-

cery - Nagelen.

Zonderling is 't , dat zig in deeze onvolmaak-

te Schepzels van de Vrugt des Booms deszelfs

geheele Specery - achtigheid als geconcentreerd

bevindt. De Kruidnagelen, immers , door Vuur

en door de Zonncfchyn llcrk gedroogd, leve-

ren de kragtigüe Specery , raooglyk , die 'er in

de Wereldbekend is, uit. Ik behoef van der-

zelver nuttigheid in de Huishouding niet breed-

voerig te fprcekcn. In de Indiën gebruikt men-

zc zeer weinig , om dat zy zo heet zyn , en

fchynt dus deeze Specery meest ten diende

van de gemaatigde Lugtrtreeken des Aardbo-

dems gefchapen. In kleine veelheid geeven zy

de Spyzen een aangenaamen Geur en Smaak.

Niet minder lekkerheid zetten zy de gedeflil-

leerde Geeilen of Liqueuren by. In de Ge-
neeskunde dienen zy, zo uit als inwendig, tot

Hoofd-, Hart- cn Maagfterking , mids men de

grootheid der Gifte tot een Scrupel op zyn



2 Deel, Plaat xii
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tioogst bepaale. Meest echter is de gedeftil- M,

leerde of uitgeperlte Olie van dezelvcn in ge-'^'^nf'"

bruik , die de Nagelen in heetheid nog onein- Hooro-

dig te boven gaat. Voorts komen zy in ver-

fcheide famengeftelde Winkelmiddelen. ^.fSt"
De Kruidnagelen zyn niet het onderfte van

de Vrugt, gclyk fommigen zig verbeeld fchy-

nen te hebben (*) , maar de Kelk met het in-

geflooten Zaad of eigentlyke Vrugtbeginzel zelf,

RuMPHius, immers, merkt aan, dat 'er wel

eenig verfchil is tusfchen de Naj^elen , die op

Ambon groeijen
;

zynde fommigen wat groo-

ter , anderen wat kleiner , en eenigen byna wit

blyvende , die men van *t Wyfje meent te

komen : doch hy zegt uitdrukkelyk; , dat men
verkeerdelyk de gewoone Kruidnagelen van de

Moernagelen , als of die elk van een byzonde-

rcn Boom , de eerften van het Mannetje , de

anderen van het Wyfje kwamen, met Avi-
c E K N A onderfcheidt ; aangezien op alle dc

regte Nagelboomen deeze Schepzels , indien

menze niet afplukt, de Vragten worden, het-

welk de zogenaamde Moernagelen zyn.

Na dat , naamelyk, de Nagelen, voorgemeld ,'^''^^1^^'

het Bloeizel , 't welk by uitftek welriekendeje.

"

is, beftaande uit de Bloemblaadjes en Meel-^'vJ.^'j,

draad-

(*) De HypocarpIIs , Clavis di£lis » Caryophyüorum Aro-
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11. draadjes , afgeworpen hebben , dan openbaart

^^Kiii^'
^'"^"^j^ Nagel een Ringetje,

Hoofd- en in dat Ringetje of Cirkeltje een klein week

STUK. Puntje zegt R ü INI p K I u s : welk een en andere

TsotT'
''^"'^^ Takje met Kruidnagelen

^'
en Bladen , dat ik in Liqueur bewaar , cn hier

in Ftg. I. Plaat Xll , heb laaten afbeelden

,

zeer duidelyk befchouw, 'c Gezegde Puntje

is zekerlyk het topje van den Styl cn het Rin-

getje misfchien het Honigbakje. Aan het zelf-

de Takje bevinden zig ook eenigen met ronde

Bolletjes, hoedanigen insgelyks voorkomen on-

der de gedroogde Nagelen. Dit Takje moet

dan geplukt zyn juist in die ftaat , wanneer de

Nagelen ter drooging tot Specery bekwaamst

zyn. Van beiden één ncemcnde, en dczelven

in de langtc doorrnydcndc , bevind ik dat 'er

van binneir^her^aadbeginzel , onder aan dien

Styl , in vervat is , en in het gezegde Bolletje

de Bloem , zo dat deszelfs opening en Iplyting

de tweede Kelk moet maaken, die waarfchyn-

lyk afvalt met de Bloem. Sommigen
, geloof

ik, zullen gedagt hebben, dat de gezegde Bol-

letjes de Zaaden waren , en uit dien hoofde

zullen de Kruidnagelen Hypocarpia zyn genoemd

geweest, dat is Voetjes van de V^rugt.

Door naauwkeurige befchouwing van deeze

doorgefnccdene Kruidnagelen , onder het Mi-

kroskoop, ben ik van het gezegde verzekerd

geworden. Immers ik bevind in die met hec

Bolletje j gelyk by Letter A , hoe hetzelve in



P Ó L Y A b R i A. 51

zyne bekleedzels , rondom den Styl, een me- II.

nigte van Meeldraadjes (Stamina) bevat , met^^jfnL^"

rondachtige Meelknopjes (Antherce) en heb Hoofde

zelfs tevens , op het Glazea Plaatje , ook het^^"*;.

Stuifmeel QPoUen) gezien. Daar uit is dan^^'^^J;'*

blykbaar , dat die Bolletjes geen Zaadhuisjes

zyn , noch Zaaden van de Kruidnagelen. Ey
Letter B vertoon ik de helft van den doorge-

fneeden Kruidnagel zonder Knopje, die nevens

de andere aan het zelfde Takje zat. Hier ziet

men , hoe het Zaadbeginzel ( Ovum ) reeds in

grootte een weinig toegenomen is , en door

een klein Buisje gemeenfchap met den Styl

heeft , _wiens buitenlïe dikke Rok , omgefla-

gen, 't gezegde Ringetje maakt, dat ik voor

het Honigbakje houde, geevende aan zyn Rand
de Meeldraadjes uit, 't Is waar, dat hetzelve

zig een weinig Vierkant vertoont , doch het

verfchilt zeer van de vier Ityve Hoorntjes ,

welken de Heer Linn^us aan het Vrugt-

beginzcl (Germen) toefchryft, als daar in uit-

loopende , beneden het Kasje van de Bloem (*}.

Men ziet hier duidelyk , dat het gezegde Zaad-

beginzel van het Honigbakje , zo wel als van

de algemeene Kelk , zynde het Germen of

Ovarium, geheel is afgefcheiden , hebbende al-

leeö

n o'olongum nngnum , Comiculis quataor ri^idïï

rminatum , infta Receptaculum Floris. Srylus

epraculo quadiangulo infeitus. Stigma llmpicx,

D 2
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n. leen , door middel van een Steeltje , gemeen-

^'xu?'' ^c'^^P onderfte en dus waarfchynlyk

Hoofd- met het Mergachtige des Booms : terwyl oog-

•Tujc. fchynlyk de buitcnfte B-ist of Schors het Bloeni-

iT.'stm. beklccdzel , en de binnen fte Bast dc Bloem-

blaadjes formeert , komende , dus , al het ove-

rige der Vrugtmaaking uit het Houtige, Vaa-

tige en Mergachtige van den wSteel, Takken

en Stam voort , gelyk in dc algemccne be-

fcbouwing van de Eigenfchappcn dor Planten

/ is voorgedragen (*). Het Honigbakje kroont

het Zaadbeginzel » en de gezegde Hoorntjes

behooren tot dc Kelk of 't Vrugtbeginzcl
( Ger-

men) , kroonende naderhand de Vrugt (Peri-

carpiumj welke het Zaad bevat (f). Hier is

't immers waar , gelyk Tournefort zo

dikwils gc7cgd liccft , Calyx abit in Fructum.

rcMoet. Het eene^-blykt uk de Afbeelding van een
wgcea. Bloem, uit Rumphiits by Letter C, den

Stempel niet cnkeld , maar als een Kruisje voor-

ftel-

(*) 2lc het 1. DiELS I. STCK van dceze Natuurlyh

«ijfyrit, bladz. 77, 78.

(t> De Heer Lin.v.ïUS regt, in Philofiphia Bttm-.ica,

fmcurJaium. De Kruidnagelen zyn dan weezentlyk het Ovor

Ed. (w Gtr.. Pl.ir.tarum) gezegd wordt, met de famenlui-

kaïde Hoorntjes van het Cermen gekroond te zyn; terwyl dc

Tier Hoorntjes » we'ke zyn Ed. bedoelt , tot dc Calyx of

het uitwendipc van den Kiuidnagd, dat ü tot htt Ccrmm (tC

Viuscb^iozcl , bcbooten.
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lende ; het andere uit die van de zogenaamde ir.

Moernagekn t
welke de Vrugten van den Kruid-

^^^Jj^j^^'

rar^el - Boom zyn , by Letter D. Ik heb 'er Hoofd.

zodanig één, uit myn Simplicie - Kas , gedroogd ^'^u^;

doen afbeelden , komende nagenoeg , en , wat het^J'^jf^'^

daar in begreepen Zaad E aangaat, volmaakt

mcc de Afbeelding van Romphius overeen,

L'cc/.c Autheur merkt aan , dat wanneer de

Nagelen , in die ftaat gelyk zy aan ons Takje

voorkomen , nog twee of drie Weeken aan den

Boom blyvcn , dezelven alsdan langs hoe meer

uitzwcllen , terwyl het Kroontje zig meer en

meer famentrekt , tot dat zy eindelyk wel een

Lid van een Duim lang en zeer dikbuikig

worden , bevattende onder een dunne Schil een

Zaad als een Koffyboon , 't welk door een bog-

tige Streep , als 't ware , in tweeën is verdeeld.

Die zyn de Arahophylli der Geneeskundigen ,

die maar weinige Speceryachtigheid bezitten,

vallende het volgende Jaar van zelf van den

Boom. Men kanze ook , ryp zynde , afplukken ,

cn dan worden zy wel in Suiker ingelegd , om
op Zee tegen een kwaade Maag en 't Sch'^ur-

buik te gebruiken. By de Javaanen en Chincc-

zen maakt men 'er gebruik van tot Tover-
iniddclen. S a L m a s i it s oordeelt met reden ,

dat men dceze Moemagelen veeleer Caryophyl-

li y cn deregte Kruidnagelen Anthophylliy als

nog in 't bloeijen ftaande wanneer zy geplukt

worden , behoorde te noemen. Doch de ge-

woonte moet ons hier , gelyk altoos , de wet

^ 3
'

ftcU
II. T>rtL. m. STUK.
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II. ftellen. Zeer duifter zyn derhalve by WeiNt
^^Tm.^' M ANN, op Plaat Nomm. 324, de Bloemen van

Hoofd- den Nagelboom als de Moernagels voorge-
STUK. ^^i^ . ^Q^^ ^ordt door de befchryving op-

gehelderd.

Konings- JBehalve de gewoone zyn 'er die men JTo-
Nageie«:

^i^gs - JSügeUn noemt, in 't Maleitfch Tsjenh-

Radja , in 't Latyn Caryaphyllus Regius. De
eenigc reden dier benaaming is , dat zy by de

Koningen en Vorften der Indiaanen in onge-

meene achting waren, wegens haare zeldzaam-
heid. Men hadt 'er , naamelyk, maar één of

twee Boomen , en wel op het voorgemelde Ei-

land Mackian , de Moederplaatfe der Kruidna-
gelen , van gezien, 't Verfchil der groeijing is

groot , dewyl zig aan de enden der Takjes "ge-

fchubde Aaircn in plaats van Nagelen , of met
een foort-vaa-^ageteu daar tusfcheö vervat ,

vertoonden; des men alleenlyk dezclvcn hieldt

voor een misgewas of monftreus voortbrengzel,

gelyk zig aan eenen Boom, op de Kust van Hitoe,
in 't jaar 1693 vertoonde, die in plaats van Na-
gelen alleenlyk zulke gefchubde Aairen voort-

bragt , niettemin fterk van Smaak en ReuJc.

Zou dit ook van den Ouderdom dier Boomen
afkomftig kunnen zyn ? Hoe 't zy , men vindt

'er onder den naam van Caryophyllus fpicam,
die de Indiaanen Tshinka^Popaua heeten , by
Piso gewag van gemaakt. De Indiaanen ry-

gen deezë Aairen aan een Touwetje , om zc

•wegens den aangenaamen Reuk als Ringen aan

de
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de Armen te draagen. De Konings - Nagelen 1?»

zyn in 't Werk van Weinmann
, op Plaat N. xm^^

325 5 zo veel uit de befchryving derzclven Hoofd

blykt , zeer wel vertoond.

"

Men vindt in de Bladen , Schors, het Hout, ^wiidc

de Wortels en Vrugten van den AmbonfchenboSl

Kruidnagel - Loom , ook wel eenigc Reuk,

doch op ver na de kragt niet van de Kruidna-

gelen. Even zo is het gelegen met den Wil-

den Nagelboom , die vooikomt op alle. de Spe-

cery - Eilanden. Hy verfchilt in geftalte weinig

van den tammen of regten Nagelboom, doch

evenwel zo veel , dac men hem daar van kan

onderfcheiden. Hy groeit wat hooger door-

gaans met een enkelen Stam opfchietende ,cn

lieeft een brecder Kroon. De Bladen zyn groo-

ter , en grocijcn- met fay Paaren iolmaakt in 't

kruis, maar fchccf. Gcwrecvcn zynde , hcb-

bcnze eene wilde Nagel - Reuk met ecnige Zuur-

tc gemengd , v\aar aan zy kenbaar zyn. De
Scliepzels komen ook aan Kroontjes voort , maar

veel minder in getal en hebben eenigermaate de

figuur van Nagelen , doch zyn wel eens zo

groot , met veel kleiner Hoofdje. De Bloem- en

Vvugtmaaking . verfchilt weinig en de Vrugten

zyn ook een foort van Moernagelen , maar met
een Bol fier, die Vleezig is en zuurachtig, ge-

lyk de Wilde Jamboezen hebben. Dccze
worden aan de Vogelen tot Spyze overgela-

ten , die naar dezelven , zo wel als naar dc

regte Moernagelen , zeer gretig zyn , en dus

D 4 door
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Afdeel
niiddel van de Korrels of Zaaden , die zy

^xiiu" niet den Afgang loozen , zo wel de wilde als

Hoofd- tamme Nagelboomen voortplanten.

Sommigen willen , dat deeze Wilde door

verbastering uit den tammen Nagelboom ont-

ftaat , waar van R u m p h i ü s niet vreemd

fcheen te zyn. De r^te Kruidnagelen zyn

wel eens met die van den Wilden Boom ver-

valfcht geworden, Mooglyk zyn die Nagci-

boomen , welken men , aan de Vaste Kust van

Indic» op Madagaskar en elders aantreft, van
dergelyken aart. Ten minüen worden die, welke

Plükenetius noemt Kruidnagelen van een
flaauwe kragc van Malabar , met Blad en
Bloem zeer groot , hier t'huis gebragt.

Syaiplocos.

De Kenmerken van dit Geflagt, dat zyncn
naam van de zeldzaame famenvoeging in de
Bloem heeft, zyn, vyfBloemblaadjes, de Kelk
in vyven verdeeld , de Meeldraadjes in de
Bloemblaadjes ingeplant.

SyJk,,,
^^'^^^ ^^"^ ^^^^^ ^^^^ '^'* ^oor (l),

j'i^rJnZ' ^elke den bynaam van Marteniekfe voert, om
'"Marte- °P Eiland door den Heer Jac-
nickii. QuiNis waargenomen. Het was een Takkigc

Boom 5

(i) Syaiplocos. Syst. Nat. XH. Tom. II. Gen. 677, png.
?<9. jAC(^ ^mer. 24. Jjiji, 155. Tab. 175. Fig. «8. c'ofer.
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Boom , van vyfentwintig Voeten hoogte j welke II.

de Bladen Eyvormig 5 fpits, Zaagswyze getand
/^^^'^^f^*

glad, Lederachtig, gcftecld, in eene onbepaal- Hoofd-

de plaatzing heeft, dc Bloemen wit, van Reuk^^"'^»

als die der Haagedoorn. Zy beftaan uit vyf

Blaadjes , die als een Pypje famengevoegd zyn ,

bevattende een menigte van Meeldraadjes in

tlric of vier ryën aan het Pypje van de Bloem

,

van binnen , in 't ronde aangegroeid , worden-

de de onderften allengs korter. Zy voegen,

door hunne inplanting , de zyden der Bloem-

blaadjes zodanig famen , dat 'er de Bloem als

eenbladig door wordt, niettegenftaande zy vyf-

bladig is. Dq Vrugt hadt zyn Ed. niet ge-

zien.

Hier toe wordt een Gewas betrokken , by

de Indiaanen van Pirimi in Zuid- Amerika Q?-

fer [-^cnaamJ , het welke de Heer L o e f l i n g

aldaar waarnam , als zynde een Boomachtige

Heefter , met langwerpige Bladen , hebbende

eene Pypachtige Kelk , die tweetandig is , en

vier Bloemblaadjes , langwerpig en overend

ftaande, benevens twintig Meeldraadjes , in vier

Bondeltjes of r^'ën verdeeld, een weinig korter

dan de Bloem , die fchoon wit is van Kleur.

Het fchynt my derhalve met dat Marteniekfe

weinig overeenkomst te hebben.

De Boomcn , die Veelmannig zyn en maar
éénen Styl of Stempel hebben , thans door

my befchreeven zynde , gaan wy
, dewyl 'er

onder de Twee- en Driewyvigen geen voor-

ko'
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II. komen , tot de F'ieTwyvigen over. Van dezel-

ïiiL^*
'^'^^ geen andere bekend , dan de twee

Hoofd- volgende Geflagten.

STUK,

T E T R A C E R A.

De Kenmerken zyn , een zesbladige Kelk

cn vier Zaadbuisjes , welke de vier Hoornen
maaken, daar dit Geflagc zynen naam van heeft»

TetrLr*
eenigftc Soort (i), daarvan bekend,*

JIm' voert den bynaam van Folubilis , om dat het

Bw?^"^'
^^" Klimmend Gewas is, wordende van Plu-
ken e t i u s getyteld

, Amcrikaanfche Boom ,

naar de Winde gelykcnde , welke by dc Inge-
zetenen van Barbados dc BreedUad- Boom heet,
met Zaagswys getande Bladen. Plier toe be-

,
trekt LiNNMVs cV;i A'ncry-u:^:'.^:, Bsu-
hehmn , rnet zeer grootc Olme - Bladen , en
vierdubbelde" Zaadhuisjes , van dien zelfden
Autheur. De Heer Browne, die hem Te-
tracera genoemd heeft

, geeft 'er groote Spa-
telsvvys' ovaalc Bladen, met een Punt, aan, en
by Sloane komt dit Gewas voor, onder den
naam van zeer groote , misfchien Pruimdraagen-

de
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de Boom, die een Hennipachtigen Bast heeft

,

met zeer lange en brecde Bladen, Het was Afdeel.

een zeer groote , hooge , wyd uitgefpreide jjooJJ>

Boom , hem veel voorgekomen in digte Bos- stuk.

fchen op 't Eiland Jamaika, Zyn Ed. vermoe-

den, ten opzigt van de Vrugten, fchynt echter

geen plaats te hebben ,
dewyl die , als gezegd

is 5 tweehoornig zyn.

Dit nieuwe Geflagt, door den Heer Al la-

mand aan den Ridder opgegeven, heeft de

Kelk in vyven verdeeld ,
gekleurd , met de

Slippen ftomp, holrond, afvallende: vyf Bloem-

blaadjes, die ovaal, holrond en groot zyn: veel

Draadachtige Meeldraadjes , met langwerpige

Knopjes. Ilct Vrugtbcginzel is rond , met vier

Stylen (fomtyds minder^ en ftompe Stempels,

wordende een Vleezigc Pruim , die Klootrond

en zeer groot is, met vier driekantig ovaale

Nooten , welke Netswyze gefleufd zyn , be-

zwangerd.

De eenigfte Soort (i) , die den bynaam van
^^^^

Nootdraagende voert, is een hooge Boom met Nur[fer,<m.

drievoudige Bladen ; de Kelk en Bloemen g^^^ï!'^^

paarfch. Dezelve draagt Vrugtcn van grootte

als eens Mcnfchen Hoofd , waar, van de Pit-

(i) Caryocar. I*1s.nüif. alt. p. 154 , -47.

lU D££L. III. STUK.
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IL ten eetbaar zyn eri fmaaken als Amandelen. De

^TuL^* Groeiplaats is aan Rio de Berbice en te Es-

HooKD fequebo.
sTvtL. Onder de Vyf- en Zeswyvigen van decze

Klasfc geene Boomgcwasfen voorkomende , gaan

wy tot de Veelw^vigen , dat is die zo wel

veele Stylen als veelc Meeldraadjes hebben ,

over. Het eerile daar onder voorkomende

Geflagt is.

D I L L E N I A. Roos • Appel Boom,

Dus genaamd naar den geleerden Dille-
Kins 5 door wien, uit Duitfchland afkomftig,

de Planten van den vermaarden Kruidhof van

den Heer vS n e r a r d , te Ekham in Engeland ,

zo pragtig aan 'c licht gebiagt zyn, buiten en

behalve zyne andere Kruidkundige Werken ;

gelyk den Lyst der Kruiden , die omftreeks

Gjcsfcn groeijcn , enz.

Behalve de Veelman- en Veelwyvigheid
,

voorgemeld , maakt ecne vyfbladige Kelk en

Bloem , benevens veelzaadige Huisjes, die fa-

mcngcgrocid cn met Pap gevuld zyn , de Ken-
merken uit.

IMaar ééne Soort , wederom , kwam in hct-

zelve voor (i), welke den bynaam van Indica

^óostin- heeft j als in de Oostindiën huisvestende. Zy

(i) DMa. Spt. Nét. XIL Tom. IL Gcii. 61%. p. 373-
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voert by Rümphius den naam van Son> II.

gium , in 'c Neerduitfch Roos- Appel Boom

om dat de Vrugt , die Appelachtig is , niet Hoofd-

kwaalyk naar een geflooten Feonie-Roos ge-^^"^'

lykt. Op fommigcn van de Oostindifche Ei-^S^V«f^*

ianden komt hy voor , hebbende cenen Stam

van omtrent twee Voeten dik. Aan de Kust

van Malabar , daar de Indiaanen hem Syalita

noemen, bereikt hy wel de lioogte van veer-

tig of vyftig Voeten. De Bladen zyn lang-

werpig , een Span lang en een Hand breed ,

donker groen , van boven glanzig , flerk ge-

ribd, en aan de kanten fcherp, doch grof, ge-

tand. De Oostindifche heeft de Bladen veel

grooter, aan jonge Boomcn by de twee Voe-

ten lang, en wel een Span breed. Ieder Blad

komt uit een lborc van Beursje voort, dat zig

in tweeën opent. De Bloem is een ronde

Knop, uit zes Lederachtige Bladen beftaande

,

welke een menigte Meeldraadjes influiten , die

het Vrugtbeginzel , dat uit veele Stylen be-

ftaat , omringen. Als deeze Bloem , die veel

naar een witte Roos gelykt , en niet minder

aangenaam van Reuk is, eenige Dagen gebloeid

heeft, dan fluiten de Bladen zig, in plaats van
af te vallen , en blyven geflooten , binnen de

Bla-

U,rt. CHf. zzi. Songlam. RumPH. Amb. H. p. 14. T. 45.
Syalita Hort. Mal. III. p. 39. j. 3» , 39. Raj. Hifl.i-jo-j.

Malus Rofea^Malabacica, Sjalita diék. Pua. A'^.r.

IIi Drs*, UI, 5TVK.
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il. Bladen van de Kelk^ tot dat de Vrugt ryp is

Afdeel, geworden , als wanneer zy zig voor de tweedë

maal openen, en dan op nieuws als een Roos,

sTUï. die de Vrugt , uit veele Zaadhuisjes beftaande,

tfril'oom'^^
't midden heeft, vcrtooneni Dit doet veelen

van de Inlanders zig verbeelden , dat deeze

Vrugt voorkomt zonder BÏoért. Hetbinnenfte
Vleefch , de grootte hebbende van een ge-
fchilden Oranje - Appel , en op dergelyke manier
in veele , gemeenlyk in twintig Stukken, ver-

deeld , is hoog geel en Slymerig, bevattende
ieder deel omtrent agt Zaadkorrels. Deeze
Appelen , ongeopend , gebruiken zy even als

zuure Limoenen , om de Saus van Vifch fmaa-
kelyk te doen zyn. Als dezelven zig aan den
Boom geopend hebben , is 't een blyk van
iiuniie rypficiJ , en dan wordt dit Sappige v'lecfch j

dat rms of »iurachtig is, zo raau^ afs ingepe-
keld , van de Iplanders tot eene verfnaperirP^
gegeten.

Een andere Soort van dit Geflagt fchynt, zo
de Heer Ltnn^us thans aanmerkt, te zyn
de Sangius van Rumphiüs (*}, welke door
deczen Autheur gezegd wordt, Mannelyk en
Vrouwelyk te zyn , alzo de eene Boom alleen-
Jyk Bloemen, de ander Vrugten draagt. Voor
het overige zou dezelve weinig van den befchree-
venen verfchillen. Hy behoort mede tot de

(*) Amk 11. T. 4«. tx A'Muark. Zie LiNN. Mant, al
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hooge Woudboomen. Dc Vrugteii van het II.

Wyfje hebben van buiten vyf rondachtige s^^^m^*
zeer dikke , holle Bladen , die zig openende Hoofd-

eenen Appel vertooncn , van gedaante als cen^™»
gefchilden Sinaas - Appel , doch wel zo groot als^J'^^J^

een Pompelmoes , en dewyl de buitenlle Bla-

den gekleurd zyn , waar binnen deeze Appel
,

als een Hazelnoot in zyn BoUler , of gelyk

de Braamboozen in haar Kelk , vervat is, zo

gceven zy den Boom een fchoon aanzien.

Op Celebes heeft men 'er drie veranderingen

van. De gcmeenücn zyn geelachtig of van

een Appelkleur: anderen witachtig en deeze

zyn taamelyk zoet : anderen zien roodachtig

en deeze worden zelden raauw gegeten, w^e-

gens haare zuurheid. Evenwel maakt de Land-

aart hier in een groot verfehil. Op Java wor-

den ze meeih voor do Zvvynen gelaten. Men
heeft 'er , die van de Boomen vallende zeer

lekker zyn. Op Makasfar noemt menze Boe-
-

hoeken , om dat het Hout veel van Wormen
wordt doorgevreten ; doch Roos -Appels is de

gemeende en befte naam.

LiRioDEEïDRON. Tulpenboom.

De Geflagtnaam is afgeleid van de gedaante

der Bloem , welke ten deele naar een Lelie ,

ten deele naar een Tulp, of liever ook naar

een Roos gelykt.

De
ILDuL, III. sruK.
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11' De Kenmerken zyn , negen Bloemblaadjes

,

^'ïm.^' vervat in ecne driebladige Kelk ; de Vrugt

Hoofd- Pynappelswyze als uit Schubben famengC'

^"^^^^
hoopt.

Twee Soorten komen 'er in voor , als volgt.

(i) Tulpenboom jnet gekwabde Bladen*

j Zeer bekend is dit Noord - Amerikaanfche

^Liriodm-QQyf2LS gcwordcH , door zyne voortplan tinge in

P^fera.'* " ons Wereldsdeel. Men vindt , door den be-

gend?^^' roemden HermannuSj onderden naam van

Fïrginifche Tulpdraagende Boom
, mooglyk al-

lereerst , de Afbeelding daar van uitgegeven

,

doch alleen met de Bladen , hebbende die Hoog-

leeraar 'er de Bloemen niet van gezien. Uit

Zaadcn , door den Oxfortfchen Hoogleeraar

BoBARTüs aan hem gezonden, maakte zyn

Ed. de gisfmg , hoedanig de Vrugten mogten

zyn ; maar dezelven kwamen niet op. Men
hadt toen reeds, onder dien naam, in de Leid-

fche Akademie - Tuin een Boom van meer dan

eens Mans langte , welke federt tot een taamelyke

grootte

LlrlöcUnirt» Foliis oMtls. Sjit. Kat. Xll. Gen. 689.

f. 373- Hort. Cliff. zii. Hort. Ups. IJ4. Gron. T^irg. 60.

«.OYFN Lugdb/it. 494, Kalv. hin. II. p. 322. TiiEW. Ehret,

, «IJ. TaHpifera Virg. trlpaitito Acers folio. Pluk. Alm. r^-

T. 117. f. J. & T. 24S. f. 7.CATrSB. Car. I.T.4g. SFLIGM.

Fó;f. I. B. Pi. 96. Raj. Hiji. 1798. /3. Tuliplfcra Cu^linia-

na, &c. Pluk. Alm. 37? T. 6%. f, 3,
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g^-ootte is gekomen, welig tierende in de vaste ^^JL
Grond. Die, welken hy zo groot als een Oclcer- ^xm'**

nootcn-Boom, in den jaare 1683, op Lust- Hoofd-

plaats buiten Londen gezien liadt , en daar reedt,^^"^*

over dc twintig Jaaren was geweest, .droeg cok^.J^j'/'-^'^

geen Bloem noch Vrup;t.

Men vindt Yr tiians, onder den naam van

Liriodendron met hoekige geknotte Bladen , een

zeer fchoone Afbeelding van , met de Bloera

en Vrugt , in de uitmuntende Verzameling der

Tekeningen van den Heei' E h r e t , door wylcn

den Roomlch Keizerlyken Lyf - Arts , T r E w

,

.en in 't. Werk van W e i nm a n n cene taa.

j-nelyke met de Bloem , doch die van C A-

TESEYj thans ook in 't Werk van Selig-
MA.NN over de Vogelen , is niet zeer frar.y ,

hoewel mooglyk niet minder naauwJceurig, wat

de Gclnike der Bladen aangaat, welken P lu-

xenet lUs by de Bladen van Efchdoorn., in

drie Kwabben verdeeld , met de middclüe als

afgefneeden , heeft vergeleeken. -Gezegde Ca-

ïESBY merkt aan , dat de Bloem meer naar die

van de zogenaamde Kievits • Eijeren - Plant ,

.dan naar Tulpen of Leliën zweemt. Uit èyne

Afbeelding weet ik niet , wat oordeel daar over

te .vellen. Lly merkt aan , dat het een zeer

grooie Boom wordt, hebbende dikwils den om-
trek van dertig Voeten. Dit moet men niet

van de Kroon , maar van den Stam verflaan

,

waar ui: de ^Vilden zo vvel als de Europeaanen

IJ. DEfi. III. StL-E,
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1I« in Noord - Amerika , veelal hunne Kanoos of

^ïif^ Schuiten maaken, door den Stam uit te hollen,

Hoofd- gelyk de Heer Kalm aanmerkt , fpreekende 'er

aldus Van.

ijj?"" 35 De Tulpenboom groeit, overal , in de Wil-

5, dernisfen van dit Land (*). De Ki'uidkundi-

„ gen ïioemen hem Uriodendron en den Tulp-

5, draagende Boom; dewyl zyne Bloemen, zo

„ wel wat de grootte als de Kleur en het uit-

wendige fatfoen aangaat, eenigcrmaate naar de

„ Tulpen gelyken. De Sweeden geeven 'er den

„ naam van Kanoetra.o^b^ verkorting Kmm
3, dat is Kanoos -Boom, om de gezegde reden,

„ aan: maar van deEngolfchen, in Penfylvanie,

3, wordt hy alleenlyk Poplar , dat is Popelier,

j, geheten. Men houdt hem voor den hoogften

„ en dikllen onder alle lioomen van Noord . Ame-
„ rika, en dat hy on^e grootfte «oomen in

„ Europa in hoogte zoude evenaaren
; doch de

„ witte Eiken en Dennen, zelfs hier te Lande,
„ zullen hem niet veel Wyken. t'Js ondertus-

„ fchen zeer bevallig in 't Voorjaar , of in 't laatst

„ van Mey, wanneer hy in voilé bloefcm ftaat,

„ een zo grooten Boom , t^vee Wcekcn lang ,

„ geheel met Bloemen bedekt te zien. Zyvx Loof
5, heeft iets byzonders, 't welk de Engelfchen

3, dco

*>^P«"fy'vanIe „„melyk. CATrgpv mciict aan , dat dee-

rika
,

van dcn Zuiaj.oek van flouda af, tot in Uieuw.En-



deezen EoomjOp eenige ph^t^en , Oud Wyfs
f^^^'

, Ilembd doet noemen. Men gebruikt zyn Hout ^^m-

„ tot veelerley Timmerwerk, van het kleinile af, Hoofp-

„ tot het gvootlte toe. Daar worden Balken , ^V^^'

„ Planken, Ribben , Latten van gezaagd; Hy^- Boom^"^

„ blokken , Houten Plakken , Lepels van gemaakt

;

„ het dient tot Kiil-n, Kallen en aUcrley Schryu-

werk. Ik heb een t:iamclyk groote Koornfchuur

3, gezien, die met alles en alles gebouwd was van

„ een ecnigen Tulpenhoom. Een groot gebrek,

3, echter, is 'er in,dathet ,naamelyk, gelyk ons

„ Vuuren-Houtjdoorde nattigheid fterk uitzwelt

3, endoor de droogte dan wederom geweldig barst

5 en fcheurt. Men heeft het tweederley?, geel-

,
achtig en wit van Kleur. De Bast of bchots

kan iD ongemeen dunne Blaadjes, gelyk het

5, MoskovifchGlaSjgefcheiden worden. DeBla-

5, den, gekneusd , worden Legen Hoofdpyn om 't

„ Hoofd gebonden. Aan Paai-den , met Wormen

5, geplaagd , wordt het Poeijer van de Schors ,

„ droog ingegeven. Veelen verbeelden zig ook ,

„ dat de Bast der Wortelen , tegen de Koorts

,

5, niet minder dienllig zy , dan de Kina. De

Boom groeit zo wel op hooge als laage Landen

,

„ doch , daar de Grond zeer nat is , wil hy niet

3, wel voort".

De Bloemen van deezen P.oom zyn groen-

achtig , van buiten geel en rood , van binnen

gevuld met een menigte van hoog geele of Oran-

jekleurige Meeldraadjes. Zy bellaan uit ze«
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n. lange , fmalle , aati *t end Spatelswys' verbree*

^*xnr
^*

(len'^e Bloemblaadjes , die , in eene Klokswyze

Hoofd- figuur famengevoegd , de grootte en figuur byna

van een kleine Tulp, of van dc Kievits - Eijcr-

icTn!^'''" Bloemen hebben , doch dikwils zig ook uitfprei-

den als een Roos. De Kelk is driebladig en valt

eer af dan de Bloem , wier Meelknopjes , zeer

fmal, op zyde gehecht zyn aan de Meeldraad-

jes , en deeze omringen een pieramicde van fa-

incngchoopte Vrugtbeginzels j zonder Stylen ,

maar ieder een ronden Stempel hebbende. Daar

is geen Vrugthuisje : de Zaaden zitten onder aan

den Grondftcun van een platte Schub , byna ge-

lyk in de Pynappelen famengevoegd, naar wel-

ker Pitten zy ook wel gelyken.

Als eene V'erfcheidenheid is door Linn/t-.cs

tot deeze Soort betrokken de Tulpenbuom van

Karolina , die de Bladen langer en lioekiger

heeft 5 byPLUKENETitis, waar van ik geen

byzondere bcfchryving vind.

II. (-) Tulpenboom met Lancetswyze Bladen.

ferl^'^'" Deeze Soort is ontleend van den Boom, dien

gend?"'
R ü M p ^ I Tj s noemt Berg - Sampacca of Wilden

Sampacca - Boom , eigen tlyk, volgens de Ma-

leitfe Taal
, TsjampacGa , een Gewas , daarmen

ook tamme Boomen van' heeft, wier Blotfem

00'

f21 Uriodendron Folils lanceolatls. S^st. Nat. XII. BaBM-

Fl. Ind. I2+, Sampacca montana. Rumph. ^mb. II. p, 234. T.
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ongemeen lieflyk ruikc. Dc Wilde Sampacca

is hoog en regt van Stam: de Bladen zyn van

figuur als die der Perfikboomen cn üyf : deH<

Bloemen , van negen Blaadjes, waar van drie^^

het Bekleedzel uitmaaken , zyn aan den Boomhe)

bleek geel , doch afgebroken worden zy ras

brnin, terwyl de onderfte helft wit blyft, van

reuk als Mispelen. Het middelltuk wordt een

enkele Vrugt , van grootte als een Pruim , doch

uit Schubben famengefteld ; zo dat de rype Vrugt

in omtrent twintig Huisjes van één valt^ ieder

een platten , rooden Korrel verbergende. Het

Hout der oude Boomen geeft 3 wanneer men

'er in kapt , een aangenaamen Reuk, daar de

Indiaanen Oliën cn Zalven geurig mede mmi-

ken. Dit is hec voornaamfte gebruik dat men
van dcezcn Room heeft , die in hec hooge Ge-

bergte der Eilanden van Oostindie , doch zeld-

zaam, groeit.

Magnolia,

De Kenmerken van dit Geflagt, dat zynen

naam van den beroemden Kruidkundigen Mac-
NOLiüs , Hoogleeraar te Moncpeilier, heeft,

:zyn , een driebladige Kelk en negen Bloemblaad-

jes : de Vrugt beftaat uit tweekleppige gefchuh-

de Zaadhuisjes mee uithangende Besfen, die het

Zaad bevatten.

Vier Soorten komen van hetzelve voor, al te-

maal in Noord - Amerika groeijehde , als volgt.

E 3 (I) Mag.
II. Deel. III. Stuk,
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(i) Magnolia met Lancetswyze aanblyvende

STUK. De Bloem van deeze Soort is de allergroot-

, ^. Üe onder al het Geboomte , zo de Heer Lik-

rarS'o'''üMi2S aanmerkt. Een keurlyke Afbeelding van

Grootbioe-dit fraaije Gewas vindt men in 't gezegde Werk
«ige. van Eh R E T door T r e w , v/aar uit blykt

,

dat de Bladen van onderen geelachtig ros zyn.

Men geeft 'er , in zekere Verzameling van En-

gelfche gekleurde Plaaten, Laurierkers - Bladen

aan. Het is een ongemeen grootc , Roosach-

tige , vv'itte Bloem , welke hetzelve verfiert

;

hebbende , volgens de Afbeelding , meer dan

een Span of by de tien Duimen middellyn

,

met Bloembladen van byna een half Voet lang

cn een Hand breed. Het groeit in Florida

'en Karolina.

n, ("2) Magnolia met langwerpig Eyronde van

ttucf'''
onderen blaauwachtige Bladen.

Blaauwbl.1- Dat

(t) Magnolia Foliis lanceolatis perennautthiis. Sysf. Nat.

XII. Gen. 690. p< 373. Magn. Fol. lanceolatis perfiilentibus

&o. MlLL. Dia, T. 172. Magn. altisfima Floie ingenti can-

TBEW. Ehrtt. T. 35. Magn. altisfima Laurocerafi folio,

Floie ingenti candido. Amom, Angl, T, 14.

Kat. XII. Magn. Foliis ovato- lanceolatis. H^n. Cliff.

GnON. V^irg, 6u KALM. It. II. p. 324. Magn. Lauri foü"

fubtuï albicante. Dill. Rith, 207. t. iós. f. 205. Catesï-

Car, I, T. 39. SeLïGM. re^. I. B. Pl. TWW. E'iret. T- 9-
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Dat fommigen deeze Bladen van onderen H.

blaauwachtig , anderen witachtig noemen, wordt "^^jj^j^*

opgehelderd door de omfchryving van P lu- Hoofd-

KENETius, die het een Virginifchen Tulpen-^'^^^*

boom tytelt , met Laurierbladen , welke aan deag-

terzyde gekleurd zyn met een blaauwen waafem ,

P3TiappeItjes en Besfen draagende. By Ray
vindt men het Tulpdraagende Laurierboom

met gekelkte Besfen geheten , met Bladen die

van onderen uit den Afchgraauwen of Zilver-

kleurigen purperachtig zyn. De Heer Kalm
zegt , dat men dit Gewas, in Penfylvanie en
Nieuw Jerfcy , op veele plaatfen , in fchraa-

ie Moerasfige Velden aantreft. De Europeaa-
nen noemen het aldaar de Beverboom , om dat
de Bevers naar de Schors zeer gretig zyn :

doch fommige Engclfchen noemden hem ook
Swamp - Sasfdphras , anderen de Witte Laurier.

Men vindt , zegt liy , deezen Boom ook veel

Noordelyker dan Penfylvanie , alwaar die tegen
'c end van Mey begint te bloeijen. Behalve
het ongemeene fieraad , dat dezelve diestyds
aan de Bosfchen geeft , zyn de Bloemen vaa
cenen zeer aangenaamen en zo fterken Reuk ,

dat men de nabyheid deezer Boomen , op een
half Kwartio: gaans , dikwils gewaar wordt

;

in-

Tiilipifcra Vireinlanil
, LattrlnisFolüs.averfi parterore cceruieo

tincIJs, Coin.baccifer.1. Pluk. Al>«. 379. T. 6s. f. 4. Lnu.
rus, Tulipifera, Baccis calyculatis. Raj. Hiji. 1690 &

E4
H. DEEL UI. Stok.
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II. zonderheid tegen den avond. De Bloefem hou'dc

^^xiii.^
wel twee of drie Weeken ftand , en het is

,

HnoFD' g€duurende dien tyd , zeer vermaakelyk door

sTöK, Wildernisfen te reizen. De Besfen, die als

ïKin Draadjes van de Vrugten afhangen , ryp

zynde , Haan ook fierlyk , door haare fchoon

roode Kleur, en zyn lekker, wordende tegen de

Hoest cn Borstkwaalcn gcpreezcn. Men laatze

in Rum of Brandcwyn aftrekken , waar vaiï

men dan 's morgens ccn Slok neemt. Het Af-

kookzel van den Bast zou tegen den Buikloop

dienen , zo wel als dat der Takken tegen Ver-

kouwdheid en Jicht , als ccn Swectdrank. Van

het Hout worde tot Schaavcn gebruik gemaakt.

C A T E s B Y zegt , dat deeze Boom gemeen-

}yk zestien Voeten lioog wordt , groeijcnde

oirfprongelyk in Karolina eu Virginie,. op vog-

tige plaatfeö , doch , in drooge Gronden of in

Tuinen verplant , fraaijer wordende ; des men
hem 'er veel tot fieraad en om den lieflyken

Reuk nahoudt. Hy wordt ook de Kleine Tul-

penboom genoemd.

Dce-

(i) MagwÜa FoIJis ovato-oWongis rtcuminatis.

XII. Mqgn. F->J. ovato- lanceolatis acuminans , an

bus oVmGs. Miii. DiSf, Magn. Flore alI)o , F
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Decze, die de Bladen jaavlyks vallen laat , II.

en dezelven van enderen groen heeft, is cen^^JJlj^

byzondere Soort , welke ,
volgens C la y r o n , Hoofd

alle anderen in dikte en grootte overtreft. Moog-"^^"^-

lyk zal die van den Heer Kalm, in de Bos-

fchen van Penfylvanie en Noordelyker, waarge-

nomen , zo even gemeld , deeze veeleer zyn.

De Heer MiLLERzcgt, dat dezelve de Bloe-

men Itomp heeft.

(4) Magnolia met Lancetswyze Bladen , de iv.

buitenjle Bloembladen afhangende. trï^:^,

Drleblai

De Heer Catesby , van deeze een Af-^*^'

beelding geevende , noemde ze Magnolia met

een zeer wyde witte Bloem en eenc hoogvoo-

de Vrugt. Dat de Bloem , echter , zo groot

de Afbeelding , welke de Heer Trew zo van

de gedaante van 't Gevvas , als van de dcclcn

der Bloem- en X'rugtmaaking , ten naauwkeu-

riglle aan 't licht gegeven heeft. Do Bloem-
bladen zyn ook veel fmaller , en de drie bui-

tcnlle derzelven , die bovendien in Kleur van

REW. Ebret. T. öz/ó^.

E 5
U. Def.l.111, Stuk»
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II. de anderen verfchillen, hangen nedcrwaards af,

^^xfii^*
"^y^ omgeflagen en geelachtig groen. Men

Hoofd, zou die voor de Kelk , ten minfte voor het

STUK. Bloembeklecdzel , aanzien. Voor 't overige is

jh^^oUa.
j^j^^j^ Sneeuw -wit. In de Afbeel-

ding van den Heer Ehret zyn de Bladen

van Kleur , zo 't fchync , wederzyds donker

groen met een bbauwen Glans. Deeze Soort

groeit natuurlyk in Karolina , ter hoogte van

zestien of twintig Voeten, volgens Cates-
EY, wordende Umbella-Tree Zonncfcherm-

Boom genoemd van de Engelfchcn, Dc Stam

wordt zelden dikker dan vyf Duim over 't

kruis , hebbende een witte Schors en zagt Spon-

gieus Hout ; de Bladen doorgaans dertig Dui-

men lang en vyf Duimen in 't midden breed ,

zyn eenigemiaate Zonnefchermswyze of als

een Kroontje «an 't end der Takken geplaatst

,

komende de IBlocm in deszelfs midden voort.

De Heer Ehret vondt 'er , in 't jaar 1760,

een bloeijende in de Tuin van den Heer Cor-
don , voornaam Hovenier by Londen, waar

van de gedagte Afbeelding is ontleend.

M I C H E L I A.

De Kenmerken van dit Geflagt , dat naar

den Kruidkundigen M i c h e l i us zynen naam
heeft, zyn, een driebladige Kelk, waar in vyf-

ticn Bloemblaadjes : de Vrugtcn veele vierzaa-

dige Besfen.

Als
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Als de ccnigüe Soort fi) is hier toe betrok- H.

ken geweest, de Sampacca van R

u

mph lus, ^^xijj^^

of Tsjampiacca ; niet de Berg - Sampacca, dieHooro-

de tweede Soort van Tulpenboom uitmaakt j^"^"^»

maar de gemeene of tamme Sampacca - Boom , Mi^ieHa

welken de Europeaancn , tc Batavia , Drz^mn-^^^-J^'*-

boom titelen , wegens de Troswys' hangende

Vrugten. Het is een middelmaatige Boom
,

dien men in de Tuinen , door geheel Indie ,

aankweekt wegens den lieflyken Reuk der Bloe-

men , welke Oranje » Bloemen wegens de Kleur

genoemd worden , en Hoeren- Bloemen om dat

'er het Maleitlch Vrouwvolk het Haair mede
optooit ; doch zulks is onder dezelven de alge-

meene Mode. De Reuk deezer Blocn.in is

geil en fterk , maar -het Hoofd minder bczv. aa-

iende dan die der Cananga- Bloemen, trekkende

naar den Reuk van Narcisfen. Men betrekt cr

toe den Champacam van Malabar , dat een hoo-

ge Boom is, met den Stam wel anderhalf Voet

dik ,
op Zandige plaatfen groeijende , wiens Bla-

den een Span lang, drie of vier Duimen breed,

en dus langwerpig zyn met een fhialle Punt

,

donker groen van Kleur ; de Bloemen , uit der-

zelver Oxels voortkomende , agt buitenfte Blaad-

jes,

(O MicMia FolIIs lanceolatls. Sytt. Nat. XII. Gen. 6<,i.

II. DiEu iir. Sim.
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II» jcs, cn wederom agt daar binnen hebbende,

^^xm''" omi innende de Meeldraadjes, die, even als io

Hoofd- de Magnolia , digc rondom de Vrugtbeginzels
sTu.v.

geplaatst zyn. De Smaak deezer Bloemen is

lamcntrckkcndc, de Reuk aangenaam. Uic ééne

Bloem komen , dac zonderling is , vecle van el-

kander gelcheidene , troswys' aan een Steeltje

hangende , Zaadhuisjes of Vrugten, welke de

gedaante van een Balzakjc hebben , bevattende

ieder zeven of agt Nierachtige Zaaden.

Behalve de Bloemen heeft men weinig gebruik

van deezen Boom, op Ceylon Hapughaha ge-

naamd , alwaar van deszelfs Hout Schccdeii

gomaakt worden, 't Getal der Bloemblaadjes,

van den dubbelen Krans , vyerdt door den Heer

O s E F. c K op Java veertien , van R v m r h i u s,

on Am')oa , \\lYicn of zc^ncn , en aan de Kust

van Malabar, -als gezegd is, zestien waargeno-

men : zo dat vyftien , gclyk in de Kenmerken

gezegd wordt , het gemiddelde getal is. Het

wordt onder de Javaancn als een byzondere Eer

aangemerkt , Luiden van meer Vermogen of

Aanzien met zodanige Bloemen te bcfchenken.

(2) Michelia met Eyronde Bladen,

^.vonimot. nieuwe Soort heeft de Hoogleeraar

witte. N. L. BuRMANiNUs hier bvgevoegd de

mi'

U) Mlchtlïa FoIIis ovatFs. EüMi. Flor. Ui, 114- Sample

O lyiveftris. RUMPH. Amh. I. p. 202. T. 68. Michelia l-oliis
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mide Sampacca R u m p h i u s , by de Ja- H-

vaanen ,
zegt zyn Ed, , Tsjampacca- Ommng ^^r^^*

gctyteld , die de Bladen Eyvormiger in de ge- Hoofd-

droogd overgezondene heeft, dan zy in de gc-^"^'"^*

dagte Afbeeldingen zyn. Deeze Wilde heeft

de Bloemen wit , en veel fjappcr van Reuk ,

en dezclven krygen , fchoon in dc Tuir.cn ge-

teeld zynde , nooit die kragtcn van de andere

Soort. De jonge Bladen wat gekneusd en in

Water geweekt, tot dat het roodachtig wordt,

doen de Amboineezen in de Oogen om het

Cezigt op te helderen. Met den bynaani van

Tsjampiacca heeft onze Ridder deeze Soort ook

I'^:-,i:-r'::n zyn, eon driebladi-c Kelken

zcs Blucmblaadjcs : de Vrugt-Troslen , die den

naam aan dit Gefxagt geeven , beflaan uit een

menigte van vierzaadige Besfen.

Twee Soorten zyn daar van aangetekend , als

volgt.

(f) Drn'vc^.oom inet efenrandige Bladen.
j

Tot^^^--;^

'i) • .V.ïf. XII. Gen. (J9I. p/^hc.'

''"^

-74. t v: . Iiis Zeylanica M?M Ar-

n^enlKi ^ , - ^uïs. KURM. Tics. Ze ^l.

Bl.UM. Fl. Ind. 124.

II. DEfi. III. STUS.
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11. Tot deczc Soort , welke Ceylmjche Wilds

^^xni.^* Drwi/ , met den Smaak van Abrikoozen , ge-

HooFD- noemd v.as door den vermaarden Herman»
STUK. KUS, vrordc betrokken het Pifang - Touw \m

hLT^' R ü r.r p H I u s , 't wclk een Rankgewas is , by

de Boomen op kruipende , ïh c Lat^-n Funis

Mufariu? , cn dus geheten , om dat de Vrugten,

die aan Trosfen hangen , eenigcrmaate naar de

Pifang of Banannen gelyken, of liever, omdat
de Bloemen 'er den Keuk van hebben. Dceze

beflaan uit zes Blaadjes, omringende een Heu-
veltje van Vezeldraaden , dat aangenaam is ora

te eeten. Men vindt 'er, op Ambon en de na-

bun rige Eilanden , eenc breed- en fmalbladige

Soort van , beiden aan de kanten der Bosfchen

grocijende. De Vrugten, als kromme Vingers,

vol gepakt met ronde platte Boontjes, arckken

meest tot Voedzel der Aapen , die men 'er me-

de in Strikken vangt , wordende de Schors van

de Wortelen en het Hout in de Medicynen ge-

bruik:.

Van gelyken aart is de Narum- Panel van Ma-
labar, die een Heelter is van vyf of zes Voeten

hoog , doch langs de Boomen wel ter hoogte

van twee of drie Mans langton opklimmende.
De Bladen zyn

, gelyk in de Ambonfche, lang-

werpig en donkergroen , doch de Vrugten fchy-

nen 'er wat kleiner tc vallen , hebbende maar

een Duim langre. De Wortels, het Hout,
de Bladen en Vrugten , lïcbben altcmaal eefl

Kruiderigen Reuk , inzonderheid de Schors',

uit
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uit welke een Olie geftookt worde , welke niet H,

aangenaam van Reuk en bitterachtig is , en

tegen verfcheide Gebreken dienllig, zo wel alsHooru-

de Wortelen , in Water gewreeven , en de^"*""^*

uitgeperfte Olie der Vrugten gebruiken de Ma-^J^ÏI^'*

labaaren tot verzagting in Wonden, inzonder-

heid van de Peesachtige deelen , Pynen en Sa-

mentrekkingen.

Schoon hier van geen byzondere aangenaam- dmn^.
hcid des Reuks gemeld worde, betrekt men

'^j."'^'"''""

doch toe de Cananga • Boomen van R u m p h i u s

,

wier Bloemen in aangenaamheid van Reuk de
meefte anderen overtreffen. De Tarnme is een
taamelyk hooge Boom , die deswegen overal

,

op de Oostindifche Eilanden
, by de Huizen en

in de Tuinen , of ook aan de Wegen nagehou-
den wordt. De Stam mag een Vadem in 't ron-
de haaien. De Kroon is lugtig: de Bladen fhan
aan dunne Takjes, gelyk in de Perfikboomcn,

zynde fomtyds wel een Span lang en een
Hand breed, bly groen, dun en flap hangende.
Dc Bloemen komen tusfchen en agter de Bla-
den by bosjes voort. Men zouze byna voor
Kwastjes of Kwispels aanzien , als uit zes lan-
ge , fmalle , neerhangende Bladen bcftaande

,

tusfchen welken een Hoofdje ver\ ac is , dat een
Knopje heeft, waar uit de Vrugt voortkomt

,

die de gedaante herft van cene Kegelvormige
Knoop

, van binnen met eenige weeke bor-
rels gevuld, weJke van de \^ogeIs veelal worden
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II' opgegeten , en dan door den Afgang geloosd j

xifh^' hetwelk deeze Boomen veTmenigvuIdigt.

Hoofd. Hoewei deeze Vrugten ook aan Trosfen groei-

svüK,
jen. kan ik toch in die alles weinig overeenkomst

iJSSf' niet den gedagten Druivcboom befpeuren. De

Reuk deezer Bloemen, als uit dien van Narcis-

fen en Kruidnagelen famengelteid , is ongemeen

llerk, doch zeer bemind by de Indiaanen, die

dezelven zeer gaarn by zig in het Haair of in de

Kleederen draagen , als ook in de Huizen en

Bedlteeden uitfpreiden , alwaar die haaien Reuk

behouden tot den derden dag. Zy mengen de-

zelven onder den Tabak, dien zy rooken,
of onder de Pinang , welke zy kaauwen. Op
Bruiloften en Maaltyden worden 'er de Huizen
mede verfierd. Ook maaken zy , door deeze

Bloemen
, met die van de Sampacca, in Olie

af te trekken, een welriekende Zalf daar van,

met andere Speceryën en Kurkuma , om zi^' het

Lighaam daar mede te befmeeren. Dit doet

inzonderheid het Vrouwvolk, mecBende dat die

geele Kleur haar bevallig maakt. De gedestil-

ieerde Olie van deeze Bloemen i.s ïfeondcrheid

le Batavia , by de Ligtekooijen zeer in ach-

ting, en wordt van haar, by Druppeltjes , zeer

duur betaald. Inderdaad deeze Olie , waar van

iets door den mccrgcmeldcn Richter, te

Batavia lang in de Apotheek geweest , door l]era

zelf geftookt' zynde is medegebragt, en my ter

proeve vereerd , bevind ik zeer lieflyk, doch

aJs menze by zig draagt of veel ruikt het Hoofd
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swaarende
,

-gelyk R u M p h lu S dien aaqgaan- n«

de zegt. ^'

Behalve de tanime zyii 'er ook Wilde Canan- Hoofd-

ga - Booinen , waar van R u M p h i u s driederley

befchryft, een Driebladigen , een Smal- en een

Breedbladigen. De ecrtle wordt , wegens dé
driebladigheid der Bloemen, dus geheten. Dè
Vrugteh hebben de grootte van Pruimen en be-

vatten drie platte Korrels-, leggende in een Sly-

merig Vleefch. Van de Pitten deezer Korrels

wordt , door de Indiaanfche Vrouwtjes , een

welriekende Zalf of Boborri gemaakt. De Smal-

bladige komt ih gedaante haast aan den Tam-
men , doch heeft Vrügten als Hazelnooten

,

mede aan Trosfen groeijende. De Breedbladi-

ge ftemt , wat de Bladen aangaat, meest met
den Sampacca- Boom oVereen. ' Van allen zyn
de Korrels welriekende , en de verfche Bloe-

men flap, maar gedroogd zynde byna zo fterk

van Reuk als die van den Tammen Gananga-
Boom.

(2) üvaria met Zaagswys' getande Bladen, u.

De hier bygevoegde Japanfche, van Kaem-SCiSS
PFEn befchreeven, is maar een kleine Heeüer,
met Takken van een Vinger dik , met eene

Schors

(2; Uvaria Foüis ferratls, Syst. Nat. XII. Frutex viscofus
ï»rocumbens. Folio Tdephii vu!g3ris «rauk? , Fiuftu rac^wo-
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II. Schors zo lyraerig , dat een klein Stukje , daaï

^
xiif^' afgerukt en gekaauwd , den Mond en Keel

Hoofd met Slyra vervult. De Bladen gelyken naar die

«TUK, gewoone Hemel - Sleutels , zyndc lang-

werpig ovaal , aan beide enden fpits, met een

Steeltje ; twee , drie of vier Duimen lang, in

't midden niet wel half zo breed , fomtyds uit-

gcgulpt of gegolfd , aan de kanten met uitltee-

kendc Puntjes getand , ftyf en dikaclitig , glad

cn bleek groen. Aan een Steekje van ander-

half Duim , dat dun is en groen , hangt een

ronde Groep van dertig of veertig Besfen als

Druiven, die op een ronde Knop zitten, digt

tegen elkander aan, byna gelyk de Moerbeziën,

of Braamboozcn. Ryp geworden zyn deeze öes-

fen rood, laf op de Tong, en bevarrcn Nier-,

acbtigc Zaadkcrrcls , van ccnc Iecl\ke ichcrpe

Smaak. De Knop , waar op deeze Besfen ge-

zeten hebben , gelykt , in grootte en gedaan-

te 5 naar een Aardbezie. Van de Bloemen

maakt Kaempfer geen gewag ; maar de Vrugt

bet rek dit gewas tot de Druiveboomen.

A N N O N A.

De Kenmerken zyn met die van het voor-

gaande Geflagt overeenkomflig, uitgenomen dat

de Vrugt een rondachtige als 't ware gefchub-

de Appel is , met veele Zaaden.

Agt Soorten komen van hetzelve voor, als

volgt.

(O An-
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fi) Annona met Lancetswjs' övaale, gladde, lï.

glanzige i vlakke Bladen en gedoomde ''^^^1^^^'

Frugten. Hoofd-

Decze Soort verfchilt van de anderen, door ^
haare groote op 't Oog gedoomde Vrugt. Zy «'"ncata,

valt zo wel in Oost- als in Westindie, en 'tJoom?'^'

is duider , van waar zy haaren naam en af-

komst hcbbe : alzo het zeker is, dat men haar

in Westindie reeds lang by den naam van Am-
9ui gekend heeft , en , aan den anderen kant

,

nit de aantekening van den Hoogleeraar J.Bur-
MANNUs blykt , dat de Inlanders op Ceylon
haar Anon heeten. Volgens R u m p h i u s noemt
menze , in Oostindie , dikwils Mama of Meno-
«a , op Ambon Nonas , welke naamen veel

overeenkomst met Anona hebben. Waarfchyn-
lyk zal die naam , door de Spanjaarden of Por-

tugeezen , eerst in Westindie daar aan gegeven >

cn door dezelven , zo niet het Gewas zelf, ia

Oostindie zyn overgebragt. Weleer fchynt

zy

(i) Awtna Fülils lanceolatis glabiis , öltidis, planb; Po-

ll* DIEL, IB. StVK,
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Afdeel
^^'^^^ Qmnahanus bekend

3nïi.
' geweest te zyn, welke 'er ook door Pater Plu-

Hoofd- ^ier aan gegeven is. Dus fpreekt 'er de Heer

Bom. >j Schoon veele, ja wel zeer vermaarde Rei-

„ zigers en Kruidkundigen , deezen Boom be-

„ fchreeven , en verfcheidene ook door Afbeel-

„ ding opgehelderd hebben, oordeelde ik het

„ nogthans den Liefhebberen niet onaangenaam

3, te zullen zyn , indien ik , een Ooggetuige

„ geweest , met de Figuur daar van ook een

„ breeder befchryving uitgave. De Afbeelding

„ van M E R I A N , naamelyk , wel beter dan de

„ anderen, heeft de Bloem al te zeer gerimpeld.

„ De Tekening van S to a ne is de beste niet,

a, om dat de Bladen zelden zo klein zyn , cn
5, dat in de Vrugt, die van de klcinften is,' de

Netswyze ftreepfen ontbfeeken. Door Plu-
„ MIER is ook de Vrugt niet gelukkig getrof-

Ik heb deeze Anona op de meefle Karibi-

„ fche Eilanden, wel inderdaad wild bydeDor-
pen, doch nooit midden in de Gebergten of
op woede plaatfen, gevonden; Weshalve ik

5, vermoede, dat dezelve eert>'ds van elders in

3, die Landen overgebragt zy. De geheeleBoora
„ heefteen zwaaren walgeïyken Reuk, die de
»j rype Vrugten alleen minder befmct. Het
5, fchynt min of meer eene Geflagt - Reuk te

» zyn
, welke in deeze Soort boven anderen

doorftraalt. Op Velden of in Jugtige JBosfchen

w vry
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„ vry groeijende , krygt hy ongevaar de grootte u;
5, van een Peereboom , maar , van de nabyihan. Afdeel.

„ de Boomen geprangd , blyft hy een Heelkr. Hoofd-
„ Dus heb ik 'er ook Heiningen van gemaakt stuk.

5, gezien , die beftand waren tegen 't geweld ^««^^^^

„ der Iterkfte Winden. Het Hout is witachtig

5, en niet zeer vast, met eene Afchgraauw brui-

„ ne Schors bekleed. De Elswyze punten van

„ de Takjes of eerfle beginzels der Bladen zyn

„ Oranjekleurig : de Bladen langwerpig ovaal

,

5, fpits, efFenrandig, glad en glanzig, plat, Le-

5, derachtig, van boven donkergroen , van on-

5, deren bleeker, overhoeks, kort gefteeld, drie

„ of vier Duimen lang. Enkelde Bloemtteel-

„ tjes , ieder met één Bloem , dik en eindelyk

5,^ Houtig , komen verfpreid , dikwils aan de
5, oudfte Takken , en fomtyds ook uit den Stam

5, zelf voort : want de jonge Takjes zouden de

„ Vrugt niet draagen kunnen. De Bloem, die

„ groot en bleek Zwaveïkeurig is ^ heeft de

„ volgende Kenmerken".

Een zeer kleine blyvendc Kelk, verdeeld in

drie Hartvormige, holle, gefpitfte Slippen. De
Bloemblaadjes zes in getal , Hartvormig , hol-

rond, lederachtig, zeer dik, zeergroot, wyd
iiitgedrekt , ongedeeld

; zynde de drie binnen-

llien beurtlings kleiner en ftomp, de buitenften

fpits getipt en wydcr open. Meeldraadjes zyn 'er

Eaauwlyks ; maar een groote menigte van over-

cndftaande Meelknopjes , waar mede het Frugt-

hüisje digt bezet is. Op hetzelve , dat eene

F 3 rond-
II.Dell. III. STUK.
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II. rondachtige figuur heeft , zit een dergelyk Zaad.

^Tnf^ beginzel, zonder Styl, geheel bedekt metftom-

HooFD pe Stempels. Het Zaadhuisje is eene Eyronde,
sTUï. zeer groote Bezie , dikwils krom , bekleed met

V^m'*'^'
^^^^ gladde Schors , velke flaauw Netswyze ver-

decld is en gewapend piet niet kwctzende , groen-

achtige Doorens ; waar in veele langwerpige glad-

de ZaadeDj die in 't ronde geplaatst zyn, huis-

vesten.

„ De Vrugt is altoos meer of min Hartvor-

5, mig , verfchillende in grootte , als van vyf

3, tot negen Duimen lang , en overdwars drie

„ of zes Duimen dik zynde. De Schors , van

„ de rype Vrugt , is uit den gcelen groenach-

„ tig , dik , doch broofch , door Streepen vcr-

a, deeld in Ruiten, wier middelpunt zig tot ccn

„ zagc Doorntje verheft. Het Vlecfch is wit-

,j achtig , Sapp% , welriekende , Boterachtig

,

„ eetbaar , van een byzonder aangcnaamen

3, Smaak , zoet met een weinig rinsheid. Het

5, fchynt famengefteld te zyn uit een menigte

„ van Pieramiedjes , wier Toppen in het midden

„ van de Vrugt famenloopen, ieder één Zaad

„ bevattende. Men plukt doorgaans de Vrug-

„ ten onryp , op dat zy niet van 't Steeltje op

„ den Grond zig te barftcn vallen zouden. Men

„ zetze, na dat zy cenige Dagen gelegen hcb-

„ ben cn murw geworden zyn , op Tafel en

j, houdtze taamelyk in waarde. Alzo zy te

„ week zyn , om met een Mes gefchild te wor-

den , breekt men ze met de Hand, cn fchept
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'cr met een Lepel de Pap , of zuigt met den II.

Klond de Stukken uit , werpende den Hast ^''^„f^"

weg, die iets onaangenaams en Terpenthyn Hoofd-

achtigs heeft. Tot verfrisfchinge , in heete"^'^-

Ziekten , pryzen de Inlanders dezelven zeer
^J^^"^^'**'

aan; maar een ni^uwlings aangekomen Euro-

peaan vintlt 'er geen Smaak in. De rypen

, kunnen rvet lang bewaard worden. Van de

, onrypen maaken fommigenWyn , die wit is

, en tegen de Kanker in de Mond der Kinderen

,
gcpreezcn wordt. Anderen kookenze , met

, AVater en Suiker , tot eene niet onfmaakelyke

Spyzc. De driejaarige Bcwm , uit Zaad ge-

, teeld , geeft , zo men zegt , reeds Vrugten.

, Ik heb twaalf Eoompjes daar van , reeds

, VrugtdraageHdCi een Arm dik. tien Voeten

, lang, met een klomp Aarde uitgedoJven, in

't jaar 1756 van Martcnique naar Weencn
, overgezonden , die 'er allen levendig geko-

, men zyn : de meeften dtrzelven groeijen

,
nog weelig in de Keizerlyke Tuinen, maar

, zy geeven zelden Bloem en nooit Vrugten.

, De Engelfchen noemen dit Gewas Sour-Sop-

, Tree , dat is Zuurfopboom ^ de Franfchen

, Corosfolier , naar 't Eiland Kurasfau , by hun

„ Corosfol genafamd , van waar men denzelven

eerst overgcbragt acht te zyn: de Hollanders

, Zuurzak - Boom , als die Zakken met Zuur

„ voortbrengt ; maar de Spanjaarden geeven 'er

, den Indiaanfchen naam, GuanahaUy aan. De
, Tsjaka-Maram van den Malabaarfen Kruid-

F 4 „ hof,
II. DSFX, III. STUK, '

*
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II. „ hof, IIL Deel pag. 17, T. 26, 27, 28,

'^^xn^*" fchynt een van deeze verfchillende , en ande-,

Hoofd- „ re niet wel bekende Soort, van Anona, te

STUK. 2yn."

%omT^' Dus verre de Heer JACQUIN. 't Schynt

dat deeze Vrugten de Puntjes fomtyds ftyver eq

Doornachtig hebben. Immers Sloane betrekt ook

tot deze Soort, dien Boom welken de Engelfchen

]?rickl:y - Apple , of Stekeligen Appel noemen,

hebbende een groene , Kegelvormige, als met

Schubben gedoomde Vrugt, en deeze zou, vol:

gens Plukenetius, niet alleen de Arati-

CM • Ponhe van Brafil , maar ook de Atamaram

van Malabar zyn, welke tot de volgende Soorc

is t'huis gebragt.

Wat den gemelden T^jaka-Maram aangacLt,

deeze behoort zekerlyk tot de Anona's , van

welken in daf Werk gezegd worden wel dertig

Soorten op Malabar te zyn , die ten opzigt van

de Vrugten verfchillen, doch hoofdzaakelyk te

betrekken zyn tot twee , naamelyk die het Vleefch

fmaakelyk en Honigzoet, of laf hebben en on-

fraaakelyk. De Appel is wel een Span breed

en twee Span lang , dus als de grootfte Soort

van Meloenen of Pompoenen, weegende niet

zelden vyfentwiutig Pond. Dezelve heeft den

Bast groen , dik , en met dikke Schubben, die

gedoomd zyn , als met Diamanten , hobbelig

bezet; de zelfftandigheid van binnen als Room,
met Pitten als Karftengen , die ook eetbaar

zyn. De Vrugt wordt Jacqaeira van de Por?
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ni£^eezen en $mtfacken van de Hollanders ge- H.
.
" Afdeel.

neten. xiii.

(2; Annona mèt langwerpige Bladen ^ de Frug-STVK,

ten als 't -ware fiomp gefchubd, ^^n-J

Tot deeze Soort , welke geen Stekels heeft ,
Kaneet-

maar van bviten als met Schubben is bekleed ,v:, xii.

v.'ordt betrokken de Annona met langwerpig Ey-

ronde ,
gegolfde, geaderde Bladen, driebladige

Bloemen en getepelde Vrugten van Browne ,

als ook de Anona met kleinere ruikende Bladen,

en eene Kegelvormige gefchubde, kleine, zoe-

te Vrugt van S l a n e , die daar toe de Wil-

de Cacliimas van Rochefort betrekt. De
onzen noemen hem Kaneel- Appel- Boom. Ik zal

hier wederom de befchryving van den Heer Jac-

QüiN gebruiken.

,, Deeze Boom komt ook menigvuldig in de

3, Tuinen op de Karibifchc Eilanden voor , en

groeit thans omftreeks de Bouwlanden in 't

wilde ; zynde misfchien eertyds van elders

„ daar heen gebragt. Zy valt kleiner van Ge-

„ was , wordende zelden meer dan dertien Voe-

longo - ovatis , undiiiatis , Venofis, &c Brown. Jam. zs

An, Foliis odoratis minoribus SiC. Sloan. Jam. 205. Hi

II. p. 168. T. ZZ7. K.\j,DeKdr. 77. Anor.a tu'-crofa. llü:^r

Amk I. p. 138. T. 4*;. Atamaram. Ihrt. MaU m. p, ;

T. 49. BURM. Fl. Ind. izu

F 5
n ,D?EL. II it Stuk»
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II. „ ten hoog. Het witachtige Hout is met een

Apdeel. bruinachtige Schors bekleed. De Boom maakt

Hoofd- „ een fraaije maar niet zeer digte Kroon. De
STUK. Bladen zyn langwerpig, fpits, effenrandig,

^pd!'^' 5» g^^^ > ^^'^^ menigvuldige Adertjes gegolfd,

5, vuil en uit den geelen groenachtig van Kleur,

3. ruikende, vier of vyf Duimen lang, kort ge

lleeld. Uit de Takjes , inzonderheid die niet

„ van de jongden zyn , ja ook uit den Stam

^, zelf, daar die zig in Takken verdeelt, komen

3, cnkelde Steeltjes , ieder met ééne Bloem j

voort. De Bloemen zyn Lederachtig, uit

j, den groenen geel, zwaar van Reuk, en zes-

j, bladig, niet drieblüdig, gelyk BROWNEge-
j, meend heeft , komen4e in Kenmerken cn

5, grootte volmaakt met d'c der volgende f^';ort

3, overeen. De Vrugc- n 7yn , niet alleen by

de Inlanders , maar ook by de mecfte Euro*

3, peaanen , in groote agting, Zy zyn Eyvor-

5, mig rond , van verfchillende grootte , ge«

„ mecniyk als eens Mans Vuist. De Bast,

„ blaauwachtig groen en met Daauw bedekt , is

„ zeer broofch , en overal bezet met groote

,

3, dikke , flompc
, ongelyke Tepels , die als

„ Schubben over elkander heen leggen. In dc

rype Vrugt fcheiden dezelven ligt van mal-

kander, en niet zelden blyft 'er, een gedeel'

„ te van de Vlcezige Pieramiede , onder 't af-

3, haaien , aan zitten 3 waar toe zy behooren ;

doch men kan deeze Schubben , wegens haa-

„ ren zeer onaangenaamenTerpenthyn -Smaak,
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niet mede op-eeten. Het Vleefch, dat wit ïl.

„ en week is, heeft eenen byzonder aangenaa- ^^^^^l.

men , Kruidigen , Wynachtig zoeten , Reuk Hoofd-

„ en Smaak. Men plukt en eet deeze Vrugten^"^"^-

„ op den zelfden tyd van 't Jaar als de Zuurzak-^ ^f/"^

„ ken , en op even de zelfde manier* De
Zaaden zyn zwart, men telt 'er omtrent vccr-

„ tig in ieder Vrugt. Als de Boom verplant

„ Vk'ordt , Iaat hy zyn Bladen vallen , en geeft

j, dan dikwils weder rype Vrugten, voor het

„ uitkomen van de nieuwe Bladen. Jk heb

„ van deeze ook verfcheidenc , reeds Vrugt-

„ draagende , van Marienique overgezonden ,

j, die in de Keizerlyke Tuinen tot nog toe wel

„ tieren en eenige maaien gebloeid , doch nooit

5, Vrugt gegeven hebben.

„ De Bladen van deezen Boom , door kneu-

zing klein , en met Zout tot een Pap gemaakt

5, zyndc , zouden tot rypmaaking van hardnek-

kige Gezwellen dienen, zo de Schryvers van

„ den Malabaarfen Kruidhof verzekeren. In

„ dat Werk is 't Gewas wat fober afgebeeld ,

„ zo wel als by S L O A N E , die de Vrugt alleen

„ regt goed heeft. R o m p h i u s vertoont een

„ gedoomden Tak , hoedanigen ik nooit heb

„ waargenomen. Zyne befchryving niettemin

„ komt met deeze Soort volmaakt overeen. De
„GUANABANUSVanEHRETbyTREW,
„ Tab. 49 5 fchynt my toe de zelfde niet te zyn

„ met den onzen : want de Vrugten verfchillen

„ te veel in grootte en Kleur, de Bladen in fi-
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II. „ guur. De Engelfchen noemen hem Symtjop-

^^^m^' « of Zoete Sop Boom ; de Franfchen Pom-

Hoofd- „ mier de Canelle of Kaneel -Appel- ; de Hol-

„ landers Steen- Appel Boomt als groeiende op

A^T'^' 3» Steenachtige plaatlen."

^ * De Heer Li nn.jeus betrekt thans tot dce-

ze Soort de Jndijche Avma , met eene groen-

achtig geeleVrugtjdcn East ruuw en gefchubd,

met kleine 2:\^'artachtige Pitten hebbende , by

P L ü K E N E T I ü s ; als ook den Guanabanm

met ruikende Bladen en eene rondachtigc ge-

Ichubde Vrugt, van Plu mi er. De eerstge-

melde zou Honig- Appel by de onzen, cn Sui-

ker Appel by de Engelfchen genoemd worden:

benaamingen die daar op beter , dan op den

voorigen , pasfen. Immers R u m r ii i u s , by

wicnze Gebmbheldc Anona , op 't inlands Md-

soa Fapu^a heet, getuigt, dat deeze veel fmaa-

kelyker zelfs dan de gewoonc Anona is , hebben-

de eene byzondere Geurigheid, als van Rooze-

water. Het Gewas liadt men van Ternate op

Amboina overgebragt
, zynde , zo men meende,

van de Papous - Eilanden afkomftig.

De Vrugt van deezen Kaneel- Appel Boom ,

zo wel als van de Zuurzakken , uit Westindie,

in Flesfchen gegroeid , bezittende , en wel de

ccrstgemelde aan een Takje met Bladen, zo heb

ik daar van de Afbeelding hier, in Fig. 2, op

Plaat XII , willen mededeelen. Aanmerkelyk is

't, dat deeze Vrugten thans niet groen, maai

Koftykleurig bruin , zig vertooncn , zynde waaï-

fchyü-
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fchynlyk door het Vogt dus veranderd : want 11,

men getuigt, dat dezelven haare Groenheid aan ^^"^j^^^*'

den Boom behouden , tot dat zy door rypheid Hoofd-

op den Grond vallen, barftende dan in zo^^"^*

vcele Stukken van één , als 'er Schubben zyn.

Sommigen noemenzc liclit- , anderen geelachtig

of Pappegaay - groen.

(3) Annona met Lancetnyyze Bladen , de ni.

Vritgten Eymid en Netswyze geflreept, rttklTafx.

Deeze Soort verfchilt van de voorgaande
/^^^'^

doordien dc Vrugten niet gedoomd, noch ge-

Ichubd zyn, maar eene efFene Schors hebben,

welke als Netswyze in Ruiten is afgeperkt.

Volgens deeze gelteldheid „van de Vrugt, moet
het de Anona - Maram van den Malabaarfèö

Kruidhof zyn , zo wcl als dc ccrÜc of gcmeene

Anona van R u m p h i u s ; doch het fchynt naauw-

lyks de Cuanabanus met eene Goudgeele zagt

gedoomde Vrugt te kunnen zyn van P l ü m i e r ,

niettegenilaande onze Ridder dien thans daar toe

betrekt. Sloane, die deezen Boom aller-

grootjic Anona tytelt , met langwerpige fmalle

Bladen en een zeer groote geele Kegelvormige

Vrugt,

n, deiï., 111» sTü».
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II. „ den diëtist, tot het ftoppen van een langdua-

^'xHL^* '5 "gc" Buikloop. Deeze Soort groeit van zelf

Hoofd- „ op de Karibifche Eilanden. De Franfchen

'„ noemcnze .Cachiman Coeur de Éosuf of Osfcii-

ap^^l" 5» Hart, de Engelfchen Cujlard- Apple Tree,

„ dat is Viaade- Appel".

Snot- De gemeene Oostindifche Ahona van R u M-

Appel. ^ H I u s , die door L i n n^ ü s tot deeze Soort

betrokken was , wordt door J a c u i n t'huis

gebragt tot eene nieuwe Sooit (*), Slymige Anm*

na genaamd , om dat het Vleefch Slymeriger is

dan dat der anderen en niets aangenaams in de

Smaak heeft. R ü M r h i u s pryst hetzelve ten

dien opzigte ook niet veel , zeggende dat het

mal zoet is , van zelfftandigheid byna als Potkaas

en fmaakcnde als gebraden Queen. J a c q uiN

vondt deeze wild groeijeode in de Bosfchen op

Martenique , komënde in geïlalte volmaakt met

de andere overeen , doch het buitenfte van de

Bloem ramcngcgroeid hebbende , en de Slippen

tevens zo wyd uitgebreid, dat degeheelc Bloera

niet kwaalyk naar een hedendaagfèn Hoed ge-

leek. De Perkjes van de Vrugt waren bultig ,

cn evenwel niet getepeld of gedoomd. Van de

Franfchen wèrdt dezelve Cachiman jnorveux,

dat is Snotterige Cachiman , geheten. Ik heb

Ke derhalve Snot - Appel genoemd.

(4) AH'
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(4) Annona met langwerpige , Jiompachtige , 11.

gmde Bladen en geperkte Fruglen. ^^^^^^

Hoe klein het vcrfchil in de Kenmerken ook stuk.

voorkomen moge , worde dceze nogthans, van iv.

den Vlaade- Appel Boom, door de EnL,eirchcn

ondcrfcbcidrn , en, nm dat hy aan de )\! vieren

groeit, IVater- Appel getytcld. De flomphcii'

'

der Bladen , die volgens B r o v/ n e Eyvormig

zyn ,
fchym het voornaamfte verfchil uit te maa-

ken. Sloane geeft 'er zwartachtig gro'.nc

Laurierbladen aan, en eene kleinere. Kegelach-

tige, gecle V'iugt. liciis, volgens hem, een

Boem van dertig of veertig Voeten hoog , met

den Stam zo dik als een iMan om zyn middel,

draagende Vrugten van grootte als een Vuist ,

uitwendig eerst groeti , daarna geel , van binnen

Zaadcn hebbende als Boeren Boonen , die in

Oranjekleurig Vlcefch zitten , dat niet zeer aan-

genaam doch eetbaar is , en van dc Invvooners

op Jaraaika wel gegeten wordt.

(5) Annona met Lancetnvys^ Eivormige Bla- v.

den y de J^rugten Kegelvormig en glad. gfXZ^
£)ce-^Jadd«.
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11. Deeze wordt door C a t e s b y voorgeüeld ,

^^xfii^*
onder den naam van allergrootfle An^ia , met

Hoofd- breede Bladen en eene zeer groote geele Ke-

STUK. gelvormige V'rugt, die eene gladde Schors heeft.

Dezelve zal dan geheel zonder Doorens , Schub-

ben 5 Eulten , Knobbeltjes of Perkjes zyn , en

dus begryp ik niet , hoe dezelve vallen kan on-

der de algemeene bepaaling van de Geflagts - Ken-

merken der Annona door L i nn^eüs , wanneer

zyn Ed. zegt : „ de Vrugt is een zeer groote ,

5, Eyvormig rondachtige Bezie , met eene Schub-

5, achtige geltippelde Bast bekleed , met ééne

„ holligheid , waar in vcele Zaadcn nestelen."

(6) Annona met Lancetswyze Bladen en in

' drieën gedeelde Frugten.

De Afbeelding van deeze is door Trew
zeer fraay, volgens de Tekening van Ehret,
die dezelve naar een Tak , welken C ates ey

uit Amerika medegebragt heeft, gemaakt hadt,

uitgegeven. Men ziet daar in, hoe de geelach-

tige gladde Vrugt de gedaante van den Balzak

van een Ram eenigermaate uitdrukt , doch drie-

kwab-

glabris. Syst, Nat. XII. Anona maxima, Folils latis, Iz^aa

maximo luteo conoidc, cortke glabro. CaTESB. Car. II. T.

msi. T. 3 5. Anona Fr. lutesceute Ixvi, &c. Catesb. Car.

n. T. S5. TMW. EHBCT. 5. DU HAMEL. Artr, I. p- 5«-
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kwabbigheid kan ik daar in niet befpenren. De II.

Heer Mille r, evenwel, merkt aan, dat de
'"^^^^/Jj^"

Vrugc in drieën is gedeeld. Beide deeze Soorten eiooFD-

komen in Karolina voor.

C?) Annona met Lancetswyze gladde j gla?izi'-
^l];^^

gc, gejlreepte Bladen. AfiatUa.

Decve krygt van onzen Ridder den bynaam
^'

van Oostindifche , (want Afiatiea moet dit bete-

kenen , ) om dat zy natuurlyk , dat is Wild ,

voortkomt in Oostindie. Ten minfte is zodanig

door den Hoogleeraar J. Burmannus voor-

gefield , die op Ceylon den naam van Alughas

voert, waar van de Wortel door de Verwers

gebruikt wordt om eene roode Kleur te maaken.
Zyn Ed. fprak niet van de Vrugt, doch twy-

felde of het ook de gcmcene Anona , Manoa
genaamd , van R u m p h i u s

,
mogte zyn. L i n-

N^ns betrekt 'er toe de Guanabanus van Plu-
mier met de paarfche Vrugt , welke J a c q ü i N
tot de Netswys' geperkte of Vlaade- Appel be-

trokken hadt , en daar toe zoude
, volgens ge-

dagten Heer Burmannus, de Anona met
eene hoogroode Vrugt , van Ceylon , behoo-
ren.

lus iTuitu purpureo. Plum.

n. De£l» III. sros.
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n, (8) Annona met Lancetvormige Wollige Bk-

^7j^jf.^* den.

Hoofd
sTuif. Decze Soort krygt den bynaam van Afrikaan*

VnK^na
-^^''^ ' '"'""'''^o'yi< » ^'^^ ^^^^ ?y uit Afrika oirfpron-

Africana. gclyk wordc gcacht te zyn, hoewel L i is n ^üs

fthe.'^'^" zelf de woonplaats ftclt in Amerika. Zy onder-

fcheidt zig van de anderen door de Wolligheid

der Bladen , die volgens de Afbeeldingen in lang

zo fmal en fr.its niec a!s in de voorgaande zyn.

Immers , wanneer men de Afbeelding van Ehbet
befchouwt , zou mcnze veeleer fpits ovaal noe-

men. Aldaar wordt de benaaming gebruikt

van Pater F e u i l l e e , die dit Gewas in Peru

vondt, alwaar hetzelve gemeenlyk den naam van

Clisrimoïla by de Spaanfchen voert , en met veel

zorgvuldigheid wordt aangekweekt.

Die Pater befchryft hetzelve als een Boom

,

niet hooger groeieiide dan twaalf Voeten , wiens

Bladen naar 't ovaale' trekken , met eene flora-

pe punt , lang vyf of zes Duimen , met een

kort Steeltje , van boven bly groen , van onde-

ren bleek groen. De Bloemen beftaan uit drie

Bladen , van binnen wit , van buiten groenach-

tig, en komen voort uit een driepuntigc Kelk ,

die



die doorgaans beneden een Blad ontfpringt, ir.

De Vrugt is Hartvormig , met indrukkingen , ^^^^[^

welke de Oppervlakte als gefchubd maakcn , Hoof

doorgaans van buiten bruin grys en volmaakt

ryp zynde zwartachtig , van binnen een zoet-

achtig wit Vleefch ' hebbende , dat naar Pap

gelykt ,
gemengd met vecle Zaaden van Koffy-

klcur, die agt Lynen lang, vier breed en twee

dik zyn. j, By de Spaanfche Inboorlingen des

„ Lands wordt deeze Vrugt voor de befte ge.

5, houden , die men 'cr heeft : zy gceven 'er de

3, Kranken van te eeten , zonder fchroom (zegt

„ die Pater,) maar, welk een deugd 'er dè Pe-

ruviaanen ook in vinden mogen , het is zeker

,

3, dat één van onze Peeren of Pruimen beter

„ zy dan alle de CberimoUos van Peiu,"

Wylen de beroemde Heer en Kcizerlyke Lyf-

Arts T R E w heeft , in de verkkiaring van zy-

ne hier door onzen Ridder bedenkelyk aange-

haalde Plaat , breedvoerig over alle de Soorten

van Anonaas geredeneerd, billykende tevens de

Naams - verandering in Jnnona , om dat Anona
van barbaarfche afkomst is ; welke naauwgezet-

heid nogthans niet dan moeiciykheid baart

Men vergelykc, volgens hem , met deeze Soort,

. de
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II. de Anona Plant , daar M e r i a N op de Derde

Afdeel pj^aj. ,,30 haar Infekten - Werk de Afbeelding

hJofd van geeft , onder den naam van Kleine Zmu
sTUi. zakken. Dezelve fchynt , inderdaad , wat de

Gellalce belani^t, hier mede veel overeenkomst

te hebben. Zy groeijen , zegt zy , Boomswy-

ze en draagen volgens haare Afbeelding gefchubde

Vrugten , die van buiten geel zyn , van binnen

vol wit Merg, met zwarte Zaadcn. Zy val-

len klein en ilegt, en zyn derhalve \au weinig

dienst.

XIV, HOOFDSTUK.

Befchryviag van de Boomen, wier Bloemen

vier ï^eeldraadies hebben , waar van twee

langer , twee korter %yn , deswegen Twee-

magtige genaamd , D i ü y n A M i a ^ hoedanig

maar wein ge Boomen yoorko^nen.

De Klasfe der Tweemagtige Planten {Didy
nam^.a,) in het Stelzel der Sexen , is

zeer uitgebreid , als bevattende byna alle de

genen , welken de Derde en Vierde Klasfe van

To URNEFORT, met onr?gelmaatige cn gelip'

te eenbladige Bloemen , uitmaaken ; want in

deeze heeft byna altcmaal plaats , dat van de

vier Meeldraadjes , die zy hebben , twee naast

aan elkander langer , twee korter zyn. De fi-

guur
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guur van de Bloem fcheen zulks te vereisfchen. T[.

Zeer weinigen , nu, komen onder deczc Plan-'^^xiv^^'

ten Boomachtig voor, hoewel 'er genoeg Hce- Hoofd-

fters onder zyn. Het eerllc Geflagt van dicn^'^"^*

aart voert den naam van

L I N N ;e u s hadt deeze Klasfe in twee Ran-

gen onderfcheiden , waar van de cene, onder

den tytel van Gymnospermia , de Zaaden naakt;

de andere , onder dien van Angiofpermia , de-

zeiven als in een Vat of Kuipje begreepen heeft»

Van deeze laatften , naar de verdeeling van de

Kelk , in twee , drie , vier , vyf of meer Slip-

pen , byzondere Onderdeelingen gemaakt heb-

bende, komt de Bignonia onder de genen voor,

die de Kelk in vyven gedeeld hebben, zynde

haare Kelk Bckerachtig : de Bloem , die ook iu

vyven gefneeden en van onderen Buikig is , heeft

een Klokswyze Keel : de Vrugt is een Peul met

twee holligheden , die Vliezig gewiekte Zaaden

bevat.

Van de zeventien Soorten van dit Geflagt ,

het weUce zyn naam van den beroemden T o u r-

NEFORT , ter vereering van den Abt Bi r,-

N o N , bekomen heeft , zyn veclen klimmende

Rankgewasfen , doch foramigen ook Booraach-

tig, welke laatften ik hier zal befchryven.

II* DEEL III. STUK.
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II. (i) Bir nonia TOfj enkelde ^
Hartvormige ^ drie-

AvvEt^.. youcJgs bladen^ den Steel regtopjtaafide

,

HnoKD- de Bloemen tweemannig.

1 In 'c algemeen is deeze Bignonia Boomach-

cSr'tig of als een Boom voorgefteld. D u H a m f. L

Boom
' ^ noemt deyelve , in zya Wevlc over de Boomen

,

een lioom met Bladen van blaauwe Syringen en

eene paarlche Bloem. By Catesby vindt

m'^r hein af-ebccld , onder den raam van Big-

non'a viet Orleane- Bladen , de Blotm vuil wit,

. met ",('ele en paarlche V lakken bcfprcngd ; de

Vrugt ren zeer lange , fmalle Haauu-, Om die

reden i.'dc de Hrn J /> cqui n 'er den bynaam

aan gegeven van longisjima of uitermaate lange

Bignonia, met enkeldü F.yvormige Bhid-n, een

regtcn Stee! en twecirjarir.ige üloenicn , bcfciiry-

vcnde dezelve aldus.

Het is een fraaije, rc.;tcpf!aardc Kroonboom

,

wel veertig en dikwils meer V'octcn hoog, met

enkclde , Eyvormige, fpitfè, ciiVnrandige ,
ge-

golfde , glanzige, gepaarde of drievoudige Bla-

den

rioriL diandris. SjU. L. Xll To.-n. II. VcTysVp.^^S^

disncJris. jACCi; vJ-^T. ƒ/;/?. ig,. B.^n. Fo!. fim;>l. cordatis.

Hort. Clifl. 317- RüVEV I.utdhat. zS9. B«BM. Fl Ind. 13I.

Bij-noniii at:joiea &c. tno.vv. Jam. 564. Blt^n A>i>.u &c.
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Öen , twee Duimen lang , op ccn dun Steeltje H.

van één Duim, komende meest aan de enden ^^jy^^*

der lakjes voort. De Trosfen , aldaar ookHoofD-

uitfpruitende, Pluimswys' en zwak, beftaan uit*^^^»^

ongevaar veertig Bloemen, die zoetruikende cnBcoty*'

witachtig zyn , met twee vrugtbaare en drie

onvrugtbaare Meeldraadjes voorzien. Zeer dun-

ne rondaclitige Haauwen , van twee Voeten

lang, bedekken dikwils de geheele Kroon, dat

aartig is om te zien. De fmalle , wederzyds

gcfpitfle Zaaden , zyn met Wol bekleed , en

ditonderfcheidt haar van de mede -Soorten. Van

de Ingezetenen op St. Domingo, daar dit Ge-

was veel groeit , wordt het Zwarte Eik genoemd

,

wegens de deugdelykhcid van het Hout

De Boom , door CATESBvinde binnenland-

fche deelen van Karolina gevonden , en door

Zaad in de bewoonde Landflrcckcn voorrge-

tecld , alwaar hy om 't Sieraad in de 1'uinen

nagehouden wcrdt, groeide maar twintig Voe-

ten hoog , hebbende de Haauwen ruim een

Voet lang en een Vinger dik. De Kawara-

Fifagi , door Kaempfer in Japan waargeno-

men , was van grootte als de Granaatappel-

boom , zynde door hem een Boompje genoemd
met Klisfenachtige Bladen , die fomtyds ge - oord

zyn, een vyfbladige Bloem en Imalle zeer lan-

ge Haauwen , met een Niervormig zeer dun

Zaad , dat wederzyds gebaard is. Dc Bladen

en Bast hebben eencn leelyk bitteren Smaak.

Het Afkookzel der Haauwen wordt de Aam-
G 5 hor-

II. DEEL, III, Stok.
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n. borftigen ingegeven ; de Bladen op pynlyke

^^xf^^' ^e^^cn gelegd, en de Zenuwen zeer flreelende

Hoofd- geacht te zyn.
STÜK.

^\-2t den Cumhulu van den Malabaarfen

Kruidhof aangaat, die door Sye n in de A^i'.-

tekeningen een Malabaarfc Nootebooni met c2rc

Smeerige Noot en een gekapte Bloeragent aid

wordt (*): dezelve kan , wegens de Vru^tcn,

die de figuur van Nooten hebben , en aan Tros»

fcn groeijen , naauwlyks tot deezc 6üort bchoo-

ren, hoe zeer ook de Bloemen naar die van dit

Geflagt gelyken.' Zy hebben de figuur van een

Huik
,
zynde geel van Kleur en niet onaange-

naam van Reuk.

De klimmende Soorten overftappendc , komc
ik tot de

E^^lnia
Bignonia met gevingerde Bladen, ils

j>erSli. Blaadjes effenrandig en Spatelvormig.

^\
,roiadi-

jQ^^^^ ^QQj. c A T E s B Y in Karolina waar-

genomen als een Heefter van tien V^oeten hoog,

maar zy wordt
, volgens S l o a n e , op Ja-

mai-

(*) Nux Mahbarica unaiiofa , Flore cuGuIIato. Sïen in

Xotis. VI. Malah. i.oo.

lis. Hort. G'ï^\4-97. Bignoniaar!)or psnnphy!!.i , Flore rofeo,

Catesb Car, I. T. p. 57. Sf.ligm. leg. I. PI. 74. Nerio

nffinis Arbor Siüquoft
, Sec. Sloan, Jam. 1 j+. H- P'

ez. Rij. UerJr. 114. Guari-pariba. Marccr. Bras, 108. T.
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niaika een zeer groote Boom , dien men 'er II.

TFhite Wood , dat is Wit Hout noemt, groei- -^^^^^5^

jende veel op vogtige plaatfen en aan de kan-HooFo-

ten der Rivieren, zo aldaar, als op andere Ei-STUff.

landen van Amerika. Dezelve heeft 4e Schors , zo

wel als het Hout, dat zeer hard is, wit. De
Bladen vallen jaarlyks af , en dan blyft de

Boom eenige Wxeken kaal ; middelerwyl be-

gint hy te bloeijen, krygende Bloemen, welke

wit zyn en wanfhallig , naar die van den Doorn-

Appel gelykende , waar op vierkante Haauwen

volgen , als van den Oleander , met veele Zaa-

den bevrugt ,
zynde vyf of zes Duimen lang.

De Karolinifche heeft de Bloemen Roozekleurig.

(11) BignoDÏa met gevingerde Bladen , de n.

Blaadjes effenrandig cn ge/pitst Eyvor- LfJoTyi'^

Dit verfchil der Bladen , alleen , onderfcheidt
°

deeze van de voorgaande Soort. Het is , volgens

M I L L E R , een Bignonia , die de onderlle Bla

«

den gevingerd , de bovenfte enkeld of drievoudig

heeft. Het Leucoxylon van P l u k e w e t i u s

,

een Haauwdraagcnde Boom , met Oleander-

Bloemen en gewiekte Bladen , die vyfbladcrig

is,

ncuminatis. Syst. Net. XII Bigiiooia Foliis^imis diglmtls

&c. MiLL. Z)/ff. N. 10. Leucoxylon Arbor Siliquofa
, qainis

Foliis , Floribus Nerii , alato Semine. Pluk. Aim. zis, T.

1I,DE5L.III,STUK*
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'Afdeel
' ^^^^ ^'^^^^ S^bragt. Dit verfchilt wei-

^xfv.^' r^'g ^an gevingerd en Sloa^e hadr denzel-

Hoofd- ven tot den voorgaanden T-nt Hout B:iom be*

trokken. Men wil , dic dezelve het Witte Bra-

filie - PJout zcude uitleveren. Mooglyk zal dcc
ze de naar den Oleander gelykcndc Boom 7,vn

van voorige Autheuren , die Trosfen van Zaad-
peulen heeft , een Voet lang , welke door de

fchubbigheid der Zaaden in dc ecrfte opflag voor

-Adders werden aangezien.

De volgende Soorten wederom Heefleraclitig
of Rankgewasfen zyndc , gaa ik tot de twee
laatücn over.

^^^^ Bignonia met duhbeld gennde Bladen, de

indica,
" Finblaadjes ongekarteld

, byna Hartvor-

De Peuldraagende Malabaarfe £oom\an vSyen,

met Hartvormige Bladen en eene zeer groote ,

platte, langwerpige V;ugt, is de Palega Paja-
nelli van den Alalabaarfcn Kruidhof , welke
Breyn tot de ClemafAs betrokken hadt, en
genoemd, „ zeer groote Mn'abiarfe Boomach-

„ tige,met Ockernootcn - BIr.dcn , dc Vinblaad.
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jes rondachtig , een zeer groote witachtige II.

ftinkcnde Bloem en zeer breede plaite Haau- xiv*^

wen draagende." By T o u r n E F o r t heet Hoofd-

dczelve Bignonia met Hartvormige Bladen. Het

hooge Boom , op Zandige plaatlèn groei-

jende , die een weck ,
wit?.chtig Hout heeft

,

dat zeer Draad ig ly ; den Stam wel twee \üe-

ten dik. De Ribben der Bladen , waar aan de

Vinblaadjes als in de Esfchenboomen Haan ,

hebben een gemeene Rib of Bladfteel , van wel

vyf of zes Ellen lang. De Bloemen , die by

Trosfen aan de enden der Takken groeijen , zyn

Klokvormig met een langen Hals , en zeer groot.

Hier volgen de Vrugten op , als Slagzwaarden ,

drie Span lang, een Hand breed en omtrent een

Vinger dik, bevattende ontelbaare Zaaden.

Als eene byfoort wordt hier toe , door onzen

Ridder, betrekken de Pajanclli van Malabar,

welken Syen door een grooter gefpitst Blad

van den anderen onderfcheidt ; hoewel dezelve

,

bovendien, de Bladen nietdubbeld, maarenkeld

gevind heeft. De Vinblaadjes zyn veel grooter,

een Span en daar boven lang en veel langwer-

piger dan in de voorgaande Soort, doch al het

overige is nagenoeg het zelfde , zelfs tot den

Stank en de bitterheid der Bladen toe, welken

gekneusd de Indiaanen dienen , om met eenige

andere zaaken een zwarte Verw voor het Lin-

nen te bereiden. Van de Wortels en derzeiver

Bast, maakt men, uit- en inwendig, in Afkock-

zel gebruik, als een Geneesmiddel.

(17) Big.
II.DKL. III. STUK.

^
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II. (17) Bignonia met dubbeld gevinde Bladen,

^^xiv^^ éftf Finblaadjes Lancetyormig , ongekar-

Hoofd- teld.

Bi^Mtü'ét
^^'^ middelmaatige Boom , met breede Polr-

cmfuTa. houtbooms - Bladen , en blaauvve Bloemen als

Biaauwe.
Vingerhoedkruid , door Catesby

op de Bahama - Eilanden waargenomen , maakt

deeze Soort uit , welke L i n n ^ u s in Karoli-

na plaatst. De Vrugten zyn platte rondachtige

Haauwen , gemeenlyk twee Duimen middcllyns

hebbende , en gevuld met kleine , gewiekte

Zaaden. Door de rypwording fpringt deeze

Vrugt in twee Stukken, en werpt dus de ge-

dagte Zaaden uit.

C i 1 H A R E X Y L u M. Vedclhout " Boom.

Dit Geflagt heeft de Kelk vyftandig , Kloks-

wyze ; de Bloem Trechtervormig en Radcrach-

tig, met de Slippen van boven ruig en even

gioot. De Vrugt is een Bezie met twee Zaa-

den , welken ieder twee holligheden hebben.

In hetzelve komen twee of drie Westindi-

fche Soorten voor, als volgt.

(!) Ve.

(17) Blgnenia Folüs bipinnatls , Foliolis lanceoiatis intepris,

Syst. Nm. XII. Arbor Guajaci latlore folio
,
Bignonts Flore

cocruleo, Fruftu dnro in duas partes disfiliente, accCATESB,

Car, I. T. p. 4i. SUUGM. f^os. I. Pl. 8+.
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(i) Vedelhout -Boom met ronde Takken ^ de 11.

Bloemkelken getand. ^Tv^^

Deezc , ooder den naam van HeeJterachtlgiTüK.

Citharexylon met een Afchgraauwe Schors en i.

langwerpig Eyvormige Bladen door B R ow n ^lumtine-^'

voorgemeld, en door P l u k e n e t i u s Lau-
^"J'^^^^jj^^

rierbladige Amcrikaanfche Boom , met de Bla-v.-e.

den breed wit geaderd , geheten , komt by Plu-

mier onder den naam van Boomachtige Tros-

draagende Jasmyn , met Laurierbladen , voor.

De Heer J AcQuiN, die dit Gewas in de Bos-

fchen op 't Eiland Martenique waarnam, zegt

dat het een Takkige Kroonboom is, van twin-

tig Voeten hoogte , met een ronden Stam, op

't meefte een Voet dik. De Bladen zyn lang-

werpig ovaal , wederzyds gefpitst , effenrandig ,

glanzig , dikwils gepaard , fomtyds ovcrhoeks en

ook wel drievoudig , doorgaans meer dan een

half Voet lang. Aan ieder zyde hebben de

Steeltjes , van boven , dikwils eenige weinige

Klierachtige Kuiltjes , uit welken , in jongere

Boomen
,
Druppeltjes Honig zweeten. Van de

vier Meeldraadjes in de Bloem
, zyn twee een

II. Deil, III, STUK,
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II, weinigje langer dan de anderen. De Bloeir.jn

^^^f^^' zyn klein, wit en hebben een aangenaame Reuk.

Hoofd- Daar op volgen fappige, gladde, zagte, ronde

sTuiv, Besfen , die eerst groen zyn, dan rood en einde-

lyk zwart worden. Zy maaken hangende Tros-

fcn uit , van byna een Voet lang. In het Vlek

St. Pierre zyn zeer bevallige Wandeldreeven

van deeze Boomen. De Ingezetenen noemen

die Bois cotekt , wordende het Hout daar van

tot het maaken van Vedels, Cythers en ander

Mufiektuig gebruikt : weshalve het mooglyk dat

gene zal zyn, 't welk men by de Kondenaars

Refonantie - Hout noemt. Die van Barbados

geeven 'er , deswege , den naam aan van Fid-

dle-mod, dat is Vedelhout.

II. (2) Ved"Ihout- Boom , viet ronde Takken,

fi^TJ^t ^ Bloemkelken geknot.

Gcftaartc*
£)eeze Soort, wederom , is door Browne

genoemd Heeflerachtig Cltharexylon , met byna

ova-ïle Bladen , de Steeltjes met Voetjes, de

Kelken geknot , de Trosfen aan 't end der

Takken langer. Zy zou derhalve nader fchy-

nen te komen ^an de gemelde van Plümi er,

welke de Trosfen uiter.iiaate lang heeft, volgens

dea Hoogleeraar J. B u r m a n n u s : doch

(j Citharcxylon Racemis longisC
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de Bladen zyn daar in niet Spatelvormig , ge- II.

lyk L I N N ^ u s van deeze aantekent. Op Ja- ^xiv^'

maika komt dezelve voor. Hoofd-
stuk.

<3) Vedelhout - Boom met vierkantige Tak-
^
ju.

ken. lum^Zy'

Deeze Soort ^ ten opzigt van dit Kenmerk v'eikantjt.

weezentlyk verfchillende , is door den . Heer

Jacqüin ook op Martenique waargenomen ;

doch zy komt , in alle andere opzigten , zo

volmaakt met de voorgaande meereen , dat zyn

Ed. niet ontkennen durfde , dat die wel een

zelfden oirfprong mogten hebben. De Stam

en de voornaamlle Takken, allecnlyk, waren

ftomp vierkantig met vier Sleuven; de Besfen

rood. Van de Ingezetenen werdt deeze Bots

mekt carré geheten.

H A L L E R I

Dccze Gcïlagtnaam ftrekt ter vereeringe van

den beroemden Heer Alb. van H aller,
door wien, behalve veele andere geleerde Wer-
ken , ook een zeer uitvoerige befchryving der

Planten van Switzerland aan 't licht gegeven

De Kenmerken zyn : de Kelk in drieën , de

Bloera
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TI. in vieren gedeeld : de Meeldraadjes langer

xivf' de Bloera : de Vrugt een Bezie met twee hol-

HooFD- ligheden.
STUK. js^Tjg^

j^gg^ ééne Soort is door L i n n iE u s

I. hier van opgegeven (i), onder welke zyn Ei
;^g^f"'de beide Kaapfche Gewasfen , die door den Heer
Giadbiadi- J. B ü R M A N N u s met den naam van Lonken

uitgegeven en afgebeeld zyn , begrypt. Onze

Hoogleeraar noemt de eene Lonicera met fpitfe .

Zaagswys' getande Bladen, een hangende Bloem,

en eene langwerpige Vrugt : de andere,

cera met glanzige gefpitfte getande Blade

eene ronde Vrugt. Zyn Ed. merkt aan, d;

beiden Boomen zyn , in de Bosfchen groeijende^

en de hoogte bereikende van veertien Voetett.

De Bladen, zowel als de Bloemen en Vrugten,'

fchynen in de beide Soorten byna evenet
zyn , doch de Bloemen verfchillen zeer met ét
opgegevenc Kenmerken, als de Kelk in vyvei

verdeeld , de Bloem Trechterachtig en aan dd
Kand niet ingefneeden hebbende , en van dft

tweehuizigheid der Vrugten wordt nietgefpro-
ken. Het zyn een foort van Besfen, naar dic^

der Nagtfchade zodanig gelykende, dat zyn-

(O Halletla. SyM. Nat. SU. Tom. 11. Gen. p
CHjT. 3 25. Hall. rol. ovatis longitudmaliter 5

^iOYEN. Lugdhat. =89. Lonicera Fol. lucidis &c. Buit.M
2++. T. 89. f. solmium rlore Peridymcni. Amm.

^. Halleria fol. lanceolato - ovatis fupernc lèrtatis. B
«'/a^^r^. Loulccra F»lio acuto ferrato» Sujrm, ^/r, 2+
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Ed. het Gewas , in 't Bock van wylen den Ed.
^^J^-^^

HeerW i t s e n , Heefterachtige Nagcfchade ge- xiv.

nocmdvondt. Het zoude , volgens den Hoogleer- Hoo^^d

aar van Royen, door Boerhaave onder*^"^*

den naam van Afrikaanjche Kamperfoelie ^ met

flaauw getande Pruimbooms Bladen, hongrnode

Bloemen cn zwarte Besfen draagendc^ zyn voor-

gefield.

Crescentia. Kalabas-Boom^

De Kenmerken zyn : dc Kelk in twee gcly-

kc deelen gefneeden ; de Bloem gebocheld : dc

Vrugt een Bezie die gcftceld is ,
eenhuizig z^ti-

de met veele Zaaden, welken ieder twee Hol-

ligheden hebben.

Van dit Geflagt was maar éénc Soort door

onzen Ridder voorgellcld , onder v/elke zyn

Ed. de aanmerkelykc Verfcheidenheden be-

greep , welke , ten opzigt van de Bladen en

de Vrugt, daar van in Amerika zyn waargeno-

men. Hy zeid 'er in 't algemeen van , dat het

een Boom is met zeer lange, cnkelde, water-

pas uitgeftrekte Takken , wiens Vrugt
,
op by-

zondere Stammen , onder anderen in grootte

verfchik van een Duim tot een Voet middel-

lyn. Thans maakt zyn Ed. twee Soorten daar

van , als volgt.

H 2
II. DEEL. IIL STUK»

(O Ka.
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n. (i) Kalabas - Boom met Wigachtig Lanctt'

STüJu Deezc is door den Heer Jacquin waar-

c e\em-
» Boom Van twintig Voeten

cJ/«T'"'hoog , welke, door zync manier van grocijing,

Latigbiadi-^^
alle andere Boomen ligtelyk ondcrfcheiden

wordt ; te weeten , door zyne lange , dikke,

waterpasfe Takken , aan welken dc Bladen by

troppen hier en daar verfpreid grocijen. Zy

komen , naamelyk , veelen by elkander uit een

zelfden Knobbel voort , zyndc langwerpig ovaal,

aan beide enden fpits , donker groen , vier of

vyf Duimen lang. Eenbloemige , cnkelde Steel-

tjes, komen uit de dikke Takken en den Stam,

fomtyds maar een Handbreed van den Grond

af, voort. De Bloem is groot , fomtyds ge-

heel groen , dikwils uit den paarfchen , roeden

en geelen , aartig gemengeld ; maakende een

wyde , langwerpige Buis uit , welke een bochel

heeft, en aan den Rand in vyven isgefneeden.

Deeze Bloemen verwelken niet maar verrotten,

geevende dan een Krengachtigen onverdraaglyk

(i) CrncmU Folüf cuneato - Ianceo!atiï. Méint, élt. Cto-

centia. Syst. Nmi. XII. Tom. II. Gen. 762. p. 416. L0£«-
Jt. 22J. Crescentia Cujete. jAcq. Anur. y,. T. ni. Ctcs-

MiLL. Did. N. I. Cujete Folüs oblongis & anguftis. PlüM.

Gen, 23. Ic. 109, Arbor Americana Cucutïntifera. Co.vM.

Hort. Amjl. I. p. U7. T. 71- /S. Cujeie anguftifolia , Fmc-

m minori. plom. C«n. 2}. j^. Cujctc mininw Fmftu duro.
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leelyken Stank, 't Getal der Meeldraadjes H.

doorgaans vier , is fomtyds vyf , waar van dus "S?,^^

drie langer dan de twee overigen zyn. OpHoöFo-

byzondere Boomen is de Vrugt in figuur ver-*^^^^*^^

fchillende ,
fommigen hebben die Klootrond , ^J'»!'*''

anderen rondachtig of Eyvormig, en de groot-

te verfchilt , van de middellyn van twee Dui-

men tot die van een Voet. Men vindt 'er zel-

den ,
zegt RocHEFORi , op eenen Boom

twee van de zelfde gedasnte , doch de Heer

Ja CQO I N merkt aan, dat deeze Verfcheiden-

heden zeer beftendig zyn.

Uit hoofde van deeze Vrugten wordt de

Boom van de Franfchen Calebasfier genoemd,

dat is Kalabas - Boom : want de Vrugten heb-

ben byna de hoedanigheid van onze Kala-

basfen. Binnen een Houtige Schors , uit wel-

ke zy beflaan, is een Pap begreepen, die een

aangenaame rinsheid heeft , en tevens voedzaam

is , zo dat de Jaagers zig daar van in het door-

kruifen der Bosfchagiën, zo op de Karibilchc

Eilanden , als aan de Kust van Zuid - Amerika

,

veel bedienen. Ook kookcn 'er de Ingezetenen

des Lands eene Syroop van , die ongemeen be-

roemd is tegen Borstkwaaien , Kneuzingen cn
inwendige Kwetzuuren. Als die Pap 'er uit is

,

dan (Irekt deeze Schors of Dop tot het maa •

ken van allcrley Vaatwerk , 'c welk de Wilden

,

in hunne ledige Uuren , daar van zeer fraay

wceten te vervaardigen. Van de kleinen maa-

kcn zy Lepels , Potjes en Doosjes : van de

H 3 groo-
II. DKKï., III. sniK,



Il8 TwEEMAGTIGE C OOM EN.

n. groeten niet alleen Kommen en Bakken , maar

Afdeel, ook Korfjes , door het uitflcekcn der ka

HooVd- » ^'^^ 5 W^ter ettelyke

STUK, maaien ever 't Vuur gekookt worden , eer die

^/^•ö/^/if. verbrande. De buitenüe Oppervlakte weeten

de Wilden en Negers met aartig Snywerk^

zwart of roo4 op eea witten Grond, zodanig

te verfieren, dat deeze Kalabasfen, dus, in de

Kabinetten der Liefhebberen dikvvils bewaard

worden. De Karibeen ncemenze dan Coui, en

daar van zal de bynaam Cujete raisfchien af-

komftig zyn.

Men ziet hier uit dat dit Gewas , met dcD

Geflagtnaam Crescentia , ter gedagtenisfc van

den Italiaanfchen Kruidkenner Crescen-
T I u s , door onzen Ridder gedoopt , te regt den

naam van Kalahas - Boom voeren mag. Het was

ook door den vermaarden Commelyn een

Kalahasdraaiende Amerikaanfche Eoom gety-

tcld. De Heer J. Bürmannü & merkt aan,

dat Plu MIER aanmerkelyke vcrfchillendheden

in de Bladmaaking waargenomen heeft : het welk

dan ook aanleiding gaf, tot het afzonderen van

deze Soort; naamelyk

11. (2) Kalabas - Boom met Lancetswys' Eyvor-

cCurlitt '^^ê^ Bladen,

, Fmditt rofundo, Cort'Ct
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Dat dezelve den naam van Kalab

in onderfcheiding van de andere vo

(ierling ,
aangezien hy een Vrugt draagt met Hoofd-

eenen broofchen Dop. Men betrekt 'er toe ^^"^^^^^^

den Kakbasdraagende Boom van Pltjken e-£,,^.

Tius met rondachtige famengetropte Bladen,

een ovaale Vrugt , en Hartvormige Zaaden , die

in een zwarte Klomp beflooten zyn , en dus ook

den Amerikaanfchen Kalabas - Boom van Sloa-

NF. , met rondachtige Bladen ; doch dezelve

fchynt voor 't overige nagenoeg met den voor-

gaanden overeen te komen.

(3) Kalabas - Boom met effenrandige Eyyor-
Crl]Ltis

mige Bladen i die aan de Tip S^fP^^^^
'^^'^^^^^^

zyn. dige.

Deeze Soort heeft de Hoogleeraar N. L.

R TT R A N N ü s , als van de eerftc verfchillen-

de, voorgefteld , en 't is zonderling, dat de

Heer L i n n u s dezelve niet tot de tweede

Soort betrokken heeft. Op 't Eiland Java is zy

groeijende gevonden.
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11^ G M E L I N A.
Afdeel;

Hoof'd. De Geflagtnaam ftrekt tot vcrecring van den

STUK. beroemden Heer G m E l i n ,
Hoogleeraar te

Petersburg , door wien uit liefde voor de Na-

tuurlyke Hiftorie , in het veel^aarig doorkrui,

zen der afgelegenfte deelen van Siberië ,
geen

moeite is ontzien , om de Kruidkunde met een

groot getal van onbekende Plantgewasfen te

verryken , welken hy ten deele reeds aan 1

iicht gegeven heeft.

De Kenmerken zyn , een byna viertand^e

Kelk, de Bloem in vieren gedeeld, Klokvor-

mig: twee Meelknopjes dubbcld, twee enkeld:

de Vrugt Pniimachtig mee eencn tweehuizigen

Steen.

JNlaar céne Soort was iiicr van door LiN-
N ^ ü s opgegeven , maar de Heer N. L. B u r-

WANNUs heeft 'er twee antieren bygevocgd,

zo dat ik thans drie Soorten van dit Gcflagt

befchryve,

I. (O Gmelina met gepaarde DoorenSy waterpc^
Ch.eun^ gejlrekt.

pinofa Floribus lateis. Amai. Pt-

T. IS. Prunus Indica fylveftris Frufta

«. Ztyt. 197. Lycium Maderasparanui»

. Jambofa fylvcfiris parwfolia, RUMP»



Tot deeze Soort was door onzen Ridder II.

t'huis gebragt, de Dematha van Ceylon, wel--^^^^^^*

ke door den Hoogleeraar J. Bürm ann usHoofd-

genoemd werdt Jndifche Wilde Pruimboom ,stuk.

met eene geele Peer-gelykende Vrugt, welke

de Trosdraagende was van Ray, aan de Kust

van Malabar Tani, in 't Nederduitfch Heilpec

ren genaamd , ora dat derzeiver Pitten bekwaam

waren tot geneezing van zekere Landziekte.

Het is een groote Boom, met een dikken Stam,

wiens Vrugten naar groote Peerachtige Prui-

men gelyken, hebbende een roode Schil het

Vleefch groen en Sappig , maar fmaakeloos.

Thans wordt hier toe de Wilde Meinbladigs

Jamhoes - Boom , van Rumphi us, t'huis ge-

bragt , welke ook een hooge Boom is , met
ronde Takken , de Bladen gepaard

, gefleeld ,

Eyvormig , van onderen Wollig hebbende ,

dikwils met een fpits Kwabbetjc aan ieder zydc.

Aan de Oxels der Bladen komen Doornen voort

,

tegenover elkander , horizontaal , aan de Punt

ruig , van langte als de Bladfleelen. De Bloe-

men , die op Steeltjes flaan , gi-oeijen aan 't end

der dunne Takjes. • Dezelven zyn gevuld met
hoogroode Meeldraadjes , gelyk alle bloeijende

Jamboezen , hebbende blaauwachtige Knopjes.

De Vrugt is een kleine Jamboes , mede Rooze-
rood. Het Hout wordt tot den Huishouw, of

ook tot het maaken van Vaartuigen , gebruikt.

(2) Gme-
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TI. (o) Gmelina met gepaarde Doorens , u;. .;

end ftaan.

Hoofd-
stuk. Dit Kenmei-k onderfcheidt deeze Soort, wel-

êieiira ^ Kormandcl groeit , en van dc inlanders

CcroZar.'- Qarc gchcten wordt ; doch de Heer N. L,

^Korman-BoRMANWü& metkc 3», dat menzc in de

deifchc. ijeijje Indien vindt , en derhalvft hadc zy den by

naam behooren te hebben van de volgcfjde

Soort. Zyn Ed. betrekt hier toe den Rhamnus

met zeer kleine tropsvvyze groeijende Palmbla-

den , en met lange Doornen gewapend , welke

door Sherard aan Sloane was medege-

deeld , zyndc van Jamaika afkomlHg.

III. Cs) Gmelina viet overhoekze Doornen , di

Deeze wordt Doery Roekan , en de eerfte

Soort Doery Radak genoemd by de Javaancn,

groeijende die beiden op Java. Zy heeft een

bogtigen Steel of Stam : dc Bladen zyn enkeld

of liaan ieder op zig zelve, met zeer korte

Steeltjes, ftompachtig, Hartvormig ,
gekarteld

zyn-
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zynde: 't Gewas heeft zeer eenvoudige Doo- II.

réns, langer dan de Bladen, dikwils aan de Oxe-^^J=^^-

len of beneden het Blad geplaatst, Htofd-

De Geflagtnaam is van den Arabifchen Ge-

neesmeefter Avicenna ontleend, die inde

Elfde Eeuw overleedt , en onder anderen over

de kragten der Planten gefchreeven heeft.

De Kenmerken zyn , een Kelk in vyven ver-

deeld, en eene Bloem met twee Lippen, waar

van de bovenfte vierkant is : de Vrugt een Le-

derachtig vierhoekig Zaadhuisje , met één enkel

Zaad.

Twee Soorten komen in dit Geflagt voor,

beiden in de Westindiën huisvestende , als

(
I
) Avicennia met Hartvormig ovaak van

onderen Wollige Bladen. A

w
Van deeze Sootc geeft de Heer Ja c q u i n

de volgende befchryving. Het is een Takkige

Boom van twintig Voeten hoog, de Bladen

lang-

Nadxil. Tom. II. Gen. 1237. P- 4i6. Jacq. Amr. Hiji.

p. 178. Bontia Foliis oppoGtis, pedunculis fpicatis, Sp. PLmt.

II. p, 891. BURM. Fl. Ind. 13S. Bontia Foliis integris, ü!>

Jongis, oppofitts &;c,£ROWN. Jitm, I. p, 263. Donatia. Loetl.

Uisp. 193. Mangle Laurocerafi foliis. SloAN. Jam. HiJi, I.

p. 6i. Avicennia. Fl. Zeyk j?, ^£aU Mei. 5/>. FUnt.

JLDeel, III,STÜK,
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TI. langwerpig ovaal , ftomp , van boven glad efi

^^.xfv
^*

» onderen met een digte , fyne ,
gry-

Hoofü. ze Wolligheid bezet hebbende, en dikgefteekL

STUK, rj.^^
^p^jgj. ^.^^ Bloem en Vriigtmaaking

komt die met de volgende Soort overeen. Zyn

Ed. betrekt 'er toe de Bontia met cffenrandige,

langwerpige ,
gepaarde Bladen , van B R o w n e

,

de Donatia van L o e f l i n c en de Oepata van

Malabar , die door de Nederlanders aldaar Zo«f-

boom genoemd wordt volgens C o m m e l y n.

Ook zou de Mangles - Boom met Lauricrkcrs-

Bladen en vierbladige witte Bloemen , van Slo-

ANE op Jamaika gevonden , hier toe behoorcn.

Zout- Wat den gedagtcn Zoutboom aangaat , dezelve
^°°™*

wordt befclireeven als een fchoone Boom , mee

eene uitgebreide Kroon , wel zeventig \^oeten

hoog en omtrent zcnicn \''octcn dik, niet wit*

achtig Hout en roodachtige Wortelen , die van

een Zoutigen Smaak zyn : de Bladen zyn ge-

paard 5 langwerpig rond, 'van boven groen en

glad , van onderen Afchgraauw : de Bloemen

klein , wit , welriekende
, vierbladig met vier

Meeldraadjes en groeijen Troswyze : de Vrug-

ten Kegelvormig fpits , platachtig , onder een

^ dikken groenen Bolder een foort van Amandel
als een Boon influitende , die bitter van Smaak
is , en de eigenfchap heeft , van nog in de Bol-

der vervat, en buiten den Grond, (zo ik het be-

gryp») tie beginzels van Wortels en Bladen uit

te fchieten. De Boom groeit op de Oevers der

zoute Wateren , inzonderheid bv Cochin : da

Pic-
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Pitten der Vrugten worden , na dat zy, door lU

lang weeken en kooken in Water, van haai e^^J^^^^^-

meefte bitterheid ontbloot zyn , van de lolan Hoo^d-

ders gegeten.

De Heer Limn^üs hadt , op het voet-^^^^^^;;^'

fpoor van anderen , de Vrugt van deezen Boom

,

die dan, gelyk de Noot van den Catsjoe- Ap-

pel , in haare BoHler of Base een fcherp , bytend

Vogt bevatten zou * , voor het waare Anacar- * zie ir.

dium der Apotheeken, 't welk van Malakka en^^^'

de Philippynlche Eilanden komt, gehouden. Dc

Engelfchcn en Portugeezen noemen het gc-

meenlyk Malakka- Boonen. De Heer Jacqüin

verzekert, in tegendeel, dat de Anacardia geens.

zins Nooten van deezen Boom zyn
;

ja dat men

den Boom nog niet fcent , waar van dezelven

komen. Op zyne vermaaning heeft onze Ridder

de Avicennia , die te vooren door zyn Ed. on-

der de Tetrandria geplaatst was , hier onder de

Didynamia te regt gebragt.

(2) Avicennia met Lancetvormige , wederzyds u.

gladde. Bladen, nUidT^'

Deeze , door gedagten Heer alleen op de Zee»

Oevers van Martenique waargenomen , wwdc

onder de Mangliers of Mangles - Boomen ge-

teld,

(O AvUnnU FoUis lanceolatïs , utrmque nitklis. Sy^t.

Hm. p. 177. T. iiz. f. I.

II, DEEt^ UI. STUK.
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FDE£-
^^'"^^ ^^".^^ Fmnfchen Paktuvier gris gehe-

XIV? " ten. Het is een Takkige Boom, die wel veer-
[ooFD. tig Voeten hoog groeit , met Lancetvormige

,

fpitfe, eftenranJige , kort gedeelde, gepaarde
Bladen , die glad en glanzig zyn , drie Duimen
lang. Aan de enden der Takken geeft dezelve

Trosfen uit van Bloerafteeltjes , wier Bloemen
klein en wit zyn , eenbladig , met de onderfte

Lip in drieën gefnecden, de bovenfte vierkan-

tig: zo dat men hier een voorbeeld, zo zeld-

zaam , van een hoogen Boom met eigentlyke Ge-
lipte Bloemen heeft. De Vrugt is een Leder-
achtig Zaadhuisje van eene fcheef Eyvormige
figuur, platachtig , ftomp, eenhuizig, tweeklcp.
pig, doch nooit open gaande aan den Boom.
Het bevat één Zaadkorrel of i?oon van dc zelf-

de figuur , uit vier Vleezige Plaatjes famenge-
fteld , welke de Zaadkwabben zyn» De Wor-
tels, zig onder den Grond naar alle kanten ver-
fpreidende

,
maakten een groot Bofch van Sprui-

ten, naar Aspergies gelykendc, doch of dczel-
ven jonge Boomen wierden , als nog geen Bla-

den hebbende, kon zyn Ed. nie^ verzeke-
ren.

De Bontia, waar van de eene Soort, metden
bynaam van Daphnoides

, thans een byzonder
Geflagt uitmaakt , zal ik hier , om de navcr-

wantichap
, nog byvoe^en.

Bo.v
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B O N T I A. ^11.

De Kenmerken beftaan ook in een vyfdeelige nJoVo-

Kelk en eene gelipte Bloem , maar die de on- stuk.

derüe Lip omgekruld heefc. De Vrugt is Pruim-

achtig , met een fchceve tip , bevattende ook

een enkel Boonachtig Zaad,

De eeniglte Soort (i) voert den gezegden r.

naam, om dat haare Bladen veel naar die van^^']"^'?

de Laureola, ook wel Daphne genaamd, zwee-<^".

men. Djllenius noemtze Bontia , die naar

de Laureola gelykt , en Plumier ftcltzc

voor 5 als Boomachtig , in de gedaante van Thy-

melcea. By P l u K F. n e t i u s komt een Wilde

Olyfboom van Barbados voor , welke fmalle
,

vette, en flaauw gekartelde Bladen heeft, hier

t'huis gebragt. Deezcn hadc hy vernomen eenc

Gom uit te geevcn , welke naar de Gom Elem-

ni geleek; doch zo veel Ray kon zien , in een

Takje door D. S h e r A R d aan hem gezonden

,

waren de Bladen niet gekarteld. De Boom hadt

menigvuldige Bladen aan de Takken , een Hand-

palm lang, een Duim breed, gefpitst, en onder

de groote Bladen waren eenige kleinere ver-

mengd. De groeyplaats is in de Westindiën.

De

(I) Bcntia. Sy.U Nar XIL Tom. II. Gen. 79U p. 4^^.

]Kcq. Am. liiji. p. 178. T. 173. f. 4S, Bontia arbotcscens

Ehb. T. 49. f. 57. Olea fylveftris BarbaJenfis , Folio angas-

KXj^Dendr, 47.

ÏU DEEL. UI, STUK«
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II. De Klasfeder Viermagtige Planten , Tefrai)-

^^xiv^' namia , levert geen Boomen en zelfs maar wei-

Hoofd- nig Heefters uit. Ik gaa derhalve tot de vol-

STUK. gende over.

XV. HOOFDSTUK.

Befchryving van de Boomen, in wier Bloeim

de Meeldraadjes famngegroeid zyn , of uit

één Grondftuk voortkomen, deswegen den naam

van Enkelbroederige , Monadelphia,
voerende,

Dceze Klasfe , die daar van haaren naam heeft»

dat de Meeldraadjes als op een Voetflukzit'

ten , en niet , gelyk gewoonlyk , ieder op zig

zelf uit den bodem van de Bloem ontfpringeu,

is naar het getal derzelven van Linnjeus
in Vyfmannige, Zevenmannige, Negen-, Tien-,

Twaalf- en Veclmannigen , gefmaldeeld. On-

der de laatften komen de meefte Boomen
voor.

B R o w N ^

Dit Geflagt heeft zynen naam van den ver-

maarden Engelfchman Browne , door wien

een zo fchoon Werk over de Plantgewasfi.'n

van Jamaika is aan 't licht gegeven.

Ba*
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Behalve het gemelde zyn de Kenmerken ; de n.
Kelk in vyven gedeeld en een dubbelde Bloem- Afdeel-

krans ,
• de buitenfle éénbladig , de binnenlle Hoofd-

vyfbladig. stuk.

Maar ééne Soort komt van hetzelve voor(O, BrlwnéCM
die wegens de Hoogroodc Kleur der Bloemen ccJi'ea'!

den bynaam voert. De Heer J a c u i n heeft

dezelve aan dc Vaste Kust van Zuid -Amerika

waargenomen , als een Eoom van agttien Voe-

ten hoogte , door zyn Gewas niet fraay , maar

aanzienlyk wegens de fchoonheid van zyne Bloe-

men. Deszelfs harde , geelachtige Hout is met

een Afchgraauwe Schors bekleed. De Bladen

zyn ovaal j gefpitst , efFenrandig , glad , gepaard

,

kort gedeeld , drie Duimen lang , by twee of

drie Paaren gehecht aan een zelfde Takje. De
gemeene Bloemfteeltjes , die kort en Takkig

zyn, naar Knoppen gciykende, draagcn by de

tien Bloemen, van drie Duimen lang, in neer-

hangende Trosfen. Zy bebbin ccn rosfcn Kelk,

een rooden Krans en geelachtige Meeldraadjes.

De Vrugtcn hadt zyn Ed. niet gezien , zo min
a1s de Heer L o e F l i n g , wicLS Hermefias, in

't Spaanfch Bofa de Monte of Berg- Roos, hem
de zelfde Plant fcheen te zyn , hoewel hy 'er

nooit elf Meeldraadjes aan gevonden hadt. L i n-
N JE u s hadtze , deswegen , onder de Elfmanni-

gen

(i) Brownn. Syst. Nat. XII, Tom. II. Gen. ïjj.p
JAC(^ Amer. 16. Hi/l. 15,4. T. 11 1. Hermtïfias , P.ofa dc

*

I
i:, III Stuk.
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]I. gen geplaatst ; doch naderhand in de Rang der
Afdeel. Ncgenmannigen , zeggende dat Loeflikc
Hoofd- '^^ "cgen Meeldraadjes aan toefchreef : maar
»TüJ£. zyn Ed. erkent thans, dat die Heer 'er, altoos

en bcftendig, elf Aleeldraadjes in waargenomen
heeft (*).

Beb.alve, dat het getal der Meeldraadjes, ge
lyk in de volgende, tien is en de Styl enkeld,
'zx) wel als de Stempel , komt hier in aanmcr-
king

, een tweekleppig Zaadhuisje
, met ééue

holligheid en één Zaad.

cJn'-rw
^^^-'fi'gite Soort (i), deswegen den bynaam

«««"c" r-"' van óénzaadig, du zonderling is» voerende, is

^"lioon-
^'^^ "^^^ lioogiccraar

J. B ur ma n nu s afge-

sooin. beeld
, onder den naam van Ceylon/che Driebk-

dige Rimsy in de gedaante van Turkfche Boo-
ncn

, met mcnigv uldigc ge - aairde Bloemen. In

het Kruidboek van den beroemden Herman-
Nus voert dezelve den naam van Indifche

,

Hoornachtige, óénzaadige Phaseolus , welke in

ccn roode Haauw ééne Boon voortbrengt. Jn

:im femper Loc/?ingIo. ^fcmt. alt
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' - Muf(sum Zejlanicum was zy genoemd
, n;

iigc, Peuldraagende, Rankenboom

,

Afukel

:d by de Ccyloneezen of Radalya, en pjoQ^,^

\ Mijten zouden eene Slymigheid hebben, stuk»

mooglyk tot wasfchen dienftig, gelyk de Zeep.

nooten. L i N N ^ r s zegt , dat het een Boom
is : B u i; M A N N ü s roemt het een l^oomachti{';e

Plant , die hard Hout heeft, met cene zwariath-

ligc Schors bekleed, de Bladen Eyvormig, ef-

fcnrandig
, dik, met hun drieën op een gemee-

ncn Steel zittende, en, zo het fchynt, aar.bly-

vcnde. Op den top van den Steel komt een

Tros van kleine Bloempjes vi'iort.even als plaats

heeft in de Sumach. De Groeiplaats is op Cey-

lon.

H U O O N I A.

Dcc/C heeft eert vyfbladigc I3Ioem met vyf

Styien, en de Vrugt is eene Pruim n\et den

Sccen gcftrccpt.

Hier van komt ook maar ééne Soort voor (i) , ^

welke den bynaam van Myjlax voert of Haard- av^I'x

boom , in 't Malabaarfch" ^kdcra Canni; om,J^;^"^
dat de Takjes, waar aan de Bladen (laan , met

"
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Afbeel
^^"^ Wollige ruigte als gehaaird zyn. Hy groeit

XV.
* op Zandige plaatfen, Heefterachtig, twee Mans

Hoofd, langten hoog. Aan de Takken zyn , onder de

Balrd.
^^'^^^^ 5 gepaarde , korte , Ilyve Doorens ; om-

^tom, geboogen , zo dat zy met den Tak evenwydig

ftaan. De Wortel heeft een aangcnaame Krui-

derige Reuk , en wordt , zo wel als de Bast

,

tot een Zweetdryvend Geneesmiddel gebruikt.

De Vrugten zyn ronde, geele Besfen. Lin-
NiEus noemt het een Boom, en verbetert de

Kenmerken , door zyn Ed. te vooren uit den

Malabaarfen Kruidhof opgemaakt , volgens de

Plant -zelve , dus. „ De Bloem, die uit vyf

,

„ roodachtige , groote , gaapende Blaadjes be-

„ ftaat, heeft een Lederachtige Kelk, van vyf

„ ovaale, holle, blyvende Blaadjes, 't Getal

der Meeldraadjes is tien, die Elsvormigzyn,

„ van het midden naar onderen tot een Bekertje

„ famengegroeid , van langte als de Bloemkrans,

„ met rondachtige , dubbelde Knopjes. He£

„ Zaadbeginzel , binnen dat Bekertje vervat

,

„ is Eyrond , en heeft drie Draadachtige Sty-

„ Icn, van langte als de Meeldraadjes, met ge*

„ knopte Stempels." Hoe dat dan dccze Bloem

Vyfwyvig zyn kan, verftaa ik niet.

Jn het Kruidboek van Hermannus ftaat, volgens

den Heer N. L. Burmakkus, aangetekend , dat

de Bast van deczen Boom zeer bitter en Kruide-

rig is, hebbende den reuk van Jris Florentina of

liever van Violen , en wordende te Goa , in Oostin-

die, in plaats van Costns gebruikt. De mon-

Iters verfchilIeD, zo zyn Ed. aanmerkt, inzon-
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derheid door de Bladen, welken de Javaanfche II.

Eyvormig heeft , van grootte als die van den ^^JJel;

Perfikboom ; de Ceylonfche kleiner ovaal met Hoofw

een Punt en uitermaate zwart, en, die in 't^*^"^*

Kruidboek van Petiver , Lederachtig, als

de Bladen van de Beerendruif : doch in alle

deeze monfters kwamen de gepaarde omgeboo-

gen Doorens voor.

Pentapetïs.

Tot den Rang der Twaalfmannigen onder de

Enkelbroederige Gewasfen is. dit Gcflagt be-

trokken , niettegenftaande in 't zelve het getal

der Meeldraadjes twintig is , waar van viyf lan-

ger dan de anderen zyn, zonder Meelknopjes.

Hier van zal de Geïlagtnaara zyn afgeleid. De
Vrugt is een vyfhokkig Zaadhuisje , met vcele

Zaadcn.

De eerlle Soort is een Jaarig Kruid of Zaay-

Gewag , maar de twee anderen zyn Boomachtig

,

als volgt.

Subetis folio angulofo

,

AMMAN. Aa. Pttrop. VIII.

:x Suberis FoUo, Frii£tii lig-

Fet. Mm. 349. BVFM.
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Deeze en de volgende zyn , als ccn nieuw Ge-
Afdeei-

^ Qucjcr den naam van Pterosponnadendrm,

Hoofd- om dat het Gewiekte Zaadea heeft, vocrge-

fteld door den beroemden A m M a n n ü s, Zyc

Ed. geeft 'er de Bladen van den Kurkboom aan,

en betrekt 'er toe den Boom, uun door Peti-

VER Qödeifcheidcn , die een Houtige Vrugt

heeft, gevuld met gewiekte Zaadcn. Dc Tak-

ken, 7egt hy, van dcezcn Boom 7yn rcgt, met

weinige Zytakjes, hebbende ccnc van buiten

bruine Schors, van binnen groen, en het Hout

is ook groenachtig van Kleur : de Bladen drie

Duim lang en half zo breed , aan dc Pnnt met

hoeken , van bóven groen , van onderen ir'.^

of witachtig. De Bloemen 7>ti taamcK k

en Roosachtig, beftnandc uit vyf Dla.:.V

een Duim ;aTig , wit van Kleur.

veele Meeldraadjes van de zelfde langtc ,
(

'

ecnen krommen Styl. De Kelk i.<^ in vyvcn ge*

deeld, cn van buiten met ecnc rosfc Wolligheid
bekleed, byna zo groot als de Blccm HetVrugt-
beginzel wordt cene Houtige, bruine, langv^-er-

pigc Vrugt , van grootte als een Ockernoot

,

door r^-pwording aan 't end opfplytcnde in vyf

Kasjes, ieder vccle Zaadcn bevattende, die lang*

^-erpig, famcngedruktjgelykdicvanden Ahorn-
boom gevleugeld , ros van Kleur zyn met een

witte Pit. Men houdt dit voor den ÏFel^pha
der Ceyloneezen.

(3) ^
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M O N A D E L P H r A. 135

(3) Pentapctes met Eanvormigt uitgegulpte JI.

Bladen. ^^^f^

Deeze verfchilt , volgens den Heer Amman, stuk1°'

van de andere, door de Bladen breeder, ftom- ui.

per, uitgefneeden en met Ooren ; dc BIoembIa-^Jn/«S!

den langer en fmaller ; de flippen van de Kelkg"^'*'^'»'^-

langer , dikker en ftomper te hebben. De V^rugt

is ook grooter ; te weeten vier of vyf Duimen
lang en by de twee Duimen dik, bevattende

dus veel grooter Zaaden dan de voorgaande

Soort.

In het Vertoog van Amman vindt men dat

dit Gewas gè-oorde Bladen heeft, zynde Fo-

liis AuTitis ; waar van by aanhaaling , in de Aka-

demifche Vermaaklykheden , gemaakt is, Foliis

accretis , en eindelyk Folio Aceris (*). Hier

van zal de bynaam , Acerifolia , afkomltig zyn

,

dat is met Ahornbooms - Bladen ; waar van zy

inderdaad de figuur cenigermaate hebben. Ik

acht deeze Boomen , door den bynaam van

Breed- en Smalbladige ^ genoegzaam onderfchei-

dcn.

Adansonia.

De Kenmerken van dit Geflagt bcflaan in

eene

(*; Sptc. PUnt. II. p. 559.

II. DEEL, UI» Stuk»
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n. ecnc cnkelde, afvallende. Kelk, de BlOem be-

^^xv"*" vattende , welke een zeer langen Styl heeft

Hoori)- met veele Stempels , voortkomende uit den

Koker , dien de famcngegroeide Meeldraadjes

maaken, zeer menigvuldig in getal: des deezc

Boom , zo wel als de volgenden , tot de Klom-

delphia Polyandria behoort. De Vrugt is een

Houtig Zaadhuisje , met tien Holligheden , be-

vattende een Meelachtig Merg, waar in veelc

Zaaden nestelen.

De Franlche Heer A d a n s o s , Lid van de

Koninglyke Akademie der VVeetenfchappen van

Parys , na^r wien dit Geflagt billyk den naam

I.
.

draagt , heeft de eeniglle Soort daar van

^l^fz?' allereerst , ten naauwkeurigfte Wereldkundig
Meloen-

geiy^aa]^-f. jn 't byzonder is door zyn Ed. de

waare gcfleldheid der Bladen ,
( weshalve 'er

LiNN^us den bynaam van Gevingerde aan

geeft,) en die der Bloemen , omtrent welken

men zeer in 't onzekere was, waargenomeD.

Van de Vrugt hadt men reeds taamclyk goede

Afbeeldingen , zo by A l p i n u s , onder den

naam van Baohab of Bahobab , als by C l u s i u s

,

onder dien van Jbavo of Abavf^ welken Boom

hy

fOAdanfonia. S^t. Nat. XII. Tom. II. Gen. 8 jfi. p.

^i. BADH. Hijf, I. p. iio. Ahivo arbor , radice mberof4. C.

B. Pin. 434. Guanabanus Scaligeri. Bauh. Hijt, I. p. loy.

HAJ. ifi/f. I37U CLUS. Exot. Libr. II. Cap. i. Mono?r.

ADANSONI. Mem, dt l'Acad, R. dti Sc,en<a , de i-ii. Qu.ir-
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hy cx)rdeelde den Guanabanus van S c A l i o BR II.

te zyn. Daar uit bleek, dat deeze Vrugt zo^^^^kl;

zeer naar een langwerpige Meloen gelykc, datHooVo-

ik 'er zo wel den naam van Meloenboom aan gec- ^tu«.

ven mag , als dien van Kalabasboom aan de Ons-^^^^l^'

centia Cujete hier voor befchreeven *;te meer, * Biadz.

dewyl 'er ook wel de naam van Calahasjier, en^'*-

door de Negers die van Goui , zeer naar dien

van Coui, in de Westindiën bekend, gelyken-

de , aan gegeven wordt : terwyl het zeer verfchil-

lende Boomen zyn. De Franfchen noemen dee«

zen , wiens eenigfle Natuurlyke Groeyplaats

Afrika , en wel inzonderheid deszelfs V\' cstkusc

in 't midden , en dus byna het heetfte des Aard-

bodems , fchynt te zyn , gemecnlyk Fain de

Singe, dat is Aapenbrood.

De vermaarde C l u s i u s , die in de Vyf-

ticndc Eeuw leefde , hadt zodanig een Vrugt

onder den naam van Ahavo en Abavi ontvan-

gen, die door eenige Engclfche Matroozen uit

Ethiopië , waarfchynlyk van de Kust van Gui-

nee of Senegal , was medegcbragt. Decze Vrugt,

zegt hy , geleek volkomen naar die , welke zo

onagtzaara door Prosper Alpinüs, onder

den naam van Baobab, was befchreeven. De»

zelve hadt omtrent een Voet langte cn zestien

Duimen omtreks , zittende aan een Steel van

twee Voeten lang cn een Vinger dik. By den

Steel was die Vrugt wat dunner, en liep aan

andere end in een Punt uit , zynde van buiten

met flaauwe Sleuven getekend , cn den Bast ,
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II. dïe taamelyk dik en hard was , met een groene
yjrnEEu

Wolligheid bekleed hebbende. Van binnen was

Hoofd- dezelve door zekere Peezen overlangs verdeeld

,

sTuh',
tnsfchen welken zig eene witte Mergachtige

ktmf^" zelftbndigheid bevondt , van eene zuurachti-

ge Smaak, waar in zwarte Nierachtige Zaaden

nestelden , met eene fmaakelyke Pit , zynde

aan Oraaden gehecht. De Bladen , welken A

piNTS by die van den Citroenboom vergelee^

ken hndt , v,aren inderdaad cnkeld en van die

gedaante , aan het eerst opfchietendc Stammet-

je , maar , wanneer hetzelve Takken begon te

krygcn , dan veranderden die Bladen , en groei-

den met hun tweeën, drieën , vieren, ja zelfs

met hun vyven aan een gemeenen Bladfleel,

byna als die der Lupinen óf van den Paarde-

Karftengeboom , zynde het middelde ,
tegenover

den Stêel , langst; gelyk hy dezelven, dus ge-

vingerd, afbeeldt.

De Heer Adanson bevondt , doop zjTie

Waarncemingen aan dc Kust van Senegal , dce*

ze befchryving taamelyk met de Natuur over-

ccnkorallig , doch van de Geflalte des Booms en

dcszelfs £i.-C'nrchap[x:n , en inzonderheid aan-

gaande de Bloemen , hadt hy gelegenheid toe

een naauwkeurig onderzoek.

Geftaltc. De Baobab , zegt zyn Ed. , zou men misféhien

wel voor den grootflen Boom des Aardbodems

mogen houden. Egter munt dezelve in hoogte

70 zeer niet uit, ais in uitgebreidheid van zyne

Kroon , welke zig gelyk een Ea^fchagie ver-

toont,
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toont , zestig of zeventig Voeten verheven , en n.

van honderdtwintig tot honderdvyftig Voeten

breed. Zyne Stam, naamelyk, heeft niet meer Hoofd-

dan tien of twaalf Voeten hoogte, maar de

trek is wel vyfenzestig of zeventig Voeten , dat^^m/

eene dikte van byna vyfcntwintig Voeten maakt.

IVIen kan zig hier uit ccnig denkbeeld vormen

van de Geftalte deczcs Booms, wiens onderdo

Takken , ter langte van vyftig of zestig Voe-

ten zig uitfb-ekkende, van 't waterpas allengs

naar den Grond neigen , zo dat men den Stam

naauwlyks kan zien. De Wortels fpreiden zig ,

digt onder den Grond, nog veel verder uit ;

hoewel hy eenen Penwortel heeft, die diep in

't Aardryk dringt. Men behoeft niet te vraa-

gen , of ook de goedgunllige Schepper deeze

Boomen tot befchutting van het Gedierte onder

dc hcetc Lugtllrcck , cn in de gloeijcnde Zand-

Woeflynen tusfchen Senegal en Kaap Verdc ,

tot aan''t Land van Galam , wel honderd Mylen

binnenflands , en wie weet in hoe veel andere

Gewesten van Afrika , tegen de brandende

Zonnefchyn verordend heeft.

De Bast van den Stam en Takken , omtrent

diie vierden Duims dik en Afchgraauw , i.s op 't

aanraaken Vettig en glad, als of de Boom ge-

vernist ware , van buiten ; van binnen groen

met Toode Stippels: het Hout zeer zagt en taa-

melyk wit. Aan de jonge Takjes of l.ootcn ,

wier Bast groenachtig en een weinig met Haair

bezet is, komen de Bladfteelcn, niet gepaard,

maar
II. Dhu III, Si^JK,
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II. maar overhoeks voort , welken aan 't end Waai-
Afdeel.

i^g^et zyn met een getal van drie of

Hoofd- meer , doorgaans van zeven Bladen. Dezelven
STUK. 2yn taamelyk dik en glad , ongekartcld , van bo-

hfl'^^'
onderen bleek groen, met fchuin-

fe Ribbetjes, ter wederzyden van de middelrib,

geaderd. De figuur deezer Bladen is langwer*

pïg ovaal, tweemaal zo lang als breed , aan de

beide enden puntig. De langte der grootften

is omtrent vyf Duimen ; C^i^aniclyk die van het

middelilc Blad;) terwyl de overigen allengs ver*

kleinen naar den Steel, even als in de Paarde.

Karftengen.

15c Si Een Boom zodanig als de Baobab , zegt

ï[°?iiï'
" ^t;hoorde Bloemen te hebben ge-

'f;^. I. „ evenredigd naar zyne grootte. Ook gaan de-

„ zclven , in Afmeetingen , alle de Bloemen

„ van Boomen, die ons bekend zyn, zelfs die

„ der Plompen en van de Laurier - Tulp, Mag-

„ nolia genaamd , te boven- Nog in Knop zyn-

„ de , formceren zy een Bol van by de drie

„ Duimen middellyn , en open gaande hebben

„ zy vier.Duimen langte op zes Duimen breed-

„ te (*> Twee of drie komen 'er aan ieder

„ Takje , hangende ieder aan een Cylindrifch

„ Steeltje van een Voet laag en byna een half

„ Duim dik, dat uit de oxels van een der laag*

„ Ite

{*) Het fchynt dat de Heet AoAnson , dit fchryvenJe,

niet gedagt heeft op de Eerfte Siort van MagnoUa, grttdi-

/«rtf bygenaamd, f zie bladz. 70 hier voor.) Ook kan ik,

sizD de Bioemen r<Mid zyn, die Afrneetingen niet begr.vpsB-
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„ fte Bladen fchiet , en drie Schubbetjes hier II.

!, en daar verfpreid heefc, welke in grootte cn

j, figuur gelyken naar de genen , die ik gezegd Hoofd-

„ heb de Bladfteelen te vergezellen, (Stipules)
^"^^^^

„ Stoppeltjes genaamd. Zy vallen af , zo wel y^^^^'"*"'

„ als die, by het ontluiken van de E'oem".

Van ü^c alles kan men een klaar denkbeeld

krygen , uit de Afbeelding van het bloeijende

Takje van deezen zonderlingen Boom , door

zynEd. in Afbeelding gebragt: zie onze Plaat

Xlil.jFjg. 1 5 alwaar tevens by Lett. A de Bloem

van agteren vertoond is , om den Kelk te be-

fchouwen , die zyne Tippen omgekruld heefc ,

en in vyven is gedeeld. De Bloem beftaat , zo

de Heer A d A n s o n aanmerkt , uit vyf Blaad-

jes , byna rond , uitwaards omgeboogen , wit

,

taamelyk dik , met eenige Haairtjes doorzaaid

,

en overlangs met veele Streepjes geaderd. Van

onderen hebben zy een Nagel , die hun aanhecht

rondom het middelpunt van den Kelk. Voorts

ziet men , by B , de doorfnyding van de Bloem

,

waar zig de Koker openbaart , dien de Meel-

draadjes , wier getal in eene Bloem ongevaar

zevenhonderd is , door hunne vereeniging for-

meeren ;
terwyl derzelver bovenfte helften , meC

Meelknopjes voorzien , zig ombuigen , maaken-

de een l^erlyken Krans , die naar ccn Manchet

gelykt.» Ook vertoont zig het Vrugtbeginzel

in de gedagte Koker , met zynen langen Styl

,

die zig naar boven een weinig kromt , en aan

den Top gekroond is met vai* ciei) tot veertien

Pris.
n. miL in,STUK.



142 EnKELBROED ERIGE BOOMEM.

II. Prismatieke Lighaampjes , die taamelyk groot

Afdeel. Haairig zyiij (Stigmzta) Stempels genaamd.

Hoofd- De Vrugt is ,
gelyk men dezelve by C ziec

STUK. afgebeeld , van figuur byna als een Meloen

,

ƒ'^'"-hebbende de langce van één of anderhalven

DeVruct. Voet , de dikte van vier tot zes Duimen , en

hangende aan een ronden Steel , die twee Voe-

ten lang is en een Duim dik* De Bast is

Houtig , byna een Kwartier Duims dik ^ en be-

kleed met een groene Wolligheid , welke 'er af

gewreeven zynde , dan vertoont de Vrugt zig

zwartachtig , met eenige ondiepe Sleuven over-

langs , en dus byna als een Meloen geribd. Zo

veele Ribben als 'er zyn , zo veele Kamertjes

komen 'er , by het dwars doorfnyden , in dee-

ze Vrugt voor. Vliezige middelfchotten , naa^

melyk , die in den As famcnloopen , verdeelen

deeze Vrugt overlangs , en maaken Afdeelingen

als by D , die , terwyl dezelve nog frisch en

vogtig is 5 gevuld zyn met eene Spongieuzezelf-

Itandigheid , wit van Kleur , in welke de Zaa-

den zitten ; maar , als deeze Vrugten oud efl

Verdroogd zyn, dan zyn niet alleen dc Middel-

fchotten van den As der Vrugt afgeweekcn , efl

hebben dc figuur van een Sikkel , maar de wee-

ke zelfttandigheid is verhard , en maakt Klom-

pjes met Draadjes als by E, waar in het Nier*

achtige Zaad F vervat is met zyn eigcn'Draad-

je, 't welk 'er als de Navelftreng van uitmaakt.

Men ziet hieruit,hoe Clusius heeft kunnen

zeggen , dat de Zaaden Draadjes hebben, terwy^'
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eigentlyk maar één Draadje tot dezelven be- 11.

hoort , 'en de overigen tot het Spongieuze Vleefch,

't welk dezelven bekleedt. Hoofd-

Het Kiempje, in dit Zaad vervat, wordt, als «tuk.

hetzelve in den Grond geltoken is, aan de Kust

.van Senegal , in de tyd van één Maand, een opfchie-

Scheut van een Voet hoog ,
gelyk dezelve in ^'"b

Fig, 2 , is afgebeeld. Hier ziet mer. , hoe dee-

ze Scheut een Knobbeligen Wortel heeft, die

van anderen aan het gantfche Gewas is toege-

fchreeven. Daar boven vertoonen zig de Zaad-

kwabben , die de eerfte Blaadjes uitmaaken ,

terwyl de volgende langwerpiger en getand zyn

,

doch enkeld, tot dat zy eindelyk twee- cn drie-

voudig worden , en by de verdere opgroeijing

eene Waaijerachtige figuur bekomen. In de eer-

fte Zomer krygt de Boom aldaar by de vyf Voe-

ten hoogte , cn één of anderhalf Duim dikte

,

terwyl men hem in Vrankryk , fchoon op Broey-

Bedden en in Broeykasfen gezaaid , in de zelfde

tyd , tot niet meer dan een Voet hoogte en een

half Duim dikte heeft kunnen brengen. Deeze

Boom verliest zyn Bladen in November , neemt

in Juny nieuwen aan, bloeit in July , en brengt

zyne Vrugten tot rypheid in de Maanden Ok-

tober en November , zegt de Heer A d a n s o n.

Het komt my zonderling voor, dat dezelve in

die Gewesten meer dan het halve Jaar Blader-

loos z/.

De Leeftyd deczer Boomen zou zig, zo de

gedagte Heer uit Waarncemingen meenc te kun-

nen
II. DEEL III, STUK.
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II. nen befiuiten , verfcheide duizend Jaaren zyn

,

x'?.^^'
oirfprong der dikften dus moog-

HooFD- lyk wel van den Zondvloed af zou kunnen re-

STUK. kenen. Hy vondt 'er naamelyk, op zeker Ei-

^«w/ ï^t^clje , van vyf of zes Voeten dik, daar Jaar»

getallen in gefneeden waren , zelfs van de Veer-

tiende Eeuw , en dus moeften die Boomen by

de vierhonderd Jaaren oud zyn. Op dit Eiland-

je, evenwel, kan de Groeiplaats wd zogunftig

niet geweest zyn , als aan de Vaste Kust of ia

't Bofch by Kaap Verde , waar hy deeze Boo-

men zo ontzaglyk groot en dik, als gemeld is,

aantrof , en dus zal ik den waarfchynlyken Ou-

derdom van dezelven
, gelyk zyn Ed. elders

doet, maar op tweeduizend Jaaren ftellen,

ficbfuik. De Baobab is voor de Negers van een aan*

merkelyke nuttigheid. Zy uroogcn de Bladen,

enmaaken 'er een Poeijer van, ia/a genaamd,

daar zy dagelyks eenige Neepjes van in hunne

Kost doen. 't Schynt dat de Ondervinding hun

geleerd heeft , dat de verzagtende eigenfchap

van dit Poeijer tot hunne Gezondheid dienflig

zy. De Heer Adanson zelf hadt zig, zo

hy meende , door een Aftrekzei der gedroogde

Bladen voor den Buikloop en heete of Roe*

koortfen , die de Vreemdelingen anders aldaar

zo veel aantasten , en voor eene fcherpheid ia

't Wateren , welke 'er in 't heetst van 't Jaar

gemeen is , behoed. De Vrugt , in 't byzon-
der , heeft, verfch zynde, een verfrisfchend

»

aangenaam Merg ; dat zyne rinsheid lang bc

houdt,
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iioudt, en in de gedroogde Vrugten ook ^^'^b^^'^
J^^^

is ; des dezelveii van de Mandingués , die ge- xv.

heel Afrika doorreizen , als eene Koopwaar naar Hoofd-

dc Zuidelyke deelen van Afrika , en door de*''^"^*^^^^.

Arabieren naar Marokko en dndefe Ryken van hom.

Barbarie, ja zelfs naar Egypte vervoerd worden.

Op die wyzfe zal 'er de vermaarde A l p i n u s

kennis aan gekreegen hebben , die 'er aldus vah

fpreekt.

„ De Bahobab is een Vrugt van grootte als

j, een Citroen , naar een Kalabas gelykende ,

j, van bintien bevrugt met harde zwarte Zaa-

s, den , wier enden naar elkander toe geboogen

5, zyn , vervat in een zelfftandigheid aïs die der

5, Kalabasfen , welke in de verfchc Vrugten

3, vogtig is en rood, vaii eene zuure, niet on-

„ aangebaame Smaak. In dé verfchroeide deé-

3, len van Ethiopië wordt het zuure Merg van

i,, de verfch van den Boom gefneeden Vrugt ,

3, door Vermogende Luiden met Suiker getcni-

3, perd zynde , niet alleen zeer verfrisfchende

35 en Dorst leschende , maar ook zeer verkoé-

3, lende bevonden. Aldaar gebruikt men hetzel-

„ ve , zo ik verftaa , tegen alle Heete Ziekten

5, en Rottige , inzonderheid Peftilehtiaale , Koort-

3} fen : zo wel door de Pap met Suiker te eetcn

,

M als het uitgeperfte Sap itiet Suiker gemengd

)) te drinken , of de Syroop, daar van geriiaakr.

5> Te Kayro ook , daar men de vcrfche Vrug-

5) teh niet heeft , geeft men de zodanigen het

i> Poeijer in, van derzelver Merg, dat van de

ïi.Diït. 111. STot. ^ js eetf
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zelfde kragt als de Terra Lmnia bevonden

wordt : welke Aarde by veelen in zeer ge-

meen gebruik is, zo tegen Peftilentiaale Koort-

fen, als Bloedfpuuwing, den gewoonen , roe-

den en Bloedloop , als ook tot bepaaling der

Stonden , enz. Eenigen neemen daar tegen

een Vierde Loots van deeze Aarde , tot een

fyn Poeijer gemaakt, en in Weegbree. Wa-

ter gefmolten , in ; terwyl anderen het Af-

kookzel, anderen het Aftrekzei gebruiken."

Van den Stam deezes Booms maaken de ^^e-

gers een zonderling gebruik. Hy wordt dikwils

door vermolming hol , vooral de genen wier

Penwortel fchade lydt van Steenige Gronden,

en met deeze uitholling doen de Negers hun

voordeel , maakende daar van een foort van Lyk-

Kclders voor zulk Volk, als zy de gewooneEer

van begraaving onwaardig kauren. Dit zyn hun-

ne Poëeten, Mufikanten', Trommel/lagers en

Potzemaakers , die hunne Dansfeeften regelen,

en waar voor zy in 't leven een groot ontzag j

als dezelven voor Tovenaars houdende, maar

ca de dood een affchrik hebben , waanende dat

de Aarde , Zee of Rivieren, daar men derzel-

Lyken inwierp, hier door betoverd zouden wor-

den. Zy hangen die derhalve in de holten van

zodanige Boomen op, en fluiten den ingang met

een Plank toe ; alwaar dan die Lyken uitdroe-

gen tot Momies , zonder dat zy gebalfemd zyn-

Behalve de Vermolming is deeze Boom nog

eene andere Ziekte, wel is waar niet gemeen

i
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onderhevig : naamelyk een foort van weekwor- II.

ding der Houtige Vezelen , die hem onbekwaam ^'xv^*^
maakt om Stormwinden te wederftaan. De Hoofö .

Heer Adanfon zag 'er, in 't jaar 1749, op ze-*"^^^*

leer Eilandje 5 naby het Eiland van Senegal , een

,

wiens Stam dus door een Rukwind was gebro-

ken. Hy werdt toen wel door een groo-

te menigte Wormen van Boktorren bewoond ,

doch deeze oordeelde hy deoirzaak daar van niet

te zyn, maar dagt veeleer, dat de Eijeren der-

zelven , wegens de Weekheid des Houts , daar

in gelegd waren , even als men zulks in rottige

\iVilgen Stammen gebeuren ziet.

B O M B A X. Kapokboom.

De Kenmerken vaö dit Geflagt, dat ook tot

de Veelmannigen behoort
, zyn , een Kelk iri

vyven verdeeld ; de Vrugt een Houtig Zaadhüis=

je 5 met vyf Hokjes en vyf Kleppen j v/aat in

de Zaaden met Wol bedekt zjn, en een vyf-

hoekig Kasje , dat de Middelfchottcn uitgeeft.

Van hetzelve zyn thans vier Soorten opgege-

ven j die in de beide Indien voorkomen ; als

Volgt.

(i) Kapokboom met vyfmnnige Bkmsn. t

Schoon ^7u^'

^(0 n,miax Floiibus peatandds. SyU. Nat. XIL Tom. II.

5 p. 4X7. jACq, Aj.U, . 9 Bomb.x Fo^

K» Dt»t. nu sttm.
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n. Schoon deeze maar vyf Meeldraadjes heeft,

xv^^' hy niettemin tot dit Geflagt betrokken, al$

Hoofd- maakcnde den Javaanjchen Kapokboom uit , op de

üTüK.
j^^jgj. Malabar Panja- Panjala genaamd, en

h.H"!^^' onder dc Nederlanders Dotzxj&ooot, volgens CoM-

MELYN. Men vindt hem ook in de VVestindiën,

op de Karibifche of Voor - Eilanden van Ameri-

ka, volgens den Heer J a c qü i n , die hem be-

fchryft als een Boom van dertig en meer ,
ja niet

'/clden honderddertig Voeten hoogte (*}. Het

Hout is witachtig , ligt en Dfaadig: de Schors

eerst groen en eindelyk bleekbruin , een half

Duim en daar |?oven dik. De Stam, die regtop

liaa^ , is zeer ongelyk van gedaante , dikwils in

\ midden dikker dan omlaag, en fömtyds dertig

\ octcn lioog , eer hy Takken uitgeeft. De ou-

de Boonien zyn gemeenlyk llerk gevleugeld,

met Ribben die ora laag wel vyf Voeten uitflee-

kcn. De gcheele Oppervlakte , zo van den

Stam als van de Takken, is gemeenlyk bezet

met j'^roote, Iterke, Houtige Doorens,die ech-

ter fümtyds geheel ontbreeken , en dan is de

iiu d.gitat.s
, Caule incrmi. Tl. ZtyL zzo. Hort, Upt. 14J.

Boin'.ax folus digitatis . hrachüs vecio-patentibus. BboW»-
Jam. 177. XjHon Caule mermi. Hort. CUff. 17^. Ro?««



Bast doorgaans voos als Kurk. De Doorcnszyn H.

of rond en Elsvormig , of plat en langwerpig
^^vf^*

vierkant , wanneer zy <Je Punt getand hebben ,Hoofji-

en, als menze van de Schors afrukt, blyft 'er^""^^'^

flcgts een witte Vlak over. De Kroon is uitge-ioomT"

breid , digt van Loof , en regclmaatig , indien

de Boom op plaatfen groeit, daar hy niet bloot

ftaat voor den Noordooften Wind. De Bladen

zyn gevingerd , zeven op een Steel , glad en

glanzig, fpits ovaal, Jaarlyks afvallende. Naar

't end der Takken toe , komen Trosfen voort ,

van een menigte fchoone Bloemen , bleek Roo-

zekleurig ; waar van hy rekende , meer dan twin-

tigmaal honderdduizend aan een volwasfen Boom
te zyn, die een aanzienlyke Kroon hadc. Hier

op volgen groote, gladde, br^ine KoEukommer-

üchtige Vrugten , die langwerpig ovaal en rond

doch (lomp zyn , bevattende een bruine Wol-

ligheid als Zydc , welke , door den rainltcn Wind
in de Lugt gevoerd wordende , ligt in den Mond
en Neusgaten , van den genen , die ze behan-

delt
,

vliegt ; zynde van weinig gebruik by de

Ingezetenen. De Reuk der Bloemen kwam hem
voor als van Kaas , en dit zal de reden zyn , dat

de Franfchcn hem Fromager of Kaasboom hee-

tcn : terwyl de Engelfchen 'er den naam aan gee-

ven van Silk Cotton - Tree , of Zyde - Katoea

Boom.

De Vrugt van dezen Kapokboom , daar ik van

heb die vyf Duimen lang cn anderhalf Duim
dik zyn , komt zeer wel overeen met de afbeel-

K 3 ding].
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(ïing , welke C r. u s i n « geeft van 7odanigcHm
wen , in 't jaar 1599 uit Oostindie mcdegebngt,

als komende van Boomcn , die rondom de Stad

Bantam, op Java, groeiden ,et! waar \-an BAl^

H I RUS 7yn Javaanfchcn Katcx^nboorn met Wfl*

gc- Bladen gen«J*t heeft : itiaap, dat deszelft

Bladen eo ftnal , ja relfs finalïor dan die dèr

Wfïgen xoudcn zyn , {ijeTyk C l u s i u s veribm

h.Kft, komt met dc bcfciin ving van RrMPHiW
: , zegt , dat dc Bladen zes

v:: cn aan 't begin twee Dui*

,
^ taande doorgaans zevi^n by

Srccl. Nog minder f-^f^'"

.ia)ce!ding; nnnr
'

Ji.;'wiir van dc Bloem is aldaar, •

\kc\-

,:kcDt

•indie,

iBed.

. Zr

:v: . maar «B

:^pcn , om dc K«-

• . der te doen (ip-
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Boom is, wiens Stam v.;n op/icrcn Dir.ircnL n,.

Vadem dikte hccft, cn ecne witadiiige graau-^^^"^-

wc Schors , met Doomcn bezet , grocijende de

Iloofdtakkcn doorgaans met hun drieën daar

o^m ,
op dc zelfde hoogte , waterpas , cn dan

wederom drie daar boven ; doch de genen , die

men dikwils afkapt om meer Vrugt te draagen

,

dcswegcn VV\'fjes genaamd, hebben een onge-

regelde gedaante. Nergens, in Oostindic, zegt

hy ,
groeijen die Boomcn zo menigvuldig a's

op Java; des de Kapok aldaar zeer frcmccn -s.

Zy vallen ook op de andere :'r > • f
'

,

Indie. Op Banda vondc me:

ten geplant. Dc GeOaltc

die der Pynlvv)mcn , worc;

:

aan de Kust van Malabar, wei veeri
s;

o: .:-

lig Voeten hoog.

(i) Kapokboom fwf vtelmamige Bkmen^ en n.

vjfvingerige Bladen, oJl"*'*
Knboooi.

Dus wordi dcczc Soort ondcrfchciden door

f») E*mtax Flor

Jlmrr. tt. llijl. :<:.

CndeaoiteMO. FL 2f^.

^Jlttm Caul« fpiaofo. C B. /'i«.4Jo. Goifypiom arfweuai

l«ï. SUIM. J*», 1J9. Hijl. II. p. -1. Bü*M. /r.i. 145.

K4
1% l>Mu in. Jitat»
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I*- den Keer Jacquin, die ook een Afbeelding

^'^

Av!^' '^an de Vrugten geeft, welke aanmerkelyk van

HoofD- die der voorgaanden verfchillen. Zy waren

de helft kleiner , eer Vyg- dan Komkommer

achtig , gaande niettemin in vyvcn open , en

zig dan als Sterren vertoonende. De Bloemen

hadt hy menigvuldig droog , ondér dceze Boo-

men , • gevonden , behoudende verfcheide Maan-

den haare natuurlykc gedaante. Dezelven waren

kleiner, doch veel fraaijer dan die van de eerfte

Soort. Aan deezq hadt hy altoos Doornen

waargenomen , en op dien voet is waarfchynlyk

hier ook de Ceylonfche Katoenboom , met ge*

vingerde Bladen en een gedoorndcn Stam , t'huis

gebragt , niettegenllaande de voorgaande ook

doorgaans Doornen heeft , welk:; 'er niet af-

gaan dan door den Ouderdom, htt geen ook

in deeze plaats heeft ten n^infle zo liet die

ïs, welke Sloane befchryft als den Westin-

difchcn Katoenboom, op Jamaika en de ande-

re Karibifche Eilanden in 't wilde gToeijende.

De Spanjaarden geeven ^er den naam van CeU

ha aan, en het fchynt die te zyn , welke, ook

aan de Kust van Afrika groeijende , door de

Negers van Senegal Benten genoemd wordt,

waar van de Heer A d a n s on , onder den naam

\an Gedoomde Kaasboom , aldus fpreekt.

j, De Benten overtreft in hoogte alle andere

,y i5oomen van Senegal , gelyk de Aapenbrood-

„ Boom
, genaamd Calebasjier (*) , dezelven in

„ uic-
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„ uicgeftrektheid en dikte te boven gaat. Men H,

3, heeft 'er van honderdtien en zelfs van hon-^'^^f^-

j, derdtwintig Voeten hoogte , wier Stam agt Hoofd.

„ of tien Voeten op 't meefte in-middellyn houdt

,

j, en uitcrmaate regt is, tot vyftig, zestig en

„ dikwili meer Voeten langte pDgetakt. De

y, Sleuven , of Vleugelachtige üititekken, die

5, dikwils largs den geheelcn Stam voorkomen ,

3, verminderen -de fchoonheid niet ^ welke hy

,j aan zyne witachtige Schors en verhevene ron-

j, de Kroon verfchuldigd is. Van dcezen Boom

j, is het dat de Negers , door deszelfs Stam
,

„ waar van het ^out zeer zagt , taay en ligt is

,

„ uit te hollen , hunne Pirogues maaken. Die

„ van de Gambia ^ de groctlle Bentens tothun-

„ nen dienst hebbende , maaken d^ar van ook

de grootfle Schuiten. Zy hebben 'er van

„ veertig of vyftig Voeten lang, op vier of

„ vyf Voeten breedte en een weinig minder

„ diepte

(3) Kapokboom viet vedmannige Bloemen en m.
zevenvingerige Bladen.

^

ïiiec wordt thans de Katoenboom uit Oost-*^

(') Veyage au Ser.i^al, p. 95, 54.

(i) Bomhax Floribus polyandris , fdiis féptemtlf. Jacq.
Amer. z6. lUjl. 193. Gosfypium five Xylon Atbor Oriuiiale,

i^iguntis Folüs IcEvibuS &c. Pluk. Aim. 172. T. ss. f. 4.

MouUdavou. llirt. Mal.\Ul. p. 61.T. J2. R.\J. iliji, i?5»,

K 5
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U. indie, met gevingerde gladde Bladen , eenevyf-

bokkige Vnigt , die met een witte glinfterende

Hoofd- Wolligheid gevuld is, van P ldkemet lüs,

t'huis gebragt door den Heer Jacqui N, die

^'^"••ook daar toe betrekt den Moul-eïavou van Ma-

Jabar , welke Woldoorn genoemd was door de

Nederlanders. Het is een Boom , dikwils een

Stam hebbende van vyftig Voeten hoog, eet

hy eenige Takken uitgeeft , en dczelveH zyn

met zo fcherpe Doornen bezet, dat hy nimme!

van de Aapen beklommen wordt. De Bloemen

zyn zoetruikende, van grootte als de Handpalm:

de Vrugten even als die van den Kapokboom

enhaare Wolligheid dient tot het zelfde gebruil'.

De Heer J a c qu i n , ondertusfchen , had aaa

deeze Soort, in de Westindien, cn wel byKïT'

thagena , even als de voorgaande , en van de

zelfde Geftake als de eerfle en tweede Soort,

voorkomende , nooit Doornen , maar altoos óe

Schors mismaakt en monftreus Kurkachtig , waar-

genomen. De Bladen waren gevingerd , ten

minfte zeven op een Steel, en geheel ongekar*

tcld. De Bloemen* hadt zyn Ed., even als in

dc voorgaande Soort
, flegts droog gezien. De-

zeiven hadden omtrent vierhonderd Meeldraad-

jes. De Vrugten kwamen met die van de eerfte

Soort volmaakt overeen. Hy werdt van <lc

Spaanfchen ook Ceiba geheten.
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(4) Kapokboom met vyfkwabHge, gefpitjie , II.

van onderen Wollige Bladen.
Afdeel.

Onder deeze bepaalingen is eene Soort van ditsTUK.

Geflagc door den Ridder inzyne Flora Zeylanir ^'^^^^

ca voorgeftcld geweest, aan welke de HoogIee-Göj/>;.,--

raar N. L. B u r m a n n u s den bynaam g'^^^t^^^ocm^h-

van Conga. , zo 't fchynt om dat dezelve onder^'f^-

dien naam, als een dikke Appeldraagendc Boom

,

van dertig Voeten hoogte , door den Heer O ut-

GAARDEN, opgegevcn was. Men betrekt 'er

toe, de Ketmia met een in vyven gedeeld , van

onderen witachtig Blad , de Bloem geelachtig,

het Zaad Wollig, van den Heer J. Burman-
Nus, in deszelfs Thefaurus Zeylanicus geboek-

ftaafd, welke de Cudu - Pariti van den Mala-

baarfcn Kruidhof zoude zyn , dat eene eigently-

ke Katoenboom is. De Heer L i n n^. u s merkt

ook aan , dat deeze van een Soort van Gosfy-

piumireligiofum bygenaamd , naauwlyks dan door

de Wolligheid der Bladen , en de afgezonderde

Meeldraadjes , vcrfchillc. Deeze Soort zou dan

Riet tot de Klasfe der Monadelphia behooren.

S T E W A R T I A.

Dc Kenmerken zyn, een cnkclde Kelk, een

en-

tofis. Syt. Nnt, XII^Xyk>n Foliis &c. Fl. Zeyl. 211. Kei-

U. De»l. IIU STUK.
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Afde-'l
^^^^^^^ Styl

, met den Stempel in vyven ge-

^xv.^^' deeld: de Vïugt een drooge Appel zynde, die

Hoofd- vyfkwabbig , éénzaadig is , cn in vyf Stukken

van elkander Ipringt.

T. De ecnigüe Soort (ï), in dit. Geflagt voor-

SSZ"* J^'omcnde , voert den bynaam van Malacodtn-

MtIuw-
^^^^ ^^^^^^ Malachodendrm , daar aan gege-

Eoonr' Ycn door M

i

t c h e l i u s. De Heer Ln-
N^EiJs heeft dit Gewas, in de Verhandelingen

der Koninglykc Akadcmie van üpfal in Swe^

den, befchreeven , en de Afbeelding van het'

zelve is ook door den Heer CAXESBYaan
licht gebragt. De Heer C-La ytonM

het voor, als naar de Magnoli^i gelykende ,niet

langwerpig ovaalc, gefpitste ; Zaagsw.ys' getac-

de Bladen, die van onderen bleekcr zyn. Dn

H A M E L telt het onder de Boomen." Het heeft

Bladen als van den Kerfeboora , die zeer fcheip

getand zyn , van onderen Wollig ruig, zegt

L 1 N N ^ ü"s. De groeyplaats is in befchaduff*

De Kenmerken van dit Geflapt, dat de»

nuain van den Kruidkundigen C a m e l l i hee(i»

yxn een vcelbladige Kelk, waar van deBI^ico

Schubs-
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Schubswyze op elkander leggen , zynde de bin- ir.

nenflen grootse.
'^'xv»

"

Dc eenigite Soort, daar van voorkomende (i), Hoofd-

heefc den bynaam van Japonica , om dat hier^"^^^*

een Gewas bedoeld wordt , 't welk door den
J;^,-^

vermaarden Kaempfer in Japan is waarge-J^f»"''^-*.

nomen ; doch wy noemen het Chineefclie RooSéichzB.oou

Men vindt daar van veele Vcrfcheidenheden

,

van welke hy 'er twee opgeeft als de voornaam-

ften. Dc cene ^amma Tsubakki , dat is Wilde

of Berg - Roos , genaamd , heeft enkeldc Bloemen.

Het is een Heefter van grootte als een Boom

,

uit een korten Stam veele Takken fpreidende,

die een dunne Schors hebben , maar het Hout

zeer hard. De Bladen gelyken volmaakt , zegt

hy, naar die der tamme Kerfenboomen , maar

zyn wat ftyver , harder , en vvedcrzyds glanzig.

De Bloemen , uit een gefchubde Knop voort-

komende , gelyken veel naar die der Eglantier-

Roozen. Dcrzclvcr Blaadjes zyn hoogrood. In

't midden hebben 2y een Koker als een Kroon

,

die tot zyn rand meer dan honderd Meeldraadjes

uitgeeft
, Vleefchkleurig wit met geele Knopjes.

Men ziet daar uit , waarom dezelve tot deezè

Klasfe is betrokken. Op de Bloemen volgt zeld-

zaam

(1) CjmclHa. Syn. N.it. XII. Tom. II. Gen. j+g. p. ^6s.

ÜUSM. F^r. /W. p! 15 3. Tsubakki. KAEMPFER Amctn. Extt.

«Jo-Sjz. T. 8;i. Rofa Chinenfis. Edw. Av.\\. p. cy. T.

«7. Seligm. V07. II. Band. Pl. 29, Thes Chinenfii , Pimenr»

JïHuicsalIs folio, Fiore rofco. Pet. Gaz. T. jJ. f.

11. DEEi., nu Stuk»
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lï- zaam een Vrugt , van eene Peerachtigc figuur
j

Afd^eel.
^jjjgj.|^a|f lang, bruin. Houtig en gaapen-

Hoofd- de, met drie Holligheden, en in ieder een Zaad

byna van grootte als een Hazelnoot , met eene

fSw. 'rimpelige Oppervlakte , die ros is, van binncQ

een witachtig Vleefeh hebbende, van eeneSmec

rige Smaak.

Kaempfer merkt aan , dat dit Gewas veel

naar den Theeboom gelykt, en dat van een klei-

ner Soort , Safanqiia genaamd, de Bladen dik-

wils by de Thee gedaan wrorden , om derzelver

aangenaame Reuk , en het Aftrekzei derzelvea

i gebruiken de Vrouwlieden tot het wasfchen

van haar Hoofdhaair. Voorts fpreekt hy van

dubbelde Chineefche Roozen , een Handpalm

groot, van verfchillende Kleuren. Zodanig eece

dubbelde bloeijende Chineefche Roos , in En-

geland aangekweekt , is door den Heer Edwarc»

fraay in afbeelding gebragt;

' De Kenmerken van dit Geflagt , dat zynco

naam van den vermaarden Arabifclien GeneeS'

heer M E s u E heeft , bellaan in een enkele

vietbladige Kelk en Bloera ; een enkelen Stam-

per ; zynde de Vrugt een vierhoekige Noot»

met één Zaad.

Hier toe behoort ééne Soort (i) ,
^'^1^^
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^en bynaara van Firrea voert wegens de hard- II.

heid van deszelfs Hout, by de Portugeezen

Pao Ferraoy by onze Natie, op Ceylon, Tz^r- Hoofd-

}tmit genoemd wordende, zo de Hoogleeraar J.stuk.

B ü'R M A N N ü s aantekent. De Nederlanders , /[f^^J"^'**

aan de Kust van Malabar , noemen de Bloemen

,

volgens C o MM E L Y N , Kastanje - Raozen. Het

is aldaar een zeer groote Boom , die eeue Kroon

als de Linden heeft, met eene gladde geelach-

tig rosfe Schors , de Bladen langwerpig rond ,

dik , van boven glanzig groen , van onderen

met een blaauwen Waafcm als de Druiven ; de

Bloemen naar die der Eglantier - Roozen gely-

kende, doch wit van Kleur en zeer aangenaam

van Reuk, waar op Vrugten volgen , die Kloot-

rond zyn en in Kleur, gelyk derzelver Pitten

,

wier getal drie of vier is, in grootte, figuur en

Smaak, veel naar Karflengen gelykende. Men
ziet dan, dat de gezegde naam niet oneigen is.

In de Wortels, Schors en Bladen, ja, om kort

te gaan, byna in de geheele Bpomen, heerfchc

een Kruiderige Geur en eene bittere Smaak
;

weshalve men 'er tot Sweetmiddelen en Tegen-

giften gebruik van maakt. De jonge Vrugten

lyn met zekere Gom bekleed, welke ookfcherp

i« en van een Aromatieken Reuk.

Thans

«<J. p. F;. Ztyl. 203. Arb« naghas fea feirea, Bürh.

^Id. UI. p. 63. T. sl Kf^y HiJl. 1680. BüRM. Fi Ini.

Ui. NagMfatium. Rumph. Ami. VII. p. 5. T. ».

III.STWK,
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II. Thans betrekt de Heet L i n N A u s tot dee-

Afdeel, Soort ook de Nagasfari van RuMPttiüs,

Hoofd- welke , gelyk ik gemeld heb , door den Heèr

STUK. N. L. E ü RM A N N ü s tot het Geflagt van Cu-

^^c'''lophyllum betrokken was*: en inderdaad , dat

biadz. 26. Gewas
, Nagasji genaamd by de Javaanen, vet-

fchilt in alle ópzigten zeer. Het blyft een Itó-

ge Boom, van zes Voeten hoog; de Bladen gc-

lyken naar Wilge- öf Olyfbooms- Bladen. 1>

Vrugt, onryp zynde, zweemt naar een Eikel,

en behoudt, ryp wordende, zyn Puntje, gaan-

de in drie of vier deelen open , en dan een

enkelen Korrel uitleverende , hard en van bin-

nen hoog geel , die zig in tweeëü Iaat deden.

Het eenigfte is , dat dè Bloemen een zeer aan.

genaamen Reuk hebben , welken zy gedroogd

nog lang behouden , wordende derzei ver gedroog-

de Blaadjes , die daar Foelie gélyken , te koo?

gebragt
, en in de Medicinaale Kruiddoözcn ge-

plaatst. Egter is deeze Boom ongemeen zeld-

zaam, en naauwlyks te vinden dan op Java efl

Baly, d^ar men hem zorgvuldig aankweekt, en

by de Huizen nahoudt, om de verkwikking van

zync geurige lommerryke Schaduw. Van de

gezegde eigenfchap des Houts vind ik ten op-

zigt van deezen Boom niets gemeld.

.Naar den beroemden Morison
,

riooglee-

raar te Oxford geweest in 't midden der voor-
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gaande Eeuw , die een uitvoerig Werk over de

gcheele kruidkunde aan 't licht gegevcii heeft
,
^'^

J.^^'

. is dit Gcflagt genaamd. Hoofd-

De Kenmerken zyn : een enkelde Kelk , in

tweeën gedeeld : een vierbladige Bloem : één

Stamper. De Vrugt een Bezie met een harden

Dop , welke in ééue Holligheid vcele Zaadcn

bevat , en gefteeld is.

Maar ééne Soort komt al wederom in hetzel- i.

ve voor (i), befluitehde thans de Klasfe <^er En-

kelbroederige Planten. Dezelve voert den by- ouiveu'

naam van Amerikaanfche , om dat zy in datj^'^xni.

Wereldsdeel alleen is waargenomen. Pater Plu- 3-

MIER vondtze aan de Vaste Kust van Zuid. Ame-
rika ; de Heer j a c q u i n by Karthagena en op

Martenique , alwaar de Ingezetenen 'er den naani

van Boh Ma&oMWï, of Duivels - Boom , aari gce-

ven. Hy is , 70 zyn Ed. hem befchryft, een

niet fraaijc Boom , zelden hooger dan vyftien

Voeten. De Bladen zyn langwcrpi;^ ovaal, flonip

bf gefpitst ,
elFenrandig , Lederachtig , een Voet

op 't hoogfte lang , met een taamelyk langen

Steel. Uit de Takken komen , hier en daar

,

korte dikke Bloemlleelen voort, doorgaans ie-

der met vier of vyf Bloemen , die flaauw van

Keuk zyn en vuil wit , naauwlyks een Duiiti

breed, uit vier Blaadjös beftaande, die in een
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n* eenbladigc Klokswyze Kelk vervat zyn. De

'^T?!'** Meeldraadjes zyn in de onderfle helft , gelyk in

Hoofd- alle de Planten van deeze Klasfe , tot een Ko.

ker famengegroeid. Het Vrugtbeginzcl , op

ft'tm.'!'' een Cylindrifch Voetje zittende , heeft geen

Styl , maar cenen geknopten Stempel. De

Vrugt is Klootrond en groot , (gclyk in onze

Afbeelding Plaat XIII. Fig, r> » van hem

ontleend
, ) bruin met Roestkleurige Stippen ,

van binnen maar ééne Holligheid hebbende,

waar in witachtig Vleefch. De Zaadcn, daar

m neilelcnde , zyn wit en hebben cenc Nier-

achtige figuur. Van deeze Vrugt wcrdc , zo

veel hem bekend was, tot Spyze geen gebruik

gemaakt ; doch zyn Ed. verklaart tevens de

Naamsredcn niet , welke om cenc \ ergiftige

hoedanigheid zou doen denken.

XVI. HOOFDSTUK.

Befchrynng van de Boomen, wier Bloemen

de Meeldraadjes dubbeld famcngegroeid (ƒ «-^

twee Grondjlukken voortkomende , hebben ,
des-

wegen Dubbelbroedcrige , DiadelphiAj
genaamd.

De Klaffc van Diadelphia, in het Stelzelder

Scxcn, bevat alle de genen, wier Bloe-

men Yan T O ü R N £ F O a T Papilionacei ,
^^t is

Vim-
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Viindcrachtigej om daczy na^r een Vlinder of it»

Kapel gclyken , gecyteld zyn. Naar liet getal* x°v1*^*

der Meeldraadjes worden zy , wederom , mHooFof-

Vyf j Zes- , Agt- en Tienmannigen gernial-"*'^'

deeld. Veele Hecltcrs , doch weinige Boomen

,

komen onder dezelvcn voor , als volgt.

Dc Kenmerken zyn , een Treciiterswyze

L'ocm, die in vieren gedeeld is, zonder Kelk,

niet drie Mecldraadics icr wrd.^v/ydL \ün de

Keel: dc Vrugt een Maauw met een Steel xoor-

M*iiar ccne Scoit hicCi ciif rjcfiau' '•
.

door den Heer Kr.i. inmtotf ^.

mcP 7vr.:c. Dc Ikvr TV. L. Urn-
. (SX d-j ra-hcclding van een Takje da.r v ;

-

geven. Het is een Eooni , div de Bl.iden

^indj üverhoeks geplaatst , uit drie of vier paa-

rcn van VinblaadjeS heflaande heeft , zonder

Sluit - Ebadjc : zynde dez.elvcn langwerpig en

gefteeld. Dc Bloemen groeijen aan Trosfen ,

en maaken Hoofdjes , die uit Schubbetjes bc-

Haan. Op Java groeit dit Boomp;ew3?.

Die Geflagt behoort tot de ZeTOnnni^^n ; o.^-
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der de Agtmaiinigen komen geen Boonien vc

ixvif niaar de Tienmannigen leveren 'er eenigen '

Hoofd- als

Waar van de Kenmerken bi^ilaan in ecne

Vyftandige Kelk ; de Vrugt eenzaadig, uitloo-

pende in een fmalle Wiek.

Twee vSoortcn , beiden V\' estindifche , koifien

"er van voor, die ik hier moet befchryven.

I.
(i) Nisfolia viet een regtopjlaanden Boomach-

De Heer J a c q u i n merkt aan , dat het een

onaanzicnlykc Boom is , van twaalf Voeten

hoog , wiens Takken dikwils taay en flap zyn

,

hebbende de onderfteuning van andere Boomen

noodig. De Bladen , die gevind of dricvciidig

zyn, vallen Jaarlyks af, hebbende de Vinblaad-

jes ovaal , dun en glanzig. Zo in de oxels ais

aan de enden der Takken , komen famengeftcl-

de Aairen voort , van vier Duimen lang , met

kleine ongcfteelde Bloemen , zonder Reuk en

byna zonder Kleur. Een enkel Zaad , dat Nier-

vormig rond en plat is , rypt in een Zaadhuisje

dat in een lange Wiek uitloopt. Men vindc
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het Gewas by Karthagena veel in de Bosfchen , li;

wordende Jwflw Goraes genoemd van dc Ingeze-^^^^^^W

Dit is een ongcdoornde Heefter , die zig om^*^*'

de nabuurige Boomen flingerc en opklimt tot de
hoogte van vyftien Voeten. Hy heeft een

groot getal Bladen , die gevind zyn en ovcr-

hoeks geplaatst. De Vinblaadjes zyn ovaalach-

tig, anderhalf Duim lang. Aan de jonge Tak-
jes komen een menigte van Bloemfteeltjes , die

een gebladerde Pluim maaken , dikwils een Voet
lang en zeer fraay , van Vlinderachtige Bloe-

men , die zeer klein , geel en reukeloos zyn.

De \'r'4gt is een langwerpige ronde Haauw".

Pteuocarpus.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , een
vyftandige Kelk : het Zaadhuisje Zeisfcnvor-

mig, gebladerd, met knobbels, waar in eenige
enkelde Zaaden.

Twee Soorten komen 'er van voor , als

volgt.

tenen. HooFn-

(2) Nisfolia niet

den Stam.

(O Ptc'

Nisfolia Caule fru Sysr. Na:.

rr. 27. m.

n« Bl£l^ lU. STUK.
L3
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/ DEE
Pterocarpys met gevinds Bladen,

l^ooFD. Dit is de gene, daar' ik te voorcn, inde
£ïuK. befchryving van den anderen Draakboom

, ge-

Purêcsr-^^^Z '^^^ gemaakt heb (*}. Hy vocrc den zelf.

^"v^bfa"'*^^"
bynaam , om de zelfde reden , naamelyk

digc. dat hy een rcode Harst , Draakenblocd ge*

naamd , uitlevert. Loefling nam hera in

Zuid -Amerika waar , en meent, dar de Oost-

indifche een byzondere Soort van dit Geflagt

7y. Het is deeze , welken C om i^r e l y n h-

dlfctien Draakhoofn , die Peuldraagende is , mee

Popelierbladen , getyteld heeft, zynde de Lin-

goa • Boom van R u m p n i u s „ welke gerekend

wordt onder de hooge Wolidboomen , en waat

van men het Hout, in Indie, veel tot Timmer*

en Schrynwerk gebruikt. De Bloemen van

deezen Boom zyn geel en zoetruikende, byna

.i!s de Muurbloemen of geele Violieren : de

Vrugten zyn platte kromme Haauwen , van

grootte. als een Ryksdaaldcr, veel naar die der

arbor Indica fiüquofa , Fopuü folio. Comm. Hert. Amfi- J

n. 2U. T. 109. Lingoam. RuMPH. Amh. II. p. zos- T. 7'

JACQ: Amer. HiR. Xll- T. I83. f. 92.

<*) Zie t voorq. II. Stuk. , blad?.. 215. De Dia^kbooo



D I A I) E I. P H I A. 167

Sencbladen gelykende, en bevattende in 'c mid- II.

den eenige langwerpige Zaadcn. Het Hout is^^xyf/"

iflsgelyks aangenaam van Reuk^ doch zeer on-HooFOr

gelykvan Kleur* ten deele wit 3 ten deelerood;^^"**

gelyk men ook een witten Lingoa - Boom heeft,

wiens Hout geheel wit is : doch alle de Soorten

geeven uit de gekwetfte Schors , inzonderheid

aan de Takken , een licht -rood Sap, 'twelk

dun is ,doch Wel dra ftolt tot een heldere Gom,

die donker - rood befterft , als geftold Bloed ,

zynde ongemeen famentrekkende , en derhalve

behoorende tot het zogenaamde Draaken - Bloed,

Het roode Hout van deezen Boom is wegens

zyne fchoonheid in groote achting , by de In-

diaanen zo wel als by onze Natie.

De Heer J ACQuiN, die, wegens de gedag- Dmk.n-

te Gom, aan deeze Soort den bynaam van Offi-^^'^'^'

cinalis geeft , merkt aan, dat het een Boom is

van dertig Voeten hoog , zyn Ed. in de Bos-

fchen van het Eiland Tierra Bomba voorgeko-

men, doch waar van hygeen Bloemen of Vrug-

ten hadt gezien. Het Hout was wit cn vast

,

geevcnde geen de minfle Harst; de Schors dik

cn rosachtig, bruin , waar in , wanneer men de-

zelve overdwars doorfneed , zig wel haast eenige

Bloedroode Stippen vertoonden : ja , de inlnydin-

gen op verfcheideplaatfen maakende, wasdege-

heele Stam in 'c kort bedekt met glinflerend

roode Traanen , die 'er by nederliepen , wor-

dende in eenige Minuuten , inzonderheid als de

Zon heet fcheen , hard , en dan onder den naam

4 van
n. DFEfc, III. Stuk*
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II. van Draakenbloed ingezameld. Het Hout , ds

^ïvf.^ Bast en Bladen , hadden een fanientrekkende

Hoofn- Smaak. Elf Vinblaadjes aan een gemeenen Steel,

STUK.
i-naaktcn het Loof uit. Het Landvolk gebruikte

Stokjes van den i3ast tot Tandeftookers, Wel-

eer werdt deeze Harst of Gom naar Spanje ge-

zonden , doch dit gefchiedde thans niet meer,

hoewel zy nog van de Ingezetenen Draakenhhd

genoemd werdt.

p^^'ca
Pterocorpus met enkdde Eyvormig ge/pit-

fic Bladen, die van onderen Fluweelachtig

J'ge.

Dit Gewas, te vooren door den Ridder onder

de Hedyfara betrokken, en van Browne
Ecajtaph-jllum getyteld, wordt thans, met dce-

zen bynaam , t'huis gebragt tot het Geflagt

van Pterocarpus , doordien het Zaadhuisje ge*

vleugeld is. Men vindt het by Plu mi er

Klim7nend Spartiwn , met Citroenbooms - Bladen

en witte Bloemen, die by bosjes aan de Knoo-

pen groeijen, getyteld. Het zou ook de Draa-

kcnbloeds . Boom van L o e F l i n g zyn. De

Heer B er c i u s heeft allereerst de Vrugt aan



DiAD ELPHIA. 1(59

't licht gegeven van dit Gewas , 't welk op Ja- H.

maika en by de Havana , op iaage Plaatfen

,

^^^vi^'
groeit. HooFo-

Hct heeft een Stam van zeven of agt Voeten

langte , met Takken die bruinachtig en fyn ge-

ftreept zyn , van onderen glad , van boven ruig

;

overhocks bezet met fpits ovaale, effenrandi-

ge, gcftecldc Bladen, van boven glad, vanon^

deren met een fyne Wolligheid begroeid, heb-

l)ende rondachtige Steeltjes. Uit de Oxels der

Uladen komen Trosjes van kleine Bloempjes

voort, die een Klokswys Kelkje hebben, zyn.

de Vlinderachtig , van Kleur uit den blaauw^^n

paarfch. 't Getal der Meeldraadjes is tien, tot

twee gelyke Lighaamen famenge^roeid , met

kleine Meelknopjcs. Het Vrugtbeginzel heeft

een korten Styl , met een ftompen Stempel.

De Vrugt is een rondachtige Haauw, weder-

zyds plat
,
gebladerd , flomp , van onderen ruig ,

van boven met een uitgebreiden Rand ; een

weinig geaderd , gefteeld , een Duim groot ,

Kurkachtig , met ééne Holligheid, bevattende

weinige Niervormige Zaaden,

E R Y ï H R I N A. Koraalboom.

De Kenmerken zyn , een tweelippige Kelk

;

de Bloem de bovenlip uiterrnaate lang en Lan-
cetvorm ig hebbende.

Van die Geflagt zyn thans vyf Soorten aange-

1^ 5 te-

il. Defx. III. Stuk,
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tekend , waar onder de eerfte niet tot de BoO'

' men behoort ; deshalve ik begin met

(2) KoTüdMooom , die driebladig is zonder Door-

^ mn , den Stam Boomachtig en gedoomd

hebbende^

De bynaam is van den beroemden To ur-

ne fort afkomftig , die een Geflagt gemaakt

heeft van deezen naam , welke zo veel als Ko-

raalboom betekent , wegens de Kleur van de

Bloemen , die zo vuurig rood zyn, dat de Oo-

gen op dezelven fchemercn. Hier van is de

Gefiagtnaara , ErytJirina , afgeleid. Mcu heeft

een West- en Oostindifche van deeze Soort,

De eerfte voert, by Browne, den naam van

Boomachtige gedoomde en niet gedoomde,

welke driebladig is met Ruitswyze Bladen,

wordende dc Amenkaanfche Koraalboom by Com*

MELYN getyteld. De Oostindifche , hier van

weinig verfchillende , voert in de Malabaarfe

Kruidhof den naam van Mouricou , in 't Ne-

derduitfch Slackimt , JVashout en Olyphants-

[. p. n5. Hort. Cliff. a.H. Han
. ROYEN Li.£dbat. 373. Eiythri

.. 288. Siliqua fylveftris fpinafa.
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^oom heetende, volgens dien zelfden Autheur. II.

By RüMPHius komt dezelve voor, onder

den naam van Gelala - Boom , en wel in 't by- FIoofd-

zonder van Strand- Gelala -Boom; alzo 'er meer*''^"^*

Soorten van zyn , en wordt aldus befchreeven,
i^^^f"^^

In grootte, en dikte van Stam, gelykt deeze

veel naar een Eik , doch de Stam is zo lïoog

niet , vcrdeelende zig , laager by den Grond

,

in zwaarc Takken , die wel een elfene Schors

hebben, doch overal met dikke ftyve Doorcns

bezet zyn , zo dat menzo niet beklimmen kan.

De Bladen gelyken naar die der Turkfche Boo-

ncn , ftaande drie op een Steel ; maar zyn groc?

ter en gladder. De Bloemen komen veel by

elkander voort, aan een lange Tros, en zyn van

ecne zeer ongeregelde gedaante, hoewel raenze

tot de Vlinderachtigen betrekt. De drie onder-

de Blaadjes zyn zeer klein, in een Trcchterswy-

te Kelk vervat ; maar het bovenfte is lang en

groot , hebbende de figuur van een omgekeerd
Schuitje, omvattende in 't eerst de Meeldraad*

jes , tien in getal , doch ongclyk van langte. De
gcheele Bloem is ongevaar een Pink lang, en
Vuurig rood van Kleur, bedekkende, wanneer
zy afvallen , den Grond als met rood Scharla-

ken, cn haare fchittering is zo groot , dat dc
geraeene Man de fchaarsheid van Vifch, in de
bloeityd van deezen Boom , daar aan toefchryft.

Immers
, hy groeit op de Stranden van alle dc

Oostindifche Eilanden , hoewel men hem
, op

fommigen, ook binoenflands aantreft. Omtrent

ir.S|Ml..IIl,5TVK,
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II- den Middag is dc Slaap der Planten in de famen-

'xvi.^" luiking der Bladen zigtbaar. De Makasfaren

Hoofd- noemen hem Caja Madjannang , dat is ftil Blad:

_
om dat men gewoon is de groene Takken rondf

him."^"'"' om een Vs^ooning te lleeken , daar eene Kraam,

vrouw legt; ten einde men daaromftreeks geen

Gerugt maake. De Takken worden als Paaien

of Palisfaaden gebruikt tot het maaken van lee«

vende Haagen. Dc Loeries , wier Kleur veel

overeenkomst met die der Bloemen heeft , zit'

ten in menigte op deezen Boom, wanneer hy

bloeit, en pikken het Vrugtbeginzel uit deBloe.

men , dat anders een Peul wordt , van een Hand.

breed lang en een Pink dink, zeer knobbelig,

wegens de Zaaden , daar in vervat, welke naar

Paardeboonen zweemen , zynde fomtyds wit

roodachtig van Kleur , doch wordende nietraauw

gegeten. Het Hout is wit , week en tot Tim-

merwerk onbekwaam.

iH. (3) Koraalboom, die driehladig is met Door-

nuiT'""* ' "S'raw Boomachtig en gedoomd
t^e.iijnjdc. hebbende.

Deeze wordt de JVitte Gelala - Boom genoemd,

in ondeffcheiding van den voorgaanden ,
(dien

men de Zwam tytclt,) en in 't byzonder écGt-

ylmde of Gefchilderde , om dat de witte Kib

efl

fO Erythrinii Foüi» rcrHStis acufeatis , Caule arbofco

iento. Syit. Nat. Xll. F>^. XIII. utfupra. Gelïla alba. RUHF«-

^nii. 11. p. 23+. T. 77. EufiM. Fl. Ini. p. 154.
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cn Aderen Schilderachtige Vlammen maakcn II.

op de Oppervlakte der Bladen, byna gelyk

zulks plaats heeft in de Lieve Vrouwe Diftcl , Hoofd-

doch brceder gevlamd. De Boom kroont zo^"^"^'

llcrk niet uit, maar voor 't overige ftrookt byw/^'''"

zeer met den anderen, zo wel in L,oof, als in

Bloem- en Vrugtmaaking. Als de Bloemen te

voorfchyn komen , werpt hy al zyne Bladeren

af, Hy komt zeldzaamer dan de andere voor,

en wordt ,
wegens de fraaiheid zyner Bladen

,

raeer bemind van de Indiaanen.

(4) Koraalboom , die driebladig is , met de

Steeltjes eenigermaate gedoomd en geklierd ; crhT

'

den Stam niet gedoomd. ^
HaRne-

Deeze , in Brafil huisvestende , wordt onge-

doornde driebladige Koraalboom van Peti-

V E R gctyteld , en aldus befchreeven. De Tak-

ken zyn famengedrongcn ; de Bladen, langwer-

pig ovaal ,
efl-enrandig , drie op een Steeltje ,

dat van onderen dikwils een of twet kromme

Doorens heeft , en vyederzyds , daar het de

zyd - Steeltjes afgeeft , geklierd is , hebbende

ook twee Kliertjes aan 't midden. Twee of

Syst. Nat. reg. XIII. p.

11. DÏIU UI. STUK.
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II. drie paaiTche Bloemen komen, elk op haard-
Afdeel,

Sceelcje, uit de Oxels voort, leggende ag-

Hoofd- terover. Zy hebben een Kloksvvyze tweelippige
stük. Kelk: een Hartvormig ovaal, omgeboogen , uit.

hoZ''''^
gegulpt. Vaandel : de Wieken zeer klein, kor-

ter dan de Kelk : den Kiel fmal , Zeisfenvomiig,

gefpitst, byna zo lang als 't Vaandel: de Meel-

draadjes tweebroederig, de negen onderfle byna

geheel famengegroeid , van langte nagenoeg als

de Kiel : dc Knopjes langwerpig, zo wel als 't

Vrugtbeginzel , dat Haairig is en de Styl Els-

vormig ; de Stempel met een zeer klein Stip.

je gemerkt. In de Tuin van üpfal is dit waar-

genomen. De Pprtugeezen gecven hem den

naam van Crijia di Galk , dat is Haanekam.

Dc Heer Jacquin heeft, volgens een ge-

droogd Takje met Bloemen , dat zig in de Ver'

zameling van den Heer L. T. Grönoviüs
bevondt , waarfch>-nlyk uit Virginie afkomfüg

zynde , de Afbeelding van dit Gewas gegeven.

Zyn Ed. noemt het Laurierbladige Koraalboom,

fn dus kan het de zelfde niet zyn , welke op dc

Agtfte Plaat , in 't Werk van E h r e t door

Trijw, voorkomt, onder derf naam van Drie-

biadige, Anicrikaanfche ongedoomde , met dc

filaden meer gefpitst en bleekroode Bloemen

:

want de Bladen van dezelve byna driehoekig

zyn. Dcwyl men 'er een gedoornden Tak aan

vindt, en dc Kliertjes aan de Bladfteelcn ont-

bieekcü, heeft Linn^us dezelve, zo

fchyntjüict in aanmerking genomen.
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(5) Koraalboora met enkelde langwerpige Bla- it

den,

Hoof»
Dat deeze de Bladen cnkeld heeft , onder- syuK.

fcheidtze niet alleen van de andere Soorten, v
.

maar bovendien dc platheid der Haauwcn of;>/ci.: i^v'

Zaadpeulen, welke in de Afbeelding van PLU-?pf,\(^.j^^

MIER blykbaar is. Indien de Bladen wel düorf^'>''-

hem getekend zyn, dan hebben derzeiver 'Stee-

len hunne inplanting niet aan den rand , maar

van onderen ; zo dat zy zig hol en Schildvormig

vertoonen ; dat nog een verdere onderfcheiding

maakt van de andere Soorten.

P I s c I D I A. VifchhKDom.

Van dit Geflagt zyn de Kenmerken tot on-

derfcheiding een (pitfe Stempel en een Peul ,

die aan vier zyden gevleugeld is.

Het bevat twee Soorten als volgt.

CO Vifchboom, dit de rinblaadjes Eyvormig

heeft.

Vtg. Xlll. utfüpra. Cor

• 296. CoEil arbor
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Ili Decze , voorheen door L i n n .r: u s in het

Afdeel Geflagt der Koraalboomen begreepen , voert des-

Hoofd'- ^egen den bynaam van Erythrina. Sloane
STUK. hadt hem getyteld Veelbladige ongedoornda Ka-

^rifch- raalboom , met Esfchenbooms - Bladen , die eene

Peul draagt met Bladerige Wieken als van eene

Water - Molen . Het is de Basterd - Acacia met

gevleugelde Peulen van P l u m i e r j onderden

naam- van Robinia met takkige Steeltjes en ge-

vliesdc Peulen voorgefteld door den Hooglee-

raar J. Bukma nnus. B r qwn e geeft 'er

den zeer gepasten Griekfchcn Ge/lagtnaam

ichthyomethia nm , die daar van afgeleid is , dat

zy de Visfchen dronken maakt, zo dat die aan

de Oppervlakte van 't Water komen en zig

met de Handen laaten grypen. Deeze uitwer-

king heeft men van gekneusde Bladen en Tak-

jes in 't Water te fmyten : doch de zelfde ei-

genfchap heerfcht in verfcheide Amerikaanfche

Plantgewasfeu , welken doorgaans Barbasco ge*

noemd worden , als waren zy met het Kruid,

Vnbascüm genaamd
, overeenkomdig. Deswegen

voert thans dit Geflagt den naam van Fiscidim

en ik heb het Fïfchboom getyteld.

Dc Plecr Jacquin , die hem op Jamaiica

doorgaans aan de gemeene Wegen waarnam»

zegt dat het een regtopftaandc , doch onge-

fchikte Boom is, van vyfentwintig Voeten hoog

j

dien

Jam. 143. Hiji. II. p. 39. T. 176. f. 4J. Kaj. DfrJr.

Pfeudo-AoQcia Sïliquis alatis. Plum. Spec. 19. Ic. zü- **

jACq; Amr, Hij}, zoj. LOEFL. Itii. zjs.
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de andere kan onderfcheiden. Zyne gévinde

Bladen valleh jaarfyks af. De Bloemen , die uit

eene eenbladige Kelk voortkomen, zyn Vlinder-^

achtig , cn hebben tien Meeldraadjes. Zy ko-

men by Trosfen voort , en hebben geen den

minden Reuk. Dc Peulen , die platachtig zyn

met vier zeer breede Vliézige Wieken overlangs

,

bevatten in éène holligheid veele Niergelykende

Zaaden.

De Engelfchen roemen deezen Boom Bog-

Wiod - Tree (*) , zegt S l o a n e , die aanmerkt

,

dat men met den Bast der Wortelen , tot Poei-

jer gewreeveh eh in Zakjes gedaan , door dezel-

ven in de Rivier te vvasfchen , of ook dooi:

allcenlyk den gekneusden Bast daar ih te frayten

,

de Visfchcn op dc gezegde manier dronken maakt

zynde dezelven niettemin zeer goed om te eeten

cn gezond.

(a) Vifchboona 5 ^iV dè Vinblaadjes SpatelvoT'

uiig heeft,

' Bchalvè dit onderfcheid der Vinblaadjes , die

naar het end niet fpits , maar ftomp , loopen ^

hoewel zy daar fomtyd* een Puntje hebben ,

komt

(•) De Ktroliniiciie B!oemn-ké Kornoelje - Boora voert dien

zïlfden naam. Zie het voorgaande II. Stuk, bladz. is.

(i) Piitidia Foliolis oboyatis. JACQ. Amer. zj. Hi/f. zio.

ïhafeolk accedens Coral axbor polyp'uyllos 8cc. TtUK. Alm,

:yi. Pijt. T. 2H. f. 4. M
lU DlIJU III. SXUA,
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11. komt deeze Soort met de voorgaande in gfr

^ xvL^' ^aante overeen , doch valt wel eens zo groot

Hoofd- By Karthagena is dezelve, door JacqüiHj
STUK, in (Je Bosfchen aan de Zeekust waargenomen.

L I N N ü s vraagt , of het ook cene Verfehei*

denheid zy van de voorgaande.

Geoffroya.

De Kenmerken van deeze zyn , een Kelk iï

vyven verdeeld ; een Eyvormige Pruimvrugt,

met eenen platachtigen Kern of Steen.

De Heer J a c q u i n heeft aan dit Gewas

,

ter nagedagtenisfe van den beroemden Geof»

FROY, door wien een zo vermaard Werk over

de Drogeryën aan 't licht gegeven is , den ge-

melden naam, dien hy echter Geoffma gé^^^^

hadt, toege-eigcnd. Zyn Ed. hadt hetzelve

aan de Zandige Zee -Kust, by Karthagena iniie

Spaanfche Westindiën, waargenomen, en dusü

1. 'er maar ééne Soort , tot nog toe , van bekend (iji

/;>?«^A.''^''aan welke hy den bynaam van Spinofa, dati'

Gedoorn- Gedoomde , geeft , welken onze Kidder be-

houdt. De Boom is niet fraay, Takkig, reg^'

ftammig , twaalf Voeten hoog. Aan den Stam

en de dikke Takken heeft dezelve Elsvormige

Doornen , ongevaar een Duim lang. De Bla*

(i) Geoffroya. Syst. Nat. XII. Gen. 878. p. 49<'-

froea. jACq, Amer. zg. Hifi. Z07. T. i8o. f. 2. Gcoffr«a'^;

Plant. II. p. 1043. Umari. MABCGR. Bras. izu R>J-
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den zyn gevind , met eenc gladde Rib , waar
^^^^^^^

aan doorgaans vyftien langwerpige , flompe , xvi.

gladde, efFenrandige , Vinblaadjes. Uit de oxcis Hoofd.

der Biaden komen enkelde , digte Trosfen voort , ^^^^j^^^,^

van drie of vier Duimen lang , welke beftaan de.

uit kort gefteelde Vlinderachtige Bloemen , van

een vuile Oranjekleur , die een leelykcn Stank

wyd en zyd verfprciden. De Vrugt gelykt niet

kwaalyk naar een Amandel in de BoHler, zyn-

de ook met een korte , fyne Wolligheid be-

kleed , van Kleur uit den geelen groenachtig. Zy
heeft een zagt , zoet Vleefch , dat walgelyk

ruikt en geelachtig is , befmettende de Handen

met naauwlyks uitwifchbaarc Roestkleurige Vlak-

ken. De Steen , die witachtig is, bevat een

tvitte t^it , welke Meelachtig is eü van ecne fa-

mentrekkende Smaak.

Zeldzaam is het, aan eeii Gewas, dat eene

Vlinderachtige Btoem heeft , eene Pnümvrugt
te ontmoeten , en hier uit blykt, dat men van

iulk flag van Bloemen niet altoos , met zeker-

heid , een Peul of Haauw verwagten of voor-

teggen kan*

R O B I H I A»

De KenmeHcen van dit Geflagt , dat zyhen
taam van eenen Franfchen Kruidkundigen , R o-

ïiN genaamd , heeft , zyn; de Kelk in vieren

gedeeld , eii eene bultige, langwerpige Peul-

vrugt.



iBO DOBBïLBROEDERICE BoOMEN,

n. Het bevat agt Soorten , waar van de meeftca

^?VL^* Boomachtig zyn, als volgt.

5TUK. (i) Robinia, waar van de Tros/en éénblomig!

Rliinta
Steeltjes hebben ^ de Bladen oneffen geyird

TflC zyn j met Doormclitige Stoppeltjes.

Boom!*"*' Deeze, in Virginie voorkomende, gclyktder-

maate naar de Acacia, dat menze Basterd- Aca-

cia bygenaamd vindt. Ray noemt het een

Eoom van aanzienlykc Gellalte, uit Virgiaie in

Engeland overgebragt, doch aldaar niet gebloeid

hebbende. De Heer Claytön heeft aldaar

waargenomen , dat dceze Boom digte Trosfen

van v.itte Bloemen uitgeeft, en noeiBt hemde

Zoetruikende Sprinkhaan - Boom. Dc groene

Wortels 5 gekneusd zynde , hadden den Reuk

van Zoethout. Anderen merken aan , dat de

binnenfte Bast van deezen Boom, in Smaak, zo

veel overeenkomst daar mede heeft , dat de

Engelfchen hein aldaar den Zoethout - Boom ty*

telen. Hy werdt,, zo Ray aanmerkte, ver-

keerdelyk voor de Amerikaanfche Acacia van

R O B I K u 5 gehouden. Dc Vrugten zyn glad-

de Zaadpcultjes.

(*) Ro-

(i) RtUr.la Racemis pedicellis unifloth. &c. Sy^t. SU.

XII. To». ir. Oen. gjp. p. 490. t^eg. XIII. p. ss6- t^''^'

Ups. 212. Robinia sculeis geminatis. Hort. Clif. 3;4.G»oH-

f^"'S- loj. KOYEW Lugihat. 372. pfcudo - Acacia Siliq'^''

glsbris. BOERH. Ind. alt. z. p, 39. Acacia Amcricina Siliq^'^

Klabris. RAJ, Hijl. 1715. SS2. JCai. l. T. ij. f. i.
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(2) Robina, waar van de Trosfen éénbloevii- II.

ge Steeltjes hebben, de Bladen oneven ge-

yind zyn, de Takken en Stam ongedoornd.HooTo-

Deeze Soorc is, volgens den Heqr Jac- n_
QuiN, een OEgcdoornde regtopftaande Boom 5^/9W/i.

van twaalf Voeten hoog, die de Bladen over-^^J'^^^^^^

hoeks, gevind en glanzig heeft, beflaande meest

uit zeven , zelden uit vyf en nog zeldzaamer

uit elf Vinblaadjcs. Dezelven zyn Eyvormig ,

ftomp, uitgegulpc, cfFenrandig, geflccld, twee

Duimen lang. Uit de oxels der Bladen komen

Bloeratrosfen voort , van een half Voet lang ,

uit Vlinderbloemen famengefteld , die de Kleur

en Reuk hebben van Violen, Te Karthagcna

in het Kreupelbofch kwam zyn Èd. dit Gewas ,

ïn July en Anguftus , blocijende voor. Men
vindt het , by P l uM i E R , Basterd - Acacia met

Esfchenbladen en Violetkleurige Bloemen gety-

teld,

(7) Robinia met Bladen , die oneffen gevind

zyny Trosfen in de oxels, den Stam niet thuda'

gedoomd maar Stekelig,
stekc ige.

Dee.

(i) RdinU Kzcsmlt pedicellis bifions , Poüii impati-pinni-

tis. 5y;r. A-*r. XII. ffg. XIII, Jacq, A^cr. ü. HiJI. 210.

T. 177. f. 4p. Pfeudo - Acacia Fraxini folüs , Floribu» violaccis

Caule inermi hispicjo- Sytt. Kat. Ft^. XHI. AUnt. 101. Ro-

binLa Scpiutn. jAcrj, A^r. Hiji. 211. T. 17J. t. loi.

M 3
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11^ Deeze Soort fchyntte zyn, welke J acquin

Afdeel, -vervolgens onder den naam van Robinia der

Hoofd-
befchryft , zyndc ccn Boom , die vvd

STUK. tot dertig Voeten hoog groeit , en in geftalte

veel gelykt naar de Eerfte Soort, verdeelende

zig in byna regtopftaande , zeer lange Takken.

De Bladen zyn gevind,' tien Duimen lang,

doorgaans uit elf Blaadjes famcngefteld , vallen-

de Jaarlyks af. Uit derzelver Oxels komen ïros-

fen voört , van reukelooze Roozekleurige Bloe-

men. De Peulen zyn glad en bruinachtig.

Die Gewas wordt by de Spaanfchen , te Kar-

thagena , veel gebruikt tot het maaken van Haa-

gen of Omtuiningen ; doch baart dit Ongemakj

dat , indien men dezelven niet jaarlyks af-

kapt 5 door het wegfpringcn der Zaaden de Ak-

ker of omleggende Grond een geheele Bos-

fchagie wordt. Afgekapt zynde geeft de Booni)

in één Jaar wederom Takken uit , van vvel

twaalf Voeten lang , geheel met Bloemen be-

laden. Dus fchynt dat Gewas veel te gclyken

naar onze Vlierboomen. De Ingezetenen noe-

men het Mata - Raton of Rottendooder , om

dat het zo vccle Scokken verfchaft, die tot heC

doodflaan van dit Ongediert bekwaam zyn.

(3) Roh'mh ?net Bladen die oneffen gevindzynt

Ci) RoiinU BLacemis Pcdicelii's tcrnis , Foüi's im?si'-P'"'

n:iris, Cau!e inermi. Syrt. Nst. XH. rtg. xill. Cytllos F»-"

iis pinnatli. Sp. Fiant. I. p. 741. Phafcoio acccdens h^^^^



D ï A »: E I. F M I A. ïSj

driefteelige Tros/en , en den Stam geheel
^

, , Hoofd-
Deeze, in Oostindie voorkomende, zoude het stuk.

naar de Roomfche Boonen gelykende Boomge-

was van PluK'ENEtids zyn ,
ongedoornd

en zagt van BladerlooL De Peul is langwerpig

ovaal , famengedrukt en gefpitst ; de Kelk eeni-

germaate geknot. Aan ieder Tandje van de

Tros zyn drie Bloemfteeltjcs aangehecht. Het

was te vooren Cytifus met gevinde Bladen ge-

noemd geweest.

^scHYHOMENE. Schaamboom.

De Griekfche naam , welke fomtyds aan het

Kruid, dat men Mimofa noemt, en met reden,

gegeven wordt , is , mooglyk wegens de over-

eenkomst van het Loof, alhier toegepast op

een Geflagt van Plantgewasfen , welks Kenmer-

ken zyn : een tweelippige Kelk ; de Vrugt een

Haauw met geknotte Leedjes , ieder één Zaad

bevattende,

In dit Geflagt vindt men zeven Soorten

aangetekend , waar van de twee eerften tot de

Boomen behooren , als volgt.

(i) Schaamboom met zeer groote Bloemen en

Draadachtige Haauwm. ' Bee-mtZgrM,

Conldiaa&c. Pluk. Piyt, n^. T. 104. f. 3. BuRM. J-V. <^'fooïbloc-

.««.Caulcarboreo Flc.us I.."'"
«inibos Filifoimibus. Sytt. Nat.Xll. Gen. %%%. p. ^r^.f^fz.

M 4 xun.
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ïï» Deeze was te vooren Rohinia genoemd g&.

^
'xv^i^'* weffst. C O M M E L Y N oordeclt ze naby te Vo>

Hoofd- men aan de Seshan , een Egyptifch Gewas , dooi.

A L p T N 11 s afgebeeld , en R a y vcrgelyktze by

f^^'r"'*" t^fiZegrJ. In de aangehaalde Turia vanRüii-

p K I u s vind ik een blyk van de Draadachtig-

heid der Haauwen^ die ongemeen dun zyn, op

de langte van anderhalf Voet naauwlyks zo

dik als de Schift van een Schryfpqn , 't welkeen

aanmerkclykc byzonderhcid van dit Gewas uit-

maakt. Ten anderen merkt Linnjf:us aan,

dat de Bloemen de grootften onder alle dc Vlin-

derbloemen zyn, hebbende de grootte van een

Hoender - Ey , en grooter dan de overige dee-

kv. Het is een laage Boom, zeer dun van Loof,

hebbende veelc broofche Takken , met gevinde

Bladen vnn eene aanmerkelyke langte en kleine

Vinblaadjes , evenwel veel grooter dan die van

de Tamarinden , met welken zy overeenkomen

in de eïgenfcliap van tegen den avond zig famea

ce trekken of te fluiten , en 's morgens weder-

om, als de Zon boven de Kimmen is, zig te

openen. Wanneermen een Takje van den Boom

breekt dan fluiten de Vinblaadjes «ig ook, doch

pnan vervolgens niet weder open. Bezwaarlyfe

zal mm dit van cen9 zelfde oirzaak afleiden.

-TUI. p. M'ï. Ro^.ïrui Pedunculis fuhdivifis «cc Sp. Flant. I.

f. 72?- Sesnn nffinis Arbor Indiat Onentalis. BrevN- Pf"^''-

Vaa

Galcgic affinis Malabaric

Ami. I. p. igj. F. y6.76. Agntv.
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Van de Bloemen en Vrugten wordt tot Spyze n.

gebruik gemaakt, en van de liladen tot een Ge- A-fdekl.

neesmiddel , zo uitwendig tegen Kneuzingen
, Hoofd-

als in een Gorgeldrank, enz. «tuk.

(2) Schaaraboom , met de Leedjes der Haaw

ven half Hartvormig en glad. mtnt at'

Dccze Soort , zig in de Leidfc Akademie-

Tuin bevindende , is door den Hoogleeraar A»

VAN RoYEN voorgcfteld , als den Stam effen

hebbende , doch verder vind ik ze nergens be-

fchreeven.

XVII. HOOFDSTUK.
Befchryviv.z van B o o m F. N , in wier Bloemen

de Meeldraadjes uit drie cf meer afgezonderde

Lighaamen voortkomen ^
deswegen Veelbroede-

ken de Kakau- benevens de Oranje- en Citroen-
"

boom, als ook de Cajupoetie - Boom , hehoo-

ren.

De Klasfe van PolyadelpJiia i welke de Agt-

ticnde is in het Stelzel der Sexcn , be-

vat niet meer dan elf Geilagten , onder wel-

ken
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II. ken zeven tot de Boomen behooren. Zy wof.

A^MEL,
(jgjj ^

volgens het getal der ;
Meeldraadjes, in

Hoofd- V}»/-, twaalf-, twintig- en veelmannigen ondsï^

STUK. fcheiden.

T H E O H R O M A.

Een driebladige Kelk , waar in een Bloera

vervat is , die uit vyf Blaadjes bcftaat, welke

gewelfd en twcehocrnig zyn , hebbende vyf

Honigbakjes ,
op ieder van welken vyf Meel-

draadjes zitten , die door de holte van het Bloem-

blaadje gedekt zyn ; maakcn de Kenmerken vai

dit Geflagt uit.

Drie Soorten komen thans in hetzelve voor,

waar van de eerfte de Kakau-Boom is ,
allen

uit Westindie afkomflig zynde.

I. (i) Theobroma met geheel efenrandige Blu'

Wegens de Nooten in de Haauw vervat,

die men gemeenlyk Kakau noemt, is deezeals

naar den Amandelboom gelykende voorgefteW

door B A u H I N ü In 't algemeen geeft men

(i) Thtthroma Folüs integerrimis. Syst. Nat. XII. Ton-

Gen. 900. p. 508. Vtg. XIII. p. 5S0. Hort. Clif- ^91-

Mtd. 364. Cacao. ClüS- 55. Sloan. 7^. n^-^'J^'^:

p. .5. T. 160. MEU.S*r«.T. 26 & 63. GEOFFR-

409. CATF.6B. Car. T. p. 6. Arbor Cacavifera Americana Pl-C*'

Alm. 40. T. 268. f. 3. Amygdalis firailis Guaiiniaienfi».
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den naam van Cacao aan , dien de Mexi- . .

kaanen aan deeze Vrugt geeven, terwyl dezel- TvS*
ve, in andere dcelen van Amerika, Cacavi of

Cacavats geheten wordt. Toen de Spanjaar-

den Mcxiko overheerdcn , waren 'er de Kakau*

Nooten voor Geld gangbaar. Clusiüs kreeg

deeze uitheemfche Vrugten van de genen, die

de Oevers van Peru , in de Zuidzee, aangedaan

hadden , «n naderhand zyn dezelven in zo alge-

meen gebruik gekomen , dat men 'er thans aan-

zienlyke Plantagiën van heeft , in de Volkplan-

tingen der Europeaanfche Natiën , wordende
dit Gewas ode in Oostindie aangekweekt.

De Kakau • Boom is, volgens Plumier ,

wel niet zeer groot maar aanzienlyk, inzonder-

heid met Vrugten beladen zynde. Hy heeft een
rcgten Stam, dikvvils zo dik als eens Menfchen
Dye , doorgaans vier of vyf Voeten hoog , met
een ruuwen bruinen Bast , zig verdeelende in

Takken van €en Arm dik , en deeze wederom
in dunner Takken en Twygen , waaraan , over-

hoeks , Bladen groeijen van tien of negen Dui-
men lang en vier Duimen op 'tbreedfte, van

onderen bleek, van boven donker groen. Dee-
ze hebben een Steeltje, en gelyken veel naar

de Bladen van den Citroenboom, zynde, tus-

fchen de evenwydige Zydribben, zeer fierlyk

Netswyze geaderd.

De Bloemen waren, zegt Lin N jeu s , van
niemand nog wel afgebeeld , veel minder be*

fchreeven. Uit een gedroogd monfter daar van,

n DEEL. iiL STOK,
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n. aan zyn Ed. door Sloane vertoond, kwara

Aföeel. derzelver Struftuur , naar oogenfchyn , volko

Hoofd- mee overeen met die der Bloemen van de

STUK. volgende Soort, verfcljülende grootelyks van

^^^'«^ ïlle anderen (*}. In 't Werk van Sloane
zyn die Bloemen , ondertusfchen , veel gebrek»

kelyker afgebeeld , dan in 't Werk van M B*

RIAN , niettegenftaande de befchryving van

Sloane taamclyk overeen komftig is met de

Natuur. Hy zegt , dat de Bloemen beilaan uit

vyf Kelkblaadjes , vyf haakige Bloemblaadjes

,

Tcrfdieide Meeldraadjes en een Styl, van een

zeer bleek paarfche Kieur. Zy komen , even

als in de Blimbing van Oostindie, uit de dik-

ke Takken en den Stam , enkeld of by Tros-

fen voort, hangende ieder aan een dun Steel-

tje nederwaards.'

Een Blommetje van deezen Boom , benevew

het afgebeelde Takje met Bladen , hier op

Plaat XIV , in Fig. i , vertoond
, op zig

zelf aan een Stukje van den Bast zittende als

by a , door den Heer Richter uit Oostin-

medegebragt en my ter onderzoekinge door des

Hoogiceraar Bonn vergund, heeft my over*

tuigd , dat de opgegevene Kenmerken geecs-

zins met de Bloem van den Kakau - Boom
ftrooken. Dit Blommetje , naamelyk, met het

Mikroskoop onderzoekende, bevond ik het zo-

danig , als het hier , Iterk vergroot zyndei

by Letter A van binnen , en by Letter B van

(»; In Htrtt Clifffrtm» , loc. cittt<>.

^
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agteren , is afgebeeld ; waar in zeer duidelyk lï.'

de volgende deelen der Vrugtmaaking zig open-
^J",/***

baaren. Hoofd.

De Kdk is vyfbladig , beftaande uit fmalleSTUK.

Lancctswyze Blaadjes, op de zyden gekarteld

,

aan de punten ruig. De Bloemblaadjes zynvyf,

zeer lang en fmal , doch aan 'c Grondlluk breed

en Helmachtig hol , aan 't end Spatelsvvyze uitloo-

pende, niet gehoornd, maar voorzien met kleine

Tandjes , en geelachtig van Kleur , met een aartig

Netswys' Geweefzel van roodachtige Adertjes

doorfchyncnde. Hier bn^nen is vervat een Vyf-

hoornig Honigbakje , tot digt naar onderen toe

verdeeld , van Kleur Kaftanje bruin , bevatten-

de vyf zeer dunne geelachtige Meeldraadjes ,

die zig omkrommende tusfchen de Hoornen van

het Honigbakje doorkomen , en ieder drie wit-

te Meelknopjes hebben ; benevens een enkelen

Vingerachtigen Styl, wiens Stempel of Punt ia

tweeën is gefpleeien. Het Steeltje , daar de Bloem

oprust, of liever aan hangt, is, zo wel als de

Hoornen van het Honigbakje , bezet met fyue

Haairtjes (*).

Dus fchynt de Kakau-Boom veeleer tot de

Klasfe der Vyfmannige Planten , dan tot deeze

te behooren : want de Meeldraadjes komen on-

der by het Vrugtbeginzel van elkander afgezon-

derd
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. 11. derd voort ,
gelyk nader blykt uit het jonge Vrugt-

Afdeel. je, door dien zelfden Heer medegebragt, en hier

Hoofd- by Cj in middellyn eens vergroot zyndc,voorge.

STUK. ftcld ; waar aan zig nog dezelven , benevens de

S^n^' ^^^'^^^ ^^'^ Hoornen van het iio-

nigbakje bevinden Veelen van deeze -Bloemen

vallen af, doch van de overblyvende verandert dc

Stamper in een Komkoramerachtige V^rugt , van

een half Voet of wat langer, en ongevaar drie of

vier Duimen dik. Deeze Vrugt heeft , overlangs,

n^en of tien uitpuilende Ribben
; zy is geheel

Wrattig, en ziet wel in 't eer-^t uit den groenen,

doch wordt vervolgens , aanrypende ,
geelachtig,

en eindelyk donker - rood , hoewel nog bezet

blyvende met geele Stippen. Zy hangt aan een

Steeltje van dikcealseen Schryfpcn en een Duim

lang, vertoonende, als menze dwars doorfnydt,

een dubbelen Bolfter , waar van de buitenfte dik

cn geelachtig , de binnenfte dunner en witach»

tig is, bevattende omtrent dertig Pitten, weinig

grooter dan een Olyf cn Hartvormig, die men

Kakau - Nooten noemt. Dezelven zyn bleek

paarfchachtig enbeftaan uiteen Meelachtige zelf-

ftandighcid , van ecne famentrekkende Smaak,

doch ongemeen vet , leverende , wanneer menze

in Water kookt , een Pond van deeze Nooten

meer dan een half Pond dikke Olie uit.

Deeze Boom bloeit twee of driemaal in 't

Jaar ; zo dat men hem byna altoos met Bloem

cn Vrugten te gelyk beladen ziet, volgens de

aanmerking van M e r. i a N , welke twee Af-
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beeldingen daar van gegeven heeft. Zy merkc It

aan , dat de Boomen zo hoog als Appelboomen
^^^viu'

worden, en dat de rype Vrugten Citroengeel FIoofu-

zyn. Hier omtrent kan eene aanmerkelyke \cv-^'^^f
'

fcheidenheid plaats hebben , alzo men , volgens st^'"^'

Hernandez, vierderley Kakau • Boomen in

de Westindiën heeft , wel meest in grootte ,

doch ook in de Kleur der Vrugten verfchillcn-

de. Dus komt ook vierderley Kakau, in de Win-

kelen voor , volgens G e o F F r o y , door Land-

aart, dikteen cigenfchapj-verfchillende^te wec-

ten : Groote en Kleine van Nicaragua ^ gcmccn-

lyk gros 6f petit Caracque genaamd, die aan-

genaamcr van Smaak is , hoewel drooger , en

Groote en Kleine van de Eilanden , gros ^pe-
tit des Lies , die.vetter is, doch minder aange-

naam van Smaak , komende van de Franfche

Eilanden in de Westindiën. De grooqfle van

de Caracques wordt voor de beste , en de klein-

fte van de Eilanden voor de flegtfte gehou-

den.
,

De Kakau ,
op zig zelf raauw gegeten

,
geeft rie cho-

een grof Voedzel , verdikkende het Bloed en

de Vogten; middelerwyl, wegens haare groote

Vettigheid, de Maag bezwaarende en Verpop-

pingen maakende , indien men 'er veel van ge^

bmikt. De Mcxikaanen hebben , om die reden ,

uitgevonden , dezelve eerst zagtjcs tc branden

,

mengende dan Kruideryën daar onder , en maa-

kende dus daar van de zogenaamde Chokolade ,

<Me algemeen bekend is. Men houdt de gene,

w.ch
n.DEEL.ni. STOi6«
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IL welke , in de Westindiën bereid zynde , tot

Afdeel overgebragt wordt, voor de befte. InEu-

Hoofd- topa , evenwel , wordt zy ook redelyk goed

iivK. gemaakt. Ten dien einde is het best, onder

die van dé Caracques , welke drooger is, wat

vette Kakau van de Eilanden te mengen , doen-

de by het Deeg een Poeijer van Baniljes, Ka-

teel eb witte Suiker , met een weinig Amber-

grys , en dit alles wel ondereen wryvende. Dus

bereid is de Chokolade , in Water of Melk

gefmolten , een zeer voedzaame verfterkende

Drank , die de Minnedriften opwekt , doch aan

Menfchen, wier Bloed te dik, te zwaar of te

Olieachtig is , deswegen van een Galachtig Tem-

perament gerekend te zyn , nadeel doet. Hoe

kan dan , met reden , de naam van dit geheele

Geflagt, als ware de Chokolaad een Goden-

Drank, daar van afgeleid worden? De Oliè

of het Vet , uit dé Kakau geperst , is uitwen^

dig zeer verzagtende.

(2) Theobroma met Zaagswys' getande BH'

cS"^' De Boom , 'genaamd Guazuma met Olmen-

(z) Tbeohromd -eoVds femtls. Sy«. Nat. XII- utf.

XIII. Mant. ^SS. Hort. Clif. 375. ROVEN Lugdht.

Guazuma Arhot Uimifolia. Pjuüm. Gen. jfi. Ie i44. C"'

chramedia Jamaicenfis Uimifolia. Plük. Alnt. 52. T. 77-
^

2. Alni fruauMorifoliaarbor jFlorepentapetalo flaW.SWM*

?am. 135. Hiji, II. p. 18. Kaj. Dtndr, 11.
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Bladen by Plu mier, is thans , hoe ver- II.

fchillende ook van Vrugt , tot dit Geflagt be- Afdeel;

trokken. De Vrugt, naamelyk, komt naby aan Hoofd»

die der Elzen, gelyk Sloane aanmerkt, dieSTUK*

'er Moerbezie -Boom Bladen aan geeft, en ^yf-celT'

bladige geele Bloemen. Hy befchryft dit Ge-

was
,
op de Velden van Jamaika waargenomen

,

als een Boom , van dikte als een Menfch om

zyn Middel , en veertig Voeten hoog worden-

de, met een bruine en gefcheurde Schors. De

Bladen hebben de langte van drie Duimen en

zyn half zo breed by het Steeltje, dat de lang-

te van een Kwartier Duims heeft. Myns oor-

deels gelyken dezelven, volgens de Afbeeldin-

gen , meer naar Olmen- , dan naar Moerbezie-

Bladen. Die van E H u ET , door T r e w aan

't licht gegeven , is ongemeen fraay. De Meel-

draadjes verdeelen zig niet in vyf , maar flcgts

in twee Meelknopjes. L i n n u s hadt gezegd

van drie (*). Dit alles doet een groot onder-

fcheid blyken , tusfchen deeze en de voorgaan-

de Soort. De Vrugt is zo Meelig, dat men

in onvrugtbaare Saizoenen daar van op Jamai-

ka gebruik maakt tot Beeften - Voeder , zo

Sloane aanmerkt, en dus deeze Booraen

veelal in 't afhakken fpaart , wordende deeze

Vrugten , die wat Balfem- of Harstachtig rui-

(*) Antherjt term» (waarfchynlyk uthh ,) Sy,t. Nat. XIL

ll.Dt«« 111. Stuk»
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11, ken , ook wel van de Menfchen gegeten. Dé

^^xvn* Ingezetenen noemen hem Basterd Cederboom.

STUK. (3) Theobroma met Hartvormige zevénhoeki-

Th»broma
Bladen.

Ik vind geen reden aangetekend voor den

Bynaam van decze , wier Vrugt tot nog toe

onbekend is.

C 1 T u u s. Citroenboom.

t>e Kenmerken van dit Geflagt zyn , een

yyfbladige Kelk
,
vyf langwerpige Bloemblaad-

jes; twintig Meeldraadjes, tot verfcheide Lig-

haamen famengegroeid : de Vrugt Sappig mec

negen Holligheden.

Drie Soorten vind ik in hetzelve opgete-

kend.

T- (i) Citroenboom 7net ongevleugdde Bladjles'

Deeze plagt Malus Medica genoemd te wor-

den,

(t) Thethrama Foliïs Cordatis fcptem - angularlbus. 5><'-

mt. Vet. XUI. p. 5go. 5^«. JV^,. III. p.

(i) CïtTut Pctiolis Hnearihus. S^st. Ti^t. XII. Gen. 9°i-?-

S0«. Hort. Cliff. 379. Ihrt. Ups. 236. Mat. MtL
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den, als uit Medie afkomftig zyiide, waar van lï.

hy hier den bytiaam heeft. Tot een Geflagt-
'^^xvii.'''

naam gebruikt Linn^üs den eigen naam HooFD-

van den Citroenboom , en voegt dezelve den®^".^*

Limoenboom als eene Verfcheidenheid by. Zyicmy"""

verfchillen , inderdaad , zo in dc figuur der

Vrugten , als in hoedanigheid , een weinig ;

hoewel men ze gemeenlyk ondereen mengt.

Ook komen deeze Boomen en de Oranjeboo-

men elkander nader dan de Appel- en Peere-

boomen , dewylze op elkander zig laaten En-

ten. In Italië is men gewoon , tot de aankwee-

king van de Citroen- en Limoenboomen , altoos

Oranje - Stammen te verkiezen ; doch dit wordt

by ons niet goedgekeurd , om dat zy die Stammen

knobbelig overgroeijen , en hierom is het best

tot de Enting of Afzuiging van alle deeze Ge-

wasfen hun eigen Stammen te verkiezen : niet-

tegenftaande de Limoen - Stam fraaijer is en de

Oranje - Stam de Winterkoude beter tegen-

gaat.

De middelfle deden" van ACe, cmftreeks en

beoosten het Beloofde Land , en Zuidelyker in

Perfie, fchynen de NatuurlykB Groeiplaats te

zyn van den Gitroenboorn , die van daar zal

overgebragt zyn in de Landen aan de Middelt

Undfche Zee, tot in Portugal en Spanje, en

eindelyk in de Westindiën. De Citroenen groe-

ien evenwel te Suriname in 't wildé, volgens

M E R I A N , aan Boomen zo groot als onze groot-

N fte

II. DSEU IIT. SWK»
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IL fte Appelboomcn (*) , en dat men die op Ceyi

^JJ^* Ion ook wild zou vinden, fchynt de Hooglee-

BooFD- raar N. L. B URM ANNUs te onderftellen. De
«TUK. welfde Boom , nogthans , met kleine Limoentjes,

H^m.'"" welken zyn Wel Ed. uic het Werk van den

Hoogleeraar zyn Wel Ed. Vader aanhaak, is

door hem te vooren tot de Limmia betrokken,

en de Afbeelding ziet op de voorgaande. Ook

fchynen my alle de Limones en Limonelli van

RuMPHius, gelyk voorheen gemeld is *j

*^^Jj^TUK,tot dat Geflagt en niet tot het tegenwoordige te

'behooren. In derzeiver afgebeelde Bloemen

openbaart zig het Kenmerk van den Citroen-

boom niet 5 en de Vrugten zyn 'er zeer van

verfchillende. R um p h i u s zelf merkt aan

,

dat alle de Citroenen in India aan Hecfterachd-

ge Boomen of Struiken groeijen , die van den

Citroenboom der Ouden , welke zyne Groei-

plaats aan den Berg Atlas hadtj grootelyks ver-

Ichillen , waar van men eertyds die kostbaare

Tafeltjes maakte , bekend onder den naam van

MenfcB CUrea^ CUrim Anderen, even-

vel , verbeelden zig, dat dezelven van Cederen-

Hout waren , en dus by verbastering genoemd

werden , in plaats van Cedrüna, 't welk g^oot^

waarichynlykheid heeft C|).

() rtroKd. der Surl». Wekten, bl. 28. T. i».

Ct) Rhmph. Htrb. Amh. II. p. 100.

(I) HOiïMAN de Mtdicam. Offidmlihui. p. 48f.
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Wat hier van zy, men vindt een zogenaam - ^»

den Cederaat - Boom , welke van fommigen voor ^^^nl*

den eigenrlyken Citroenboom gehouden wordt. Hoofd-

Ferrarius noemt derzelven Malum CedrimC^^^'

en geeft daar van vyf Soorten op, doch ande-

ren tellen maar vier Soorten , houdende de

Citroen van verfchciderley gedaante voor eene

Speeliag der Natuur. Die wy Cederaat noemen

heeft eene gekarbonkelde bly - geele Schil , min-

der dik dan in de gemeene Citroenen , en het

Vlecfch is verdeeld door tien Vliezen, zonder

Korrels , vol van een aangenaam zuur Sap , zyn-

de de Takken met fcherpe Doornen bezet. In

lieflykheid en kragt van Geur is deeze uitmun-

tende. Men heeft ook een halfllagtige of Her-

maphrodiet - Cederaat , weike half Oranje is , half

Citroen, en dus een zeer wanftaltige Vrugt uit-

maakt , wordende van fommigen Bifai ré ge-

noemd , en zig vertoonende als een halve Ci-

troen aan een halven Oranje -Appel gegroeid.

Ieder helft heeft daar in zyne eigene hoedanig-

heid byna, zo in de Kleur, als in de Schil en

het Vleefch. In de Bloemen zelf is deeze ver-

men;»ing blykbaar.

Ten opzigt van het Gewas is de Citroea-^Ljmocn-

boom zagter van Hout dan de Limoenboom ,

en deeze overtreft hier in , wederom , den

Oranjeboom , van wien zy beiden verfchillen

doordien de Bladfteelen ongevleugeld zyn. In

de Geftalte is minder verfchil , dan tusfchen

onze Appelen Peereboomen plaatsheeft. Even-

N 2 wel
II. DEïL. III. STUK»
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II. wel worden zy door de Hoveniers; zelfs wan*

^xv"^* neer zy Bladerloos zyn , gemakkelyk onderfchei-

Hoofd- den. De Bloemen van de Citroenboomen zyn

STUK. rood , die van de Limoenboomen roodachtig ea

hm""**"
Oranje -Boomen wit. Het onderfcheid,

dat 'er tusfchcn die der Citroen- en Oranje-

Boomen plaats heeft, kan men in de keurlykc

Afbeeldingen by To urnefort befchouweD.

Die der Limoenboomen komen, volgens dee-

zen Aucheur, met die der Citroenboomen over-

een; doch de Vrugt verfchilt aanmerkelyk, ge-

lyk bekend is en door hert ook afgebeeld wordt.

F E R A R I u s geeft vyf- en- vyftig Soorten

op, van Limoenboomen; Tournefort
maar veertien , waar onder Zoete Limoenen

voorkomen ; Commelyn kende maar zeven

Soorten en hicldt de Limoen van eene mismaak-

te gedaante ook voor eene Speeling der Na-

tuur.

De Limoenen worden ons jaarlyks ,
gely^^

bekend is , in menigte uit dc Landen aan de

Straat van Gibraltar en de MiddellandfcheZee,

als ook uit Portugal , toegebragt. De Cenuee*

zen , zegt H o f f m a n , floppen ons daar voor,

veelal , afgevallen ofonrype Citroenen in de hand.

Zy komen anders, in Eigenfchappen ,
byna mec

de Citroenen overeen. Het zuure Sap deezer

Vrugten is van een byzonderen dienst tot ver-

frisfchinge in Spys en Drank, in de heete

Klimaaten en Saizoenen , mids dat men het niet

maatigbeid gebruikc ; als wanneer ^ec Vcr^
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teering der Spyzen , inzonderheid die van eene II.

ligt rottende hoedanigheid zyn , gelyk Vifch en ^nf
Vleefch, zeer bevordert. In heete Ziekten Hoofd .

dient het tot verkoeling en dikwils tot Genee-^TUK.

zing, inzonderheid van het Scheurbuik der Zee-

lieden. Het bedwingt de Braakingen , die uit

overvloed van Gal ontftaan; zet het Water af,

en wordt dus gerekend ook dienftig tegen het

Graveel te zyn. Men pryst het aan in Pesti-

lentiaale en Rotkoortfen. Men kan het ook,

met voordeel , tot uitwendige wasfchingen en

Baadingen gebruiken. De buitenfte geele Schil

,

zeer welriekende en Kruiderig, heeft eeneWind-
dryvende kragt , en de Olie , daar uit gedeftil-

leerd , is zeer Hartfterkende. Van de Schil der

Westindifche Citroenen wordt de Sukade ge-

maakt, of het zogenaamde Kmfyty dat men in

de Koek bakt. De Zaaden of Pitten acht men
Wormdryvende te zyn , en tevens van eene

Tegengiftige hoedanigheid.

(2) Citroenboom met gevleugelde Bladjleelen ^ii-

en gefpitfte Bladen,

Dit laatite is 'er alleen bygedaan , om deeze

'

Soort

Ctrus Petlolis alatls, Foliis acaminatis. Syst.N^t.HU.
rtg. XIII. Hort. Cliff. 379. Hort. Ups. zjö. Fl. Ze-jl. 304.

Mti. 367. ROYEN Lugib<it. Z66. Malus Autantia ma-
jot. C. B. Pin. 436. Aiirantia mala. Cam. Epit. 150.BUKM.

Ind. p. 173. TOüRNF. InJIit. p. 610.

N 3
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II-. Soort van de volgende te ondcrfcheiden , en

hadt derhalve ook in de bepaaling moeten ko«

Hoofd- men var de voorgaande Soort , vv'elke de Bladen

STUK. zelfs Imaller
,
geeler en Ipitfer aan 't end heeft.

Bco^y" bepaaling , immers , van ieder Soort , be-

hoort op zig zelve te beftaan. In de Afbeel-

dingen van ToüRNEFORT is het Blad van

den Oranjeboom zo fpits niet als dat van den

Citroenboom.

De naam Aurantium , hier tot een bynaam

gebruikt, is van deGoudgeele Kleur afkomftig.'

weshalve zy den naam van /lurea mala by ViR*

GiLius gevoerd hebben. Waarfchynlyk zyn het

ook de zodanigen , waar op de wyfte der Ko»

ningen zinfpeelt, wanneer hy van Gouden Ap-

pelen in Zilvere gebeelde Schaalcn ,
fpreekt (*>

IVlen heeft ze voor de Poma Hesperidum^

Ouden gehouden, 't welk thans betwist wordt,

om dat de Chryfomela der Grieken de Kï^öê-

Appelen zouden zya geweest ff).
Maar, ^

die naam niet zo wel aan dceze als aan gene zyn

() Een woord, op zy„ p„ gefproken, is als GoudenAp-

pelen in Zilveren geheelde Schaalen. Pro v. 2j ,Vers. ii-W*»''

gata heeft in Ums Argtnteh
, dat mooglyk op Z>1»«'/

Le-Jflnnten betekenen zal: de Griekfche Overzetting i'

igfitfxu vit^ilau , dat is, in een Kornalync Halsketting:
^

Gouden Appelen kan geen twyfcling vallen ; de«ryl de b««*

Hebreeuw'che Woorden voor Goud en Appelen in befic'»!'?

gebruik zyn.

a; Z\t HOFJMANc/^ Meiic. OffidraUiui. p.

gelyk mya voorg. u. STOK, blad», 613.
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gegeven? Veele befchryvers van dceze Gewas- 11.

fen hebben, zonder berispt te worden, hunne ^f^oEEU;

Werken met den Tytel van Hesperides ge- Hoofd-

doopt (*;. 't Is ontwyfelbaar, dat Virgi-«tuk.

LiTJs en Pliwius de Oranje -Boomen be-

doeld hebben , wanneer zy dezelven by den

Laurierboom vcrgclyken, geevende 'er een aan-

zienlyke hoogte aan , en zeggende dat die 't ge-

heelc Jaar groen en met Vrugten beladen zyn (f)»

De naam is , in de Europifche Taaien , meer

dan de naam der Citroen- en Limocnboomen

veranderd. Men noemt hem gemeenlyk in 't

Franfch Oranger , in 't Engelfch Orange , in 't

Spaanfch Narangas , in 't Italiaanfch AranciOy

en in 't Hoogduitfch Pmerantzen. Hy is , zo

wel als die, in ons Wereldsdeel taamelyk gena-

turalizeerdjgroeijende in Italië, Spanje enP©r-

mgal in:de open Grond, doch in Duitfchland ,

Vrankryk en Engeland, moeten deeze Boomen

voor de Winterkoude wel degelyk befchut wor-

den, alzo zy geen Vorst kunnen uitftaan. Ge-

meenlyk worden zy, om die reden, in Tobben

en Bakken geplant , en 's Winters gcbragt in

Oianje- Huizen, die men of door goede lluiting

<*) Gelyk PCTHAMI JhtptriJes, VOLCKAM»! HtiftriiéS

NtrimbergiKfi! , COMMELINI Nedttlandfche Heiptridts. Vid.

REUCHII Disfcimiu deprxcipuis He.p^ridu^ foiptoribus.

(t) Aibores iftz perpetuo vircnt & omnibus hons Pomifc-

i« funt. Plïn. lp& ingens arboi faclemquc fimilliatt Lauro,

N 4
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IT. of door Vuur verwarmt. Koning Lodewyk

^^xvil' ^^^^^^^ Winters bloeijende in Gaan-

Hoofd, deryën van zyn Paleis, cn in Italië zet menze,

tot verfrisfching, in de Kerken. Enkelde voor-

Bwl^^' beelden zyn 'er , dat menze in de koude Ge-

westen houdt in de vaste Grond ;
gclyk in En.

geland en in 't Saltsburgfche; doch alsdan wor-

den 'er in de Herfst Winterhuizen om gezet,

daar men met Kachels in flookt , breekende die

in 't Voorjaar weder af. Dus heeft men het

voordeel van deeze Boomen zeer zwaar te kun-

nen maaken , zo dat zy ongelyk meer Vrugt

geeven. Men vindtze 'er , met den Stam van

dikte als een Man om zyn middel, en van hoog.

te als de grootlte Appelboomen , die dan ook

fteeds met Bloesfem en Vrugten beladen zyn,

gclyk in de Westindiën , alwaar men van dczel»

ven Laanen en Dreeven maakt. Het Vlek Pa-

ramaribo , te Suriname, is op de Straaten be-

plant met Oranjeboomen.

verrchei- Aanmcrkelykc Verfcheidenhcden , wat de Vrugt

dfnheden.
33^1 g^j^,- , komen onder dczelven voor. Fer-

rari us telt 'er twintig Soorten van: CoM-

ME LYN maakt maar van negen Soorten gcwag;

doch by TouRNEFORT worden 'er zestien

onderfcheiden. Hier onder komen de Lisfabon*

fc, gemeenlyk Sinaas - Appelen genaamd, die

men jaarlyks in zulk een menigte herwaards

overbrengt , en deeze behooren tot de ^^^^

Oranje- Appelen ; doch daar zyn nog anderea

van dien aart , gelyk de Groene zoete ^troesds
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Oranje , te Batavia iu Oostindie een zeer be- II.

kende Vrugt , en ecne mee rood Vleefch, dicArMEU

in lekkerheid uitmunt. De gemeenften zyn de FIoofd-

Zuure Oranje -Appelen , die men niet wel dan stuk.

gekonfyc kan gebruiken. Van de zogenaamde
_B,5^f"-^"

Kurasfaufche is de Schil het fynfte en geurigftc

en het Vleefch , om zyne rinsheid , zeer verfris-

fchende. Voorts zyn 'er bittere , byna oneetbaar.

In grootte verfchillen zy insgelyks, dewylmen

'er vindt, niet grooter dan Kivits - Eijeren,

Naantjes Oranje genaamd. De Kleur van fom-

migen , als zy ryp zyn , is byna rood , van an-

deren Qranje - kleur , van anderen geel, van

eenigen groen, In het Loof heeft ook verfchil

plaats; dewyl eenigen gekrulde, meer of min

geelachtige ja zelfs geel en groen bonte Bla-

den hebben. Deeze noemt men Turkfe Oranje ,

welke , viranneer zy door mageren Grond vcr-

loopen, de Bladen fomtyds zo fmal krygen,dat

men 'er den naam aan gecfc van Oranjeboom

met het Wilgen - Blad.

Behalve de vermenging van de Oranje- en^Bevmgte

Citroen, daar ik van gefprokcn heb , openbaart

zig , zo wel in de Limoenen als in de Oranje-

Appelen , fomtyds eene ongemecne byzonder-

heid , moóglyk niet voorkomende in eenige an-

dere Vrugt. Men heeft, naamelyk, dezelven

opfnydende , daar in een of meer kleine Appel-

tjes of Limoentjes gevonden ; zo dat men die

als hevrucht kon aanmerken. Byzondcre Soor-

N 5 ten,

tr. DrFL, III. Stuk,
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II. ten, die deeze eigenfchap hebben, zyn 'er op-

*xvif.^* gegeven (*). Ja men heeft , dat wonderbaar-

Hoofd- lyk is, een Oranje- Appel gezien, waarbinnen

. een klein of jong Citroentje was bellooten. By

het opfnyden van een Oranje - Appel te Stok-

holm , nu omtrent dertig Jaar geleeden , werdt

in dezelve zulk een kleintje, van grootte als een

gewoone Musket- Kogel, gevonden, dat in vier

Hukken was gefpleeten , zittende als in eene

vierbladige Kelk , aan het boven - end van den

Appel. De Heer Linn^eus heeft zulks, in

de Verhandelingen der Koninglyk Swecdfche

Akademie , op 't jaar 1745, omftandig be-

fchreeven en in Afbeelding gebragt.

' Nuttig- In ni;ttigheid fchieten de Oranje - Appelen by

heid.
(Je Citroenen niet te kort. Behalve de verfris-

fching van het Sap der zuuren, en de aange-

naamheid van dat der zoeten, beiden in heete

Ziekten uitmuntende , waar van men de aange-

naamfte Dranken bereiden kan; zyn de Schillen

ongemeen Windbreekende , bevorderende de

Spys - Verteering , Kolykpynen verdryvende ,

enz. De Bloemen hebben een byzondere Hart-

fterkende kragt, gelyk in het gedeftilleerde Wa-

ter van dezelven blykbaar is. Van de Bladen

heeft men onlangs , in Poeijer ,
gebruik gC"

maakt

C») Malus Limonia citrata , Fruftu Fiuaam Includentf-

fiort. Lugdbat. 405. Limones prxgnantss. C. B.

Malum Aarantium Malo Ckrio pngnani. BOCC ^f- ^

deser. j. Malus Amanda In&u duosyel tres alios includente.
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maakt tegen Zenuwkwaaien. Oneindig byna zyn ff;

de Bereidingen van deezen Boom afkomftig /^xvll^
zo tot Geneesmiddelen, als voor de Smaak enHooFül

Lekkerny : gelyk de Appelen dan ook geheel 3^^"^*

of de Schillen op zig zelf gekonfyt worden ,

als bekend is, en van de Bloemen maakt men

een dergelyk gebruik. Derzelver Geur wordt

gerekend in aangenaamheid dien der Roozen ,

ja van Amber zelfs en Moskeljaat, te overtref-

fen.

(3) Citroenboom met gevUugelde Bladjleekn m.
^

Deeze Soort van Oranje - Appelen , by Fer-"*^'

RARiüs en CoMMELYN in hunne i&jr;>m-

, als ook by Tourneport niet aange-

tekcnd , wordt thans te regt van de anderen

afgezonderd. Men wil , dat deeze de Boom der

Kennisfe van Goed en Kwaad, in'tParadys, ge-

weest zou zyn , deswegen onder den naam van

Adams - Appel voorgefteld byBAüHiNus;en
dit zoude bevestigd worden door 't varhaal van

Theophrastus, dat de Gymnofophiften

,

of

(?) Citrus Petiobs alatis,Folüs obtiiils cmargiaatis. Syst.

Nat. XII. f^tg. XIII. Citios AurantiHin decumana. Sp. PUmt.

II. p. HOI. Limo decumanuï. Rümph. ^w*.II. p. 96. T. 2+.

f. 2. Malus Aurantia Fr. rotundo maximo 8cc. Sj-OAN. Jam,

48. MER. Sur. T. 25». HiBM. Lugikitt, 405. BüRM. Ztyl. 35,

BURM. F/. Ind. 39.

]i« daeih iii« stuk*
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H. of naakt loopcnde Wyzen , dat 'is de Brach.

^^xvu^' mannen, in Oostindie, niets tot Spyze gebruik-

Hoofd- ten dan eene dergelyke Vrugt. Men vindt hem,

inderdaad , in de Oofterfche Landen , cn de Si.

mcsT^'^ ncezen hebben een Boom, ^e/icw genaamd, naar

de Limoenboomen gelykende , welke een Vrugt

draagt van grootte als eens Menfchen Hoofd

,

met een Bast van Kleur als die der Oranje --Ap»

pelen, en cenVleefch, naar niet volkomen rype

Druiven fmaakendc , die aldaar, binnenshuis op-

gehangen , een Jaar duurt , wordende het Sap

daar uitgedrukt tot' Drank.

Op Ceylon,, Java en elders in Oostindie,

wordt decze Boom in de Hoven aangekweekt,

cn Pompelmoes geheten , volgens R u m p h i u s

,

die hem den bynaam van Decumanum geeft

wegens de grootte van de Vrugt , zeggende, dat

menze in 't Maleitfch noemt Lemon Casfomba ,

dat is Roode Limoen van Vleezige Kleur, of

ook wel Jamhoai naar hetPortugeefchte^fflj

't w^elk cigentlyk de Pompfires of Adams Ap*

pelen in Spanje beduidt , doch die van de Pom-

pelmoezen aanmerkelyk verfchillen. Hy zegt

dat 'er vier Soorten van zyn : de ecrfte heeft

Vrugtcn als gemeld is; de tweede draagtze wat

kleiner ; dc derde niet grooter dan een Vuist

,

maar de vierde heeft zj ne Vrugten van grootte

als de grootfte Pompoenen , grocijende by vier

of vyf aan één Steel , cn dus een ongemeen

groote Tros uitmaakende. De Schil is ruim

een Duim dik , bitter en Zwavelachtig : het

VJcefcb
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Vleefch wit, Sappiger en zoeter dan dat van de lï.

gemeene Pompelmoezen, enbykans zonder Kor- "^^^^^i-^

reis. In deeze Soort gebeurt het dikwils, datHöoFD-

zig binnen den Appel een klein Pompeimoesje

bevindt , van grootte als een gefchilde Oranje- Po»p^t-

Appel , en van het omleggende Vlccfch door

een Wollig Vliesje afgcfcheiden ; v/cshalve men'

ze dan Bevrugte Pompelmoezen noemt. Meest

heeft dit in de genen die op Banda groeijcn

plaats.

In de Westindiën zyn ook Pompelmoezen ,

en M E R I A N geeft daar van de Afbeelding ,

zeggende dat de Boomen 'er zo hoog als Appel-

boomen groeijen , hangende zo vol Vrugten , dat

de Takken dikwils gevaar loopen om daar door

te breeken. De Schil en het Vleefch is , gelyk

zy wel aanmerkt, harder dan in de Oranje -Ap-

pelen ; het Vleefch minder zuur dan dat der Ci-

troenen , doch de Schil zeer bitter. Van de

tweederley Soorten , met wit en rood Vleefch

,

die men in Oostindie heeft , maakt zy geen ge-

wag ; doch meldt , dat men op deezen Boom
Rupfen vindt , met lange Haairen zo flyf als

Yzerdraad , die in de gewoone groene Suri-

naamfe Pagies veranderen.

De Pompelmoes - Boomen willen in ons We*
reldsdeel , zelfs in de Nederlanden , wanneer

menze in Bakken plant en in Oranjehuizen koe-

ftert , zeer wel voort ; doch het Vleefch der

Vrugten is bitter en heeft weinig Sap , trekken-

de naar het roode. In de vaste Grond geplant.
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II. en dan 's Winters voor de Koude bedekt, gelyk

^xvïï^*
hier voor van de Oranjcboomen gezegd is ,wor.

Hoofd- den zy ook dikftammige Boomen. Het Houc

STUK. is van Kleur als dat der Limoenen ; de Takken

«««r^^'zyn zwaar en met Doornen bezet; de Bladen

niet zo hoog groen als die der Oranjeboomen

,

maar grooter , wat langwerpiger , en in het

midden een weinig toegetrokken, zonder Har*

tjes van agteren, dat is met ongevleugelde Stee-

len, zo men verzekert; doch van een andere

Soort, die het Mergrooderen niet zo bitteradi'

tig heeft, hebben de Bladen van agteren, dat is

aan den Steel, een groot Hartje, De Pompel-

moes verfchilt , volgens de laatfle aanmerking van

L I N N^ ü s , van den Oranjeboom , door groo-

te Bladen en Vrugten, en de Bloemen meer aan

Trosfen, die eenigermaate Wollig zyn, te heb-

ben. De Engelfchen geeven 'er op Jamaika en

Barbados, alwaar deeze Boom in de Hoven weel-

dig groeit, den naam aan van the Saddock-Tnu

Deeze Vrugten worden inOostindie bynaniec

dan raauw gegeten. Men zetze, bydeN^e*

regten, ofgeheel op Tafel, of het Vleefchmet

Spaanfche W>n en Suiker bereid , 't welk een

aangenaame Verkoeling geeft in de heete Dagen.

Even zo leeft men 'er ook mede in Westindie,

't zy op de Eilanden of aan de Vaste Kust, en»

die ons hier toegebragt worden, (trekken in h«

heetfte van den Zomer, insgelyks, toe een aan-

genaame verfrisfchinge. Zy hebben eene rins-

heid , welke, door Suiker of zoete Wyn g^"
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temperd , den Smaak der Sinaas - Appelen te If.

boven gaat. , ^J^fi**-

De driebladige Citroenboom (*), door den Hoofin

Ridder te vooren als eene derde Soort voorge-*^"**

field , waar toe zyn Ed. den Japanfchen Boom

Karatas - Banna genaamd of Gees , uit Kacm-

PFER , betrokken hadt , is thans met rcclcn door

hem weg gelaten. Want deeze Boom , hoewel

Vrugten draagende die wat naar Oranje -Appe-

len gelyken , heeft noch'in de geftaltc der Bloe-

men , noch in de hoedanigheid van de Vrugt

,

volgens de befchryving , eenige overeenkomst

met dit Geflagt.

Glabraria. Ligthout-Boom.

In dit Geflagt is het geul der Meeldraadjes

dertig , waar van altyd zes tot zeker Lighaam

femengevoegd z^-n. Het Honigbakje heeft

Boritels van langte als de Kelk, die, gelyk in

't voorgaande, in vyven gedeeld is, bevatten-

de vyf Bloemblaadjes.

De eenigfte Soort , hier van bekend CO 5 voert r.

byRüMPHiüsden naam van Ligthout-Boom jj^j^*'"'"*

() Cltrus roÜis ternatls. Sp. Plmt. II. p. iioi. Burm.

Fl. Jnd. 174. Sjii, fi»e Karatas . Banna. KAempf. Exoi. goi.

omdat hetzelve hetligtfte is onder de AmbonfcheJ'in

Tim-
'

T.

(i) Gbbraria. Syst. Nat. f^e^- XIII. p.

tignixm leve. Rümph. Ami. III. p. 71. T.

II. DeEU Illt STUK*
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n« Timmerhouten. Dc Latynfche naam Ligmm

'*^xni!" ^^^^ ^^^^ Autheur gebruikt , fchynt,door

Hoofd- een zonderlinge onoplettendhieid , voor Lignum
STUK. aangezien te zyn , en dus aanleiding te heb.

£fgf,^''*^'ben gegeven tot den Geflagtnaam Glahrark^

en mooglyk ook tot den bynaara terfa , die in

geenen deele toepasfelyk zyn. Dceze Boom

,

naamelyk, welke onder de hooge VVoudboomcn

behoort, heeft een rosfe, dikke , drooge en als

vermolmde Schors, die zelfs, by Regenachtig

Weer behandeld wordende, een Jeuking inde

ïiuid veroirzaakt; zynde dus regt het tegendeel

van glad. Het Hout, ook, is by zyne ligrfieid

ongemeen grofdraadig , laatende zig niet glad

maaken of polyften , dan door geweldig fchuu-

ren; hoewel het, verfch zynde, glimt als Sa-

tyn. Wanneer men aan een Splintertje of

Draadje trekt , komt 'er een geheele Groef in

het Hout. Dc Bladen, alleen, zyn van boven

glad ; doch in hoe veele Boomen en Gewasfen

heeft dit geen plaats ? In de grootften van dee-

ze Boomen , die men Halaur - Boomen in de Ara.

bonfche Taal noemt, zyn de Bladen agt of ne-

gen Duimen lang en zes of zeven Vingeren

breed; doch in de kleinere, die men Steen -Hi-

laur noemt , fomtyds langer en tevens fmaUer,

dc breedte omtrent een derde van de langte.

Deeze heeft het Hout wat fyner van draad,

doch fcheurende ligt in de Zonnefchyn, dat het

eerfte niet doet. Beiden geeven zy , onder het

bewerken, eene flappe Kamfer- Reulr, iwo^'
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derheid het eerfte. Zonderl-no; is 't, dat in dit IIJ

Hout geen Wormen komen, niettet'erftaande^^^'^^j^'^

het zig, inzonderheid aan omgevalien Boomen , Hoofd".

als vemrolmd vertoont, geevende dan, byRe-^^^*^

genachtig W^eer , een fterken Reuk als van

Moïlert of Peperwortel, De Indiaanen maaken

'er, wegens de gezegde hoedanigheden, dik-

wils hunne Praauwcn of Schuiten van, die in

zout V\'ater ongemeen duürzaam zyn, en de

finalbladige of kleine Soort dient hun tot Sty-

ïen van de Hutten of Wooningen in de Nege-

ryën. Anders heeft men 'er weinig gebruik

van , om dat het Hout zeer moeielyk is toe

Planken te fatfoeneeren. De Bloempjes, die

by Trosjes voortkomen , zyn klein : de Vrugten

als kleine Pruimen , bcvaLcend/- een Steentje of'

Pit, die zig in twee deelen fcheidt, gelyk de

Kern der Lauritrbesfcn.

D ü R I O, Durioen • Boom.

De Kenmerken van dit nieuwe Geflagt zyn,

behalve de algemecne van dceze Klasfe , ook
een vyfbladige Bloem , die klein is» in een vyf-

deelige Bekerachrige Kelk , cnder het Vrugtbe-

ginzel , dat een enkelen Styl heeft; rnaakende

de Meeldraadjes vyf ryën van zeven uit, en
de Vrugt een Appel zynde met vyf Hollighc-

den.

O Dce-
II DUU III. STOC
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III. Deeze Kenmerken zyn , door Linn^us,

^xvn.^*
"^'^^ RüMPHiüs ontleend, die den Durim.

Hoofd- Boom (i) befchryfü als den hoogften onder de

STUK. Boomen , welke eetbaare Vrugten draagen, in

DÜrk Oostindie , hebbende den Stam hoekig en als

fSencf/*^^^^^"Seld, met eene effene graauw geelachtige

'Schors : eene Kroon van uitgebreide Takken;

Bladen als die van den Noote Moskaat boom,

Lancetvormig ovaal
, gefpitst , een halve Span

lang en twee Duimen breed , van boven groen,

van onderen roodachtig vaal , zynde derzelver

Steeltjes als gezwollen of geknobbeld. Het

Bloeizel komt niet aan de jonge Looten, mm
aan de Takken , tot digt by den Stam, Tros-

wyze, voort, beftaande de Trosfen aan de dun-

ne Takken uic van vyf tot agt , doch aan de

dikke Takken wel uit twaalf tot dertig Bloe-

men. De Bloemknop is bedekt roet twee of

drie bleek groene holle Blaadjes , die afvallen

,

zo dra de Bloem groot wordt, wanneer deKeli

zig openbaart, die van gedaante als een Zoutvat

is, hebbende een naauwen Hals, met vyf om-

geflagen Punten , waar in vyf holle Blaadjes,

en uit den Hals van de Kelk komen vyf andere

Blaadjes voort, die ieder in zeven of agt Meel-

draadjes verdeeld zyn , welke gedraaide Knop-

jes hebben. Het Vrugtbeginzel , binnen dien

Kelk vervat, na het afvallen van denzelven al-

leen

fO Datlo. Syst.^Nat, Veg, Xiu. n, jgi. ROMPH. ^'
I. P. fs. T. Zi,.
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leen overblyvende , waar van zeer veelen door n.

de Parkieten vernield worden , levert een Vrugt ^^^jj^^'

uit als een ronde Bol , de grootte hebbende Hoofd.

van een Kinderen Hoofd, en de gedaante van^"^"^*

een Egeltje, als rondom bezet zynde met een BttmT*^

foort van Pennen of Stekels, diekwetzen, wan-

neer men *er, onvoorziens, hard met de Hand

op ilaat. Men kan dceze Vrugt , met een Mes
de Naaden zoekende , dezelve tegen de Stee-

nen fmytende, of met den Voet daar op trap-

pende , in vyf deelen doen fplyten. Want
deeze Vrugt bevat vyf Kamertjes , in ieder van

welken twee, drie of vier Korrels beflooten

zyn , welke eenigermaate naar Duiven - Eije-

ren gelyken , van zclfftandigheid als de Karften-

gen, en bekleed met een wit Slymerig Vleefch

,

dat in een Velletje vervat is.

Dit Vleefch maakt de ongemeene lekker-

heid van deeze Vrugten , die men vcci op

Amboina en daaromftrecks , doch minder op de

Wester- Eilanden van Oostindie, en ook niet

zeer overvloedig op Java heeft. Het fmaakc

als Room of Eijervlade , of als die Kost ,

welke men in *t Franfch hlanc mangér noemt,

en derhalve zuigt men deeze Korrels af, tot

Voedzel en tot Verfnapering. Het ecnigfle is,

dat deeze Vrugt een zeer viezen Reuk heeft

,

als van rottende Uijens , vervullende, zelfs ecu

Kamer, waar in de Durioenen zyn ; doch , als

men 'er van gegeten heeft, gewent men wel

haast aan Ueezcn Reuk, die voor de Nieuwe*

O 2 I»-
xi.Dtfu III. s-na.
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jj^.
lingen zeer lastig is. De Zaadkorrels , door

Afdeel, de Vogels verfpreid , zouden deeze Boomen

RoofL ^^^^ menigvuldig maaken , indien niet door

STUK. de Zwynen opgevreten werden. Het Tluimge-

Buneen- dicrte , naamelyk , is naar dit Vleefch ook zeer
£c3m.

gretig. Men laat de Vrugten veelal van de

Boomen vallen , en dewyl zy , ryp wordende,

die doen , zo is het gevaarlyk onder dezelven te

wandelen. De Stammen worden veel gebruikt

tot Masten en Vaartuigen , zo door de Inlan-

ders als door de Europeaanen.

Melaleuca, Kajupoetie.

Een Keikin vyven verdeeld , boven het Vrugt-

beginzel ; een vyfbladige Blocrn
; veel Meel-

draadjes d;c toe vyf Lighaamen famengegroeid

zyn: een enkele Styl : het Zaadhuisje half be-

kleed met eene Bezieachtige Kelk, driekleppig

,met drie holligheden: dit maakt de Kenmerken
uit.

I.
LiNNiEus heeft den bynaam Leucaden-

L^Én."^^'^ »
'^^ ^''"e Boom , dien hy voorheen

rfr^ aan den Kajupoetie, in het Geflagt van Myrtus,

tooL^ gegeven hadt, thans hier ook gebruikt; nietce-

genftaande de Geflagtnaam Melakuca (O, welke

Zwart

XIII. p. 582. Mant. los. Myttus Leucadendra. Sp. Pl^^t-

<7S- Arbor alba Cajupoetie. Rumph. Amb. II. p. 72- ^-

.
Alia minor 8c folüs uiuciviis. T. 17, f. i , a. BüBai. ^
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Zwart en wit betekent , dc witheid van

Scliors der Takken genoegzaam uitdrukte. Om xvil^
wat reden de zo gemeene en bekende Indifche Hoofd-

raam, Kajupoetie, hier niet veeleer, door zyn^'^"'^'

Ed. , volgens gewoonte j tot een Soortnaam

gebezigd zy , is duiilcr. Ondertuslchen wor-

den thans, op deeze Soort, de driederley Ka-

jupoetie - Boomen van R u M p h i u s aangehaald ,

welke ik, agtervolgelyk , zal befchryven.

De eerfle of Groote Kajupoetie is een Groote

voHlagen Boom, den Stam wel enkcld doch^'-'^'"*"'*'

bogtig hebbende , fomtyds een Voet, fomtyds

twee Vceten dik. Dezelve heeft een vaale of

bruinachtige Schors, die uit veele op elkander

leggende Schilfers iamensefteld is, en het on-

derfte ziet altoos byna zwart, als of het ver-

brand ware, wordende naar boven toe de Schors

allengs bleeker of Afchgraauw en aan de Tak-

ken wit. Deeze Boomen zyn derhalve door

hunne Witheid van boven , zo .wel als door

hunne Zwartheid van onderen, aanmerkelyk en

kenbaar, en voeren dus te regt den naam van

Melaleuca» Hunne Bladen zyn fmal , aan 'c

begin als een Sikkel omgekromd , zes , zeven ,

a,G[t Duimen of wat meer lang , en maar een

Duim breed; ftyf , glad , dof groen , in 't wry-

vcn bryzelig , van een flerken Reuk , die wat

Speccryachtig is , doch tevens naar 't Zuure

trekkende. Zy zyn aan beide Enden byna even

fpits , en in de langte doorrecgen met vier of

vyf dikke Aderen of Ribben , tusfchen ieder

O 3 van
M. D£EU III Stuk.
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van welken zy nog een dunnere hebben. De

^^xvw' Smaak is wat Hafsrachtig met eenige famentrek-

Hoofd- king. Met kleine Steeltjes zyn zy op eene on-

«TUK.
gekegelde manier aan de Takken gehecht, die

Bepm'. aan 't end kleine Houtachtige Steeltjes uitgec'

ven , welke bezet zyn met veele groene Knop-

jes, ontluikende tot kleine witte Bloempjes, uit

vyf Blaadjes beftaande , en gevuld met veele

lange witte Draadjes die witte Knopjes heb-

ben , en daar tusfchen , in 't midden , een groen

Hoorntje , 't welk, na 't afvallen van hetBIoeizel,

in een hol Bekertje blyfc ftaan. Deeze Bloem-

pjcs vertooncn zig , dus , als een witte Aair,

en geeven een ftcrken Reuk , die wat zuur-

achtig en niet zrcr lieflyk is. De Knopjes

blyven aan het Steeltje, twee of drie by mal-

Icander , zitten , en behouden nog in zig dac

groene Hoorntje , 't welk 'er eindelyk ook

uitvalt, en dan gelyken zy naar de holle Wrat*

ten , die 'er aan de Baarden der Zeekatten

ryn , wordende zwartachtig bruin van Kleur

cn bevattende alsdan een fyn Zaad, als Kaf j

dat 'er eindelyk ook uitvalt , wanneer niet

dan de kdigc Napjes aan het Steeltje overbly-

vcn.

Op de Molukkifchc Eilanden waren deeze

Kajupoctie - Boomen , inzonderheid op drooge

Steenachtige Gronden , niet digt aan Zee en

ook niet op hooge Gebergten, gemeen. Men

noemtze 'er Brandboomen , om dat zy altoos

eenige tekenen, als van Gebrandheid, aan den
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Stam hebben. Van het Hout der omgevallene , II.
'

dat men veel vondt , werdt geen gebruik ge-
'^^J'vn^*

maakt , om dat het zo h'gt verwormde en ver- Hoofd-

molferade ; doch van verfch gekapte Boomen

is het menigvuldig tot Planken gezaagd, en tot

Knies en Ribben aan de Schepen verwerkt.

De Schors was , wegens haare voosheid , in al-

gemeen gebruik tot het breeuwen der Vaartui-

gen : want zy zwelt in 't Water en dient dus

de Indiaanen voor Werk of gepluisd Touw,
of in plaats van Mos.

Op de W^esterfche Eilanden , gelyk Java , Kleine

Borneo en Ceram , valt een Boom, Caju- Ke-^'^^^'"^""'''

lan genaamd , die veel overeenkomst met dea

grooten Kajupoetie of Witten Boom heeft, doch

veel dunner is van Stam , ©n maar vyf of zes

Vademen hoog wordt. Van deszelfs Schors

maakt men het zelfde gebruik, en zy verfchilt

weinig van de Kleine Kajupoetie , op de Am-

bon fche Eilanden grocijende, daar ik thans van

zal fpreeken. Deeze, in 'tMühkkh Daun Kits-

jil of het Kleine Blad genaamd, of Daun Poe^

ti Kitsjil, dat is het kleine Witte Blad, fchiet

doorgaans met verfcheide Stammen als Heefter-

achtig op, welke Stammen ieder omtrent de

dikte hebben van eens Menfchen Been of Dye.

De Schors gelykc veel naar die van den groo-

ten, doch is, door haare broofchheid, tot breeu-

wen niet bekwaam. De Bladen zyn veel klei-

ner
,

flegts drie of vier Duimen lang , maar van

de zelfde figuur, drie Ribben overlangs hebben-

O 4 de
II. D£Ei« III, snnu
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II- de en van een zeer fcherpe SpeceryachtigeReuk

^^x^u!' en Smaak. In deezen komen zy, zegt Rum-

Hoofd, p h i ü s , zo naby aan de Kardamom , dat fom-

STUK.
j^^jg^ onkundigen dezclven wel voor Kardamom*

Scm"' Bladen hebben aangezien. De \'rugten of Bes-

fen zyn cok Speceryachtiger en heeter van

Smaak dan die van den grooten W^itten Boom.

'Zy werden te Batavia in de Medicinaale Kruid-

doezen , op de Schepen , mede gegeven ; hoe-

wel die op Java vielen zo Kruiderig in lang

niet waren, als de Ambonfchc. Van dezelven,

zo wel als van de Kafachtige Zaaden en van

de Bladeren van deeze Kleine Kajupoetie, by

de Inlanders aldaar ook Kaju - Kelan genoemd

wordende, maakten de Amboineezen, zo tot

GereesmifWelen in Aftrekzei ^ als tot Reukwerk

in OHe gemengd , en tot vcrfrisfchinge van de

-Lugt in de Vertrekken of Bedfteden ,
gebruik.

o'Je van Voorts Verhaalt R u m p h i u s , hoe van dee-

Kajupoetie.^^
Bladen een fyne Olie gcdeflilleerd kon wor-

den , welke , federt den tyd , wanneer hy dat

fchreef, onder den naam van Oleum Cajupoeti,

een groot Gerucht gemaakt, heeft in de binncn-

üe deelcn van Europa. Aangaande de Eigen*

fehappen deczer Olie , en hoe dezelve onlangs

hier te Amfterdam , uit Bladen van den Kaju-

poetie -Boom, die door den Heer Richter
hcrwaards overgcbragt waren, geflookt is? heb

ik elders een omftandig JÖerigt gegeven (*>

meld-

f*j In de NUuw, ir^erhrrdjcM Letter- Oefeningen.
Dcnle

D«el, Nomm. 3. Mcngclwctk, bladz, 104, enz. Ik hflb
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meldde aldaar , hoe het my voorkwam , dat die II.

liladen van den Kleinen Kajupoetie - Boom
en over zulks van deezcn waren, zyndc ceni-HooFj

gen derzelven door zynEd. te Batavia van zulk
'^''^*

een Boom geplukt , en de overigen van Am-EJZ'!'

bon of de nabygelegene Eilanden derwaards

gevoerd.

De meergemelde Plantvcrznmcling van dien

Heer , waar uit drie Afbeeldingen in 't voor-

gaande Stuk ontleend waren , zig in bezit-

ting van den Hooglccraar A ^' d r e a s Pj o n n

bevindende , heeft zyn Wel Ed. de goedheid

gehad
, my de nevensgaande Afbeelding van

een Bloemtakje , als ook van de deelen der

Vrugtmaaking in de Bloemen , ten naauwkeu-

rigfte door Ontleeding onderzogt, en by Ver-

grooting door het iViikroskoop getekend, met

derzelver befchryving mede te dcelen.

Plaat XV, Fig. i vertoont die Takje in de
^

Een

Natuurlyke grootte. Aan het Blocmlirclrjc j^^è'.'''""

Welks Oppervlakte Haairig is , bevonden zig

ruim. dertig Bloempjes , meestal twee of drie
'

by malkander zittende , cn dus hyra op gelyke

aflhnden aan Tropjes om den Steel geplaatst.

Van deeze waren ccnigen nog geheel gefloo-

ten a , anderen half geopend 0, of volkomen

ind , dat raen decze Olie Jestillecrde u' t he

•i medii fiu. i»r.gl ; krj-cnJe uit drie Pon
3nce

: doch dat is dc echte OUum Cajupoet

O 5
1I.Defl.ÏII»St01E.
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ir. uitgefpreid c ; van welke laatften inzonderheid

''^xvif.^*
gebruik gemaakt is toe de volgende V^^aarnee-

KooFD- mingen.
STUK. By Letter A ziet men één van die half

£o^'"' g^^P^""^^ Bloempjes vergroot ; waar in aan-

merkelyk voorkomt de Kelk a, die, even

gelyk de gemeene Bloemfteel , ruighairig is,

en ongefleeld , zynde aan den bovenrand ia

vyf deelen verdeeld , wier Omtrek mede be-

zet is met Zilverglanzige Haairtjes. Daarbin-

nen vertoonen zig de ^yf Bloemblaadjes b,

die zeer teder en niet fuig zyn , hebbende aan

de kanten ook eenige Hairige Vezeltjes. Vef'

der ziet men , by c , de zonderling famenge-

krinkelde Meeldraadjes en Meelkiiopjes (Sti'

mim^ AnthercË) gedecltelyk binnen de Bloan

verborgen.

Het uitgefpreide Bloempje , dat by c aan

het Takje zittende voorkomt , is in de Afbeel-

ding Letter B, met fterke Vergrooting, voor-

gefield. Zeer duidelyk vertoonen zig dus de

' Meeldraadjes, die door geene wceking regtte

maaken waren , met hunne Topjes of Meel-

knopjes
, wier Oppervlakte voorkomt als eene

ilingerende verhevenheid , met diepere Groe-

ven. Agt derzelven maakten in dit Bloempje»

door hunne vereeniging , een plat VoetM'
of Lighaam , en vyf van deeze Lighaamen

ö »
a , a , a j a , voegen zig , binnen de Bloem-

blaadjes b, b, &, b, b, ringswyze famen aan

en om het Vrugtbeginzel c , welks bovenR^

ge-
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gedeelte met eene Haairige ruigte is begroeid, II.
'

cn uit welks midden ryst de gladde, londe

aan 't end ftomp uirioopende Styl d. Het ge- Hoofd-
'

tal der Meeldraadjes , met hunne Meelknop-^'^'-^^^*

jes e, €) e, e, was derhalve in dit Bloempje^J^''--

veertig-

De Afbeelding C vertoont' de uitgefpreide

Bloemkelk , insgelyks vergroot. Aan den om-

trek van deszelfs Verdeelingen komen taame-

lyk lange Haairtjes a voor , en op de binnen-

fte Oppervlakte eenige lievige Vezelen. Hier

openbaart zig een vyfhoekige Vezelige Ring b ,

ter hoogte van het ruige Vrugtbeginzel c bin-

nen den omtrek van den Kelk zigtbaar , en

als tot een Grondfteun dienende, zo voor de

Bloemblaadjes als voor de Voetftukken ofSchub-

achtige Lighaamen , waar in de Meeldraadjes

famenloopen. De binnenllc Oppervlakte van

die Lighaamen ftrekte zig naar het Vrugtbegin-

zel uit : zo dat hetzelve waarlyk onder de Bloem-

blaadjes gelegen is.

Om de gefteldheid van het Vrugtbeginzel na-

der voor 't Oog te brengen , is een L(X)dlynige

Doorfnyding van een half geopend Bloempje ,

byna gélyk aan dat van Letter A , hier by D ,

veel meer vergroot zynde , vertoond. De Let-

ter a wyst den Kelk aan , met zyne aanmer-

kelykc ruigte , omvattende het Vrugtbeginzel

:

b zyn de Bloemblaadjes ; c de Meeldraadjes

{Stamim); d de Meelknopjes {Anthercs), naar

het Vrugtbeginzel geboogen ; e wyst de fluiting

aan
II. Ceel, ni. Stuk.
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II. aan of famenvoeging van die platte Lighaamcn

^xvn^^*
waar in de Meeldraadjes famenloopen ,

zynde

Hoofd- twee kleine gaapingen daar tusfchen : ƒ is het

STUK. Wollige van 't Vrugtbeginzel,in welks midden

^^"^ Opening voorkomt , waar in de Styl is ge-

plaatst geweest. Hier onder zyn de liolligbe-

den van het Vrugtbeginzel , v^elke in de Hori-

fontaale Doorfiiyding drie bevonden zyn, maa-

kende het toekomrtig Zaadhuisje (Pericarpm)

uit. De ecne Holligheid g is ledig ; de andere

h bevat de beginzels der Zaaden , welke op

zeker langwerpig Lighaampje , dat tegen het

midden of de vereeniging der Hokjes van het

Zaadhuisje rust , als op een Kusfentje geplaatst

zyn. Men ziet hier, dat de Kelk (Caljï)

wcczentlyk van het Pericarphim is afgezonderd.

De Beginzels der Zaaden vcrtoonen zig buiten-

waards als geknot , binnenwaards puntig inge-

plant, in het gezegde Lighaampje.

Pen Men moet aanmerken dat de Bladen , aan dit

vnuz-Tak-Xakje, op de Oppervlakte bezet waren meteen

r^s- menigte van Wrattige Kuiltjes of Pukkeltjes j

die misfchien door het üceken van eenig InlHt

vcroirzaakt, ten .-minfte niet natuurlyk fchynen

te zyn , alzo zy op geene der Bladen van een

anderen Tak, welken gedagte Hoogleeraar bezit,

noch ook op myne Bladen zig bevinden.

heb 'er zodanigen in Afbeelding gcbragt, aan

het Vrugttakje Fig. 2 , uit myne Verzameling»

alwaar de Zaadhuisjes mede meestal twee of

drie by malkander zitten , cn deeze Tropjes
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manken te famen een foort van Aair of Halm TI.

uic: maar die, volgens de Afbeelding van Rum- ^''xvlj^'

PHius, met Bladen is gekroond. Mooglyk fchict Hoofd-

het Jiloemtakje , naderhand , van boven Bladen uit/

Van de Zaadhuisjes is 'er een by Letter E, aan-Bo^m!'^

merkeiyk vergroot, afgebeeld, om te doen zien,

hoe zy weezentlyk driehokkig zyn , gelyk on-

ze Ridder in de Kenmerken hadt gezegd. Van
de Klepjes en van de Kafachtige Zaaden, die

waarfchynlyk verftooven zyn , is niets te vin-

den.

Wat de overlangfe Aderen der Bladen aan- dc
gaat , dezelven zyn doorgaans tot drie groo-

tere bepaald, gelyk Rümphius van den

kleinen Kajupoetie -'Boom aantekent; welke

drie van het t> teeltje beginnen en in de Punt

famenloopen. Men kan ijogthans niet eigent-

lyk zeggen , dat decze Bladen gciteeld zyn ,

alzo hunne Sikkelswyze verfmalling , aan 't

begin , veeleer een famcnvoeging fchynt te

z\'n van de gezegde Aderen , waar tus-

fchen veele kleinere zo overlangs, als fchuins

naar dezelven en naar elkander , loopen. De
Kleur der Bladen is geelachtig groen, doch

aan de agterzyde vind ik dezelven fomtyds be-

zet met groote ronde KofFykleurige Vlakjes ,

en tegen 't Licht gehouden vertoonen zig, ia

de zelfftandigheid , door het Vergrootglas , me-
nigvuldige doorfchynende Stippen , even als in

de Blaadjes van 't St. Jans Kruid en de VVyn-
niit. De Heer Bonn heeft een klein Stukje

W. DïEU UI, STOKj
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ïl« van het uitfterfte gedeelte van zulk een Blad,

^jTvk.^* als/, door vergrooting onder Mikroskoop,

HnofD- als F bevonden ; waar uit de ontelbaare me-

nigte van deeze Stippen blykt. Waarfchp

£g»m'. lyk zyn deeze Stippen , die door 't Mib^

fkoop zig als Blaasjes vertoonen , de vergur-

plaatfen van dien Schat van Olie , welke dee'

ze Witten Boom zo vermaard gemaakt heeft,

en die zy zelfs, zo zyn Wel Ed. aanmerkt,

in een eenvoudig Waterig Aftrekzcl uitgec-

ven.

smaibind:- Wat de derde Soort van Kajupoetie belangt»

iï"^- deeze is onder den naam van Myrto-leiia^

dron, metfpits Lancetswyze Bladen , de Bloem

eru Vrugten ge - aaird , door den Hoogleeraar ]•

B u R M A N N ü s voorgeftcld , en door den Wel

Ed. Heer N. L. Burmannos genceffJ

(Wilghladige) Myrtus , met Aairen aan deen-

den der Takken , ongefteelde NapswyzeSe-

fen , de Bladen Liniaal - Lancetvormig en ^
heel cfFenrandig (*> Dit laatfte heeft in alle (ie

Soorten van Kajupoetie plaats , zo wel als is

Napswyzc figuur der Vrugten, en die vanttó»

Groot^n Witten Boom maaken ook Aaireoaa»

de enden der Takken, maar in de Kleine zjf

(*) Myrtus (Saligna) Spiets terminali^is , Baccis föfl3^

ntceolatis, FoUis iincari - bnceointis integerrimis. Bi»»»-
^

Ind. n. 116. Aibor al!>3 miaot, Daun Poetie Kitsjü.
1"*"*
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ten de Besfen dikwils laager dan de Bladen , ge- ^*

lyk in onze Afbeelding. ^

^^^J"^^
Behalve deeze Smalbladige is door Rum-

PHius, onder den naam van Ambonfchen^™*^^^
MyTteboom, Hurong in de Landtaal genaamd , ^^cw!"

nog befchreeven een Gewas
, 't welk die Au- Aüer-

theur aanmerkt als de kleinfle fiag van dc Kaju-^''*'"^^*

poetie, wordende in 't Maleitfch ook wel dus,
of Gamelan Daun Küsjil geheten. Deeze blyft

mede klein, doch groeit Boomachtiger, hebben-
de den Stam meestal van dikte als eens Mcnfchen
Been, zelden als de Dye, met overend flaande

Takken, die in dunne Kysjes verdeeld zyn, en
een fierlyke Kroon raaaken ; zo dat het van
verre naar een grooten Rosmarynboom gelykt.

De Bladen , die ODregehnaatig aan de Rysjes

Haan , en dezelven byna geheel bedekken , zyn
weinig grooter dan Rosmaryn - Bladen , een groo-

ce Vingerbreed lang en een Stroohalm breed ,

blygroen en Speceryachtig , doch zo fcherp niet

als die van den Kleinen Witten Boom. De
Bloemen z^ti mede klein en vyfbladig , doch
komen enkeld, hier en daar, voort, bevattende

twintig of vj^entwintig Meeldraadjes en een
groenen Stamper. De Vrugten zyn Befiën als

die der Myrteboomen, doch ftaan in een klein

Napje of Dopje : van buiten zyn dezelven in

v^f Ribbetjes verdeeld : de Kleur is zwartachtig
of donker bruin: de Smaak Speceryachtig , doch
niet fcherp. Deeze Besfen zyn droog en taa-

mclyk hard , van binnen in vyf Celletjes ver-

II, Desu lII, STOK,
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II. deeld , en bevactea veele Kafachtige Zaadjes,

^^xvu' ^^^^^ ' ^™ ^^^y^ Napvcrniige Vrugt-

H(' ,Fi>- jes van de belchrecvcne Kajupoetie - Boomen.

STUK. Dit Gewas is door den gameiden Hoogleeraar

L B ü R M A ^ N ü s tot de Gemeene Wyr-

teboomen t'huis gebragt (*),

De Kenmerken van dit Geflagt komen in

alles met die van het voorgaande overeen, é.'

genomen dat de Vrugt een Pruim is , hebberó

een Steen met drie Holligheden.

I. De eenigrte Soort hier van (i) , voert den

f-«Srï
bynaam van tindtoria , om dat het Sap en Af-

Gcelbooro. kookzcl der Bladen een geelc Kleur aan bet

Linnen geeven. Ik noem, derhalve, dit Ge-

was Geelboom. Cai esby heeft 'er de

beelding van medegedeeld , onder den naam van

Boom met Laurierbladen , die vyfbladige Bloe*

men uit de oxels der Bladen uitgeeft, met vee

Ie Meeldraadjes. Zyne Afbedding , nogthaüs,

is niet goed, zo Likn^.us aanmerkt, zeg-

gende dat het een Boom is, in Karolina groei-

jen-

() Myrtus Amboinenftó. RumPH. Jmi. II. p. 7«-

Myrtus flonhus fohuuh , involacto diphyllo, Folüs "viro-

lanccalatis. Myrtus communis. L.nn. Sp. 673. BUBM-
Ini. p. „j.

(O Hopa. Syst. Nm. XII. Gen. 1270. p. $09. Vez-'^''

P- JS:. Mom. ioj. Ariior Laari folio. Flofihus ex Fo'^
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jende , die Bloemen van een zeer aangenaarae IL'

Keuk in 't Voorjaar draagt. Dezelve heeft de^^^^f^'

Bladen overhoeks , gcfteeld, enkeld, langwer- Hoofd-

pig ,
Lancetswys* Eyvormig, eenigermaate ge-^TUK,

tand, glanzig, ongeaderd, zoet van Smaak. Uic^''^****

de Knoppen , aan de enden der Takken , ko-

men agt of tien Voetjes voort , met zeer klei-

ne cenbloemigc Bloemlleeltjcs , de Blaadjes

klein , holrond cn Wollig, De Vrugten , ein-

delyk, onder de Bladen, byna ongefteeld, zjn

tot een zeer korte Aair gefchikt.

Sy MP LOCOS.

Dit Geflagt thans herwaards verplaatst (*)

,

is door my hier voor , bladz. 56, onder dc

Veelmannige Boomen befchreeven.

Onder dc S-^ngenefia , die de XIX. Klasfe

in het Stelzel der Sexen uitmaaken , my tot

nog toe geen Boomen voorgekomen zynde ,

gaa ik thans tot die der Gynandria over.

XVIir. HOOFD-

O Symplocos. Syst, Nat. rt^. XIU. p. Jis.

P
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Befchryvirjg van Je B o o m e n , in wier Blomn

de Meeldraadjes, op de een of andere manier

,

met den Styl famengevoegd zyn , deswegen

Manwyvigc Gynandria genaamd.

In de Klasfe der Manwyvigen van het Stel*

zei der Scxcn zyn thans dertig Geflagtcn

aangetekend , naar het getal der Meeldraadjes

in Rangen verdeeld; gelyk men 'er dus negen

van Twecmannigcn cn acht van Veelmannigea

onder heeft. Vyf Geflagten van dezelven le-

veren Boomcn uit, als volgt.

S T I L A G O. Salamanderboom.

Dit behoort tot den Rang der Driemannigen,

alzo de Bloem drie Meeldraadjes heeft en éénea

Styl, zonder Bloemblaadjes; de Kelk is éénbla-

djg en byna driekwabbig: de Vrugt eene Kogel-

ronde Bezie.

^
De eenigfle Soort (i) is een Gewas

,

£unLs^ R uM p H 1 u s den naam geeft van Bunius ,

Tamme, ^-jj, ^j^j^ Malcitfchen naam Bune is afgelat^-

Daar is een Tamme van, die op Java groeiti

wor-

fi) Stibgo. Syst. Nat. XII. Gen, 1273. p- S97-

XIII. p. jgj. Mant. 112, BUBM. FU Inis Itf.
^'

ilLp. 204. T. 131.
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wordende te Batavia Katti Kutti geheten , en Ii.

cene Wilde , dien men Salamander - Boom noe-

men kan , om dat zyn Takken , wanneer byge- Hoorn-

val de Bladen afbranden, onbefchadigd blyven, stuk,

zo RD MP H I u s aanmerkt. De Tamme worde

hier eigeotlyk bedoeld.

Het is een middclmaarige Boom, doch die de

Kroon niet groot heeft , en meest uit dunne

Tikjes beftaande, welke met Bladen bezet zyn

als die van de Gojaven, doch dik, fappig en

glad ; zo zwaar , dat de Takjes daar door ncder-

buigen. Het Blocizel komt aan 't end der Blad-

fteelen by Trosjes voort, van een Vinger lang,

cn daar op volgen de Vrugten , als Aalbesfen ,

doch van grootte als kleine Druiven , met eeni-

ge Zaadkorrels of Pitten in *t fappige Vleefch.

In 't eerst zyn deczc Besfen rood en zuur , doch

in de rypheid zwart en dan zeer aangenaam van

Smaak , td dat men deeze Vrugten op de Marko

te koop brengt. Men cetze, even als Druiven,

raauw uit de hand , om d«tzc rins zyn en den

Dorst vcrflain. De Eladcn kunnen als Moes
ï^ekookt worden, en iict Vee cetze gaarn. Mea.

kan deczc Boomcn van Stek voortplanten, cveo

als onzo Aalbesfen.

De Wilde Bunius groeit op Ambon en de vilic.

MoliiNkifchc Eilanden, wordende aldaar wel zo

dik' van Stam , dat hem een Man naauwlyks kan

' r. P !: . komen veel met die

= ! hv heeft onkccn

Schors wel een

Duiia
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il» Duim dik; doch de Vrugten vallen veel kleiner,

xvifL
* van grootte byna als Peperkorrels , en door het

Hoofd- uitdroogcn ook zodanig inkrimpende. De rype

STUK. Bcsfcn zyn insgelyks zoet , de onrype

roode zuur. In Azyn gedaan , gecven zy daar

een fchoon roode Kleur aan. Op Makasfar vindt

men van dit Geflagt nog eenige Vcrfcheidenhe-

den, in 't wilde groeijendc.

Kleinhovia. Kinar- Boom.

Dit Geflagt , tot den Rang der Tienmanni-

geu, onder de Gynandria, behoorende , heeft

een Vyfbladige Kelk met vyf Bloemblaadjes,

en een Klokvormig , geftecld Honigbakje , 't

welk de Meeldraadjes draagt , zynde het Zaad-

huisje gezwollen en vyf Zaaden inhoudende.

De naam ftrekt ter vereering van een Heer

K LE I N H o F , door wien , geduurende zyn ver-

blyf te Batavia, veele Oostindifche Planten ver»

zameld , en aan de Hccren Bürmannüs over*

gezonden zyn.

Kuibovia
eeniglte Soort Ci) wordt in fndie Kïnar-

fios'pitT'^boom getyteld volgens Rümphius, zynde die

Begroeide, ^oom , die den Stam kort, dik en Knoe-

ftig ; de Schors ruuw en met zo veel Mos ea

andere ruigte begroeid heeft, dat hy daarvan,

niet

(i) Kleinhovia. Syst. Nat. XII. XII. Tom. II. Gen.

p. 6oi. P-eg. XIII. p. 687. BURM. Fl. I„d, p. IJL ClW'

«lartts. RuwPH. Amh Ui. p. 177. T. II3,
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niet onaartig , den bynaam voert. Gemcenlyk II.

bereikt hy de grootte van onze Appeiboomen. ^xvin"
De Takken zyn regt , meest overend ftaande , Hoofd-

met eene cfFene Schors bekleed, die zeer taay

en Sappig is , laatende zig van 'c Hout affchil- b^oZT'

len, even als in de Wilgen, waar van hy om-

trent de gcflake heeft. De Bladen zyn groot

en Hartvormig, gemeenlyk een halfVoet breed

,

van boven glad , van ouderen wat oneffen , we-

gens de dikke Ribben , en , als zy gewreeven

worden , wat naar Violen ruikende. Hun Sap is

bruin , en maakt eenige Jeuking op de Huid.

Het Bloeizel komt in lange Trosfen voort , be-

Itaandc uit licht paarfe Bloempjes. De Vrugten

zyn vyfhoekige, Sterswyze, Blaasjes, in ieder

Hokje een zwartachtigen Zaadkorrel bevatten-

de. Op afgelegene plaatfen groeit decze Room
hooger en fierlykcr. De oude Knoeflen geeven

mooy geel Hout met zwarte Vlammen , daar

de Indiaanen hunne Kris -Hechten van maaken.

In 't Maleitfch en Javaanfch heet hy KattiMa,"

har. Hy is overal bekend , en wordt veel ge-

bruikt tot het maaken van leevende Heiningen ,

j-^roeijende van Stek en Pooten zeer weelig voort.

De Bast is tot allerley Bindwerk bekwaam. Het
vSap der Bladen wordt van de Amboineezen veel

gebruikt om het Hoofd te wasfchen. De in-

landfche Heelmeefters hadden het R ü M ph i u s

zelf in de Oogen laaten druipen , om hem van
zyne Blindheid te geneezen ; doch het was zo
fcherp , dat hy de prikkeling daar van in de

3 Her-
1I.DEE1..I1I. STUK.



230 Manwyvige Boomen.

Herfenen gevoelde , zonder eenige verligtiBg

'• van zyne Kwaal.

Helicteres. Schroevenboom»

Dit Geflagt heeft vyf Stylen of Stempels:

cene éénbladïge fcheeve Kelk : vyf Bloemblaad-

jes ; een Vyfbladig Honigbakje en vyf gedraaide

Zaadhuisjes. Hier van heeft hetzelve den naam

bekomen. Zes Soorten , altemaal uit de Indien

afkomftigj zyn 'er in vervat.

(i) Schroevenboom die tienmannig is, mt
' Hartvormige gekartelde Bladen en eem

'i- geheel omgedraaide Frugt,

Decze Soort heeft haaren bynaam van den

Malabaarfen Jfora Murri, een Boom zynde als

onze Pruimboomcn , met Bladen als die der

Moerbezie- Boomen, breed en in de omtrek ge-

karteld , van eene bittere Smaak. De Takken

hebben een Afchgraauwe Schors , van binnen

groen:

Sysi.\.t.Xll.rom.lU Gen. Z's .^p^'^^fu ylg^Zu- ?

tiS. fm£lu coirpofito
, integrc contoito. jAcq. Amer. H^F-

p. SS. T, 30, Abatilo affinis aihot &c. SLOAN. J**-

Hifi. I. p. 12. Heliileres villofa & fraticoö. Bnow?».

». 330. fruftus ilegis. RUMfH. Amè. VlI. p. 32. T.
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groen: het Hout is wit en hard. Decze Boom U,

groeit op Zandige plaatfen aan de Kust van Ma- xvm_^'

kbar: hy is altoos groen , en komt in Vrugt-HonFo-

maaking overeen met dat Gewas , het vYdke^'^"'^'

R u M p H I u s afbeeldt en befchryft onder den 5* m'""'"

raam van Konings Frugt, om dat het dien naam

op Timor voerde , doch het wordt van de Ja-

vaanen Caju Sawan geheten , om dat men de

Kinderen van de Vrugten ingeeft, wanneer zy

onruflig zyn , als of zy geplaagd werden van

booze Geeden. Die Vrugten , niet kwaalyk

naar de Zaadhuisjes van foramige Soorten van

onze Medica of Slakken - Klaver gelykende ,

worden van de Nederlanders in Oostindie

Schroefboonen genoemd , volgens Commelyn.

By deezen Oostindifchen wordt als een ver- jam^i-

fcheidenheid gevoegd de naar het Ahiitilon ge-^^^*^''^'

l-jkende Boom van Sloane op Jamaika ge-

vonden , die de Bladen van Althéa heeft , en

wiens Vrugt de Top is van den Styl, verdikt

met vier of vyf ruige Haauwen, die Spiraals-

wyze als een Koordje daar om gedraaid zyn. De
Heer Jacquin decze Soort, welke hy de

Jamaikafche noemt, in de Bosfchen van dat Ei-

land , alwaar zy zeer gemeen is , waameemende

,

l>evondt het een Boom te zyn van twaalf Voe-

ten hoog , met dcrgelyke Vrugten , die hy af-

beeldt , doch Bloem of Blad hadt zyn Ed. 'er

niet aan gezien. Dus blykt dan , dat deeze in

dc Westindiën de Bladen op zekeren tyd des

]aars verliest. Volgens Plükenetius wordt

P 4 dit
• II. ntw.. III, Stok.
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n, dit Gewas op Jamaika Button - Wo(d , dat «

^xvuu" Knoopen-Hout geheten.

Hooru- De beroemde T r e w geeft een Afbeelding

^^"'^ van eene Soort van dit Geflagt (*}, welke zyn

Ed. oordeelt de Westindifche te zyn en eene

van den voorgemelden Oostindifchen Schroeven,

boom verfchillende Soort uit temaaken. Want,

fchoon die de zyde der Vrugt ook geheel gedraaid

heeft, zyn de Bloemen , zo hy aanmerkt, veel

grooter en breeder dan in de gcdagte Oostindi-

fche , welke ook den Kelk in een andere drie-

bladigc begreepen hadr. Dat de Westindifche

zyne Bladen afwerpt , en de Oostindifche altoos

groen blyft, zou als een nader bewys van hem

kunnen zyn bygebragt geweest. De andere

Vrugt , welke 'er door zyn Ed. op de zelfde

Plaat is bygevoegdj fchynt tot dceze volgende

Soort te behooren.

(2) Schroeven - Boom , die tienmannig is ,

met Hartvormige gekartelde Bladen , en

ten omgedraaide Frugt met regte Punten.

Alth.TX Fcliis ^ Ituihi brcvioic & ciasfïore Tlum. G»'

(z) HtiiFJires dccandra , Fol. cordatls fërratis , Tiü&vLcm-

torto apici'jus leilis. Sytt. Nat. XII. r",^. XIII. Ma»:, r---

lACQ. ^mer. {Jij}. :j<f, t. 249- Heliaeies Arbor Ind. OfifB-

taüs, Siliqua varicofl & Funiculi in modum conwttupü"^^'
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Deeze Soort is door den Heer J a c Q o i n op II.

het kleine Eilafidje Baru, dat aan de Kust van^^/^^fW

Karthagena in de Spaanfche We&tindiën legt , en Hoofd-

wel op deszelfs Bofchagtige Stranden , waarge- Stuk.

nomen : weshalve zy den bynaam van Baruenfts
J/,^;^"^'

voert. Ik weet niet om wat reden de beroemde

T R Ew daar Bravenfis van gemaakt heeft. Het

is , volgens J a c Q u i n , een regtflammig Boom-

pje, twaalf Voeten hoog, met weinige Takken ,

de jongden Wollige Bloem- en Bladrteeltjes uit-

geevende. De Bladen zyn Hartvormig, fpits

aan 't end ,
Zaagswys getand , rimpelig , van

onderen Wollig en wit , van boven, wat Haai-

rig , gefteeld, overhoeks geplaatst, jaarlyks af-

vallende. Aan 't end der Takken komen Tros-

jes van Bloemfteelen , die dik en kort zyn , met

groote , groene , platachtige Kliertjes bezet.

De Bloemen hebben de byzondere Kenmer-

ken van dit Geflagt, Een Klokswyze Kelk, van

buiten Wollig en twee Lippen hebbende, wier

bovenfte fmal is en regtop ftaat , de onderfte

rondachtig en uitgebreid , byna in drieën ge-

fneeden , bevat vyf Bloemblaadjes , die zeer'

fmal zyn, en buiten de Kelk Slipswyze neder-

hangen. Het Honigbakje heeft ook vyf Blaad-

jes, van langte als het Vrugtbeginzel , dat ovaal

is met vyf Sleuven , zittende op het end van
een lang , fmal , omü:ckromd , Voetfluk , 't

welk ver uitftcekt buiten de Bloem. Op het

Vrugtbeginzel is een Elswys' Styltje met een
{lompen Stempel , omringd van tien zeer korte
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'II. Meeldraadjes, wier Knopjes zeer groot zyn cn

^ivm." het Vrugtbeginzel bedekken. De Kleur van

Hoofd- de Kelk is geelachtig groen, die van de Bloem-

blaadjes wit en van de Meelknopjes geel. De

Mtm."'*'' /'badhuisjes , die als om een Spil gedraaid zyn,

hebben de Enden altoos regt uitgeftrekt, 't

welk deeze Soort OHdcrfcheidt van dc voorgaan-

de. Dc Bast van den Stam en de voornaamne

Takken, als zeer taay en ligt af te haaien zyn-

dc, dient de Ingezetenen des Lands voorBird.

tDuw. Zy noemen het Gewas Majagua dt

Plaja of Strand -Majagua , om dat het aan dc

Zeekust groeit.

V^- (3) Schroc^'cn -Boom met veelmannige Blx-

Carila!'. men , Hartvormige gekartelde Bladen «

'"xlrtha-
langwerpige regte Vrugt.

Om gelyke reden voert deeze den bynaan

van Karthageenfche: want de Heer Jacqui»
heeftzc in de Boslchen by Karthagena waarge*

nomen. Zy geleek zodanig naar die van 'c

Eiland Baru, dat men haar, bezyden de Bloem

cn Vrugt, naauwlyks daar van kon onderfchei-

den , hebbende het Gewas nagenoeg de zelfde

grootte. De Bloemen , hebbende een bruin

geelcn Kelk en paarfclic Blaadjes , Üinkcn «oer.

2y

fs) HfUntris po!yandra , Folüs cordatïs ferrttis, Fm^
eMongo rcfto. 3pt. H*t. XII. l^cg. XIII. Jacc^^ A^r. tt'-
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Zy komen fomtyds voor cn fomtyds te gelyk

met de Bladen te voorfcbyn , die Wollig zyn , Jy^f,^

zo wel als de Kelk, welke ecne Klokswyze fi- Hoofd-

p,uur heeft , aan den rand vyftandig zynde.',^^*

Het Voetftuk , waar op het Vrugtbt^inzel

met zyne menigvuldige Meelknopjes bedekt ,

geplaatst is , heeft hier ook een aanzienlyke

isngte , en vertoont zig als een Olyphants-

Snuit. De Zaadhuisjes zyn hier niet omge-

draaid , maar met hun vyven, even als in de

Akeleijen , tot een Hoofdje famengevoegd.

(4) Schroeven - Boom met Lancetswyzc ^ff^^^' j^J^; ^

randige Bladen , en eene regte Eyvormigeangujii/J'.

Decze Soort , in China waargenomen door

den Heer O s b e C k , mag met regt Chineefche

hccten , nicttegenftaande zy door haare fmalbla-

digheid van de anderen vcifcliilr. Het is een

Boom , die dc Bladen Lancetvormig, van boven

kaal, van onderen Wollig, gcflccld, efFcnran-

dio; en gcfpitst heeft; de Bloemen hier en daar

vcrürooid ; de Kelk Wollig
; vyf Bloemblaad-

jes, hebbende onderaan
, wcderzyds , een Tand-

je. Een Draadachtig Voctfluk, van langte als

de Bloem , op welks Top tien Meeldraadjes

en ééne Styl zitten. De Vrugt is geenszins

«. Dut. m. stvk.
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IT. omgedraaid, maar beftaat uit vyf , evenwydige,

^xvlii""
regte , digt famengevoegde Zaadhuisjes. Hy

Hoofd, zegt , dat de Chineezen dit Gewas Kaj-m
STUK. noemen, 't Getal der Meeldraadjes is door hem

Ü'"'"" "i^^ waargenomen of niet aangetekend.

V. ( 5 ) Schroeven - Boom met twaalfmanni^t

^p!ZT Bloemen , zonder Blaadjes , de Bladen vyf-

Twiaif- kwabbig , de Zaadpeulen van elkander af'

"""^'S^- wykende,

Deeze Soort , insgclyks in de Bosfchen by

Karthagena en ook veel in de Voorflad groei-

jende, is een fchoone Boom, van veertig Voe-

ten hoogte , door zyne uitgebreide nette Kroon

aanzienlyk. fJy hccfc geplooide Bladen ,
bjui

vyfkwabbig , meer dan een Voet groot, vin

boven glad , van onderen een weinig ruig, op

"Steelen flaande van negen Duimen lang.

't end der Takjes komen veele , groote , los^e

Pluimen voort , van zeer flinkende vuil geele

Bloemen met paarfche Vlakken , aan welken de

Blaadjes en het Honigbakje altoos ontbrceken.

Hierin is blykbaar, dat de Meeldraadjes flegts

een verlanging van het buitenfle gedeelte des

Voetftuks zyn , terwyl het Vrugtbeginzel voort-

komt van deszelfs Merg. Het getal der Mecl-

f5) mnnertt dodecaadra apctab, Folüs qulnquelobis, ^

V,<\m% divaricatis. Sist. Nat. XII. reg. XIIL jAC(t ^
ll^Ji- p. 2JS. T. ni. f. 9^.
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draadjes, die met hunne Knopjes hetzelve be- Ji;

dekken , was veertien. In Mey en Juny vondc

hy deeze Boomen met Bloemen beladen, dicHooKD-

lang aan dezelven bleeven, en na het afvallen ^tuk.

was 'er niets over, dat naar een Vrugt geleek
:

^'^//«^'«•^

waar van de Iterke droogte van dar Saizoen , zo

hy dagt , misfchien de oirzaak kon zyn. Van

de Spanjaarden werdt deeze Boom Camajonduro

geheten.

(6) Schroeven - Boom viet Eyvormige Bladen\ vi.

die by de Blosmen [laan gekleurd.

^ Te Suriname vindt men deeze Soort, weU^^'

ke, door den Heer Allamand Spiriploca

getyteldj de Bladen overhoeks; Eyyormig met
een punt , zaagswys' getand , by de Bloemen

donker paarfch ; de Kelken Stekelig met takkige

Borftels ; de Bloemblaadjes van langte als de

Kelk; vyf Meeldraadjes en gedraaide, Haairige,

Zaadhuisjes heeft.

X Y L O p I A. Bitterhout - Boom,

Dit Geflagt , tot de Veelmannigen onder de
Manwyvigen behoorende , heeft een enkelen

Styl; de Kelk is eenbladig: 't getal der Bloem-

blaad-

(6) HeUSew pentandra , Follis oratis, Floraübus colot.i-

il*. Sj,t. Nat, rer. XIII. Mant. 394. Spitiploca. Al.-

tAM. Msf.

n, DMt, UI, STUKj
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II. blaadjes is zes : van de Meeldraadjes zyn de

'^xviii!'
buicenrten dikker dan de anderen: de Vrugt

HooKD- is een drooge Pruim.
STUK. Twee Soorten komen in hetzelve voor, bei-

den haarc afkomsr hebbende uic Amerika.

x'ia * Bitterhout -Boom met vtelb!oemge Stal-

nutrL^* t}es en gedoomde Frugten,

De Geflagtnaam Xylopicrum, waar van dee»

ze by verkorting fchynt gemaakt te zyn , bete-

kent Bitterhout, Brov^ne heeft dit Gewcs

op Jamaika waargenomen , 't welk Eyvormige

fpits verlangde Bladen, overhoeks geplaatst,

heeft, met geftippelde Zaadhuisjes , de Bloc-

Xyk'ia
Bitterhout - Boom , met hyna eenblüewt'

GU<£
Sife/ïy^J en gladde Frugten,

Van dien zelfden Autheur wordt deeze voor-

gefield met breeder Bladen , korter Bladfteelcjes

en gladde Vrugten. Hier toe fchynt die Boom

betrekkelyk te zyn , welken de Engelfchen op

Barbados Bittermod noemen , volgens
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K E Jï E T I ü s 5 die echter ten onregte zig fchync n;.

te verbeelden , of die niet wel dc Kina - Boom
^JJifj'**

van Peru mogtc zyn> Hoofd^
'

STUK»

G R E W I A.

De gedagtenis van den vermaarden Nehe«
MI AS Grew, door wien verfcheide Werken'

over de Ontleedkunde der Plantgcvvasfcn aan

't licht gegeven zyn, is door de benaaming vaa

dit Geflagt vereerd.

De Kenmerken , welken dit van het voor-

gaande onderfcheiden , zyn , een vyfbladige

Kelk : vyf Bloemblaadjes die van onderen een

Honigfchubbetje hebben : de Vrugt een Bezie

met vier Holligheden.

Het bevat thans vier Soorten , allen uit Indie

afkomftig, als volgt.

CO Grewia met hyna Eyy*)rmige Blad£n en
enkelde Bloejnen. gI,_^u

Door fpitfe Bloemblaadjes te hebben , was wèumdi.

<Jeeze Soort van dc volgende onderfcheiden. 't^'''''

Gc.



240 MAifWYviGE Boom EN,

11- Gewas heeft de gedaante van den Olm of

^^xvifL Ypeboora , en wordt een Ethiopifch Boompje

Hoofd- genoemd , met gevleugelde Takjes en paarfch.

STUK,
achtige Bloemen , hebbende in de Tuin van

B E A u M O N T gebloeid in 't jaar 1690 , zo Se-

BA aanmerkt. Plukenetiüs noemt het

een Afrikaanfche Boom , die Bcsfen draagt. On-

der de Kaapfche Planten vindt men deeze Soort

door den Heer N. L. Bürmannus opgete-

kend.

Deeze komt aan de voorgaande naby , zo

L I N N iii ü s aanmerkt , doch werdt door de

ftompe Bloemblaadjes daar van onderfcheiden.

Het is de Pai-Paroea of Couradi van Malabar,

een middelmaatige Boom op Ceylon , onder den

naam van JVaelmendya bekend , en dus genaamd,

om dat hy bekwaam Hout verfchaft tot ki

maaken van Schietboogen. De Portugeezen

hecten het Jacka de Mato , wegens de eetbaa»

re Besfen. De Bloemen komen Troswyze uit

de Takjes voort, 't welk tegen de bepaaliDgen

fchynt te ftryden. De Vrugten , dat plat ronde

hoog geele Besfen zyn , hebben lang witachag

(z) Grcv^ia

CoroUis o'jtuGs. RoïEi*

•Mf. 453. Pai-Paroea f. Couradi. nort. Md- V-

. Raj. Hiji. 1024. BURM. Fl. IrJ. p.



Haair j 't welk 'er door de onzen den naam H.

van Nierpïuimen aan doet geeven. Zy beflui-^^'ï^jfj^

ten vier harde Steentjes met bittere Pitten. Hoofd-^

De Heer N. L. Burmaïtnnüs betrekt^^"^*

tot decze Soort de .Cerdmfe Struik van HuM-
PHius', ,dic Boomachtig opfchict, en de Bla.

den by póaren in 't kruis geplaatst heeft ,
zyn-

de vier Duimen lang en twee Vingeren breed

,

niet ruig maar glad ; aari de kanten zeer fyn ge-

karteld. Het Bloeizel , io kleine trosjes rond-

om de Takken geplaatst , is wit,'p;elyk ook de

Vrugten , dat Besfcn zyn, welke de Vogeltjes

gaarn eeten. Die van Banda gebruiken de Bla-

den om Visfchen te vergeevpn, en . xe vangen

:

zy (tampenze ten dien einde , cn doenze in een

Korfje , vermengende dezelvcn met Afch: dit

dus een nagt toegedekt geftton hebbende, wer-

pen zy die Bladen , al wryvende met de Han^''

den, in' het V^^ater, dat in Kuilen van Klippen

Itaat, en dus komt de Vifch boven dryven. On»
dertusfchen zyn deeze Bladen van geen fchade-

lyke hoedanigheid voor het Vee cn de Wortels

gebruikt men tot Geneesmiddelen. Gp Banda

wordt dit Gewas in de Hoven geteeld , om de

Bladen ten gemelden èinde te gebruiken.

(3) Grewia met Hartvormige Bladen. lu

uiriflora. Sp. P;^t. 734. Microcüs , Fedanculis a^^^Sul
confertis dicbotgmis. Fi. Zeyl. 10%. Ecim. fl. M. uj,
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n. Of de figuur der Bladen genoegzaam zy töt

^i^iii!"
onderfcheiding deezer Soort van de voorgaan-

Hoofd* de , zou men te meer mogen twyfelen , aangc-

6TÜK. 2ien gedagte Hoogleeraar daar toe den Javaan»

fchen Bergboom met Laurierbladen van Keeuc-

HCF betrekt. Het is de Hamdamoniat van Cey-

lon , een Boom , die de Bladen overhoeks
,

ge-

fteeld ,
Hartvormig , flompachcig, glad, gea-

derd cn ftomp gekarteld heeft. De Bloemfteel-

tjes komen uic de Oxelen voort, en maaken

Trosjes van Bloemen, die een vyfbladigen Kelk

eo vyf kleine Bloemblaadjes hebben : de Meel-

draadjes talryk en lang : den Stempel in drieën

of vieren verdeeld.

IV. (4) Grewia met langwerpig Eyronde Blaitn

Mcrlcts^ en geplui?nde Bloemen,

Deeze behoudt den bynaam van het Gellagt,

dat zy te vcoren met de voorgaande hadt uitgc*

maakt , wanneer zy tevens den bynaam van Pa-

niculata, dat is Pluimbloemige , voerde. Micr<i-

cos zou zo veel betekenen als Kleine Kohh

wordende dit Gewas Kokerille op Malabar ge»

noemd. Linn^eus betrekt 'er toe, den Sc}»'

(4) Grewia Foliis ovïito * oblongis , Rorfbos panictilw»"

Syu. Nét. XII. yeg. XlII. Miciocos panicolati. Sp. f^''

7JJ. F/, ^eyl. 207. Microcos Foliis altemis, oWongis, a^"*

. li. Zejl. IS 9- T. 74. Comus Maijbarica

tal. 80. Sch;

. T. y«. BüRM. FU Imd. p. l
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££rf- Coitam van dat Land , welke Kornoelje-

lioom van Malabar , met een gepunt Blad cn ^^^m,'

een Steen die met Wolligheid begroeid is ,
Hoofd-

van vSyen in de Aantekeningen geheten, wordt.

*t Gewas is door den Hoogleeraar J. Bitr-

MANNüS , onder de Ceylonfche Planten, af-

gebeeld.,, en wordt in de Malabaarfc Kruidhof

befchreeven , als een Boompje met den Stam

een Arm dik , de Bladen langwerpig ovaal ,

gefpitst , -gefteeld , van boven donker groen ;

de Bloemen Troswyze op de toppen van de

Takjes groeijende , vier" of vyfbladig , in 'c

midden vol Meeldraadjes , met een enkeld Styl-

tje. Het Vrugtbeginzel , dat rond is , wordt

eene Peerachtige Be2ie, eerst zuur, dan zoet-

achtig , zwart en glanzig., welke tot verinape»

ring ftrekt aan de Ingezetenen des Lands.

Het Sap dient ook tot verkoeling in heete

Ziekten. Ieder Bezie bevat een Steentje, dat

met eenige Buogswyze Draaden bekleed is ,

welke hetzelve Wollig maaken , geJyk in de

voorige Soorten van dit Geflagt.

XIX. HOOFD.
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II.

Afdeel.

léo^D- XIX- HOOFDSTUK.
Befchryving der Eenhüiziqe Boomen,

Monoikia, dus genaamd, om dat op een telf'

den Stam Mannetjes en Wyfjes - Bloemen

,

van tlkander afgezonderd , voorkomen ; gelyk

plaats heeft in de Berken - , Beuken ; EiJcen

,

Pyn- e« Denne-, in de Moerbezie-, Nooten,

Karftengen en veeïe andere Boomen.

Onder de Monoikia of Eenhuizige PlaDtge-

wasfen , die naamelyk Mannetjes en Wyf-

jes- Bloemen uit éénen Wortel voeten komen

'er voor met Een, Twee, Drie, Vier, vy,

Zes , Zeven en meer Meeldraadjes (Stamina)',

ook Enkelbroederige , waar in dezelven tot

één.Lighaam vereenigd zyn, en Samentedige

{Syngenejia) als ook Manwyvige (Gynandriajf

die de Teeldeelen van beiderley Kunne famen*

gevocgü hebben. Onder de Veelmannigen en

Enkelbroederigen zyn de meefte Boomen. Dc

Driemannigen leveren daar van maar één Ge-

Hetzelve heeft zekerlyk zyn naam van den

vermaarden Hernandez, door wien de be-

fchryving der Planten van Mexiko aan 't lich^

gegeven is.
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De Mannetjes -Bloemen hebben, in dit Ge- 11.

ilagt, den Kelk in drieën verdeeld en eene^™^^^-

driebladige Bloem : de Wyfjes een geknottenHooro-

onverdeelden Kelk en de Bloem zesbladig, De^"^"^*

Vrugt is een holle Pruim, met den Mond o-

pen, bevattende ecne beweeglyke Pit.

k, Twee Soorten zyn 'er van bekend , als volgt.

(i) Hernandia met Schildvormige BlacUn. i

Hemandiék

Dit Gewas , in Zuid - Amerika waargenomen
, Ramme.

hadt groote , genavelde , Klim - op Bladen ,i^nde.

volgens P L u M j E R. Het was een Boom met
genavelde Bladen en rammelende Nooten , des-

wegen van de Engelfchen , op Barbados , Jack
in a Box genaamd , volgens Pldkenetius.
Bauhinus heeft van deszelfs Peerachtige

Vrugt , van dien aart , gefproken. De Heer
Jacquin nam hem op Martenique waar, als

eene hooge , regtflammige , fierlyk gekroonde
Boom , die aldaar aan de Riviertjes en Bee-
ken groeide. In een zelfde Kroontje droeg dezel-

ve twee Mannetjes - Bloemen, die gcftecid wa-
ren , zesbladig , met drie Meeldraadjes : daar

Gen. IC45. p. I

BeowN. J,m.

la. fLUK Alm. 266. T. 20». f. i. ArI)or Rcgis, RuMPH.
Amk II. p. 2J7. T. sj. Balantine. Pet. Caz, T. 43 f. i

n^hu^T ^71. BüRm!
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!I. tusfchen zat een ongefteeldc Wyfjes- Bloem,

^'^xiT^
die a^tbladig was , het Vrugtbegirzel bevatten-

HooFD. de, met eenige Honig . Kliertjes bezet, hcbbeD-

stuk:.
(Je een dikken Siyl , met een Trcchterachtigen

Stcmpèl. De deelen der Voortteeliiig waren

derhalve , in dceze Soort , zeer byzonder en

blykbaar. .Dc Vrugt befchryft hy naauwkeurig,

als eene dreoge, Eyrondc, (lompe Pruim, met

agt Groeven en een irii^-arLïkro Stip , zittende in

't midden van de Keik. Deezc Vrugt hadt een

Sappig Vleefch , en een klein open Mondje

,

vraarin zig vertoonde een platachtig ronde Noot,

met een enkele Pit , van de zelfde figuur : daar

de Ingezetenen den naam van Myrobolan aan

gaven.

Op Ccylon vak ook dit Gewas, zynde in

de Beaumontfche Tuin genaamd Ceylonfcht

J^oQt , met genavcldc Bladen. Ook wordt de

Balantine der Philippynfche Eilanden , van PE*

T 1 VER, daar toe betrokken. Men vindt, by

R u M p H I u s , de afbeelding van den zoge-

naamdcn Konings - Boom , dien men ook Mii'

ren Hout noemt , om dat 'er het OngedicTt 20

geweldig in ncftclt. Deeze Boom fchynt mec

den Amcrikaanfchen , zo even gemeld , te flroo-

ken. Het i? een taamelyk groote Boom , doch

die den Stam en Takken altemaal hol heeft»

cn, zo 'cr eenigen afgekapt worden, dan l^O'

men de groote zwarte Mieren met geweld daar

«it loopcn , vallende op de omflauders aan ^
l'urken , en hun geweldig bytcnde. Zelfs is de
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Gitttid , rondom den Stam , met veelen van lï.

deeze Diertjes bezet , die den voorbyganger niet
^*ïfx.*"*

ongemoeid laaten. Ondcrtusfchen zou men daar Hoofde

heen zyn weg rigten, alzo aldaar geen Kreupel-

bofch en weinig Ruigte groeit ; 't welk de reden

is , dat men 'cr den naam van Konings - Boom
aan geeft (*). De Bloefem , echter , zou naar

dien van dc Jatropha gelyken en de Vrugten,

aan Ivigp Steelen groeijende , zyn kleiner dan

Krieken , bevattende ieder drie of vier Korrels

als Hennipzaad , van binnen meest hol. Dit

heeft weinig overeenkomst met de gedagte

Vrugt.

(2) Hernandia met Eyronde , aan *t hegïn ^'

geJleeUe Bladen. S^^'Jl
Eijctbooi».

De Eijerdraagende Boom vanRuMPHius
wordt als eene tweede Soort van dit Geflagt

voorgefteld , niettegenftaande die Autheur ver-

zekert , dat daar van Mannetjes- en Wyfjes-
Boomen zyn. Zy hebben de geftalte en groot-

te van den Wilden Jambos -Boom; de Bladen

zyn

(») Noopens het groot vermofen en de fchadelyfcheid

dcezet Mieren behoeft men flegts de eigcnfchappen der Bofch-
Mietea ïn Afrika en Amerika, blaJz. isi , enz, van *t I.

Dkew XII. stok, deezer Natuur^h Ui/hrit, ia te zien.

(a) Htmandi» Foliis ovatis , bafi pettolatis. Sy,t. J/su
XII. ri^. XUI. Arbot Ovigcta. KVmH. Amt, UI. p. 1,,.

\ 4
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II. zyn lang gefteeld , en hebben , voor 't overige

^Tix^^' figuur van Popclier - Bladen , zyndefpits

Hoop'n- Hartvormig , van negen tot elf Duimen lang,

STUK. g„ of zeven Duimen breed , hoog -groen
£;>ri#»»».

gi^^ . j^g^j. j^jg ^.jj^ ^pj^ jongen Boom vallen

grooter en meer dan een Voet lang. Deeze

Bladen dieneri de, Amboineezen voor Tafelbor-

den. De Vrügt is wit, en gelykt naar een Êy,

ten minfte een Vuist groot ; doch maakt llcgts

een hollen Dop uit , waar binnen op een Steel»

tjc een Noot zit, van grootte als een Musket*

Kogel , die in zekere Wolligheid een andere

Noot bevat , welker Houtachtige Schaal gebro-

ken zynde, de Pit, die Olieachtig is, voor den

dag komt.

Dccze Boomen grocijen op de Molukkifche

Eilanden, in Bosfchen aan 't Strand of aan Ri-

vieren , en van de Vrugten wordt geen gebruik

gemaakt , doch de Wortelen zegt men , zo wel

als- die van de voorgaande Soort , tot een Te-

gengift te flrekken.

P H Y i I. A N T H U S.

Dat in fornniige Soorten van dit Gcflagt de

Bloemen uit de kanten der Bladen voortkomen,

beeft reden gegeven tot deeze benaaming.

Zo wel de Mannetjes- als Wyfjes - Bloemen

h§|?l^en den Kelk in zesfen gedeeld, zonder

Bloemblaadjes ; maar in de laatften zyn drie

gefplectcn Stylen. De Vrugt is een drichokfcig

Zaadhuisje , met enfcclde Zaaden,
,
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Zes Soorten komen 'er, na de ukmonftering^

van de Tweede, die thans tot het Geflagt van
^

Xylophylla betrokken is, nog in hetzelve voor,i

van welken ik de eerfte en laatfte hier befchry-'

ven zal, laatende de anderen voor de Kruiden

(O Phyllanthus met een Boomachtigen Steel,

de Bladen Eyvormig » ftomp en effmraii-thmjran^

dig. Grootbla.

Van dit Gewas 5 uit Amerika afkomlli,;ï, onder

deeze bepaaling door onzen Ridder in de Clif-

fortfche Tuin voorgefteld, is door den beroem-

den Trev^ een fraaije Afbeelding gegeven ,

waar uit blykt , dat in dezelve de Bloempjes

Troswyze uit de Üxcls der Bladen fpruiten.

De Wyfjes Bloem heeft een rondachtig Vrugt-

beginzcl , dat met een veelhoekig Honigbakje

gezoomd is en gekroond met drie gefplceten

Stylen. De Vrugt vertoont zig als een drie-

dubbelde Hazelnoot.

(6) Phyllanthus met gevinde Bloemdraagende vf.
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II.

Afdeel,
XIX,

Bladen , een Boomachtigen Steel en etne

Bezie -achtige F'rugt,

Hoofd-
stuk, jq het voorgaande Stüjs het nieuwe Ge-

^lagt van Myrobalanifera voorftellende en de

^""siadz
afbeelding geevende van de Citrina * , merkte

416.
'

'ik aan, dat men van de overige Soorten wei-

nig zekerheid , ten opzigt van de afkomsf

,

heeft , dan van de Emblicce alleen. Deeze

het , waar van de IJoom met deeze Soort be-

doeld wordt , en die er derhalve den bynaam

van draagt. By R um p h j u s is dezelve , onder

den tytel van Myrobalanus Emblica, afgebeeld

en befchreeven als een Boom , die in Loof cn

Gewai naar de Tamarinden gelykt , en het

Bloeizel komt aan de Bladftceicn voort. De

Vrugten zyn ten minfte zo groot als Musket-

Kogels , ryp wordende zelfs bleek groen , haid

van Vleefch en zeer wrang van Smaak, De £-

guur is uit den ronden wat platachtig, vanbo-

ven met een kuiltje, waar in een kort puntje

ftaat , en op zyde in zes ribben verdeeld, zO

wel als de Steen, dien zy bevatten, welke zes

holligheden heeft , en in ieder van dezelven

twee of drie Zaadkorreltjes. Op Java wordec-

ze geteeld , en zo met Suiker gekonfyt , als in

Pekel ingelegd, maakende dus een aangenaam*

pap- I. T. I. Ncllik

ÏUBM. FJ. Ind. 156.

r. p. t54. T. ér. VSi'

. 31. RAj. mft.
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Verfnapering uit. De gepekelde houden de IL

Chincezen voor gezondst, om dat die eerst in^'^u!''

de Mond famentiekken en daar na zoet wor-HooFo.

den. Men gebruiktze , als Kappers of Augurk-"''''"'^"

jcs, over Tafel by de Kost.
' Het afkookzel^^*Jg'

van de gedroogden wordt als een Gcneesmid-^''*'-

del tegen den Roeden Loop aangemerkt.

De Italiaan Zünoni, Opper - Direktcur

van den Openbaaren Kruidtuin te Bononie ,

heeft van dit Gewas , onckr den naam van

Nellika , een fraaije Afbeelding uitgegeven ,

welke door zekeren Pater M a t t ii c u s
,
op

de Kust van Malabar , daar van gemaakt was

,

en aldus befchreeven. „ Het is een Boom ,

j, in 't Ooften Nellika genaamd, van middel*

„ baare hoogte , die kleine , zagtè
, langwerpi-

„ ge blaadjes , gelyk dc Tairiarindcn , voort-

brengt, maar de Vrugten hangen als Tros-

„ v.yzc aan dc Ejadfteekjcs. Deeze zyn van

j, buiten in zes deelen afgeftreept, waar mede

„ aan den ingeflooten Steen ook zes Streepen

„ of V^innetjcs overeenkomen , waar van drie /

„ meest uitftccken , bcfluitendc kleine witte

5, Zaadjes, Onryp zynde, heeft zy een wran-

^ ge , wilde Smaak, die echter een aangenaa-

„ me , zoete , nafmaak geeft ; ryp zynde cn

„ met Suiker gekonfyt, is zy zeer verkoelende

j, en Hartilerkcnde. Gedroogd bewaart men
„ decze Vrugten en m:iakt 'er , by gelcgeii-

s, heid , een Aflvookzel van, dat ik meen tc-

,» gen den Buikloop in alle te groctc ontlas-

II.D«L, III, STUK.
"
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II. „ tingen van onderen, een vaardig Middel te

^^xfx*" s» zyn. Door een Afkookzel der Vrugten wor-

HooFD- den ook , als men dit tot een Baading ge-

ETütt.
^ ontftelde Vogtcn tot bedaaring

^"^Mifo- gebragt,. verkoeld en verdund."

^lli . Camaram van den Malabaarfen

Kruidhof , welke de zelfde zal zyn , is een

Boom van vier Mans langten hoog , op Zacdi-

ge Steenachtige plaatfen groeijende. Dc be-

Ichryving der Bladen en Vrugten komt over-

een, uitgenomen dat deeze, in ieder Hokje van

den Steen , maar één Zaadkorrel bevatten zou-

den , het welk ik ook in myne Emblifche My-

robalaanen dus bevind , en 't gezegde Zaad i»

bruinrood aan de ronde , zwart aan de ptoe

zyden. Onder de Simplicia komen deeze ge-

droogde Myrobalaanen meest ten deele of t'ce-

nemaal in Hukken gefpleeten voor : waar uit

blykt, dat zy van zelfs zig dus in zesfen ver-

deelen , gelyk elders is aangemerkt. Sommi-

gen fchryven aan deczen Boom de grootte van

een Palm- of Dadelboom toe.

B E T t L A. Berkeboom,

De Kenmerken van dit Geflngt zyn; datdc

M smetjes -Bloemen dc Kelk ecnbladig, drie-

fnccdig, driebloemig en de Bloemkrans invje-

ren gedeeld hebben : de Wyfjes - Bloemen de

Kelk"" eenbladig en byna driefneedig, tweebloe-

mig ; de Zaaden wederzyds met een Vlies ge-
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vleugeld. Voorts behoort hetzelve tot de Vier- H.

mannigen onder de Ecnhuizigc Planten.
"^^ïfr^"

Vyf Soorten komen 'er in voor, waar vanHooFD-

de eerften de gewoone Berkenboom , de laatüe^"^^*^*

de Elzeboom is van Europa.

(O Berkeboom met Eyvormige gefpitjle i Zaags- i-

Deeze Soort, de Witte bygcnaamd wegens^'

de Schors en het Hout', die beiden witachtig

zyn, is gemeen door geheel Europa. De ka-
liaanen noemenze Bedollo, volgens den Latyn-

fchen naam^ die ook Betulla gefchreeven wordt;

de FrwCchen Bouleau of Ber , de Engelfchen

Birch-Tree. de Duitfchers Birckenbaum , waar
van zekerlykons Berkeboom ontleend is. Meest,
evenwel, komt dezelve in Bergachtige, drooge

en Zandige Landftreeken voor : ja wil wc!
voort op plaatfen die zo dor zyn , dat 'men
'er geen ander Boomgewas aantreft. C aes al-
pi nüs verhaalt \ dat de Betula in de Alpen
voorkomt gelyk de witte Popclier : de Heer
H A L L E R , dat in Switzerland niets gemeener

O Bfiula Folüs O

f. 4+;. FL Suec. -7,

DI«U III. STOK.
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II- is op dorre Bcrggronden tn in de Kreupclbos-

^^^x^'" li.hcn. Ray, niettemin, verzekert, dat men

Hoofd- ze in Engeland meest op vogtige Zandgronden

aantreft. In de Bosfchen \m S weeden , en

BfrJt!"' zelfs van Lapland , is de Berkcboom, naast dc

Pyn- en Denncboomcn, het gcmeenfte Boom.

gewas ; doch zodanig , dat wanneer wyd uitge-

Itrekte Bosfchen der laatstgcmelden , (geJyk diA'.

wils gebeurt ,) docr Hemels Vuur of anders iu

branu geraakt en verbrand zyn , de Berken als

uit derzelver Afch verryzen , en nieuwe Bos-

fchagiën maaken op den ontblooten Grond.

Dit Geboomte volgt , gelyk veele anderen 5

den aart van zyne Groeypbats. Öp de tofv

pen der Bergen komt het zelden voor, en da

vertoont het zig byna als een Hecftcr, ge^

vende dc Stam , die naauwlyks een half VocC

lang is, aan alle zyden Takken uit, welke zwart-

achtig zyn en langs den Grond kruipen. In

*t hangen der Bergen bereikt het byna eens

Mans langtc ; dc Takken zyn ook als ver-

fchroeid en zeer kort , gek-not door de W'ictÊr-

koude ; doch de Bladen , die 'er aan komen,

groot en glanzig. In deeze Laplandfche Ber*

ken nam onze Ridder waar, dat zy het Uoat

zjcet hard hadden en den vStam be/iaandc f'^

menigvuldige zeer dunne Ringetjes ; 't

hem befluiten deedt, dat zy, niettcgerr'

de kleinheid van Gewas , zeer oud warcr,

de vlakke Landen hadden zy een rel
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De Berkeboom wordt , op eenc voor hero n.

gunftige Groeiplaats, taamclyk groou ^^^^xix!"
Schors , die zynen Stam bekleedt , is dik jllooror

ruuw, witachtig en vol Scheuren, Daar onder

zit eene effeue bruine Base, die zeer dun is en^^^^'"*

als een Vlies doorfchynende , waar van men

oudtyds , als van Papier , om op te fchryven

,

gebruik gemaakt heeft* De Takken zyn dun

en Rysachtig, dikwils neerhangende. Zy heb-

ben ook een witte Schors , uitgenomen de

jongften , die gbn/ig bruinrood zyn. De Bla-

den hebben taamelyk lange , dunne Steeltjes :

zy zyn rondachtig gcfpitst , en gelyken wel

^at naar Popelier - Bladen , doch zyn kleiner,

aan den omtrek fyn getand, vettig j welrieken-

de en van een bittere Smaak. De jonge Bla-

den zyn ruig , de volwasfcnen zeer glad , vol-

gens den Heer H a L L e r. De Schubben der

5, Katten , in drieën verdeeld , verbergen drie

„ grootere, holle. Blaadjes -achtige Schubben,

» van welker iaraenlooping twaalf dikke lop-
„ pen afhangen , ook door Schubben onder-

,} fcheidcn , welke Schubben ik niet voor Bloe-

5, men houden kan
, gelyk Lïnn^us doet

,

„ (zege derze Heer.) De VVyfjes Katten be-

„ Itaan uit drieblocmige Schubben, welkc de

5, Zaaden , die wederzyds breed gevleugeld

„ zyn , bedekken." Waarom decze Wyfjes
Schubben meer Bloemachtig zyn zouden dan de
Mannetjes Schubben , die de Meelknopjes draa-
gen, is my duifter, en ik begryp de reden van
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II. deeze berisping van den Heer H A l l e r niet»

^xïx^'"Men kan jdaaroratrent de fraaije afbeelding.

Hoofd- welke de vermaarde Tournefort van de

STUK. Bloem- en Vrugt-deelen deezes Booms aan 't

B^"' licht gegeven heeft , befchouwen , en zyne om-

Ibandige befchryving, daar van, geeft veel op-

heldering aan deeze zaak (*).

verfchei. In SWeeden , daar men hem 5för/^ noemt,
deahedcn.

^q^^^^ 'gj. aanmetkelyke Verfcheidcnheden van

voor. Behalve de gevvocne Berken
, zyn aldaar

die de Bladen ronder en. de Takken altemaal

neerhangende hebben ; deswegen Hanghsrken

genaamd : ook met een wit , breeder ,
gefpitst

Blad, en die hetRys zeer broofch hebben , met

zwartachtige Wollige Bladen; Glasberken hes-

tende. Men vindt 'er een Steen - Berk ^ mtl

langwerpige Bladen, en laage of Struikachtige-

Berken, die op de toppen d©r Bergen: groeijen,

hoedanigen men ook in de-Elzas en elders aan-

treft. In Lapland hadt mea dergelyken , als

gemeld is, wordende de Berkeboom aldaar, ia-

't algem2cn, Saoke genoemd. In. Rusland en Si-

berië, alwaar het tot aan Kamtfehatka toe een

der gemeenfte Boomen is, nam de Heer Gme*
L I N 'er drie Vcrfchcidenhedcn van waar : ééne

hadt de Opperhuid van den Stam donker bruin,

en wel met een eiTene of ruuwe Schors : een

andere was laager met korter en dikker Taki-en

:

(*) De gedagtc Afbeelding vindt men in ryne Inji.

ilerb. Q-nrto. T. 3fio , tn dc befchryving. Htjl. its fi»^'
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een derde , groeijende op Steenachtige Gron*

den , aan de Rivieren , in 't Water , hadt dc Afdeeli

Katten niet alleen , maar ook het Gewas, in Hoofij*
alle opzigten veel kleiner , en de Bladen rond- stuk.

achtiger , doch niettemin gefpitst. Van deeze p^^itte

iaatfte > die twee of drie Ellen hoog groeit , geeft

zyn Ed. de Afbeelding*

Zekere Natie van Tartaaren heeft , volgens

zyne waarneeming, als het onweert, een groo-

ten fchrik voor de Eerkeboomen , waanendé

dat dc Doiider d::ar tegen aan fluit , als hcbbrn-

ce het Opperwezen vermaak in op dezclvcn te

bonzen. De Laplanders , in tegendeel, nee-

men, zoLiNNiEüs aanmerkt, in zulk Weer
hunne toevlugt tot deeze Eóomen , als of die

hun daar voor befchutten konden. De oirzaak

van het een en andere zal waarfchynlyk daar

in te zoeken zyn , dat men in veelc Eandftree-

kcn van het Noorden geen andere Boomen
heeft , en dit iaatllc is col: wd de red.en'van

het menigvuldige gebruik , dat 'er in die Ge-
westen van gemaakt wordt.

De Berken zyn in de Geneeskunde vermaard , Gébruik
j

wegens het Vogt,dat uit hunne gekwetfte Stam-

men of Takken zypelt. Tegen 't end van den

Winter , naamelyk , beginnen zy even als dc
Wyngaard , wanneer die te laat gefnocid wordt

,

te traanen , en dan loopt 'er fomtyds , uit éénea

afgefneedcn Tak , wel agt of tien Ponden Vogts

op ééncn dag (*). De Herders maaken hier

van
(*) Geofïr. Jllat. Md. Tom. III. p. T90.

R
». PEÏU III. STUK»
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II. van gebruik tot dorstlesfching , wanneer zyzig

xfx.^' Bosfchen bevinden. Dit Vogt is, wan.

Hoofd- neer het by Zomer uit een Gat , dat in de

Stam geboord is , getapt wordt , laf sn fmaa-

bÜa!"' kcloos, als klaar Water, of walgelyk'; doch 't

gene in 't Voorjaar uit de Takken komt, is

zuurachtig , en wordt van fommigen gehouden

voor een ontwyfelbaar Middel tegen 't Graveel

en den Steen. Helmontius verzekert,

dat voornaame Luiden , in Duitfchland, het-

zelve in Flesfchen bewaarden tegen de Maand

Mey , drinkende dan dagelyks een Glas daar

van, ten zelfden einde. Men pryst het,

bovendien , tot zuivering van Zweeren in dc

Mond, als ook tegen 't Scheurbuik en de Tee-

ring. Zeker is 't , dat hetzelve dergelyke Zeep-

achtige hoedanigheid heeft , als die Planten <

waar van men het uitgeperfte Sap of Afkook-

zel tot Meydranken gebruiken laat , om 't Bloed

te zuiveren (*). Ook zet dit Vogt het \Vater

kragtig af, en neemt fomtyds de Vlakken weg

van de Huid. Tot het maaken van Cyder,

Aalbesfen - Wyn of Bier, is dit Vogt zeer dien*

llig, en, op zig zelf met Suiker gegist , levert

het een Wyn uit , van Smaak als MoskadeOe-

Wyn, die zeer kragtig is en fterk dronken maakt.

Bet

De Medico u/u BetuU vd partmm ejus , nihil vtltf^

wttres vel recentiores exjiat : fchreef DODON^S. mVtO"^'

TIUS werdt in 't jaar 1^99 gepromoveerd, doch PODON**
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Het Hout , de Bast en Bladen , hebben in II.*

Afkookzel, in of uitwendig gebruikt, dergely-
-^"Jf,^^'

kc cigcnfchappen. De Scheidkunde ontdekt 'er Hoofd.

veel bitumineuze Olie in , en dit zou de reden

zyn , dat de Kolen van het Berken - Hout zeer ^,^4."'*

bekwaam zyn tot het fmelten van Mctaaicn.

Wat daar van zy , men houdt het hier te lan-

de voor een Brandilof, die wel fchiclyk Vlam

vat en helder brandt , doch geen zo groote

Hitte geeft als het Eiken - Hout. Dit Geboom-

te is in de Zandige droogc Landsdouwen van on-

ze Provintiën , gelyk in 't Gooyland en het

Sticht 5 als ook in de Wouden van Vriesland en

Overysfel, in 't hooge gedeelte van Gelderland

en in Brabant, gemeen. Men vindt het ook in

de Haarlemmer Hout en elders aan den Duin-

kant in Holland. Van de Takken worden fom-

tyds Hoepels voor het Vastwerk , van den Bast

Touwen om Water te putten (*) , en van het

Rys , nog :ils \an ouds , Roeden gemaakt (f).

De gemeenheid van dit Geboomte in de^^
^^JJ^

Noordelyke deelen van Europa cn Afie , maakt ,
*

dat men 'er aldaar nog verfchcide andere nut-

tigheden van ontdekt heeft. Dac de Schors

(*) 0« s'(n /»rt aujourtbui pour faire des Cordts a pultst

Corbium fportis. Bitumen ex eaGallii excoquunt. PUN. NiU,

H'/t. Li!«. XVI. Cap. ^z.

R 2
" ÖFEU lll, STUlï.
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TI. den Laplandercn dient tot Toortfen , om by

^^xix^' "^S*- ^'^^^^ branden in hunne Wooningen,

Hoofd- gelyk men daar ten tyde van PLiNiüsin

^^pritte
Vrankryk dus gebruik van maakte, is niets on-

Berk. gemeens. Meer zou men zig verwonderen mo-

gen , dat zy 'er Schoenen , Touwen , Korven

en Manden van vlechten : ja dat een Stuk van

die Schors hun dient tot een Huik of jRegen*

kleed, en de dunne hinncnfte Bast, zo tot het

taancn van hunne Netten als tot Ledciberei-

dingi doch zy eeten die niet, gelyk Ra y ver-

haalt (*). De Knobbels en Uitwasfen der Ber-

ken , die taaijer dan het overige Hout zyn j

daar maaken zy Napjes en Lepels van. He^

Hout ftrekt tot algemeen gebruik, voor Hoos-

vaten en Sleeden. Zy maaken hunne Moxa van

zekere Vezelachtige Stof, die aan deezen Boom

groeit, en hunne Pleifler - Zalf met Harst van

Pyn- of Denneboomen. De eerfte dient oo

eenig Lighaamsdeel tot wegneeming van Pyn

te fchroeijen , en werkt dus als een Brandniifi*

del : de andere tot het ryp maaken van Gezffc!*

len. Dit zyn hunne voomaamfte en zeer krag*

tige Geneesmiddelen,

in In Swceden, daar men ten platten Lande vee''

sweeden,^! Huizen of Hutten dekt met BerteD'

Schors, ftrekt de verouderde om Olie daar ui^
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ce branden , welke aangenaam is van Reuk en
^jj^^^^,

het Leder , dat men 'er mede ürykt , niet al '
xix.

'

leen zagt en gedwee maakt , maar ook eenHooFD-

Geur, byna als dien van Jucht - Leer , byzer/"^^*^^

De Leertouwers gebruiken ze zo wel als den^er^.

Bast van Eikenhout , en deeze beiden zyn goed

bevonden tot het aanleggen van Meloenbedden ,

welke hunne Warmte agc Maanden agtereen

behielden (*> Het Loof geeft eene geele Kleur

,

doch welke wat naar 't Groene trekt : wordende

daar toe het Garen eerst met Aluin , en dan

met Berken - Bladen gekookt. De Boeren Wy-
ven in Smaland zieden haare Paafch - Eijercn

met Berken - Bast geel. Het Zaad der Berken

wordt best gezaaid in afgebrande Landen. De
Kolen en Asfche van Berken- Hout zyn dien-

ftig om Staal van Yzer te maaken, wordende

ten dien einde, tusfchen ieder Laag Yzeren

Staaven , vermorfelde Kolen en Afch gcftrooid (f).

De Afch gezift , uitgeloogd en gedroogd , wcrdt

door fterk V^uur , met den Blaasbalg aangezet

,

tot een groen Glas gefmolten , dat, door ver-

flapte Vitriool - Olie aangetast , fterk opzwol

,

en cindelyk veranderde in een foort van Lil (f).

Aangaande Rusland en Siberië , kan ik niet in Rüs-

nalaatcn hier de woorden van den Heer GME-{,e"-e^"

LiN te vertolken» j. Het gebruik van den

j, bui-

(») StokMms. Verhand. 1741. III. Band. p. ijï.

(t) De zelfde 17+0. II. Band. p. 56.

(i) De zelfde. 1758. XX. Bnnd. p. 177.

l\. DKL. lH. STW. ^ ^
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II. „ buitcnften Bast des Berkebooms , tot eca

^Tix!^ ' " vierhoekig Emmertje , bekwaam om bet

Hoofd- Water, dat door de Naaden in een Schuit

^T^^"^' „ komt, uit te hoozen , als ook om Reisman.

£er\''''' j' ^^'^^ maaken , hebben de Rusfen en alle

Siberifchc Volkeren met de Laplanders ge-

„ meen. Even zo heeft ook het gebruik van

„ den binnenften Bast toe Lederbereiding, en

„ van het Hout tot Zadels, Pakkiflen en Slee-

„ den , in geheel Siberië plaats. Men maakt

„ 'er gewoonlyk Reiskoffers van den faraenge*

raaiden Bast alleen. Allergemeenst is het

„ gebruik van de Schors tot Cylindrifche Vaat-

„ jes van verfcheiderley grootte, die in Kas-

„ land Buraki , in Siberië Tujaji 'genoemd

werden. Dc Bast wordt door cenigcn tyti

„ in Water te weeken taay, en dan kan men

„ 'er Draaden of Veters van maaken

,

„ mede de enden worden aan elkander gehecht.

„ Tot den bodem Itrckt een Pynboomen PlaD*

„ kje, rondom hetwelke die Bast zeer ftyf wrdt

„ aangehaald: het Dekzel enhet Hcngzel maafct

men ook van Pynboomen - Hout, wat grootef

dan dc Cylindcr is , co dus fluit menden

„ ze Vaatjes , die zo digt zyn, dat men zeio

„ plaats van Potten, Kannen en Flesfchen, gC'

„ bruikr, om Komkommers te zulten , Bier

„ andere Dranken te bewaaren: want het Vogt

3, dringt 'er niet ligt door heen. Van zekere

„ Knobbels, a.in kwvnendc Berken groeijentfej

„ Oiedikwils wel een half Voet middcllyn heb-
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ben , draait men te Kafan Schotteltjes , byna IT.

zo dun als Papier, half doorfchynende ^n^^^f^^'

zeer fraay wegens de inarmering der Aderen Hoofd-

van veelerley Kleur , daar in voorkomende,

By fommige Rusfen is de Moxa in gebruik ; jjj^'"*

maar alle Heidenfche Volkeren , die de Bos-

fchen bewoonen, bereiden dezelve, even als

de Laplanders , van de geelachtige StofFe ,

die men in de Spieeten van het Hout vindt:

hoewel ook de Tontel - Zwam niet zelden

daar toe dient. De Bladen (trekken met

die van de Serratula , een weinig Aluin daar

by doende, om Wollen Kleeden geel te ver-

wen; zynde die Kleur dus veel bcftendiger,

dan die men uit de Berkenbladen alleen trekt

,

gelyk de manier is in Sweeden. De twee

lange Stukken , daar dc Slee op rust, maakt

men in Rusland van het Hout deezes Booms

,

en , wanneer dezelvèn door lang gebruik ge-

fleeten zyn , zaagt menzc met gelyke veel-

heid Esfchen-Hout tot Mooten, doende die^

in een groote Pot, en haaiende daar uit, met
Vuur, door nederperfing van den Damp* ,

een helderen
, roodachtigen , zuuren Geest idejiuUnd»

byna volmaakt met den Geest van Wynfteen
overeenkomffig , waar mede zy in de Pyn
der Beenderen de Leden uitwendig beftryken,

laatende den Lydcr ook dagelyks een bekwaa-

me Gifte daar van inneemen. Op het Wa-
.
ter , van dc Knoppen der Berken gedeftil-

R 4 >. leerd,,

II.D£IL.lII«STVnt»
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n. „ leerd, dryft een OHe, die in reuk en fmnak

^^xix!^' 5> Ballcm Kopayve evenaart."

Hoüto- Dit volgens Stelle rus, die in zync

«-i^Jv< Reizen door Siberië veele aanmerkelyke zaaken

waargenomen heeft. Het ftrekt tot bevestiging

van het ongemccnc gebruik deczes Booms in de

Noordelyke deelen des Aardbodems. In Noord-

Amcrika bevindt zig de gcwoone Sweedfche

Bcrkebnom, volgens de aanmerkingen van den

Heer K alm , zo menigvuldig, dat de Wilden

en Franfchen , van derzelver Schors , Schuiten

maakten , welke dertig Man en meer konden

voeren , zynde niettemin zo ligt , dat zes Meo*

fchen zulk een Schuit, met weinig moeite, en

zo gezwind , zelfs over Eergen droegen , dat hy

leegslyfs hun naauwlyks konde by houden in

het gaan (*).

II. (2) Berkeboom met Ruitswys^ ovaale ,

i ^rT^" fpi^fi^ j dubbeld getande Bladen.

Decze Virginifche , de Zwarte genaamd we'

: van den Amerilcanfchi



M O N O I K I fl* 265

gens dc zwartheid van de Schors, heeft de dun-
,

Tie Takken en de Bladiteelen ruig. Dc East is xix!?

van Smaak als de Senega , dien men Ratelflang- Hootn.

Wortel noemt. De Heer Clayton heeft
""J^"^;^^^

deeze Soort niet ver van de Watervallen der Berk.

Riviere Potamock , naar het Westen , waarge-

nomen. De Heer Gronovius noemtze

Eerkeboom met langwerpig ovaale, gefpitfle ,

Zaagswys' getande Bladen. Uit het Sap van

deezen wordt aldaar , zo wel als uit dat der

Efchdoorncn , veel Suiker gemaakt , die echter

wat onaangenaam is van Sm'aak. De Eoom heet

by de Franfchen Merifier , by de Engelfchen

Suiker - Berk,, of ook Wilde en Zwarte Berk.

(3) Berkeboom met langwerpig Hartvormu in."

ge ,
ge/pitste , Zaagsyi'ys' getande Bla- Unf^'"^"

'

den.
Taaijc.

Deeze is in Virginie en Kanada door gemel-

den Heer gevonden. De Vrugt- Katten zyn

.

Eyvormig , ongedeeld , cn beftaan uit puntige

onverdeelde Schubben. W^aarfchynlyk munt hy

uit door de taaiheid van zyn Rys.

(4) Berkeboom met rondachtige gekartelde iv.

Eladen, -

-^^'"^

In ^ange
Berk.

(j) BfuJa Foüis cordarls oblongis Sec. Syst. Néit. Jbid.
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IL In de Noordelyke deelen van Sweeden groeit

Afdeel. ^^^^ y^jng goort van Berken , die men teregt

Hoofd- Laage-Berkkm noemen. Meest komt dezel-

STUK. ye voor , op de Laplandfche Bergen , welke

£tft^' 'er byna geheel mede begroeid zyn, en buiten-

dien in de Moerasfen van Sweeden, als ook in

Noorwegen , en Oostwaards in het Rusfifche

Gebied. Op de Bergen is het een laag krui-

pend Gewas , met kleine ronde Blaadjes , naauw-

lyks een Stroobreed groot ; in de Wildeïnisfea

vdn Sweeden j daar het in de Moerasfen groeit,

zyn de Bladen grooter, en de Steelen van eecs

Mans langte , doch m.eest ncderhurkende : in

Tuinen overgebragt of geteeld, heeft het Bla-

den gekreegen van een Duimbreed groot. Dn-

LENiüs heeft 'er takjes van uit Groenland beko-

men en Gmelin uit de Ooftelykfte deelcn

van Siberië. Men vindt het ook in Pruisfen en

zo 't fchynt in Poolen , niet alleen , maar zelfs

in Switzerland;, zynde aldaar , door den Heet

GAGNEBiNjinde Moerasfen van Ia Chm
d^Abelle ontdekt, en aldus befchreeven (*}.

„ Het is een zeer Takkig Boompje, dat zig

5, van één tot drie of vier Voeten op 't hoogfte

verheft ,
vcortloopende met Vezelachtige

„ Wortelen , die rood zyn. De Schors der

„ Sm-

Cfiif!^42. ROYBN Lugdiat. iS- HALL. Hfiv. ,5». GMEI-

5;*. I. p. 170. Betula pumila Fol. fufarotundis. AMM.

Fctr. IX-; p. 31+. T. i+. Ced. San. pi.

C»J ^cf. Heiv. Pbys. Matb. Mti. VOL. I. p. 5S.
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„ Stammetjes is in de Jongheid roodachtig ; in II.

„ de Ouderdom Zilver- of Paarlkleur, bedek-
-^^^J^^-

„ kende een roodachtigen Bast, waar onder een Hoofd-

„ groen Spint tot bekleedzcl ftrekt \^n het wit-^^^^*

„ te Hout. De buitenfte Bast der kleine Tak-ij,,^^

„ jes of Rysjcs is zwartachtig , met een zeer

„ korte wolligheid bezet, die witachtig is. Aan

„ dezelven ftaan , overhoeks , kleine ronde ,

„ diep getande Blaadjes, dik, glanzig en glad ,

„ jong zynde Lymerig, oud zynde vast en ftyf

„ als Parkement ,
op de Oppervlakte vcrfierd

„ met een menigte kleine Stipjes of Kuiltjes

,

„ gelyk die men op fommige platte Madreporen

„ waarneemt , of als op de Vingerhoeden, maar

„ niet zo eenvoudig op 't gezigt. De grootften

„ van deeze Bladen gaan die van een Duit niet

„ te boven , en de kleinften die van een Lin-

„ ze. Zy zyn een weinig bitter van Smaak ,

en fchynen van een vlug Salpeterig Zout

5, doordrongen. Het zoete en aangenaame Wa-

„ ter, dat men uit dit Gewas, in 't Voorjaar,

„ door infnyding bekomt, zou dienftig zyn voor

„ de Podagristen , voor de genen die met het

„ Graveel en de Teering gekweld zyn ; ook om

„ de Vlakken van het Aangezigt wegteneemen,

de Huid bevalliger te maaken , en wat dies

j, meer is, even als het Vogt van den gewoo-

ncn Berkeboom , waar van de Bezems niet

„ zo gewild zyn , als die van deezen kleinen.

„ De Bloemen zyn Katten , niet volkomen

5, een

H. DEEï.. iit. Stuk.
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IL „ een derde van een Duim lang , en half zo

Afdeel* dik. Zy beftaan uit vcrfcheide bruine Schub-

HooFD 3i ben, tusfchen welken Meeldraadjes geplaatst

sTUK^ zyn aan een kleine Pees of gemeen Draadje

jsSt"^" " gehecht, met Zwavelklcurige Topjes, waar

„ van het Mannelyke Stuifmeel zig verfpreidt

„ over de Wyfjes Katten, die aan den zelfden

5, Stam doch op verfchillende plaatfen groeijen.

3, Dit zya in 't eerst kleine dunne, groene j

3, Cylindrifche Aairen of Aairtjes , zonder ken-

„ nelyke Steeltjes , geen zesde Duims lang,

„ doch die , groot wordende , vier of vyf Ly-

„ nen lang worden , ter breedte van twee of

3, drie Lynen op 't dikfte. Zy zyn famenge-

„ Held uit verfcheide Schubben , ten deele als

„ een Klaverblad gefnecdcn , ten deele ftorap,

5, beiden gehecht aan een gemeene Spil , die

„ het midden beflaat van de Vrugt. Onder

ieder Schub is geplaatst een Zaad , met twee

„ Vliezige Wieken of Blaadjes , van eene Noo-

teboom- of Taankleur/'

Volgens LiNN^us verflrekt deeze Naan-

tjes-Berk tot de eenige Brandflof byna voor

de Berg -Lappen of liever in plaats van Mot,

om Rook te verwekken , dat hun voomaamfte

hulpmiddel is tegen de verfchrikkelyke Plaag

der Muggen, waar van ik elders gefproken heb;

doch (lic arme Volk tevens zeere Oogen geeft.

Zy kunnen het in hunne Hutten niet houden ,

zonder dit Ongediert te verdryven door een ge-

Itadigcn Rook, en hier toe wordt een fmeulen-

de
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de Brandftof vereifcht (*). De witte Patryzen ,
' II.

inde Laplandfcbe Gebergten en Wildcrnisfen

de ysfclyke Winterkoude van dat Gewest ver- Hoofd^

duurende , leeven byna alleen van de Vrugten s"^^^-

^

van dit Gewas , die zy weeten op te zccken £erk."^*

onder de Sneeuw. L r Katten of Mannetjes

Bloemknoppen worden , in "t Voorjaar , ook

van hun gretig verflcndcn. Dit zelfde doen de

Laplandfcbe Bergmuizen , Lemmingen genaamd j

die in de Zotner van Gras en Kruiden leeven

en het Koorn vernielen op het \\dlke Veld :

Urekkende wederom, zo wel als de gedagtc Pa-

tryzen , aan de V^itte Vosfen tot Winter-Aas (f).

De Sweeden geeven 'er, daarom, wel den naam

van

(*) I» Flora LappoKicM zegt onze Ridder , dat ry deeze

trcfc de bewooners der Bergen , welke geen andere llrandftof

hebben : die in de Uosfchen huisvesten of ten platten Lande

,

III. STUK van deeze Natuurlyh Hiprie bladz. en het

XII. STUK, bladz. 540, J63.

} Van dit laatfte , wat de Lemmingen betreft , kan men

een uitvoerig Berigt vinden in ons I. Deels , II. Stuk ,

bladz. 44« en vervolgens , alwaar zulk een Muis , pl. XX.

fzg. I . is afgebeeld. De Heer Gagnebin , onzen Bidde»

niet wel beerypende , telt de Witte Vosfen ook onder de

genen , die van deeze Betken Vrugtcn leeven , en zegt zeer

grappig , dat zy 'er hoopen van maaken onder de Snecuv?

(ftnt des nmas de z^ai^-e de cette Plmtt fous la Neige); ter-

*a ttUigunt. Gedagte Muizen eetcn ook Mos of Aardfchurft,

Ko wel als de Rendicien.

llt DUIm III* SlVK.
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IK van Ryprys, dat is Boompje der Witte Patry.

-^^^jl^^^zen , aan; doch de Laplanders, in 't algemeen

,

Hoofd- noemen dit Gewas SJdrre of Skerre , terwy!

het, in Wester - Bothnie , Klingrys heet. De

Smalanders tytelen het Vrydags- Berk , een

geloovige benaaming, daar van afkomflig, dat

het Gemeen zig allerzottelykst verbeeldt, dat

de Roeden , waar mede onze Zaligmaaker ge-

gcesfeld is , van zulk Berken - Rys zouden ge-

maakt zyn ;
voegende nog daar by, dat om die

reden op deeze Soort van Berk een Vloek legt,

van altoos by den Grond te moeten kruipen.

Immers, noch deeze, noch eenige andere Soort

van Berkeboom , heeft ooit , zo veel bekend

is , in het Heilig Land gegroeid. Niet mindet

ongerymd noemen het de Finlanders Wanhn

Coiwu of Oude Berk , zig verbeeldende, dat

het uit de Wortels van afgeleefde en verdorde

Berken voortkomen zoude : want het verfchü

der Bladen is te groot.

(6) Berkeboom met Spatelvormige gekartel'

de Bladen.

Van deeze , volgens K a lm in Noord - Ame-

rika voorkomende, wordt een byzondere Soort

gemaakt , wegens de verfchillende figuur der

(«> Betula Folüs ohovatis cienatis. Syst. Nat. Veg.

Mant. 114- Betula nana. Kalm. It. II. p. a*3.
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Bladen, die aan 't end rond en breed zyn, en 11.

dieper ingefneeden , van onderen eenigcrmaate ^x^^.^**

Wollig. Ook verfchillen de Wyfjes Katten in Hoofd-

'c aanzien , doordien zy uit rimpelige Schubben

beftaan. Voor 't overige gelykt hy zeer naar de

Laplandfche Laage Berk.

(7) Berkeboom met takkige Bloem- etiFrugt- vii.

fieeUjfs, iïzJboL,

Onze Ridder betrekt hier, tot hetGeflagt der

Berken , een Boom , die men 'er by alle andere

Autheuren van afgezonderd vindt , onder den naam

van Alms , dat is Eizeboom of Els. De Heer

Haller oordeelt zelfs , dat men 'er , ge-

voeglyk , drie Soorten van kan onderfcheiden ,

gelyk TouRNEFORT daar van agt Verfchei-

denheden voorgelleld heeft. Van de gcdagte

Soorten is de eerfte de Rondbladigc Lymerige

groene van B a u h i n u s , of de gewoonc Els ,

op Waterige plaatfen groeijende , een middel*

maatige Boom , dikwils Knoellig, zelden regt

van Stam , hebbende de Bladen geheel rond ,

4 zon-

(7) Eetuta Peduncttlis ramofis. Syst. Nat. XII. Peg. XIII.

Alnus. Fl. Lapp. 3+0. Fl. Saec. 775 : s5i. Hort. Clif. 441.

ROYEN Luidbat. 8j. GMEL. SU. 171. a. Alnus lotundifo-

' Ua glutinofa viridis. C. B. Pin. 425. Alnus CAm. Epit. 68.

LOES. Prusf. Tab. 10. f. I. Alnus foUo incano. C.

B. Pin. 428. TOURNF. Infi. 587. DOO. Ptmpt. 839. GOTTEK
Fl. Belg. zis.
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II. zonder Punt, van boven donkergroen en klevc

Afdeel, rig in 'c aantasten , met evcnwydig loopende

Hoofd- Ribben , taamelyk diep getand ; de tweede Soort

STUK. is de Ruige , gryze van B a u h i n u s , wel-

£i*ehom,]^Q de Bladen in een punt uitloopende , met

grooter infnydingen heeft, van boven met eeni-

gc Haairtjcs yl bezet , van onderen digt be-

groeid met eene gryze Wolligheid. Zekere

ruige Sponsjes , in dc hoeken der ZydribbcQ

met dc middclrib , voorkomende in de gemce*

ne Els 5 hebben hier geen plaats. De derde

Soort is de Kleine of Berg - Els van veele

Authcuren , die de Bladen gefpitst en effen of

glad heeft , niet Lymcrig noch ruig ; hoewel

de Toppen en Katten, in 't Voorjaar, oW
meen kleverig zyn. In figuur komen dc Bla-

den van deeze nagenoeg overeen met die van

de Tweede Soort. De hoogte van het Gewas

is maar drie Voeten of wat meer : doch dit

kan uit de Groeyplaats ontdaan. De Eis met

langwerpige groene Bladen van BauhiNUS,
waar van Po n te d era Verfcheidenbe-

den maakt » met een witte en bleeke Schors

,

zou, volgens het oordeel van den IJccr flii-"

L E R , tot dc Tweede betrokken kunnen worden,

welke, volgens onzen Ridder, eene Verfchei-

dcnheid is van de gevvoone Elzen.

Sommige Authcuren hebben de Katten van

deezen Boom , dat te verwonderen is ,
niec

deszelfs Vrugten verward. By T o u r n e F ^

vindt menze zeer naauwkeurig in Afbeelding
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gcbragt en onderfcheiden. Zie hier hoe de H.

groote BbERHAAVE de Vrugtmaakende dce-

len der Elzen befcbryft. „ Dc MannelykeHooFD-

„ Bloem, "beflaandc uic vier Meeldraadjes, ie-^"^^;^^.

„ der uit een hoek van den in vieren gefneeden

„ Kelk voortkomende , en by troppen aan een

„ lang Spilletje gegroeid, gclykc naar een Kat-

„ te -Staart, uit een gefchubde Kelk, die naar

„ een Knop gelykt , voortgekomen. Aan ceó

dergelykeh Spil , op een arideré plaats uit

3, een Knop of gcrcl;u!xle Kelk gefpronten ,

5, zitten over de geheele hngte famengcdrukte

Blaasjes , die met twee lange , roode, gei

hoornde Buizen voorzien zyn, en onder dè

„ vSchubben verborgen , met één Zaadkorrel

„ bevrugt. Dus wordt het een gefchubde Vrugt

,

**,
die platachtige Zaadcn onder dc Schubben

^, verbergt."

Dat de Bloemfteeltjcs , waar de Katten aan

hangen , die in de Berken enkcid zyn , zo wel

als de Vrugtfteeltjes , in de Elzen getakt voor-

komen , maakt by onzen Ridder dc Soortclyke

onderfcheiding : tervfyl dc tweede en derde Soort

van dit Geflagt, zyns oordeels , genoegzaam aan-

toonen , dat de Natuur geen Kenmerken vaii

Ccflagts- onderfcheiding tusfchcn de Elzen en

Ècrken geopperd heeft.

Door geheel Europa , van Lapland tot in

Spanje, komt dit Geboomte voor: hoewel men
de Gryze Els , met ruige Bladen , meest op dé

Gebergten of drooge Landen; de gladde, groe-

S në,
^ ILDfU^ III. STUfc
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n. ne , kkverige op vogtige plaatfen aantreft. Dus

^xiï^' bevondt L i nn^.u s de eerfte alleenlyk in de

Hoofd- Laplandfche Wildernisfen ; de laatfte in de laa-

sTUK.
deelen van Sweeden. In Ooftenryk, aan

£iz(hm.^^^
Donau , nam Kramer ze beiden waar,

zo ook GM E L I N door geheel Siberië, en om-

ftreeks Dantzik vindt men groote BosBen

van Elzen. In Pruisfen groeijen zy zo zwaar

als Denneboomen. In onze Nederlanden komt

de gewoone Els overal op broekige plaatfen en

aan de kanten der Wateren als ook in de Ri-

vieren voor : de ruige vindt raen in de Zalli'

ker . Vv^aard en elders. Men noemtze in 't Ita-

liaanfch Alno , in 't Franfch Aulne , in 't En-

gelfch Alder - tree , in 't Hoogduitfch Erlen- en

Ellernbaum, De Sweeden noemenzey^///, Mir

of Ulra , de Laplanders Leipe , op Gothland

Arre.

De Bladen zyn, in de Noordelyke Landen,

gebruikelyk tot Schaapen - Voeder. De Lap-

landers kaauwen den binnenflen Bast , en met

het roode Speekzei , dat daar van komt , be*

ïtryken zy hunne Beeften - Vellen , welke 'ei

rood van worden. Dus hebben zy hunne Schoe-

nen , Broeken , en al wat van kaale Huideïï

gemaakt is , rood. Men kan van het aftrei'zel

van de Vrugt der Elzen goede Inkt maaken icet

Koperrood , en met den Bast wordt het Leder

zwart geverwd. De Bladen , in Pap opgelegd»

zyn tot verdryving van Gezwellen aangepree*

zen geweest. In de Alpifche Bergen gene^'^^
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mtn , zegt Touunefort, de Lammighc- IT.

den door middel van een Stooving in gcdroog. ^'^'.^^^

de en heet gemaakte Elzen -Bladen, welke ook Hoon

zeer goed is voor de Jicht. Borellüs heeft '-^'^'^^^^

reeds aangemerkt , dat de Bladen , op die of " '

dergelyke manier ,
Zweetdryvende zyn. Som-

migen wilïcn 5 dat in liet Hout geen Weeglui-

zen nestelen : anderen dat men met de Bla-

den de Vïooijen kan verdryven. De Wortel

,

van dit W'arcr bcminnerde Gewas , is een goed

openend cn verwarmend Geneesmiddel. Van

het Flout , of van den uicgeholden Stam , wer-

den oudtyds Schuiten gemaakt (f) , en t'is ze-

ker, dat men in fommige deelen van Europa

daar toe Elzcbcomen van genocgzaame grootte

en dikte vindt. Houten Pompen plagt men *er

veel van te hebben. Dus kunnen 'er ook Plan»

ken. Ribben en Paaien, van allerley dikte , van

gezaagd worden ; doch ten dien einde moet dit

Hout eerst in 't Water gelegen hebben , en op

den behoorlykcn tyd gekapt zyn» De Knoes-

ten gceven ongemeen fierlyk geaderde Plank-

jes, en het vermolmde Hart is goede Ton-

tel. Veelerley Gereedfchappen worden 'er van

gemaakt: het dient voor dc Draaijcrs en ande-

re Werklieden , doch inzonderheid tot Paaien ,

die onder Water byna onverganglyk zyn. Op
zodanige Paulen is , zo men verzekert , de gehee-

UN. Tune Alnoï primum fluvii iènf^re c
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Ie Stad Venetië j die rondom in 't Water ftaat,

• gevestigd,

M O R u s. Moerbezie - Boom.

Dit Geflagc, mede tot de Viermannigen be-

hoorende onder dc Eenhuizige Planten , heeft

20 wel de Mannetjes als de Wyfjes . Bloemeil

zonder Bloemblaadjes. In de eeiften is de

Kelk cenbladig in vieren gedeeld; in de laat-

ften vierbladig met tweeStylen, een Vrugtbe-

ginzcl uitmaakende, dat Bezie -achtig wordt,

of een famenhooping van Schub - achtige Be-

ziën , welken ieder een enkel Zaad bevatten.

Zeven Soorten komen 'er in dit Geflagt voor,

waar van de mceflcn in Indie huisvesten , doch

onder welken ook onze gewoone Moerbezie-

Boom behoort, als volgt.

(i) Moerbezie - Boom, met fcheef Hartvof'

mige gladde Bladen.

De mtte Moerbezie - Boom wordt hier be-

doeld , dus genaamd om dat hy Witte Vrugtcn

draa2;c. Zulks evenwel heeft , zegt men, ook

(1) JUrus Folm

Ciif. 441. Hort. Ups.

Paris. =5o. Monis Frü

/«/?. 585. Moms candi
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in de Gewoone plaats , wanneer dezelve op een

witten Popelier of Abeelboom ge • ent is : want'

deeze Boomen laaten zig op allerley Ooftboomen H

niet alleen , maar ook op Olmen , Karftenge-^^^

boomen en anderen Enten. De Witte, niet-^^,

temin , dien men gewoonlyk dus noemt , is

een byzondere Soort, oirfpronglyk in Europa

vreemd. Hy groeit in China overvloedig en

dient aldaar tot Voedzel voor de Zydewormen ,

welken de Chineezen , als bekend is , en andere

Natiën aan de Vaste Kust van Indie , in me-

nigte voortteelen , om Zyde te bekomen voor

hun Gewaad en Optooizel , als ook tot verzen-

dinge buitenflands.

Gedagte Moerbezie - Boom , aldaar genaamd

Sang of Ti Sang , wordt van de Chineezen al-

leenlyk tot den Zyde -Teelt , en niet om de

Vrugten ,
nagehouden» Om die zelfde reden

heeft men , in Italië en Vrankryk, een menig-

te van deeze Boomen aangekweekt , ja zelfs

in de Zuidelyke deelen van Noord • Amerika

,

cn in Sweeden. Men vindt, in de Verhande-

lingen der Koninglyke Sociëteit van Londen,

aangetekend, dat een eenig Man, in Virginie,

op zyn eigen Land , tienduizend zulke Moerbe-

zie - Boomen geplant hadt , hebbende bovendien

een Akker met Zaad van Moerbeijcn bezaaid

,

waar op zy zo digt als Koom opgroeiden , en

in plaats van Haagen van Kruisbesfen en Berbe-

risfen , hadt hy dezelven van Moerbeziën , daar

Sien de Bladen tot Voeding der Zydewormen
S 3 flegts

II.Deei.III. STUK»



U. flcgts behoefde af te fchccren. In Sweeden

TS^* zyn zy , door den Heer T n i e a l d , nu

Hoofd- omtrent veertig Jaar gclccdcn , cv]: ir.,^cvccrd,

en fcdcrt zodanig vcrmenigvuldi^'J , dat men

'.rook hopehadtop eengoeden Zydc-Tcclt(*}.

De Witte Moerbezie • Boom heeft de Bladen

, glanzig en helder groen ; de Schors is ook

\ cel effener en hchter van Kleur , dan in de

gcwoonc , en de Vriigten , als gezegd is , wit

(>{ bicck, cn vvcl zoet, dücii laf \ an Smaak. Ucn

kweektze derhalve nia om dc Vrugtcn aan, niet-

tegenftaande zy harder van natuur zyn ,
ver-

dr::ngende niet alleen de Winterkoude , ma^r

ook alleilcy befnoeijing beter, en gcevcnde de

Bladen vroeger in 't Voorjaar uit , dat in dc

is. Ook zyn zy juist niet gezet op een vet-

ten Grond , groeijende zo hoog als dc Olmen j

v.-annecr racnzc daar toe tyd van Leven geeft.

De Zydc van de Zywonnen die men met der-

zeiver Bladen voedt , is fyner , dan van de

genen , die gevoed worden met gewoooe Moer-

bezie-Bladen.

(2) Moerbezie - Boom met Hartvormige run-

kwccking der Zydewormcn ^oordeel

Mladen.
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Deeze wordt gewoonlyk de Zwarte genoemd , H.

jQ 't Latyn Morus nigra of ook wel cel/a, dat^^f •

is de hooge , in vergelyking , niet met den voor- Hoofd-

gaanden, maar met de Braamboozen,

den naam van Morus gevoerd hebben, worden-

de dan Mora bas/a geheten. Verkeerdelyk heeft

men, derhalve, in de Winkelen, de Moerbeijen

Mora Celji , als naar den grooten Geneesheer

der Romeinen, getyteld. De Griekfche naam,

van deezen Boom , is Moros , de Italiaanfche

Moro , de Franfche Meurier , de Engelfche

Mulberry - Tres en de Hoogduitfchc Muulbeer-

baum. Het Hebreeufch woord Bak is dus ver-

taald 5 en men vindt gewaagd van een Dal van

Moerbezie - Boomen , 't welk door te gaan een

ftaat van bekommering zou uitdrukken. Ten

minfte blykt *er uit, dat zy in de laagte groei-

den , in 't Beloofde Land (*).

De Moerbezie - Boom wordt zinnebeeldig

genoemd de Boom der Wysheid of de Wyste

der Boomen ; om dat hy , als verftandiglyk ,

zig met de uitbotting niet verhaast , maar den

Zo-

XII. Hott. Clif. 441- Waru Ups. 283- Mat. Mei. ^iz
^

RoYEN Lagdbat. zii. DALIB. J*«m. 290. Morus Fruftu

nigro. C. B. Pin. 459. Morus. DOD. Pempt. gio. DOD.

Kruidk. 1267. LOB. Fcen. II. 196. TOURNF. Injl. j89.

(*) Pfalm. LXXXIV. Vers 7. Nog nader zou dit blyken uit

1 Chron. XXVII. Vers 28 ,
volgens gedagten Sweedfchen Heei

Tbkwald (Zie Stokholms. Verh. VIL Band, bladz. 197 )

S4
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Zomer afwagt en dus zyn Loof befclmt voot

xfx.^' de Voorjaars - Koude (*). Dit maakt ook, dat

HooFP- hy dan zeer fchiclyk groent. Hy worde, door

den tyd, eene groote Boom, kunnende, wan-

^j*^^''ncer hy op een luuwe plaats flaat, of tegen

een Muur geplant is , den Vorst van onze

Gewesten uitllaan ; doch anders gebeurt het

dikwils , dat zy of ten deele of geheel dood

vriezen in een harde Winter, Nu vyfentwintig

Jaar gcleedeii heeft mcnze eerst in de Noorde-

lyke dealen, van Vrankryk zodanig vermenigvul-

digd , dat de Sweedfche Ryksraad Scheffer
op een Landgoed , den Marfchalk van Belle-

Isle tocbchcorende
, niet ver van Parys, meer

dan vierduizend Moerbezie - Boomen vondi,

zynde wel nog zeer jong , doch met weM
Bladen men zo veel Zydewormen gevoed hadc,

^lat in 't jaar 1.751, voor dien Marfchalk, tien

?ond Zydc daar van gewonnen ware (f).

Om de Boomen, ten dien einde, veel Bla-

den tc doen. geeven , worden 'er, wanneer zy

yyf Voeten hoog zyn , de Takken afgefneeden.

Men laat 'er maar drie of vier aan , die tot vier

Duimen afflands van den Stam zyn ingekort.

Het volgende Jaar fnydt men, in de Voortyd,
' de

(*) Morus fipieiuisdma Arborum dicltur. Tian. Hijf.f^*'-

Libr. XVI.

(t) Sukholm^. Verhand. XV. Band , bladz. 287. Men zegï

in het Vertoog dien aangaande niet, qf dit Witte daa ^wrai.



de Takken wederom ten dcelc af, cn dit moet

jaarlyks gefchicdcn , tot dat zy agt Jaaren be-^

leikt hebben : vervolgens befnocit menze HegtsFlc

om het derde Jaar. nriemaal *s Jaars moet dc*"^'

Aarde, rondom den Stam, met Houwcelen of^,'

met de Spade geroerd of omgefpit worden.

Men mestze, in dc Herfst, metStroo cn Mest,

met verrotte Boombladen , of ook , gelyk in

de Zuidelyke dealen van Vrankryk gefchiedt ,

met het overblyfzel der uitgeperfte Druiven.

Dit wordt twee Duim dik over dc Wortels heen

De Gcftaltc der gcwoone Moerbezie - Boomcn

is iedereefl bekend. Zy hebben den Stam en

de Takken yeelal krom , knoellig , met een

ruuwe Schors : de Bladen zyn Hartvormig

,

aan dc kanten fchcrp getand , donker groen ,

dik , ftyf , en ruuw van Oppervlakte. De
Takken zyn broofch , waaijendc ligt aan (luk-

ken : weshalve men deeze Boomcn op luuwe

plaatfen dient te planten. Tegen een Muur

grocijcn zy zeer weeldig , cn beklecden dien

riet alleen' ficrlyk , maar draagen dus ook zeer

veel Vrugt. Somtyds, echter, vindt men dee-

ze Boomcn , inzonderheid wanneer zy oud

worden , alleenlyk beladen met zogenaam-

de Locrbsziïn, of enkel Mannelyke Bloemen,

en dus wordt zelfs , door den fchranderen en

naauwkeurigen Pontedera, van cenen gc-

woonen Moerbezie - Boom , die onvrugtbaar

lU Dnu, III, STUK.
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11. is 5 gewag gemaakt (*). Buiten twyfel zal die

Afd^eel- Authcur zulks wel onderzogt hebben, en in een

Hoofd- Land , gclyk Italic , alwaar duizenden van dee-

STUK. ze Boomen zyn , was daar goede gelegenheid

fglZ^'^''toc. Sommigen willen , dat de Witte onvrugt-

baar zyn zouden , doch daar van hebben wy het

tegendeel gezien, 't Is ondertusfchen waar,

wanneer de Boomen zodanig befnoeid wor-

den , om veel Bladen te geeven , dat 'er dan

ook dikwils weinig Vrugt aan groeit; waarom-

trent de Moerbezie - Boomen zeer kiefch zyc.

Onze Ridder hadt altoos, in de Witte, op den

zelfden Stam , en aan de zelfde Takjes, Man-

nelyke en Vrouwelyke Bloemen, welke laatften

de Vrugtbeginzels zyn , waargenomen , doch

de Zwarte merkt zjti Ed. als tweehuizigaan(i>

De Vrugten , gemeenlyk Moerbeijen ge-

naamd 5 hebben 5 als bekend is , wanneer zy

zwart en dus w^el r^'p geworden zyn , een zeci

aangenaame Smaak , en , wat 'er ook foramigcn

van gezegd hebben , cene verfrisfchende, ^cr-

fterkendc en verkoelende hoedanigheid. 1f

lesfchen den Dorst, herftellcn den AppctytjCn

maaken Afgang, mids men ze voor den Maal-

tyd nuttige. Van dezclven wordt een Syroop

ft; In liac Arborc fliilicct Mom alba ,) fcmfa TUvar»

Racemos allos Majcuiiros,nlios FceniininosobfcnraWin "d*

Planta et Ratnulo , nee unquam Mas aut foemina Acbof Ü>-

Jum. Hort. Clif. De Mtrus vulgaris noemt zya Ed. « ^f*''

Plant. Ed. II. JDieiks.
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en Konferf gemaakt , die zeer lekker zyn , II.

Kccvcnde aan Drankjes , door haar Bloedioode ^^J"*
Sap , een fterkc Kleur. De onrype , roodc , Hoofd-

Moerbeijen , niettemin, zyn in de Apothceken^^"^*

^ an meer gebruik , doordien zy verkoelende te-

vens fterk famentrekken , en dus tegen Ont*

licckingen dienen van den Mond en Keel, in

Gorgeldranken. Nog groen zyndc, gedroogd,

cn in Poeijer ingegeven, Hoppen zy en ftem-

pen de overmaatige Ontlastingen : ja dienen

zelfs tegen den Bloedloop. De uitbottende

groene Knoppen zyn, op de zelfde manier in-

genomen , een hulpmiddel voor het Graveel,

Dc Bladen van deezen Boom geftampt , en

als een Pap met Azyn opgelegd , geneezen

fomtyds de Plekken , daar men zig 'gebrand

l-.ceft. De Schors der Wortelen is tegen den

Lintworm , wanneer men het Aftrckzel daar

van, op een nugteren Maag, inneemt, aange-

preczen. Van den Bast dcczes Booms kunnen

Touwen gedraaid en Stoffen geweven worden,

liet Hout , dat geel cn hard is, kan men tot

""'.erkhout gebruiken, in plaats van dat der

• pen. Het heeft dit voordeel, dat 'er geen

Weegluizen of ander Ongediert in neftelen,

70 men verzekert.

(3) Moerbezie - Boom met gepalmde Bladen

Stekelige 'Fruiten.
T^^'^f,

(O /faraiFoliis palmntis, Tr-ifli^uS I Ispidis. Syu. .V^tr. P.iplcr-

l»oia.

n.Dkiu 111. STUlfc
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II. De Japanfche Papierboom , behoorende tot dit

Afdeeu Gcflagt , maakt deeze Soort uit. Zy noemea

BooFD. hem Kaadfi , wordende van Kaempfer al-

STUK. dus bcfchrccven. „ Uit een Houtigen Iterk

iJm''''^' •» gcarmdcn Wortel flygcn verfchcide regte

,

dikke , effene , Stammen , die een vetten,

„ dikken , taaijen Bast hebben , van buiten

„ ruuwjvan binnen glad. Hec Houc isbroofc/i,

hckleecicnde een groot , week , Hart. Dc

Looccn zyn vet en cenigermaatc Wollig, uit

„ den jffoepen donker paarfch. De Bladen,

5, aan dezelvcn ongeregeld geplaatst , hebben

„ lanrp, ronde, Haairige Steelen : zy zyn ge-

imaldccld in drie of vyf Kwabben, die ieder

rp zig zelf gclykcn naar dc Bladen van Doo-

„ vc Ncrds , zyndc aan dc [:anten üerk gc-

„ t:ind , vlak , dqn , ruuwachtig , van boven

„ denker , van onderen helder groen. Afgc-

„ p!i!kr "vndc verdorren zy, gelyk ook dedun-

3, ne Tükjcs of Looten , zeer gezwind. Van

O" deren i^ebbcn zy dikke Ribben, cn zyn.

jj bovendien (lerk geaderd. De Vrugten uit (^Q

()t:c!s der Bladen
,

digt naar dc enden der

„ Lcri. n toe, in de Waanden Juny cn Ju'V

5, voortkcnicnde, op korte Steeltjes, zyn rond,

„ gronccr dr.n een Erwt, met donkerpaarfch Haair

bczcL , cn uit zeer kleine langwerpige i^or-
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3, reis famcngeftcid , van Kleur eerst groen , II.

j, ryp wordende donker rood, en een zoet-^^^J^^

5, Sap inhoudende. Of 'er Bloem - Katjes voor- Hoofd-

5, af gingen , hadt hy niet gezien."

5, Deeze Boom wordt in Japan ,
op de Berg-^„^f^"^"

„ Akkers , van Stek geteeld , dat in 't kort

^, Wortel fchict , en middelerwyl verdort ^

5, geevende de Stoel vcrfcheide Looten uit ,

3, welken , na een Jaar verloops , een halven

„ Arm dik geworden , men affnydt tot het maa-

„ ken van dat dunne Papier der Japoneezen ,

„ onder den naam van Papier van Boombast by

„ ons bekend en aan de Haairachtige Vezelen

,

„ die 'er in zyn , kenbaar. Het is taay, kun-

„ nende 3 wanneer men het in malkander draait

,

„ tot Banden gebruikt worden. Het ruuwfte,

s, dat van cenen Wilden Heefier wordt ge-

„ maakt , neemt men tot het inpakken van

5,
Koopv.'aaren,gelyk byons het Graauw of Pak-

„ Papier. De Hoofdftad van Syriga verkoopt

5, Papier van dien aart , dat dikker en wonder

j, fteik is , fierlyk befchilderd en zo groot als

3, genoeg is tot een Kleed , zynde hetzelve zo

„ famengepakt» dat men het voor Katoene of

„ Zyden Stoffen zoude aanzien. De Siammers

5, maaken hun Papier, zo zwart als wit, beiden

„ ruuw , ook van den Bast van zekeren Boom

,

s, daar zy met een foort van Potloods- of Aarde

3, Pen op fchryven, niet met een Penfeel, gc-

j, lyk de Japanners en Chineezen. Dccze laat-

), ften bereiden , zo wel als die van Tonquin ,

n. DEtt. III, STUK.
"
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n. „ hun zeer dunne Papier , dat eene bleek geel-

^^xS^* achtige Kleur heeft, van Katoen, of ook van

Hoofd- „ Boomachtig Riet , Bamboes genaamd. Voor

j, 't overige is dit Papier van Boombast by de

„ meeile Indifche Volkeren j beoollen dc Gan-

„ ges, in gebruik."

iT. (4) Moerbezie Boom , met Hartvormige , van

'

r^T^^ o^cf^rc;? ruigs Bladen en Rolronde Bke^n-

Waarom deeze de Roode genoemd wordt,

daar hy de Vrugt zwartachtig paarfch heeft <

gelyk de gewoone, verftaa ik niet. Ten min-

fte getuigt de Heer Clayton *er dit van,

zeggende dat de Bladen zeer groot zyn , en naar

jonge Vygebooms - Bladen gelykende. Ptu-

K E N E T I u s noemt het een F'irginifchen Boom

met Moerbezie - Bladen. De Katten zyo van

dikte als een Schryfpen en twee Vingerbreed

lang, verfchillende dus aanmerkelyk van die der

andere Soorten.

(5) Moerbezie - Boom , met langwerpig om-

Cs, Amenris longls dioicis. Gbon. yirg. 146. Alorifolia Vir-

^
(S) Merus Folüs ovato - oblongis , iitrinqae xq^ilihfisi^^-

qualiter lertatis. Fl. Zeyl. 3J7- Morus Inilica. RüStfH.

VII. p. g. T. 5. Tinda - Parua. Hort. Mal. I. p. «7- T-

BctuJx fpecies &c. BURM. 2e^l. 45. EufiM. FL lr.i-
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Ie , wederzyds gelyke Bladen^ die ongely- II.

ki Tandjes hebben.

Deeze kwam by Hermannüs voor als stuk.

een foort van Berkeboom , cn inderdaad de

gelykenis van den Tinda Parua van Malabar ,

zo wel als van den Oostindifchen Moerbezie-

Boom by RuMpHiüS, is zodanig, mids dat

men begr^^e deezen het Wyfje en de anderefi

Mannetjes geweest te zyn. Dus is deeze Boom
dan ook Tw^eehuizig , gelyk onze gemeene

Moerbezie - Boomen, Hy heeft een regten ,

dikken, doch geen hoogen Stam, bekleed met

een Sappige Schors , die uit den bruinen en

graauwen gemengd is, en, als men 'er in kapt,

dan loopt 'er een kleverig Vogt uit, als Melk-

wey. De Bladen, die op lange Steelen ftaan,

gelyken veel naar onze Moerbezie - Bladen. De
Vrugten komen zender Katjes of I,oerbeziën

voort , zynde bezet met kleine Haairtjcs: zy
gelyken veel naar onze Moerbeijen, hebben-

de omtrent de grootte van een Hazelnoot. Eerst

zynze wit, dan rood en worden eindelyk zwart,
als wanneer zy een lekkere Smaak hebben , en
Sappig zyn. De Bladen van deezen Boom
worden ook als Moeskruid gekookt en gegeten
van de Indiaanen. De Sineezen op Ambon ,
zegt RüMPHius, hielden hem voor den zelf-

den Moerbezie . Boom , als waar mede de Zyde-
wormen, ia hun Land, gevoed worden.

C(S) Moer*
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lï* (6) Moerbezie•Boom 5 met langwerpig oviaf-

^^xfx^'
ie , wederzyds gelyke Bladen, die gslp

Hoofd- Tandjes hebben.

^vi.
^

By Afoph groeit deeze , die veel naar den

Tartatr'Ooftindifchen gelykt, doch de Blad- en Vnigt-

fche.
fteekjes langer , de karceling der Bladen duide-

lyker heeft en Vrugten even als de geivoone

of Tweede Soort, Zy komt ook voor, op de

onder loopende Landen aan de Rivieren Wol-

ga en ïanais: zynde deeze Soort tot Voedzel

der Zydewormen zeer uitmuntende , volgens

den Heer Forsteö.

(7} Moerbezie - Boom met langwerpige Bla-

JinaorU. den , die aan de eene zyda langer zjf! 5

hoil'^^^' «» enkele Doornen in de Oxelen,

In de Westindiën, in 't byzonder op jamai-

ka, groeit een Boom, wiens Hout, onder dcii

naam van Fiijlick - JVood by de Engelfchcn be-

kend , om de Wol geel te Verwen gebruil^t

wordt.

(6) Aforus Foliis 07ito - oblongis, utrinquè xquaübüs»

squaliter iertatls. Sjst. Nat. XII. f^eg-



Wördt. Ray zegt, dat deeze Boom de zelfde li.

is met de Tataliba of Tataiiba der Brafiliaanen.
^Jiy^^'

Dit is een Boom , die een Afchgraauwe Schors Hoofd-

en het Hout van binnen SafFraankleurig heeft; stuk.

de Bladen fpits en Zaagswys' getand , naar die
^J]"'^*''*'

der Bcrkenboomen eienigermaate gclykende «üöom.

iaan de Takken hier en daar geplaatst. Dezel-

ve draagt eén Moerbezie - achtigc Vrugt, die

rond is, uit veele Korrels famengefteld en bleek

van Kleur , bezet ïnet bruine , niet zeer lan-

ge. Draadjes, Deeze Vrugten vrordcn aldaar,

als by ons de Moerbeziën of Braamboozen ,

't zy op zig zelf alleen , of met Suiker en
Wyn gieten. Het Hout is zeer hard én duur-

zaam , zo in 't Water, als in de open Lugt;
altoos groen , doeh geevende door 'c kooken ,

wanneer het oud is , een fchoon geeie Kleur!

Hy groeit in de Bosfchen , voornaaraelyk aai

de Zee -Kust»

.
Door Sloane wordt de Westindifche

Boom, die het gedagte Gcele Vcrwhout
geeft i afgebeeld, en Browne Hek hem
voor , onder den naam van Melk%eevende M$sf
hezie-Boom, met langwerpige gefpicüe Bladen,

aan de uitwaardfe kanten meer uitgerekt , en
het Bóut Citroenkleur. De Heer J a c q ü i n
befchryft deeze Soort, door hem in groot& Bos-
fchen by Karthagena en öp veele Karibifché

Eilandón waargenomen , als volgt.

5, Het is een hooge takkige Ki-oonb0om
, gè-

5i heel vol Melk , die eenigszins Lymerig is eü
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II. Zwavelkleurig. Het Hout is geel en diefli

^^xiï^'-»»
'-^^ verwen. In de Oxels zitten Elsvormigc

Hoofd- „ enkelde Doornen , doch die men dikwils aan

STUK. geheele Takken mist. De Bladen zyn lang-

Bouu^'^'
^^crpig ovaal, gefpitst, getand, wederzyds

&iTm. „ glad, geaderd, aan de eene zyde van agteren

„ korter ,kort gefteeld , van verfchillende groot-

„ te. De Mannetjes hebben enkelde hangen-

„ de Katten , van twee of drie Duimen lang;

5, De VVyfjes Kogelronde Schepzels , die

„ groenachtig zyn , op korte Steeltjes, Tus*

„ fchen de Vrouwelyke Bloemen , uit welken

„ deeze Schepzels zyn famengefteld , heb ifc

eenige Kafachtige Lighaampjes waargenomen»

„ zynde misfchien verdrukte en uitgedro(^de

Bloemen. De Mannelyke hebben vier Meel-

draadjes, en dubbelde Meelknopjes, dieby

„ de uittrekking van de Draadjes al het Stuif-

„ meel Veerkragtig uitwerpen : de Vrouï^elyke

„ hebben een enkelen Styl met een fpitren

„ Stempel. De Kelk is in de eerften in vieren

„ gedeeld, in de laatften vierbladig. Altoos

„ deczc Boom tweehuizig. De Vrugten,

uit den groenen geel en zoet zyn, worden

van de Vogelen bemind. Het Hout , dat <lc

^' Spaanfchen Mmita , de Hollanders StoUfr

3, Haut noemen , wordt naar Europa , ten dien-

„ fte der Verweryën , afgefcheept."

Gedagte Heer oordeelde byna, dat deeze en

de Uqtus tinStoria van onzen Ridder de zelrae

Boom waren, ontftaande mooglyk dc ruowbe



der Bladen , zegt hy, zo dezelve plaats heeft i
ïi.'

uit het verfchil van Grond. De Heer Mil-^'J"'^*

LER, naamelyk a maakt gewag van twee Soor-HooFui

ten, waar van de eene de Bladen ruig heeft ^s"^"^*

en daar toe was de onze betrokken. t)eezc

Soort is dan zo wel tweehuizig als de gewoone

Europjfche zwarte Moerbezie - Boom 3 die ook

Melk uit zyne Bladen en Bladlleelen uitgeeft;

De Engelfche naam Fujiick'Wood zal waar-

fchynlyk van den vunfen Reuk, die 'er deü

naam van Stokvifch-Hout aan heeft doen gcei

Ven, afgeleid zyn.

G U E T T A R D A.

De benaaming zal zien op den Franfchén Heer

GuETTARD, door zyne Werken en Vertoo-

gen inzonderheid in de Kenois der DcIfflofFen

vermaard zynde.

De Geflagts- Kenmerken beftaan daar in, dat

de Bloemen , zo wel de Mannelyke als de Vrou-

welyke , een Cylindrifchen Kelk hebben en eenb

Bloem , welke in zeven Slippen is verdeeld,

zynde Trechterachtig. De Stamper is enkeld

:

(ic Vrugt een drooge Pruim.

De cenigfte Soort (i) , zo wel in Oost- als i.

in Westindie voorkomende , voert den bynaam^^S'^^

(O Guettsrda. Syst. Nat. XII, Gen. io«4. p. <2S. yig.

SIII. p. 715. Haldla arborcïcens &c. Erown. Jam. 205.

T. 10. f. I. OSB. Rlizt. p. IJS , 359. BURM. Fl. Itd. 300. 1. aoo.

T 2
II. Duu m, Stuk,
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II. van Speciofa, wegens haare Sierlykheid. Brow*

^mf^'NEj die dezelve op Jamaika vondt , hadt 'er

Hoofd- den naam van Boomachtige Halejia , met rond-

STUK,
achtige van onderen verzilverde Bladen, aan ge-

geven. OsBEcK nam zc op Java waar, alj

een Takkige Boom , met welriekende Bloemen.

Dezelve heeft de geftalte van de Hemandia,

zegt Liï^NjEUs, en zeer groote ovaaJe of

Spatelvormige Bladen , die gefteeld zyn en ge-

heel eiïenrandig. De Bloemfteelcjes hebben

dubbelde Pluimen van Mannetjes Bloemen, die

Trechterachtig zyn j met zeVen MeeldraadjeSj

en de Vrouwelyken zyn byna van de zelfde fi-

guur , doch hebben een Draadachtigen Styl.

De Vrugt is rondachtig, uit zes groote Houti-

ge Zaaden famcngefteld.

Q u E Ji c u s. Eikeboom.

Dit Geflagt en eenige volgende behooren

tot den Rang der Veelmannigen. Voorts zya

de Kenmerken , dat de Mannetjes - B\o0^

een byna vyffneedige Kelk hebben en van vyf

tot tien Meeldraadjes : de Wyfjes - Bloemen

een eenbladige , onverdeelde , ruuwe Kelk ^

van twee tot vyf Srylen. g Het Zaad is eeo

Eikel.

Het bevat veertien Soorten , ondef

ken de volgende de eerfte is : naamelyk
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CO Eikeboom met Latncetswyzg^ effenrandi- IL

ge, gladde Bladtn, xfx.^"

Onder deeze bepaalingen is door den HeersTus.

Gronoviüs voorgettcld , de Eik of liever ^Jt.

Groen -Eik van Maryland , met een lang, fmal,p^,/2^.

Wilgen - Blad , van Rat, dat is de Eik metj^i^^'^?^*

Vlas- of Wilgen. Bladen van Ban i ster,
waar van de Bladen, volgens de Waarneeming

van C L A T T O N , in een zagte Winter dikwils

niet afvallen. Hier toe wordt in de eerfte plaats

betrokken , de Eik met Wilgen • Bladeren van

Catesby , die week van Hout is, eu in Vir-

ginic de Bladen vallen Iaat , doch in Karolina

dikwils behoudt : in de tweede plaats, de altyd

groene Eik met fmalle Bladeren van dien zelf-

den Autheur. Deeze heeft zeer hard en taay

doch tevens grofdraadig Hout : het wordt een

zeer hooge Boom , maar krom van Stam , aan

de Zoute Moerasfen. Op hooge plaatfen groeit

hy regt. De Eikels ftrekken tot Voedzel aan

de Indiaanen. In de derde plaats komt hier in

aanmerking de Laage Eik, met korte Wilgen-

Bladeren , die gemeenlyk een laage Boom blyft,

groei-

(i) Ouercus Follis lanceolatis rnteeerrimis glabrii. Syst.

Nai. XII. Gen. 1070. p. 629. y^eg. XIII. p. 716. Q. five

Her Marilandica Folio lonpo angiifto Salicis. Rij. Btndr. t,

Catesb. Car. I. T. p. 16. ƒ3. Q. fcmpcrviren» Foliis ob-

longis non finuatis. Cat, Cxr. I. T. p. 17. y. Qjicrcus

humilis Salicis Folio btevloxe. Cat. C«r. I. T, p. Sï-

LIGM. rol. I. Buid. PI. J2 , 3+ &
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groeijende van zelf op dorre magere Grocdca

Alle deeze Verfcheidenheden heeft Cates»

> SY in Afbeelding gebragt.

(2) Eikeboom met Lancetswys' oy^^alt tftn-

^- randige , gladde Bladtn.

Op fommigén van de Molukkifche Eilanden

groeit een Boom , die in Vrugten en Hout onze

Eiken veel gclykt, doch geenszins in dc Blade^

ren, welke méei? overeenkomst hebben met die

der Citroenboomen. Deszelfs Stam is regtj

horg c 1 trmcHk dik ; de Schors doorgaans ef-

fen en graauw : de Takjes en Looten ftaan meest

pverend
, tegen dc natuur der andere Ei^en

:

de Vrugten zyn korter en dikker dan acdcie

Eikels ; ook harder van Schaal en hebben van

onderen een Kuiltje. Van de Varkens worden

die met Smaak gegeten. Het Hout is vezeli-

ger, doch hard , en tot Timmerliout, zelfs voor

zwaarc Vaartuigen , bekwaam. Het wordt van

de Inlanders weinig gekapt. Sommïgen noemen

hem in 't Maleitfch , misfchien wegens de ge»

lykheld die het Hout met ons Eikenhout heeft»

óf om dat het van dc Hollanders gezogt wordcj

Caju Hollanda, dat is Hollandfche Eoom.

(3)
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^3) Eikeboom mtt langwerpig ovaale onver- 11.

deelde, Zaêgswys' getande en gepelde

van onderen gryze Bladen , hebbende de Hoofd-

Schors zonder barjlen.

Dit is de Boom, welken de Franfchen CMne dzotk^

veri, dat is Groen -Eik noemen, of ook Yeu-^^^^

fe , de Spaanfchen Enzina , de Italiaancn Elice

,

't welk naby komt aan den Latynfchen naam
Ilex. De Griekfche naam is Prims , doch

Theophrastus fchynt hem Smilax te hee-

ten. Plikiüs zegt, dat 'er van de llices

twee Soorten zyn , waar onder die in Italië , met
het Loof weinig van de Olyfboomen verfchil-

lende , van fommige Grieken Smilaces genoemd
werden , doch aldaar Aquifolias , gelykende de
Bladen , uitgenomen dac zy niet gedoomd zyn ,

veel naar die van Hulst.

In de Zuidelyke deelen van Vrankryk, in

Provence naamelyk en Languedok , vak dit Ge-
boomte veel, Clusiüs nam den Bex in

Spanje waar, van grootte zynde als een Appel-

of Pecreboom , en befchryft hem dus. Aan
j, zyne Takkea, die ]iy breed uitfpreidt, ko-

GouAN. M,nip. +91. Ilex oblong»

ax Foliis oblongo . ovatis &c. RoSen
LugMat. 81. ilex folio angufto non ferrato. C. B

Smilax Dalech.
J. B. Hift. I. p. loi. fig. ToüRNF,

Po* PtmfU «25. DoD. KtukÜ. JZ9i.
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il' „ men rondachtigc Bladen, van boven groen,

^'xix!" >» onderen wit , en in de volwasfen Boo-

MooFD- „ men geheel ongedoornd. Zy vallen nooit af,

^-^"'''*
?> en hier van heeft de Boom zyn naam. Aan

_„ de enden der Takjes draagt hy langwerpige

3, Katten , die zig uitbreiden in gcele Mosach-

„ tige Bloempjes, beftooven met een zeer fyn

„ Meel. Op eenige andere afgezonderde Steel-

j, tjcs komen de Eikels voort , naar die der Ei-

„ ken gelykende , nu grooter en langer , dan

„ kleiner en korter , die fomtyds voor de

„ rypheid zwart worden en zekere Gom uitgee-

ven , welke heet doch niet onaangenaam i«

„ van Smaak. Derypen bevatten, ineenzwart-

3, achtige Bast , een vaste, zoete, witte Pit,

j, die van fommigen zo lekker geoordeeld worde

te zyn als onze Karflengen en Hazelnooten.

3, Hierom worden zy ook , in fommige Steden

j,' van Spanje , in de Maanden Oktober en No-

„ vcmbef , op de Markt te koop geveild. Dus

heeft Plinius niet zonder reden gezegd,

55 dat men in Spanje de Eikels op Tafel zet,

j," onder de Nageregten" (*).

De andere Soort , Smikx Dalechampii ge-

naamd , is door dc ongekartelde Bladen alleen
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van de voorgaande verfchillende , en Lin- II.

KjEus merkt het als cene veranderlj'kheid
xix^''*

decze Boomen aan , dat fommigen getande , Hoq^d^

anderen ongetande Bladen hebben , blykende'^"^*

zulks daaruit , dat het dikwils op een en den

zelfden Stam plaats heeft , wordende deeze

Soort , buiten de Schors, moeielyk van den

Korkboom onderfcheiden. Thans is daar toe

ook , als eene Verfcheidenheid , de volgende

^oort betrokken (*X

(^) Eikeboom 5 met langwtrpig ovaale, gul- iv.

pig gedoomde , ongejieelde , van onderenq^'^_
Wollige Bladen, de Eikelen gefieeld.

DeeEe is, onder den naam van Groen -Eik

met rondere en gedoomde Bladen , uit het Bofch

van Gramont , door M a o n o l i u s , in zyae

bcfchryving der Planten , die omftrecks Mont-
pellier groeijen , voorgeücld. Anderen hebben

'er , onder de gedagte bepaalingen , insgelyks

gewag van gemaakt. Het zal eene verbafte-

ring pf verandering zyn van de voorgaande
Soort,

(5) Ei.
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II* (5) Eikeboom , mt langwerpig ovaale , on-

n^^* verdeelde , Zaagswys getande ^ van ondt'

HcroPD- ren Wollige Bladen , hèkbende ten Spoti'

sTu»^'
gieuje barjiige Schors.

Koikbooj». Y^ooT dit laatfte byna alleen is deeze Soort

vaa den Groen r Eik onderfchcidelyk. Zy groeit

ook veel in de Züidclyke deelen van Vrankfjlc

,

omtrent de Pyreneen , doch meest in Spanje en

Italic, zelfs tot by de Stad Rome. De Griek-

fchc naam is Phellos, de Latynfche Subsr, de

Italiaanfche Sügaro , de SpaanTche Alcormquey

de Franfche Liége, De Engelfchen geeven 'er

d-n naam van Cork > Tree aan, die met den Ne»

ccr^''aitrchcn Korkboom ftrookt : hoewel de onzen

hem ook Vlothout noemen.

Dc Boom is van middeimaatigc grootte, dik-

ker dan de Groen - Eik , doch minder digt van

Takken , met groorcr en ronder Bladen. Som-

migen hebben van den breedbladfgen Korkboom
twee Soorten gemaakt, waar van dc eene haare

Bladen behoudt , de andere die 's Winters ver-

l!e?;t; maar' 'tr is zeker dat zulks afliange van 'E

Klimaat, fict Jaatflc heeft voornaamelyk plaats

omtrent de Pyreneefche Bergen. Hy draagt Ei-

kels

(s) Quercus Fo'üs ovafo - oblongts &c. Hert. Cllf. 44»-

RoYiUN LugiUt. SI. Mat. Mtd. 417. Sauv. Monsp. 96.

Pin. 424. Phell.ï Cve Suber. DOD. iVw/r^zs. DOTi.Krid».

1299. Subcr. TouBNr. In/f. 58+.
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kels, die grootcr dan de Eikels der Grocn-Ei- II.

ken, en gantfch onaangenaam van Smaak zyn^ ^^^^^ï-

of fterk famcntrekkende, zo wel als de Schors, Hoorn-

wanneer die gebrand en toe Poeijer gemaaktSTUK. ,

wordt. Men haaltze by ftukken van den Boom,

welke twee of drie Duimen dik zyn , en in drie

Jaaren groeit 'er de Schors weder aan. Het me-

nigvuldig gebruik , dat men 'er van heeft, zo

tot Flesfchen Kurken , als tot Bollen aan dc

Vifchnetten en tót Zooien in de Schoenen ^ het

ccne om dat zy van Water ondoordringbaar is,

het andere om haare ligtheid, dat zy op 't Wa-
ter dryft , en dus andere Lighaamen daar in

kan beletten te zinken, is wereldk-undig.

(6) Eikeboom met ovaale onverdeelde ^ Doom- vi.

achtig getande
,
gladde Bladen,

cStferÜ^

Niet minder beroemd is deeze Soort , we-^°°^"'

gens dc van ouds vermaarde Drogerye, welke

zy uitlevert. Men noemtze deswegen Kermes

»

loom ; want de Befiën , die 'er den Latynfchen

naam Coccifera aan tor-geeigend hebben , voeren

in de Winkelen van ouds den naam van Grana

Ker-

^t^O^Lriugdlmt. io. GEON. Oriënt! Z9i. GOUAN. ^Momp.

Efit. 774. Coccus infcfbotia. Los. htn. 153.

lï. DiEL. IH. Stuk.
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11- Kermes, 't Is echter maar een Hcefter, van

^xix^^' ^veinige Voeten hoogte , <iie anders zo zeer

Hoofd- naar den Groen -Eik gelykt , dat menze ook
STUK. Klmie Ilex genoemd vindt. Baühinus
^fltï.'"'''

geeft 'er den naam aan van Stekelige, Besfm

en Eikels, draagende , Ilex ; anderen onderlchci-

denze , doordien de Eikels ongedeeld zyn.

Dit Gewas ontmoet men op de drooge, opc-

ne , Velden , van Languedok , Italië ,
Spanje

cn Portugal , ja het komt zelfs in 't Ooften cq

in 't Beloofde Land , voor^ De Bladen van

het Boon^pjc gelyken veel naar die van Hulst,

doch zyn kleiner ; aan de Takken komen veelc

Katten , met Bloempjes beladen, die de figuur

licbben van een uitgcfneedcn Bekertje : de Vnig-

ten, dat Eikcis zyn, komen op andere plaatfen

voort met haaren Kelk, bevattende een ilman-

del die in tweeën fplyt.

V- Behalve deeze Vrugt , die dit Boompje in 'c

Gcflagt der Eiken betrekt, draagt hetzelve, als

iicjc^é is , ook Bcfiën , Crana Kermes genaamd;

rnaar deeze zyn 'er niet natuurlyk aan. De tedeïe

Jilaadjcs worden van een Infekt ^bekroopec,

dat 70 klein als Zand is en Scharlaken - rood:

hetzelve zet zig ergens vast , en groeit door

het inzuigen van het Sap der Bladen , op die

zelfde plaats , tot eene ronde Bezie , bevatteflde

een Vogt , dat naar Bloed gelykt en waar oncter

het zyne Eijeren legt, even als de Schildluizen.

Deeze Beziën zyn , wanneer menze inzamelt

,

blaauwachtig , doch worden door den Mf^ »

waar
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raar mede zy tot het dooden der Eitjes of
.

kleine Diertjes, van welken zy grimmelen, be-^f^^
fproeid worden , rood , en leveren die vermaar- Hoofd.

de Drogerye uit , waar van men oudtyds tot""**

Verwftof zo veel gebruik maakte, en die nog

in de Geneeskunde , als een Hartflcrkcnd mid-

del , door de Montpellicrfchc Syroop van Ker-

mes , beroemd is. Ik heb elders daar van in 't

breede gefproken (*).

(7) E:ikeboom met Spatelvormige wederzyds vii.

/pits golfachtig getande Bladen , die de kSmJc-

Tandjes rond en eenvormig liehhen. bladigc.

't Woord Frinos , dat den Groen -Eik, of

liever den Kermes - Boom toebehoort, wordt

hier gebruikt voor een Virginifchen Eik, die Kas-

tanjebooms Bladen heeft. Het is ccn der hoog-

lle en grootlle Eiken in dat Land, draagende

ongemeen groote Eikels. Men merkt aan , dat *

zo in 'c Voorjaar een of twee handen vol van

de groene Knoppen deezes Booms onder het

Voeder van Appelgraauwc Paarden gemengd
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II, zyn , die Paarden , wanneer menze eenigen tyd

Aï'JJ^^^Ei'» daar mede gevoerd heeft, zwartachtig worden.

Suk!°' (8) Eikeboom , die de Bladen Wigachtig
,

vni. fiaajw driekwabbig heeft.

"'zwtrtc Deeze komt ook in Virginie voor , en wordt

van Clayton de Zwarte Eik met driebvab-

bige Bladen getyteld. Hier toe betrekt men den

Eik van C a t e s b y met zeer breede Bladen j

^als ook dien Marylandfchen , welke het Blad

in drieën verdeeld , byna als dat van den Sasfa-

phras-Boom heeft. De Schors is zwart, het

Hout zeer grof van Draad. De Water -Eik

met driehoekige Bladen , wiens Hout ook wei-

nig deugt, fchynt hier toe insgelyks te behoo-

Cp) Eikeboom , die de Bladen fiomp uitgi-

Q^rcus . gulpt in als met Borftels ge/pitst Imfi-
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üm dat men 'er in Virginie gevonden heeft , n.

wier Bladen rood geaderd waren. P l u k e n e.
J^J'^**

TiüS zegt, dat menze in 't Engelsch, 't welk Hoofd.

nog verder gaat, deswegen de Scharlaken - Eik stuk.

tytelt, en veele zodanigen waren te Londen

uit Eikels opgekomen. Hier toe niettemin is

die van C A ï E s E y betrokken , welke gedoomd

is en groene Aderen heeft , als ook een ande-

re, met diep uitgegulpte Bladen, in welke ook

niets roodachtigs .voorkcMiit , dan mooglyk de

Schors, die tot Leertouwen zeer bekwaam is.

(lo) Eikeboom met de Bladen fcheef Finswy- xr

ze vtrdeild t de inlmmmm ^ji ho^ktn ^^^'"'''''^

Jlomp. Witte E*.

Dit is de Witte Eik van Catisby, wel-

ke , zo wel als de drie voorigen , in Virginie

en Karolina , of daar omllreeks in Noord - Ame-
rika , is waargenomen. Deeze laatfte komt in

geflalte grootelyks overeen met de Europifche

Eiken, hebbende ook het Hout fyn van Draad,
des zy voor den beften der Eiken van dat

Land gehouden wordt. De Schors is wit en
dit onderfcheidt hem van de gewoone Eiken.
Dezelve wordt, in Nieuw Jork, voor het befte

raid-

(lo) Qwrcu, Folils obliqiifi piimttifidls &c. KlLM. It. II.

P- 3 57- Qiicrcus Foliis fuperne iatioribus &c. Gbon. firg.

"7 , 149. Quercus alba Vixginiaaa, CAï. Cir. I. p. T.
2U f. z. Sii.. rog. I. B. PK

Hl PesIh III.
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^^xfx^^' poeu^rd inneemt , en ook gebruikt, om eene

Hoofd- bruine Kleur te gceven aan de Wol, Nog eeo

ander is 'er in Virginie, die de Witte Schubbige

Eik genoemd wordt, wegens de ruuwheid van

de Schors , leverende ook zeer goed Timmer-

hout uit. Van alle deeze Boomcn llrekkende

Eikels tot Voedzel voor de Zwynen en andere

Wilde Dieren- De witte en roode , benevens

cenc wat verfchillcnde Soort, de Spaanfclie Eik

genaamd , zyn in de Bosfchen van Penfylvanie

de gemeenfte Boomen.

XI. (tl) Eikeboom, die de Bladen Fïnswytevef'

^'maïê- > Slippen ver van elkander, van

lykc. agteren hoekig heeft.

Van het onderfcheid tusfchen den JEsculü!

en Esculus , heb ik voor heen omftandig ge-

fproken , toen ik den Paarden - Karfteugen Boom,

die thans den naam van Esculus voert , be«

* zie fchreef *. De Esculus der Ouden wordt hier

V/'SÏk ,
bedoeld , dien men thans nog in dé Zuidelyi^c

biadz. 247» deelcn van Europa vindt. B E l l o n i u s ge-

tuigt daar van , dat dezelve hedendaags in Grie-

ken-

tis^, acuds, poftice anguiatis. Sy\t. Nat. XIL r^^- ^I^''

Qucrcus Foliis pinnato- finuatis lacvibus, Ftuaibus fesfilibi«-

RöytN LuiHat. io. Q, patva, five Phagus Gratcorun» *

lïculus Plinii. C. B, Pin, ^zo, TOUBNEf .
Injl, sih
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kenland Balmiida heet , cn dat hy in Palcftina

Eikels draafde als Duiven- Eijcren, die zeer goed

om te eetcn, en zo fmaakelyk als de Karften-I3

gen zyn. De Bladen zyn, byna tot aan de ge-^^

zoomde Rib toe , Vinswyze verdeeld , met de

Slippen ver van elkander , Lancetvormig , fpits

,

naar agteren inzonderheid gehoekt , van onde-

ren zo wel kaal als boven.

infnydingen Jpitjcr en de hoeken Jloir.p. -ti

Hier moeten wy den gewoonen Eik befchou-

wen, die algemeen is in Europa, doch mecsc

Voorkomt in de middelfte en Bergagtige dee-

ien^ hoewél rtien hem bok in de' Nederlanden

,

in Engeland ,
Vrankryk , Sweeden

, ja zelfs

Oostwairds in Aüe aantreft. Hy voert gc-

mccDlyk , in 't Latyn , den naam van Qiiercus ,

en hoogftammig zyndc, zeer zwaar van Takken
cn hard van Hout , wordt hy Robur getyteld.

De Italiaanen noemen den Eikenboom zo wel

finubus acutioribus, angulis obtufis. Hort. ClUj. 44S.

7»+, 870. Mat. MeL^ii. HALL. Helv. IJ9. RoYIN
«O.DALIE. Turh. 253. Gmel. Sih. 150. Quercus Cl

pediculo. C. B. Tin. 4:0. Querais. FucHs. Hijl. 21

Pr«,/. 211. T. 69. DOD. Ptnm. 825. DOD. Kruu
ÏourMf. Injl. J8J. /3. Quercus latifolia focmina. c

II« DHL. UI. S-CÜK,
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II. Hohre als Quercia; de Spaanfchen Rohle of Rih

^^xix^'
Woord Robur wordt, in 't algemeen,

Hoofd- tot betekenis van ongewoone kragt en fterkte,

STUK. 20 op bezielde als op onbezielde dingen toege^

E^opi/és^^^f.
(^*)^ £)e Franfchen geeven *er den naam

van Chéne aan , de Engelfchen noemen hem

Oak , de Swecden Ek , beiden van 't Neder-

Saxifch Eicke en 't Hoogduitfch Eiclic, zo wel

als onze Nederduitfche naam, afkomftig.

De Grieken gaven den naam van Dms aan

de Eikeboomen in 't algemeen; doch in 't

byzonder maakten zy gewag van eenen tam-

men en wilden Eik, Drus Hémeris en Jgrid,

welke laatlle de gene is, dien de LatyneniZo'

hiir noemen. De eerüe viel zo hoog niet

,

doch zwaar van Stam : de andere overtrof in

grootte de meefte Woudboomen , zig in Ar-

men verdeelende van ontzaglyke dikte zo wel

als de Hoofdftara , en zig wyd uitfpreidende,

Aan deezen zullen , naar alle waarfchynlykheid,

de Eikels kort gelleeld zyn ; terwyl de gezegde

Tamme Eik dezelven met lange Steeltjes heeft

en daar van den naam draagt by Baühinüs.

De vermaarde R a y oordeelt , dat de lang- en

kortfleeligheid der Eikelen een weezentlyk ver-

fchil maakt tusfchen de Eikeboomen, dewyl

fommigen van de laatften de Eikels zelfs enge-

(*) Dw fpr«ekt men viti Röhur Anlmi fIncredlbili
qiK"J*"»

robote Animi homo. Clc pro MiL.) Rthur Corpfriff/if'^

jStatis; Roiur Firri^ Rvsur £axi ice^
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flèeid zyn : doch die met lang gedeelde Eikels H.

was in Engeland overal in de Eoslchen ge-

meen, hebbende de Bladen wat gladder en Hoof

een weinig Ilyver. Deezen Eik oordeelde hy^^^^^^-

de eenigfte te zyn , welke aldnar in 't wilde ij/^'

voortkwam : zo dat het onderfcheid tusfchen

den Tammen en Wilden Eik der Ouden moog-

lyk flegts in de verbeelding bcftaan heeft of

afgehangen van de verfchillende Groeyplaats

en Grond,

Niet meer cichiin^-s verdient ce ondcrlchei-

ding van Mannetje en Wyfje ,
aangezien dec-

ze Boom onder de Eenhuizigen behoort. t'Is

zeker, dat foramigen brceder van Elad vallen,

en dus fpreekt Linn^us thans van eene

breedbladige Eik, „ die alle de Vrugten onge-

„ fteeld heeft , door dc gedaante beter dan

„ door de befchryving te onderfcheiden. Dit

„ is zulk cene beitendige Verfcheidenheid , dat

5, menze met reden mcoglyk tot een byzondc-

„ re Soort zou kunnen maaken , volgens G e-

„ 11 A R D u s." Deczc is het Mannetje genoemd

geweest , en die met langgeüeclde Eikels , tevens

brecdbladig, fchynt men het Wyfje genoemd te

hebben. In de grootte der !^ikelcn is ook ceit

aanmerkelyk verfchil. Onder die met korte

Steeltjes vindt men 'er die dezelvcn zeef groot

hebben , twee of drie ; anderen die ze kleiner

hebben , drie of vier by malkander , zo R a y

Waargenomen heeft. Tournefort heeft

m het Bofch van Vincennes, tusfchen 't Ka-

V a Itecl
II. Deel. m, stuk.-
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lï. fteel en het nieuwe Park, den Eik , wiens Êl3»

^^^fi'-den met een zagte Wolligheid bekleed zyn,

Hoofd- dat de Eerfte Eik van Clusius is, gevon.
STUK. ^gQ^ j3jg Wolligheid, evenwel, hadt meest

fi^'","^'-^*^' onder aan de Bladen plaats , en zodanige Eiken

waren deezen laatften , zo wel in de Bergagtige

deelen van Oud Kaftilie in Spanje , als in

Ooftenryk , alwaar men denzelven Steen -Eiï

noemt, voorgekomen. Hy was van grootte

omtrent als de gewoone Eiken.

De Eiken groeijen in Switzerland , zodeHeer

Hall ER aanmerkt , wel in vlakke Landen en

in de fchuinte doch geenszins op de tempen der

Bergen (*). De Mannetjes Katten derzelven

befraan uit ver van elkander geplaatfte Bloem-

pjes , ongefieeld aan de Rib zittende , welkea

ieder uic eenige Schubbetjes famengefteld zyn.

Het getal der Meeldraadjes is onzeker, van

vier tot agt of negen. De Wyfjes Vrugtbe-

ginzels zitten in een ruuwe Kelk , die ryp wor-

dende in een hol Bekkentje verandert, dat eene

Eyvormige Vrugt bevat, in eene Lederachtige

Schil beflooten, die onder den naam van EU
in Gelderland en andere hoogc Landen van onze

Provinciën, als ook in Duitfchland cn elders,

t'over bekend is , wordende in 't Hoogduitfcb

Eichel , in 't Engelfch Acorn, in 't Franfch

Gland , overeenkomitig met het Latynfche

Glanst

(*) Querceta in Hdvetin planiorr & in Cah
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Glans i in 't Italiaanfch Chiande, in 't ^^paanfch ^^^'^^
£ellotas , dat meer naar het Griekfche Balanos xix.

zweemt, geheten. Zy ftrekken in 't algemeen
,

^^oo^g.
,

en in 'tbyzonder in Duitfchland, tot Voedzeljj^^^'y^^g

van de Zwynen en ander Gedierte. In Noord-

Amerika zyn zy bovendien het lekkerlle Aas

voor de Wilde Duiven , zo men verzekert.

Van de ongemeene Grootte en hoogen Ou-

derdom, die deeze Boomen fomtyds bereiken,

heb ik reeds een- en andermaal gefproken (*).

Om niet te herliaalcn , 't gene ik aldaar van de

verbaazende dikte en grootte der Eikeboomen

in Duitfchïand en elders gezegd heb , zal ik

alleen melden , hoe Doktor Plott, in zyne

Natuurlyke Hiftorie van Oxfort, gewag maakt

van een Eikeboom , wiens Takken vierenvyftig

Voeten lang waren , van den Stam af gemeten

,

zo dat deeze Boom wel driehonderd Ruiters en

meer dan vier duizend Man , Voetvolk , over-

fchaduwen kon (f). Ook zyn in VVhitfield-

Park , op de Grenzen van Cumberland , drie

Eiken geweest , welken men de drie Broeders

noemde, en waar van de minfte een Stam van

omtrent veertig. Voeten omtreks hadt. El-

ders wordt aangemerkt, dat men den Leeftyd

des Eikebooms, tot goed gebruik, niet hooger

mag

(t) ADANSON Famiiles des PlaKtes, Prcface. p. ccxi.

V3



ÏI. mag flellen dan op ruim honderd Jaaren (*).

^^ylx^' ' ^^^^^ vogtige Gewesten
,

geh k

Hoofd- die van onze Provinciën, aangaat; waar 7yn;

üTUK. Ondervinding ieerc , dat , in hooge

T>i^!>pifch!
ggj-gachtige Landen , de Leeftyd deezcs Booms

zig tot verfcheide Eeuwen uitlttckt, en dat hy

aldaar op tweehonderd Jaaren Ouderuom eerst

regt in zyne kragt ftaat.

H^t ^
Ondc-/ ::V.- /-h-dcn ccr Eiken is die van

•zal in deszelfs dtrarzaamheid veel verfchil naar

de Groeyplaats zyn
;
gelyk ook de Heer Kalm

2-uimcrkt , wordende daarom de ücliepen, <3ic

D^en in Tnicuw Engeland timmert, veel beter

gehouden dan die der Zuidelyke rrovinciën. Die

op Zee gebruikt worden. Niettemin, zegt by^

is 'er onder de negen Soorten van Eilccn , welke

in Noord - Amerika groeijen (f) ,
geen eecige

op ver naa , ten dien opzigte , met Sweed-

fchen te vergelyken. Dit zal, waarfcbynlyk ,

ook de reden zyn , dat de Kroonen van VraniC'

ryk en Spanje zo veel Scheeps - Timmerhout

uit de Oostzee ontbieden : te . weeten dat het

Noordelyker groeijende Eiken - Hout veel duur-

zas-



caamer is , dan 't gene in de Eosfchen van die^^^^I-^^,

Koningryken vak. Het Engelfche wordt gezegd' xix.
'

het allerbeste te zyn tot den Scheepsbouw. TotHooFo.

Paaien echter, tot Planken, Waagenfchot, enz.^^^^^^^^

2s zelfs het Franfche Eiken-Hout zeer bekwaam :£i^,

ja zie hier wat 'er de Heer R o u x van zegge

„ Het Eikenhout duurt tot zeshonderd Jaaren

„ in de Lugt , maar deszelfs Aardachtige na-

3, tuur , weinig Waters, Lugt en Vuur, heb-

3, bende , doet het fcheuren , fplyten en krim-

„ pen : om dat het beilaat uit ongelykc dcelen

,

„ te weeten drooge , harde en Vezelachtige ,

„ die op hunne plaats gevestigd blyven, ter-

„ wyl de anderen, die vogtiger zyn, naar maa-

„ tc derzelvcï Vogtigheid weg waafemt , zig

„ intrekken; 't welk zelfs dikwils, wanneer het

„ Hout verwerkt is , gebeurt; maar, om dit

krimpen voor te komen , behoort men het

„ niet , dan wel droog zynde , te gebruiken,

3, Deeze oplettendheid is niet noodig , wanneer

5, het Eikenhout in de Grond of onder Water

„ geplaatst wordt , alwaar de Eiken Paaien vyf-

3, tienhonderd Jaaren in weezen blyven , en dus

„ verfteent het zelfs , wanneer deeltjes van

5, Zand , Kley , Steen of Zout , in de Poren

„ van het Hout dringende, zig aldaar vast zet-

ten , en die ondereen verbinden , waar dan

„ zekere mengzels van Zwavel bykomende, zo

5, vormt
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II, 53 vormt zig als Metaal in het Hout. Men heeft

Afpeil. „ dus een Goudkleurige Ader in Vcrflecnd

Hoofd- " ^out gevonden , die 'er beerlyk in uitltak".

sxüK. Sommigen, inderdaad, willen waargenomen

j;'^"P'I'^^ hebben , dat het Eikenhout , eer dan cenig ander

Hout , dus de natuur van Steen of Mineraal

aanneemt, en zulks zou arm dc meerder vast-

heid zyn toe te fchryven. Het k, gdyk mcti

weet , een zeer goede Erandftof , niaakcnde

een heet cn duurzaam Vuur , gelyk inzonderheid

blykt in de daarvan-gefmoorde Kolen, die men

onder de Goudfmids - Kolen vindt. Voorts

maakt deszclfs hoedanigheid , van door Vuur

krom te trekken , en de uitzwelling door Vvatcr,

dat men het tot Duigen van Bier-, VVyn- en

Boter- Vaten , byna met uitzcnccring van alle

ander Hout , gebruiken moet. Let hier , welk

eene milde Gift van den Schepper dccze cigen-

fchap zy , van het Eiken - Hout. Om de een

en andere reden was de Scheepvaart en Kocp*

handel, zonder 't zelve, niets.

De geheele Eoom is vol van een zuur en

famentrekkend Sap , dat meest in het jonge

Kout en in de Blidcn hccrfcht, zo v/cl als in

de Eikcis : doch dc grootfte famentrekking heeft

plaats in de Bast , en daar van is 't dat deeze

tot Leertouwen zo bekwaam bevonden wordt.

De Run dient ook tot zagte broeijing in Bakken.

Het Sap des Booms wordt van zelf green ,

geeft aan de daarop groeijendc Zwaramcn c.'

Spaanfchgróen - Kleur De Ouden n: ;

(*) HALL. Hélv. 1S9.
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veel vverks van het Afkookzcl of Aftrckzcl van II,

de binncnftc Schil der Eikelcn tot Stcmpmg ^^j"^;.^^

van Bloedingen cn alle overmaatige Ontlallin- Hoofd-

gen; als ook tot uitdryving van Venyn. De"^"'^*

r»ladcn, in Wyn of Melk gekookt, üoppen É^^''^'

'

den Buikloop , dc Stonden , crz. Uitwendig

d'cncn zy tot lluiting van VvoL-tcn, cn /uive-

rir.g van vuile Zwecren. Het ^.^ccIl llillccrde

Water der Bloemen zou van dergelyke, doch

zagtere , uitwcTking zyn. In Languedok gc-

Ook wordt het Afkookzel der Knoppen van den

Ekcboom, in Wyn , als een Gorgeldrank, te-

g: n Kcelkwaalen • aangcpreezcn. Het Kelkje

van den Eikel is certyds in byxonderc hoog-

acl-,tinge geweest.

Meest, nogthan? ,is die famcntrekkende hoe- De Gai-

dnnigheid blykl>aar , en als geconcentreerd , in""^"'"-

do Gahiooten , een tegcnnatuurlyk voortbrengzel

van den Eikeboom. Sommigen hebben zig

dnnr over verwonderd, dat dczelvcn onryp ge-

iionten , cn r^'p zyndc met een Gaatje door-

boord zyn ; maar dit moet volgen. Zy worden

,

ra^melyk , door den Steek , dien zeker Gail-

VVcspjo met zynen Angel in het Blad maakt

,

n^s een Blaasje voortgebragt , cn uit het Eytje,

dit zy da?.r in gelegd hebben, komen Worm-
pjes voort , die in de Galnootcn huisvesten ,

dczelvcn doen aangrocijcn , verharden , daar in

veranderen , en 'cr cindclyk , door een Gauje

,

van hun gekipt, uitvliegen. Ik heb van dit al-

n. dkï.1, III, stvk*
^
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Ii; Jes , en van het gebruik deezer zo bekende Noo-

Afdeel, ten , reeds genoeg gezegd , toen ik dat Gall-

HoofD- Wespje bcfchrcef Behalve deeze, die in

STUK. de Noordclyke Landen zelfs niet hard zyn

,

Eurcpifche en in Engeland geheel niet voortkomen , zo

Ray meldt (f), levert de Eikeboom nogvee-

lerley andere kleinere Galletjes , zo aan de

Bladen, als aan de Steelen en Knoppen, Ja

aan de Blocmkattcn uit , die ik in Plaat ver-

toond heb, zelfs Appelachtige en Gefchubde

Gallen, volgens Reau^ür (4.). En, (of

de Suikerachtige zoetigheid , welke op de Bla-

den fonityds gevonden wordt (^)y of de hoe-

danigheid van het Sap , dit veroirzaake
;
) 't i'

zeker dat men , mooglyk , op geen Ge-

boomte zo vcelerley RiiplLn en andere In-

fcktcn aantreft. Dertig byzondere Soorten

van Kapellen heeft men op de Eiken waar*

genomen. Ik wil nu niet fprceken van de

Wespen of Boorvliegcn, die zig daar op cnt-

hondcn ; noch ook van de Torren , die men

Vliegende Harten noemt, of van de Boom-

kevers , door weiken geheele Bosfchen van Et-

ken fomtyds kaal gevreten worden: aizo ik die

allen reeds befchrecvcn en toen daar van ge-

: fpro-

(*; zie het I. DEFLS XII. 5tük van deeze Nttuurh'^'

Bijlofk bladz. 1:0.

(t; De besten komen van Aleppo uit de Levant, in ViSJJ'

kryk vallenze flest.

a) zie aldaar onze Plaat XCV. Tlg.z,i.
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fproken heb. De Marentakken, die op de Ei- IL'

ken grocijen , als ook de zo beruchte Eiken- ^''^,^"*'»

Zwam en Mos, zullen in 'c vervolg van ditHoorm

AVerk hunne plaats vinden.
^"^^^^

Veelc Natuurkundigen zyn van denkbeeld , Het sdiiU

dat Eiken en andere Boomcn
,

terwyl zy nog{fiïen"ot

met den Wortel in de Aarde Haan , gelchild^-'i"-

or van den Bast ontbloot wordende, wanneer

men dezelven dan nog een of twee Jaaren Itaan

laat, duurzaamer en tot den Bouw bekwaamcr

Hout, niet alleen , maar ook , opdccze manier,

den meellen en besten Bast voor de Looijcrycn

uitleveren. Dit Stuk, evenwel, kwam de Ko-

ninglyke Akademie van Sweeden niet onbeden-

kclyk voor, en derhalve Helde dezelve tot cenc

Prys- Vraag in 'c jaar 1762, of zulks oirbaar

zy, en hes hng de Bccmen, chs gefcJnld, zon-

der nadeel kunnen hlyven fiaan; doch, zo zulks

fcJ'.üdelyk bevonden wordt , op wat manier dan de

Looijeryè'n best van Run te voorzien waren. In

't volgende Jaar zyn zes Antwoorden op deeze

\'niag ingekomen , in ccnigen van welken het

Schillen voorgefprokcn , in anderen afgekeurd

vvcrdt , en , hoewel in geene dc zaak met gc-

noegzaame Ondervindingen was gcflaafd , vondt

7.y echter goed , aan drie dcrzclvcn Pryzen te

vergunnen. Niettemin
, op dat dit Stuk nader

bevestigd mogtc worden , ftclde zy de gedagtc

Vraag op nicuv/s voor, met een dubbelde Ee-
looning, van twintig Dukaaten naamclvk, voor
den genen , die dezelve in 'c jaar 1 766 best

II. Deel lu stuk.
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n» beantwoorden zou. Men ziec hier uit, van welk

^'xix!'* een gewigt het geoordeeld werdt te zyn. Im-

HoojD- mers in de Voorrede van de gedagte drie Ant-

STUK. woorden , welken zy aan 't licht wilde geeven ^

zou een üittrekzel worden gevoegd van de Waar-

neemingen en Aanmerkingen , door Geleerde

Mannen reeds daar omtrent in Engeland , Vran-

kryk en Sweeden, gemaakt.

je^Uo\ ^^^^ Eikeboom
, die de Bladen langwerpig

Ruig?Eik. ovaal, glad, en Zaagswys' getand heeft.

De ruigheid van den Kelk der Eikelen, die

7xlfs Stekelig gedoomd is, maakt de ondcrfchei-

ding van deeze Soort , welke den Griekfchen

Fjaam JEgilops , dat is Geiten - Oog gevoerd

heeft
,

waarichynlyk , om dat de Eikels ceni-

gcrmaatc naar hetzelve gelyken. Een Oogkwaal

is 'er, vvelke om dc zelfde reden ook dien naam

voert. De Latynfche naam is Cerrus of Cer-

ris, die van Mauritanië noemen hem Aspris ,

dc Duitfchers Cerraichel. Hy groeit in dc Zui-

delyke deelen van Europa , inzonderheid in

Italië , tusfchen Pefaro en Rome, zo LoBEt
aanmerkt: doch in Spanje fchynt hy van Clü-

s I us niet gevonden te zyn, die deezen Boom,

majorc. C. B. Pin. 4:0. .ïgilops five Cerrls. DOJJ. Pi"!"'
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onder de andere Eiken vermengd , in ^^^^^^^
^j,^^^^

waarnam, en aldus befchryfc. ^xix^'

„ Het is een Soort van Eik , niet alleen om- Hoofd-

5, ftreeks Weenen, maar ook in de meefteBos-^^"^*

,] fchen van Pannonie, gemeen. Dezelve groeit

5, ten minfte zo hoog als de gewoone Eiken

,

„ of ook hooger en regter van Stam , met een

„ dikkere en ruuwere Schors. Hy heeft de

„ Bladen menigvuldiger , doch niet zo diep »

'„ ingefneeden , met langer en dunner Steeltjes

aan de Takjes gehecht , die korter en knob-
'

beliger zyn, hebbende de Knoppen kleiner ,

5, en bezet met eenige Haairachtige Vezelen.

5, De Kelken , op een kort Steeltje aan de

II
Jaarlykfe Takjes, niet in de Oxels der Bla-

„ den , voortkomende , zyn geheel ftekelig ,

„ of zagt gedoomd , bevattende een Eikel die

wat korter en ftomper van Punt is , dan ge-

,
woonlyk , wordende in de Herfst ryp. Ook

„ zitten tusfchen de Bladen, fomtyds, zekere

, Knobbels, die als uit veele Schubben famen-

gefteld zyn. De Boeren en Houthakkers

5, weeten deezen Boom zeer wel van den ge-

„ woonen Eik te onderfcheiden ; achtende des-

„ zelfs Hout witter, weeker, en tot Werkhout

„ minder dienftig."

Van deezen Eik hadt Clüsius verfcheidc

Stukken verfleend gevonden op den Eifenberg,

die weleer met Bosfchen van deeze en de ge-

woone Eiken ,
gelyk nog de nabuurigen, was

begroeid geweest, doch thans met Wyngaarden.

,
«Dna.aii.STac.
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11. en hooge Perfikboomen beplant. Aan geen an-

Afdeel- deren Eik groeit, zo men wil, de Eiken -Mos

Hoofd- by zulke gi'oote dodden, als aan deezen.

STUK.

XIV. (14) Eikeboom , die de Bladen langwerpig 9

SteïeiS'. Lierachtig Finswyze verdeeld heeft t met

de Slippen dwars en fpits , van onderen

Wclligzynde,

LoBEL merkt aan , dat 'er van den Mgi'

lops twee Soorten zyn, de eene met grooter,

de anderen met kleinere Eikelen. Deeze laat-

fle heefc onze Ridder hier geplaatst onder den

naam van Carris , welke zo wel aan den voori-

gen als aan deezen toebehoort. Hy was by den

naam van Eik met den Kelk ftekelig cn de E^-

kels kleinder, reeds door Gaspar Baühi-

Nus onderfcheiden , en by zyn Broeder vindt

men hem Phagus of Esculus getyteld ; waar

van de eerfte naam gemeen is aan alle Eiken

,

wier Eikels eetbaar, zyn ; de andere eigen aan

eene byzondere Soort , hier voor befchreeven.

Daleghamp hadt een Boom onder die be*

naamingen voorgefteld, wiens Eikel uitermaate

zoet of lekker was , zegt J. jB a ü h in u s ; doch

de Cerrus , die juist zulke Liera^ig Vinswys

verdeelde Bladen heeft als deeze Soort zyn toege-

fchree-

(\4.) Qtarcus rolils oblongis lynto - pinnatlSdis ; lac.'n»*

transverfis acutis , fubtus tom«ntofïs. Syst. Nat. XII- ^f^-

XIII.^Qijercus CaUce hispido , Glande minore. C. B.

^zo. TotiRNï. Injl. DOD. Loh, utlupra. Phagus fi^e
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fchreeven, door gedagten Lyonfen Doktor afge- Xh]
'

beeld, heeft, zo dezelve aanmerkt , de Eikels ^'^S^^
zeer leelyk, hard en naauwlyks voor de Zv^ynenHooru-

eetbaar, dan by gebrek van ander Voedzcl. Het^"^"**

gemelde Uitwas tusfchen de Bladen, Bedelgmr

genaamd , zou tot deeze Soort behooren

J u G L A N s. Ockernooten-Boom.

De Kenma-ken van dit Geflagt zyn , dat de

Mannetjes Bloem beflaat uk een eenbladige

Schubachtige Kelk, waarin een zesdeelige Bloem-

krans , met agttien Meeldraadjes; de Wyfjes-

Bloem de Kelk en Bloem in vieren gedeeld

hebbende , met twee Stylen , boven het Vrugt-

beginzel, dat eene Bolfter- Vrugt wordt met
een ingegroefden Steen.

Behalve onzen gewoonen Europifchen , ko-

men in dit Geflagt nog vier andere Soorten uit

Noord-Amerika of de Wescindiën voor, als volgt*

Cl) Ockemcotcn-Boom, die ds Pin- Bladen i.

Europifche

(*) Ramenta muTta linearia «s alls FoUorum. Lirw. Walnoot.

(I) JuzUns Folioüs ovalibas ghbris fubferratis, fubarqiiali-

ba«. Sytt. Nat. XII. Tom. II. Gen. 1071. p. 630. T^eg.ZlU.
p. 717. Ii>rt. Clif. 449. H,rt. Ups. 286. Mat. Mtd. 430!
RoïEN Luiiiat. 81. Dahb, Farii zpj. Nux juglans Atc
Regia vulgaiis. C. b. Pin. 417. Nux Juglans. Dod. Pempt,

^""fi- fi-Nooten. Boom. Dod. KtuU},.

ïr. tenero et fragiU putamiue. IVd, Ni« Juglans bifert.

I. rtaftu fcrotino. Ikid,



11. ovaal i glad, eenigermaate Zaagsw^zegt*

^^xix^'
ïaTz^i en byna even groot heeft.

Hoofd-
stuk. Ik noem deezen de Europifche , om hem vaa

^rop;/c/j(de volgenden te onderfcheiden ; offchoon hcc

niet zeker zy , dat hy natuurlyk tot ons We-

reldsdeel behoort (*). Hy groeit , niettemin

,

in de middelfte deelcn van hetzelve overvloe-

dig ; worden Je alom fterk voortgetecld , cn ,

zo in Plantagien, als aan de Wegen en elders,

tot lommer enbefchuttinge, of om voordeel, ge.

plant. Hy bemint goede , redelyk vette Gron-

den , die niet te vogtig en ook niet Steenach'

tig zyn. In Italic , Duitfchland , als ook in

Engeland , is hy taamelyk gemeen , doch ner-

gens misfchien zo overvloedig als in Vran.

kryk , van waar men zulk een menigte gedroog-

de Nooten krygt. Hier te Lande vindt men

hem ook langs de Dyken aan den Ysfcl, Ryn

en Lek. In 't gemeen noemt men hem, by

ons» Groote Nooten-, doch eigentlyk Ocker'

of Okernooten- , en ook wel Walnooten- Boom;

welke laatite benaaming van Walfche Noottn ,

gelyk de Duitfchersze noemen, als in *t VValfch*

land veel groeijende , zal afkomftig zyn. In 'c

En-

(*) ATieiica Septentrionalis est Patria juglandium

,

Perfia hiijus hodic primaria , e Perfide a Rcfi'jus allar;. fi.i->-

Syu. Nat. XII. ^reg. XIIL Zo dit van het undet^

een gev»lg is : dan is my <Jc Gcyolgcrekklcg 2*» d^'
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ïlngeHch noemt men hem ook Walnut - Dree. lï:

De Grickfche naam is Karya, overeenkomflig ^^'jj*^^^

met den Latynfchen Nüx , daar men gemeen- Hooi©-

lyk ^uglarts byvoegt en ook wel 'Regiat dat stuk,

is Koninglyke Noot. De Franfchen noemen

hem , éenvoudiglyk ,
No'jer of Noifier , de

Spaanfchen Nogueyra, de Duitfchcrs Nuszbaum

dat is iNootcnboom.

't Is bekend , dat deeze Boomen xeer hoog

worden en van een fraaije geftalte zyn , hebbende

de Schors in dc jongheid witachtig cn efFcn , in

de ouderdom oneffen door veele barften en klo-

ven , gelyk in de meeftc Boomen. De nieuwe

Looten zyn zeer dik cn groenachtig bruin van

Kleur. Het Loof van deezen Boom is fierlyk

donker groen j beftaarade uit gevinde Bladen ^

doorgaans zeven aan een Steel , van ovaale fi-

guur , de endelingfe grootst , glad , zwaar vatl

Reuk en wat famentrekkende van Smaak. Dfe

Katten zyn taamelyk lang en zeer dik , bèftaan-

de uit Bladertjes , die Schubs^^yze en in 't ver-

band aan een Spil gehecht zyn , ieder onder zig

een menigte van Meeldraadjes befluitendc. Op
andere plaatfen van den Bo<»ii komen de Vrugt-
beginzels voort , die een Eyvormige figuuf

hebben , aan deii top met twee Lippen. Zy
groeijcn by elkander , en worden allengs die

zo bekende Vrugten , welken men Nöoten ^

Groote Nooten , Walnooten of Okemooteö
noemt.

Een aanmerkclykc Vcrfcheidenheid heeft id
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deeze Boomen , meestal , ten opzigt van dé

Nooten plaats. Men vindt 'er die dezelven

Hoofd- wel eens zo groot als de gewoone hebben,
^'^^'^^*

doch de flegtllen van Smaak. Men noemt-

fr2^ïNe Dubbelde Nooten. Onder de anderen ko-

men 'er voor die den Dop broofch hebben ,

en deeze houdt men voor de besten, als ook

de grootfle Kern bevattende. Hier geeft men

den naam van Kraaijebekjes aan. De Keulfe

Noüten, zcgenaamd , zyn dikker en harder van

Dop , ook grootser en langwerpiger , wat droo»

ger en weinig minder Smaakelyk. Deeze groei-

jcn cnkclder dan de Trosnooten , die klein en

rond zyn en zeer hard van Dop. Naar dat de

Nooten vaster of vveeker van zelffkndigheid

zyn , is ook het Gewas der Boomen en het

Hout meer of min gellooten. In de Zuidelyke

deelen van Europa vindt men 'er die tweemaal

's Jaars draagen. Ook wordt gemeld van een

Laaten Nooteboom , die voor St. Jan geen Bla-

den , Bloem of Vrugt , vertoont.

Gebruik De eigen naam deezes Booms , JuglanSi cüe

Nooten
^^^^ ^'^^ anders betekenen kan dan Jovis GloJi^ »

tcont de achtinge , waar in deeze Vrugten reeds

oudtyds waren , en de bynaam van Regia, dat

is Koninglyke Noot, vereert dezelven niet mi»-

der. Het is zeker , dat de Pitten van Jonge

Nooten , uit den doorgefneeden Bolfter ge-

haald , welken men in Vrankryk veel by 't

Nagerecht onder den naam van Cerneaux ê^'

bruikt, van Smaak zeer lekker zyn, docb vol-
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V^asfen en inzonderheid oude gedroogde Nooten , It
^

veel gegeten , bezwaaren de Maag (*) en zyn ^^^^j^

in 't algemeen- voor Galachtige Temperamenten Hoofd- t

nadeelig. Zy werden oudtyds , inzonderheid ,

^J"^^^'

*

na het eeten van Vifch aangepreezen (f), en 'tj^XoU

is te begrypen , dat zy op zwaare Spyzcn niet

gemakkelyk te verduuwcn zyn. Ondertusfchen

hebben de Ouden 'er 7.elfs ccne 1 cgengiftige

kragt aan toegefchreeven , die vsredcrom van de

verzagtende Olie , welke zy , verfch cn ryp

zyndc, bevatten, af lc ^cidon is. iJic nugtercn

's morgens een Mengzel van tweei'NOOtcn , tv/ee

Vygen ,
twintig VVynruitblaadjes , met een

greintje Zouts famengewreeven , at, was den

geheelen dag voor Venyn beveiligd ; zynde zulks

het vermaarde Tegengift van Koning Mithrida-

tes gewccr.r. Ook komen zy in vcele zogenaam-

de Geneesmiddelen tegen de Pest en andere

kwandaartige Ziekten. De onrype Nooten ,

gekonfyt, worden als byzonder dienftig tegen

de zwakheid van de Maag , als ook om Appe-

tyt te verwekken cn de Winden te verdryvcn

niet alleen, maar ook tegen 't Kolyk gepreezen;

dat echter meest aan debygemengde Kraideryën

zal toe te fchryven zyn. Ray nam op zig

zclvcn waar , dat de Mooten , dus toebereid ,

zag.

(-[) Poit Fhcis Nux fit, ?#it Carnts Cajcui ejio. SchoJ.

X 2
II. DEU, III. STOK.
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II. zagtelyk laxeerende zyn , wanneer men 'er '9

ArjEEL. ^onds, na den Eeten , twee of drie van gebruikt.

Hoofd- Ongelooflyk is de Verfcheidenheid van Gc-

•T'^^' neesmiddelen , welken decze Boom plagt uic

^2n^ftG leveren. Dc Katten, tot Poeijer gemaakt,

Geneej zyn , ZO wel als de gedroogde binnen -Bast,

iddeien. Braakmiddel, het welk, wanneer de Maag

met veel Slym bezet is , van vrugt kan zyn, en

dus ZO wel tegen Kolykpynen , als tegen Kramp-

achtige kwaaien der Ingewanden dienen. Zo

is 't dan ook gekx>fbaar, dat de Stuipen in jon.

ge Kindertjes daar door wel zyn genezen: doch

dat , door dezelven dit Middel in te geeven,

de Menfchen hun geheele Leven voor de Val-

lende Ziekte beveiligd zouden zyn ,
gaat wat

ver. Een Baading van de Bladen is tot Voet.

wasfchingvoor de Gezondheid, en een ftooving

met dezelven tegen 't Voeteuvel aangepreezen.

R AY verhaalt , dat het Sap der Wortelen van

deezen Boon» zo fterk purgeert , dat men het

niet dan aan Menfchen van een fterk Geftel

moet ingeeven. De Bolder der Nooten heeft

een famentrekkende Smaak, en het uitgeperftc

Sap dient tegen Keel - Ontfleekingen in Gorgel-

dranken , als ook tot lichting van de Huig. Som-

migen maaken 'er een Oogwater van (*). Het ver-

dikte Sap der Bolfteren , met Honig gekookt

,

dient tot bereiding van het Rob Nucum ,
'Jat

men jn de Apotheeken Dianucum of Diacaryoft

ty-

(*) Dcor het Aftrekzei m Water «gtjes op dea Grind te
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tytelt. Het Schilletje , dat de Pit bekleedt , op II.'

Jenever gezet , wordt van fommigen voor een ^^^^^
Middel tegen 't Kolyk gehouden. Niet minder Hoofd'

gerugts heeft het gedeftilleerde Water van O-stuk.

Jcernooten gemaakt, in 't byzonder 't gene meng^^^y**-

Aqua e tribus Nucibus noemt , om dat het van

driederley voortbrengzelen des Booms , te wee-

ten van de Katten , van de Schepzels of Vrugt-

beginzels en van omtrent rype Nooten , gelyk

men ze konfyt, in 't Franfch rfsf Cerneaux ge-

naamd, geftookt wordt. Dit Water is Zwcct-

en Pisdryvende, Windbreekende en Maagftcr-

kende. De Doppen en het Middelfchot der

Nooten zyn ook in Zweetdryvende Afkookzels

gebruikt. De Olie, die uit volwasfene gedroog-

de Nooten geperst wordt , is , vcrfch zynde ,

in- en uitwendig niet minder heilzaam, dan de

Olie van zoete Amandelen : oud zynde, dient

zy de Schilders , onder den naam van Olie van
Nooten, tot het mengen van hunne Verwen, en
de Schrynwerkers om een Glans te geeven aan

faun Werk , overtreffende in deezen, als ook
in duurzaamheid » wanneer men ze in de Lam-
pen brandt, de Olyf - Olie zeer. Alsdan is zy
dienftig tot wegneeming van de Puiften, Sproe-
ten en Vlakken in 't Aangezigt ; tegen Kneu-
zingen ; als ook om de Kliergezwellen te doen
verflaan; zo Lemery aanmerkt (*).

Ver-

(*) U/uuUhCcp.DyCcnttrh; C/ir. Hïmorrhagia Dcntii. O!.
*xpr. Cicatiix Variolat ; Rti, Angina: zegt LiNNiEUï , en
voegt -er by

, QuéiUtas fufptU*, rarUr .frtftAns. in M*t. ikt,

DWJU III, ftyx,
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II. Verfchcide gebruiken heeft bovendien deczc

^^xiï^*
Boom in de Handwerken. Het af'tiekzel vaa

Hoofd- den Bolfter der Nooten , in Water , geeft

,

6TUK. (Joor beftryking , aan het Eikenhout een 'Noo

tSTOmen '^^^0°''"^'^^^'^
; dus genaamd , om dat hetzelve

Hout. als dan in Kleur naar het Nooteboomen-Hout

gelykt (*). Jn hoe vebl achtingc dit Hout zy

tot verfiering van Kabinetten , Laatafels, Bu-

reaux en ander Schrynwcrk, daar het in dunne

Plaatjes opgelegd , en dan door wryving glad

-iehiaÖte-v«etit/ is^ereJdkuDdig. Dat der Wor-

telen 5 m "'t byzonder ,
" ürckt door de aartige

'tekening cn mengeling van Kleuren , die eene

onefndige verandering van figuuren maaken, tot

verwondering. Het is echter aan broeijing en

den Worm onderhevig, indien het nietopdea

behoorlykën tyd en met de noodige zorgvui*

-digheden gekapt wordt. Vervolgens moetende

Stammen niet op den Grond, maar in deLugc

verheven , gedroogd zyn , en eer mcnze ge-

bruikt, een poos in 't Water gelegen hebben,

waar toe dat van Moerasfen zelfs beter dan

dat vanRiviereö is; dewyl he^; de Kleuren Her-

kcr maakt,

ült de kostbaarheid van dit Hout , en de-

gcdagte Voortbrengzelen, ziet men h'gt, dat de

~ (*; Koning Karei de II. van^Engeland , voor zyne vervol-

van (ïeeze Bolflers te bcftr>-ken , onkcn'iaar ; doch behield



M O N O I K I A. 327

Nooteboomen van de vocrdecligften zyn onder ,11,

de Europifchen : mids de Groeyplaats naar den ^^^^
ciTch zy. In onze Lugtftreek hebben zy, opHooFc-

ver naa , de aartighcid niet , die zy in Vrank-

ryk hebben : vveshalven zy daar ook veel fterker f^^X^'f*
worden voortgeteeld. De Voorttceling gefchiedt

altoos door Nooten die men plant : want dceze

groeijcn fpoedig op , en de Boom geeft gecne

Üitloopers uit. Hy heeft een lommerryke Scha-

duw , doch die oudtyds niet gezond geacht

wcrdt te zyn , ja zelfs voor het daar nevens

groeijcnde of gezaaide fchadelyk (). Anderen

fchryven van een byzondcre vyandfchap tus-

fchen deezen Boom en de. Eiken plaats hebben-

de. Wat hier van zy, t'is aan den eenen kant

zeker, dat de fterke Reuk der Bladen, zig ver

uitfpreidcnde, in Italië cn cl(;r;>;clyke hcere Kli-

maaten Üerker moet zyn dan in het onze, en,

tcrwyl aldaar dikwils alles . door de droogte

kwynt, veel hinderlykcr. Het is dan ligt te bc-

grypen , dat de uitwerking van het menigvuldige

Voedzel , 't welk deezc Boom vnn alle kanten

naar zig trekt uit de. Aarde , te moeten misfen ,

aldaar ook zigtbaarder zal zyn op de nabuurige

Gewasfen , dan alhier ; waar men zelfs dit ten

(•) 7.gUnd;u>n UmhTA gravh et noxla tt:am i

"•«»», nmnlhusqut juxta faüs. Huü. Hip. Nat.
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II. opzigt \an het Gras. befpeurt (*). Men krygt-

*^rxiï^*
'er de Vrugcen best af, door dc Takken met

h5)?d. Stokken te flaan , en dit heeft tot een zondei-

Stu5. ling Spreekwoord aanleiding gegeven (t>

11. (O Ockernooten - Boom , met zeven Lanm*
ju^uns getands Finbladen , het ongepaard^

waf'oor
ongefteeld.

Wy komen thans tot de Nooteboomen van

Noord - Amerika , alwaar L i n n u s dezelven

ftelt fcbooïlingen te zyn. Dricderley komen

'er voor , waar onder de Witte hier de eerfte is.

De Heer G r o n o v i u s bepaalt hem ,
als

Lancetswys' gladde Vinblaadjes hebbende, die

fcherp getand zyn en fpits gepunt, zo lang als

de Steeltjes en. byna egaal van grootte. De

Heer Clayton hadt waargenomen, dat de

Vrugt famengedrukt Eyvormig is, diep mtge-

fneedea en zeer hard , van binnen een uiter-?

maa-

iX) A Spsnjel, a PToman and a IValnut - Tret,

Tht m»Tt tbty are teaten the ietttr ftill tity h.

(z) JuglMns, Foliolis feptenis hnceolatis ferraris ,

fesfiii. Syst. Nat. XII. Veg. XIII. Juglaas alba Fruftu onio

compresfo &c. Gron. yirg. 150, lyo. Nux [iiglans albi

Yirginienfis. Fabk. Tbeat. 1414. Catssb. Car. I. p. T- Ij-

SSLIGM. Vtg. I. Band. p. ii. PI. j6. Nux jugltns Virfifl"»-

«a. &c. PtOK. Mm. 154. T. 309./^, 2.
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maatc kleine Holligheid hebbende en doorgaans II.

zonder Pit. De Engcifclicn , zegt hy , noc- ^^^^^^^

meaze Witte Walnoot. Het is de Witte Vir- Hoofd-

ginifche van Parkinson en C atesb y , ^^^^'^
die in Noord - Amerika Hickery genoemd wordt. ^'^'ï*'""*

De Indiaanen , naamelyk , maaken van de Pit-

ten een Amandel - Mcik , welken zy dus hee-

ten, en daar van heeft de Boom onder de

Europeaanen dien naam bekomen. In de Bos-

fchen rondom de Stad Philadelphia , in Penfyl-

vanie,is hyna de Eikeneen van de geraeenften,

en men heefc 'er drie of vier Verfcheidenhe-

den van , zegt Kalm. Catesby merkt aan

,

dat dezelve in Karolina of Virginie dikwils

zeer grooc wordt , en een Stam krygt van drie

of vier Voeten over 'c Kruis. Het Hout i$

zwaar geaderd , doch wordt niettemin flegts tot

veele Akker- of Bouw-Gereedfchappen gebe-

zigd, en voor een goede Brandftof gehouden,

In de Herfst, als de Nootcn afvallen, gaat dc

Bolder in vieren open , en de Dop is naauwlyks

dan met een Hamer aan ftukken te breeken , be-

vattende eene kleine zoete Pit, daar de Indiaa-

nen een hcilzaame Olie uit perfen. De meeften

,

echter , van deeze Vrugten ftrekken de Zwy-
Ecn en andere Wilde Dieren tot Winter-Aas.

(3) Ockernooten - Boom met elf Lancetswyze

Fm-
Cintrea. 1

(i) Jurlans FolioUs undenls lanccolatis , bafi altera bic- we.
viorc. Syst. Nnt. XII. XIII.

n. De«u III. s-nx. ^ ^
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II.
^ Finhladen , die van agteren aan de tem

^^xix!^' ^3'^^ ^y^'

5TL'5t
Ygj^ deeze, ook in Noord - Amerika huisves-

tende , vind ik niets naders , dan dat ook de

jonge Blaadjes van boven kaal zyn. Misfcliien

zar dezelve tot de gedagte-Verfcheidenheden

van den Witten Nooteboom behooren.

Ju Uns
^'^^ Ockernooten-Boom met vyftien Lancets-

n>kra/''' wyzc getande F'inhladen , de bidtenp
Zwarte.

^j^^-^^j . ^nopjes lovBfi de Oxekn.

Dccze Soort maakt den Zwarten Nooteboom

van Virginie uit , die dus genaamd zou zyn

,

of wegens de donkerheid van het Hout, 'dat

zeer bekwaam is om tot Kastemaakers - Werk te

gebruiken', of wegens de Kleur der Nooten.

Hérmannüs, weleer Hoogleeraar te Leiden,

hadt dezelven -van den toenmaaligen Bisfchop

van Londen gckreegen , die van grootte als een

gewoone Ockernoot waren , hebbende den Bol-

fter dik , groen en Spongieus; den Dop, daar

binnen , zeer hard en zwartachtig, ook zeer dik

cn overlangs diep gcfleufd, de helften zonder

Hart. Clij]

Lugdhat. s
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een igenbivkbaaren Naad famengevocgd Hier II.

in was een zoete eetbaarc Pic. Volgens Ca-^'^,J^^-

TEsEY komen zy in hardheid met dc voor-HooFn.

gaanden overeen. Virginie en Maryland ,
'^^l^^^*^^

veele overige Screeken van Noord - Amerika , BomT"^'

daar de Europcaanen hunne Volkplantingen heb-

ben , zyn vol van deczc Booraen. In Pcnfylva-

Bie, omftreeks Philadelphia , waren zy echter ,

volgens de Waamecming van Kalm, zo ge-

meen als de Witte niet. Linn^ usr Btetkt

aan , dat dc jonge Bladen in dcczc Soort Wol-

lig zyn.

(5) Ockcrnccten - Boem lu^t drie Finhla- v.

den. bJclfr'

Deeze , welken njen ook' driebïadige Noote-digc,

hoorn zou kunnen hectcn , is in dc Vrcstindicn

,

en wel op Jamaika waargenomen , alwaar zy

haare Groeiplaats heeft. B rowne geeft 'cr

langwerpige flrmpe, dricblaeliu; gevind- Piadcn

aan , en enkelde Vrugten als , Besfcn in dc Dxc-

len. Sloane geeft 'er een Vrugt aan, van

grootte als een Moskaac-Noot , cn zegt dat

het een Boom is van twintig Voeten hoog, zo
dik als eens Menfchen Been , met eene Afch-
graauwe Schors , maakcndc met zync Takken
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II. een fraaije Kroon. De Bladen , die met hua

"^'xix!"
«drieën op een Steel ftaan , zyn vuilgroen of

Hoofd, bruinachtig , glad en dun. Uit derzelver Oxe-
sTUK. komen twee Katten, een Duim lang, en de
w«w««-yj.yg^gj^_^ Eyvormig en geelachtig zynde, heb-

ben een Steeltje van dergelyke langte , bevat-

tende onder een dunne Lymerige Schil een

Noot , welke hy nooit open gebroken hadt. Men
vondt deezen Boom aan de Oevers van Rio

Cobre , en in de Velden om de Stad Sr. ]ago

de la Vega, op Bofchagdge plaatfen , overvloe-

dig groeijen.

M Y R I s T I c A. Nooten-MoskaatBoom.

Deczen Boom, zo vermaard wegens dekosc-

baare Spcceryën , die hy uitlevert, cn aan welken

in het Stelzel der Sexen nog geen plaats was

aangeweezen, acht ik gevoeglyk hier te kunnen

befchryven. Het zelfde Recht, dat Linn^eüs
hadt om den Japanfchen Papierboom

, by voor-

beeld , zonder de minfte melding van des-

zelfs Bloemen of Vrugtmaakendc deelen , we-

gens eenige gelykheid van de Vrugt tot de

Moerbeziën te betrekken ; heb ik om deezefl

te laaten volgen op den Ocker- of Walnooten-
Boom, naar wiens Vrugt de Moskaat-Noot in

haare Bolder , myns oordeels , veel meer daa

naar een Perlik , gelyk R ay wil, gelykt. En,
fchoon de Vrugtmaaking niet duidelyk is voor-

geftdd door de Autheuren , fchynt my doch
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\iit dé befchryving van Rum p h i u s te blyken , IK
^

dat de Bloemen, waar uit de Nooten groeijen, ^?ix^
Wyfjes- Bloemen zyn. Ten minfte wordt in Hoofd.

dezelven van niets anders dan van een Stamper®^"'^'

of Vrugtbeginzel , in 't midden van een wit

Kelkje , dat in drie punten gedeeld is , gewag

gemaakt j daar hy anders de Meeldraadjes byna

nooit vergeten heeft te melden.

De Kenmerken van dit Geflagt beftaan dan

tot nog toe , met zekerheid , in een Gebolfter-

de Vrugt , die eene Noot influit , in haar eigen

Dop vervat , en bovendien met zekere Blader-

achtighcid omgeven.

Ik zal hier van, met Rümphius en ande-

ren , drie Soorten , te weeten dc zogenaamde

Wyfjes en Mannetjes , als ook den Wilden

Nooten - Moskaat Boom , voordellen.

(i) Nooten-Moskaat Boom die ronde yrugten '
i.

draagt,
ffl^rlf/'

wyfjes^

De Groeyplaats van deezen , dien men ookM^JJ^'t
den Tammen of Echten Nooten Moskaat Boom
noemt, is op de Molukkifche Eilanden, en hy
wordt alleenlyk op drie derzelven, welken de
Nederlandfche Oostindifche Kompagnie

, daar

toe , aan zekere Luiden verpagt of by Perken uit-

geeft,

(O MyriJlUa Fmau rütundö. Mbi. Nux Moichata Frufttt

Mtundo. C. B. Pin. +07. Nux Myriftica foemina. ClU6. Ex9t,
IJ. DOD. KrwÜ. J393. WEINM. KrMiii. fl. 760.
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II. geeft, gecultiveerd. Banda, dat een trop vatf

Afdeel,
^^^^^e cn andeve kleine Eilandjes rondom zig

Hoofd- heeft , bciieeilcht dezelven. Voor 't overige

STUK. vvord'. deeze Echte Nooten - Moskaat Boom in 't

^llkaat Gebied, van onze Kompagnie nergens gedroogd

39om. groeit ook , zo veel bekend is , op geen an-

dere plaats van den geheelen Aardkloot.

Het is , volgens de befchryving van RüM-

i> H I u s , een Boom , die de gedaante en groot-

te heeft van een Peereboom , maakende een

Piöramidaale Kroóri. Meest fchiet hy op mcC

een enkelen ,
regtcn , maar Ibmtyds ook wel

met twee of drie Stammen. De Bast van den

Boom is effen en donker graauw met groen ge-

mengd , van binnen rood en Sappig. Als men

in den Boom kapt of een Tak daar afbreekt

,

loopt 'er een kleverig licht rood Vogt uit, byna

als dun Bloed ; 't welke ftraks hoog rood be-

flerft , en in het Linnen zodanige VJatken

maakt , die men 'er niet gèmakkelyk kan uic-

wasfchcn. De dikke Takken verdeden zig in

lange dunne Rysjes , daar Bladeren aankomen ,

die veel naar Peerebooms- of Citroen Bladen

gclykcn , maar wat fpitfer zyn , aan de zyderi

niet gekarteld , van boven hoog groen , van on-

deren wat vaalachtig, gelyk die der Kruidnagd-

boomcn , doch zagter , cfFener en van boven

een weinig glimmende. Zy ftaan meest op £^^=

ryën aan de Takjes , niet regt tegen elkander

over- De jonge Blaadjes zyn niet rood, gely^

die van de Nagclboomen , maar witachtig
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licht groen. Aan kromme Steeltjes komen klei- If.

ne Knopjes , die zekere witte Bloempjes of ^xii^
Kelkjes , met driepunten, uitgeeven, in wierHooFiH

midden zig een klein langwerpig ros Knopje

vertoont, dat het Vrugtbeginzelis van de Nccc.^/<,X^x

Meest groeijen deeze Bloempjes aan Trosjes^'"'""*

van twee of drie by malkander: maar de mee-

ften vallen af , zo dat doorgaans de Yrugt cn-

keld groek : men ziet 'er zelden twee of drie

by malkander , en in de negende . Maand na 't

't bloeijcn woruc eerst; de Vrugt ryp , die dan

de figuur en grootte van een PerfJk hccfc , doch

wat toegefpitst is aan het Steeltje , cn overlangs

een Sleuf, welke 'er rondom loopt. By deeze

Sleuve barst de Bolfter, die dan een roodachtige

Kleur heeft i en glad of effen is- van Schil ,

open , cn vertoont de Noot , met haare hoog-

roode Foelie omvangen ; welke, indiende Vrugt

dus cenigc Dagen- aan den Boom blyft , daar

uit vale cn door haare Vettigheid ligt verwormt;

gelyk ook dikwils de Foelie aan den Boom van
Wormen opgegeten wordt.

Door de gekonfyte Nootcn, die wy hier uit DeNoo-

Oostindie over krygen, is deeze gefteldheid van
de Vrugt iedereen bekend. Anders is de Bol-
flcr hard , onaangenaam .van Smaak en famen-
trckkcndc. De cigentlyke Noot,^ van de Foe-
lie gczLivcrd , zit nog in een dunne Dop ,
v?aar uit zy , door Vuur gedroogd zvnde, gepeld
moet worden en verder met Kalkwater toebe-
reid

, om duurzaam en zodanig te zyn , als

".DKJUm. STOK,
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II' onze Oostindifche Kompagnie dezelven ouéei

^
xixf^' den naam van Nooten Moskaat verkoopt. Dee-

Hoofd- ze , in 't Latyn Nux MoscJmta of Myristicl

genaamd , heeft in alle Taaien van Europa by-

jiesZat dien zelfden naam. Dus noemen haar de

£aomi italiaanen Noce Muscada , de Spaanfchcn Nusz

Moscado , de Franfchen JSoix Muscade , de £n-

gelfchen Nutrmggs , en deDuitfchcrs Moskaten^

Nusfen. Derzelver gedaante en Kruiderige

hoedanigheid , als ook het gebruik dat men 'er

als eene Specery van maakt in de Spyzen ,
is

t'over bekend om daar van te fpreeken. Men

weet ook y dat zy , zo wel als de Foelie , een

groote veelheid van Olie bevatten, die 'er, zo

wel door uitperfing als door Deftillatic , uit te

haaien is. Derzelver kragten verfchillen alleen*

lyk in meer of minder trap van fcherpheid, en

daarom , gelyk de Oliën meest uitwendig ge-

bruikt worden , in Pleifters , Zalven en Smec-

ringen, daar een fterke prikkeling der Zenuw-

achtige deelen vereifcht wordt, zyn de Noo-

ten en Foelie gepoeijerd beter ^ tot verfterking

der Ingewanden , verdryving der Winden , ftü-

ling van Kolykpynen , üemping van den Buik-

loop; als ook tegen alle Ongemakken, è'e uit

Zinkingen en dergelyke koude aandoeningen

der Zenuwen ontftaan. Zelfs is het overmaatig

gebruik daar van fchadelyk bevonden. Bo^'

T I ü s verhaalt , dat fommigen daar door eenige

Dagen, zonder gevoel, fpraakeloos, als in een

diepe Slaap , gelegen hebben. Ook mcsli^
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aan, dat het menigvuldig eeten van de gekon- U.

fyte Nooten de Menfchen Slaaperig en vadzig ^^^^

maakt , en als het Geheugen beneemt. Inzon- Hoofd*

derheid is zulks in heete Landen en ï Saizoe-
^'J'"^*

iien fchadelyk. Om den Loop te ftempen ,^u!kMt

worden de Moskaatnooten geroofterd voorge--^'"*'

fchreeven. Een berooking met dezclven is te-

gen de Opftyging dicnllig.

Den ouden Grieken fchynt deeze Specery

onbekend geweest te zyn ; maar de Arabieren

leenden zo wel de Nooten als de Foelie des tc

beter, Gemecijlyk vallen deeze Nooten byna

rond , doch men heeft 'er ook die wat lang-

werpiger en niettemin zeer Aromatiek ryn ,

groeijende aan byzondere Boomen. Bovendien

komen eenige wanftdtigheden onder deeze

Nooten voor, gelyk 'er dus zyn, diemenrree-

Mngs - NoQten nocmt , ook Diefjes- en Konings-

Nooten. Men kan dcrgelyken niet voor by-

zondere -Soorten houden»

(2) Noctcn - Moskaat Boom die langwerpigè n.

Vrupen draagt.
fj^''*

Onder deezen naam is de Boom der jWan-N«>te-

Tetjes -Nooten door - C. Bauiïinus onder-:^"*

Icheidcn. Rümphiüs merkt denzeiven als-

den

. (2) M-jThtUa Fruüu ohlongo. Mihi. Nux MoKhata Fnic*

tuoblongo. C. B. /'i«. 407.Nux-MyriftlM mas. Ci.vs.Sx,u
CQD. Kruiib. I394v WüJNMANN KfuidI,. il 760.

Y
Dttl. IIU STUK»
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n. den voornaamllen onder de Wflde Nooten - MóJi

^!xfx.^" ï^aat Boomen aan» Hy zweemt, in geftalte.

Hoofd- weinig naar den regten Nooteboom. De Bla»

den zyn ook: veel grooter , fommigen een Span,

fommigen anderhalf Voet lang , korter gepunt

en ovaalachtiger , met evenwydige zyd- Rib-

ben 5 gelykendé dus naar de Kanarie - Bladen

,

welken in Oostindie zeer bekend zyn. Vanboven

zyn ze donker groen , van onderen vaal , en hebben

een Aromatieken , doch wilden Smaak , gelyk dié

van den echten Noöteboom , wanneer menzt

kaauwt. De Vrugten hangen niet aan lange dun-

ne Takjes, maar komen op korte dikke Steeltjes»

fomtyds uit de Oxels der Bladen digt by el-

kander voort, Zy zyn rond of langwerpig»

hebbende van buiten een Wolachtigen Bolftei,

die taaijer en harder is dan in de regte Noo-

ten. De eigentlyke Noot, daar binnen, beeft

ook een dunne Schaal , insgelyks omVangèn

met een Goudgeele Foelie , doch dezelve is

byna Smaakeloos , en de Pit van de Noot ge-

heel laf, by de regte Nooten Moskaaten te ge-

iyken; waar van ik ze den bynaam gegeven heb.

In haare Schaal gelykenze veel, als bekend is

,

naar onze Walnooten in de Dop , en de Pit» ^'

gefneeden, vertoont zig gemarmerd, al« de ge*

woone Nooten Moskaaten, maar heeft weinig

Speceryachtigheid, gelyk ik thans in de mynen

ondervind, zynde zelfs wat walgelyk

Smaak. V ^
Op Banda noemt mes deeze Pata Suker,
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dnt is Berg - Nooten , en op Amboina Pala Ou- II.

tang, dat is Wilde of Bofch - Nooten : want zy ^il^^"

groeijen eigentlyk in 't Wilde, in de Bosfchen Hooyo.

en op de Gebergten, wordende niet gecultiveerd

en zeer weinig ingezameld. Het eenigfte, daarj^S^^t

menze toe gebruikt, is zeker Bygeloof , van de^^»''-

Indiaancn waarfchynlyk op dc Europeaancn over-

gewaaid , dat dccze Nooten , by zig gedragen

,

tegen H!oe«!vïnnen en de Kramp, of ook tegea

Stuipen der jonge Kinderen, dienftig zyn zou-

den. Zelfs bereiden 'er de Javaanfe Vrouwtjes

Minnedranken van , om het Manvolk te betove-

ren. Dc Vrouw van zekeren Predikant, den-

zelven drie zulke gebrande Nooten in plaats

van Specery - Nooten ingeevende , om de Per-

fing en Buikloop te ftoppen , verviel hy

daar door in raaskalling en ylhoofdigheid , zo

Ru MP Hl us verhaalt.

Dit onderfcheid van de Bladen en Vrugten 3

tusfchen den zogenaamden Mannetjes en Wyf-

3es Nooten - Moskaat Boom , is aan den vermaar-

den C L u s 1 u s reeds bekend geweest, die vaU

beiden zeer goede Afbeeldingen en befchryvin-

gcn aan 't licht gegeven heeft, eiken iu de

Jaadle vermeerdering by de Ncderduitfche Uit-

gaave van 'c Werk van Do DON éüs gevoegd

zyn. De Takjes, door hem afgebeeld, komeü

zeer wel met de groote Takken van Rdm-
FHiüs overeen, en dit bevestigt hun beidef

echtheid. Van die der doorgefneeden Nooten ,

daar nevens gevoegd, kan men zig ligtelyk uit

V 2 ge.

U'. t>ni» III, STUK.
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IL gckonfyte Nooten vergewisfen» Dit zelfde, iu

Afpeel. tegendeel , bewyst de onechtheid van het xije

liÖo'pD der Mannetjes - Nooten , by WEiNMANf
E-i üK. afgebeeld , alwaar de Bladen volftrekt eveneens

Mo'sllut
beiden zyn , en de Vrugt gantfch onnatuur-

Uotm. lyk Ik bezit een Nooten - Moskaat Boom Tak»

je, dat wederom in Bladen en Vrugten verfchikj

en daarom, zo ik geloove , tot de volgende

Soort , of tot den Wilden , behooren zal.

Myrijka (3) Nooten - MoskaatBoom met Ueine Frug*
s^ivtf.ris. ten.

Eoi" .

Gcu'as verfchilt deeze Boom , dien men
in 't Maleitfch Palala Burong noemt, weinig

van de voorgaanden , maar de Bladen zyn zeer

3ang en naar de langte fmal, op twee Spannen

maar vier Vingeren breed. Van myn Takje

heeft het grootfte op agt Duim langte twee

Duimen breedte , dat byna op 't zelfde uit-

komt. Zy hebben insgelyks evenwvdige Rib-

ben , en de bovenfte zyde is donker groen en

glad , de onderfte met een digte Wolligheid

bekleed. Ook Itaan zy op dikke korte Steeltjes,

aan dunne Takken overhoeks, gelyk in het my-

ne, en de Vrugten komen by Trosfen van drie

of vier voort; hoedanig eene Tros sag bymyn

Tak.

O) M-jTiJika Fmaa minore, ^Ghi. Nia Moschau Fruöo
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Takje bevindt , welke 'er fchynt afgebroken te

zyn. De Nooten zyn vry wat kleiner dan dc

legte Moskaat- of Specery - Noot in de Bol- c\

Her. De natuurlyke Kleur is uit den geelen met

eenig rood , gelyk de Jamboezen. In plaats van //

Sleuf hebben deeze Nooten een uitpuilende'^'

Naad , die 'er in de langtc om heen loopt , cn

van vooTcn een klein Puntje aan den i;o'(lcr ,

zittende daar binnen in zyne Foelie de Noot

,

welke , doorgefnecden zynde , in het midden eene

kleine holligheid liccft, waar in oen ry— n.l-r-

witte zelff-andigheid is, als Asbest. Der.T; ïy-

ke korte Vezeltjes neem ik ook in de doon;;e.

fneeden onr^^pe Vrugt van den Karftengen - Toom

RüMPHiüs merkt aan , dat deeze Wilde

Nootc - Moskaatcn , zo wel als c'e Mannetjes

Nooten , veel toe Aas ftrekken voor den Jaar-

vogel , anders ook Jaagcr - Vogel genaamd (*).

Die Autheur telt vier andere Wilde Soorten

van Nooten - Moskaat Boomen op , welke nog
veel kleiner Vrugten draagen. Alle dcczc wor-
den Palala genoemd van de Indiaanen, terwyl
dc naam van den echten Wyfjes Nooten Boom
in 't Maleitfch Pala is. Deeze Wilde Nooten

-

(*) Dit is de Rhinoccros- Vogel, Buceros Ccrnu maxdU.

fchooa Oranjekleurigen Gdioorndcn Kop cn Eek van de
Vo|^l

, my uit Oostindie prefent gezond:n.

D. IV.

Y 3



542 Eenhuizige B.oomek.

II. Moskaat Bcx)inen groeijen ook op andere Ei-

Tix^*" landen, en zelfs aan dc .Vaste Kust van Mïc,

Hoofd- Ten minflc komt, in de Malabaarië Kruidhof,

$Tus. ggj^ Nootcn-Moskaa: Eoom voor , aldaar Famn^

MoiTiut P^i^^ genaamd , wclkc naasc met den genen ,

die de Mannetjes Nooten óïnx^t , fcbynt over-

een te komen, zo de Hooglecraar EuiiMANNrs

aanmerkt. De Afbeelding, welke zyn Wel Ed.

gegeven heeft van den Ccylonfchen Wilden

Nooten . Moskaat iiooin
, Iryaghedhi gen:iarad

,

vetfchilt door de Bkden zeer , welke als die

van den Kruidnagelboom zyn , cn tegen over

elkander aan de Takjes liaan. Ondertusfcbcn

wordt door de Knopjes , die zig daar aan ver.

toonen, myne Gisfing, dat de Nootrn- Moskaat

Eoom wel tot de Planten , wier Alannclyke en

Vrouwclyke Bloemen van elkander afgezonderd

zyn , behooren mogt , niet weinig waarfchynlyk

gemaakt

F A G ü s. Eeukeboom.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn, dat de

Mannetjes Bloem uit een in vieren gedeelde

Kelk beftaat, van Kloksvv-yze liguur,niettwaa'f

Meeldraadjes , doch geene Bloemkrans heeft >

zo

(*) Vfd. Bt:rm. Tèe,. Ze^Un. p. 173- T. -5. Ware het

dat ik hict in gemis: mogt hebben, zo men 't
«niger^«3^
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zo min als de Wyfjes - Bloemen , wier Kelk

vicrtandig is, met drie Stylen. Gedagte Kelk ^'^j^';^'

verandert in een Zaadhuisje of Vru^t , die fle- Hoofd.

kelig ruig is , vierkleppig , bevattende twee""^*

Zaaden,

Drie Soorten komen 'er in dit Geflagt voor,

waar van de laatfte alleen beantwoordt aan het

gcwoone gebruik van den Geflagtnaam, de an-

deren van ouds Kastanje - Boomen heeten, als

volgt.

Beukeboom met Lancetswyze , fpits ge-

tandt 9 van onderin kaak Bladen, vlatnl*.

Deeze Soort maakt den gewoonen Europi-

fchen Kastanje -Boom uit , die in Vrankryk in^

zonderheid menigvuldig groeit, hoewel hy ook

voorkomt in Spanje , Portugal en Italië. Duitfch-

land en Engeland zyn 'er niet van ontbloot. De
naam is van 't Griekfche woord Kastanon af-

komllig, dat men, met eenige verandering, in

de meefteEuropifche Taaien overgenomen heeft.

De Franfchen noemen hem ChaflaignUr , de

Duitfchers KisUri' of Kastanien-Baum , deEn-

gcl-

fi) Fagus FolÜs laoceolatis acuminato . ferratis , fubtnsnu-

4+7. Hort. Ups. 2S7. ROYEN Lugdiat. 79- Métt. Md. 42*.

In/i. st^. Don. Fetpt. 114. KrJdb. 1275. Caftanea fvlveftiis.'

C. B. ƒ«. 41,. caftanca fativa. C. K. Pm. 41 S.

Y 4
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' II. gelfchen Chestnut - Tree. Dus worden ook dc

'^?ix!^
Vrugten of Karflengen , van de Spaanfchen Cos-

HooFo- tanas, of Morones, wanneer zy groot zyn; en
•TUK. ^eezc laatflen in 't Itah"aanfch Marroni 3 in't

flor^y''
Fi"an^ch Marons , gctyteld.

Deeze Boomen bereiken een aanzienlyke.

grootte. Men heeft op 't Eiland Sicilië ontzag-

lyice Karftengen - Boomen, tot welken niooglyk

die bèhooren zal , daar Kirciif.u van ge-

waagt , als aan den Berg Echna groeijcnde , zo

groot , dat 's nagts ec^ geheele Troep Schaapcn

in deszelfs holte verfchuiling hadt (*). In En-

geland heeft menze zo dik van Stam gezien ,

zegt Ra\ , dat drie Man denzelven niet omva-

demen konden. Dit komt echter niet by den

berugten Karflengen - Boom , in -t Graaffchap

^

Gloucester,die eenen omtrek hadt van 51 Voe-

ii*Dt£L5/^" *. Nog dikker moet die zyn, welke nog

1. iTui: , 'onlangs by Briftol groeide , hébbende eencn

Stam van 19 Voeten over 't kruis, en deezc

werdt geacht meer dan vyf Eeuwen gclban te

hebben.

Dc Karilengen-Boom beeft eene donker brui-

ne of zwartacliti-c Scb.ors. Dc Bladen zyn on-

gevaar twee Duimen breed en byna een half

Vocc

AdANMN FW/. des Piantts. Tttf. CCXIII. Indien,
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Voet lang , dun , ruuw en rimpelig , vsn onde-

ren met een dikke Rib , waar van zydelings
'^^^^ix^^'

veclen zig door het Blad verfpreiden, dat inllooFo-

de geheele omtrek Zaagswyze met haakjes ïs^tuk.

getand. Hy draagt dunne lange Katten, bezet f^^';"-'-"

met Blommetjes in vyven gedeeld, als Kelkjes,

groen van Kleur , verfcheide Meeldraadjes be-

vattende , die geele Topjes hebben en geil van

Reuk, Op andere plaatfen groeijen de Vrugt-

beginzels, welke , volgens de
'
Waameeming

van den Heer A d a n s o n , een halfrond Koe-

peltje maaken , dat Haairig is, in \icr tv,t zes

Tandjes gefneeden , uit welks midJ.cn vcortkc-

men van vier tot zes Doornen , die regt , rol-

rond, Kraakbeenig en glanzig zyn , als zo vccle

Stempels , welke behooren tot even zo veel

Schcpzeltjes of Zaaden , in ieder Eijerllok ver-

vat. De Vrugten , hier op volgende ,
zyn (le-

kei ii^e Bollen, van binnen ruig, dio ryp wor-

dende in vieren fplyten
,
geevende dan twee ,

drie of vier, Karftengcn uit.

Men vindt van dcczen Boom aanmerkelyke

Verfcheidcnheden. Daar is een WÜde, die in

de Bosfchen by de Stad Parys natuurlyk groeit

,

70 fommigen willen , draagendc Vrugten of

Karftergen naauwlyk zo groot ah Hazelnootcn ,

hocdanigen ook zelfs de befte Karll:engcn-}3oo-

men , in Engeland gezaaid
, voortbrengen , vol-

gens Ray , die daarom meent, dat de Land-

a^rt alleen het verfchil in de Karftcngen maaken

rou. Evenwel is het zeker , dat men ze in

Y 5' Vrank-
II. Diiu 111. Stuk.-
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jj, Vrankryk zelfs grooter en kleiner teek, aaa

Afdeel, byzondere Boomen. Dus zyn de Blaifche Kar-

Hoofd
^^"ê^" y wegens haare lekkerheid , ook by ons

stuk!^' vermaard. In 't Lyonnois vallen 'er die zeer

Kaflanjt- goed zyn , de besten in 't Dauphiné,en men

Bcom.
j^ggfj. 'gj. aanzienlyke Bosfchcn van , zelfs in

Bretagne. Zodanigen komen ook in 't Kanton

van Zurich , in Lotharingen en den Elzas aan

den Rbyn , en elders voor. In de middelfte

deelen van Vrankryk , als ook in veifcheidc

Bergachtige Gewesten van Spanjc,Switzerland,

Savoije en Italië , maaken zy het voornaamfte

Voedzd der Inwooneren uit. Sommigen heb-

ben verzekerd , dat menze aldaar tot Meel maal-

de, waar van dan Brood gebakken werd; doch

dit wordt van anderen tegengcfprokcn.

De Kar« 't Is ligt te gelooven, dat in fchraale Lands-

flengen. ^ouwen , waar men overvloed van deeze Vwg-

ten heeft, de honger nooit dezclvcn fpaart. Zie

hier , hoe zy doorgaans in die Landen bereid

worden. Eerst fchilt menze geheelcnal ,
dan

droogt menze volkomen , door middel van Vuur,

en maakt 'er dus een Voorraad van te hebben

tegen den Winter ; als wanneer deeze gedroog-

de Karftengen gemeenlyk in een Ketel , niet

Varkens - Vleefch en Spek , gekookt , en dus als

Bry , of op de manier van Aardappelen, gege-

ten worden. Men braadtze ook tot veran-

dering wel in de heete Asfche , of in een Pan

,

gelyk by ons gefchiedt. Die ilegt of ondeugend

zyn , of 't gene men 'er te veel van heeft ,
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wordt de Zwyncn of andere Beeilcn voor ge- H.

fmeeten. '
^xi?.^

Zeker is 't, dat de Karftengcn, hoe ook be-Hoofd-

reid, zwaar om te verteeren zyn ,
geevendeSTUK.^

veel grof Voedzel: weshalve zy niet dienen ^^'f^'^"
voor fterke en aan den Arbeid gewoone Men-

fchen. Die minder fterk zyn of een zagtvocrig

Leven leiden , behoorcn daar niet tot verzadi-

ging van te eeten. Inzonderheid zyn zy voor

de genen die den Steen hebben , of van Myk-
pyncn en een Kwaadc Maag gekweld worden ,

fchadelyk. Zy maaken , naamelyk , \\<j^t Verito]^-

pingen door haarcn famentrekkenden aart. Het

Afkookzel van dezelven , met den Bast, kan,

uit dien hoofde tegen den Loop dienen. Het

raauwe Meel of Poeijer da: Kstüe^gQn , met

Honig gekookt , en gemengd met Zwavel tot

een Confcrf > is voor de Bloedfpuuwing , Hoofd-

en andere Borstkwaalen dienftig. De uitmelking

van Karflengen en Papaver - Zaad , met een

Afkookzel van Zoethout , kan fomtyds de fcherp-

hcid in 't Wateren wegnecmen. Een Pap van

dczelven gemengd met Garitc - Meel en Azyn

,

doet door uitwendige oplegging de hardheid der

Borften van 't geftremde Zog verflaan. Men
wil ook , dat zy , met Zout gedampt cn ge-

mengd met Honig , ter plaatfc daar men van

ecu Dol Beest gebeten is, ge-appliceerd, daar

tegen van goede uitwerking zyn zouden.

Het Hout van deczcn Boom volgt , in duur-

zaamheid en hardheid , aan het Eikenhout. Men
ver-

11. Dsit. 111. STxnc»
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II. verwondert zig over de fraaiheid , netheid en

'^xi?^* het lang goed blyven van dit Hout, in het Tim-

HooFD- merwerk van de meefte Kerken en Gebouwen,
STUK,

j-jj zuidelyke deelen van Vrankryk. 't Is te

begrypen , dat men aldaar veel gebruik van het-

zelve maakt , om dat men het zo rykelyk by

der hand heeft. De bitterheid van het Sap,

dat 'er in zit , zou hetzelve befchutten voor

den Worm : doch het moet ook op zynen tyd

gekapt zyn , cn niet lang op den Grond leggen

blyven. Zeker Heer , Carleson gena&md,

hadt, gedüurende zyn verblyf in Turkye , aldaar

een Stuk Kastanje - Booms Hout gevonden , 't

vv^elk ten deele verfteend , ten deele nog fny.

baar was. Zodanige Stukken zyn zeldzaam on-

der de Verfteende Houten.

II. (2} Beukeboom mcf Lancetswyf ovaale,fpits

P-Zfla.'
getande, van onderen Wollige Bladen, de

^
vkgini- Katten Draadachtig en met Knoopen.

Een iaage Virginifche Karftengen-Boora ,
die

kleine Vrugten heeft , aan Trosfen , ieder in

een afzondcrlyk ftekelig Huisje groeijende, le-

vert deczc Soort uit , waar toe de Jmerikaan-

fche Kajianje , die de Bladen van agceren met

cene

toIentoffs%c. GroN. Firg. ijo. Fag^is Foliis ovato-lan-

ceolatis ferratis. RoYEN LugSat. 79. Caftanaa puniila Vugi-

nJana &c. Plok. ^/«. 90. CATESB. Car. I. p. T. 9- S^UO»'

r<g. I. li. bi. 14. m lï.
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ecne Zilverachtige Wolligheid bezet heeft, 11.

ook t'huis gebragt wordt. Men vindt hem el-
^Jix.^''

ders de Virginifche Dwerg - Kajlanjeboom gety- Hoofd-

teld. Nogthans wordt hy fomtyds wel zestien

Voeten hoog , met een Stam van agt of tien

Duimen dikte. De Vrugten , die van grootte

omtrent als Hazelnooten zyn , groeijen aan Tros-

fen van vyf of zes by elkander. Zy zyn zoet

van Smaak en aangenaamer dan KarileDgen.

(3) Eeukcboom viet ovaals fiaauw getande iii.

bladen. SySlrlL

" Deeze Soort maakt den gewoonen Beukeboom^^^""'

uit , wiens Latynfche naam fagus , van 't

Griekfch afkomftig , even gelyk wy dit in een

Soort van Eiken gezien hebben , afleidelyk zou

zyn van de eetbaarheid der Vrugten. De Ita-

liaancn noemen hem Faggi , de Spaanfchen Haia
of Faia , de Franfchcn Hêtre , Fau of Fouteau ,

de Kngelfchen Beech of Beechtree ^ de Duit-

fchers Buchbaum of Buche, de Sweeden BöL
Men vindt hem door geheel Europa, maaken-
de zelfs in de Noordelyke deelen groote Bos*
fchen uit. In Engeland en Vrankryk is hy
niet minder gemeen , dan io Duitfchland en

(ï) Fagus FolL'j ovatis obfolete fenatis. Htrt, CRff. 447.
H. Suic. 7SJ, S71. Roven Lugdbat. 79. Mmt. Mei,
13ALIB. Paris. 294. Fagus. C. B. Pm. 415,. CAm. Epit. tiz.

ÏróiT'
üueckeboom. poo^
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II. onze Nederlanden, In Switzerland komt hy zd

AfD£el. (^aar 't laag is als daar 't hoog is , doch

Hooro- 1^00^^ Alpen , zelfs niec op andere Berg*.

STUK. toppen voor , zo de Heer Hall er aan»

Het is een höoge Boom , die niet zelden eea

uitgeilrekte ronde Kroon maakt, hebbende een

dikken Stam , met veele Takken. De Schors

is effen en Alcbgraauw, het Hout wit en hard;

de Bladen gelyken naar die der Popelieren eenigs-

zins, doch zyiï veel korter gefteeld en ronder;

zo dat men dezelven misfcliien eer met die der

Olmen vergelykcn zou kunnen , indien zy niet

door hunne gladheid en kleinte daar van ver-

fchilden , als ook door hnnnc donker groene

Kleur. Meest is deeze Boom aanmerkelyk we-

gens zyne gefchubde Knoppen , fomtyds een

Duim lang , aan 't end fpits , en zo llyf, dac

fommigen dezelven tot Tandeflookers gebruiken.

Hier aan kan men hem , zelfs in 't midden van

den Winter , ligt van ander Geboomte onder-

fcheiden ; maar in 't Voorjaar vcrdwynen die

Knoppen , door het ontrollen derzeiven tot Bla*

derloof. Als de Bladen uitkomen ,
openbaarcn

iig ook de Katten , die naar ruige ronde Bal-

letjes gelyken , aan lange Steden hangende, en

uit Kelkjes famcngefteld , ieder van agt tot tien

Meeldraadjes bevattende. De Vrugtbeginzels

komen , van de Bloemkatten afgezonderd, als

overendftaande Kwasten voort, en veranderen

in Eyvormige gefpitfte Vrugten , die Houtig t
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liard, en van buiten ftekelig ruuw zyn, en ryp n;
wordende aan de Punt in vieren fplyten, zigAï"o^EiL-

openende als een Bloem, en in 't midden door-HooFD-

gaans twee driekantige Zaaden bevattende , van stuk.

taamelyke grootte. Verfcheide van deeze Vrug--^'**'*"**

ten heb ik , voor eenige Jaaren , in de Dreef

voor 't Prinfelyke Lusthuis te Soestdyk, die uit

Beukeboomen beftaat, opgezameld.

Het vöofnaatnft& gebruik , dat men van den
Jj^-^^^*^'*

Beukcboom heeft, is de Brandftof van het Houc , Hout,

als ook , dat daar Pot - Afch van gebrand worde.

LiNNJEüs fchryft zulks daar aan toe, in

Sweeden , en H a l L e r , in Switzerland , zegt

,

het gefchiedt van dit Hout byna alleen (*). An-

deren , ondertusfchen , verhaalen , dat men in

Duitfchlahd de Pot- Afch brandt van Eiken-

Hout, en zoude de oirfprong daar van zyn, dat

men die eerst van Duigen der Weed -Afch

Vaten begonnen hadt te branden , van welke

Duigen , Qayelli , deeze Afch haaren naam zou

hebben , en om dat zy ook fomtyds van de

Scherven van Potten, daar de Weed -Afch in

was geweest , nitgeloogd werdt. Pot - Afch ge-

noemd worden , of naar de Ketels , waar in

men dezelve kookte
, KetëX-Afch. Op die

wyze , zegt men , wordt in 't Kasfelfche , als

ook by Leipzig , een groote menigte vervaar-

digd , doch de mèefte komt uit Poolen en

Rus.

f») Mweria firma , ad focam eptima, ex quj fejs foll
Clnees cUyellati panintur, H4U., Htlv. p. is-.
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'II. Rnsland, over Dantzig j in Holland, Engeland

^f,^'-cn VrankrykC*).

HooFo- Mooglyk wordt dceze Afch van 't eene Hout
STUK. 20 wel als van 'c andere gebrand : wanc die

beiden leveren , gelyk de meefte Planten, door

verbranding een vasc Loogzout uit , gelyk die

zogenaamde Afch bevat. Ondertusfchen vind

ik aangemerkt , dat de Kolen van Beukenhout

byna de besten van allen voor de Chymillen

zyn. Hier aan zal niet ligt iemand twyfeleo ,

die weet, dat het de gemeene Goudfmids-KO;'

len zyn , wier ligt ontvlambaarheid en kragtige

Gloed iedereen bekend is. Aan de Afch van

dit Hout worden ook' byzondere kragten toe-

gefchreeven. Het is bovendien tot Werkhout

-dienrtig, inzonderheid tot zaaken, die ligt van

Stof moeten zyn, gelyk Houwer- , Degen- en

Mesfen. Scheeden , Kamhuizen , Pruikedoozen

,

Zeeven, als ook tot Duigen van groote Vaten,

tot Wagen -Asfen en Wielvellingen enz. De

Bladen des Booms zyn verkoelende met eenige

famentrekking , cn dienen derhalve , door uitwen-

dige opIe.Tï^ing , tegen Ontftcekingen.

De De fi ;rlykti:e hooge Scheer -Haagen worden

Vtu^teu, Beukebooroen gemaakt , die men Mey-

'Beukcn noemt , om dat zy dikwils in Mey

reeds Bloem cn Blad hebben, maar de Vrugten

of Eikels worden niet dan in de Herfst ryp.
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rZy '7.yn. eetlitanr » bevattende een zoet en vet-
^pjj'^j^-

achiig Merg; doch fommigen merken- aaft, dat six»

men dronken wordt , door veel daar van te

'ccte'n: anderen willen , dat 'er Koortfen en an-^^^^^J^^^^

dere Kwaaien door veroirzaakt zouden zyn , zO

wel in 't Vee als in de Menfchen. Zy (trekken

öndertusfchcn voor 't Wild Gedierte , Beeren

,

Zwynen , Inkhoorntjes , Rotten , ook Wilde

Duiven fen Patryzen , veel tot Spyze. De
Hoenders worden gemakkclyk niet dezeïven vet

gcrrir.alxi:. Van het rcmcene Volk wordt , op

Ibmmige plaatfen , ecne Vettigheid daar uit ge-

geperst, v.elke aan hetzelve voor Olie of Boter

ftrekt (*). 'Het Vogt , dat men in de hollig-

heid van oude Beuken vindt , heeft T r a g u s

tegen allerley üitflag, Ruidigheid en Jeiikingcn

der Huid
,
aaiigepreczen (f).

Carpinus. Jukboom.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn, dat de

Mannetjes Bloemen beflaan uit cene eenbladigé

Kelk, met eciie gehaaïrdc Schub , twintig Meel-
draadjes bevattende zonder Bloemblaadjes : de
Wyfjes Bloemen insgelyks , doch in plaats vail

Meeldraadjes hebben dezeïven twee Vrugtbe*

ginzcis en twee Stylen : -zynde de Vrugt èen

Kyvormig Nootje.

Twee

(*) Cjwj. /fat. Md. coHtin. f-Tol?. 11.

(t) TOURNF. dts Plant. tnv. Par-s. f. s.^



354 EENSUïZTcS Boomen;

II. Twee Soorten komen in dit Geflagt voor,

''S""
als volgt.

ruK, (ij Jukboom met de Schuibm dtr Frugt'

Jar^inu,
^^^^^^

'ittulus.

SgbS Deeze Soort bevat het Gewas, dat men in

'

Vrankryk gemeenlyk Charme noemt, misfchien

wegens de fchoonheid der Haagen , van het-

zelve gemaakt , weshalve het by ons den naam

van Haag - Beuk heeft , met Fagus Sepium

ovcfcenkomftig. De Hoogduitfche naam is Ha-

nen- of Stein-Buchen, In de Bosfcheo groei-

jende, daar het zeer gemeen is in alle deelen

Tan Europa , wordt het een redelyk groote

Boom , die dan den naam van Jukboom of Witl'

hoorn voert , wegens het gebruik van zyn Hout.

Deswegen zou hy ook reeds van de Grieken

Ziigia getyteld zyn , en voor een Soort van

Booghout of Ahorn gehouden. De italiaanen

heeten hem CarpinOy de Franfchen C/j«rme (*).

Het is de OJlrys van Theophr astus, diefl

fommigen OJlrya noemen, en waar van Pt ï-

Tom. II. Gen. 1I73. p. 6ii. Hort. Cliff. 447-

Lugdbmt. 7P. Fior. Suec, 7Sfi , ijz. It. Scan. ^6, 7

Lia. Paris. 294. TOURNF. Paris 409. In/I, J8X. POD-

»4i. ICruidb. ijiy. LOB. leon. II. p. 190.

(*) Zeer veikeerdelyk wordt, in 't Franfche Woordf
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K I ü s zegt , 5» dat het een naar de Esfchen
jj^

„ gelykende Boom is, van Bast en Takken ;ApdeÊl.

„•met Biaden als die der Peereboomen , dochjj^Q^^_

5, een weinig langer, dikker en rimpelig, met stuk,

„ infnydingen die over 't geheele Blad loöpen , Jukkim.

„ en Zaad dat in figuur en Kleur naar Gerst

„ zweemt." Anderen houden het voor een Soort

van Olm , ten minile als naar denzclven ge-

lykende. Sommigen meenen dziOxyaen OJiryi

van eenerley betekenis waren , en ver-" anea

dc:cze dus mee dc Ecuken. Ook is het 7ck-i-,

dat de een zo wel als Je ir.c^r tot Schecr-

Haagen , in dc Tuinen , gebruikt worde , en

dan noemen de Franfchen hem Charmiile. Lo--

BEL heeft deezen onzen Haagbeuk, v/aarfchyn*

lyk om dat hy cenigermaate naar den Berkeboom

gelyken zou , met den naam van Betulus be-

fterapeld.

De Jukboom heeft , als gezegd is , een taa^

melyke hoogte.- De Stam is dik en regt, met

een witte Schors, geevende zwaare Takken uit^

die zig in 't ronde uitbreiden , maakende een

lommerryke Kroon* De Takken veranderen ,

by ieder verdeeling > hunne ftreek» De Bladen

zyn ovaal gefpitst en gelyken veel naar die der

Vpeboomen , doch zyn op dc kanten ftekelig

getand, en over 't geheel niet alleen rimpelig

maar op 't gevoel zeer ruuw, bly groen en dus

lichter van Kleur dan de Beuke «Bladen^ Dit
geeft een aangenaame Verfchcideniieid in de

Z 2 Scheer*
II. DML. ni, STUa^
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II» Scheerheggen , van de een en andere gemaakü.

^ xS"* ^^^^^ uitkomen leggen decze Bladen

Hoofd famengevouwen , als een Vel Papier. In de

Zomer hangen uit de oxels der Bladen zekere
jfuk com.

gj22j.j.^j, ^ ^gjj gjj^ ^gjj jj.^^^ hebben van

kleinere Scheedswyze Blaadjes , mee drie Pun-

ten , waar van de middelfte langst , en daar

tusfchen komen kleine Knopjes , als Cicers

,

voort , die het Zaad bevatten , dat een cnkcldc

?it is in ieder Knop of Noot. Hierom is 'c

lan ook waarfchynlyk , dat het Vrugtbeginzel

-nkeld zy , gelyk de Heer A d a n s o n verze-

vcrt , in de Berk , in de Carpinus en in de

i^latanus , waargenomen te hebben (*> ónde-

ren evenwel willen , dat in ieder Schub van de

V'rugt - Aair twee Nootjes aanrypcn zouden (j).

De Haagbeuk, welken men ook Weisjbuchn

of Witte Beuk , tot onderfcheiding van den

anderen , dien men dan Roode of Bruine Beuk

noemt, getyteld vindt , ismeess in achting we-

gens zyn Hout , dat ongemeen taay is , cn der-

halve tot Handvatzeis of Hechten van veelefJey

Werktuigen dienftig. Het wordt ook, by ge-

brek van Ypen- Hout, wel gebruikt tot Wagen*

Asfenen Wiel vellingen, doch inzonderheid tot

Jukken voor de Osfen en andere Werkbeeftcn.

Men maakt 'er Leeften en andere Vormen ,

als ook Klompen en Holblokken van. Üic ^*

dun-

C) Adanson Famill. dts Plant. II. p. i7=>»
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vlogten. Het Afkcokzel der Bladen geneest^''^^^

foratyds de Kwetzuuren van de Paarden. Met Hoof
'

dat van den Bast wordt de Wol geel Severwd'^"*^^

in Sweeden, even als met dat van de Berken.

Uit oude Boomen v an deezen aart , heeft men

een roode , harde , Harst zien zweetcn , die

naar Gom Lak geleek (*).

(2) Jukboom met de Schubben der FrugfAai-
^ JJ;^

ren gezwollen, OMa.

fche.

Deeze Soort wordt dus van de andere, met

den ouden naam van O^rya, onderfcheiden. G.

Baühinus heeft reeds van zodanig eene

,

met een Trosachtige Vrugt , Daar die der Hop-

pe gelykende , gewag gemaakt , zeggende dat

deeze in Italië , de andere in Duitfchland ge-

meen is. Ik onderfcheidze dan met den bynaani

van Italiaanfche , gelyk dezelve door M 1 c h e-

L I u s getyteld wordt , die 'er een Afbeelding

van geeft , welke zeer fraay is ; merkende aan

,

dat 'er van dezelve een Soort is die de Vrugt

korter , en eene andere die dezelve langer

heeft.

(z) C4rpiKaj Squimis Strobüoium inflatis. Hort. C/#^447.

ÏLÜK, Alm. 7. T. 156.
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11. heeft. Men zoude, volgens zyn oordeel, daar

^' Virginifchen Olm met eene Hoppe-

Hoofd- Vrugt , van Ban i STER , betrekken kunnen.

3TUK. Mooglyk is dit de gene , die in de Provincie

Nieuw Jork Tzerhout genoemd wordt, vol-

gens Co L D E N. Hier toe wordt , door L i N-

KJEüs, als cene Verfcheidenheid de bloeijende

Beukeboom of Oftrya, aan den Efchdoorn naver-

want , van P L ü K E N E T I u s (*) , t'huis ge-

bragt. Doch zoude , volgens G r q n o v i u s

,

de gewoone Jukboom zig ook in Noord -Ame-

rika bevinden.

Deeze Soort heeft , volgens L i n n ;e u s ,
de

Vrugten wel naar die der Hoppe gelykende ,

maar beftaande uit opgeblazen Schubben , over-

al geflooten, aan 't Grondfluk ruig, een Noot-

je met twee holligheden inlluitende (f),

De Kenmerken van dit Geflagt zyn, dat de-

zelve Kogelronde Katten heeft , waar van de

Mannetjes beftaan uit Meeldraadjes rondom be-

groeid met Meelknopjes ; de Wyfjes uit veelbla-

dige Bloempjes , wier Styl een omgekrulden Stem-

pel heeft s de Zaaden rondachtig, met den Styl

gefpitst , tot een ronden Bol verzameld in eene

vlokkige Wolligheid.
^^^^^

! (*) In Spee. Flmt. Lmnil. Ed. II. is vcrkcerdeljk
'«

woord flnvisctm voor ftortice.n% geplaatst.

i\) Mant. ah. p.
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Twee Soorten zyn *er van bekend , waar II.

van de eene de Oofterfche , de andere de
'^''xix!^*

VVefterfche heet, als volgt. Hoofd-

(i) Platanus met Gevingerde Bladen,
Pilianu:

De Griekfche naam , Platanos , is van de oofteircbe.

uitgebreidheid der Takken van dit Geboomte

afkomftig. -*:lianus fchryfc, dat Xerxes
zo veel vermaak vond in de Schaduw van een

zodanigen Boom, dat hy in Lydie een gchce-

len Dag , met zyn Krygsheir , daar onder ver-

toefde. Pliniüs gewaagt van cenen Plata-

nus van tagtig Voeten middellyn , in wiens

holte MuTiANus at en zig te ilaapen leid

met eenentwintig Perfoonen by zig. Door het

voorbeeld van een anderen Platanus , wiens

Kroon men met Balken , Tafels cn Banken ,

tot een pragtig Prieel gemaakt hadt , daar C a-

JUS met vyftien Menfchen in gastcreerde ,

wordt zulks opgehelderd. Ten minlte blykt

'er uit 5 dat deeze Soort , in de Ooflerfche

Landen voorkomende , een zeer groote Bootn

wierd , welke ook vermaard was , wegens de

duurzaamheid van zyn Leven. Dus fpreekt

The-

(ï) Plntar.us Foliïs palmaris. Sysu Nat. XII. Tom. II.
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II. T H E O p H R A s Tu s vaii fecncn Platanus op 'c

^"xix^' ^^^^^^ De]phos en eenen anderen in Arcadie

,

Hoofd- beiden door Ag a memnon eigeniiandig ge-

STUK. Tphm, Zy waren, naamelyk, aan Griekenland
rutanus.

^.^^ eigen, maar derwaards uit Afie overge-

bragt, en eerst gebruikt cm 't Graf van Dio-

M E D E s te verfieren. Men plantte dezelven

naderhand in Italië , en hadt 'er zo veel achting

voor , dat de Wortels met Wvn belp'oeid

werden tot bevordering van de groeiza^mheid.

Thans komt hy in verfcheidedeelen van Afï(?,in

Griekenland en op Kandia, in vogtige V'alcijcn

,

voer. Te Rome hadt R a y 'er in de Stad

vcrfchcide hoogc Eoomcn van gezien. Men
vindt hem ook, door aankwecking , in Engeland

en in Vrankryk, omflrccks Parys, alwaar men

hem Plane en ook wel Sycomore tytelt.

De Oofterfche Platanus , dan , is een hooge

Boom , met eene dikke Schors ; dc Bladen naar

die van den Wyngaard gelykcnde, doch vcci

grooter en dieper ingefneeden , zo dat zy zig by-

na als de Vingers van eens Menfchen Hand ver-

wonen. Van boven zyn zy groen, van onderen

^ir. Hy lieeft kleine bleekc fainengcftapeldc

Blocir.pjes ,
' en ronde ruüwe Vrugten ,

van

grootte als een Hazelnoot. H A s s e l Q u i s t

nam dezelven, in Pakflina, naauwkcurig w'aar»

cn vqndt dc Zaaden, daar in vervat, rondach-

tig, Wcderzyds met een Puntje , omringd met

zeker Pluis
, gelyk in dc Kenmerken is aange-

rekend.

De
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De Bladen van deezen Boom zyn bedekt U,

met zeker Meel, 't welk daar af Huivende, T.o^^^f^J^

wel als het Pluis der Zaaden, fchadelyk is. voorHooFD-

de Oogen en de Borst, ja zelfs voor het Ge-^'^"^-

hoor. Ihtegendeel is een Stooving met het^^'""*"-

Afkookzel der Bladen dienftig tegen de Oog-

Ontfteekingen , en de Bast in Azyn gekookt

tegen de Kiespyn , zo fommigen verzekeren.

Het Hout is fyn van Draad , wit en taay ,

hgt en Veerkragrig, niet krimpende nochTcheu»

rende; weshalve het van de Draaijers, Schryn-

werkers, Becldfnydcrs , en tot Mufick- Werk-

tuigen, gebruikt wordt,

(2) Platanus met gekwabdi Bladtn. 11.

Deeze , door den naam van Westerfche on-^s!'''"''''''

dcrfcheiden , groeit natuurlyk in Noord . Ame-
^-^J^^^""-

"

rika, van waar men hem ook, door Zaad, in
^'

Europa heeft overgebragt en voortgeteeld. Ca-
T E s R Y geeft 'er de Afbeelding van", en merkt

aan , dat de Boom in Virginie veel voorkomt op
lange plaatfen , en dat hy onder de andere

l^oome^ uitmunt , door zyne wit en groen ge-

vlakte Schors. Kalm vondt hem , in de Bos-

fchen

(z) Platar.u! Folils lobatts. Htrt. Cllf. 447. Roïem Lugi.

lil- PI. II. Platanus Occidemalis live Viiginienfis. Park.

Z 5
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n. fchen omftreeks Philadelphia , taamelyk menig-

^x?x^^' ^^^^^ë- noemt hem daar gemcenlyk Wa^

Hoofd- ter -Beuk , en onder de Engelfchen Knoopen-

STUK.
^ wegens zyne ronde Vrugten. Om de

PiMAms.
^jjg^g Schaduw werdt deezc Boom aldaar veel

by de Hoffteden en Tuinhuizen geplant , doch

van zelf groeide hy in Moerasfige Landsdou-

wen, onder de Esfchen en roodbloemigeAhorn-

boomen ; gelyk hem ook wel de naam van Vir-

ginifche Ahorn gegeven worde. Dikwils zag

menze van hoogte en dikte als Denneboomen.

Een Weg van Philadelphia naar Gloucefter

,

was 'er als een Dreef mede begroeid , en in

de Stad Nieuw Jork gaven deeze, meten be*

nevens de Sprinkhaanboomen , een lieflyke lom-

mer. Te Chelfca
, by Londen , zyn ook ver-

fcheidene van deezp Boomen geplant , die in

hoogte de grootfte Eiken tarten.

Wat de Bladen aangaat , die zyn niet Vin*

gerachtig mgefneeden , maar hoekig gekwabd ,

van boven helder groen , van onderen wat

Wollig , taamelyk groot en breed. De Zaad-

knoppen 5 naar die van den Oofterfchen vol-

maakt gelykende , hangen enkeld aan Steden

van vier of vyf Duimen lang. In Amerika

blyven zy tot in 't Voorjaar aan den Boom, wan-

neer zy zig openen , om het Zaad te verfprei*

den. In fnelheid van aangroeijing overtreft hy

alle andere Boomen. Van den Bast weeten de

Wilden Schotteltjes, Bakjes, Korfjes en ande-

re dingen te vervaardigen.
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LiQUiDAMBA R. Ambciboom. ^ II.

De benaaming van dit Gellagt zo veel alsHooFii-

vlocibaarc Amber betekenende, geef ik 'er den stuk.

naam van Amherboom van.

De Mannetjes- en Wyfjes - Bloemen hebben

beiden een vierbladigen Kelk , waar in de eer-

ftcn een groot getal Meeldraadjes bevatten , de

anderen, wjer Kelk Bolachtig ronc^ is, twee

Stylen. De Vrugt beftaat uit veele tot een

Kloot famcngcvoegde Zaadhuisjes , die twee-

kleppig zyn en bevrugt met veele Zaaden.

Van dit Geflagt zyn twee Soorten, beiden

in Amerika huisvestende, opgetekend , als volgt.

(1) Amberboom die de Bladen Handpalms- i.

wy^ gehoekt lieeft.

In de befchryving van den eigentlyken Sty-boom.

rax . Boom , die aan de Middellandfchc Zee

groeit, heb ik ook van eene vloeibaare Styrax

gefproken , welke aan de Roode Zee wordt

in!;ezameld en naar Oostindie gevoerd *. Dee- ^ ^ic

zc is verfchille^de van den Westindifchen
-^-'ij^^^'Jj^
fem jbiadz.

( I ) liq-iüamhar Folüs palmato - angulatls. Spt. Nat. XII.

Cfi/T. 486. ROYf.N LugibJ. 534. COLD. Ntvth. 228. Li-

quidambar Arbor. Pluk. Alm. 224. T. 4^. f. <• Cat- Car,

U. T. 55. Stytax Aceris folio. RAj. WJi. II. i6ïi, 17S?.

1I.DW4.. IIl.STUK»



EElTIÏÜlZieE BoOMEW.

^^I» fem, Liquidambar gen2imd, een Harstachtig,

vloeibaar. Vettig Vogt, van dikte als Terben-

HooFiï- thyn cn roodachtig geel van Kleur , fcherp en
sTue,

Kruidétig van Smaak en eenen aangenaamen

ufm!^'"^' •Reuk hebbende, welke als naar dien van Amber

grys en Styrax of Storax zweemt. Hier van

heeft deeze Boom , by fbmmigen, den naam

van Storaxboom bekomen, die hem echter niet

toebelKc.t. Ray noemt hem Styrax met Bk-

den van den Ahornboom , doch anderen hebben

hem, beter , Liquidambar - Boom getyteld. De
Sweeden , in Noord -Amerika , noemen hem

Gyllentra, dat is Guldenboom, zegt Kalm,
doch de Engelfchen heeten hem aldaar Sweet-

gum dat is Zoete Gom.
Deeze Heer nam hem aldaar op verfcheidc

plaatfen, en dus als een gemeene Boom, waar.

Hy kwam best in de Bosfchen
,
op laage Vel-

den en aan Beeken voort. Hy krygt een zeer

dikken Stam , en bereikt dikwils de hoogte van

de grootfte Dennen- en Eikeboomen. Terwyl

hy in de hoogte fchiet , verdorren de onderfte

Twygen en vallen af , waar door de Stam ge-

meenlyk ongetakt is , uitgenomen de Kroon

van boven , die een groote uitgebreidheid

heeft. Mooglyk zal het de geelheid der brcede

glanzige Bladen zyn , die 'cr den naam van

Guldenboom aan doet gecven. De Zaadkor-

rels zitten in ronde getande Vrugten , die in

de Herfst van den Boom vallen, en, dewyl hy

zeer hoog is, verfpreidca dczelven zig door den



Wind ver in 't rondb. Het Hout is zeer fyn II;

van Nerf en gantfch niet hard , kunnende zeer^'^u'^*

glad gepolyst worden, en dus kan men 'er jHoofd-

mec een Mes , zeer fyn Snywerk in niaaken;STUK-

]a zelfs zou het, zo hy wil, tot Vormen kun-^^^^;;^*^'

nen dienen voor de Lettergietery. Het wordt

veel van de Witwerkers gebruikt om Tafels eu

ander Huisraad te maaken , doch heeft, even

als 't Hout van den Tulpenboom, het gebrek

van te krimpen' of krom te trekken, inzonder-

heid als het wat digt aan 't Vuur komt.

De Heer Kalm hadt , in zync Reizen door

Penfylvanie , gecragt te verncemen , of deeze'^'^
^*

Boom weezentlyk den vloeibaaren Amber uit-

leverde. Hém werdt berigt , dat 'er altoos uit

den -Stam , wanneer men 'er-een Infnyding in

maakte , zekere Harst zypelde , die zeer wel-

riekende was ; weshalve de Engelfchen 'er den

naam van Zoete Gom aan gaven; doch de veel-

heid wa^ aldaar tc klein. , om daar van te ver-

zamelen. Men oordeelde , dat, deeze Boom ei-

gentlyk voor 't Klimaat van Karoüna was gc-

fchapen , dewyl dezelve , hoe verder naar 't

Zuiden , hoe meer van deea^ Balfem uitlever-

de. Waarfchynlyk doet hy dit ook in Virgi-

nie 5 dewyl men hem de Virginifche Plata-

nus , daar Styrax uit vloeic, genoemd vindt.

Dac dergelyke Boomen in Mexiko of Nieuw
Spanje voorkomen , van waar men de Liqui-

damber eerst in Europa gebragt heeft , is uit

Hernandez blylibaar.

Wel-
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II- Weleer werdc deeze Bairem by Vaatjes voIeC

^^'xix^* 2;ulk een veelheid in Spanje overgevoerd, dat

Hoofd*, hy een gedeelte van het Kargazoen uitmaakte

;

zynde zo fterk van Geur , dat niet alleen de

ho?m!^'''' Huizen maar ook deStraaten 'er door, als 't wa-

re , bewierookt werden. Tevens kwam een vloei-

baare Olie over, die door afdruiping daar was af-

gehaald , zynde rooder en nog fterkervanUeuk,

Olit van Liquidambar genaamd. Men plagtze

veel in Reukwerken te gebruiken , en daarom

wordt deLiquidamber nog geteld onder de Win-

kelmiddélen. Oók werdt een groote veelheid

daar van gebezigd , om Leder en Handfchoencn

een aangenaamen Geur te geeven, welke ech-

ter, door den tyd, begonnen heeft te vervee-

- len. 't Is zeker, dat deeze Drogery, zo wel

uit- als inwendig, de feigenfchap van alle Krui*

derige Balfems en Oliën heeft.

u JL»-
Ambefboom met langwerpige overhoeki

klr'^jrtT' gegolfde Bladen.

boom? In plaats van MUtkrmdbladige wordt deeze

thans by genaamd Freenide , daar ik geen re-

den voor -vind: want het insgelyks een Vii^i-

(z) Liquidamhar Foliis obloDgis , alternatitn ffnaat-''-

HAM. Arhr. I. p. 366. Myrica Fol. oblongis &c. H*rt. Cjif

,4.5«S. Gron. rirg. 15 ï. COLD. Ifoveb. 2i4- Gale Matiani

AsplenU folio. Pet. Mus. 773. Myrti Brabandci afiflis Am:-



bifch Gewas is , dat op ver naa zo veel hoog- n;

te niet bcreikc als de voorgaarde. In 't Graaf- ^^^f^^
fchap Lancafter van Noord - Amerika , groeit Hoofd-

hetzelve , alwaar Clayton het aan den ftei-"^^-

len Stcenigen Oever van eene Rivier , in de i^^^lT'

fchaduw der Denneboomen , in 't begin van

Juny , zonder. Kentekenen van Vmgtmaaking,

vondt. Plukenetius zegt , dat het naby

komt aan de Brabantfche Myrthus, Cals ge-

naamd
,
'en K» wel Katten draagt als Vrugten,

hebbende de Bladen , gclyk die van het Milt-

kruid , in ilippen verdeeld. De Zaadcn waren

enkeld en bcflooten in tweekleppige Zaadhuis-

jes , die met elkander een ftekeligen Bol for-

meerden.

Thans de Vcelmainigen onder de Eenhuizi-

ge Boomen befchreeven hebbende , gaa ik over

tot de Enkelbroederigen van decze Klasfe

,

waar onder nog verfcheide Boomen voorkomen

,

van welken dc eerfte en niet van de minfte

is , het Geflagt van

P I N u s. Pjnboom.

De andere Kenmerken daar van zyn , dat de
M?,rT^etjes Bloemen een vierbladige Kelk , zonder
Bloer-.alaadjcs , hebben , en de Meelknopjes
bloo: : dc Wyfjes, tot Pytiappeltjes ,vergaard

,

een cwcebloemiee Schub, met eenen^tamper;
zynde het Zaad een Noot , die in eene Vlie-

zige.Wiek vervat is.
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II. In' dit Geflagt zyn behalve de Pynboomen /

Afdeel. Dcnne- en Lorkenboomen , ook de Ceder-

Hoori)- boomen en anderen begreepen, zo dat het ge-

STUK* tal der Soorten twaalf is, als volgt.

j
(i) Pynboora met tweevoudige Bladen j de

^ Wortelblaadjes enkeld en glad.

rynboom.^ Deeze Soort begrypt den Wilden Pynbeom,

die een der geiTieenitc Boomen is in de Noor-

delyke deelen van .de oude Wereld. Men vindt

'er ongemeen groote Bosfchen van , zo wel in

Lapland als in Siberië. Dc Sweeden noemen

'hem Tall , de Rusfen Coclia , de. Laplanders

Betze of Bietze. Hy valt ook in Engeland, al-

waar men hem Berg - Pynboom noemt; in Vran-

kryk, Switzerland, Italië, Ooïlenryk, Poolen en

verfcheide dcelen van Duitfchland , zelfs in onze

'Nederlanden. Men geeft 'er^ in't Hoogduitfch,

in 't algemeen den naam van Fichtenbaum aan

;

doch" fomtyds i-iOemt men hem Fohrenbaum

,

en ook wel Hartsbawn, dat is Harstboom; naar

de verfchi]l(jnd€ gefteldheid en bekwaamheid

tot het een of andere gebruik,

Dc

(1) Pinus Folüs geminis , primordialibus folitarlis
gtór!»-

Syst. Kat. JU. Gen. 1077. p, 6r~. Hort. CUf. 4!o- ^
Suec. 7gg , 174. Mat. Md. 434, ROYEN Lugdhat. 89- D*"

a B. Pin. 491. n. Lapp. 34i. Dalech. Bft. 4f

U;is Julo putpureo. C. B. Pin. 49



M O N O I K I 1. 359

ï)e Pynboomen , in 'c algemeen , hebben eenen If.

ïegt opgcfchooten Stam , naar boven regelmaa-
^^^f^^^

tig verdunnende , en tot eenc aanmerkclyke Hoofd.

hoogte ongetakt. Zy grceijen hooger, zo Lin-'"^"^*

KiEus aanmerkt, in Lapland dan in Sweeden, ^^^^
Deeze Boom, naamelyk, fchynt de koude Lan-

^

den te beminnen cn vak in Duitfchland laager,

C L ü s I u s merkte in Oollenryk den Wilden

Pynboora twecderlcy aan , den eenen met eeo

frisfcher, regterStamen gladder Bast; den an-

deren met een krommer en minder fraaijea

Stam, de Schors ruuw hebbende. In Svvitzcr-

land blyft het ,
volgens den Heer Hall er,

een laage Boom , overal gemeen , en langs den

Rhyn kleine Bofchjcs maakende , tot Giesfen

toe. „ De Schors daar van, zegt hy, is eer

veelhoekig dan gcfchubd : de eerfte Scheede

j, der Bladen bruin , de andere als van Papier ,

„ Afchgraauv^. De Bladen zelf, in die Schee-

3, de
, zyn dubbeld of twee by elkander gevoegd ,

s, gekield» aan de eene zyde verheven , aan dp

andere holrond , Zeegroen cn veel brecder

a, dan in de tamme Pynhoom De Appeltjes ,

5, die onder aan de Bloemdraagende Trosfen

3, hangen , zyn kort en breed ,
Kegelvormig ;

33 de Nooten niet eetbaar".

Aan deeze Soort , naamelyk , heeft onze Rid-

der drie Vcrfcheidenheden ondergefchikt, waar

van de ccrfte is de Zee - Pynboom van B a u h i-

Nüs; de tweede dcszelfs breed': ladige Wilde
PynbooA , met de Katten groenachtig of bleek

".dku iil stük»
^ van
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tl. van Kleur ; de derde dcszelfs fmalbladige ^ mee

*^xïï
^ paarfchachtige Katten. Die van den gewoonen

HooFB- Laplandfchcn en Sweedfchen Pynboom zyn

STUK. gggi ^ of ftrooijcn ten minlte een geel Stuif-

p-S. meel , dat de dorre Hey- velden als Zwavel be-

'"^
dekt.. Men heeft 'er aldaar waargenomen, die

de Steors wit, die dezelve rood en die ze bruin

hebben. Ook ftaan de Bladen , die men , wegens

hunne figuur. Naalden noemt , en welke rond-

om de Looten of Takjes groeijen , in fommigen

ïuimer, in anderen digter,in dceze Soort altoos

twee by elkander in een Scheede, daar zy in de

Denneboomen enkeld zyn. Eene Verfcheiden»

hcid , welke byna alle de Hoofdtakken uit den

Top van een korten Stam , regt en gekroond

uitbreidt, was onzen Ridder in de Bosfchenvan

Lapland zeldzaam , doch overvloedig in zyne

Reize door üpland voorgekomen. Dc hooge

Pynboomen hebben weinige en maar korte Tak-

ken aan de Noord -zyde ; dit maakt de Kroon

zeer fcheef , waar door de Lappen hunnen Koers

in de Bosfchen , als naar 't Kompas, wceten te

richten. Aan vcelen der hoogden waaijen ook

de boven fte Takken , door de guure Winden

,

in die koude Gewesten des Aardkloots, dood;

't welk door de afvallende Takken de Wegen

als verfpert en voor een Reiziger zeer mocielyk

maakt. Niets yzelykers , echter , kwam hem

over , dan toen zyn Ed. door een Bofch van

Pynboomen reisde, verfcheide Dagreizen groot,

't welk kort te vooren door den Blikfem m



M O N O I K I A. 371

brand gciloken was gewees c en dus ten deele II.

deedc een menigte van hemelhooge Pynbooraen , Hoofd-

wier Stammen half doorgebrand waren, om ^^r-^'^J^

vallen met een gekraak, dat verfchrikkelyk was

;

zo dat zy naauwlyks raad wisten tot berging van

hun Lyf.

Gelyk vr.n dc Berken, maaken de Laplanders

van de Pynboomen , die 'er nog gemeener zyn ,

zeer veel gebruik. De Brandftof , die zy 'er

van hcb!;cn , hoewel hocg ncodig , is het min-

üe. Aan Stammen die Icheef üaan , 'c welk op

de Oevers der Rivieren en in Moerasfen dikwils

voorkomt , bevinden zy » dat het Hout aan de

zyde naar den Grond zeer liard is , byna als

Palm - Hout : zy noemen hetzelve Tioern of

Kiosrn , cn maaken 'cr de Plankjes van , die zy

aan de Voeten binden , om 's Winters over de

Sneecw :e kunnen loopcn. Van dat zelfde Hout

maaken zy himne BocGen , om Inkhoorntjes
,

zo wel de gemeene als de Vliegende, die 'er

doch zeldi^aam voorkomen , te fchieten ; voe-

gende het met Berken - Hout ftmen , en dit

vast hechtende met Lym uit de Vellen van

Baarfen G;emaakr.

Volgens onzen Ridder hadt het Ray mis ,Pynboo:n-

toen by verhaalde dat de Laplanders Brood maak-

ten van Berken - Bast * : maar die Autheur * ^-^

fchynt zig alleen in den Boom vergist te hebben. -6^.

Van den Bast der Pynboomen bereiden zy wcc-
zendyk Brood, dat men Pynboom - Brood noe-'

H. Doi,, II r. STOK.
Aa 2"

men
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^pj^^gj
noemen kan, of Brood van Boombast, BarH-

xLvf
" brood in de Sweedfche Taal , en deeze Naam

Hoofd- zal waarfchynlyk R a y misleid hebben. Ten

^'^iv-iide
^^^^ ^^^^^ wordt van hooge Pynboomen, die

Fynhc^i. niet zeer Takkig zyn , de buitenfte dorre Schors

,

dié als uit Schubben bcftaat . afgefchraapt ; ver-

volgens haak men 'er den binnenlten Bast, die

Vezelig , wit en Sappig is , ook af, en droogt

denzelven in de Schaduw. De afhaaling moet

gefchiedcn, wanneer het Spint week is; zodat

de Boom zig gemakkelyk fcbillen laat. Om na

dien gedroogden Bast te gebruiken, braadt men

denzelven een weinig over gloeijende Kolen ,

dan maakt men hem klein en maalt hem , tusfchen

Molenftcencn , tot Meel, 't welk, met Water

gemengd zynde, door lang roeren tot een foort

van Koekjes gebakken wordt, die naauwlyks

een Stroobreed dik zyn , wordende dikwils het

geheele Jaar door van de Lappen gegeten. De

Finnen , die zig in de Wildernisfên tusfchen

Lapland en Sweeden, Lapmark genaamd , wel-

ke vol zyn van Pynboom - Bosfchcn , nedergezet

hebben
, geeven dit Meel aan de Varkens, en

maakcn 'er dezelvcn zo gemakkelyk mede vet,

als de Sweeden met enkel Koom.
HctGree- In Finland vindt men Pynboomen, zo ver-

Men Hout.jj33j^j
^qj-jJ,. ^ ^^^^^ Wortcl eCH

Vadem dik zyn , en vyftien of zestien Vade-

men Stams hebben tot aan de Kroon : zo dat

deeze Boomen omtrent honderd Voeten hoog

moeten zyn. Men rekent dat zy aldaar wel
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by de tweehonderd Jaarcn Ouderdom bereiken.

In Swceden en Noorwegen vallen zy groot

genoeg om die menigte van Greenen - Hout uit

te leveren , welke ons jaarlyks uit Noorwegen

en uit de Oostzee toegebragt wordt, en, zo al-

daar als hier te Lande, tot Planken, Ribben en

Balken
,

gezaagd. Men wil , dat hetzelve van

een byzonder Ilag deezer Wilde Pynboomen ,

Kryn-Pynhoomen genaamd , afkomftif? zy. Dat

in Noorwegen valt is het befte , daar aan volgt

het Sweedfche , 't welk niet zo fyn van nerf is

en minder duurzaam : het Hamburger is weder-

om flegter , cn het Berlynfche van allen het

minft digte en verganklykfte.

De Pynboomen zyn in 't algemeen vermaard

wegens den Harst dien zy bevatten ; 't welk.

meest plaats heeft in de laagfle en Takkiirfte

van Gewas. Deeze Boom , naamclyk , druipt

,

wanneer 'er in gefneeden of gekapt wordt
,

en dat uitloopende Vogc is de Gemcene Tcr-

penthyn 5 welke door de Zonnefchyn uitdroogen-

de , door Vuur of door den tyd , Harst wordt.

Sommige Pynboomen zyn zo vol Harst , dat zy
daar door byna verflikken , cn deeze noemt men
Tadce of Toortfen , en het Plout wordt in 't

Hoogduitfch Kien - Holtz geheten. Van zu'k

Hout worden Strookjes of Splinters tot Fakkels

of Toortfen gebruikt, in vecle deelen van

Duitfchland. In Provence vergaderen de Inirc-

zetcnen niet alleen Harst maar ook verfcheide

Aa 3 Soor-
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Soorten van Pek en andere Harftige Voortbreng-

zelen uit den Wilden Pynbcom. Zy maaken

groeven in de Aarde by den Wortel , en kap-

pen in 't Voorjaar onder in den Stam, waar

uit dan hec Harstachtig Vogt loopt , dat men

uit dc Groeven fchept en in zekere Korven doet

;

wordende het dunne, dat 'er door loopt, Ter-

penthyn gcnaanrd. *t Gene in dc Korven blyft

,

v/ordt met Water in een Ketel gedaarr, men

dellillcert 'er Geest en Olie van Terpenthyn

van , en het overblyvende is de zogenaamde

Rinfe HarsU

cn Het VGornaamfle , dat de Pynboom in t'.e

Noordelyke Landen uitlevert, is Teer. Ten

dien einde wordt dikvvils nianr een Groef om

den Stam gemaakt , en dc Pynboom ift brand

geftoken : 't welk dus tot een groote vernieling

van Kout ftrckt. Anderszins knpt men een Har-

fligen Pynboom klein , en licckt de üükken in

een foort v:;n Oven , wordende d.-^n de uitlco-

pcnde Teer op dergelyke manier vcr:>;aö
"^^^^

r r . .'-ir ^-c Kr'\-'u"t^'nrrt , is Ixt beurende

: ^i: O- Teer bezakt,

— veelal tot Pek

.. hekend is ,
zo

X .: . <
-

: V, !-ct bewanrcD van

IIoiiUvcrK , Schepen en Vaartuigen vcor 't in-

drii-cn der Vogtighcid ; van het Touwwerk ,

en/. Een
:

menigte Pek en Teer wcrdt ons uit

Finland rn andere plaatfen aan de Oostzee, a'»

ook uit Noorwegen, tocgebragt.
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Het Water, daar de Teer in gekookt wordt JI.

om 'er Pek van te maaken , kan ook dienen , ^^^If
zo men aanmerkt , om het Hout , door bellry- Hoofd

king , eenigen tyd voor de Verrotting te bc^^"^'»

waaren. Dergelyk Teerwater is, federt eenige^J^^^u

Jaarcn , op d& aanpryzing van Dr. B e r k e-

LET, Bisfchop van Cloyne in Ierland, tegen

Borstkwaalen ingenomen , en fommigen liebben

zig verbeeld, mcrkelyke baat daar by te vin-

den. De jonge Toppen der Pynboomen houdt

het Gcmcene Volk in Siberië voor een onfeil-

baar middel tegen 't Scheurbuik , zo dc Heer

Gmelin aanmerkt. De vermaarde Hoff»
MAN zegt, dat door dezelven duizenden Mcn-

fchcn daar van verlost zyn. Anderen pryzen

een Afkookzel der Naalden tegen de Waterzugt.

Uit de Vrugten wordt een Olie gedelriliccrd ,

die Goudgeel is van Kleur , zeer doordringende

en tegen de Jicht aangepreezen. Van de nuttigheid

der Harst en Terpentiiyn zal ik , om dat dezel-

ven meest uitwendig gebruikt worden , hier niet

fpreeken. De Denneboom l^ecft die beide Stof-

fen overvloediger en beter.

(2) Pynboom met tweevoudige Bhden , de

Wortelblaadjss enkeld en aan den randpiJa!^

gehaaird, ^^l^:!],

Htrl CliJ. 4S0. H. Ups* 28 J. \Ji*t. M 43 5. ROYEN

Aa 4 LKd-
ll.Dsa« III. STO».
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II. Dit is de Tamme Pynboovi , die in Italië

,

^'Vil^ Spanje en de Zuidelyke deelen van Vrankryk

HooFo- groeit. By Ravenna vindt men een groot Bofcb

»TüK» yajj deeze Pynboomcn, langs den Zee -Oever,

dcrgelyken komen elders in Italië voor. De
oude Romeinen zullen dezelven met hunne Pi'

neta bedoeld hebben, van welken Ovidiüs
fpreekt (*) , en uit Vi r g ili us blykt, dac

menze ook in de Lusthoven nahielde, hoewel

de Natuurlyke Groeiplaats fcheen te zyn op

de Bergen (t). Men wil dat alle Kroonen ,

waar mede eertyds te Korinthen de Overwin-

naars gekroond werden , die in de Isthmifdie

Spelen den Prys behaald hadden , van Pynboo-

men Loof gemaakt waren (|). De Grieken

hebben den Tempel van Neptunus met dezel-

ven beplant en befchaduwd ; ter eere van die

Godheid , waar aan zy deeze Boomen , ( t is

ligt te bcgrypcn om wat reden ,) geheiligd had-

den. Ook werden alle Beeften , die aan den

Afgod Pan zouden ^reofFerd worden , daar men

de bekranst en opgefierd-

De tamme Pynboom , oudtyds fativa , «ri^

im en mavfiieta genaamd, wordt ten minfte zo

groot als de Wilde. Hy heeft de Schors cok

t TJ Ftaxinus in Sylvris pulchertim:i , fin;
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ruuw en roodachtig ) het Hcut ziet geel cn is IL

welriekende. De Bladen , die op de zelfde ma- ^^^^^^
nier voortkomen , zyn veel langer en dunner Hoofd-

dan in de Wilde , en maaken Biesachtige Naal-^"^"^*

den van twee of drie Palmen lang, aan 't endp^^^^J^

fpits , flyf en fteekende. Zo dun als Paarde-

haair
, gelyk D o d o is^. u s dezelven befchryft

,

evenwel , zynze niet. Deeze kroonen de en-

den van de Takjes of Toppen der Boomcn by

bosfen , zynde van een bevallige bleekgroene

Kleur : weshalve deeze Pynboomen dikwils tot

Haagen en Dreeven op de Buitenplaatfen en in

dc Lusthoven , inzonderheid in Duitfchland , ge-

bruikt worden , laatende dezelven zig zo wel en

in zo veelerley figuuren fcheeren , als de Taxis-

boomen.

De Vrugten zyn in deeze veel aanmerkelyker De Pyn.

en grooter dan in de Wilde Pynboomen. Men^Pi'*''*-

noemtze in 't Latyn Strobyli of Cord , in 't

Hoogduitfch Zirhels , en hier van heet hy Zir-

helbaim. De Engelfchen eo B^ranfchen noemcn-
ze Pine-Jpples , Pommes de Pin, dat overeen-

komt met onze benaaming van Pyn- Jppelen,

Zy hebben een Eyvormige Appelachtige figuur,

die in fommigen meer » in anderen minder Ke-
gelvormig is. Aan dcnGrondacun zyn zy breed,
en loepen dunner

, ja zelfs in fommigen vry
fpits uit. De tamme Pynboom heeft ze dik en
ten minde een Vuist groot , hangende neder-
waards gelyk in de andere. Deeze Vrugten
beftaan uit Houtige, dikke Schubben, in 'tron-

H. Deel III stuk. ^ ^®
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II. de om eea Spil geplaatst , en tusfchen zig de

^''D^JEi'* Zaadkorrels bevattende, die men Pyn-Nooten

Hoofd- noemt. Men kan decze Pyn- Appels naauvvlyks

Stuk. door cenig geweld of Werktuig aan itukken

P^iZ' ^'i'yS^"- "1^*1*5 Vuur gelegd, gaan de

Schubben van elkander , cn dan vallen 'er de

Zaaden uit, die men ook wel Amandelen noemt.

Het zelfde gebeurt door de rypwordiog dcezer

Vrugten. Zy hebben in de gewoone Tamme

Pynboomen insgelyks een liarde cn als Steenach-

tige Schaal, waar binnen zy eene Pit bevatten,

die niet onaangenaam van Smaak is. In Italië

worden zy, zo Ray verhaalt, opgezet onder

de Nageregtcc. De Harstaclitigheid van de

Vrugt , die aanmerkelyk is , kleeft evenwel

deeze Pitten aan , en daarom wordt een uitmel-

king van dezelven, of ook het enkele gebruik,

dienflig aangemerkt in Borstkwaalcn cn tot ver-

zagting van de fcherpheid in 't Wateren. Het

Water, van de Pyn - Appelen gede»erd , is

famentrekkendc , zo wel als de Bast cn Bladen,

in Aa-ookzel of Aftrekzei gebruikt.

Kosfe?'"'
op^^è^ van deMannelyke Bloemkatten

,

«os en.
^eij^^jj Pynboom in grootc rcgtopftaande

Bosfen of Trosfen by elkander draaft, merkt

T O ü R N E F O R T aan , dat deeze Trosfcii uit

een menigte van Topjes famengehoopt zyn »

die zig als een klein Hartje vertoonen , en,

door 't Mikroskoop gezien , ieder twee Hok-

jes hebben, waar uit zy een Meelachtig Poe»'

jer ftrooijen , dat uit halfmaanswyze BaJictjes
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bcftaat. Dergelyke gefteldheid der Mannelyke ii.

Bloemen nam die Kruidkenner ook in de Den-

nen en Lorkcboomen waar. L i n n ^ u s , on- Hoofo-

dertusfchen, fchryft aan dit Geflagt veel Meel- stuk.

draadjes toe, die van onderen tot een Kolom-
py^^J^^^

metje zyn famengegrocid , 'c welk aan den Top

verdeeld is , met regtopftaande Meelknopjes.

Anderen merken aan , dat de Meeldraadjes uit

een gemcenen Houtigcn Vezel voortkomen ,

welke het gezegde Kolommetje, daar TouR-
N E F o R T niet op gelet zal hebben , zal zyn.

De Kelk zou , volgens den Ridder , uit vier

Schubben beftaan. Het gene de Heer Ha ller
dien aangaande aanT o u r. N e F o r t toefchryft

,

vind ik by denzclven niet. üit den gcmeenen

Spil zoude tweehokkige Schobben voortkomen ,

gevuld met twee Meelknopjes ().

Co) Pynboom met drievoudige Bladen.
t^J""'

Dit Kenmerk ondcrfcheidt den Noord- Ame- '^ya^^om.

rikaanfchen Pynboom , die 'er de Zwarte of

Pek - Pynboom , en ook wel de TFierookboom gc-

tyteld wordt, volgens Banistek. Evenwel

gaat

(*) Dlffeit ah Abiete Conis masciilfs in Camms Ramis

corfeitis , fiih quolibet (feil. ConoJ Squ.iniac funt altquot,

<3'i tuor facit LiNNiBUS. Ex communi Axi Squaoiac bilocula -

tcs, diia'ms Ar.i!,eris fartae TooRNF. Hall. Jleiw. p. 149-
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n. gaat zulks niet vast , dewy] ook andere Pyn-

^*xi"^' boomen voorkomen met drievoudige Bladen

,

Hoofd- gelyk twee zodanigcn door M i l l e r worden

aangehaald en in Noord - Amerika een Pynboom

p^w' Bladen flegts dubbeld heeft, maar

wiens Vrugten gedoomd zyn, de Geele Pyw
boom , of de Gemeene Pynboom ^'an Jerfey ge-

naamd. De Naalden van doezen zyn tevens

korter en dikker, van Kleur donker groen, de

Appelen kleiner en langwerpiger; wordende hy

derhalve van veelen ook tot de Dennen be-

trokken. Het blyft een laage Boom ,
terwyl

de ecrstgemelde Zwarte tot een aanzienlykc

hoogte flygt.

^^orocne Van beiden maakt men, in Noord -Amerika,

Pek en Teer. „ Eigcntlyk wordt, in de En-

„ gelfche Volkplantingen
, tweederley Teer

„ gebrand, (zegt de Heer Kalm.) De eer-

„ fte is de gemeene Teer , die van de Stam-

3, men. Takken en Wortels , gemaakt wordt;

„ waar toe men meestal Hout neerr.t , dat van

„ zelf verdord en dood is. Deeze manier van

„ Teerbranden is ook de gewoonfie in het

„ Land. Een andere beflaat daar in, dat men

5, de Boomen
, terwyl zy in Leven zyn, aan

„ de eene zyde fchilt, en ze dan nog byna

„ een geheel Jaar laat groeijcn ,
vergaderende

3, middelerwyl de Harst , die uit de Reeten zy-

„ pelt. Dan wordt de Boom om ver gehou-

39 Wen en tot Teer gebrand , welke men Groe-

„ ne Teer noemt. Derzelver Kleur, evenwel ,

„ is
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^, is nagenoeg als die der andere ; doch de be- ri.

5, naaming ontflaat daar uic , dat men ze van

groene en frisfche Boomen vervaardigt. Even Hoofd-

3, zo gaat men in Oofter-Bothnie te werk, en stuk.

„ deeze manier ftrekt tot een groote vernieling ^^j^^^w

3, der Bosfchen , terwyl men in Finland de Teer

„ op de ecrstgemelde wyze brandt. Van de

53 Dennen neemt men, in Amerika, de Zwar-

3, ten alleen : want de Witten deugen tot dit

„ oogmerk niet , zynde integendeel tot Mas-

5, ten , Planken en ander Tirhmerhout , voor-

„ trelFelyk. De Groene wordt duurder betaald

„ dan de gemccne Teer".

(4) Pynboom met vyfvoudige Bladen, die ly.

glad zyn. cS^ra.

De Ouden hebben , met de benaaming van^^"^^"'-

Cembro of Cembri, een Soort van Pynboomen
onderfchciden , welke de Nootjes of Zaaden

broofch van Dop hadt, zo dat menze met de

Handen gemakkelyk kon aan flukken breeken.

CiESALPiN.us hadt gehoord , dat in de Ber-

gen van Trente zodanig een Soort van Pynboo-

:am. EpU. 42. P*inaLr.^rKLrC.JrMlCH.'cr. fz^La^
'3c lerapervirens, Foüis quinis Nucleis edalibui. BSETN. fi.

^. C. 0«. 7. Oks. 2.

«• ^nu nu STüit.
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men voorkwam, 't welk de gene was, die ft,!-

^xfxl^ Nius de Tarectynfche noemde. De Graauw-

Hoofd, bunders gaven 'er den naam van Zimbro aan.

In de Bergachtige deelcn van Europa, die tus-

PyKhsm. fchen Provence en Italië begreepen zyn, is

decze Pynboom zeer gemeen en bekend oe-

der den naam van Alvo of FJvo ;
zynde 'er

naauwlyks een Landman in die Geivesten

,

wiens Huisgezin niet ten decle leeft van hec

Zaad deezcs Booms , dat zeer voedzaam, ge-

«md cn lekker is.

Decze Pynappel- Nootjes worden Arveln ge*

heten in Svvitzerland ^ zegt de Heer

H

aller,

die aanmerkt dat deeze Soort van Pynbooraen

m de hoogfte Berg - Valeijen der Alpen, zelfs

op de barfte Klippen aan de Yskolken van het

Grinde.lwald, overvloedig groeit, zynde gcmak-

kelyk van de anderen te onderfcheiden : „ de-

„ wyl hy de Schors ruuwer heeft, en deKnob-

5, bels geen twee maar vyf famengevoegde Bla-

„ den of Naalden uitgeeven, die langer en fty-

5, ver dan van den gemeenen zyn , cn zeer digc

„ flaan. De Vrugt rondachtig en ongefteeld,

„ hangt niet, maar flaat overcnd, bevattende,

„ tusfchen haare Schubben
,
zagtfchaalige Noot-

„ jes , met Vlcezige eetbaaie Pitten. T)e ge-

j, heele Boom overtreft alle zyne mede-Soor-

j, ten door een zeer aangenaamen Aromatieken

„ Reuk: weshalve ook de jonge Spruiten, door

y, Dcftillatie , eea aangenaamen en kragtigen

„ Balfcra uitleveren. De Nootjes houdc men
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j, in de Switzerfchc Apotheeken na , en merkt- IK

„ ze aan, als de Amandelen overtrcfFende, te-'^^^iï^

„ gen liorstkwaalen cn tot verzagting van de Hoof»-

„ Ongemakken der Waterwegen. In Wallifer.^^'"^^"

„ Land wordt deeze Boom ^rbil en de Vrugt J^'^^;^^^

„ Zirlin geheten , volgens G e s n e r u $."

Gelyk men dus deezen Pynboom in de hoo-

ge Gebergten der Zuidelyke deelen van Euro-

pa waarneemt , zo komt dezelve ook op de

Bergen van Hongarie en Ooftenryk voor (*),

en vak overvloedig in de Noordelyke deelen

van Afie. „ Het is zegt de Heer Gmelin,
j, een natuurlyk Gewas in geheel Siberië, dat

j, de zwaarlle Koude verduurt en de Moerasff-

5, ge plaatfen zeer bemint. Het maakt een hoo-

„ gen Boom , zeer fraay van aanzien , regt van

„ Stam j hoog groen , dikwils dikker dan een

j, groflyvig Menfch. 't Getal der Naalden is

j, doorgaans vyf, nooit meer; zelden vier, xeer

„ zeldzaam drie by elkander : de Appelen groot

en ftomp. In zekere Landllreek , dié Steen-

„ achtig is , met veele vogtige Bosfchen , is

„ zulk een overvloed van deeze Boomen , dat

5, in een vrugtbaar Jaar de Ingezetenen alcemaal

5, naar de Bosfchen trekken , om de Nootjes in

„ te zamelen , die dan zo goedkoop zyn , dat

1, men veertig Pond voor vyfticn Kopekken

„ kan

^
() BEucKMANN. Ep. It. Ctfnr. I. N. 23 , geeft de afbeel-

Balfcm kwam , met de Olsum CêrpAtkum of Daitfchc Kioai-
l:out.Oüeovereenkomftig,
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IL „ kan koopen. Men gebruiktze tot verfnapoi

^'xix!'* '> ^^^^ ^^^^^^ » ^^^^ maaken ligt ee^

Hoofd ransheid in de Maag , als men 'er te veel

sTuiu eet. Vermogende Luiden perfcn 'er een

^^'ie uit, om in de Vasten te gebruiken, die,

„ verfch zynde,zeer wel fmaakt, doch Ipoedig

„ rans wordt. De Doppen van deeze Nootjes

a, gebruiken veelen der Ingezetenen , om een

roode Kleur te geeven aan den Moutwyn.

„ Het Hout ruikt niet llerk en wordt van de

3, Witwerkers in Siberië verkoozen om zj-ne

s, zagtheid en dat het niet veel Harst bevat."

Verfcheiderley naamen geeven deTartaaren,

volgens den Heer Amman, aan deezen Boom,

waar uit blykt , dat hy ook gemeen is in de

middelfle deelen van Afle. De Laplanders, zegt

hy, noemen hem Lygal, en de Nootjes in 't

byzonder Nager : de Rusfen , die in Sibeiie

woonen , Cedr , en de Nootjes Cedroui Ored'

M I c HE L I u s heeft 'er , onder den naam van

Pinajler , een byzonder Geflagt van gemaakt,

dat hy , door de driekantige Naalden en der-

zelver getal , onderfcheidt. L i n n ^ o s zegt

,

dat de Siberifbhe Cederboom vyf rondachtige

Bladen , die aan de binncnzyde kantig en ge-

korven zyn, voortbrengt.

Doktor ScopoLi befchryft (*) de Vrugt-

maakende deelen van deezen Pynboom, die >

zo hy aanmerkt, in de Alpen Cirmo genoemd

wordt , zeer naauwkeurig. „ De Mannelyke

„ Ke-

(*) Anti. 11, HiJiorteQ . Néituraüs. p. ($.
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„ Kegels twee by elkander , een half Duim lang, H.

„ rood , komen onder den oirfprong der nieuwe ^xi^*

„ Bladen voort, en beflaan uit gekielde Schub- Hoofd-

j, ben, die ovaal zyn, en tweehokkige gefteel-
^J^"^'

„ de Meelknopjes. De Vrouwelyke Kegels P^Ln..:

„ of Appelen , ook ovaal, beilaan uit halfron-

„ de Schubben, met een bruine punt gefpitst ,

j, rimpelig , bleek Yzergraauw , aan de binnen-

j, zyde met twee hokjes , die ieder een bruin

5, Nootje bevatten, dat Wigachtig is , met twee

3, hoeken tegenover elkander , en waarin cene

9, eetbaare , Olieachtige, winte Pit, met een

5, roodachtig Velletje bekleed". De Bast van

deezen Boom , zegt hy , is effen : de Bladen

komen drie, vier of vyf, uit een zelfde Scheede

voort ; zy zyn driekantig , met de kanten neder-

waards geftreeken ruuw : de eene vlakte glanzig

en groen , de andere witachtiger en niet groen

hebbende,

Eene Verfcheidenheid , door den HeerGMiLiN

afgebeeld , die de. Appelen kleiner heeft ,js beoo-

ften de Rivier Jcniscea , tot aan de Grenzen

van China toe , cn zelfs in Kamtfchatka , zeer

gemeen. Deeze komt zelden op laage plaatfen

of aan de Oevers der Rivieren, maar meest in

de Gebergten en aan de kanten van Beekjes

voor , leggende aldaar met de Takken langs

den Grond. Evenwel vindt menze nog wel

overend ftaande aan den Voet der Bergen , en

dan ongcvaar eens Wans langtc hoog, met den

E b Stam
II.DÏEL. III. STUK.
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Stam naauwlyks een Duim dik, hebbende een

Tix!^* ruuwe ,
rimpelige

, Afchgraauwe doorgaans geel-

Hoofd- achtige Schors. Zeer hooge Bergen, die als uit

rX-
^^'^ RozCm , op een geftapeld, fchee-

PyrJ'tom. nen te beftaan , fzo dat menze van verre by een

geploegden Akker vergeleek , daar naauwlyks

eenig Kruid op groeide,) hadt zyn Ed gezien,

met dit Geboomte op fbmmigc pJaatfên zodanig

bezet te zyn ; dat zy zig byna als een Heining

van Vrugtboomen aan een Muur vertoonden.

Dit Gewas heeft de Zee - Kapitein L ü p t i e w,

toen hy in 't jaar 1736 digt by den Mond van

de Rivier Lcna overwinteren moest , en zyn

Volk deerlyk aan 't Scheurbuik laboreerde, een

uitmuntend Middel , daar tegen, bevonden te

zyn. De Nootjes zyn wat kleiner, doch van

de zelfde figuur en fmaak , als in de grootere

van deeze Soort.

plus
^^-^ Pynboom met yyf Bladen , die aan dm

StroZ"[ rand ruuw zyn , en eene gladde Schors*

cede?' Een dergelyken Larix , als het den Ridder

behaagt hier uit T o u r n e F o r t aan te haa-

ien, vind ik zelfs op de verbeterde Bladzyde

fi) Folüs quinis margins fcibrls Cordce GROir.

&c.^DU HAMEL. ^rkr. II.
p.'^,^.^. pinus Virglniana

Conis

longis, non ut in vulgari echfnarü. Pluk. Mm. zPJ^^*"^

Caaiienfis longisfimo foUo. TcwmNi. ƒ«/?. ystf.
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niet. Die Kruidkenner geeft alleen den Ame- 11.

rikaanfchcn Larix, met vyf Bladen uit den zelf-^^^^^^-

den oirfprong , van P l u M i e u , op , welken Hoofd.

LiNN/Eüs wil, dat men met deeze SooFt^^^^*

vergelyke, Hy zegt, dat het getal der Zaad-

„ blaadjes van zes tot tien is (*): dat der ^h-Ceder.

„ den vyf, die zagter dan in anderen zyn , drie-

3, kantig en ruuvv , hebbende de kanten b^-na on-

„ zigtbaar of zeer fyn gekarteld. Dc Appel?

„ zyn een Span grcot , en hebben dc Scluib-

„ Deczo is als een middelllag tusfchcn dc Pyn-

5, en Denncboomen der Authewen". C l a y-

TON melde, dat het een zeer hooge Boom is,

die in de Westelyke Bergagdge deelen van Vir-

ginic groeit » wordende de Muitte Pynbo9m ge-

noemd van de Engelfchcn. De gladde Bast cn

de ned^rbangende Appels doen hem inzonderheid

verichillen van de voorgaaJide Soort.

(6) Pvnboom 7jiet gehondelde gefpitjle Bladen, vi.

on.^,j::;

(•) Cotyledones 6 ad lo. Spsc. Plant. U. p. i+zo. Coty!e dcü LLba-

Cedrus. EjEii. It. icz. Caw. Ep. 157. Larii ÜxicuuUs
Yruftu lotundiorc ubtula. Tournf. Irjf. j££.

II. De£l. III. srjs.
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II. Onder deeze eenvoudige bepaaling komt hiet

^^xix^' °P ^^Py^ vermaarde Ceder-

Hoofd- boom, die van Bauiiinüs Kegeldraagtnde

STUK. Ceder met Lorkenbooms Bladen , doch van an-

vaf'tÜH ^^^^^ alleenlyk Ceder van den Libanon gety-

Liè^son. teld wordt. Men vindt hier van , op veele

plaatfen en veelerley manieren , melding ge.

maakt in de Heilige Schrift. In een eigendy-

kc zin leest men verfcheide maaien van de Ce-

ders die op den Libanon waren , zynde door

God aldaar geplant en maakende de heeriytheid

van dien Berg uit (*). In een verbloemde zin

ftrekken zy tot zinnebeelden van levendige

kragt in Menfchcn. De regtvaardige zou groei-

jen als de Ceder. Asfur was een Ceder op

den Libanon , fchoon van Takken, fchaduw-

achtig van Loof en hoog van Stam, hebbende

zyn Top tusfchen digte Takken (f).
Naauw-

lyks eenigen Boom of Plantgewas vindt men

in de Heilige Schrift zo omftandig en haauw-

keurig voorgefteld. Ondertusfchen zyn aan-

merkelyke twyfelingen ontftaan , of het He-

breeufch woord Aeres weezentlyk dien Boom,

welken wy thans daar voor erkennen, betekc-

ne. Door den beroemden Trewis hierover

een omftandig Vertoog uitgegeven , waar in

wel de zaak tot geene zekerheid gebragt wordt,

doch zeer waarfchynlyk gemaakt, dat de Ce-

der

() I Rfg. IV. r. 31. P/ civ. V. 17.
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der van den Libanon een byzondere Soort was

van die Boomen , welken de Arabieren , mcc A«

den Hebreeufchen naam overeenkomftig , Ers fjoi

genoemd hebben, betekenende de Harstdraa-sTu

gende Boomen in 't algemeen , en dus tevens

de Pyn- en Denneboomen , waar van de Ceder lü*

een uitmuntende mede - Soort was (*). En ,

dit is te geloofbaarder , aan den eenen kant ,

om dat dc gemeene Pynboom thans nog wee-

zentlyk in 't Beloofde Land groeit , zo wel als

de Denneboom (f) : aan den anderen kant , om
dat Salomo het Cederen - Hout ook over

Zee van andere plaatfen liet haaien tot den

bouw van zyne Paleizen ; waar nog by komt

,

dat 'er andere Houten toen reeds bekend en in

gebruik waren , die men houdt voor uitmunten-

de Soorten van Ceder , gelyk het Sittim- en

Algummim- Hout, alleenlyk by die Hcbrecufche

naamen bekend
, zynde het laatlte mooglyk

rood Sandcl of Koraalhout geweest (|).

Een

(*) PUnU feltUa^ per Ehket , p. 28. ad. Tib. «Jo, 61.

(t) XLI. m. 15). en LX. vs. 13. Op welke belde

plaatfen men in de Dortfche Overzetting wel leest, de Den-

ne, Beukc en Busbootn ; doch 't welk anderen venraaien,

Abies,Tjcdx, Arhresfue opaca ; dat is Denne- Pyn- en digte

Büomen , mcc elkinder de Glorie aittnaakendc van den Liba-

non. Dit wotdt nader bekragtigd , om dat men hedendaags

geen Beuken, maar wel Pynboomen , benevens den Ceder ,

Ü) Het gene Si
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II. Een der voornaamftè tegenwerpingen van

^
xi"^' vermaarden Sweedfchcn Hoogleeraar Cel-

Hoofd- sius was, dat men de Ceders op den Libanon

STUK. hedendaags niet van die uitmuntende hoogte

vS'd'n ^''"^^ ' ^clke aan dezclvcn is toegcfchrceven

Likano». geweest. Gcloofwaardige Reizigers, inderdaad,

gelyk DE Bruin cn de la Rocqüe,
geeven 'er Aftekeningen van j dfe in 't geheel

niet naar een Boom van het Geflagtdcr Den-

neboomcn gclyken. Zy vonden dat deeze Ce-

ders een korten Stam hadden , zigtó vee/c dik-

ke ktotnïne Takken uitfpreidendc , en derhalve

,

i'o het fchccn , geenszins tot Maften ^
Balkon

of Planken bekwaam. Het getal dcezer oude

Cedcrboomcn , op dien Berg , bevondt Maun-

i)RF.L maar zestien te zyn , cn de Stam van

een der grootften was omtrent zes Voeten

dik (*). Dc Boom verdeelde zig , ccnige Voe-

ten boven den Grond , in vyven ,
zynde ieder

Tak zo dik als een geheel'c Boo.m. Ik zie

niet, waar uit hun bleek , dat dit de echte

Ccdciboomen waren. Mooglyk zyn het van

dat ilig van Pynboömcn L'cwccst , welken men

Tx-

jT)N!i & TntMELLiI penoemd , 'lt:tit fim* Cdrm :
van h«
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TadcB of Kienboomen noemt : mooglyk ande- II.

ren. Men zou kunnen vraagen , waar dat die
^^f^^'

vermaarde Ceders van den Libanon dan gcblee- IIoofd-

ven zyn ? Misfchien werden de meeften door

den Tempelbouw van Salomo uitgeroeid, alzo ^^^^^^^^

hy naderhand het Cederen -Hout van elders z.i^^*».

haaien liet : misfchien zyn zy door Hcmelfch

Vuur in brand geftoken en verteerd , gelyk ze-

kere zinfpeeling in de Heilige Schrift fchync

aan te duiden (*).

Van den Room , die thans de Ceder van den

Libanon genoemd wordt , waren in de Werken

der Kruidkundigen nog niet dan Takken ,
met

eenige Pyn - Appelen daar aan , in 't licht gege-

ven ;
gelyk de beroemde Trew zelf op de eer-

Ite Plaat der Uitgeleeze Planten , van E h r e t

te Londen getekend , hadt gedaan : weshalve ,

aangezien die Boom reeds llerk in Engeland

vermenigvuldigd is, hy gedagten Heer verzogt,

om ecnc Afbeelding daar van te bezorgen. Die

vermaarde Man twyfelde , naamelyk, niet, of

deeze Ceder zou , vry en vrank opgroeijende ,

geenszins zulk een korten Stam en kromme

Takken hebben , als men in de hier voor ge-

melde Aftekeningen ziet. Ondertusfchen wa-

ren die Ceders , aan den Vyver van de ChtU

(*) ^icb. XI. VS. 1 , 2. Doet Uwe Deure op, o Libanon ,

«iLyle dc Cederen gevallen zyn ; dewyie die hecrlykc Bo«-

lI.DKt. IIL STUKi
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n. feaanfchen Tuin geplant , even zo monftreDs

,

"^xix!^ gelyk zyne Zesdgfte Plaat de Afbeelding van

HooFD' een der grootften voorflelt , met niet minder

STUK. ]^'romme Takken. Doch dit moet toevallig zyn,

v4wt» zo hy oordeelt en meent bevestigd te worden

LiiaKin. cloor dc Afbeelding op zyne Een - en - zestigfte

Plaat , die door den Heer E h r e t getekend

was naar twee Cederboomen van mimig Voeten

hoog ,
zig op de Lustplaats van den Hcvtog

van Portland, Bulfdrode genaamd, bevindende;

welke in Geftalte veel nader den Pynboom ge-

lyken, hebbende een regten Stam , met horizon-

taaie Takken en eene Pieramiedaale Kroon. LiK-

ïJ.EüS vondt 'cr in de Tuin van Chelfea , die

van ontzaglykc grootte waren (*).

In de deelen der Vrugtmaaking komt de Ce-

derboom , gelyk uit de Afbeeldingen in 't ge-

dagte Werk van Trew blykt , met dc Pyn-

boomen overeen ; doch de Eladen of Naalden

groeijen niet twee of drie in eene Scheede , maar

in menigte tropswyze by elkander , het welke

ToüRNEFORT den Ceder tot den Lorke-

boom , daar hy zeer naby komt , heeft doen

t'huis brengen. De figuur der Vrugten is ook

niet Suikerbroodachtig , maar langwerpig rond.

Dezelven beftaan niet uit Houtachtige, maar uit

Vliesachtig dunne Schubben , die echter llyf

zyn , meest plat op elkander leggende , doch

Chtlieaao plmcs. Link. liirt, C^J,
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aan de Punt een weinig omgeboogen, en dit Ii;

maakt de Ceder - Appelen op 't gevoel wat^^^^f^^^

ruuvv. Zy hangen ook niet nederwaards, ge- Hoofd-

]yk men dit in de valfche Afbeelding van Lo-*t"*^-

B E L , en in de monllreuze van W e i n m a n n , ^J'^J^

dus vertoond ziet , maar ftaan met het End op. ^^^^"o*--

waards gekeerd aan de Takken. Door laauw

Water gaan deeze Schubben van malkander ,

daar men in de Pyn - Appelen zulks niet kan

uitwerken dan door Vuur. 't Getal der Zaad-

Van ouds is , onder den naam van Cedri* of cedet-

Cedrium, zekere Terbenthynachtige Vogtigheid^iie"

bekend geweest , die uit den Cederboom vloei-

de, en door uitdrooging de gedaante aannam

van eene Traan of Harst. Plinius zegt,

dat de Groote Ceder , Cedrelate of Denne-

Ceder genaamd, eene Pek geeft , die men Ce-

dria tytelt, dat is Ceder -Harst. Anderen gee-

ven dien naam aan zeker Waterachtig Sap, dat

uit dien Boom door affnyding van de Takken
vloeit, en by Columella heet Liquor Ce-

drius. De Egyptenaars leiden 'er de gemeen-

fle Lyken in, die, van dit Vogt doordrongen

en dan opgedroogd , eenigermaate gebalfemd
waren. Anderen , wederom, cn wel de mee-
ften , noemden dus eene Olie , welke men op
verfchcide manieren uit het Hout van deezen
Boom bekomt. Sommigen branden of braaden
'er die Olie uit , en dan is 't een foort van
ïecr, welke van de Franfchen, in Provence ,
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II. Huile de Tac geuoemd wordt, om dat zydie

^
xiT^^'

g^tiruiken tegen de Schurft en 't Ongediert der

Hoofd- Schaapen. Esnigen kookai het Hout van den

STUK. Ceder , of ook van andere Harstachtige Boo-

v^'t^n » ^ fcheppen 'er dan de Olie af, welke

Libantn. dus heldcF en zuiver is , genaamd Huik de Ga-

de. Een derde manier is , door Deftillatie, zo

van Cederen- als andere Houten, en op die

manier bekomt men de regte zogenaamde Hui-

le de Cedre , gemecnJyk 01. de Cedro ,
welke

oudtyds veel gebruikt werdt tot het balfemen

der Lyken , als ook om Boeken en andere din-

gen voor de Mot en ander Ongediert te bewaa-

ren ; doch mooT;lyk in dcezen niet beter of

kragtiger zal z\m dan de Terbcnthyn - Olie.

Ook is deeze Ceder -Olie, inwendig, byna in

kragten met de Genevcr - Oh'e gelyk, en zeer

heet , maar by uitneemendheid welriekende.

Het Ce- Het Cederen - Hout was van ouds in zo veel

Hout!" achtinge, dat het tot de Offerhanden der Is-

raëlieten behoorde. De Arke des Verbonds en

al het Houtwerk aan den Tabernakel , was ge-

maakt van dergelyke StofFe. Koning Salomo

hadt meer dan tagtigduizcnd Houthakkers in bet

Gebergte , om Cederen- en Dennen - Hout tc

kappen tot den Tempelbouw. Het Huis des

Wouds van Libanon , dat die Vorst bouv^^en

deedt, hadt de Pylaaren , Balken, Ribben en

Planken , daar het uit beflondt , altemaal van

Cederen . Hout. De geheele Tempel van Je-

rufalem hadt aan den Wand een Cederen Be-
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fchot 5 zo dat men geen Steenen kon zien. Door II.'

de vcrwoeiliuge dier Stad, een en andermaal /^Jfj;^'

is dus een Schat van dat kostbaare Hout ver-HooFD'.

nield. Men heeft het naderhand altoos in waar-^^"'^*^

de gehouden, zo om zynen Geur, als om zyne^^^^ ^„

duurzaamheid. P l i n i u s zegt, dat het noch

Wormfteekig wordt , noch veroudert. Hier

van de Spreekwoorden , die het in deczen by»

na met Marmer gelyk ftellen (*), Het fchynt

weleer onder de Winkelmiddelen gerekend te

zyn (t) , hoewel ik van de Geneeskundige krag-

ten van het Hout , als Hout , niets aangetekend

vind. Het is nog, gelyk men weet, in gebruik

tot het maaken van keurlyke Kabinetten : doch

tegenwoordig komt het weinig dan uit Oost-

en Westindie , dat dien naam draagt , verfchil-

lende zeer in hardheid , als ook in fynheid en

kragt van dien Geur, welke hetzelve een zeer

goed Bewaarmiddel maakt van gedroc^de In-

iekten , Vogels en Gedierten.

(7) Pynboom met gebo7idelde Jiompe Bladen. vu.

DitLorkea-

(*) Lo^ul Cedro ilgnn. PeRS. Saty. I. v. 42. ld est dig-

na Immortalitat*. HorATRW «gt dus ook : Sftramw Cnr-

mina fin^i T>osfi lintndm Cedro. De Boeken van Noma zouden

(t; De Ligao Cedri, in Officia



39Ö Eenhuizige Boomen;

II. Dit maakt het voornaamfte verfchil tusfchen

^^xS!^' Cederboom en den Lorkenboom uit: dac

Hoofd- naamelyk deeze de Naalden Itomp heeft. Hy
STUK.

groeit in een gedeelte van Europa cn Afie.

htam}"^' Het is door geheel Siberië een der gemeende

Boomen , zo de Heer G me li n aanmerkt,

die verhevene plaatfen bemint, maakendedik-

wils Bosfchen , daar doorgaans eenige Pyuboo-

men onder gemengd zyn. Even 't zelfde doet

hy in de Alpen van Svvitzcrland ,
hooger

op grocijende dan de Denneboomen. In Swee-

den 5 als ook in Groot - Brirtannie , fchynt hy

zo min als in de Nederlanden bekend te zyn,

doch valt in de Bergachtige Bosfchen van Vrank-

kryk , Spanje en Ooflenryk , zelfs omftreeks

Weencn. Een groocc menigte van deeze Boo-

men , en zwaare Stammen , komen voor in de

Bosfchen van Tyrol, alwaar jaarlyks veel van

dezelven geveld , en dan langs de Rivieren

naar Verona worden afgevoerd , tot dienst van

Italië

Het is een Boom die met een regten Stam

opfchiet gelyk de Pynboomen , en ook zeer

hoog wordt. Plinius fchryft van eenen

La-

XIII. Abies Folüs fasdculatis obtufls. Hort. Cliff. 4^0-

Med. 437. ROYEN LugdhMt. SP. Gmel. Sib. I. p. I7<-

lix Folio declduo Conifera.
J. B. Hi/l. I. p. 2«5-

Jlngl. 4j. f. II. Larix. C. B. Pin. 493. DOD. P"»pf'

Cam. Efit, , ^6, DOD. Krwdb. 1357. TOüBNf.

(*) SCOPOLI Fkr. Cgmiolics. p. 4«3.
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Larix van honderdtwintig Voeten Stams, die
|jj

zyne Takken honderd Voeten ver uitbreidde. Afdeel;^

De Bast is zeer dik, met geweldige Scheuren , jj^^J^
van binnen roodachtig. Aan den Stam geeft stuk.

hy overal Takken uit, niet waterpas, maar op- Ltrkt*^

WT-rs geftrekt , die aan de Enden taay zyn*""*

-r W'ilgen , geelachtig van Kleur , en

^ngenaam van Reuk. De Naalden ko-

tropjes of bondeltjes , die zig Kroons-

iu-eiden , rondom de Takjes uit dikke

Kiioo. li voort, en zyn niet hard noch Steke-

lig. Het aanmerkclyktte is , dat hy dezelven

•s Winters verliest of vallen laat , tegen de na-

tuur der Pynboomen. De Bloemkatjes zyn

paarfch en welriekende; de Vrugten komen na-

genoeg met die der Cederboomen en der Cy-

presfen overeen , ftaande opwaards of knikkende

:

zy bevatten , tusfchen haare Schubben , kleine

gewiekte Zaaden , die een Kern hebben, niet

onaangenaam van Smaak.

Deeze Boom wordt van de Duitfchers Ler-

chenhaum genoemd , niet , als of 'er de Leeuw-

rikken 'eenige betrekking toe hadden , maar in

navolging van den Latynfchen naam Larix , ge-

lyk hem de Italiaanen en Spanjaarden Larice

heetcn en de Engelfchen Larchtree, De Fran-

fcho naam ,
Meleze, zal waarfchynlyk van het

Honiirachtig uitzweetzel deezes Booms , dat

men Manna van Brianpn noemt , afkomftig

zyn. Deeze Manna , wel de helft flapper dan

de Italiaanfche , wordt by Brian^on , een Stad

m
Ih DEEu III, Stuk.
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II. in 't Dauphiné, ingezameld; dochopdemeff*

Afdeel- fte andere plaatfen vindt menze niet, of verga-

hSfd- tiert ze liever op de Bladen van andere Boo-

STUK. men , inzonderheid van de Esfchen in Kalabrie,

Ifffft"^*'"'
^^^^^ vervolgens zullen zien. Ondertusfchen

wordt deeze Manna der Lorkenboomen , die

een weinig naar Harst fmaakt, by gebrek der

andere nog wel gebruikt.

Mtnna Deezc Manna komt niet altoos op de Lorken-

Bladen, boomen voor. In een heet en droog Saizoen,

alleen , openbaart zy «g , en is dan moeielyk

van de Bladen af te krygen , wegens haare taay-

heid. De tyd des Jaars , dat men 'er dus de

Boomen mede bezwangerd vindt, is van 't mid-

den van Juny tot Augultus. De Boeren kappen,

in dit geval 3 een menigte Takken met Bladen,

daar zy de meefte aan waarneemen , af j en

maaken 'er hoopen van , in de fchaduw onder

de Boomen. Dus wordt het Sap verdikt, wordt

llyf en klontert : zo dat men het kan verzame-

len ; waar na het in deZonnefchyu gelegd wordt

om te droogco. Sommigen hebben decze Man-

na wel voor een Daanw gehouden, die op de

Boomen vak , docii uit de Proefneemingen V23

Lob EL en Pena, op Takken zonder Man-

na , in een Wynkelder gebragt , die 'er 's ande-

rendaags zeer mede bezet waren ,
blykt dat zy

het eigentlykc uitzweetzel van deeze Boomen

tiSbhe Het voomaamfle , dat de Lorkenboom ukle-

Terben- -yert , is de Terbmthju , welke men, om dat
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zy veel van Venetië plagt te komen , Vene-

tiaanfche noemt, en onder deezen naam in de x^l^***

Winkelen kent. Die men van deezen aart inHooFD-

Vrankryk gebruikt , wordt meest in 't Dau-*^^^'^*

phiné, of ook in de Landftreek, waar in debJm,

Stad Lyons legt , inzonderheid op den zoge-

naamden Pilatus - Berg , vergaderd. De zuiver-

fte , die zo helder is als Water , vloeit uit

doorgeftoken Blaasjes, welke zig van buitea

aan den Boom openbaaren ; de meefte komt

uit infnydingen , welke men in 't Voorjaar of in

de Herfst aan den Stam des Booms maakt.

Deeze , zo wel als de andere , wordt in 'd

kort geelachtig en dik. Uit afgefneeden Tak-

ken en afgekapte Stammen vloeit ook dikwils

deeze Terbenthyn, welke zo uit- als inwendig

een fchoon Geneesmiddel is ; tot zuivering en

heeling van allerley Wonden, inzonderheid om
dezclven voor Rotting te bewaaren , uitmunten*

de. Hierom komt zy in veele Pleiflers en Zal-

ven. In de Klyfteeren gemengd is zy zeer

dienftig tot verzagting van de afgefchuurde of

gekwetfte Darm - Wanden in de Roodc en an-

dere Buikloop : inwendig niet minder in fom-

mige Kwaaien der Waterwegen en tot ontlas.

ting der Stoffen van 't Graveel , doende het

Water fterk loozen , met eene Violen - Reuk.

Evenwel is het inwendig gebruik van dit Mid-

del niet akoos even veilig. Het kan Hoofd-

pyn en Duizeligheid veroirzaaken , door ver-

zwakking van de Maag en vergaaring van Win-
den,

II. Dstt. lU. Stvk.
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den , indien menze veel gebruikt ; hetwelk' dit*

^" wils gebeurt in de genen , die met Vcnus-kwaa-

3- len behebt zyn. Ook heeft Hildanus, uit

het gebruik van Terbcnthyn , na eene opvul-

ling van de Maag met zwaare Spyzen, eene

Opftopping van 'c Wateren waargenomen,

ca In Siberië levert deeze Boom veel Harst

uit , die van zelf in of onder de Schors /Iremt

en hard wordt , gelykerwys in de zogenaamde

Kienboomen. Onder het Landvolk , en zelfs on-

der de Rusfen , is 't een gewoonte , deze

Harst in de Mond te houden , en allengs te

laatcn fmekcn , achtende den Smaak derzelve,

die een weinigje bitter is , niet onaangenaam.

De verwondering, hier over, moet verminde-

ren, wanneer men weet , dat deeze Boom in

'c Voorjaar een Gomachtig Vogt uitgeeft, en

niet dan in de Herfst of tegén den Winter

het Harstachtige Vogt , hem eigen. Van de

gedagte Gom is zelfs onlangs ,
volgens het Be-

rigt van den Hoogleeraar Pallas ,
in

Ufifche Provincie een menigte ingezameld j
vreU

ke men in de Apotheeken voor Gom van Se-

negal zou kunnen invoeren. Dezelve is wel zo

helder niet , doch heeft een genoegzaamen trap

van kleverigheid , om te denken dat men die ook

in de Manufaktuuren , in plaats van de gcwoone

of Arabifche Gom, zou kunnen bezigen (*)•

Nog

(») Reifi iwrtb vtr/thtidtnt Pnvinxtn diS R"'/-
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Nog een ander zonderling gébruik , dat men
^^^^'^^^

Sn die deelen des Aardbodems van den Lorken- xrx.

boom heeft , verhaak de Heer Gmelin met Hoofd-

deeze Woorden. „ De Siberifche Jaagers of'^^^*^_

„ Sabelvangers zoeken de afgelegenfte en verst

5, van de Menfchelyke Samenleeving afgezon-

>, derde ftreeken, om een rykcr Vangst tc heb-

3, ben. Hier zyn zy genoodzaakt den geheclen

5, Winter , al is 't nog zo koud, in de ruuwfte

5, plaatfen te verkeeren. Dikwils, nu, gebeurt

3, het , dat door de yzelyke Koude de Gest

van 't Erood bevriest en dus geheel kragteloos

5, wordt. In deeze dringende nood fchraapen

5, zy het weeke der Lorken - Stammen , dat tus-

5, fchen het Spint en den buitenften Bast lege

,

't welk zy zeggen zeer Sappig en zoct te zyn >

^, met een Mes af; laaten hetzelve, een Uur

„ lang , met Water op 't Vuur meuken ; doen

^ , 'er dan Rogge - Meel by , en begraaven het ver-

„ volgens in de Sneeuw , waar zy het na ver-

„ loop van twaalf üur<*n uitneemen : dan is de

„ Gisting reeds begonnen , en het Hef, dat op

„ den Bodem legt , dient hun voor Gest (*).

Het Hout van den Lorkenboom aangaande ;Het Hont,

is 't zonderling , hoe P L i n i u s , op 't gezag

van V I T R ü V I ü s , zo 't fchynt , heeft kunnen

fchryven , dat hetzelve niet branden wil aan den

Haard, noch Kolen geeft, ]a zo min in 'c Vuur

(O rUr. Sibtr. Tom. I. p. 1-7^.

Cc
• 11, Deu^ III. St;;s.
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II. verteerd wordt als een Steen. Nog minder be-

g^'yP^'y^ 5 ïioe onlangs zeker Autheur

,

Hoofd- K u s t e r u s genaamd , zulks he^ft kunnen be-

«TUK. vestigen. Het llr^-dt niet alleen tegen de na»

bs!i!^*^' ^^^^ ^'2" Harstachtig Hout , maar boven-

dien is 't zeker, dat vcele Bergluiden geen an-

dere Brandltof hebben , en dat men de Kolen

daar van , in Switzerland , zelfs gebruikt tot de

Yzerfmelteryën. Het Hout is taamelyk digt en

vast, Goudgeel van Kleur, met bruiner Aderen

cn Vlammen : het laat zig gemakkelyk fplyten

en wordt tot Paaien , Ribben, Planken, Geu-

ten en aüerley ander Werk gebruikt ,
zynde

zeer duurznam en byna onverganglyk ,
gelyk

uit den afbraak van oude Gebouwen, te Ve-

netië cn elders , is gebleeken. Sommigen pry-

zen het als een Geneesmiddel voor de Mclaatfch-

heid aan.

Linnjeus hadt dit Geflagt intweehoofd-

Afdeelingen onderfcheiden , naar de groeijing

der Bladen of Naalden. In alle de voorgaan-

den komen dezelven , uit een gemeene Scheede

of als uit eenen Wortel , verfcheide by elkan-

der voort : in alle de volgende Soorten zyn

de Bladen enkeld , en onder van elkander af-

gefcheiden.

pL";
Pynboom met enhlde Bladen^ diem dt

PiJr' tippen idtgefneeden zjn»

(8) Fimt FoUis folitarüs cmargiflwïs, SyJt, if'^'

^J^'
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Deeze gtoeit overal in de Bergachtige Bos- it

fchen der Zuidelyke en Ooftelyke deelen v^n^^^^^'

Europa, en zelfs in Ruslanden Siberië, onder HoorD-.

de Pyn- en Lorkenboomcn. Hy is tot de Den-^TUK.

öen betrokken geweest , en wordt in 't byzonder Btm^'^'

de H^yfjes Denneboom of Denneboom met Ta-

Xis - Bladen genoemd ; doch de Duitfchers on-

derfcheiden hem daar van , met den naam van

t'ohr^ Ook fchynt het ray die Boom te zyn ,

welken de Franfchen Pesfe of Pigmt tytelen ,

wegens zyne ongemecne Harstachtigheid ; 't

welk zeer met den bynaam van Picea , aan dee-

ze Soort door onzen Ridder gegeven, ftrookr.

De Engelfchen noemen de gewoone Denneft

Firr, en deezen Taxisbladigen Spruce-Firr.

Het is, volgens de befchryving van Clö-
sius, een zeer hooge , fchoone Boom, die de

Schors effen en witter dan de Pynboom heeft.

De Takken groeijen ook kruislings, [dat is wa-

terpas , aan den Stam ,] en breiden zig op zyde

als in Wieken uit , welke aan de Takjes be-

groeid zyn met platte Blaadjes , die Vorkachtig

uitloopen aan de Punt, zynde van boven groen,

van onderen witachtig, en wederzyds als Kams-

wyze geplaatst. Aan oude Boomen houden zy

die

Veg. XIII. Ables Folils foUtarüs apice emarginatis. Hert. Clif,

449. ROYEN Lugdiat. ï9. GMEL, 5i*. I. p. 176. Abies Taxi

folio , Fruaii furfiim fpeftante. TonRNEF. /«/?. 585. Ablw

Conis fuffum fpeftantibus fivc Mas. C. B. Fin, 50 J. Abi#«

famLna fire Elate theleja. J. B. Blji. 231.
'

.

Cc 1
II, Deel, in,
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II. die orde niet, dan enkel aan de dunne Takjes,

^^iii.^'
worden ftyver met een llomper Punt. Vol-

Hoofd- wasfen Boomen geeven fomtyds , aan de en-

STUK.
jj^^n der uiterde Takjes van de grootere Tak-

' ^^^''^ Bladen zekere Knopjes

uit, die korte Katjes uitleveren, welke vervol-

gcns tot Bloempjes zig uitbreiden ; en deeze

-Katjes duuren fomtyds tot het tweedejaar. Met

de dunne Takken worden tc Weenen de Huizeii,

der genen die Wynkroegcn houden , van vooren

bekranst, gelyk men oudtyds met Klimop

Die vermaarde Kruidkenner zegt wel ,
<iat

men deezen Boom in Duitfchland TJiannsn

noemt , doch die naam wordt eigendyk ge-

geven aan den regten Denncboom, wiens Vrug-

ten niet, gelyk in deeze, opwaards üaas, maar

nederhangen. Dus verwart ook de Heer Hal-

L ER den Witten Denneboom, die tot de reg-

te Dennen behoort, met deezen, en dit maakt

zyne befchryving duifter. De vermaarde Ra^,

niettemin , en anderen , hebben het zdi^e ge-

daan. Dodtor S c OPOL I , die deeze Soort in

de Bosfchcn van KarnioÜe waarnam , alwaar de-

zelve Jutza, en de Harst, die ze geeft, Smol-

la genoemd wordt , zegt, dat deeze Boom een

dun Vogt uitvloeijcn laat , naar Terbcnthyn ge-

lykendé , het welk men de Thraan noemt van

den Denneboom, zynde in kragten zwakker
dan

die der Lorkeboomen.
Het Het Hout van deezen Boom , dat de Vüit-

Vuuren fcherJ
Kout.
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fchers . Fohren - Holtz noemen , fcbynt my Ih

eigentlyk het zo bekende Fuiiren - Hout te ^xS^
zyn, wegens zyne Harstachtighcid vermaard ;Hoofd-

hoewel ik niet ontkennen wil', dat het- Vuurcn- ^^^'^'"^

Hout ook wel van den rooden Denneboom cn^f/^^'^^

van de Pynboomenkomt, wanneer die, wegens

den overvloed van Harst , Kienhoomen genoemd

worden , of zelfs in de gewoone ftaat , dewyl

dit Hout in trappen van Harstachtighcid verfehilt.

De Sweeden gecven ook den naam van Fur of

Furu aan de Wilde Pynboomen, (die zy anders

Tall noemen-,) wanneer dezelven volwasfen zyn

cn tot Timmerhout bekwaam (*)•

(9) Pynboom met enkelde iets uitgerande Bla* ^ix.^

den ^ van onderen Jlreepswyze duhbeld ge- Bai/anL.

pp- _ PySIoï:

Deeze wordt in Virginie volgens
.
Cl ay-

TON, genoemd the Hmlock Spruce-Firr, Uy
heeft dergelyke Taxis- Bladen als de voorgaan-

de Soort, maar de Vrugten zyn ongemeen klein

,

van grootte als «en Aardbezie , Eyrond , gefpitst

,

cn uit 'dunne
,
Schubbetjes famengefteld. Dc

Bladen zyn breeder , llomper , en op dubbele

rvcn langs de Takjes geplaatst. Hy groeit in

Kanada cn Virginie. ,

'

' ...
(lo) Pyn-

(*) Steckh. Verhani. XXXI. Band. p. 257-

(9; Pinus Foliis (oWt. fuhemnrEinatis , &c. Gron. Jfirf.

J5Z. AMes minor j>eainatis Foliis, Yirginiaaa , Conis parvis

fubrotund.:*. Pluk. Mm. z. T. lU. f. I. B.AJ. Dcr,dr. $.

Cc 3
11. DCEL, III, STOK.
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ir. Cio) Py^boom met enkeld£ , Uniaale , jtomp-

^'xix!^ '
(tchtige , eanigermaate Vliezige Bladen,

5TUR. Decze wordt van den Ridder , in 't byzon-

X. der 5 de Kanadajihe Pynboom gecyteld. Het

c^ïï«- onderfcheid in de Bladen is aanraerlcelyk. De

'^'Kaaad-
^^^^ MiLLER merkt aan, dat die de Vrug-

"
.ten twee Duimen lang heeft. Het fchynt my

.toe , dat dc Engelfchcn de Denneboomen met

Taxisbladen i in: *e algemeen, Spriice - Firr noe-

men, wegen?;, derzelver fraaiheid, cn dus w^ordt

^ze the
:
Newfoandlmd White Spms'Firr,

dat is dc Wlfte ïaxis - Denneboom van New-

foundland , door hem geheten. Men vindt een

fraaije Afbeelding van een Takje met de Vrugt

in 't Vogelen - Werk van S el i gm ann, op

de Tweede Plaat van den Derden Band. Van

den voorgaanden fchynt , onder de benaaming

van den Zwarten- NewfoiLndlandJen ,
op de Elf-

de Plaat , daar aan' volgende, ook de Afbeel-

ding te zyn ; doch daar in grocijen de Men
niet aan de zyden , maar rondom de Takjes.

Hy wördt genoemd Denneboom van l^wti'

Jimrika , mi zeer kleine Vnigten. Van een

derden, die ook Taxis. Ebden heeft, komt op

de Agtticödé Plaat de Afbeelding voor, onder

den naam van Denneboom, die naar den Bdfi^
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van Gikad ruikt. Dcczc heeft de Takjes II.

bruinrood , de Bladen van boven groen van^^^J^^^'

onderen witachtig, even als in de Europifche, Hoofd»

en de Vrugtcn z^-n van taamelyke grootte. De^'^'"'^*

plaats der afkomst wordt niet gemeld.

Cii) Pynboom met enkelde Elsvormige ge* xr.

fpitjle gladde Bladen , van tweederley jilT^
Jirckking.

Wy komen thans tot den cigentlyken Den-

nehoom , die ook wel Mast- en Sparreboom ,

wegens zya gebruik , genoemd wordt. Hy is

door geheel Europa, inzonderheid in dc Noor-

dclyke en Oollclyke deelen , zelfs tot in het

midden van Afie, gemeen. De Duitfchers noe-

men hem Ta7me of Tanntnhaum , de Engel-

fchen Firr-Treei de Franlchen Supin. De

oude Grickfche naam , Pitys ^
fchyr,t up deezen

Boom naast toegepast te kunnen worden. Dc
Swceden noemen hem Graen , zo Linn-zeus

aanmerkt , dic cenige Verfchcidcnhcicn aange-

tekend heefc > welke alle dien naam met eeni-
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IL gc byvocging voeren : de Laplanders Guefa. lu

algemeen wordt hy , naar de Kleur van zy-

HooFD- cc Schors , in een Rooden cn Witten Dcnne-

, boom onderfcheiden , waar van de laatfte de

^"""^""T^km ylder, cn de Naalden dunner heeft.

In fommigcn is de Stam van den Wortel af

met 'Takken begroeid, tot aan den Top,maa-

kende dus een Natuurlyke Pieramied; in ande-

ren begint hy hooger boven den Grond te

kroonen. De Groeyplaats is in 't Noorden en

in Siberië, op vogtige plaatfen , doch in Swk-

•zerland fchynt hy drooge plaatfen te verkie-

zen , zo de Heer H a l l f. r aanmerkt. Dik-

wils vindt men 'er Bosichcn van , met Pynboo-

men danr onder vcrmcn'^d (*).

In Gcrtake zweenu hy naar de Pynboomen

zeer, doch terwyl in de/.clvcn de Takken by-

na waterpas zyn , of in 't kruis flaan met den

Stam , gelyk in de Taxis - Bladige ,
iiangen zy , in

de Roode Dennen , met de Enden nederwaards

,

doch in de Witte Dennen gaan zy opwaards.

Dit heldert eene flrydigheid op, weike men

daaromtrent in 't Werk van R A y vindt. Even-

wel gaat dit zo vast niet, of men vindtze in de

Pynboomen cq anderen ook wel nederhangcn

,

'en

f*; Sommigen .ondcrfclifidcn hem Joai Jen n.vm van

»M
, dat is Pek- of Harstboo;u, v.m den TaAisbladigen, J'^"

do benwmJDgen van Ficiten , Tarnen , Fohren ,
onder de

Duitfchers, ts zo gr30t , dat men zelfs alle die n«amen o?

dcczen enkelen DcHncBoom toegepast vindr.
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en in de Denneboomen waterpas of in 't kruis IL

geftrekt. De Naalden zyn bleek groen , en
^''Jf^

^'

Ichieten aan vier zyden van de Takjes uit , zo-Hoofd-

danig, dat die aan de onderfle zyde een andere^TuK.

ftrekking hebben dan de overigen. Van drooge^"*"'*"*'*»

Takjes gaan zeer ligt de Bladen af, gelyk men
in het maaken van Plant - Verzamelingen onder-

vindt. De Blaadjes zyn zeer kort « en in dit

opzigt verfchilt hy vceJ van de Pynboomen.

Van de Deelen der Vrugtmaaking fchryft Doc-

tor S copo li dus.

„ De Mannelyke Bloemkatten komen ge.

, 9, paard , geel en kleiner , beneden de tippen

5, der Takjes voort. Zy bcftaan uit langwer-

>»
pige,gefteelde, holronde, ilQmpe Schubben,

„ die van onderen tweehokkig zyn en twee

„ MeelkHopjes draagen. De Vröuwelyke, aan

„ 'tend der Takjes, zyn grooter, enkeld, op-

„ gcregt, rood van Kleur, en beltaan uit on-

a, gedeelde rondachtige Schubben, koefterende

een fpits , klein , Schubbetje van de zelfde

De Vrugten van dezen Denneboora ftaan niet De

Overend, gelyk in de Taxisbladige , maar han-y/^g"^*"

gen nederwaards. DcDuitfchersnoemenzc Zapf-

fen , dat zo veel betekent ais Zwikken van een

Biervat, of iets dergelyks, 't welk een rolrond-

achtige of Spilrondc gedaante heeft , doch de

Pynappelen hceten zy Zirbeln. Deeze Vrugten

zyn wel een Span lang, en van cene ovaale fi-

guur, aan beide enden rond, nagenoeg als <üe

rrnïl. Disu III» STiat»
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II. der Lorkenboomen , waarvan zy inzonderheid

vcrfchillen , doordien zy bcftaan uit dubbelde

Koof». Schubben , zo Trew aanmerkt. De Zaaden,

daar tusfchen vervat , zyn omtrent, van grootte

jieantiem.^^
gedaante , als die van den Gezegenden Dis-

tel ,
Vliesachtig gewiekt en bruin van Kleur

,

bevattende een vlugge, fcherpe Olie, welke de

geheele Vrugt , frifch van den Boom geplukt

zynde , zeer welriekende maakt.

Men rekent , dat de Lccftyd der Denneboö-

men zig bykans tot drie Eeuwen uitftrekc. Dat

zy ontzaglyk groot worden , heb ik reeds aange-

r 4 II. merkt In de Pyrcneefche Bergen worden ge-

fi^SK, 2egd zodanige Boomen te groeijen van drie Va-

biidz. 7.' demen omtrcks. De Hcèr H all er verhaalt,

dat in een Bolch van Argaw, in Switzerland,

Dennen geveld zyn , die Masten hebben uitge-

leverd van 125 Voeten lang. Dit is wel het

voomaamfte gebruik , dat men in 't algemeen

van den Denneboom heeft , en om die reden

wordt hy ook wel Masthoorn getyteld, of, om

dat men van de dunfte Takken Juffers ea Spar-

ren maakt , Sparreboom.

Het Hout van den roeden Denneboom, dat

uit den rosfen Kwastig is, vol van een dikke uit-

vloeijende Harst , wordt van fommigen verkeer-

delyk Greensn -Hmt geheten ,
niettegenftaande

de Sweeden deezen Boom Groen noemen; even

als men het Hout van deh Witten Deoneboom,

dat fynst van Nerf en witachtig is, tenonreg-

te 5 Fuuren-Hmt tytelt. Hec eerilc i« eigen'j'
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lyk Dennc- Vuurcn -Houc, het andere Denne-^^^*^

Greenen-Hout, verfchillendc beiden wederom, ^xiil*

zo van het regte Greenen- en Vuuren als van Hoofd»

het Dennen - Hout. Het beste Greenen- en^^^*^^^

Vuuren -Hout, dat in de Noordelyke Landen
"''^ ""^

valt, komt van Pynboomen.

Een ongemeen verfchil maakt , ten dien
op-j^^^^^^Jf

zigte , de Groeyplaats. llez Demien - Hout is Hom.

re Parys zeer in gebruik tot Kastemaakers- en

ïtoder Werk, Dit Ilag van Hout, inzonderheid

als het in een ligtc Grond, in een gcmaacigd

Klimaat, en in digte Bosfchen gegroeid is, kan

door fplyting tot zö dunne Plankjes gemaakt

worden , als men wil. Dus zyn de Denneboo-

men, van Vauge en de Ardennes, de bekvvoam-

Iten , in geheel Vrankryk , tot Violen m andere

Mufiek - Inftrumenten , zo met Snaarcn als met
Koperdraad, De Veerkragt , die in hetzelve

IS , maakt het daar toe dienftig. Tot Ealken

Ribben, Stylen , Paialen , Planken, en v/at dies

meer is , wordt het op de zelfde manier ge-

bruikt als Pvnboomen-Hout (*). Om aan 'c

Vuur te le^en is het , wegens zynen zwarten

Rook," en omdat het zo geweldig knapt , hoewel

het ongemeen vaardig is in 't branden, niet zeer

gewild. Dc Lugt , ondcrtusfchcn , wordt daar

door , zo wel als door de enkele uitwaafèming

van dit en dergelyke Harstachtige Houten, zo-

danig

() Roux des Arim a ouvrtr. p. zji.

U.DIU. III. STUK,
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II. danig gcbalzemd , dat men onder de Arbeiders

^xix.^^'
^^^^^ Boeren zelfs, die in deeze

Hoofd. Boslchen wooncn , weinigen aan de Teering

STUK. 2iet llerven (*).
Demehom.

^^^^ Gcboomte isjin 'c algemeen gefproken,

meer met Harst bezwangerd dan.de Denne-

boom, die deswegen fomtyds pok den naam

van Harst- of Pekboom, voertv Men vindt 'er

zo wel Kienboomen van , dat is die in de veel-

heid van Har(li.ge of Olieachtige Sappen, fmoo-

ren, als van den Pyn- cn Lorkenboom. De

Abt Chappe n'ArTERoGHE deedt, op

zyn Teriip;top;t uit S]bcy\c door onbereisde cn

cnbcvvoondc Wildernis (cn , van afdand tot af-

(tand Denneboomcn in brand fleeKcn , om by

Nagt den Weg te vinden ; die als Toortfen

brandden. De oude
"

Dennen 3 welken in de

Stam meer Pit dan Hout hebben , noemt men

Kiefer-Baumcny omdat vaq dit Harstachtige Pit

zekere Spaanen of Splinters, JTt^/^rx genaamd,

tot Fakkels dienen , en van welken piöi ,
op

veele plaotfcQ , tot v.erlichting der Woonver-

trekken , in Duitfchland gebruik maakt. On-

der het Landvolk in 't algemeen gebruikt men,

in veele deelen van Duitfchland , Ooftenryk

,

Moskovie en Tartarie-, geen acder. Licht, dan

de gedagte Kiefer- Spaanen.

Vcrfchcide Autheuren hebben dc iawendigc

ftruftuur van het Dennen • Hout , door onder-

zee-

(*; SCOPOLI,
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zockingen met het Mikroskoop, gctragt op te

helderen. M A L P i c ii 1 11 s vondc 'er Sapvoe- A

:

rende Buisjes en Blaasjes in, benevens een ine-n

nigtc van Lugtpypjes ,
gclyk gcmeU is dicsx

als \V'andcn hadden van Zilver. L e n e r M u l- ^

'

LER heeft decze Itru^hiur nog naauw keuriger'''.

nagcl]x)ord , zo in dr.iirfc a!s ovcrlangfc Snccd-

jes van Hout van den Witten l^cimehoom (*}.

Deeze onderzoekingen, echter, op droog Hout

in 't werk gefield , hoewel die van Leeuwen-
HOEK ovcnrc:^'n,!.«, "-.-n en Jmkhccld vsn

dei. loop der byzondcie Vogtcn , noch ook niet

van de aangroeijing der Boomen , of van der-

zeiver verfchil in deezen : 't welk de Heer Doc-

tor H i l L onder anderen fraay verklaard heefc

door een menigte Afbeeldingen van dwarfe

Schyfjes en overlargfe fnccdjcs van deezc cn

gcrc Houten, waar van ik hier, om het ondei-

' aan te toonen , op PI. XVI , ecnigen

jl. In dceze allen wordt door a de

üf^e Schors , door b dc Bast, door c het

. :

r- ru yi hct HoUt doot Jl CVi

lloomtakje door p is

; hetwelke zig een

.':fê Hout -Ringen

. i,.:. dc Kroon noemt,

h/,: ,•: -L-.-kucd. Dcezi: Kroon houdt hy voor

het
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het voornaamfte XVcrktuig van de Voortteeling

^
xix^^' en aangrocijing der Planten door Knoppen

,

Hoofd- Scheuten en Takken, ten minfte voor dat ge-

deelte , waar van deeze groeijing haaren aan*

vang neemt.

VerfchiN Dit alles zal onze Vaderlanders in het Ver-

ftmSuur taalde Werk nader blykcn (*). Ondertusfchen

det Hou- Yneïk ik tot verdere verklaaring van de tegen-

luxvi. woordigc Plaat aan , dat Fig, t. de Afbeelding

is van een vierdepart van een Schyfje Eiken*

Hout ^ door '£ Mikroskoop zo veel vergroot,

als het kleine Stukje daar onder , in de Natuur-

lyke grootte , vertoont. Hier in zyn , behalve

de ongemeene dikte van de Kroon , en de reeds

aangeweezen' deelcn, de gefteldheid der v^^fzo

genaamde Jaar-Ringen des Houts opmcrkelyk

terwyl het maar een Takje was van derdhalf

Jaar groeijing : des zyn Ed. vastftelt , dat 'er

twee zulke Ringen bykomen in een Jaar, ea

dit zou het befluit , 't welk fommigen daar uit,

aangaande den Ouderdom der Boomen, opgc

maakt hebben 3 vry wat doen wankelen (f).

Fig^ 2. is een [dergelyk Schyfftukje van den

Balfem - Pynhoom , onze Negende Soort. Hier

in is het Spint naauwlvks van de Bast te onder-

- fchei.

(*) The eenRfuBlon of Timèer ffom exrly groiutè ,
»'

fUinti hy the Micmscops , ani frovti frtm Exptrimniu

by loHN. HllX. M. D. Lond. 1770-

(tJ Zie daaromtrent een-ftetke Gevolgtrekking.
•

Vtrhand. XXXI. Band, bladz. 3js: doch inzondcrli;:
'

Band, bladz. 117 .enz.
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fcheiden , en de Kroon ook zeer breed. De lU'

fraaije famenitelling van het Hout, als op een^^^^^^^^'

Wiskonftige manier in Straalen verdeeld, die Hoofd-

tusfchen zig Kegels befluiten , van ontelbaare^^"^»

Sapbuisjes doorboord, is verwonderlyk. In het

Pit of Hart des Booms komen ronde Vaatjes

voor , duidelyk van de eigen Vaatjes of Blaas-

jes van het Merg onderfcheiden , die met roo-

de Harst. zyn opgevuld, even als men dit ook

in het Spint van deezen Boom waarneemt. De
zulken noemt hy de Binnenfle Vaten des Booms.

Van de uitwendige Sap -Vaten is in het Stuk-

je Eiken -Hout eene Vertooning gegeven , zo

als dezelven voorkomen in de meefte Boo-

men, haar plaats hebbende in de Bast: doch

hier tusfchen openbaaren zig andere Sapvaten

,

Welken deeze Heer Inwendige noemt , daar

men verfchcide ryën van vindt in het Hout

van den Italiaanfchen Pynboom CmZragenaamd

,

zynde onze vierde Soort; zie Fig, 3.

5, Behalve een enkele ry van byfter groote De sjb-

5, Uitwendige Vatea op de gewoone manier ïnxeSjen-

3, in deszdfs dikke Bast geplaatst, heeft die ^^^yj- vacen

„ daar buiten een ry kleiner Vatien, en de ge-fchcScn,

zegde groote zyn met nog kleinere omringd.

„ Dewyl in deeze Boom het Vogt dat de groo-

, te Vaten opvult een zuivere Terbenthyn is

,

» van cene byzondere Reuk , behoeft men niet

11 te twyfelen , welke de eigen Vaten zyn , of
55 die het eigcnaartig Sap voeren , en welken

;

3j van eeae verfchillendc natuur zya. Behalve
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H,' „ de ongemeene dikte van den Bast by is hier

^^xix^'s» opmerkelyk , hoe het ,Spint c een vasten, don-

Hoofd- „ keren , digten Kring uitmaakt. Het Houtj

STUK, daarentegen, is zo doorfchynende, als men

„ het naauwlyks in eenige andere Boomen, uit-

3, genomen die van het Geflagt der Pynboomen

„ zyn , waarneemt , en doorboord met een

„ aanmerkelyke menigte van Sapvaten. Hier

„ in treft men , geduurende de Maanden Maart

„ en July, een Zuurachtig Waterig Vogt aan,

„ dat een waar Sap is , niet gekleurd door dc

Medicinaale Vogten van den Boom. Op an-

„ dere ty^den zyn deeze Vaten geheel ledig >

„ wordende nooit eenige Terbenthyn daar in

„ gevonden , dan die daar in gedroögen moge

5, zyn door dcrzelver opene Mondjes, uit eenig

„ ander gedeelte van den Boom. De Ktoon ï

3» is een dunne , doch zeer onderfcheidéne efl

3, fraaije Kring, en het Pit of Hartp, ('t welk

3, meer gebeurt in Harstvoerende Boomen,)

3, is gekleurd en kleverig. Balfamieke Vaten,

„ bevattende een byzondere Soort van Terbeo»

„ thyn, geel van Kleuren Harftig van Reuk

,

5, ftygen door het Hart op. In het doorfnyden
ftor-

3, ten deeze een weinig uit van haaren inhoud,

„ en verfpreiden'dit over de Blaasjes van btf

3, Pit, geevende Ter dus die Kleur en Reukaan,

3, welke daar in waargenomen wordt."

„ Het Schyfftukje van den Lorkenboom, ^ï^-

« 4, vertoont^ in de zelfftandigheid van deszdrs

« dikken Bast de Monden van eenige
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mgc dergelyke groote Vaten , die een dik- Ih

3, ker Soort van Terbenthyn bevatten, welke ^Jf^'^*
a, naar gefraolten Maflik gelykt. Het Hout FIoofdi

9, van deezen Boom , zeer naauwkeurig ver-'^ö'^i

3, dedd, h, bevat tusfchen de S traalen eeni-

a, ge der Inwendige Sapbuisjes , terwyl de uit-

„ wendigen , tusfchen den Bast b en de Schors,

8, die hier uitermaate dik is , a
,
zig tropswyze

j, in groote menigte vertoonen. Deeze on-

j, derfcheiden zig , in *ü Voorjaar , door de

„ Sappen , die zy bevatten , welke van een

3, hooge Karmozyn - Kleur zyn. De Kroon k

„ is zeer fchoon in de Lorkenboom , en het

„ Pit of Hart p helder".

De plaatzing en gefteldheid van de gedagte

Terbenthynvoerende Vaten openbaart zig al-

lerduidelvkst, zegt die Autheur, in een Schyfje

van den 'Pinus Orientalis of Levantfchen Pyn-

boom , hier afgebeeld in Fig. 5. Men ziet daar

duidelyk , hoe derzelver Wanden uit kleinere

Buisjes in 't ronde famengefteld zyn , en in

Fig, 6, is derzelver ]!)laatzing vertoond in een

wat ouder Tak , overlangs geopend i waar hec

Hout en Spint , als ook een gedeelte van den

Bast, is weg genomen. Hier zyn deeze Vaten,

zo 't fchynt , door de verharding der deelen

digter aan elkander gedrongen (*).

Dee-

P) Ex Utigut Lettum. De Afbeeldingen der .Tcrgroote

Schryfftukjes van veole andere Houten , als ook dootfnydiu-

gen ovetlangs , enz. zallcn dit in het Weik zelf nader

0d *P-
U. Deel ui stre».
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K. Deeze Waarneemingen van gezegden Engel-

^^xix^' ^^^^ kunnen eenigermaate dienen , om

Hoofd- dc manier te vcrftaan , op welke de Pyn-,
sTi*-. Lorke- cn Dcnncboomen Kienboómen worden:

"^"""^"""'te wcetcn , wanneer de Sapvoerénde Buisjes

met Tcrbenchyn cn de Terbenthynvoerende

,

groote Vaten , met geftolde Harst gevuld zyD.

Ook kunnen zig in deeze Boomen van buiten

Blaasjes opcnbaaren in de Schors ,
gelyk ge-

woonlyk plaats heeft in de Roode, als ook in

de Taxisbladige ' Denncboom , die, doorgeRo-

ken zynde , een zeer dunne , heldere vloeibaa-

re en welriekende Terbenthyn uitleveren, de

Tliraan van den Denneboom , in 't Franfch Ei»

gion , genaamd. Zy is fchaars en wordt in

groote waarde gehouden. Een Veehoeder gaat

fomtyds , om zig eenige bezigheid te verfcbaf*

fen , terwyl het Vee graast, méé een Osfen»

iFïoom naar het Bofch ; alwaar Dcnncboomen

vindende met eene gladde Schors , die derge-

lyke Blaasjes hebben , drukt hy op dezelven

,

en ontvangt hét Vogt in zyn Höom , doch

heeft dus moeite om vier Oneen op een

Dag te verzamelen. Gcmeenlyk gaat men, by

Straatsburg in de Elfaz , daar mede aldus te
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t^erk. Men fchilcden Boom gedeeltciyk , even ïf,

als zulks in Swe^den en elders gefchiedt, c:n^^^^^^'

het uitloopende Vogt > zo wel der Pyn- ak Hoofd.

Denneboomcn, wor^t Straatsburgfe Terpenthyn^'^'^'^'

genoemd, Deeze wordt door den tyd dik eri

cwee of drie Jaaren daarna zyn die gefchilde

plaatfen gevuld niet ïlarst, welken het Werk-

volk met krömme Mesfen van den Boom
fchraapt. Meri noemtze Gallipct of Garipot

en, gezuiverd zynde , Witte Harst, waar van

men , met Terbenthyn , de Boxtrgcndifche Pek

of Witte Pek kook:- Door Irnciting over 't

Vuur wordt van deeze HarSt Teer gemaakt ^

even als zulks van de Wilde Pynboomen in Fin-

land en Noorwegen gelcbiedc , en het over-

blyvcnde is de Rinfe of Sp!V;,'eI-Harst.

Ten opzigt van het gebruik verfchillen dee-

ze Produkten weinig van die der Pynboomen

,

Voorgemeld. Het Afkookzel der Knoppên vaa

den Denneboom is zeer Balfamiek, en worde

tegen de Verzwcering der Nieren aangepree-

zen. N EEDHAM verzekert , van Bier, dit

op zulke Knoppen en jongö Takjes geftaan

hadt , met veel Viugt gebfuik gertraafct te he&*

ben tegen het ScheurbuiK- Van dtn Bast t^^ordt

in onvrugtbaare Saizoencn , in de Noordelyke

Landen , wel Brood gebakken ; na dat dezelve

,

door kooking , van zyne Hatllige deelen is dnt-

blooft. De Laplanders maaken Touwen van de

VVortels der Denneboomen , en zekere Korf-

jes
, die men om de aartigheid in Sweedea

„ ^ Dd 2 brengt,
U' Diiju III. sn».
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II. brengt. Hunne Schuitjes , die tegen 't geweld

^xix!^* van Stroomen en Watervallen beftand moeten

Hoofd zyn, maaken zy van dunne Dennen -Planken,

STUK» i^et dcrgclyke Touwetjes aan elkander gehecht,

*'^'*'""*Vaar door die tevens draagbaar zyn. Het Loof

van deeze Boomen vlechten zy tot verzagting

van de Hoofdpyn om het Hoofd. Zekere Gal-

letjes , door het lleeken van Infekten aan de

enden der Takken uitgegroeid , flrckkcn hun

toe Verfnapering , en dc Harst, op zekere ma»

niet bereid , (of liever de Gom , op zekeren

tyd des Jaats daar uit vloeijende, gelyk wy dit

ten opzigt van de Lorkenboomen gezien heb-

* Bladz. ben *
5 ) kaauwen zy , of houdenze in de Mond,

afls een Kwylmiddcl , inzonderheid in hunne

Samenkomften of Vergaderingen. Een gewoon-

te die veel overeenkomst met het kaauwen van

Tabak of van de Betel en Areek, op de wy-

ze der Oost - Indiaanen , heeft.

In geene andere Landen vindt men , op ver

naa , zo veele Pyn- en Dennebooracn , als in

Noorwegen
, Finnland en in Sweeden. In

Vrankryk , evenwel , groeijen ook vcele Den-

nen in 't wilde , als by Bourdeaux , en zy

worden 'er zelfs, wegens de Terpenthyn,

Harst, Teer en Pek , in menigte geplant, zo

de Heer Rödenschild verhaalt. „ In Ka-

„ talonie en Kaflilie zag hy verfcheide Den-

„ nen - Bosfcheo in een Zandige Grond , heb*

bende aldaar die Boomen zelden meer dan

O» twintig of vyfentwinug Men Stam, en drie
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„ Vierendeel Elle dikte. Zy groeijen 'er fterk lï.

„ in deeerfte Jaaren, doch vervolgens, cot dcn^*jfix*^

„ Ouderdom van dertig of veerdg Jaaren toe^HooFo-

maaken zy als een Knobbel aan de "'^r^^e^J^-^^^

, Enden. De Jaar-Ringen zyn zeer wyd van
""^

, elkander, kroni en warrig. Het Spint is ten

, minfte zo dik als het Harti de Schors dik en

, ruuw 5 doch de Kroon zeer breed en digc.

, Men verhaalde hem , dat deeze Boomen, in

, 't wilde groeijende, geen Vrugt droegen, en

, daarom werden zy meest geplant. De Den-

ncn Vrugten waren wat breeder dan in Swee-

, den , en onder ieder Schub zat een Zaad-

, korrel , die naar een Pistachie geleek, met

, eene dunne harde Schaal, en eene Pit, van

, Smaak byna als Amandelen. Men ftoot dce-

, ze Pitten grof , cn bakt 'er , met eci

, nig Suiker of Honig , dikke Koeken van
,

, die zeer voedzaam en gezond zyn" (*).

(12) Pynboom met enkeldt vierzydige Naai-

De Pyn- en Denneboomen groeijen niet al

leen op het Vaste Land van Europa , zo in de

NoorJelyke en middelfte, als in de Zuidelyke

. t^erf^and. VIII. B«ld, blsdz. iK.
llls folirariis tcrrngonis. Syst. Nat. XII. y/g.

EDttlis Folio brevi et tcttagono 5cc. Tournï'
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II. deelen , zelfs in Paleftina en klein Afie, mm
^^xix*^"

vindtze ook op de Eilanden in de Mid-

Hoofd- dcllandfche Zee. Dc vermaarde Tourne-

FORT nam op Samos waar, dat de Noordzyde
jy^r.fie

hetzelve bedékc was met een menigte van

Pynbooraen , die jaarlyks omtrent drie of vier-

hénéerd Kwintaalehy Pek of Teer, uitleverden,

Behalve de gcwóonè Wilde Pynboomen, die

aan. de Kusten van allfc Landen (zegt hy)

getneea zyn , groeide 'er een fchoone Soort

van Pynboém V welken de hedendaagfehe Grie-

ken Elate nbemden, dat is Denneboom. De-

zelven hadden Bladen van omtFént vyf Duimen

lang, aan den eenen kant plat, aan dein anderen

kant rond, en Vrugten van vier Duimen, wor-

dende aldaar zo hoog , dat menze gebruiken

2:ou kunnen tot Seheeps - Maften. Ook gaven

veel Tertothyn uit, die 'goed en heider

was , fchoon nienzé niet vergaderde. Dit wa-

ren echter de.gewponc Dennen niet, welken

het Landvolk , "by Trcbizonde, P^w^oJ

de (*), geevende den naam van Elate^^^^^^

andere Soort, door hem Orientaalfche Venne-

Boom , met een kort vierzydig Blad , en eene

zeer kleine nederwaards geboogene Vrugt, ge*

tyteld. De Stam en Takken van deczen Boom

kwamen met die van de Roode Dennen over-

een ; de Bhden wen fieg£S een derde Tuin»
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lang , glinfterend donker gi'Qcn en ftyf : de ïï.-

Vrugten hadden maar dc langte van tusfchen
"^J^^^

twee en drie Duimen: zy waren fpits, beflon-HooF

tlcn uit dunne, rondachtige , bruine Schubben ^^i"'^»

waar tusfchen zeer kleine Olieachtige Zaa-

dcnC*}.

Thuja. Levensboom.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , dat de

Mannetjes Bloemen uit óén Schubbetje be-

Iban , 't welk vier Meeldraadjes bevat , de Kat-

jes famenftellende : terwyl de Wyfjes - Bloemen

tweebloemigé Schubben hebben , die het Vrugt-

bcginzel uitmaaken , ieder een Stamper bevat-

tende, welke een Nootje wordt , met een uit-

gegulpte WieL
Drie Soorten zyn 'er in vervat, als volgt,

(ij Levensboom, die de Frtigten effen heeft

y

met fiompe Schubben, _

Deeze voert den bynaam naar de Natuurlyke^"-

groey-fche.

(*) Rtlzt naar de Levant. 11. Deel.

f I ) Tbuja Scrohilis Ixvüjfcs
, Squamis olituGs. Syst. Nat.
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groe^'plaöts , in vogtige Landftreeken van Ka-

^5fx. ' nada. De Heer 'Ka lm vondtze Zuidelyker

Hoofd- jn Noord - Amerika , gelyk in Nieuw Jork,

zeer zeldzaam , daar dezelve Noordelyker zeer

hm'^'''" overvloedig groeide. Het is , derhalve , een

Gewas dat de koude Landen bemint. De Fran-

fchen , zegt,hy ,. noemden het overal Witte

Ceder , zo wel als de Engelfchen en Hollanders

in Albanië.

De plaatfen en Grond daar dceze Boom groei-

de iwas verlchiilende. Men vondt hem in Moeras-

fen en vogtige Landsdouwen, taamclyk groot;

doch meest fcheen hy Heuvelen , die als yit

byeen geitapclde Steenen beltonden , welken

met Mos begroeid waren, te beminnen; inzon-

derheid aan het Strand en aan Rivieren, alwaar

hy dikwils groeide in losfe Aarde of Zand.

Op hcoge , dorre Gronden , en in de kloven

der Bergen , groeide hy ook wel, doch bleef

dan zeer klein. Anderszins bereikte hy fomtyds

de hoogte van vyf of zes Vademen j en wierdt

dus een aanzienlyke Boom.
Onder alle de foorten van Hout , in Kanada

vallende, wcrdt dat van deezen Boom voor het

duurzaamfte in de open Lugt gehouden ,
en

daarom werden 'er byna alle Hekken en Paaien

op de Landcryën , als ook de Palisfaden rondom

de Steden en heilnoten plaatfen , van gemaakt.

Men gebruikte ook een menigte daar van in

de Kalkovens. Het Rys diende alom tot BezefflS

,

trclke in menigte door de Wilden aldaar,
^cs

Zoa-
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Zondags aVonds , in de Steden en Vlekken te
^

koop geveild werden , niettegenftaande den ^^^^^

fterken Reuk , dien zy onder 't veegen ver- Hooïd-

fpreiden. Een Zalf , van dc Bladen met Rcu-Stuk.^^

zei gekookt, of ook een Stooving van de ge-j^j;*"*"

kneusde Bladen , was dienftig bevonden tot het

verdryven van Jichtige Pynen. Het Afkookzel

der Bladen werdt van de Wilden tegen den

Hoest, als ook .tegen de Afloopende Koortfen

,

ingenomeHi

Daar deeze Boom in digte Bosfchcn groeide,

droeg hv [geen Vrugt , maar op opene phatfea

vondt de Heer Kalm hem in de Herfst vol

Zaad. Hy blyft 'er dengeheelen Winter groen,

even als by ons , in Engeland en andere dee-

len van Europa , waar men hem , gemeenlyk ,

den Boom des Levem noemt. Ten tyde van

Koning den I. werdt hy eerst in

de Koninglyke Hoven van Vrankryk overge-

bragt. De Takjes beftaan als uit op elkander

gevoegde Schubben : zy zyn plat en maaken

platte Twygen uit, groen van Kleur, doch de

Stam is rood. Men vindt de Bladen , als Zweet-

dryvende , Windbreekende en de Stonden ver-

wekkende , ook onder onze Wintelmiddelen

opgetekend.

Dat deeze Boom de Thuja van Theophras-

Tüs zou zyn , worde met reden ontkend ; alzo

dezelve voorkwam in de heete deelen van Ly-

bie , 't welk t'eeneraaal t^en den aart van

Dd 5 dce-

ll« DUL. III. Sxv»»
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II. deezen Kanadafchen Boom flrydt. Gelooflykcr

M?^* is 't , dat menze in Siberië vindt , ten ware dit

Hoofd- dc volgende Soort mogt zyn. De Heer Gme-
•TUK. tekent aan , dat dezelve van een Cliirur-

bcm^""' gyii j Kooplieden naar' China ge-

reisd was , hier en daar op de Heuvelen ver.

zameld ware ; doch in allen deele kleiner en

bleeker zynde , dan die men in dc Tuinen

vindt. Ook is 't zonderling , dat de Boom

des Levens, dien wy hier hebben en dus noe-

men , in koude Winters doorgaans vaal worde

en in 't Voorjaar weder opgroent, geevende in

decze Landen nooit Bloemen , maar wel fom-

tyds , in hecte Zomers , Vrugtcn ; doüh waar

van dan zelfs iiet Zaad nicc r^'p wordt , zo

Munting aantekent. Men kan hem door

Stek gemakkelyk voortteelen , mids men die

Boompjes dan niet voor het tweede of derde

Jaar verplante: want de Worteltjes zyn teer.

Dit alles fchynt tegen de natuur van gedagten

Kanadafchen Boom te ftryden. De altoosduu-

rende Groenheid zal mooglyk de oirfprong zyn

van den naam , Boom des Levens ;
hoewel men

ook andere Boomen , als bekend is, van dien

aart heeft.

11. (2) Levensboom , die de Vrngten ruu^v heeft y

met gefpitjte omgebeogene Scltubbe»-

De

^(2) Ttuja StroblfJs fquarrolTs
, SqtwmJ. «umlnatls re.^^

acaminatis. Roten Lugdkat, s;. Hirt. Ciif. 449.
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De Heer Ads. van Royen, Hooglee- II.

iaar in de Kruidkunde cn Geneeskunde te Lei-^'^^^^'

den , heeft deczc Chineefche Soort omftandig Hoofd-

bcfchrceven , en merkt aan , dat dezelve den^^^K.

Stam'grys en over de gcheele langte Takkigj^^^*"^*"^-

heeft. De Twygjes beflaan .uit kromme , ge-

fchubde Takjes, wier Top -enden in de Herfst

uitzwcllen , en , naar boven omgekromd , zo

Mannelyke als Vrouwelyke Bloemen uitgeeven.

De eerlten zyn Éyvormig als die der Cyprcsfen

;

de laatften kleiner en bcPcaan uit zes Schubben,

Deeze laatften worden in een jaar tyds eea

rondachtige Vrugt, door zyne ruuwheid en lang-

werpig ronde: Zaaden grootelyks van de voca>

gaande Soort verichillcDde.

(3) Levensboom , die de Vmgten rierkleppig m.

heeft ^ de Bladen Taps^i'y^ in elkander Jïee-
^^J^l^*

kende, aan de eene zyde ge/pitst , het Uof on^oi^^

Schubachtig,

Onder den naam van Cyprss met vierkleppi-

%e FrugteUt de Bladen met Leedjes als van 't

Paardeftaart- kruid, is deeze in Plaat voorgefteld

door Dr, S h a w , die dezelve in Afrika hadt

waargenomen, Zy groeit in Egypte zegt Lin-

N^US.

(}} TAö/j Strobilis quadriira!vibas , Folü» tarbinïdï vagi-

Acai. ly. p. 295. Cyptcsrus Ftuftu qiiadrivalvj , FoHis Equi-

feti inftar arttCHlttis. SHAW. Afr, 181. T. Ui,

II. DSEl^ III. STOK.
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N u s; De gellalte is als die van den Tamaris-

^xix^^ cus. Het Loof is Draadachtig, los. De Tak-
Hoofd- ken zyn Leedjeswyze omringd met zeer kleine,

Levens
^^^^^^'^^^ geknotte Scheeden , aan de eene zyde

icom'!"^'' een Puntje hebbende: welke Scheedachtige Bla-

den in het tedere Loof Schubswyze op elkander

leggen , zo dat het Gewas zig als Bladerloos

vertoont.

C u p R E s s u s. Cypresfeboom.

De Mannetjes Bloemen zyn Schubbetjes met
vier Meelknopjes, tot een Katje vergaard, zon-

der Meeldraadjes. Het Vrugtbeginzcl beflaat

uit cenbloemige Schubben , met holronde Stip-

pen. De Vrugt is een hoekige Noot.

Van dit Gellagt %n vier Soorten bekend,

als volgt.

I. CO Cypresfeboom met Schubbige Bladen en

Mp!r& vierkantig Loof.

(chcT' I^ceze Soort maakt den oudtyds zo beroem-

den Boom uit , die aan de Rouw en Lykfta-

tiën was tocgewyd, Hy vverdt in 't Griekfcb

Kt

^(i) Cupmfui Folüs imhilcith, Frondibus quadrtngoüs

Cuprc-5ru5 Fol. imbricatis f^K&ilHoll'. C^!^^9. Hort. Vft.

188. y^/K*. Mcd. 4J3. Roven. Lu^dbMt. s?. Dai-JB. Ftriu

TO'JKNEF. Inji. Cupresfus. C. B. 48S. CAM. Eplt.

^uptesfus Ramos estra fe fpargcns L Mas. TOUENf.
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Kyparisfos genoeind , en daar van is niet al- ji.

leen de Latynfche benaaming Cupres/us ,
maarAro^Et-

ook die men in alle Taaien byna van Europa hÓoVd-

gebruiktj afkomftig. Dus noemen hem de stuk.

Duitfchers Cypresfebaum, de Franfchen Cy/)m.jj2.r""^"

Zyn Natuurlyke groeyplaacs zou het Eiland Cre-

ta , thans Kandia genaamd , zyn , van wraar hy

zig door Italië en de Zuidelyke deelen van

Vrankryk verfpreid heeft. Op dat Eiland groeit

hy zelfs in de Sneeuw op het Gebergte. Men
vindt *er hedendaags de Graflieden der Turken

mede beplant, in klein Afie,en Theophas-
tüs noemt ook andere Eilanden van de Mid-

dellandfche Zee op , waar menze vindt groei-

Het wordt een Boom van ongemeene grootte,

met eenen regten Stam , en eene Pieramiedaale

Kroon. De eene Soort , echter , die men het

Wyfje noemt , heeft deeze Kroon veel digter

dan de andere, die het Mannetje geheten wordt.

Sommigen willen , dat door den Ouderdom het

zogenaamde Wyfje in het Mannetje verandert.

Het Loof van deezen Boom is Schubachtig

gelykendetaamelyk naar dat van den Zavelboom,

zeer fyn en groen : de Vrugten rondachtig als

gezegd is.

De Cyprcsfen behooren mede onder het Ge-

bcxjmte, dat altoos groen blyft, en ftrekken dus

in de warme Landen tot dergelyke verfiering

der Lusthoven , als by ons de Taxis , Hulst ,

enz. Dus dienen zy ia dc Tuinen van 't Vrou-

wen-
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n. wenhuis van den Grooten Heer te Konftanti-

^'^^x^' nopolen , eri ar.dere byzondere Tuinen éet

Hot -^D" Turken, om altoos tot eene befcnutting tezyn

yf5Qj. 't Gezigt van buiten. Hier te Lande kun-

ïlm"'^'' nen zy de zwaarfte Vorst niet uitüaan in dö

ópen Grond ; doch in Engeland heeft men ge-

zien, dat in ongerheen harde. Winters nog eeni*

gen overgebleeven zyn , en derhalve heeft men

*er in Groot Brittannie aanzienlyke Boomen

van» In Duitfchland en Vrankryk, gelyk alhier,

telt nienze doorgaans onder de Bygewasfen , die

in Potten en Bakken worden gehouden. Zy

geeven wel Vrugc , doch die wordt hier nooit

volkomen ryp.

Het algemeene gebruik der Cï'prcsfen onder

de Romeinen was tot een teken van Rouvs",

en hier om werden zy Lyk - Cypresfen gehe-

ten (*). M'jTi fchikte' Takken daar van voor

een Huis , om nan te duiden , dat zig daar een

Lyk bevondc: tv cd als dit op fommige plaatfcn

in ons Ln.nd met een zwart f loers Lint, of iets

dergelvVs ,gefchiedc. Weleer fchynt men blaau*

we Linten c-bruikc te hebben, om Rouw cc

vertoonen . daar dan een Cypresfen -Tak by

g-voegd was: doch dit gefehiedde niet door 't

Gemeen (f). Ook was diestyds eene Cyprt!'

feil -Olie, zjnde een zeer fyoe welriekend!"

() CctruUis motfiji r.tnt, aira^ue Cuprafo. Vi:
'

Ui OKU Cuprtsfii. Idem.
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Terbenthyn , clie de Boom uitgeeft, bekend. II.

Het Loof is tegenwoordig in weinig gebruik, ^^J^^i^

maar de Nooten, die -eene famentrekkendekragt Hoofd,

hebben, worden geteld onder de Winkelmidde-®^'-'^*

len. Ter plaatfe , daar decze Boom Natuurlyk

groeit 5 kunnen deeze Vrugtcn driemaal 's Jaars

worden ingcsiatneld. Het Hout is, wegens zy-

ne Sierlykheid, tot Schrynwerk zeer bekwaam.

(o) Cvpresfeboom , met gevinde Bladen, die ^^r.

breed zyn, ifjuchj!''*

Deeze Soort heet eigentlyk de VirginifcJie^'''^'^'''

Cypres^ een Boom die, benevens den Tulpen-

boom en de Platanus , voor de grootften van

dat Land wordt gehouden. Eenigen hebben,

by den Wortel , dertig Voeten omtreks , en

eenen Stam van zestig of zeventig Voeten hoog-

te. De Bladen zyn van dien aart , dat menze

by de Bladen van de Acacia vergeleeken vindt,

en zy vallen tegen den Winter af. De Nooten gc-

lyken zeer naar die der gcwoonc Cypresfcn , en

iiet Zaad heeft een Herken Aromatieken Reuk.

Niettegenftaande hy aan, en dikwils in bet Wa-
ter groeit , is nogtlians het Hout zeer duurzaam

. co

fi) Cuprcifuf Folüs diilichis priteniibus. Hort. Clif. 499.

Hort. Ups. zi9. GRON. l-^ir^i. IH- ROYEN Lugihat. ig.Cu-

ptesfus Americana. CateSB. Car. 1. T. p, ii. SEL. Foj.

ci« deciduis. Comm. Amji. I. p. iij. T. yj. Cuptcsfitf

Vitginiana &c. Pi.üK. Alm, iz;. T, %U f.

5l III, STV»»



ïl. en beftand tegen Weêr en Wind ; wordende

^
xix^^'

^^^^"^ ^y"^ ligtheid , in Plankjes gezaagd

Hoofd- zynde , die men 'er gelyk in Duitfchiand ScMn-

STUK. i^^i^ noemt , veel gebruikt om de Huizen te

dekken.

ni. is) Cypresfeboom met Schubachtige Bladen»

%Ko&s '^^^ -^^"-^ wederzyds fcherp.

Penfylva-

De Naantjef.Cypres van Maryland met klei-

ne blaauwe Bloempjes, van Plükbnetiüs,
is hier t'huis gebragt. Volgens het Berigt van

Kalm zou het echter deeze Soort zyn, die

als een Boom in en aan Moerasfen groeide ,

wordende Witte Ceder of JVttte Geneverboom

genoemd, en tot de gezegde- Schindels zo fterk

gebruikt, dat men hem meest overal weggekapt

had. Hy" groeit, vol^ns de Waarneeming van

Doktor Col DEN
, Natuurlyk niet NoordeJy-

ker dan Nieuw Jork: hoe komt het dan , dat

LiNN^us hem in Kanada plaatst? Veele

Moerasfen kwamen in Nieuw Jork voor, die

men deswegen Cedar-Swamps noemde. Het

Hout werdt tot allerley Werk gebmikt ,
zelfs

tot het bouwen van Huizen , die duurzaamer

geacht werden dan van eenigerley Soort van

Amerikaanfche Eiken. Het voomaamfte gebruik

der.
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tlerzelveö , echter, was tot Dak-Schindels en IT.

Duigen van Vaatwerk ; wordende Jaarlyks een ^^^i'J''*

menigte daarvan, zelfs, naar de Westindiën Hoofd-

Verzonden. Men hadt , ten dien einde , de^'^"^*

meeflen van deeze Zwampen reeds van Hout
óntbloöt, zonder dat 'er Voorzorg gedragen was,

tot eene nieuwe aanfokking van dit nuttige Ge-
boomte. Hy merkt aan , dat jM i l l e r het-

zelve Amérikaanfche Cypres met een zeer kleine

Pïugt noemt , en inderdaad , de Vrugten zyn
maar van grootte als Gcneverbesfcn , doch fply-

ten even als de Cypresfen - Nooten
; tcrwyl het

Loof naar dat van den Boom des Levens gé-

lykt.

(4) Cypresfeboóni mbt ktuisUitgs gepacnrde , iv.

Elsvormige Bladen ^ die wyd van elkindst
j^l^^^'^^^^J

Deeze Soort van Cypres , welke de Bladen

ï:eer fmal heeft, volgens Miller, komt aan

de Kaap der Goede Hope voor. L i N n ^ u s

hadt 'er maar kleine Plantjes van gezien. Moog-

lyk zal tot dèeze Soort , die, welke te vooren

jy/Kja Cupresfoides genoemd was , en de Vrug-

ten als Cypresfen - Nooten heeft , nader dv.n tot

de Ongebladerde ïhuja beboeren : alzo dezelve

geens-'

W) Cuprisfus FolIIs oppcJfitis deciisrati» fubulatls patulij.

h». Nai. XII. f^ig. Xlll. Cupr. Folils lineaüLus

büi, decusfatlm pofitis. AIlLL. Bul, N. e.

Ec
tl, DMt, IIU StüIC,
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II. geenszins met de Afrikaanfche of Egyptifehc

A^^?^^- vanSHAW Itrooku

De Kenmerken van dit Gefiagt zyn , daÊ

de Mannelyke Bloemen uic een Cylindrifche

Kelk beflaan , die vyftandig is met een vyf-

bladige Bloemkrans en van tien tot \'yftien

Meeldraadjes : de Vrouwelyke Bloemen uit eeo

veelbladige Kelk zonder Bloemkrans, drie ge-

vorkte Stylen , een driehokkig Zaadhuisje met

enkelde Zaaden.

Een -en -twintig Soorten zyn 'er in hetzelve

begreepen , waar onder verfcheide voorkomen,

die enkele Kruiden zyn , als maar een jaarlyks

Gewas maakende : men vindt 'er ook eenigen

onder, waar aan de naam van j5oowj gegeven is,

door fommige Autheuren , doch by nader on-

derzoek is my gebleeken, dat de meeftenmaar

klein van Gewas zyn , en dus gevoeglyk wt de

Heefters betrokken kunnen worden. Even 't

zelfde valt omtrent de Geflagten van Jatro-

PHA en Ricinus aan te merken; die wel

Boomachtige Gewasfen, maar naauwlyks eigent-

lyke Boomen bevatten. Ik gaa derhalve ovef

tot het Gefiagt , dat den naam voert van

Sterculia. Stinkboom.

De Mannelyke Kelk , zo wel als de Vrou-

welyke , is in vyvca verdeeld, zonder Bloeio*



blaadjes. De eerfle heeft vyftien Meeldraad- jj^

jes, de andere een Vrugtbeginzel op den Styl Afdeel.
zittende, Welk een vyfhokkig Zaadhuisje ^ooL
wordt, met veele Zaaden bezwangerd. stuk.
Twee Soorten komen 'er van voor i beiden

b Oostindie huiisvestende, als volgt,
j

(O Stinkboom met ovaale , efenrandige ^

overhoekfe , gejieelde Bladen en Plüimswy- i.

De Boomcn, die onder den naam vm Klom-l
pan of mide Kapokboomen door Rum phius
voorgefteld zyn, verfchillen niet alleen zeer 'm
Bladerloof , maar ook in de grootte ; des hy
deeze de Kleine noemt. De Maleitfche naam
is Klompan , en daar van hebben zy hunne be-

naaming. In de Ternataanfche Taal noemt

menze Maroccaj doch de Boom, die daar valt,

is wat grooter. De Malabaarlè Cavalam , hiex

aangehaald , wordt een hooge Boom , met
digte Takken , den Stam zo dik als een Man
omvademen kan, een dikke Schors en het Hout

r)ra*.
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II. Draadig hebbende. De Bladen zyn omtrent

^^xfx
^* een Voet lang , by de vier Duimen breed ,

Hoofd, taamelyk dik , zagt en glanzig, aan beide zy-

STUK. £jcn groen. De Bloemen zyn niet zeer dui-

£eS"''' tielyk befchreeven. Als de Bloemknoppen voor

den dag komen laat de Boom alle zyne Bla-

den vallen , die hy met de Vrugten weder aan-

neemt. De Vrugt is langwerpig rond, en heeft

een dikken Goudgcelen Bast met witachtig

Vleefch , vyfkwabbig gaapende als zy ryp wordt,

gelyk het Zaadhuis der Pconie - Roozen. • In

deeze Vrugten , die groot zyn , zitten negen of

tien Boonen , welken men gebrand of gebra-

den eet.

De bynaam Balajighas is van Ceylon afkom-

ftig , alwaar men denzeiven aan een Boom geeft,

die tot de Kwee - Appelboomen betrokken is

geworden door den Heer J. Burmannus,
en onder den naam van Bolanga door Grim-
M I us aldus befchreeven. „ Het is een groote

Boom , die ronde Vrugten draagt met een

„ harden Dop , waar binnen een zuurachtig

„ Vogt of Papachtig Vleefch , vol Zaaden

,

„ vervat is, daar cenGeley van gemaakt wordt,

„ in de Buikloop uitneeraende. Deeze naame-

5, lyk verkoelt , en verflerkt de verflapte Inge-

5, wanden zeer. De Bladen des Booms zyn

„ Balfamiek, en dienftig in Aftrekzeis cn Kly-

„ fleeren. Daar komt ook een Gom uit voort,

„ van de zelfde eigenfchap als de Arabifchc
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(2) Stinkboom met Fingerswys' gepalmde 11.

Bladen, ^^f'
Hoofd.

By RuMPHius is dit de Groote KlompAn-sTUK,

Boom, die in dikte en hoogte den Kapokboom
,^^^^11^.^

hier voor befchreeven *, evenaart , doch geene/S/
Doornen heeft. Zyne Bladen zyn insgelyks"^^^"^"-^

Straalswyze uitgefpreid, of gevingerd, ItaandCj^*^^

*

by zeven tefFens op een Steel, doch niet van

gelyké langte, 't v^eik 'er een Handpalmswyze

figuur aan geeft. Dc Vrugt gelykt naar een

Beurs , aan de eene zyde regt, aan de andere

halfmaanswyze krom, eerst groen, dan geel en

eindelyk zwartachtig bruin, aan de ronde zyde

open barftende, wanneer zy zig rood vertoont,

en eenige zwarte Korrels als Boonen bevat,

die in een droog Vezelig Merg leggen , gelyk

de Tamarinden.

't Meefte gebruik , dat men in de Mo-
lukkifche Eilanden , alwaar deeze Klompan»

boomen , zo wel de Kleine als de Groote ,

veel groeijen , heeft , is dat de gebrande Bol-

llcrs der Vrugten een Afch geeven tot het

Casfomba verwen bekwaam» Voorts zyn deeze

^ns Zeylanica , ni.igna bifi

^'i/. 169. Boa.M. Fl. Ind.

ÏLDeex III.STUlt.
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n. Boomen aanmerkelyk wegens den vullen Reuk
Afjeel. Bloemen , die naar dc omftandighcden en

Hoofd- naar den aart der Mcnfchen een verfchillcnd

fTOK. oordeel , gelyk altoos omtrent de Smaak en Reuk

felZ^""'
plaatsheeft, ondergaat.

Men vindt een Gewas , op Ceylon voorko-

mende , de CeylonfcJie Nooteboom , met gevin-

gerde Bladen en Oranje - geele Bloemen , die

naar Menfchcn • Drek (linken , gctytcld. Hier-

om is de naam van Sterculia , of Stinkboom ,

aan dit Geflagt gegeven. De Zaaden zyn ovaa-

Ie , Olieachtige Pitten , met een driedubbelen

Bolder , cn men betrekt 'cr toe ook het Ameri-

kaanfche StiiikJmLt , dat de Portugcezcn Falefour.

iatio noemen zouden. Het fchynt my toe, dat

hier ten onregte het Hout van den Drekboom,

* n. D. te vooren door my befchreeven * , welk Grim-

bi. uivs, bedoelt, is aangehaald: want noch in de

befchryving van R ü m p H i u s , noch in dc

Malabaarfe Kruidhof , wordt , ten opzigt van

de Karil , die de zelfde Boom zou zyn, van

cenigen Stank des Houts gefproken. De Vrug-

ten daar van , ook , naar Wilde Pruimen ge-

lykende , hadden maar éénc Pit of Steen : za

dat het mede twyfelachtig is , of wel de Te-

labo der Ceyloneezen hier toe behoore , en

fchynt my , zo wel dc Karil als dccze, veel-

eer betrckkelyk te zyn tot den gemelden Drek-

boom. Immers , het gene Grimmius van

de kragten zegt , komt met het gebruik ,

men hedendaags in Indie van het Stronthout

ïP.aakt, overeen, i^^^'
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II I P P O M A N E.
ATDEKL»

De Mannelyke Bloemen, in dit Geflagt, zynnooFD.

Katten, uit tweelippige Kelkjes famengefteld ,stuk.

zonder Bloemblaadjes , zo wel als de Vrouwe-

lyke , die den Kelk in drieën gedeeld hebben

met een driedeeligen Stempel, en de Vrugt is

een vergaaring van drie Befiën,

Hier in komen drie Soorten voor , allen in

Amerika huisvestende, als volgt.

(i) Dolboom met ovaale getande Bladen. i.

Hippomant

Deeze is onder den naam van Boomachtigs f^^""""'^

Uelkgeevende Hippomane door Browne voor-Man«^-

gefteld, zynde door Sloane een Fénymge

mkgeevende Boom , die naar den Ockernoo-

ten-Boom gelykt , doch Pcerebooms - Bladen

tót, genoemd en afgebeeld. Hy komt in 't

algemeen voor op de Karibifche Eilanden, en

veelal aan de Oevers derzelven , wordende met

den Spaanfchen naam Manfanilla , dat flegts een

Boom betekent , die kleine Appeltjes draagt ,

naar den Tongval van ons en andere Euro-

r &c. SlAAN. Jéum,

aricana , Lauroccralï

Hippomane. jAcq.
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11. pirche Natiën verbaogen, thans gemeenlyk hö-

Afdeel, üempeld.

Hoofd- ^^^^ Jacquin, die na de gezegde

STUK. Autheuren in de Westindiën geweest is, heeft

Ha»eer.:ije bcvondcn , dat het een hoogc Boom is , met een

zeer uitgebreide Takkige Kroon ; de Takken

dikwils , doeh niet altoos, by drieën hebben^

de , met Bladen als gezegd is , wier Steeltje

aan de Punt voorzien is met een rondachtig

plat, bruin Kliertje. Hy geeft 'er Aairen aan,

die de Takjes eindigen, en regt op ftaan
,
groen

van Kleur , befbtóe uit' omtréaE dertig Man.
nelyke Bloemen , wier Meeldraadjes , uit een hol-

le Kelk voortkomende , tot één Lighaam fa»

mcngcgroeid zyn, eens zo lang als de Kelk, en

met vier Mcelknopjcs gekroond. „ De Kelk

,3 heeft v>'ederzyds een groote ronde Klier, en

„ dus bedekken die Klieren byna de geheels

\, Am. De Vrouwclyke Bloemen , die op der.

3, gclyke manier geklierd zyn, komen aan de

3, zelfde Aair onder de Mannclyken , of ook

5, wel aan een jong Takje , op zig zelf, voort,

3, De Vrugt gelylct in gedaante, reuk en kleur,

^,
zodanig naar een Europifch Appeltje , dat

„ iemand , die 'er niet van wist, zig zekcrljk

„ daar in bedriegen zou. Deszelfs geelachtig

groene Schil heeft omtrent de dikte van

3, een Nagel: het witte Vleefch geeft Melk,

3, De Steen breidt zyne Takken , daar door

^ heen 3 tot aan de Schil toe uit. De rj-pe

3, Vrugtcn vallen van zelf van den Boom, en
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bedekken dan dc gehecle Grondvlakte daar II.

j> onder, verrottende, als zy droog blyven ,Afdbel.

I) niet 5 maar dan wordt het Vleefch ipon-HooFo-
,>gieus en bruin, met veele Spieeten over-s^^'^-

De Heer J a c q u i n hadt nooit bevonden ,

^at deeze Mancenilje - Appeltjes van ccnig Dier
«angedaan w^aren , hoewel men gemcenlyk zegt,
dat de Krabben, die in ongelooflyke menigte om-
trent die plaatfen zig onthouden , daar van eeten

;

agtende dezelven , om die reden
, op Marteni-

que voor Vergiftig , waar van ook voorbeelden
zyn ; doch alzo men die zelfde Krabben op Gre-
nada en andere Eilanden, onder deigelyke Boo-
nien huisvestende , onbefchroomd en zonder
hinder eet ; zo fchynt daar van een andere re-

den gezogt te moeten worden, zo hy aanmerkt;

vervolgende dan aldus.

j, De geheeïe Boom is overal gebild met vergifti.

jj een witte zeer overvloedige Melk, die zeerf^fP^^

i> brandig en dus ongemeen Vergiftig is. Een
5j druppeltje daar van , boven op de Hand ge-

daan , fchroeit aanftonds de Huid cn maakt
j, een Brandblaartje : waar uit blykc , wat dit

„ Vogt
, ingenomen zynde , in dc Mond en

„ Keel zou uitvoeren. Alzo die zelfde Melk
„ in de Vrugten is , kan men ligt gelooven,

„ dat , door daar van meer of min te eeten

,

)) de Menfchen nu of dan zig zeer kwaalyk bc-

i> vonden hebben, en by de cerftc Ontdekking
i> van Amerika zal dit ontwyfclbnar wel zyn



442 Een^uizige Boomen.

n. „ gefchied : doch gene de Aucheuren verze-

Afüf.el.
j^gfgj, ^ en de Inlanders niet zelden vertellen,

Hoofd ' „ dat 'er zo dikwils en zo veelen van deeze

STUK. Appeltjes , met of zonder nadeel , geheel

zouden opgegeten zyn , houd ik voor Ver-

'

„ digtzelen , die of door ligtgeloovigheid ,
of

3, ter kwaader trouwe, verfpreid zyn. De

5, fnydende Takken van den Steen , naamelyk,

„ waarfchouwen een onvoorzigtigen genoeg-

„ zaam, dat hy niet vooitgaa meteeten, en,

3, zo hy evenwel wilde voortgaan , zou 'er

„ Konst en lydzaamheid noodig zyn , terwyl

„ inmiddels zyn geheele Keel deerlyk ontllo-

3, ken wcrdc. Men verhaalt ook, dat dc Scha-

5, duw van deezen Boom nadeclig is voor de

5, genen, die daar onder zig ter rufle leggen;

„ maar my is, drie Uuren lang met myne Reis-

„ genooten hier de proef van neemende , niets

5, kwaads wedervaren. Ook heb ik de door het

„ Loof heen vallende Regendruppels , op myn

„ naakte Lighaam ,
geen nadeel bevonden te

„ doen : 't welk misfchien zal gebeurd zyn ,

„ wanneer de Melk uit Takken of Bladen , die

„ door den Wind of Regen gebroken waren ,

daar onder was gemengd."

Dit alles in aanmerking neemende , zo is het

zonderling en niet wel te begrypen , met welk

inzigt deeze Boomen door den Schepper voort-

gebragt zyn. Tot geen nut ftrekkende voor

Menfch of Dier , en in tegendeel de Vinden

cc:i gereed middel aan de Hand gccver.Jc
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jiunne Pylen , ter vernieling van hunne Even-
^j-jJel.

menfchen , te vergiftigen ; Ichynt deeze Boom xix,

geenszins tot een goed einde te kunnen zyn^^^®'

gefchapen. Te gevaarlyker is hy, om dat des

zelfs Appeltjes fciioon van Kleur en zoet van

Smqak zyn. Men wil dat zy, gegeten zynde
,

eene Slaapverwekkende kragt hebben , zo fterk,

dat 'cr de Dood op volgt. Het eenigfte nut ^

iu men van deezen Boom heeft , is deszelf§

Hout , 't welk fraay bruinbont is , bekwaam

«n gepolyst te worden en dus tot allerley fyn

Schrynwcrk dienftig.

(a) Dolboom mt langwerpig ovaale Bladen^ ir.

dis aan het Steeltje twee Klieren hebben. ^ISX
,j.

Deeze, van Plumier genoemd Manunil-^^^^^^

je met langwerpige Laurierbladen y is door Brow-

NE voorgeiteld onder den naam van Sapium .

Welken de Heer Jacqüin tot eencn Gellagt*

naam aangenomen heeft. Plukenetiü
noemt hem Amerikaanjche Wolfsmelk' Boom
met groote Citroenbladen , die zeer fyn gekar«

tcid zyn en een zeer Venynig Sap. Die van Bar-

U.DEEI., nr, STOK»
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II. bados, zegt hy, geeven 'er den naam van Vcr-

^^^fjf
' giftboom aan.

HüOFD- Deeze fraaije glanzige Kroonboom Czegt

*^"'^* „ de Heer J
a c q u i n geeft veele lange Tak-

JkomF^^ ken uit , die meestal ecne waterpasfe llrek-

„ king hebben. Zyne Stam is regt , ter hoogte

,j van zeven tot twaalf Voeten , met eene

„ bruinachtige geftrecpte Schors , en het Hout

„ wit. De gchecle Boom is vol van een Mclk-

„ wit , lymerig , Sap , dat uit alle gckwetfte

„ deelen afdruipt en gezegd wordt Venynig

„ te zyn. De Bladen zyn langwerpig Lancet-

vormig9 ff^its, gekarteld 5 Lederachtig, glan-

3, zig met cvcnwydigc dwars- Adcrtj£S , heb-

„ bende de tippen riik en flyf , een weinjg om-

„ gekromd , meest aan de enden der ^lakjes

voortkomende, een half. Voet lang, Dcr-

„ zeiver roodagtige Steel ir aan 't begin van 't

„ Blad wederzyds met eene langwerpige Rol-

ronde, flompe , Klier voorzien. Aan 't end

„ der Takjes komen dikke, groene, Aairen,

3, ongevaar een half Voet lang, die opwaards

5, omgckromd zyn , van boven Mannetjes rn

„ daar onder Wyfjcs Elocmen hebbende. De

„ eerften hebben insgelyks twee Klieren en be-

^ liaan uit een ronden hollen Kelk, die twee

Meeldraadjes uitgeeft , welke van onderen

„ famcngcgroeid zyn , van boven ieder twee

„ Meelknopjcs hebbende : zo dat derzei ver getal

hier ook ,
gelyk in de andere Soort, vier is.

De Wyfjes . Bloemen , ook ongeftccid, cn
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, toede voorzien met twee Klidren , zyn ver- IL

, der als vooren. De Kelk is in beiden don- ^^^^^^^

, ker - paarfch : de Meelknopjes zyn rood cnHooFD-

, de Zaaden zwart. S^"^;

„ Wie KOU , in zulk eene overeenkomst der^^^^^-^^'

, Tccldeelen met de Mancenilje , denken , dat

, de Boom Vrugten als de Jatropha droeg.

De Vrugt is een rondachtig , üomp , drie-

hokkig,.driekleppig, Zaadhuisje 5 waarin en-

kelde rondachtige , ruuwe Zaaden , aan den

Rand ongelyk gekarteld. De Amerikaanen

zyn gewoon den Stam deezes Booms af te

kappen , en vergaderen den volgenden Dag
het uitgeftorte verdikte Sap , waar van zy tot

het vangen van Pappegaaijen en andere Vo-

gels gebruik maaken , noemende den Boom
deswegen Mangle cautivo of Vang - Mangle.

Men vindt hem by Karthagena in de Bos-

> Tchen , ja .in de Voorftad Xiximani zelf,

> voor de Hal of Marktplaats."

(3) Dolboom , die de Bladen ovaalachtigheeft) m.

met Melige Tandjes. ^L^jr

Mancenilje met Hulstbladen is deeze door*^*^'

"lumier gecyteld , die 'er de Afbeelding

van

(3) Hippoma:it Folilj fubovatis dentato- fpi&Dfij. Ssst. Nat,
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,
tl' van geeft. Dezelve verlchilc van de andere

^^xix^* Soorten bovendien , dewyl de Aairen uit kleine

Hoofd- Aairtjes famengefteld zyn; De Vrugten, die

ook onder de Bloemen voortkomen, zyn Kloot-

hm7^^''rond ,
gelleufd , en Vleezig , bevattende een

Houtigen rimpeligen , rondachtigen Steen; 's

Gewas is Heefterachtig.

G N E T ü M. Moesboomi

De Schubben der Mannetjes - Bloemen , die

katten zyn , bevatten , in dit Geflagt, ieder

één Meeldraadje met twee Meelknopjes : de

Wyfjesjin de zelfde Katten , hebben den Stem.

pel op den Styl in drieën gedeeld. In beiden

ontbreekt een Bloemkrans. De Vrugt is een

eenzaadige Pruim.

1. De eenigfle Soort (i) voert den naam van

G^mir Gn^'^ K.UMPHIÜS, of van den Tammen

o^ftbdi- Gnemonboom , welke , zo hy aanmerkt, van

alle de Molukkanen voor den Koning der Moes-

kTuiden gehouden wórdt; om dat de Vrugten ,

Bloemen eh Bladen , van hun tot Spyzen of

Toefpvzen genuttigd worden , niet alleen , maar

ook dén besten Smaak , volgens hun oordeel i

hebben , van alle Moeskruiden, De Boom ge-

lykt veel naar een Pinangboom, doch de Leden

liaan verder van malkander , en daarom is de-
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ïclve gemakkelyker te beklimmen. De Bladen it

zyn als Laurierbladen en uit uerzelver Oxelen

komen Katjes als die der Haazelaaren voort, Hoofd»

doch wat korter , aan welken de Mannelyke^"^"*^'

Bloemen als in Rondzeltjes ftaan , en onder ^^^^2"'

dezelven komen fomtyds Vrugten voort * die

echter veel overvloediger zyn aan andere Boo
men van deeze Soort , welken hy Wyfjes Gne-

mon - Boomen noemt^ Deeze Vrugten , van

grootte en figuur omtrent als gefchilde Eikels

,

doch wat fpider, zyn eerst groen, dan geel cn

eindelyk wordenze rood , hebbende een Vleezi-

ge Schil, omtrent een Mesrug dik, waar onder

een Noot , die een eetbaare Kern bevat. Vart

de Schors deezes Booms weeten zy Garen te maa-

ken s doch beter van de Wilde Gnemon - Boo-

men , die in de Bosfchen groeijen. Men houdt

en havent deeze in de Tuinen of Plantagiën op

alle de Molukkifche Eilanden , wordende dage-

lyks Takken daar af gekapt , om derzelver

Loof tot Moes te gebruiken , als gezegd is. Het

Bloeizel , op dergelyke manier gekookt , wordt

voor het befte gehouden,

H u R A. Ratelboom.

De Kenmerken zyn , een fchubbige Kat »

van geknotte Kelken, die geen Bloemkrans

maar ieder verfcheide Meeldraadjes bevatten ,

Welke Cylindrifch zyn , met een Schildje aan de
tip , en onH-ingd met veele verdubbelde Meel-
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n. knopjes. De VVyfjes - Blocnien , zonder Kelk

^Sx^^' Bloemkrans , beftaan uit een enkelen Trech*

Hoofd* tcrachtigen Styl , met den Stempel in twaalven

STUK. verdeeld , gelyk de Vrugt ook een twaalfhokkig

Zaadhuisje wordt 3 ieder Hokje een enkel Zaad

bevattende*

I. Van de cenigfte Soort van dit Geflagt (O is

§re^uaKs
ftaaijc CH naauwkcurigc Afbeelding

Araeri- door den vennaarden Trew gegeven. Men
' ^ vindtze ook in de befchryving van den Amftel*

damfchen Kruidtuin door Commeltn* en

in die van den Cliffbrtfchen Tuiti door L i n-

N^TJS. Hernandez merkt aan, dat het

een grootc Boom is, met lilaJen als van den

Moerbezie - Boom , doch veel grootcr , waar

in hy gelyk heeft : want ik heb zulk een Blad

van twaalf Duimen lang en meer dan negea

Duimen breed. Hy zegt , dat men hem den

Ratelboom noemt , om dat geduurig Vrugten

daar vaü aan Hukken fpringcn , met een flag

byna als van een Snaphaan - Schoot. De in-

diaanen geeven 'er den naam van Baruce aan ;

doch by de Engelfchen heet de Boom, naar

dezclven , en wegens de figuur van deezc Vrug-

ten, niet onaartig, de Zcmdhhsr ' Boom. Men

diCi folio. COMM.

Trew. Eknt.
'
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tpjl, dat zy dezehen ook Jamaikafche Walnoo- II«

tm r,ocmen zouden , dcch die benaaming is ^^vt^'

gantfch oneigen. Hoofd-

Dc Vnigtmaaking is nog vry duifier geweest

voor dat izolve van den Heer Ë h u e T naauw-
'

keurig ondcrzogt wcrdt en opgehelderd ; waar

toehcL blodjcn van zulk ccnEoora, in de Tuia

van Chcïïèa , in 't jaar 1745, hem gelegenheid

verfchaftc. Ook is in het niet lang daar na uit-

gekomen V^'cxky genaamd Natu'urlyke Hiflorie

van PnrbaJns , coor Jen Plcrr Hroiirs, ccn

Afoeekling d.;ar van aan 'c licl:t gegeven, die

van den zelfden Heer ontleend was. De Man-

Ketjes Katten komen aan 't end der Takken by

de Wyfjes - Bloemen voort. Het zyn fpitsach-

tige Knoppen , die als uit groene Dopjes be-

ftaan , welke ieder een rood Eyvormig Lig-

haampje uitgeeveh , dat aan 't end gevorkt is,

en in 'c midden gekranst met twee of drie r^^ëfi

van zeer kleine Mcclkropjes. Dit verfchilt

vry veel van de opgcgevepe Kenmerken (*).

t)c Vrouwelyke Bloem , blKVJvvnchtig paarfch

of Violet van Kleur , wordt van veelen voor

ccn wcezentlyke Bloemkrans aangezien : doch

het is'cigcntlyk maar ccn uitbreiding van den

Siyl of Stempel » in twaalf of m.ccr Slippen

(•) 't Is ïonJétüni: dat ,
niettfgcnflaande de Kenmerkeh

fi«t
, die "et 10 geweldig' v;ii-. -.cïrchi'.t.

Ff
. lI.DH.l«ni,STUlt.
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II, deeld ;
gelyk ook de Vrugt niet altoos uit tTrttalf

^'xu^ Zaadhuizen of Schyven beftaat. Comme-
Hoofd- lyn fchryft 'er dertien ; Ehret veertien

aan toe. De myne heeft 'er dertien. Het is

iü/m*"^ een Vrugt zo wonderbaar regelmaatig van maak-

zei , dat iemand , die ze de eerfte maal ziet

,

-zig naauwlyks verbeelden kan , dat zy niet

door Konst gemaakt zy. Dat de Engclfchen

den Boom dcsvvegen de Zandkoker - Boom

.Doemen, is zo oneigen niet; want deeze Vrugt

gelykt eenigermaate naar een Zandkoker. Men

moetzc gezien hebben om daar van te oordee-

Jen.

Dat deeze Vrugten fomtyds met getveld aan

ftukken fpringen, en dat deswegen ook de

Boom niet oneigen den naam van Ratel- of

Klapper - Boom kan voeren , (mooglyk nader

met de Latynfche benaaming van Mor cre-

pitans of Vcestboom uitgedrukt ,) is my door

zekere Ondervinding in deeze Stad gebleeken.

De geen , van wien ik ze gekogt heb , een

Koopman in Naturalien zyndc, hadt *er twee.

Dc andere , die hy bc ivield , in de Zonnefchyn

hrbbcude laatcn leggen op zyn Kamer, kwam

'er onverhoeds een zo geweldige flag , dat de

Menfchen van beneden naar boven kwamen»

en hy bevondt , dat deeze Vrugt aan zo veel

Stukken gefprongen was, als zy Zaadhuizen

fiadt : welken hy my vertoond heeft. D^ar

^aren van dezelven in een Raam gevlogen .

CQ hadden Glazen aan ftukkeu geflagen» ï^^'
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wyl nu die Geval tot zyn nadeel ürekte, ^o^J^^^
kon hy met voordagt die Vrugt niet gebro- xix.

ken hebben. Commelyn verhaak, dat zulks Hoofi>

gebeurt , zo men 'cr een van de Zaadhuizen ^^'^^

afneemt ; doch die moet niet gemakkelyk te hm,

doen zyn. De myne , welke ik tot nog toe

in myn Kabinet bewaar, is niets dergclyks wie-

dervaren.

Sommigen verzekeren dat de Zaaden of

•Nooten , waar van ieder Zaadhuis of wSchyf

'er één vervat ,
grootcr dan de Nagel van een

Duim , van de Indiaanen gebruikt worden tot

een Purgf^^irldal , werkende zo wel na^r

boven als naar beneden ; doch , of dit in dié

van Mexico meer dan io die van Jamaika

plaats hcbbe , of afhange van 't vcrfchillende

Klimaat ; ik vind door Sloane aangetekend,

du hy vetfchéidé van deeze Nooten , zonder

dat 'cr Braaken of Afgang op volgde 5_opgcge.

ten heeft.

Ff 2 XX. HOOFD-
II. DuL, III. Stuk,
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,11.

Hoofd-
stuk.

,

XX. HOOFDSTUK.

Befchryving van de TweehuizigeBoo-
M E N , Dioikia , dus genaamd , om dat de

Mannetjes- en Wyfjes - Bloemen , in dezeU

ven , op byzondere Stammen van een zelfde

Soort groeijen , gelyk in de Wilgen, Popdie-

ren, Terbenthyn-,Mastik-, en andere Boomen.

De Klasfe der Tweehuizigf Plantgewasfen

,

daar de Mannctif^ WyfiP'? Rloemen

elk op een byzondere Plant voortkomen , is zo

lyk van Geflagten niet, als de naastvoorgaan-

de. De Onderdeelingcn zyn byna eveneens.'

Onder de agtenveertig Geflagten , daar in ver-

vat, zyn *er ruim dertien die tot de Boomea

behooren, als volgt.

S A £ r 3?. Wilgeboom.

De Mannetjes zo wel als de WyfJes-BIoe»

men ;zyn Katten , die uit Schubben beflaan

»

zonder Bloemkrans of Bloemblaadjes. De

Mannetjes hebben dooi^gaans drie Meeldraad-

jes , en van onderen een Honigkliertje. De

Wyfjes - Bloemen hebben een Styl , die in

tweeën gedeeld is, en de Vrugt v^ordt een

cenhokkig tweekleppig Zaadhuisje, met gevlok-

te Zaaden, In fommigen heeft ook een aan-
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merkelyke Vlokkigheid , tusfchen de Meeldraad- ir.

jes, in de Mannelyke Bloemkatten plaats.

Menigvuldig is het getal der Soorten in dit Hoofd-

Gellagt, waar onder voorkomen , die hooge^TUK,

Boomen worden; doch de meellen blyven

laag. L I N u s onderfcheidtze in vier Ran-

gen, naar dat de Bladen getand of ongetand,

en glad of ruig zyn. Ik zal de grootllen hier

befchryven.

(O Wilg met gladde getande Bladen en twsi- ^i.^

kunnige twemannige Bloemen, hermaphro-.

Te Upfal is deeze waargenomen, welke vige wiig.

een nieuw blyk zou opleveren , van de wei-

nige overeenkomst van het gebruik der Se-

xen of Kunnen , in de bepaaling van de Klasfea

en Geflagten der Planten , met de Natuur; zo

Doktor S c O p O L I oordeelt (*). Ik zie echter

niet , dat zyn Ed. beter algemeene manier daar

toe aan de hand geeft. L i n n^ u s zegt , dat

deeze met de gemeene Roode Wilg daar in

overeenkomt , dat de Bladen glad zyn, ftomp

roet Klieren gekarteld , omgerold, zes dikwils

(i) Salix Foliis lêrratis glabris , Florlbus liermaphroditis

diandris. Syst. Néit. XII. Gen. 109%. p. «47- Ve^. XIII. p.

(*) Salix Fltrihus hermafhmditis trUudrts , Cl. LlNNJ:i,

ovmn est Seius , enz. Flor. Carn. p. 406. Waarfchynlyk zal

»yn Ed. deeze Soort bedoelen, hoewel hy triandris fcluyft.

Ff 3
II.DIII.UI, SlWt
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II. uit een enkele Knop, geelachtig van Kleur; als

Afdeel.
qqJ- ^qq^ ^jg ruige Katten , van de zelfde gi-oottc

Hoofd- en gedaante; doch daar van verfchilc, doordien

«TUK» de Takken niet purper maar bleek rosachtig

j^ii^e-
, en de Bladen aan de bovcnzyde uitge-

groefde, geen verhevene Adertjes hebben; met

uitpuilende Klieren aan de Bladfteeltjes. Ook

bloeit hy vroeger en heeft meer Galletjes op de

Bladen, dan de volgende Soort.

TI. (2) Wilg met gktdde getande Bladen en dris'

Jan/riM. mannigs Bloemen.

De Heer H aller dcczc Wilg in Swiczer-

]and waargenomen en genoemd hebbende , JVilg

met Lancetswys ovaale , wederzyds gladde, ge-

tande Bladen , die een byhangzeitje hebben ; kwam

de zelfde Soort ook aan den Heer G m e l i n ,

in Siberië , voor ; doch was daar klein , den

Stam naauwlyks een Duim dik hebbende , met

een Afchgraauwe Schors , en dikwils zonder

Schors ; de Mannetjes Katten een of twee Duim

lang , uit Schubben beftaande met drie Meel-

draadjes, aangenaam van Reuk. Men oordeelt,

dat het de buigzaame Wilg met geoorde gladde

Bladen zy van R a y , welke Autheur daar in

waargenomen heeft , dat het getal der Meel-

draad*

(z) Saïix FolJiï ferratis glabtis , Floribus trïandris. Syst.

Nm. XII. yeg. XIII. Salix Folüs elliptico - lanccolatis

HALL. Hdv. 153. GMEL. SiL I. p. ISS. T. 34- f- 3' S^

lix folio auiiculato fplendcntc flcxüis. Raj. fl'/l. ir-O'
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draadjes drie is, in deeze Soort, cn dus
^^'^n^^JJ*^

dezelve , met regt , Driemannig worden gcty- ''xx.

teld. Zy bchovorc tot de Bindwilgen cn blyftHoüKo-

meest Hccfterachtig.

Cs) Wilg met gladde getande Bladen en vyf^

mannige Bloemen.
(^'v.' nnl-

De gemeene roode Wilg , die in ons Land op£biaaiEe.

veele plaatfen aan de Waterkanten groeit, komt

hier in aanmerking. Zy is door de gladheid en

breedte haarcr Bladen , die naar Amandel- cn

zelfs fomtyds naar Laurierbladen gelykcn ,
van

de anderen wel te onderfcheiden. Ra y noemt-

ze de Laurierbladige zoete Wilg , ora dat de

Bladen aangenaam' van Reuk zyn , doch de

Bloemen hadt hy niet onderzogt. De Heer

H'ALLER getuigt ook, dat hy het getal van

vyf Meeldraadjes , in deeze Soort , 7.elf nog

niet gezien hadt. Hy zegtdac de Rysjes Bloed-

rood ; R A Y dat de dunfle zwartachtig zyn»

ScopoLi fchynt deeze Roode Wilg in Kar-

niolie niet aangetroffen te hebben. Ook is de-

zelve door Kram«a in Ooftenryk niet ge-

von-

(3) Salix loYi'is fcimis glabriï,Flo«ru]5s pcntandiis. Hort,

Oiff. 4J4. Fl. Sléte. 792. 879. GmEL. Sii. I. p. 15 3- T. 3+.

kr. l!))^^7o. T. 8. f. z. SjIIx FoHü Laureo f. latoglaSro ,

odorato. RAJ. H'Jl. Hzo. Salix fpontanen, Folio Aroygdjiiiio ,

ftagUis non amiculata. |. B. Hi/l. I. p. 214.

Ff 4
Ut DEZf4 lUt STVXi'
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II- vonden. In Siberië groeitze te overvloediger ^

^xiL^* zynde ook door geheel Rusland bekend , zo

Hoofd- de Heer Gmelin aanmerkc, die 'er zelfs

de Afbeelding van geeft , op den gezegden

^temf^' naam : doch de Bladen daar van komen weinig

overeen met Amandel- Perfik- of Laurierbladen.

Hy noemt ook de Bladen ovaal of Lancetswys'

ovaal , 't welk op geene der gemelden past.

Het wierdt aldaar een Boom, van twee Vade-

men hoog, met den Stam zo dik als ecnsMen-

fchen Been. In Sweeden wordt deeze Soort

Joljler, en in Dalekarlie HaZ/ïer genoemd , zegt

Li NNiEus. In Lapland was het een Hecfler,

met dunne rosachtige Ryzen rcgt opfchictcn-

de. In 't Werk van J. Bauhinüs vind

de uit hem aangehaalde Soort aldus befchree-

ven.

„ Deeze van zelf groeijende Wilg heeft de

„ Schors zwartachtig rood , zelden wit, gewei-'

dig famentrekkende met eenige bitterheid.

„ De Bladen zyn langwerpig , middelraaatig

„ breed, gefpitst. Sproetig, van boven zo wel

5, als van onderen groen en glad , met twee ge-.

„ tande Oortjes tegen het korte Bladftccltje

„ aan. Deeze Bladen hebben een üerker fa-

mentrekkende , doch minder bittere Smaak,

„ dan die van de Geelc Wilg. De dunne Rys-

„ jes laaten zig naauwlyks buigen , ten zy men

ze draaïje ; de dikkere breeken. Een won-

„ derlyke Speeling heeft in deeze Soort plaats

;

zynde de Bladen fomtyds ge- oord, fomtyds
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ongcoord ; de Schors in fommigcn wie, in ff;

„ anderen paarfchachtig." ^"5"^*

Onze Ridder heeft in Sweeden waargeno- Hoofd-

nren, „ dat de Bladen van deeze Soort, door""^*

„ ver-ouding, geeler worden dan die der ove-

rigen ; zweetende de Tandjes aan de punten

ij een geele Lym uit; weshalve zy , vcrfch tus-

3, fchcii wit Papier famengedrukt , zo veele

geele Stippen overlaaten , als zy Tandjes

hebben. De Bloemen beftaan uit vyf Mecl-

draadjes en derhalve zyn de Katten zeer geel

5, en digt. Het is een Boom".

(4) Wilg met gladde , getande, Lancetswyze
^J^-^

Bladen , wier Tandjes gegolfd zyn. Pbyiiclfo.

In de Velden van Wester - Bothnie en de u^^T
Bosfchen van Lapland groeit deeze Soort, die

de Bladen aan de kanten op een zonderlinge

manier Golfswyz' gekartqld heeft , gelyk in de

befchryving der Laplandfche Planten afgebeeld

is (*). Eene verfchcidenhcid komt daar onder

voor , die de Bladen meer langwerpig ovaal

dan Lancetswys heeft en dus meer met de Li-

gus-

(+) Smüx FoHIs ferratiJ glabrts hnceolatis, crcnis undatis.

Tl. Lapp. 3 51. T. s. f. d. Fl. Suec 753, %%o.
fi,

Salix

ioÜi» lérratis gUbris oblongo - ovatis. Fl. Ltpp. jjo. T. f.

(*) Die de Mattrnoidts Afrlcana Luuri ferrat^t ftüi , van
CoMM. pr^lud. kent , heeft een naauwkcuxig denkbeeld vaa
«iecze Bladen.

U. Deel. iii. stuk.
^
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II. gufter - Bladen overeenkomftig. 'c Getal der

^^xx."" Meeldraadjes is fomtyds twee j fomtyds drie ,

Hoorn- zelden vier, in dceze Soort.

JTÜK»

y (5) ^' i'g '"^^ gladde getande , /pits ovaak

Saiix Bladen , de Tandjes Kraakheenig , de

^cüSt Steeltjes met Eeltachtige Stippen hebben-

Bina-Wüg,

Deeze wordt aangemerkt de gene te zyn ,

die men gemeenlyk Bind • Wilg noemt, wor-

dende wegens de ongcmeéne taaiheid en buig-

zaamheid van haare Rysjes voortgeteeld. De
Schors derzelven is eerst groen , dan geel en

wordt eindclyk Oranje - kleur of rood. De
Bladen zyn lang en fnial , hebbende de kanten

eerst ruig , dan -fpits getand , doch de Tandjes

geenszins Kraaktecnig, volgens den Heer Hal-

LER , die aanmerkt , dat deeze Geele Wilg,

niet gefnoeid noch gehavend wordende, in de

Witte Wilg vcrandere. Hoe 't zy, men vindt

deeze, volgens de aantekening van den Hoog-

leeraar DE Gorter, by't Huis te Berken-

rode buiten Haarlem , als ook in veele Waar-

den aan de Rivieren van ons Land, wordende

gemeenlyk Geele Wilg geheten. De Franfchen

(s) Salix Folüs ferratis ovatis acutis glabns, ferratutis car-

tUajinels, Peti«lis callolb - punaatis. Hort. Ups. i9S- Sa-

lix Folüs lineari - lanceolatis acuminatis. Guett. Sttmf-
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noemenze Franc OJier , dac is Tamme Bind- ir.

wilg of Tecnboora.
^^xT^'

(6) Wilg met gladde, getande LancetvQrmi-^TüK!^

ge gejieelde Bladen , dk Ruitachtige Stop- vr.

pehjes hebben. jimysl^i-

Ten opzigt van de figuur der Bladen komtwadig?^*

dccze nader aan de Derde Soort, doch voor

't overige ftrookt zy zodanig met de Tweede,
dat mcnze 'cr nnauwlyk van kan afzonderen.

Inderdaad , tusfchcn de Binuwilgcn , tot welken

ook decze behoort , fchynt veel overeenkomst

te zyn , en hier van een geweldige verwarring

onder de Autheuren. Deeze Soort , gemccnlyk

Wervelefi - Hout genaamd , groeit , zo gedagte

Hoogleeraar aanmerkt , in de Zalliker Waard,

ook buiten Wyk te Duurftede en elders. Van

het Hout worden Sporten van Ladders gemaakt

cn de dunfle Takjes tot Tecnen gebruikt (*>

(7) Wilg met gladde getande ovaalachtige , vii.

glabris fubovatis aciiiis fesfi]
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H. fpitfe , ongefleelde Bladen , en Hartvor-

AFDEEL. „^i^^ Stoppeltjes.

Hoofd- x , ,

STUK. Tot deeze Soort , die in Lapland waargeno-

men was door L i n n^ u s , betrekt H a l e r

een Wilgeboom uit SwitzcrJand , met gladde

,

ovaale , Zaagswys' getande Bladen , en zeer

breede byhangzels. Deeze byhangzels fchynt on-

ze Ridder hier Stoppeltjes (Stipnlce) te noemen.

Ik kan in de Afbeelding daar voor geen reden

vinden, en ook niet zien, dat de Bladen onge-

fteeld zyn , en verder niet, dat die byhangzels

zo ongemeen breed zyn zouden , als komende

veel kleiner voor dan de zogenaamde Ooren in

de voorgaande Soort. „In deeze , (zegt H a l-

5, L E R evenwel ,) zyn de Ooren allergrootst en

„ getand. De Bast is groen of paarfch , met

„ een fyne Wolligheid; de Takken buigzaam,

5, ruig." Hoe komt dit een met het andere over-

een ? De ruigte der Takken kan geen plaats

hebben dan in de Bast of Schors, en deeze is

bekleed met een fyne Wolligheid. „ Het Blad,

„ vervolgt zyn Ed.) ook onder de Wilgen al-

„ lerbreedst, [dit zou my zeer verwonderen,]

is ovaal , met een taaraelyke Punt , aan den

„ rand gekarteld , wederzyds ligt" (leve) : glad

zal zyn Ed. willen zeggen. Ondertusfchen zal

Nat. XII. f^'g. J

FI. Lspp. 3J4. T. 8. f. g. Fl. Sui

»Iiis glabrisovatis fcrratis, Append.cibus ]
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die Piebwyze figuur der byhangzeltjes of Oort-^Ji;

les 'er den bynaam aan hebben gegeven. My is xx.

deeze Soort van Wilg niec bekend. Hoom

(8) ^Vi!^- met gladde getande Bladen . die vin-'

La7i~etswys' ovaal zyn, hebbende Tands-f,,Ju^^^

ot-jj' geklierde Steeltjes.
^

Deeze ,
gemcenlyk de Bmfche genaamd ,

óm dat dê -fakjes zig niet buigen laaten , is

hier de derde onder de Ge-Oorde Wilgen. De

Wilg met wcderzyds groene Amandclbladcn ,

Öiegc-Oord zyn, vanBAUHiNUS, zou voU

gens den Heer H aller tot deeze Broofche,

en volgens Ray , in tegendeel, tot de voor-

gaande Zesde Soort behooren. Liefst geloof ik

dit laatfte, hoewel die Engelfchman zulks echter

maar bcdenkcryk voorgcftcld heeft. Hyzegt,

dat men ze dc Kraak -Wilg in Engeland noemt *

en hier te Lande, volgens den Heer dc Gor-

ter, Katten -Hout: misfchien , om dat het

zig niet behandelen laat. Die, echter, welke

uit CoMMELYN door zyn Ed. aangehaald

wordt.

il> Deel. III. Stub^
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n. vvordt , onder den naam van Broofche Wilg ,

^^xS^" hadt de Bladen onge-Oord. Ik heb, mee de

Hoofd- Ondervindingen van R & y overeenkomftig , in

STUK.
j^y^Q binnecflandfche Kruidleezingen opgemerkt,

iamf^^' dat dc Bladen van deeze Wilgen fomtyds als

kleine Oortjes hebben , fomtyds niet. Hy

geeft 'er Bladen aan , fomtyds vier of vyf

puimen lang en één of anderhalf Duim breed.

De Heer Haller befchryft deeze Soort, of

liever zyne Wilg met ge -Oorde Perfikbladen^

' als volgt.

„ Het is een hooge , regtftammige Boom

,

„ die de Takken groen en vervolgens zwart-

„ achtig paarfch heeft en broofch : het Blad

zeer lang , naar dat der Pcrfikboomen gely-

. , kende , op 't breedfte een Duim , in langte

een half Voet haaiende , fcherp getand

,

glanzig , wederzyds glad , met twee kleine

j, Oortjes aan het Steekje. Deeze Soort groeit

, aan de Oevers der Rivieren , by Bern , Ba-

fel en elders in Switzerland."

De broofchbeid is in deeze Soort , in de

Js^oordclyke dcelen van Europa, zo groot, dat

men met een Knip van den Vinger de Takjes

aan de Jaarlykfc Leedjes kan afbreeken ,
zo

LiNNiEus meldt. Men vindt deeze Broofche

W^ilgen veel by Bloemendaal, aan den Duin-

kant ,
langs de Bleekeryën , zegt ComME-

i,YN , 't welk waar is; gelyk ze ook in Gel-

derland aan de Slooten voorkomen, en elders in

onze Nederlanden. Deeze , en de gcmeene



Witte Wilg , maaken in dit Geflagt de groot- n.

•Ite Boomen.

(9) Wilg met gkdde get*ndf , fmal Lancet-iTVK,'

yormige Bladen en neirhangende Tak.

ken, Eaiyltnt.

Aan dceze geef ik den naam van Orientaal'kïiz,

fche , om dat zy in de Ooflerfche Landen

voorkomt. Men wil dat zy de Garab der Moe-
ren en Garh der Arabieren zy, waar van Avr-

CEKNA fpreekr. Zodanige zouden dc Wilgen

der Waterbseken zyn , waar van men gewag

gemaakt vindt in deHeiKge Schrift (*^. Bau-
H I N ü s noeratze Arabifche Wilg met Bladen

yan de Mddc ^ en inderdaad , volgens R a u-

woLF, zyn de Bladen diep Tandswyze inge-

.fhecden, en zeer breed aan de Looten, die in

\ Voorjaar uitrchieten, Hy rekent dc langte

als een Handpalm op de breedte van twee

Vingeren. Van deszelfs Hout zou een Salpe-

terachtig Zout -gemaakt worden , tot Buskruid

zeer bekwaam; doch volgens zyne befchryving

blykt,

(9) Salix Folils ferratis glabris lincaii- lanccolatis , Ratnis

pendulis. Htrt. Cliff. 454- Roten Lugdhat. $4- Geoh.

Oritr.t. 307. Salix Orientalis Flagellis deorfum pukhre pen-

denclbus. TOURNF. Cur. 41. Saüx AraWca foU» Atiiplicis. C.

11. Pir.

(*J Levit. XXIII.V. 40. \n F/alm. CXXXVII. V: 2. woidc

Vclfs van Wilgen aan de Kiyierea van Babylpa gefpioksa; 't

den bynaara billykr.

U.DEEL» III* STU5»
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II. blykt, dat dit geen ander is dan het Loogzout

^^f^^'uit de Asfche van het verbrande Hout, en.

Hoofd, dewyl dit niet tot het raaaken van Buskruid

dienen kah , zo is het te denken, dat hy de

h!^'^^" uitgedoofde Kolen van dit Wilgen - Hout zal

bedoelen , welke 'er zeer bekwaam toe zyn*

De dunne Takjes, niettegenftaande zy Zwiepig

nederwaards hangen, paarfchachtig zyn en glad,

hebben toch de buigzaamheid niet van onze

Bindwilgen. Het wordt een taaraelyke Boom,

die aan- den Euphraat menigvuldig groeit.

De Tiende ën vólgende Soorten , als te

klein van Gewas zyndc om onder dc Boomcn

geteld tc worden , laat ik voer dc Heefters

over. Dus komen 'er ook, onder de Wilgen

met geheel ongetande , zo gladde ah ruige Bla-

den ,
geen Booraen voor : maar de vierde Af-

deeling , met eenigermaate getande ruige Bla-

den, kan geheel hier t'huis gebragt worden, afs

volgt.

xxviii. (^^) W^^g ^^'^'^^^ rimpelige Êladen , van
'Salix

'

07,;

^'^2-
(i8) Sslix FolL-s ovatfs rugofis fubms tomentofis , undtó,

fuperne denttculatfs. Sjst. Nat. XII. Veg. XIII. RoYEN

Lugdhat. 83. Fl. Sutc. SI 1:900. CmEL. Sii. I. p. 157.

DAL. ParU. 19%. S.1IX Fo!. fabcrenatïs &c. Fl. Lapp. iS,.

T. 8. f. s. Salix Folio rupofo , obiter fsrrato &c. HALL.

Htlv. IJ 5. salix latifolia rotunda. C. B. Pin. 47+. K\y AngL

UI. p. 449. /3. Salix FoUis oblongis, fuluus vUtofis,&<^.

ïl. Lapp. 3 «7. T. 8. f. «. Salix Foliis elliptico - lanceolatisi

fubtus Sericcis, appendicuUtls. Gmel. Sli. I. p. 163»
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onderen Wollig , aan den rand gegolfd ,11.

en naar de Punt toe gekarteld. 'xk^^"

Gemeenlyk noemt men deeze de Rondbladi-i^^^-

^e of Ronde en ook welalieenlyk Ruige Wilg,^^'^^^"

wegens de uitneemende ruigheid der Bladen ,

welke 'er ook den Latynfchen naara van Ca-

prea of Geiten - Wilg aan heeft doen gecven.

By Tabern^montanus is eene breed

èn eene rondbladige daar van afgebeeld. Vol-

gens onzen Ridder hadt die in Sweedcn voor-

kwam de Bladen flcgts van onderen , doch de

Laplandfche aan beide kanten ruig. De Heer

Haller noemtze Wilg met rimpelige , fiaauw

gekartelde , van onderen Wollige Bladen en zeer

dikke Takken. Zyn Ed. verbeeldt zig, dat naar

den Ouderdom de Bladen ibmtyds fpitfer, fom-

tyds ruiger zyn ,
ja fomtyds geheel glad. Men

heeft waargenomen , dat aan den zelfden Stam

wel eens gekartelde en gehee^t^gekartelde Bla-

den voorkomen: zo dat men hier in eemgetoc-

geeflykheid gebruiken moet. In Vrankryk noemt

mcnze Margeau, Aan den Duinkant van onze

ProVincie komt aeeze menigvuldig voor. Zie

hier hoe gedagte Heer dezelve waarnam , la

Switzerland.

De Bladen zyn taamelyk groot ,
met dea

„ rand getand of ongetand, byna npelig

l ais dc Salie- Bladen en Sappig ,
van boven

aigachtig van onderen wi eene kovtc

„ Katoenachtige Wolligheid , fomtyds

Gg fom«
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n. „ fomtyds korter en ronder. Ik heb 'er gezien

^^xx^^'^y van drie Duimen breed en een wéinig langer.

Hoofd- Somtyds hebben zy geene , fomtyds zeer

STUK. grcote Geren , meest voorkomende in 't bo-

Itc'm*' Si venfte GewaSé De Zaadhuisjes zyn fraaijer

en meer gedraaid dan in andere Wilgen. Gal-

„ lecjes vind ik niet zeldzaam op de Bladen."

De bepaaling van deeze Soort zou dan beter

wat ruim genomen zyn : by voorbeeld , VFüg

jnet ovaale rimpelige Bladen, diefomtyds IVolUgj

aan dm rand gegolfd , en eenigermaate gekarteld

zyn, fomtyds geheet effen. De Heer Gmelin,
immers , heeft ook dcrgclykc Vcrfcheidenhedcn

,

daar van , in Siberië waargenomen , alwaar het

dikwils maar eens Mans langtc hoog voor-

komt, fomtyds een groote Boom wordt, die de

Takken buigzaam , ruig of glad heeft* Dit ge-

beurt , volgens onzen Ridder , in Lapland niet

zelden , en de jonge Takjes zyn daar bezet met

een bleeke Wolligheid. Zyn Ed. betrekt hier

toe, alseene Verfcheidenheid , niet alleen eene

Laplandfche Wilg y die de Bladen langwerpig

,

van onderen ruig , de onderden gekarteld , de

bovenften efFcnrandig heeft; maar ook een JVilg

met ovaalachtig Lancetswyze Bladen , xan onde-

ren Fluweelachtig ruig , met byhangzels of Oo-

ren, welke de Heer G ai e lin in Siberië waar-

nam en dus befchryft.

„ Somtyds komt het Gewas enkel voor met

5, Teenen of Rys van twee Ellen, of ook maar

33 één Ellc lang : fomtyds wordt het een Boom
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van twee Mans langten hoog. De Looten ir.

5, zyn fraay geel of gepoeijerd, of zwartachtig

j, en dikwils ruig. De rand der Knoppen is Hoofd-

35 Menie. rood. De Mannetjes - Katten zyn by-sTUK.

5, na anderhalf Duim lang, en, als zy bloeijen,^^^^^'^'''-"

j, in 't midden meer dan drie Kwartier Duinis

„ dik ; beftaande de Bloemen uit twee lan^ c

5, Meeldraadjes met geelachtige Knopjes. De

li Wyfjes - Katten worden door de rypheid veel

5, langer, en beftaan uit ruige Vrugtbeginzcls

,

j, met een dubbelen Stempel. Dc Schubben

j, der ecrstgemelden zyn zwartachtig bruin , aan

3, de zyden zeer Haairig: die der
.
Wyfjes - Kat-

,i ten wat ronder eh ftomper. Zy hebben ieder

35 een Cylindrifch , geelachtig , zeer groot Ho-

5; nigbakje. De Bladen, in 't eerst wederzyds

55 ruig , worden door den tyd byna geheel glad

5, van boven , en dan aldaar zwartachtig
; zyn-

35 de in 't laatfte van den Herfst zeer lang en

3j ftyf , aan de randen bykans getand , van bo-

s, ven geel, van onderen Wollig Afchgraauw;

j5 aan 't begin Homp , dan ovaal en aan 't End

i, uitloopende in een lange Punt. Men vindtze

3, fomtyds knger dan een half Vöct , en deeze

liebben de Randen doorgaans gegolfd. Zy
hebben Lancetswys' ovaale byhangzeltjcs , die

j, zeer klein zyn, of ook grootere, ligt afval-

j, lende, doorgaans cfFenrandig, fomtyds zaap;=;-

5, wyzc getand of op verfchèide rnanieren ge-

sj hoekt. Dikwils komen 'cr geelachtig roode

» Gallerjes ^an." .

Gf', 2 De
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De onderfte Knoppen brengen in deeze Soort
' Bladen , de bovenfte Bloemen voort , zo Lin-

N iE u s aanmerkt , en de Finnen in Lapmark

maaken hunne Schoenen van den Bast, gclyk

de Sweeden ia de laagei:e doelen van Eiken-

Bast-

(29) Wilg met hyna geheel ongekartelde ^Lau-

cetswys'' Liniaale , zeer lange ^ fpitfe y van

onderen Fluweelachtige Bladen ; de Tak-

ken als Rys,

Deeze Soort komt onder den naam van tFiï^

met nitermaate lange Binden , die tevens zeer

fmal en wedcrzyds witachtig zyn , by C. Bau-
H I N ü s voor. Zyn Broeder zegt , dat de Bla-

den op de kanten een weinig gekruld zyn , en

deeze Soort, gemeenlyk Rlesweert genaamd,

('t welk moogTyk in Friesland plaats heeft,)

merkt de Hoogleeraar de Gorter aan, dat

aldaar in de Wouden , als ook overvloedig aan

den Rhyn , Ysfel en Lek, en by de voorgaan-

de, aan onzen Duinkant , groeit. Toürne-
FORT nam dezelve omftrecks Farys waar, en

ulatfs &c, RoïEN Lugd-

mo. RAJ. ^ngL lil. p.
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Ray in Engeland, alwara- menze Ozier, dat 11.

is Tem- ofRy- Wilg noemt. In Sweeden ^''Jfr-

groeit zy by de Dorpen , misfchien van elders FIoofd-

daar gebragt en wordt Kovgpihl geheten. Het^'''^"J*^

16 een Heefterachtig Gewas , dat zyne lange

dunne Takken zwart en buigzaam heeft , gelyk

H A LL E R zegt j die 't zelve overvloedig om-

llreeks Bafel groeijendc vondr. G M E L i n nam

een dergelyke Wilg in Siberië waar, zynde een

Boompje van anderhalve Vadem hoog, met geel

Rys en merkt aan , dat de Bladen , oud wor-

dende ,
byna alle de Wolligheid verliezen , ge-

lyk in meer ruige Wilgen plaats heeft. Op

vette ,
vogtige Gronden fchiet het wel hooger

op. De Blad en Bloemknoppen zyn , gelyk in

de voorgaande Soort, onderfcheiden.

f30j Wilg met eenigermaate getande , la7ig- xxx.

werpig ovaale , van ontkren ruige Bladen ^cincV*.

de Stoppeltjes half Hartvormig.

Van deeze Soort komen in de Laplandfchc

Bosfchen niet zelden Booraen voor, die twee

mans langten ho<^ zyn, fchoon deStamnaauw-

Ivks de dikte van een Duim heeft. Ook is zy

-cmeen in de Bosfchen van Sweedcn , op Moe-

ra? figc vogtige plaatfen. iüe Bloerakatten zyn

bruin ,

Gg 3
\U DE£t« III. Stuk»
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bruin , onder de Bladen geplaatst , wier Stecl«

Tvf
^'

tJc bezet is met ecnige zeer kleine Lancetswyze

KooFD- Blaadjes. Dc Stoppeltjes zyn wederzyds getand

met drie Kliertjes. De Smalanders draaijcn

Touwen van de Takjes, om de Zeisfens daar

mede vast te binden aan het Handvat of den

Stccl.

xxjci. (31) Wilg met Lancetvormige
, gefpüjie ^

Jf^ Zaagswys' getande , wederzyds Jtlmeel-

Witte achtige Bladen ; de onderjie Tandjes et-

klierd.

'

Dcczj Sccrt is , ten minüc in onze Provin-

cicn, algemeenst bekend cn mcnigvuldigst, on-

der den naam van V\^ilg of Wilgeboom. Men kan-

ze JVitte Wilg noemen in onderrcheiding van

de Roede en Geelc Wilg, of ook van de

Broofchc , die mede een hooge Boom wordt ,

Katten - Hout genaamd , zynde onze Agt-

11c Scorr. Deeze Witte , niettemin , heeft

het Rys ook broofch , en de jonge Takjes zyn

geel - of bruinachtig rood. Het gene daar zy

den naam van heeft, cn waar aan men deeze

Soort

f31) SaBx Foliis lanceolatis acumïnatls , fcrratls &c. Hort.

ris. 297. ROYEN Lugdl^at. 8 3.SiIix Fol. elliptico - lanceolatis



Soort onderfcheidt, is de Zilverachtige
^'"•^^^^'^^^^^-nE^^j^

van haare Bladen, in Kleur grootelyks verfchil-' ^xx!^^'

lende van de Elzen, Esfchen ,
Ypen en andere Hoofd-

gemeene Boomen van ons Land. De Schors
^^*^^^

der dikke Takken is , bovendien , witachtig

Afchgraauw, Men vindtze overvloedig in alle

dcelcn van Europa , die niet te droog of Berg-

achtig zyn : want zy bemint vogtige Landsdou-

wen. De Eilandjes in den Donau by Weenen

zyn 'er natuurlyk mede begroeid : zo ook de

Boorden der Rivieren in Karniolie , en op veele

plaatlcn wordt zy ook geplant, of gepoot, naar

de uitdrukking der Landlieden, dienende zo tot

befchutting der Landeryën , als van ander Ge-

boomtc. Deeze Wilg , naamelyk , kan , door

de digtheid van haar Loof en de finalheid haarer

Bladeren , als ook door derzelver lievigheid en

natuurlyk Dons , de guure Winden beter uit-

fiaan , dan de Ypen en dergelyk Geboomte.

Ook wordt zy gemeenlyk , 'door afkapping van

de Kruin , laag gehouden ; doch anders , en op

zig zelf gelaten , ftygt zy tot een aanzienlyke

hoogte. De HeerHALLER heeftze, in Swit-

zerland , de Eiken ziea efvenaaren. Holle \\'il-

ren heeft men gezien , zegt de Heer A d a n-

goN, van zevenentwintig Voeten omtreks aan

den Stam , die derhalve ten minfie negen Voeten

in middcUyn hieldt (*),

De

() FAmill. d:s Plant. Ptcf. p. ccx. Doch het moest zyo»
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II. De Geftalte van deezen Boom is iedereen be-.

^^"x?^'
^^"^ » ^ figuur der Bladen, met»

Hoofd- welken men dikwils die van andere Boome^
sïüK. vergelykt , en deeze worden altoos verllaan

,

he^'^^''
"wanneer men van Folia Saligm fpreeku Zy

zyn lang en fmal, aan 't end fpits, en volmaakt

Lancetvormig ,
doorgaans duidelyk , doch fom*

tyds zeer fyn getand; van boven bleekgroen,

van onderen wit , en aan die zyde is de Fiur

weelachtigheid meest zigtbaar , welke fomtyds

van boven geheel ontbreekt. Dikwils vindt

xnenze , wederom , met een Poeijer bezet j

dat Wolachtig is en 'er afgaat door 't behan-

delen. De \\\fjLS- Wilgen hebben de Bladen

wat glanziger en groener dan de Mannetjes,

in welken de Katten geelachtig zyn, omtrent

een Duim lang , beftaande uit ruige bruine

Schubben , ieder met twee Meeldraadjes, die

paarfche Knopjes hebben en een geel Stuift

meel flrooijeu. Ook is het Honigbakje van

deeze Bloemen geel. De Wyfjes Katten be-

flaan uit groenachtige Vrugtbcginzels , dieZaa-

den met Pluis uitleveren.

De Wilgen hebben haaren Neerduitfchen

,

zo wel als haaren Latynfchen naam , Salix ,

van den weeldigen of gewilligen Groey : dewyl

men naauwlyks Geboomte vindt , dat zo ge*

makkelyk voort te teelen is , zig zodanig me?

allerley Gronden en Standen kan behelpen , en

zo fchielyk opgroeit tot eene aanmerkelyke

hoogte. Men zoude hetzelve wel , uit aanmer-



D I O 1 K I A.

king van zyne beftendige weerftandbieding aan n,
de kragt der Winden , den Europifchen Palm- Afdeel-

hoom mogen noemen*. Daar de Vpen en an-Hoorp-
deren, voor Orkaanen , als het Hoofd buigen, stuk.

zig omkrommende om dezelven te ontwyken r^^^^^?'-

ziet men naauwJyks ooit een Wilg , hoe zeer * zie ii.

pp den Wind llaande, en hoe hoog opgcfchoo-^-

ten , fcheef gegroeid. Hier in munten de

Witte Wilgen ver boven de Roode uit. De
Engellche naam Wülow en de Duitfche TVèy-

den, zyn beiden met den Neerduitfchcn raam

overeenkomftig. Men voegt 'er zekere woor-

den by, tot onderfcheiding , gelyk wy in onze

Taal; 't zy naar de Kleur, naar de manier van

Groeijing of naar 't gebruik : wordende dus dee-

zegemeene Wilg van de Duitfchers/^m/ JT^o?*

den
,
Baum-Weyden, Pfahl-ïf^eyden, of zelfs

ook Wilgenbaum genoemd, in 'c Franfch Sau'

Ie. De Sweedfche naam van deeze Soort is

Phil , en de Karniolifche Verha, of Vuïrha
,

wordende de Wilgen Bladen aldaar Verhauza

genoemd , zo de Heer Doctor Scopoli aan-

tekent.

Deeze Boom is het , dien men bedoelt , wan- Het

neer 'er van Wilgen - Hout gefproken wordt '^^^^^
want dezelve levert Stammen van aanzienlyke

dikte uit, die echter dikwils, als hy aan 't Wa-
ter groeit , van binnen hol zyn. Anderszins

kan men deeze Stammen tot veelerley Werk
bezigen , inzonderheid daar Hout vercifcht

wordt , 't welk niet ligt barst of fcheurt. Om
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11. die reden wordt het wel van de \\ agcn- cn

Afdeel, Molenmaakers gebruikt ; doch hier te Lande

Hoofd meest gedraaid tot Kaaskoppen, in welken de

STUK. eigenfchap, van nat geworden zynde en weder

iJ^!^^"
opdroogende niet te fcheuren ,

hoognoodig is,

Tot Brandftof deugt het weinig; maar de Ko-

len niettemin , daar van uitgedoofd , worden

door de Tekenaars gebruikt tot het fchetfen.

Men rekent ze onder de besten tot het maaken

van Buskruid C*),

De Bladen der Wilgen, die verkoelende en

famentrekkende zyn , komen in aanmerking als

Winkelmiddelen : doch zy zyn zeer weinig in

gebruik. Men heeft de kragc aan het Afkook-

zel toegefchreeven , van vcrdooving der geile

Lusten. De Bloemen leveren , in fommige

Soorten , door Dellillatie een welriekend Wa-

ter uit. De Wolligheid der Katten zou tot

Bloedftemping kunnen dienen. Van dit Dons

kan ook, als van Katoen, tot het vullen

van Matrasfen, het draaijen van Garen en dus

tot het weeven van Stoffen , als ook tot het

bereiden van Papier, gebruik worden ge-

maakt.

Voor 't overige : de Wilgen , hoe gemeen

ook en iedereen bekend , zou men , wanneer

het aankomt op de onderfcheiding der Soorten,
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tü regc den naam kunnen geeven van het Kruis ir.

der Kruidkundigen *. Men hoort alle dc ge-''^5J=^

nen, die 'er op gewerkt hebben, kiaagen over Hoofd-

de verwarring in deezen. De Heer H a l l e r ^'^^^j^^

zegt: „ geen Geflagt van Boomen is moeicly- i,,^.'-^"

ker dan dit. De Sexe naamelyk en Ouder- * r.«v

5, dom maakt veel verandering. Sommigen kry-

gen door den tyd Wolligheid: anderen wer-

„ pen die af. De Tandjes der Bladen, in de

}5
Jongheid geen plaats hebbende, worden in

de oude Bladen groot. De Kenmerken der

j,* verfchillendheid zyn klein : dc Schry vers kort

'j'

daar over , en van weinigen heeft men Af-

„ beeldingen". L i n n^ d s , zig verbeeldende

dat door den Grond, de Groeyplaats en hetKli-

maat, veele Wilgen zeer veranderd zyn , oor-

deelt dat men , „ de Naamen der Ouden ver-

werpende, de Hiftorie der Wilgen op nieuws

„ zou dienen te beginnen , lettende i. Op de

„ Knoppen, of die eenkleppig dan vcclklcppig

„ zyn : 2. Op de plaatzing en plooijing der

„ Blaadjes binnen dc Knoppen: 3. Of de Kat-

„ ten uit de zelfde of uit byzondere Knoppen,

, boven of onder de Bladen, voortkomen: 4.

Of de Bladen gekarteld of efFenrandig, kaal

of ruig van Oppervlakten zyn : 5. Op het ge-

tal der Meeldraadjes : 6. Of het Boomen ,

Heefters zyn , of Kruipende Gewasfen." De

drie laatfte Artikelen weet men ,
dat in 't ge-

heel geen vaste Kenmerken van ondcrfchciding

II, DEEL. III.
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AfiJeel.
'^^ Ridder zelf gebleekcn.

^xx!^ De drie eerlten zullen aan het gros der Lief-

HooFD' hebberen wat lastig vallen , en daar op fchynt

ook niet veel Üaat te maaken te zyn , volgens

hom. de Aanmerkingen van Doftor Scopoli; die

aangaande dit Onderwerp aldus fpreekt (*).

3, Dat Verfcheide Wilgen , tot dus verre voor

35 vï^aare Soorten aangenomen , Voortbrengzels

j, zyn van den Tyd, leert; i. De bevrugting

3, der Wyfjes door Mannetjes van een andere

3, Soort ; welke ik dikwils waargenomen heb :

,f 2. De vcrfchillende gedaante , alleenlyk af-

hangende van den vcrfchillenden aart der

5, Groeyplaatfen. 3. De vcrandcrlykhcid der

Bladen , in grootte , figuur , gladheid en Kleur,

door de cultuur : 4. Onze eigen Waarncemin-

5, gen ten dien opzigte , elders te verhaalcn."

Cecropiü, Trompetboom.

Zo wel het Mannetje als het Wyfje, vau

dit Gellagt, heeft eene afvallende Bloemfchee-

de (SpatJia). In de Mannetjes bevat dezelve

Katten , die uit Tolachtige byna vierhoekige

Schubben bellaan: in de Wyfjes zynhetVrugt-

beginzels ;die deeze Katten famenftellen , heb-

bende ieder een Styl en eenen als gefcheurden.

Stempel , en Zaadhuisjes wordende met ééne.

Holligheid.

Dc

() Fier* Cétrmlica, Vieiin. 1760- p.. I^i-
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De eénigfte Soort (i ) , by P l u x e n e t i u s lU

voorkomende onder den naam van Surlnaamfche '^^jl^"*

yygen Boom, met gefnipperde Bladen, die van Hoofd.

boven zeer ruuw ^ van onderen met eene digte^""^"^*

Wolligheid bezet zyn , is al van ouds bekend, ced'epia

Men vindt 'er , onder den naam van AmiaybaP'^'^'^l^^^-^

der Brafiliaanen , een omftandige befchryvingbiudige.

vanbyPisoen Marcgraaf. Sloane
heeft hem afgebeeld , onder den naam van de

Taruma van OviEDusdoorNiE hemberg
befchrpeven , met eene zeldzaamc Hiftorie , be-

trefFende de uitholling van den Stam, die, ge*

lyk de Vliertakken , flegts met een voos Merg
gevuld was , of grootendeels hol ; weshalve

Bro wHE deezen Boom Coilotapalus tytelt. De
Heer Jacquin denzelven op nieuws in de

Westindiën waameemende , fpreekt 'er , onder

den naam van Cecropia , aldus van (*).

3, Deeze Boom , door zyne zonderlinge Ge-

jj ftalte van verre genoegzaam kenbaar, groeic

j, op de meeften der Karibifche Eilanden , en

» het nabuurige VadeLand van Amerika, voor-

5, naamelykinde Berg-Bosfchen, tot de hoog-

» te

^(i) Cecropia. Sy». Nat. XII. Gen. 1099. pag. 6^7. f^^z-

««tis. Bkown. yam. III. ricasSaünnmenüs 8cc. Pluk. Al»,
H«. T. 243. f. 5. Yaruma Oviedi. Sloan. Jum. 45. HiJI. I.

P- 137- T. 88. f. z. & T. 89. NiEREMB. Nai. 330. Ambny-
fca. Marccr. Bras. 91- PiS. Bras. 147. Raj. llijf. 1373.

(*; lAcq, Okfirv. Bet. Part. II. p. 12, T. 4tf. f. 4.

«.Dtti. iir. STUK,
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. „ tc van dertig of veertig Voeten. De Su.w

^^xx^^' f ^" Takken, die hy weinig heeft, zyii i)p

Hooi-D- „ verfciiillendc afftandeii met Ringen gezoomd

,

STUK. welke met dvvarfe middelfchotten llrookcn;

b^mT^"' ii ^^^^ tusfchen zyn zy t'cenemaal hol , zonder

„ cenig Merg ; weshalvcn de (tukken van den

j. Stam. als men de middelfchotten weg doet,

„ niet kwaalyk naar Kanonnen of Mortieren cn

5, de Takken naar Bazuinen gciyken. Hierom

„ noeincn hem de Franfchcn Bois a Canon: oï Gc-

kea vüorc Als hy 'er nieuwen krygt, gaan

„ de ouden weg. Ieder Blad is , voor zyne

„ uitbreiding , met een Kegelachtig gefpitst

j, Vlies dat aan de gcheelc zyde overlangs gaapt

i, cn afvalt, bekleed. Zy zyn zeer groot,

„ Tui'wCid , rondachtig » van boven ruuw^, vaa

r oen gryzc Wolligheid bezc:j
'• :'-) niettemin, cn dc rroote

-r ruuvvacluig blyvcn. Zy

, -- jn V^oct middcllyn cn zyn

„ :.,!; r.alvLi] m zevenen gedeeld, met ovaal- cfl

ilompachtjgc, elFenrandige Kwabben, dcmid*

5, delfte grootit, de zydelingfen allengs vcrklei-

„ nende, dc hocktn der i::fnydi::::^ n \\^?y\ /'

j, zitten op Steden .

„ rond , geftrecpt _

IL mtu III, S-a-»*
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j, Waterige Sap, dat zy bevatten, wordt in de th

,i
open Lugt zware , en maakt leelyke Vlakken '^^'JJ^i-.

5} in 'c Linnen. Van den Boom geplukt , droo-Hooi oi.

„ gen zy aanftonds uit, krullen om en worden *tuk.

5, broofch. Dc Vrugtmaaking van deezenBoom^^J'^"'^'^*

„ is zeer moeielyk waar te nccmen , om dat de

), Bloempjes zo klein zyn en zo digt in malkan-

)) der zitten. Ik heb aan het onderzoek der-

j, zclven Duren hefteed, en 'er myne Oogcn,

„ door Vergrootglazen , dikwils mede vermoeid."

Dc ' Heer L o z f l i n c fchynt daar in beter

gefiaagd tc zyn; des ook onze Ridder de Ken-

merken van deezen Boom, mooglyk nooit in de

Kruidtuinen van Europagezien, van hem ont.

leend heeft. Dezelve heeft waargenomen , dat

de Bladen daar van tot Spyze ftrckken voor de

Dieren , die men Luijaards noemt. Dc Vecr-

kragtige Gom, die men gcmcenlyk Gom van

Cayenne noemt, zou van deczcn Boom komen

,

naar 't gene Linn^us , uit dc befchryving

v-m C o N D A ^^ T N E , heeft begrcepen

/; r, .,r Harst, volgens de La:: /
1, Iaat zig tot Potten, :

iten vormen, die t .

;jt breekbaar zyn, /;

.. .. : .\:.:..y<Am(:n is zulks, door gcca-L-:i

lieer vu?.rgenoincn. De Indiaancn van Afcxi-

b hadden dergelykc Gom -Harst, waar van

7y

/4 MÜtr*. p.
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.
ilè zy Kaatsballen maakten ; doch de Boöm, waa^

xx^^ van dezelve kwam , ChiUi genaamd j volgens

HooFE' Hernamdez, kan deeze niet zyn* Volgens
STUK. p L u K E N E T I u S ZOU dczcIvc tot het Geflagt

j^Zy"' van Liquidambar fchynen te behooren (*).

ExcoECARi A. Verblindboora.

Onder de Driemannigen der Tweehuizigé

Plantgewasfen is dit Geflagt , welks overige

Kenmerken zyn , dat de Wyfjes drie Stylen

hebben én eene driezaadige Vrugt. Zy draa-

geh , zo wel als de Mannetjes , bloote Kat-

ten, zonder Kelk of Bloemkrans.

Èxcl'caria
eenigftc Soort (i) is een Oostindifche

Ag^iocha.Boom y die by Rumphius den naam van

H^l^f" Excmcaria^ dat is Verblindende Boom, voert;

Boom. wegens het fcherpe Melkachtige Sap 3 daar in

vervat , het welk iri de Oogen Ipattende eene

Blindheid kan vefoorzaaken. De bynaam is

daar van ontleend , dat dezelve een Soort van

Hout uitlevert , 't welk zeer naby kómt aan het

regte Jgdllochüm of Agel -IIoüt,en, op zekere

rhanier bereid zynde , dikwils daar voor verkogt

wordt. De Maleitfche naam Caju Coeda of Ca-

pal; de Makasferfche Sambuta, de Ambonfche

() Almag. But. p. 2yo. Vérgclyk bladz. ',66 ,
i'«

fi; Escoecarta. Syst. Nat. XII. Gen. iioi. p. 6so. V'l-

XIII. p. 738. Arbor excaecans. Rumph. Amh. II. p. UI- T.

7? , «O. BOIlM, rUr, IrJ. p. 311. 1. ZiU



D I O T K I A. 481

Matta Huri en anderen , zyn van die Eigen- jj^

fchappen afgeleid. ^'xx^^
Hy groeit op de mecfte Stranden der Moluk- pioo^-D-

kifche Eilanden , veelal met de Wortels bloot, stuk.

hebbende een krommen, fcheeven Stam, diefjj^^^'^i

knoeftig is engefcheurd, met vcele Kuilen en

Holletjes. De Takken hangen nederwaards ;

en draaijen zig aan de enden in veelc bogten.

Het Mannetje heeft dezelven niet onaanzienlyk,

«?eeens de efFene bruine Schors , waar mede zy

bekleed zyn ; doch die van het Wyfje zyn

graauwer en ruiger. De Bladen gclyken naar die

der Peereboomen , zynde vier Duimen lang en

twee Duimen breed , met een ftompe Punt,

glad , dik en glinllerende , met fyne Adertjes

overdwars , in het Wyfje zo glad of bly-groea

niet, als in het Mannetje. Uit de Oxels der

Bladen komen Katten als die der Hazclaaren ,

een Pink lang en een Stroohalm dik, groen-geci

van Kleur , met kleine Mosachtige Bloempjes ,

van drie Meeldraadjes met geele Knopjes. Dee-

ze vallen af en gecven geen Vrugt, even als in

de Mannetjes. Wilgen (*). Het Wyfje heeft

ook Katten , doch veel kleiner, zynde eigentlyk

Aairen van Vrugtbcginzels ; kleine groene Knop-

jes ,
naamelyk , welken in Vrugten veranderen

Tan grootte als Kappers , en veel naar die van

het

() Zo dat deeze Soort cnvrugtbaar is , gelyk dc Tr*jï

Ptrdu Sahx zcgr RUMPHius. 't Blykt duidelyk , dat dir een

ï>mkfeil zy , en dat hy 'er Frugipirdt Saiix i«c«!e mtcnt.

Hh
ILDitt, IILSTUK,
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II. het Wolfsmelk gelykende, hangende aan Tros-

^^xx^^' jes. Ieder Vrugt heefc drie Hokjes en bevat

Hoofd- drie gladde Zaaden.
STUK. Deeze Boom mag wel , zo R u M p h i u s

^^^j^/^**^*aanmerkt , de Schrik der Matroozen genoemd

worden : want zo zy , uitgezonden om Brand-

hout te kappen , in den Stam hakken by vergis-

fing, of om zig een weg te baanen de Takken

daar van komen te breeken , kan ligt het fcher-

pc Sap, daar de Boom vol van is. Melkwit van

kleur, hun in de Oogen fpatten, en dan maakt

hetzelve een fchrikkelyke Ontftceking met ge-

weldige Pyn ; ja , indien men 'er geen hulp aan

toebragt , zouden zy het Gezigt kunnen verlie-

zen. Bovendien onthouden zig in de Kuilen

daar zy ftaan , of in de holle Stam , kvvaadaar-

tige Slangen , Mieren en Wespen , of Muggen

,

die wel niet Iteeken , maar by menigten in de

Ooren en het Haair vliegen 't welk het naderen

van deezen Boom ook laftig maakt. Men kan

ligt begrypen , hoe fchadelyk het inwendige ge-

bruik van dat fcberpe Sap zyn zoude.

Basterd- Op plaatfen van den Stam of dikke bloot leg-

Hour. gende Wortelen , die zig vertoonen als of zy

uitgevreeten waren , tusfchen het Hart en de

Schors , vindt men een harde, bruine, vette

zclfftandigheid, die het Spint des Booms fchynt

te zyn. In de Stammen komt het fomtyds

twee of drie Vingeren dik voor, doch aan de

Wortelen niet veel dikker dan eene Mesrug.

Van binnen is het doorgaans rosachtig, maar
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tan buiten ^ inzonderheid daar het van de Zon

befcheenen was , Pekzwart. Het is broofch als ^^xf*"

Glas en zo vet, dat het niet alleen, aan 't VuurHooFo-

gehouden , veel Olie uitzweet , maar ook als""'^*

een Kaars of Fakkel brandt, Verfch gekapt "^f^f^f'*^'

heeft het een aangenaamen Geur van Benzöin l.

Welken het , lang bewaard zyndc, ook door 't

branden uitgeeft. By andere Houten of welrie-

kende Stoffen gevoegd , vcrfterkt het in 'c bran-

den derzelver Reuk. De Smaak is wat bitter ,

als die van Aloë -Hout, en het gelykt zodanig

naar het echte Agallochim , dat het, door de

Chineezen toebereid zynde , voor Kabmbak-

Hout zelfs pasfeeren kan. Men vindt het al-

leenlyk in oude, knoeilige, gefcheurde of holle

Boomen , en de gezegde Infektcn , zo Mieren

als Wespjes of Vliegen, daar op te lang aazen-

de , zuigen 'er de meefte Vettigheid uit. Dat

van de Mannetjes Boomen is bruiner en beter

dan dat van de Wyfjes. Het Temataanfche

is uit den rosfen en graauwen gemengd , met

zeer fyne Adertjes , en liefelyk van Reuk.

Men vindt ook ecne Soort , die uit rood en

geel gemengd is , öf geheel geel, als het bes-

te Sandelhout , met fheepen overlangs , en dit

komt in de grootftc Stukken voor. De geele

Soort ruikt lieflyk , als zy raauw is , doch in 'c

branden wordt de andere beter gekeurd.

Wy krygen, volgens fommigen, in Europa, Kaïambaic

geen ander Aloë -Hout of Agallochum , dan van^^J^^JJ^^^

^eezcn Boom , v»ordcnde het Echte , dat in

Uh 2 :S>
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Ii; Siain en in China valt, als ook het befte, Ka-
Afdeel. lambak genaamd uit Cochinehina, door de In-

HooFij. «iïaanen in zo veel waarde gehouden , dat zy voor

STUK. het Once twee Oneen Zilver geeven (*;. Dat
^s<^jlout.is echter niet waar: in Europa zyn driederley

Soorten van dergelyk Hout bekend, die meest
in meer of minder Harstachtigheid en fterktcvan

Geur verfchillen. Sommigen willen , dat het

Kalambak-Hout zoude komen uit het binnenfle

van den zelfden Boom , naby den Wortel. Het-

zelve fmelt , op 't Vuur gelegd zynde, byna
als Maftik, verfpreidende tevens een zeer fter.

ken Geur. Het is van een veel Kruidi^er en
bitterer Smaak dan het gemeene Aloë -Hout,
in Siam Kis/ma , ook in Japan groeijcnde, en
aldaar KaworiH, dat is de Welriekende Boom
genaamd, waar van Kaempfer een jong
Boompje ontvangen hadt , uit het Gebergte ,

met Bladen als van den Perfikboom
, zonder

Bloem of Vrugt. De Chineezeii verzekerden
hem, dat deeze Boom in Siam, Cochinehina en
de aangrenzende Provincie van China, genaamd
Junan, op byna ontoeganglyke Rotfen groeide.
Zy zeiden , „ dat dezelve niet dan door den

„ Ouderdom zyn welriekende Geur verkreeg,

„ plaats hebbende in hetHarllige Sap, 'twelk,

„ als de Boom vergaat en verrot
, zekere ifl-

„ wendfge plekken van het Hout inneemt,

„ wordende by de Kwasten fterker verdikt door

(*) TRILUïBüS it MdU, OJ^tin. p, 2Z3,
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, ophooping. De brokken hier van , Kalaw

, ha of Kalambak genaamd, worden tegen Goud
^

I opgewoogcn : het overige noemt men , met 9

!, den eigen naam des Booms , Kisfim. En '

'

, deeze verrchillen , naar dat zy Harlliger

, zwarter en zwaarder zyn , als tekenen van

> meer kragt of deugd , zeer veel in waarde.

, De eerüen komen in Europa ; de anderen ,

,

wegens de ongeraeene duurte , nooit [of zeer

zeldzaam,] Het Werkvolk, dat om dit Hout

,
te zoelven uitr^e^onden wordt , gaat op zeke-

, re tyden . wel gewapend en met Bylen voor-

, zien , in de Boslchen , alwaar zy de Stammen

, van oude rottige , vermolmde of omgevallen

, Boomen , met veel moeite klooven , neemende

, 'er de Harftige brokken , welken zy 'er in

, aantreffen, uit 5 en het eerfte derzelven aan de

,
Afgoden , die zy voor hunne befchermers

, houden , opofferende. De Chineezen beel-

, den in hunne Kruidboeken deezen Boom af,

. als een byfter dikken , mismaakccn , half ver-

) rotten Stam , met een Takje daar aan , dat

, Bladen heeft die veel naar Laurierbladen ge-

>
lyken , doch ecnigermaate gevind fchynen te

,
zyn. Op dergelyke manier en met gevinde

, Bladen , maar met fleurig Loof, worde door

, hun de Sandelboom getekend (*)".

De agting van het Kalambak -Hout verhaak
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n. die Aiitheür in de Ooflerfche Landen zo groot

^^xx^^' ' Vorftelykc Hoven j

Hoofd- als by de Groeten van China en Japan, geen

STUK. Gastmaal gehouden worde , of men verkwist

veel Gelds aan het bewierooken der Vertrek-

ken met deszelfs Geur , uit pragt en flaatic.

Men brandt het door geheel Indie , daar men

't heeft, in de Tempels voor de Afgoden. Het

is zeer Hartllerkende , wanneer men 't inwen-

dig, 't zy in Poeijer of in Tinctuur, gebruikt;

iDzonderheid de Olie j daar van gedeltilleerd.

De Engelfchen hebben het, tegen de Jicht eö

'c Podagra , aangcprcczcn. f Iet Aloë - Hout

komt in vcrfcheide W'inkelmiddelcn , volgens

*t Voorfchrifc der Arabieren, In plaats van 't

zelve neemt men dikwils het gemelde Jgallo-

chum of Agel -Hout , volgens den Portugeefchen

naam Pao d'Jguila of Lignum Aquilcs , en an-

ders ook wel Paradys - Hout gctyte|d, Sommi-

-gen houden het Kalambak - Hout voor het Ai*

palatJium der Arabieren, waar van ik ract ze-

kerheid niet kan Ipïecken,

Wild- de Westindiën valt een Soort van Wild

fiüur. -^S*-''" ^ Kalambak -Hout, dat ligter en minder

Harstachtig is dan het Aloë - Hout der Apothec-

ken ; van Kleur uit den groenen bruin , zoet en

fterk van Reuk, bitter \an Smaak. Men brengt

het in gfoote Stukken over ; doch het wordt

meest van de Schrynwerkers , Draaijers en der-

gelyken, toe veelerley fraaije Werkftukken,
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inzonderheid om Roozekranfen te maaken , gc- n.

bczigd. '^'rr-
Onder de Javaanfche Planten , die zig in de Hoofd.

ryke Verzameling van den Heer ƒ. BuRMAN-^'^y^^^^^^

N u s bevinden , komt een Soort voor , met

langwerpige gefpitfte Bladen, hebbende een en-

kelde bloote Aair van een Voet lang , den Kelk

driebladig en drie Bloemblaadjes, die langwer-

pig zyn 5 als ook drie Meeldraadjes , langer dan

dczelven en geen Styl ! weshalve , zo 'er een

Wyfje by ware , dat daar mede overeenkwam

,

men dezelve voor een nieuwe Soort zou moeten

houden, zo de Heer N. L. Bürmannus
oordeelt. Dewyl echter de Kenmerken van dit

Geflagt zyn , geen Kelk noch Bloemkrans te

hebben, zo fchynt dit wat vreemd.

Onder de ,
Viermannigen van deeze Klasfe

geene Boomen voorkomende ^ gaa ik tot de

Vyfmannigen over.

P I s T A c I A. Piftache - Boom.

De Mannetjes -Boomen, in dit Geflagt, heb-

ben Katten , met v^fdeelige Kelken^ en vyf

Meeldraadjes , zonder Bloemkrans : de Wyfjes-
Eoomen , die van dezelven wat verfchillen , een

driedceligen Kelk, zonder Bloemkrans, met drie

Stylen, draagcndc een Bolfter - Vrugt met één

Zaad.

Vyf Soorten komen in hetzelve voor , als

volgt.

Hh 4 (I) Fis.

H DteU III. StJU.
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(O Piftadie-Boom met fomtyds drievoudke

^'X^^' Bladen.

Hoofd-
stuk. Dccze Soort, op Sicilië groeijende, is aldaar

r;/i^cia ^<^ör B o cc

o

n e waargenomen en in zyn Werk

"sidti-
^"^ft^ndig befchreeven. Hy noemtze Manne-

aanfche. tjes Pistache - Boom , met zwartachtige Bla-
den

, en by To urne fort ftaat dezelve
onder den naam van Driebladige. Linnteüs
merkt aan , dat de Bladen gevind, drievoudig
en wederom enkeld voorkomen aan den zelfden
Tak. De enkelde zyn grooter en rondachtig
ovaal : van de drjevoudigcn de zydelingfc
klein.

rJLcia
Pjfi'ichc-Boom met gevinde en drievou-

i^JtoZt <iig^ Bladen^ die rondachtig zyn,

^N^tbon- Ten opzïgü van de Bladen verfchilc deeze
niet veel van de voorgaande. Sauvac.es
merkt aan, dat zy dikwils vyf ronde Vinblaad-

jes

fO PlJl^cU Foüls fuhternatfs. Syst. Nnt. XU. Gen. „oj.

P. 6JI. njr. XIII. p 740. Hort. Clif. 456. ROYFN Lu^i'

(2; P.j7ada¥o\n^ pmnatis tcrnatisquc fiiborhiculstis. GH0!«.

Or. 313. CouAN. Ménsp. joj. Piftacia FoHis fepius qm'nafis

&c. SAUV. Jlonsp. 219. Tcrfh. percgrina Fruftu majore &c.

m rornndo.
J. b. H,J}. j. p, 277. ^, Tercbüithus majoi

fiacii folio. L03. Mv. 4J2.
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]es heeft. By fommige Autheuren vindt nien- H*
^

ze genoemd Groote Terpenthynboom met Bla- ^5?**

den en Vrugt als de Piftaches. De Arabieren Hoofd-

noemenze, volgens R a u w o l f, Botin en*^"^*

Mötin ,
groeijende deeze Soort niet alleen

te Montpellier , maar ook in Armenië , Mefo-

potamie en zelfs in Perfic.

(3) Piftache-Boom niet oneven gevinde Bla- m.^_^

den , de rinblaadjes ovaalachtig en om-^^rV"

gekruld.

Decze is de echte en van ouds bekende Pi-

Jtache - Boom , waar van mooglyk de anderen

flegts door verandering van Klimaat verbasterd

zyn. Hy groeit oorfpronglyk in Indie, Pci fie,

Arabie en Syrië. Het moet de Indijche Ter-

benthynboora van T h e p h r a s t u s zyn.

Uit Syrië is hy in Italië overgebragt, door L.

V I T E L L I ü s , naderhand Keizer der Romeinen

geworden , toen die Afgezant was in dat Win-

gewest: zo Plinius fchryfc. Men vindt 'er

giheele Bosfchen van tusfchen Damascus en

Aleppo , vdgens Rad wolf, die verhaalt,

dat het Boomcn zyn , dik van Stam met eene

Afch-

(3) PlüdcU Foliis impari-pinnatls, roliolis Tubovatis re.

curvis. Mat. Mei. 454. Gron. Or. 312. Piftacia peregtina

ïruftu racemofo &c. C. B. Pin. 401- Plftacia. J. B. Hifi.

I. p. 271. Terebinthus Indica Theophtafti , Pifucia öloscoiidis.
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ïl.
.

Afchgraauwe Schors en uiEgebreide Takken,

^^xx^^'
waaraan fraaije ronde Blaadjes (laan , gelyk hy

Hoofd- dezelven in Afbeelding brengt. Men behoeft

Stuk
(J^ji jjjgf twyfelen of het wordt een taamelyk

MemT^'' groote Boom , gelyk veele dien ook , in deiTui-

nen van Italië en zelfs van Vrankryk en Duitfch-

ïand, gezien hebben. Het Mannetje is van het

Wyfje onderfcheiden , doordien het de Bladen

kleiner, eenigermaate langwerpig en flomp

heeft, dikwils in drie uit den groenen zvvartach-

tige Blaadjes verdeeld; terwyl in het Wyfje de

Bladen grooter , vaster , ronder en gemeenlyk

vyf - Vinnig zyn , volgens B o c c o n e , die teo

opzjgt van de Bevrugting der vSiciliianfchen iets

aanmcrkelyks verhaalt, hetwelk ik op dezelven

in 't algemeen zal toepasfen.

•Eevrug- „ De Boeren plukken de Katten van de

„ Mannetjes Piftache - Boomen , wanneer dezel-

ven aan 't open gaan toe zyn , af, en zetten-

„ ze in een Pot met natte Aarde , dien zy han-

„ gen aan een Tak van den Wyfjes Piftache-

„ Boom , laatende dezelven 'daar blyven tot dat

„ zy verdorren
,
op dat het bevrugtend Meel

„ zig door den Wind over den gcheelen Boom

3, verfpreide. Anderen vergaderen de Mannc-

„ tjes Bloemen en bewaarcn die droog in een

Zakje, fprcidende zelf, wanneer het Wyfje

„ haare Bloemen opent, het Stuifmeel over deo

5, Boom. Men moet de Mannetjes Bloemen

afplukken , voor dat zy opengaan , om dat zy

„ anders haar bevrugtend Stof verliezen zouden^

51
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„ en, indien deeze Bevrugting niet gefchiedde, ,11.

„ zouden de Boomen misdraagen maar , wan-

„ neer de Mannetjes- en Wyfjes Boomen digtnooFo-

j, by elkander üaan, zo laat men dit Werk aan stuk.

3, de Natuur over"

De Vrugt, welke deeze Boomen uitleveren, d<

is van zeer groot gebruik in de Oofterfche Lan-^';^JJ^'^;

den. Men noemtze Pijlache-Nooten of Pijiasjes

,

en die benaaming, byna in alle Taaien van Euro-

pa doorgedrongen , is overeenkomftig met het

Griekfch woord Pijiakion , dat van het Arabifch

of Barbaryfch woord Fijlici of Fifiiik afgeleid

zal zyn. Men noemtze dus ook wel in 't Neer.

duitfch Fisticben^ maar gemeenlyk , even als in

Franfch , Pijlaches , hoewel fomraigen 'er ook

den naam aan geeven van Pimpernoêtm, De
geftalte is byna als die der Hazelnooten , doch

zy zyn wat langer en hoekig , aan de eene zydc

ronder, aan de andere zyde platter, gefpitst en

geribd. Haar pop is dubbeld , de buitenfle

Vliezig dun en broofch , eerst groen dan ros.:

de binnenfle dikker , Houtig en taay , glad
,

wit , in de holligheid een bleekgroene Pit be-

vattende , die vet is , van een Olieachtige,

wat bittere , doch niet onaangenaarac Smaak ,

met een rood Huidje bekleed.

De

(*) Zo ziet men , dat aldaar In ons Wereldsdcd nagenoc^f

het zelfde plaats heeft, als in Arabie en Perfie met de Dadel-

boomen. Vergelyk l»ct U. D12J.S I, Slgs, van dcCzc Nm.
Hijiorh, bladz. 364.

II. Dïtt. III, StüB»
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n. De Piftaches worden ligt rans en de zodani-

'xxf'
^g^" ^^^^ verwerpen. In Perfie vallen

Hoofd- kleinere , die veel lekkerder zyn dao de ge-

sTUK. woone. In 't algemeen geeft deeze Vrugt een

goed Voedzel, wordende in 't Ooften raauw op-

gezet onder de Nageregten, Ook bakt men 'er

in Italië Banket cn Taarten van , even als van

Amandelen. Men teltzc onder de Veriterkcnde

Geneesmiddelen , die de veelheid van Chyl >

I^Ielk en Zaauvogcen vermeerderen. Zy dienen

in Borstkwaalcn ^Is ook tegen, 't Graveel, door

de fcherpheid der Vogten te verzagten, Melk-

drankcn worden 'er, 't zy op zig zelf, of met

Pynappel- Pitten en Amandelen, ten dien ein-

de , van gemaakt , en zy komen in verfcheide

Saraenftelzels der Apotheeken.

IV. (4) Piftache-Boom met oneven gevinde Bla-

Tfrlbu"*
f^inilaadjes Lancetswys' ovaal.

^^/erbea-
j^.^^ wordt de gewoone Terbenthynboom

Boom. bedoeld , die in de Zuidelyke deelen van Euro-

pa, in Barbarie en in Indic , natuurlyk groeit. De

Latynfche mam is byna zuiver Griekfch , cn

in andere Taaien van Europa overgenomen. Dus
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noemen hem de Franfchen Terehintc, de Duit- II.

fchcrs Terpentin, de Engellchen Turpetine-Tree.^ ^^^^

Het is een altyd groene Uoom , van grootte Hooro-

als een Peerebooni , met eene dikke, barltige

Alchgraauwe Schors , en uitgebreide Takken ubyn-nlm.

waar aan overhoeks gevinde Bladen groeijen , die

ftyf zyn , van eene langwerpig ovaale figuur. In

'c begin van Mcy komen aan 't end der lak-

jes Troslen voort van Pluisachtige Bloemen ,

paarfch van Kleur doch alleen tot bevrugting

dienende van de Wyfjes - Bloemen , die zig op

andere :^tammen vertooncn , en de Vrugten

ook Iroswyze voortbrengen. Zy zyn rond-

achtig ,
byna een Kwartier Duims lang, en

bevatten in een Vleezige, paarfch- of geelach-

tige Schaal , die zuurachtig en famentrekkende

is, en dikwils ledig, een Mergachtige Pit (*).

Deeze Boom is inzonderheid vermaard, om Terben-

dat hy de beste Soort van dien natuurlyken Bal- Jj.'^^^^

fem, welke van hem den naam draagt, uitle- Cyprus,

vert. Ik lieb reeds van de Veneetfche Ter-

bcnthyn , welke van de Lorkcnboomen komt ; van

die der Dennen of Straatsburgfche , en van de

gemeene of der Pynboomen, gefproken. Dee-

ze oin'prongelyke en echte , welke uit den Ter-

LtiSHis , w:lken anderen
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II. benthynboom zelf vloeit , overtreft alle de ge-

Afdeel. melden in helderheid , zynde fomtyds geheel

BoIi'd. doorfchx-nendc , doch ook wel wit-, geel- of

STUK. blaauwachtig van Kleur. Ook is zy geuriger

,

ik^sZ» ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^°"^^y*^^ 2:0

'
^"'"'achtig, dat zy onder 't wryven tusfchen de Vin-

geren kruimelt. Gemeenlyk heeft zy de dikte

van Honig. De Eigenfchappen zyn veel met

die der andere Soorten overeenkomltig.

Aan deeze Terbenthyn wordt in 't Franfch

doorgaans de naam van Terebintine de Chio, ea

in 't Latyn die van Terehinthim Chiaof Cypria,

dat is Terbenthyn van Chio of Cyprus , om dat

de beste van die Eilanden kwam , gegeven. Op
Chio of Scio in de Archipel , daar de vermaar-

de T o TI R N E F o R T dc Terbentliynboomeu ,

van zelf, rondom de Wyngaarden en aan de

Wegen groeijende vondt, wordt zy vergaderd,

door in de dikke Boomen met een Byl over-

dwars te kappen , 't welk in de Zomer ge-

fchiedr. De Terbenthyn , die uit de Wonde

vloeit 5 druipt op platte Steenen , welken het

Landvolk daar onder legt , en dan vergaderen

zy dezelve mer Stokjes in Flesfchen. Geheel

Chio levert daar van niet meer dan ongevaar

duizend Ponden uit, in één Saizoen.

De Hoorn- Geenc Autheuren , byna ^ hebben van den

Éh4a, Terbenthynboom gefproken , zonder gewag te

maakcn van zekere Hoorntjes of Blaasjes , wel-

ken hy aan de Bladen en Takjes uitgeeft. Dc

Kleur van die der Bladen is bleek of paarfch-
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achtig , en ueeze gelyken wel naar de Blaasjes II.-

der Olmen : maar fomtyds fpruiten aan de en-

den der Takken langwerpige Kraakbeenige Hoofd-

Schcedjes, van vier, vyf, zes Duimen of lan-^TUK.

ger, in vcrfchillende geftalte , die roodachtig^^^yj^^/,"^,

€Q hol zyn, Deeze , zo wel als de Blaasjes ,

worden, wanneer menze opent , bevonden ze-

kere taaije S toffe te bevatten , gemengd met

kleine gewiekte Diertjes en Vuiligheden. Hec
zyn niets anders , zo R a y met reden oordeelt,

dan zekere Galletjes door het fleeken van Wes-
pjes veroirzaakt

; hoedanigcn roen aan veelerley

Boomen vindt. Immers 't is zeker, dat deeze

Blaasjes niet, gelyk aan den Stam der Denne-
boomen *, de Vergaarplaatfen zyn van het Bal- * zie

famieke Harstachtige Vogt. bhdz.+i»;

De vermaarde Kaempfer maakt gewag ^j^-g

van eene Terbeothyn in Perfie vallende, welke "^^^"^

veel in gebruik is by de Oofterfche Volken. Zy
Ichynt vergaderd te worden van den echten Tcr-
benthynboom , dien hy Wilden Piftache - Boom
i^oemt, veel groeijende in de Steenachtige woe-
fte Bei^. Valcijcn van dat uitgeftrekte Ryk. Hec
Harftige Vogt , dat overvloedig uk de Scheurea
van oude of uk de Wonden van gekwetfte Boo-
men zypelt

, verzamelen de Ingezetenen , en

,

hetzelve een weinig gekookt hebbende
, gietea

2y hec op een Steen , als wanneer hec een Wit-
te Harst gelykt. Hier van maaken de Vrouwt-
jes, aan deeze zyde van den Indus- Stroom ,
üeeds gebruik , door w te kaauwen of in de
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11.' te wentelen ; even als wy dit de Rusfen zelft

''^^

xx^^*
^" Siberië hebben zien doen met de Gom-Harsc

Hoofd- der Lorkenboomen*. De Tanden, zeggen zy,
STUK. worden 'er wit en vast door ; het verwekt Ap-

tby!^-Bo"m^^^y^^
en een lieflyken Ademgeur. Men vindt

*Biad2,'deeze Witte Harst, alom, in de Winkels van

00. Drogeryën en Reukwerken, daar te lande, on-

der den Turkfchen naam Sakkis en den Pcrfi-

aanfchen Konderuun te koop.

V. (5) Piftache-Boom met afgebroken gevinde

^^'^^'^ > ^ ^/aarf/w Lancetyormigé

boom. Deeze maakt den Alastikboomuk ^ die, altoos

op zig zelf befchreeven , thans ondergefchikt

wordt aan de Tcrbenthynboomen. Hy voert

den Latynfchen naam Lefitiscus , welke overgeno-

men is door de Italiaanen en Franfchen ; doch

de Spanjaarden noemen hem Mata; de Portu-

geezen Jrveira; de Duitfchers en Engelfchen,

gelyk v/y , Majtikboom. De Griekfche naam

is Schinos , welken onze Ridder , in 't vervolg,

voor een Geflagtnaam van den Peruviaanfchcn

Maftikboom gebruikt heeft. In onderfcheiding

van denzelven noemt men hem Lentiscus vul-

garis. De natuurlyke Groeyplaats is in de Zui-

delyke deden van Europa, aan de .Middel-
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landfche Zee, als ook op fommige Eilanden en II.

in Paleftina.
^^xx^^'

Dceze Boom is doorgaans Hcefterachtig , metHoo/o-
veele Twygen uit ccnen zelfden Wortel op-^^'"^*

Ichietende , die taay en buigzaam als het Rys s^f^f'^^
van Bindwilgen zyn; maar, niet afgcfneeden

wordende en aan zig zelf gelaten , groeit hy toe

een Boom van middclmaatige hoogte en blyfc

ook altoos groen. De Bladen gelyken naar die

van Zoethout , zegt Clüsius, doch zyn fty-

ver cn donker groen, Vinswyze ter wederzyde

van een Steel geplaatst , zonder oneffen Blad

aan 't end: 't welk dcczcn Boom van alle ande-

ren van die Geflagt onderfcheidt. De Reuk is

aangenaam; de Smaak zuurachtig en famentrck-

kende. Dergclyke Blr.asjcs , met Muggctjes of

•Wespjes gevuld, als inde Terbenthynboomen

,

komen 'er dikwils aan. De Mannelyke Bloemeu

komen niet zo Trosachtig aan 't end der TaJ:-

ken j maar by Aairtjes of Katjes in de Oxels

der Bladen voort , zynde Vlokkig en paarfch-

achtig van Kleur. De Vrugten , van grootte als

Ciccrs , zyn Besfen , ook Olieachtig , met eenc

witte Pit. In 't eerst zyn deeze Besfen groen

,

dan worden zy roodachtig paarich, en ryp zyu'.

de geheel zwart.

Een aanmcrkelyke byzonderheid , de Vrugt-

maaking betreffende , heeft voor eenige Jaarcn

de Gewoonc Maftikboom in de Tuin der Ge-
neeskundigen te HclmPcad uitgeleverd, Ver-

fchei.
lI,DEï.LaiI,ST»K.
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n. fcheide Jaaren hadt hy niec dan ccn overvloed

^*xx^^' van Mannelyke Bloemen voortgrbrngt ; maar.

Hoofd- na 't jaar 1758 , byna jaarlyks ook' Twccflagti-
sTur. gé Bloemen en volmaakte wel aanrypcnde Bes-

fen. „ Als de j^.lannelykc Bloemen , naame-

5, lyk, verdord waren, openbaarde zig een mc-

5, nigtc van nieuwe Bloemtroslen , wier Bloe-

rnen met hoogroode, glanzige en veel meer

„ gezwoUene Meelknopjes , dan de voorgaan-

j, den j voorzien en voIHrckt v^.n beider Kunne

5, waren. Haar eigen Kelk, die- groen en zeer

„ klein was, in-vyven verdeeld, bevatte, zon-

„ der Bloemblaadjes , vyf of ïes groene zeer

5, korte Draadjes, kleiner dan de Meelknonies.

„ Jn 't midden der Draadjes , of op den bo-

„ dem van den Kelk , bevondt zig een groen

„ Eyvormig Vrugtbeginzcl, waar uit drie groe-

„ ne omgeboogene Stylen voortkwamen , met

„ even zo veel Stekelige roodachtige Stempels.

„ De Bloemen verdwynende kwam bieren daar

j, een volmaakte Bezie te voorfchyn , die grocn-

rood en glanzig was ; als de.üoom in 't Win-
5, terhuis w^s orergebragt, in de Winter , cinde-

„ lyk tot haare rypheid komende. In een fmal-

3, bladige Lentiscus , met kleiner en bleeker
- „ Bladen , die tc vooren ook niet dan Manne-

5, lyke Dloeftien gegeven hadt , waren eenige

j, Jaaren her^vaards ook Mannelyke en Vrouwe-

5, lyke ondereen , of Tweeflagtige , gelyk de zo

even gemelden , vcrfcheenen, na welken aan
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„ dit Boompje zig 5 in het Winterhuis , cok ir.

3, ettelyke zodanige Besfen vertoonden (*)."
^^^J^^»

Het Hout is , zo wel als dat van den Ter- Hoofd-
benthynboom, hard en duurzaam; maar de Ma* stuk,

flik is eigenlyk het gene, waarom deze Boomen DeMaj»

gehouden en zorgvuldig geliavend worden. Som-^'*^-

migen willen 3 datzy die Stoiieook in Provenee

uitzweeten zouden ; doch het gedagte Eiland

Chio of Scio, in de Arqhipel, js de Verzamel-

plaats van deeze Drogerye , en van daar komt
de mcefte , die men in Europa gebruikt. De
•Groote Heer eigent zig , als cenc Jaarlykfe

Schatting, van de .Ingezetenen des Eilandstyvce-

honderdtagtig Kasfen Maftik toe , welke te fa-

.men by de honderdduizend Ponden Weegen (f).
Dit maakt , dat men 'er de Maftikboomen niec

minder zorgvuldig oppast , dan in Vrankryk den
Wycftok , zo B E L L O N .1 u s aanmerkt. De
Inzameling gefchiedt door in de Herfst Jnfny.
dingen te maaken in de Stammen der Boomen
ïvaar na het Harllige Sap daar uit zypelt, en
tot kleine Klontjes ftolc

, gelyk de Maflik is ,
die wy bekomsn. ^en maakt 'er

, gdyk be-
kend is

, Hoofdpleifters van , en voor overi-
ge komt zy in veele 20 uit- als iawendige Win-
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M. kelmiddelen , inzonderheid in Zalven en Lini-

^^^xx^' menten. Op zig zelf kan zy ook dienen tot

Hoofd* vertterking van de Ingewanden en verzagting van

STUK.
fcherpheden der Vogten. De Turken maaken

Beimf'^' veel gebruik van Mastik te kaauwen tot een

frisfchen Adem en verflerking van het Tand-

vleefch. De Vrouwen in 't Serrail hebben ge-

duurig Greintjes Maftik in de Mond. Tot

Reukwerken woi-dt deeze Droogery ook wel

gebezigd.

De Maftikboom heeft in zyn geheel eene

famentrekkende hoedanigheid , welke zig meest

openbaart in het Hout , dat derhalve ook als

een Geneesmiddel , ja ais ouvvaardecrlyk , aan-

gepreezen is, tegen de Jicht, den Steen en by-

naalle Ongemakken, die uit een zwakke Maag

of fcherpheid der Vogten ontftaan (*). De

Tandeftookers van Maftikboom -Takjes, zouden

- tot verfterking van het Tandvleefch dienen. De

Olie uit de Vrugten geperst is zekerlyk goed

in uitzakkingen van het Fondament.

Za nthoxylüM, Tandpyn - Boom.

Het Mannetje , in dit Geflagt, heeft geen

, Bloemkrans , maar een Kelk die in vyvcn ver-

deeld is, zo wel als het Wyfje: maar dit heeft

vyf Stampers in haar Kelk en de.Vrugt beftaat

uit \7f eenzaadige Huisjes.

(*) Efk. Nat. Cnr, D»c, KI. Aan. s 8c i^.
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Twee Soorten komen 'er in voor, waar van^^n.

de eerfte Boom-, de andere Heefterachtig ïs^hootd^'

(i) Tandpynboom met gevinde Bladen,

'

De Geflagtnaam , welke Geel - Hout

kent , zal van de Kleur des Houts afkomftig^^

zyn ;
dewyl hem die van Barbados de Groote

geelc. Hercules - Boom noemen, volgens Plu-

kek e t i u s. L I N N u s hadc dat woord te

voeren als een bynaam gebruikt, voor dcnStok-

vifchhout-Boom, die dus ook genoemd was (*).

Ik vind echter niets , dat toe verklaaring van

het een of andere ftrekt by Cat esb y, die

zegt, dat men in Westindie hem den Tand-

pynhoom tytelt , om dat de Inwooners 'er daar

tegen gebruik van maaken. Of zy daar toe de

Doorens neemen , die aan de Takken groei-

jen , dan iets anders ,
zegt hy niet. De Bla-

den waren van Geur als Oranje - Bladen .
en ,

zo wel als de Zaaden en Schors, Kruideng ,

heet en famentrckkendc.

Amcen.. Acal 111. p

jribus foliis &c. CateSB. Car.

n. p. 741. Zanthoxylum. Hort. CUff. -

Fraxini folio. DUHAM. Arir. I. p.

U.DeEL, ui. STUKf
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IT, Het is volgens dien Autheur een Boom^

^^°xx^' ^c^kfi zelden meer dan zesden Voeten hoog

Hoofd- wordt , den Stam een Voet dik hebbende, en
STUK. op gene zonderlinge wyze bezet niet dikke pun-

J^"^^- tige Doornen. De Bladen , anders wet wac

naar die der Olmen gelykende, maar fcheef,

ftaan by paaren aan zeliere Steelen, met een

oneffen Kad aan 't end. De Bloemen komen

Troswyze voort, en beftaan uit vyf Blaadjes,

hebbende ook vyf Meeldraadjes mee roode

Knopjes , en op ieder Bloem volgt een rond

groen Zaadhuisje met vier glanzige zwartö

Zaadkorrels.

Dit verfchilt niet minder van de opgegevene

Kenmerken , dan de Waarnecming van den

Heer ClattoWj die in deeze Soort den

Kelk. in vyven gedeeld / zeer klein en gekleurd,

vyf ovaale Bloemblaadjes en vyf Meeldraadjes

van de zelfd- langte,: tv;ce ronde famenklcevcn-

öe Vrugcbeginzels , met zeer kleine Styltjcs en

ipitfe Stempels 5 vcndt. B RO wn e ^ integen-

deel, heeft 'er een vyfcandige Kelk, een Bloem-

krans in vyven gedeeld m.et Schulpswyze pun-

ten ;
vyf Meeldraadjes , geen Stylen , vyf Stem-

pels en een Vrugt van vyf Befiën aan waarge-

noraeni zo L i N N iE ü s meldt : maar zoude dit

*2-eonsOo^' ^ Boomachtïgc Aralia * die van de En-

II. STOK'.gelfchcn, zo wel als dcezc. Toot - Ash -Tree of

^'"^'^''"'^'''Ffi-ckley'JsJr, dat is Gedoomde Esfcheboom,

gendemd werdt, kunnen zyn. Men geeft aan

den- tegcnwoordigen , die Bladen als van den
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Maflikbooin, doch langer, en Zaadhuisjes, als IL

die van 'c Paapen-Mutfen Hout heefc, vol-

gens Claytow, ook wel den naam van tJie Hoofd.

Pellitory.

(2) Zanthoxylum mt drie Bladen op een ^Jli^^.

Steel.

Dricbladi-

Dit Gewas is door den Heer Osbeck ingc.

China waargenomen. Het was een Heefter

,

die onder 'c Grondfluk en aan de punt van ie-

der Bladlleeltje ccn krommen Doorn hadt. De
Bladen waren enkeld, drievoudig , aan de Bloe-

men drie , uit ftomp ovaale Blaadjes famenge-

field. De Bloemfleeltjes droegen een enkeld

half Klootrcnd Zonnefcherrapje. De Bloemea

hadden drie Stylen of Stampers, geen vyf, ge-

lyk tot de Kenmerken behoort , cn van de Twee-

huizigheid wordt ook niet gefprokcn,

AsTRONiüM. Sterreboom.

De Mannetjes zo wel als de Wyfjes, ia

dit Geflagt, hebbende Bloem en Kelk, beiden,

vyfbladig : de ecrllcn vyf Meeldraadjes, in de

Bloem , de laatflen drie Stylen , en brengen

voort een enkel Zaad,

De

H) Zantkxyhm FoIÜ« temit^s. Syst. Nat. XII. F^f.

Xill.

li 4
Dkl. III, Stotc.
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n. De eenigfte Soort C i ) is door den Heer

^'^x?^* J A c Q u I N in de Eosfchen by Karthagena in

Hoofd" de Westindiën waargenomen , bloeijende in

STUK,
j^jj^y ^ j-^ j^ly Vrugtdraagende. Het

j4/}rlr.iu„ is een regtopflaande Boom , van twaalf tot der-

fSSe ''^ Voeten hoog, geheel vol van een Lymerig,
' Terbcnthynachtig Sap , van een onaangenaame

walgelyke Reuk , helder , doch in het Zaad

Melkwit. Na het afvallen der Vrugten in het

Wyfje en der Bloemen in het Mannetje , geefc

dezelve nieuwe Takken uit, welke verfierd zyti

met Vinbladen van drie paaren en een oneffen

Blad, die Ianj>:werp:g ovaal zyn , gefpitst, ef-

fcnrandig cf gekarteld , glad , geaderd , drie

Duimen lang. Aan de enden der Takken ko-

men , hier en daar , in de Mannetjes - Boo-

men, losfe Pluimen of Aairen voort, van klei-

ne Bloempjes , die rood zyn , met Kelk en

Blaadjes als gezegd is , hebbende vyf Meel-

draadjes , met langwerpige opleggende Knopjes

en vyf kleine rondachtige Honigkliertjes in 't

midden van de Bloem. Het Vrugtbegiozel der

Bloemen in de VVyfjes - Boomen , wordt een

cnkeld Eyvormig Melkgeevend Zaad , dat eerst

beflootcn w^s in de Bladen van de Kelk , doch

welke zig door de rypwording openen tot een

Ster van drie Kwartier Duims middellyn , waar

van de Boom den naam heeft. De Bloemplui-

men

fi) Afli-onium. Syst. Nat. XII. Gen. iiri. p3g. ^r.

• XIII. p. 741. fAcq^ Amer. Hiji, p. zsi. igi. V. 0.
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men zyn in het Mannetje een half V^oet, In het H.

Wyfje anderhalf Voet lang, en zwartachtig van^^JJf^*

Kleur. Hoofd-
stuk.

C A N A R I ü M. Kanarie - Boom.

In dit Geflagt hebben de Mannetjes zo wel

als de Wyfjes-Boomen een tweebladige Kelk

en een driebladige Bloeni: de eerften met vyf

Meeldraadjes, de laatften met een ongefteeldea

Stempel en de Vrugt is eenc driekantige Steen,

in een Bolftcr bcgrecpcn , cn van binnen een

eetbaarc Kern bevattende.

Hier van maakt de eenigfte Soort (1) de in i..

Oostindie , wegens de zo bekende Vrugt, denffmlunJ^

naam van Gemene voerende , Kanarie • Boom Gemeene.

uit. RuMPHins merkt aan, dat hy mede
een is van de Boomen, waar van de Inlanders

in Oostindie hunnen dagelykfen Kost hebben,

gclyk van de Kokosnooten, Sagoe- en derge-

lyke Boomen, in hetEerlte Stuk van dit Twee-
de Deel befchreeven. En , hoewel deeze geens-

zins tot de Palmboomen behoort, zo krygt hy
dach een aanzienlyke hoogte. Hy heeft een
rcgten Stam , met eene witachtige Schors en
uitgebreide Takken, gelyk een Eikeboom ,doch

aan ^welken veel kromme geknobbelde Takjes

ftaan

,

CO Canarium. Syst. Nat. XII. Gen. i;8i. p, 6;2. Vtg.
XIII. p. 741. RUMPH. Amh. II. p, i+j, T. 47.

li 5
n, DiüL, III, Stok.-
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51- flaan , en deêze geevcn dc Biaden of liever

'^xï^^'Bladfteden der 'Vinbladen uit. Aan den oirfprcng

Hoofd- deezer Bladlleelcn zyn dubbelde Stoppel t:ja> of

V
driekantige Blaadjes , aan de kanten diep Zaags-

wyze getand, welke als twee Lippen den oir-

fprong van dceze Bladlleelcn omvatten , en dit

is een byzonder Kenmerk der Kanarie - Boomcc.

Aan ieder zulkcn Bïadfteel ftaan drie , vier of

vyf paar Bladen , gemcenlyk een Span lang en

ruim een Hand breed , met een oneffen Blad aan

t end. De figuur deezer Bladen is ovaaladitig

fnet een Punt. Aan oude Boömen zyn zy wat

kleiner, met geclc Aderen, en dc middclfle Rib

loopt alsdan niet regt door het Elad. Dc Kleur

is zwartachtig of donker groen , cn zy gccven,

in de Handen gcwreevcn zynde, een Harstach-

tigen Reuk. De Boom maakt een hooge

digte Kroon 5 die zig van verre zwart vertoont.

Men vindt 'er Mannetje en Wyfje van , waar

van het eerfle grooter en meer uitgefpreide

Hoemtrosfen aan 't end der Takken heeft, dan

htet Wyfje. in 't eerst bdlaan dezelven uit

groene Knopjes , tusfchen twee Blaadjes , als

in een Kelk , vervat , én dceze openen zig

met drie Blaadjes , welke uit den rand voort-

1'omeH van een Kroesachtig Honigbakje. Hier

in heeft het Jvlannetjc vyf Meeldraadjes , het

Wyfje het Vrugtbeginzel met een Stempel ge*

Icroond, Dc Bloemen zyn van een flappen,

doch niet onaangenaamen Reuk, De Vrugten

zitten ooïc by Trosfcn , twee of drie aan één
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Steeltje. Zy gelyken, wanneer zy ryp wor- ir,

den. veel naar lange blaauwe Pruimen , dewyl'^^g**-

haar Bolfter , die omtrenc een Stroobreed dik Hoofd-

is, alsdan uit den blaauwcn zwartachtig wordt. stuk.

Daar binnen is vervat een driekantige Steen,

die de Pit bevat, welke van zo veel gebruik

is in Oostindie, ten minfte , als in Europa de

Ockernooten of Karftengen.

Naar de figuur en grootte van deeze Steenen

of Nooten , onderfcheidt men vierderley Soor-

ten van Tamme Kanarie Boemen. Daar zyn,

naamclyk , grocte en kleine , en van die beidea

lange en ronde Kanaries. Van de groote

lange zyn de Vrijen of Pruimen fchaars drie

Vingerbreedten lang en een Duim dik. Dc
groote ronde zyn byna rond: de kleine lange

kan men best by Amandelen , en de kleine

ronde by Hazelnooten vergelyken. De Pit,

in alle deeze Nooten , gelykt in zelfftandigheid

cn kleur naar beiden, hebbende ook een rood

Velletje: maar, terwyl de Amandelen en Noo-
ten zig flegts in twee helften fcheiden , ver-

deelt de Kanarie -Pit zig altoos, natuurlyk ,

in zevenen , als zy verfch gefctókl wordt of
gepeld, In de drooge blyven die ftukkeö

aan malkander, en dan maakt dc Pit in 't kleint

de vertooning van een Chineefch, in zyn Rok
met lange Mouwen wandelende, van agtcren

gezien. Men heeft de bekende fJoorentjes ,

die Kanaritjes genoemd worden , om dat zy

naar
II. DeEI« III, STüKfc
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n. naar zulke gefchilde Fatten gelyken, dien naam

^'fi"- gegeven (*).

ïiooFD- Men kan deeze Pitten raauw uit de hand

STUK.
ggt^ji , waar toe de kleinen beter dan de groo-

^dcr"'''ten zyn. Dus dienen zy tot Leeftogt van een

«anaties. groot gedeelte der Inwooneren van de Oost-

indifche Eilanden, zelfs tot op Nova Guinea

en het Papous - Land ; komende overal deeze

Boomen, 't zy door Menfchcn of door Voge.

len gezaaid, aldaar voort. Menigvuldig worden

zy in de Bolfters gelaten en gerookt, om 'er

ajtoos een genoegzaamen Voorraad van te heb-

ben ; dcch deeze gcrcoktcn dienen niet om

raauw te eeten : men perst 'cr Oiie uit > even

als uit de Amandelen in Furopa ; wordende, als

zy verfch is , lieflyker geacht dan de Klappus-

of Kokernooten - Olie. Van zulke Pitten , 't

zy voor of na dat 'er de Olie uit geperst is,

bereidt men een foort van Amandelbrood,

Bangea genaamd ; dat Stokken, zyn van om-

trent een Elle lang en een Duim dik , by de

Indiaanen zeer in achting , doch by de Euro-

pcaancn , en wegens den Smaak cn wegens de

hardiicid om te vcrtccren , niet gewild ; hoewel

de Kanaries op zig zelf, even als by ons de A-

mandelen , te Batavia en elders op Tafel gezet

worden onder de Nagerechten , en men zalze

'er , in de eerftc opllag, wanneer zy uit den

Dop

(j Zie 't I. DEFtS XVI. STUK van deeze N^ruurhb
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Dop zvn , niet licht van onderfcheiden. Ook If.

wordt 'er van de veffche Kanaries wel Suiker- ^^^xx^^*

gebak en Banket gemaakt , dat het Europifche Hoofd-

niet nageeft.

De Kanarie. Foomen zyn Harstachtig en g^^^-j.^^^^^"^

ven , als zy oud worden , een foort van Terben- Jom-

•thyn,,dic tot kleine Klcntertjcs ftolt , gelyk de"||J'^^^^|^

Kamfer , doch wit en taay blyft als Ongel. Zy
is zo Iterk van Reuk , dat zy, in een Kamer

leggehde , dikWils -Hoofdpyn maakt. De In-

landers gcbruikenzc tct het maakcn \'an Kaar-

fen , die onder 't branden ook ccn fterke Luchc

Verfpreiden. Men krygtze niet dan van oude

als ook vaa de in 't wilde groeijende Kanarie-

Boomen , die eenigermaatc van de Tammen ve/-

fchillen en veel Harstachtiger zyn," Ónze Natie

heeft , by gebrek , vnn de Stammen dier Boo-

men wel gebruik gemaakt tot Scheeps - Masten.

Zy groeijen meest in 't Gebergte, en draagen

op den Stam zeer veelc Bygewasfcn , uit het

Zaad, dat 'er de Vogels op hebben laaten \'al-

Icn , gcfprooten. Voorts komen 'er van dccze

Wilde Kanarie - Boomen aanmerkelyke Ver-
fcheidenhedeö Voor , allen wegens de gedagte
Harst aanmerkclyk , die in eenigen zo welrie-

kend dat mcnze voor Gom Elemni , Caran-
na, of dergelyken zoude^ houden , indien men
niet wist , dat die uit Amerika afkomfüg wa-
ren. Aan eene Soort derzeiven , in 't byzouder

,

geeft RüMPHiüs den naam van Welriekends
Kanark - Boom , en merlïc aan , dst dccze wel

DEEI. III.SXOT
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Afd^- EL ^^'"^'S ^^^^^ ^^^^ » <^och dat daar uit overvloe-

XT.
* dig een Xhraan druipt of Olie , welke den

Hoofd- Qq^^ byna van den Westindifcheo Balfera Co*

^"^KaLrie P^Y^^ Liquidambat heeft. Ondertusfcheu

JBHut. leveren alle deeze Wilde Kanarie - Boomen niec

dan kleine Vrugten of Nooten , met voor de

Menfchen naauwlyks eetbaare of te geringe Fit.

ten.

Antidesma. Vlafchboom.

Een Vyfbladige Kelk , zonder Bloemkrans

,

geeft in de Mannetjes - Boomen , van dit .Ge-

flagt ,
vyf Meeldraadjes uit , met gefpieeteii

Meelknopjes, en in de Wyfjes - Boomen be-

vat dezelve vyf Stempels; wordende de Vrugt

eene Cylindrifche eenzaadigc Bezie

ji t-desma
^^^^ ^^^^ ^^^^^ bekend (i)

,

AUxitt^^ welke den bynaam van Tegengiftfgs wegens 4e

'^^ .{.^
hoedanigheid j daar aan toegefchreaven , voert,

tige. "p L ü K E Is E T I ü s heeft dezelve ïndifche Boom,

met ovaak 'Bladen t (die vee^ Bloempjes in Aai-

ren op de toppen der Taicjes gefchikt en Besfen

draagt , gcty teld. Ilct is de Noelitali van deo

Malabaarfen Kruidhof, dien de Hollandeis

Flajch'

(i) Antidesma. Syit. Nat. Xïl. Gsn. mg. p. tf;:. J^fg-

XUI. p. 741. Flor.Zeyl. 357. Aiborlndtca&c. Pluk. AjuoUh.

ii. T. 3Ï9. f. I. £erberi fimiHs Arbor Sec. HEBM I^"'^-

Noelitali. Hert. Md. IV. p. 19. T. Raj. Hifl. löx^-

Antidesma Spicis gesaims. Suaj». ^«jl. p. 21. T. i#. fi»*^'

Ind. 3»,



yiafchhoom of Vlafch-Hout, en de Portugee-

zen Cordueira heecen , om dat men aldaar van^^JJ^
den Bast, even als van Vlafeh of Hennip , Hoof».

Draad , Garen of Touwen draait. In 't Kruid-^"^"^*

boek van HERMA^-Nüs komt hy voor, on-^^,^/'^:

der den naam v^n Boem, die Beslin draagt als

Bcrberisfen , en dceze worden in die Landen
tot verfnai^ering gc^T:ten. De Griekfche Ge-
%tmiam is .daar yap afkomftig, dat da Bladen
een Geneesmiddel -zóuden zyn tegen de gevol*

gen van den Vergiftigen Beet van fommige Slan-

gen. Dc Ilooglecraar J. B n r ii a n n u s heeft

van den Ceylonfchen , Antidestna mt dubbelde

Aairen getyteld , de Afbeelding gegeven , en
oordeelt, dat ook de Tsjeriam -Cottamvm Ma-
labar, die men aldaar Lysbesfen noemt, zo wel
als zyn Ed. Witte Aalbcsfsn - Boom van Ceylon,
öaar toe behooren.

De eerstgemclde is een Boom van middelbaa-
re grootte, den Stam taamelyk dik hebbende
met een Afchgraauwe Schors en veele groene
Takjes. De Bladen zyn langwerpig rond , met
een Punt en gelykcn naar Oranje- of liever
naar Citroenbooms,-. Bladen

, dik^ glad^ donker
groen , glanzig , /onder Reuk of Smaak. De
bloempjes

, die Aairswyze aan dunne Steeltjes
voortkomen

, hebban drie klein? Meqldraadjcs

,

waar op Cylindrifche roodachtige Besfen .vol-
gen, als Berberisfen. De Boom is akyd groen,
en blyft dikwils zeventig Jaaren vragtbaar. Dc
Tsjeriam -Cottara is een laag BoQinpjc , dat
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11. dergelyke Ecsfen draagt
, zynde de Bladen van

^xxf^* eene famentrekkende hoedanigheid. In dit al-

HooFD- les vind ik van geen Twechuizighcid gewag
STUK.

^
gemaakt , zo min als in dé bcfchryvingen van

homy^ den Heer B u R m a n n u s , die ook drie Meel-

draadjes toefchryft aan deezen Boom.

P O p u L ü Popelier.

De Agtmannigen onder deTvvechuizigePbnt-

gewasfen leveren maar éón Gcflagt van Boomen

uit i naamelyk dit , waar van de overige Ken-

merken daarin 'beftaan, dat zy Katten draagen,

famengefleld uit Bloempjes , wier Kelk een g€-

fcheurd Plaatje is, met eene Tolachtige, fchee*

ve j onvèrdeelde Bloemkrans , die in de W'yfjcs

eencn in vieren gedeelden Stempel heeft, en het

Vrugtbeginzel wordteen tweehokkig Zaadhuisje,

met veele gepluisde Zaadjes bezwangerd.

In dit Geflagt komen vyf Soorten voor, waar

van drie. in Europa huisvesten , de anderen in

Noord- Amerika.

I. CO Popclier met rondachtige
, Tandswys' ^C'

m/j.^''^'"
hoekte, van onderen Wollige Bladen.

(i) Pepului Folifj fhbrotundis dcntato - angulatis (v^ot^

7^S- Hort. Clif. 460. Fl. Sufc. 820 , 910. Roten LHi^^'^

iz. HAU.. Helv, is6. GAirx. SÜ. T. p. 151. dalib-

n$. 302. Populits alba majotibus foliis,. q. B. Fir,.

palus alba DO0. Ftmft, «35.
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- : voert gemeenlyk den naam van Witte II.

of Aheelhoom. Hy groeit door geheel '^''JJ^
j^.

,
gaarn op vogtige, doch kan zig ook Hoofd-

behelpen met droogc Zandgronden. In Duitfch-^^'-'J^-

Jancl noemt men hem Alberhaum oi WeisfPo.y.f^f -

Jielweydeii : in Sweeden Poppeltraod , in Engeland

Foplar of Ahele • tree , in Bohemen Topel , in

Italië Popoio hianco ^ inVrankryk Pcuplier hlmc
dat is , Witte Popelier. Zo algemeen is deeze

niet, als de zwarte, en in Sweeden fchynt hy
van buiten ingebragt te zyn : doch men vindt

hem overvloedig in fommige dcclen \:m S;bj'

rie 5 alwaar hy klein van Bladen en I.mi;

van Gewas voorkomt , gelyk in onze Dui-

nen.

De Abcelen zyn in 't groeijen zeer gewillig^

en worden daarom dikwils geplant tot befchut»

tinge van Hoven , Boomgaarden en andere Flan-

tagicn , voor den Wind» Sommigen merken
evenwel aan , dat zy ligt omwaaijen , doch 't is

zeker , dat zy ook wel den fterkfl-cn Wind ^ cr-

duurcn kunnen , mids zy in de jonglieid cenige

bcfchutting hebben ; wordende , door den tyd ,

zeer hooge fioonien. In eerst is de Schors

wit en effen , doch in de ouderdom vol fchcu-

ren en bruin , gelyk gewoonlyk. In de jonge
Boomen is het Blad ronder, en minder getand,

dan in oiy.^e I'oomen, die 't zelve zeer hoekig

hebben, cn naar Wyngaardbladen eenigermaate

gelykende. Dc V\^ortelen fpreidcn meest zacIc.

waards , en gaan niet diep in den Grond.
'

Ds

II. D«u ni. STUK.
^ ^
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Bladen , van boven zwartachtig of donker groen ; i

^XK^^ en van onderen Wollig wit , geeven aan dit \

HooFBr Boomgewas eene zonderlinge fraaije vertooning. A

De Katten zyn in 't eerst paarfchachtig en i

kem"^' worden door 't bloeijen wit, gelyk zy ook , i

wegens het Wollige pluis der Zaaden , in de \

Wyfjes zig geheel wie voordoen.
|

Men houdt de Abeelen , wat het gebruik

aangaat, voor de flegtften, byna, onder die van ^

dit Geflagt niet alleen , maar ook onder het gros ,

der Boomen. Zyne Bladen, evenwel, of lie- \

ver de Knoppen
, geftampt en met Honig opge-

ftreeken , zouden het Gezigt vcrflerken , cn de ^

Schors of Bast , in Afkoolrzel gebruikt, tegen ^

de. Jicht en pynlyk Wateren van dienst zyn.

Het Hout ook , hoe onbekwaam tot Timmera- i

giën , om dat het zo ligt vermolmt , is niettemin , j

wegens zyne witheid en zagtdraadigheid, by de
j

Beeldfnyders in gebruik, tot Lyften van Schil- I

derven : men maakt 'cr Rolftokken van
,
voor |

de Pafteybakkers , en Kapblokken voor de*
J

VIcefchhouwers ; ook Spinetpoppen en Wip- J

pcrtj'js '"n de Snlaren tuigen. Laadjes en Doo-
[

zen worden 'er veel van vervaardigd.
i

II. (0 Popelier met rondachtige% Tandswys ^ j

ti) Pepvlus FoIiisfuF,iotundis, dentato - angultó , ntrini-

hoekte , wederzyds gladde Bladen.

qoe glabris. Hon. Clif.

C. B. PiH. 4aj>. popalua ]
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Decze voert gemecnlyk den naam van Ra-

tdaar of trillende Popclier, wegens de geduu- ^^xx.*^^'

rige trilling en rammeling zyner Bladen tegen Hoofd-

elkander, door denminften Wind, In 'tFranfch«TUK.^^

geeft men 'er , om die reden , den naam van/^^r.

Tremble aan ; in Duitfchland dien van Sitterpap-

nl; doch daar is de gemeenc naam Asp of Es-

pin, gclyk men hem zelfs ook in Enj^eland en

in Sweeden Asp noemt , in Lapland Supp. In

Nederland wordt hy inEgelyks Espenboom ge-

beten.

Hy is vry wat gcmeencr dan de Witte Po-

pelier , doch groeit ook zo hoog niet. In

Switzerland vindt men hem overal in Haagcn^

Kreupelbofch en Bosfchagiën, fchryft de Heer

Hall ER. In Engeland is hy, volgens Ray,

de gemeenlte van alle de drie Soorten , komende

Veel onder de Berken voor. Doktor Scopo-

Li vondt hemomftreeks Idria menigvuldig. Hec

zelfde kan men zeggen van Duitfchland, zo

aan den Ryn, als op 'de Eilandjes in den Do-

nau, en elders. In Swccdcn is hy /ecvgcmccn»

Hy komt m onze Provinciën , van Gelderland en

Over^^fel, voor; als ook in 'c Flaagfchc Bolch

cn op andere plaatfcn.

Men wil , dat het dc Lybifchc Popclier van

Plinius zoude zyn. In gedaante komt hy

'-ct den Zwarten meer dan met den Witten

Dc l>Iaden zyn ronder en harder ,

zydcn glad, groenachtig van Kleur,'

Kk 2 CM
-t. III. STUK.
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11. en hebben veel langer Steelen dan in de au-

^^'x?^* ^^^^ Soorten ; 't welk maakt, dat zy, droog

Hoofd- zycde , door den Wind Iterk rammelen of een
STUK. ratelend Geluid flaan. Men vindtze fomtyds,

iaer^ ^an de kanten , als met groote hoeken uitge-

gulpt. Ook is 't in deeze Soort, dat de Blad-

fleelen wel eens geknobbeld voorkomen ; 't

welk de Populus nodofa vanWEiNMANNzal
zyn. De Bloemkatten komen met die van den

voorgaanden overeen. De Knoppen geeven,

als zy in de Hand gewreeven worden, eenaan-

genaamen Geur.

„ In geheel Siberië, zegt de Heer Gmeltn,
3, is dit Geboomte zeer gemeen , wordende

„ deszelfs Afch de allerbefle gerekend te zyn

„ om Zeep te maaken. Volgens 't verhaal

„ van Stellerüs gebruiken die van Irkut

3, het Afkookzel van den Bast tegen 't Scheur-

„ buik en de Venus - Ziekte : 't welke, zo ik

„ hoor, ook gefchiedt op andere plaatfen. Byna

„ aan alle Bladfteeltjes hangt een blaauwachtig

„ Lighaam , dat naar een Beaae gelykt."

Het Hout van deezen Boom, dat insgclylcs

zagt en wit is , worde van dc Draaijcrs bemind.

Men maakt 'er Schaatfen van , om de ligtheid,

€n het dient tot Beeldfnyders Werk ,
volgens

R A Y. Hier te lande worden de Jukken dcf

Melkboeren van JEspenhouc vervaardigd»
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(3) Popelier met driehoekige , gefpitjle ygekar^ H.
telde Bladen.

^^xx^^'

Deeze wordt door den bynaam van Zwarten%TVK»

Popelier van den voorigen onderfcheiden ; hoe- ^i"^/^.

Wel men hem op zig zelf alleen Popelier- o^nig/f.""'

Feppelboom , in ons Land , tytelt , gelyk de^^^^^^^^^^^^

Duitfchers hem Pappelbatm heeten. De Fran-

fchen noemen hem Peuplier noir , de Engel-

fchen black Poplar-Tree, de Spaanfchen Alamo

Kgrilho. In Sweeden is zyn naam Flugtraod^

in Karniolic Tagned of Tehüza. Hy is taamc-

lyk gemeen in geheel Europa , doch fchynt

meer de gemaatigde Lugtftreek te beminnen,

gelyk de Abeelen ook: terwyl de Ratelaar zelfs

in Lapland voorkomt: doch, wat Siberië aan-

gaat , aldaar is deeze Zwarte niet minder ge-

meen dan die.

In de Geftalte heeft een aanmerkelyk verfchil

plaats. Hy groeit fomtyds ook tot een hoogen

,

dikftammigen Boom , doch blyft veelal laag,

en is dan zeer kenbaar aan zyne witte Schors,

Waar by de donkere |Cleur der Bladen zeer af-

öeekt. Hy wortelt dieper dan de Witte , en

» hierom
, jong zynde , beter bcfland tegen

Kk3
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Stormwinden. De Bladen zyn kleiner en van

xï^' figuur als gezegd is , glad en donkergroen.

Hoóf2>- L I N N M V s merkt als een weczcntlyk ondcr-

fchcid tusfchen deezcn cn den Ratelaar aan , dat

T%7iir" een dubbele Klier , wt-lkc dezelve inwaards heeft

aan den Grondfteun der Bladen, aan dezen

Zwarten Popelier ontbreekt.

„ In den Elfaz bloeit hy tegen 't end van

„ Maart cn in April fzegt Dceior Mappüs,;

„ als wanneer de Bloemdraagende Stammen

„ Katten voortbreï5|;en^ eerde Bladen nitfchie*

„ ten , gelyk de overige Soorten van Popeliercn.

5, Deeze Katten üortcn cindelvk het bcvrup;tcn-

„ de Meel uit , van eene Zwavclkleur. In de

5,
Vrugtdraagendc hangen de Aairswyze Vrug-

ten Troswyze by elkander, en gaapen einde.

„ lyk vol zynde van eene witte Wolligheid met

„ Zaad , vallende in Juny en July af. Aan de

3, Bladen zitten dikwils roodachtige Blaasjes,

3, met Afchgraauwe Muggetjes bezwangerd

,

5, gelyk in de Eiken , Beuken , Esfcben cn

5, andere Boomen plaats beeft" (*).

Dc Het Afr-ckzcl ir.ct P.randcwyn nit de Knop-

Soppen. P^" ^-^^^^ '
^''^'^'"^^ byzordcr Middel ge-

zegd te zyn , tegen verouderde Buikloop en

inwendige Verzweeringen ; wanneer men 's mor-

Muidetberg gevonden , het wel



gens of 's avonds een half of geheel Drach- I]

me , daar van, in een Lepel heete Vlecfchrcp

inneemt. Zeker is 't , dat de Knoppen van EIoo

deezen Zwarten Popelier een zeer Balfamieke ^^"^^'^

verzagtende eigenfchap hebben ; weshalve ook

de bekende Popelier - Zalf van dezelven be-

reid wordt, welke de groote Boerhaave
aangepreezen heeft als een kragtig Plaatsmiddel

tegen 't Zydewee. Deeze Knoppen zyn in 't

Voorjaar met een kleverig welriekend Vogt

bezwangerd. Sommigen willen dat de Bladen

,

met Azyn ge-appliceerd , tegen 't Podagra en

de Jicht zouden dienen. Wat het Hout aan-

gaat, dit is zo wit niet als het Abeelen Hout,

doch men ftelt het, in 't gebruik, veelal ge«.

lyk met dat van den Ratelaar , voorgemeld ,

Wordende hetzelve ook wel Espenhout getyteld.

De dikke Bast werdt door de Ingezetenen van

Siberië in plaats van Kurk gebruikt , op de

Flesfchen ; doch is wat hard daar toe. Zy
niaaken hunne Schuiten van het Hout.

^J-

(4) Popelier met byna Hartvormige gikar-*'''- .

telde Bladen. Dee-geevï

{4) Populus Folüs fubcordatis denticnlatls. Hort, Cliff.A

R.OÏEN Lugdiat. 82. Populus Foliis cordatis crenatis

,

andis , Petiolü teretibus. Wachend. Ultr. 294- Populus ni

fetatis. Gmel. Sib. I. Populus Foliis fubcordatis &c. Mill.
^'a. 7. Tacamahaca Foliis crenatis. MiLL. DiS, App,
T»£W. Ehrn, T. 4ö.

H.De«., iu, stuk.
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/fdeel
^^^^^ ^^^'"^ Karolinifche Zwarte Po-

^xxf^' P^^^^r j "iet zeer groote Bladen , wiens Knoppen
Hoofd- een zeer welriekenden Balfem uitgecvcn , van

^"^Balfim.
TE SB Y, die deezc Boomcn, zeer groot cn

PtpeMT.' lioog 5 aan de Rivieren boven de bewoonde dee-

Icn van Karolina, aangetrofFen hadc, cn uitliet

Zaad befloot , dat liet Popelieren waren. Hy
geeft alleenlyk de Afbeelding van een Takje
met Bladen; doch de vermaarde Trew heeft,

volgens de Aftekening van Ehret; zulk een
Takje aan 'c licht gebragt met de Macnelyke
Bloemen, die in 't jaar 1748, in Engeland, ge-
tel end waren naar zulk een Tcom , welke aldaar

diestyds , eerst zonder en daarna wederom met
de Bladen , bloeide. Voor eenige Jaarcn werden
zy uit Kanada in Vrankryk overgebragt , en
verder, door eenige Liefhebbers, op 't Eiland
Jerfey aangefokt , die 'er van aan de laatfte

Koningin van Engeland , onder den nar.m van
Koninginne - Boom y tot een Cefchenk zenden.
Sedert is deeze Boom niet aUeen in de Kruidho-
ven van Er.9:cïand

, maar ook in db v^n orzc
Provincitr , c- '

' ,
x, c:: . \ r,Je

zeer wel de \\ iriterkoudc uitilana vau o-s Kli,

Dc Bladen van deezen Boom zyn Hartvormig
ovaal , van onderen wit, met eene naauwlyfcs

zigcbaare Wolligheid, met naakte Aderen door-
weven, en in de Oxels der Bladen zyn Harst-

draaiende eejiigermaate gedoomde Stoppeltjes

,

iicgt LiN^f^üs. Her ecrsr^cmcldo, ten op*
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7igt van de Bladen, heb ik hier ook waargeno-
^^.JJ*^^

men , en bevonden , dat de Oxels fomtyds met xx*

een Terbenthynachtige , kleverige , zeer fterkrui-Hoo^O'

leende StofFe gevuld zyn. Anderen fchryven

zulks aan de Knoppen, in 'c vroege Voorjaar, i'^M^r.

toe. Uit den Stam van deezen Boom , dien

men in Westindie ZadelJiout noemde, zouden

de Ingezetenen, door in denzelven te kappen,

een Balfèm bekomen , die aldaar hoog gefchat

werdt door de Geneeskundigen : doch , gelyk

hec zeer onwaarfchynlvk is , dat een zelfde Boom

eigen zoude zyn aan hec br-mdend heete Klimaat

van Nieuw Spanje en het Yskoude van Nieuw

Vrankryk, zo meende ook de vermaarde Trew ,

dat men met recht kan twyfelen , of dit wel de

regte Tacamahak - Boom zy.

De redenen , welken zyn Ed, voor die twy- De Gom

feling hadt , zyn , dat men by de Autheurenhï!"**'

een geheel anderen Boom voor den oirfprong

van die Gom geboekftaafd vindt. Pomet
geeft 'er Bladeren als de Palm en roode Vrug-

ten als onze Nooten of Pruimen aan ; gelyk

dezelve by Weinmann ook voorkomt

,

en de Tacamahak - Boom van Hernandez
bra^^t: kleine ,

rondachtige , Goudgeele Besfen aan

de enden der Takken voort , met Zaad , naar

Perfiken - Pitten gelykende , bezwangerd ; het

welk in'c allerminfte niet met een Popelier-Boom

llrookt. Wy moeten dan den oirfprong van

deezc Gom, welke niet in Noord - Amerika

,

maar in de Westindiën valt, nog met Bkeyjsiüs

Kk 5 in
lU Deel. III. Stuk,
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n. in 't 'onzekere laaten. Men wil , dat dezelve

^^x?^* een Terbenthyn zy , die uit den ingefneeden

Hoofd. Bast vloeit , en , dcor de Zon ongelyk verhar-

STUK, dende , verfchillende Kleuren aanneemt , komen-

de dus in Klonten voor , die half doorfchy-

ncndc , geel , wit en rood of groenachtig bont

zyn , van eene fterke Aromatieke Reuk (*).

Dezelve is uit Mexiko, en ook van 't Eiland

Madiigaskar , in Europa gcbragt. Men maakt

'er inwendig weinig gebruik van, doch uitwendig

is het een kragtig verwarmend , verdryvend ,

verfterkcnd Middel, inzonderheid in Zalven of

Plv-iflcrs gcir.engd zyndc. Dus heeft mcnze

tcL^en I.kap;- cn i^uikpyn , Cpüyging of Dam-
pen, als ook tegen de Lammigheid, zeer nuttig

bevonden. Met den Pleifter , die daar van den

naam voert, op het kaal gefchooren Hoofd ge-

legd , zou de Doofheid zyn genezen.

sn>erifciie Tot decze Soort wordt door Linn^eüs

fo S'r
betroï^^'^" Popelier , welken de Heer Gmelin
aan de Rivieren van Siberië waarnam, en Pope-

lier met ovaale Jpitfe , gekartelde Bladen noemde.

Deeze blyft of laag of wordt een taamelyk

Boom. In 't cerftc geval is 't een Hccfier

van vier of vyf Voeten hoogte, bedekkende

ge-

(*) Een uitmuntende Soort Is 'er, die men Téeauaiak in

de Dop (TMcawahaque en ctque) noemt , van een zeer aan-

genaam welriekende Reuk, eenigszins naar dien van Laven-

dcltóoemen en Ambergrj'S trekkende , zeer Kruiderig van

smank; dochdceze komt weinïgin de Winkelen vjor. CeOIIE»

Mat. Md. Tom. II. p. j7o.
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geheele Velden tusfchen Rivieren, Dan is de II.

Stam dikwils knobbelig , ook zyn de Bladen
'^^Jx^^'

naar de langte breeder. Anders worde hec cenHooFD-

Boom , die den Stam Afchgraauw heeft , deSTUK.

Takken geel, fomtyds zeer knobbelig, fomtyds^^^^"^!'^'»-

glad , met geele , welriekende , lymerig vette

Knoppen. De Bladen zyn glad , als uit twee wat

ongelyke Kwabben famcngegroeid , en rykelyk

drie Duimen lang op anderhalf Duim breedte,

met Steelen van een Duim. De Kleur is van

boven donker j van onderen blceker groen. Op de

kant zynze gekarteld , co ook kleverig door de

hier en daar aanhangende Lymerige StolFe.

Men vindt 'er eene - Vcrfcheidenheid van, in

de zelfde Velden, die als met groene Galnooten

is bekleed. " üit de -Knoppen van deezen

5, Boom , die zeer Aromaciek zyn , in 't vroege

„ Voorjaar vergaderd en op Koorn - Brandewyn

j, gezet, deltilleeren fommige der Ingezetenen

„van Irkut , zo Steller verhaalt, een

„ Vogt , dat aangenaam om te drinken en zeer

„ Pisdryvendc is , wordende van hun in 'c

„ moeielyk Wateren , uit Wrattige overblyf-

„ zelfs van Venuskwaalen ontltaande, als me-
„ de in het Scheurbuik 5 zeer heilzaam ge-

„ acht,"

(5) Popelier met Hartvormige Bladen , de y_

jonge Bladen ruig hebbende. Ptpuiui
htttriphyU
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II. Deeze voert den bynaam van Verfchïlbladige,

^^^Kx^'
fommige Bladen Harcvormig , anderen

Hoofd- rondachcig zyn , volgens den Heer Cl a y t o n,
STUK, die dezelve Groote Popelier met breede Bladeren

noemt. Du Hamel geeft 'er den naam aan

van Groote Virginifche Pcpeiicr, met zeer

groote Bladen , de Takken gepeesd en als vier-

kantig hebbende. De doorfnyding derzelven

vertoont , zo ik thans aangemerkt vind , een

Vyfhockige Ster. Mooglyk zal hier ook die

Popclier van den ütrechtfen Akademie-Tuia,
welke de Bladfteeltjes aan de zyden plat heeft,

behoorcn. De woonplaats van deeze Soort is

C A R I c A. Pompoenboom.

Den Gcflagtnaam van Pompoenboom gebruik

iJc , om dat de Vrugt by Pompoenen of Pe-

poenen vergeleeken wordt, en dezelve zal ten

minde zo eigen zyn als die van Carica, door

L 1 N N iE ü s daar aan gegeven , welke van ouds

her en nog heden een naam der droogc Vygcn

,

marde plaats van dcrzelvcr arkomst, is.

De Kenmerken van dit GeHagt zyn , dat de

Mannetjes - Boom Trechteracbtigc Bloemen

heeft, die in vyven gefneeden zyn
, byna zonder

Kelk,

XIL V>g. XIII. Fopulus Foliis cordatis , obfolete femtïï.

^4rl>r. II. p. I7J. T. 39. f- 9. fopuIus magiu Toliis amplis
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Kelk , en tien Meeldraadjes ia de Pyp der Bloem , ü.

beurdings het eene korter , het andere langer. ^Jxf

^

De Wyfjes-Boom heeft vyfbladige Bloemen Hoofd-

in eene vyftandige Kelk , met vyf Stempels.®"^"^*

De Vrugt is een 'Appel met ééne Holligheid

en veele Zaaden.

Twee Soorten komen in dit Geflagt voor,

die beiden in de Indien huisvesten, als volgt.

(i) Pompoenboom met de Kwabben der Bla^ ^f;.^^

dm uitgegidpt. Papl^*

Dit Gewas is thans zo wel in Oost- als in

Westindie bekend, by den naam van Papaja-

Boom , en heeft zo zeer geen Inlandfcbe naa-

men , 't welk
,
gepaard met het Berigt der In-

diaanen , Rümphius deedt denken, dat het

door de Portugeezen uit Amerika op de Mo-
lukkes overgebragt zy. Hy befchryft dien

Boom 5 niettemin , zeer omftandig , en geeft zo

wel Afbeeldingen van hetWyfje en Mannetje,

als van de Wilde Papaja • Boomcn. Even zo

geeft Me RIAN 'er ook drie Afbeeldingen

van,

( i) Carka Foliorum lobis finaatis. Syst. Nat. XII. Gca.

1127. P-
iiort. aiff. 4«I. FL Zeyl. 36J. RoïEN

Lugdhau 215. Carica Fronde comofa &c. Brown.^^w. 360.

Arbor Platani füUo , Fruélu Peponis &c. C. B. Pm. ijr.

Mer. Sur. T. 40 & lïz , 54. Ficus arbot utiusque Indis.

ÏLüK. Alm. 14J. T. 278. f. I, Papaya-Maram. Hart. Mal.
1. p. 23. T. 13- f. I. Papaya. EHa.T. 13. f. i. Tre^.
^bret. T. 7- RüMPH. Amh. I. T. $0,51. HUGH. Barh,
»i. T. 14, IJ. BURM, Fl. IrJ.

f. 31J. 1,

U.D£tI, III. STUSj
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n. van , met Rupfen en Torren daarop vallende ,

Afdeel, fjegf E h r e T heeft ten naauwkeurigfte

Hoofd» de Bloemen gefchetst , die door T r e w aan 't

STUK. licht gebragt zyn. Men hadt ook reeds Afbeel-

£win^*'
gevoegd in de vermeerdering

van DoDONéüs Kruidboek , onder den Por-

tugeefchen naam Maméera , om dat de Vrugten

fomtyds naar Vrouwen Borflen gclyken , ge-

bruikt , en deeze Afbeeldingen ontleend van Clu-

s u s , die dezelven naar Tekeningen gekopieerd

hadt (*) , zyn zeer gebrekkelyk nagebootst door

Weinmann, met verklaaring, als of het

Mannetje van dit Gewas Katten droeg {i).

Het wordt een aanzienlykc Bcom , met eenen

regten Stam , byna als een Palmboom opfchie-

tende , en aan den Top alleenlyk gekroond met

Bladfteelen van ruim drie Voeten lang , die op

't end Bladen hebben , van eene zeer fraaije Vin-

gerswyze of gepalmde en lieriyk aan de kanten

• uitgefneedene figuur ;
nagenoeg als de Bladen

van den Platanus. De Stam is zeer Spongieus,

hebbende binnen een Houtachrigen Bast, van

een Vinger dikte. Merg als een Koolflruik , en

in 't midden , in plaats van Hart , ccn grooLe

Holte. Men gebruiktze , overlangs door midden

gezaagd zynde , tot Geuten aan de Huizen te

Suriname ; doch dccze vergaan fchielyk of wor-

() Vide ejus Car. ptfter. Qiarto , p. 19, io.

(t) ?apaya Atbor f. M.immei ftuaus, cum Floie feu Jirii».

PI. N. 797.
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den lek. De Kleur der Bladen is van boven 11.

groen , van onderen wit. De Stam geeft , ^'Jx^^
waar hy ook gekwetst worde, een Melkachtig Hoofd-
Sap uit , dat niet fcherp maar bitterachtig is

jStuk.

komende hetzelfde ook uit de Steelen en Blade- i.Z*!'^'
ren. De Wortels hebben een Radysachtigen

Reuk en Smaak.

De Vrugtmaakiog aangaande 3 geeft het Man-
netje uit het bovenfte groene gedeefte van den
Stam , tusfchen de Bladeren , Trosfen van Bloe-

men , veel naar die. der Syringen gelykende ,

zynde van buiten wit , van binnen vol gecle

Knopjes , en van een lieffelyken, doch flaau-

wen , Lelie -Reuk. Op deeze Bloemen volgt

Eiets , maar het Wyfje draagt Bloemen , als

gemeld is , die eenen Stamper en Vrugtbeginzel

hebben j zonder Meeldraadjes ; hoewel 'er ook
cnkelde Bloemen op hetzelve voorkomen, van
beiderley Sexe , door den Heer E h r e t aller-

eerst waargenomen. Hier van, nu, komen de
Vrugten, wier gedaante in "t algemeen wel Pom-
pocnachtig, dat is dikker dan degewooneen by-
na als de Kantaloup - Meloenen , doch fomtyds
ook fchier Komkommerachtig is. Niet minder
verfchillen deeze Vn?gten in grootte, vallende
de besten omtrent zo groot als onze Meloenen.
De Kleur is in 't eerst, als zy klein zyn, groen;

^ wit, en op 't laatst wordenze geel of Oran-
jekleurig.

Deeze maaken eigentlyk de nuttigheid van den T>t

uit, te grooter, om dat hy alle Maanden ^"g^^^^-
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.ÏI. nieuwe Vrugten geeft. Men kan deze!ven »

'^^xx^^' ^ven als een Meloen, aan Riemen fnyden; dan

HÓÓFD- fmaakt het Vleefch, dat Goudgeel is, zeer lek-

STüK.
j^er . onryp zynde , loopt 'er in 't fnyden Melk

Bt^m^"^^'^^^^ en, wanneer men dan de Stukken kookt

,

fraaaken die als de beste Raapen. In dit laat-

fte geval zyn zy veel voedzaamer dan ryp zynde,

als wanneer menze meest tot verfrisfching cn

verfuapcring eet : want zy verflcrkcn de Maag

en verwekken appetyt. Het binnenfte is ten

deele hol, ten deele gevuld roetzwarte, lang*

werpige , gladde Korrels , gelyk i*eoDie-Zaad.

De SiTnak is laf zoet , vermengd met een gei-

le Reuk , doch dc Korrels hebben geen gebruik

,

dan tot zaaiieh , wanneer 'er zo wcl Mannetjes

als Wyfjes uit voortkomen , die fomtyds met

de Wortelen onder eikander gcftrengcld groei-

jen; gelyk Rumphiüs 'er twee op Ambon,

in een oude Muur , gevonden hadt. Dat 'er

van deeze Soort ook fommigcn zyn , die zo

wel Mannelyke Bloemen als Vi-ugten draagen ,

fchynt uit de befchryving van M a u c c r a a F

geloofbaar.

ir. (2) Pompoenboom met de Kwabben der Lla-

Po/TpoA
onverdeeld, Dee-

ofopofo-

(2) i

Lugdha.

iFruau rynformi. PEUILI.. Per. III. p.

us aibot Papaja fylyeftris Sec. Pluk. Alm. i4«

? PlatMji Folio atbot Pofopofo PhU. Pst. C?«



Deeze fchynt die te zyn , waar van Ro-

CHEFORT de Afbeelding geeft, onder den '^'J^f'
naam van Papayer , terwyl hy den voorgaanden ^ Hoofo-

wegens de uitmuntendheid, Papayer franc^'^^^'

noemt. Het is een Boom van vyftien tot twin- B»Ji

tig Voeten hoog, met een dci^elyken Stam en

Bladfteelen , maar de Bladen zyn flegts drie-

puntig of liever driekwabbig , als Vygebooms-

Bladen en de Vrugten van grootte als Kwee-

Peeren of als een kleine Vuist. Het fchynt

ook die te zyn , welken Pet i ver, als van

de Philippynfchc Eilanden afkomdig, Pofopofo-

Boom met ' Platanus - Bladen tytclc. Die van

Pater FEUiLLéE, welke hier aangehaald

wordt , in een Tuin te Lima in Peru gevon-

den , verfchilde 'voornaamelyfc van de anderen ,

door getakt te zyn, Zy verhief zig tot de hoog-

te van omtrent twintig Voeten, Haar Stam hadt

by de agt Duimen middellyn , met eene graau-

We oneffene Schors. De Bladen, als eenWaai-

jer uitgefpreid , verfchilden weinig 'van die der

andere Soort, uitgenomen dat derzelver negeii

Snippers weinig of geen Onderdcelirgcn hadden.

De Bloemen waren Roozekleur, in vyven ver-

deeld : de Vrugten , die *er op volgden , had-

den de gedaante van een Peer, doch waren on-

gelyk van grootte. De door hem afgebeelde

was agt Duimen lang , vierdhalf Duim dik ,

geel van buiten zo wel als het Vleefch , dac

zoetachtig wns van Smaak, hebbende in 't mid-
delpunt veele Eyvormige Zaaden,

LI Scnu
M DEFL. ni. STUK.
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11' S c a ï N u s. Heilboom.
Afdeel,

Hoofd- Bloemen der MaDnetjes- en Wyfjes-

Booracn , in dit Geflagt , komen ten opzigt

van de Kelk , die in vyven gedeeld is , met

vyf Bloemblaadjes , overeen. De eerftcn heb-

ben tien Meeldraadjes : de anderen een Vrugt-

beginzel, dat eene driezaadige Bezie wordt.

Twee Soorten bevat dit |Geflagt, beiden in

Amerika huisvestende.

Sclinas
Heilboom met gevinde Bladen , de Fin-

Moiu. blaadjes getand , het onefene zeer lang } dc
gkaad. Bladjieekn effen.

Dit Gewas wordt in Peru zo waardig gehou-

den , dat de Indiaanen het op fommige plaatfea

aan hunne Afgoden toewyden , en daarom geef

ik den naam van Heilboom aan dit Geflagt.

Schinos is de Griekfche naam van den Maftik-

boom, Zy noemen deeze Soort Mulli of Mol-

le 5 en daar van komen zo wel Groote als Kleine

Boomen voor , in Peru , die Bladen als befchree-

ven is hebben , en , wegens de Geflaice , Fe-

Tuyiaanfche Majiikboorn van C. Bauhinus

(i) ScitKui Foliis pinnatis, Follolis ferratis irapnri longisfi-

mo, Petiolo icjuali. Syst. Nat. XII. Gen. njo. p. 6j«.

yeg, Xm. p. 747. Hort. Clif. 483. Lendscus Periivi.ina. C.

B. Pin. 399. Lentiscus Africana. Seb. ^-a*. II. p. 7- T- j.

f. j. MoUe, Clus. Cur.poft. 95. ddMonari, p. 3>i.T0üBW.

/l^. App. tféi. DOD. Kruiik» p. i3«4.

,
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genoemd zyn. Die Bladen hebben den Reuk U,

van Venkel en het Afkookzel van de Schors ^^j^^*!^^

deezcs Booms is tegen de Pyn en ZwelUng Hoofo»

der Beenen, tot Stooving, in gebruik. Van de s'^"^*

Takjes raaaken zy Tandeftookers , en van de^"****'

Vrugcen , dat Besfen zyn , zekeren Drank als

Èier of V/yn , ook Azyn en Honig , naar dc

manier van kookcn. De Gora , die zo wit als

Manna is, in Melk g^fmolten, zou door ^betdng

de duifterheid der Oogen wegneeraen , enz.

Te Mechelen hadt Clüsius, in de Tuin
van zeker Heer , f.vce Boompjes van deczcn

aart gezien , die uit Zaad aldaar gefprooten wa-

ren, en op 't derde Jaar ftierven, van welkes

hy een Takje afbeeldt, met een Vrugt-Tros,

welke hem uit Spanje toegezonden was , daar

nevens. Een dergelyk Takje heeft Se ba in

Afbeelding gcbragt, vergelykende de Bladen by

die van 't gewooce Varen Kruid , doch het

Gewas
,
Lentucus Africana noemende , waar-

fchynlyk , om dat hy heczelve uit Afrika of
van de Kaap der C ' ' en hxlt.

Immers de Heer ; s heeft

ook -hetzelve onder isicn op-
getekend (*).

Noch S E n A , noci v i. < s i u s , hadden de
Bloemen van " dce^eö Bcotn gezien, maar vol-

gens

(*> U Proiromo Fhrc Caper/lt ad calccra FUrji Inilc£
^

& Schiiü fpedes, <^xi>Xi InsUea cogaoininavit
, p. 515 I,
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n. gens andere Autheuren , zegt de laatfte, zotï-

'^^xxf^' den dezelven klein zyn, aan die van den Wyn-
HooFD- gaard niet ongelyk. De vermaarde Tourkefort
STUK. merkt aan, dat de Bloem Roosachtig is, en dat

" haare Stamper een Befie wordt , naar een Pe-

perkorrel gelykende. Dit kan zeer wel waar-

genomen zyn (*) : want in Italië aart dit Ge-

was zodanig, dat men het, in korte Jaaren, te

Rome , de hoogte van een Peereboom heeft

zien bereiken. Omftandiger kan men de krag-

ten van deezen Peraviaanfchen Maftikboom

opgevyeeld vinden , in de vermeerderde Ne-
derduitfche üitgaave van 't Werk van Dodo-
Néüs , alwaar, behalve het gezegde Takje

,

nog een ander vertoond wordt , 't welk C l u-

siüs naderhand afgebeeld heeft, hebbende in

't jaar 1596 zodanige Takjes, met onrype Vryg-

ten , van Sevilie gekreegen. 'c Is blykbaar

,

hoe zyn denkbeeld was , dat door den Ou*
derdom des Booms de Bladen zodanig veran-

deren zouden , dat zy geheel ongekarteld v/aren

en fmaller, zonder dat lange Vederachtige on-

effen Blad aan 't end ; doch waarfchynlyker zul-

len die Takjes geweest zyn van de volgende of

een andere Soort.
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blaadjef geheel ongekarteld eu even groot; lU

de Bladjteelen effen, ^'S.''
-'

Pater FsuiLLéE heeft deeze Soort vansTuic,

MoUe in Peru in een zeer droogen Zandgrond, W"^*"""

daar het nooit regent , op zeventien Graaden

Zuider Breedte , groeijende gevonden. Hy geeft

'er een zeer fraaije Afbeelding van , en zegt

dat het Gewas in geenerley opzigt, dan wat de

Bladen, als gezegd is, betreft , van den gedag-

ten Peruviaanfchen Maflikboom verfchille. De
Heer A l s t ii o em p r heeft de V rugtmaaking

eveneens als in dezelve bevonden. Het groeit

ook in Brafil. Het een of andere mag wel dat

Gewas zyn , waar van de Iodia3nen , naar 't

Zuid - end van Amerika , de Besfen in een Kuil

doen , dezelven daar in laaten gisten , en dan

zig vrolyk maaken met dien Drank. Misfchien

zal hetzelve, wegens zyne heilzaame kragten ,

uit Amerika aan de Kaap overgebragt en aldaar

vermenigvuldigd zyn. De Heer N. L. J3 u r-

MANNUs fielt een Soort van dit Geflagt uit

Indie voor , welke de Bladfteeltjes gewiekt en

cenigermaate Geutachtig heeft (*;.

CoRïARiA. Lederboom.

De Bloemen zyn in dit Geflagt vyfbladig met

een

(•j Schinus (InMea) Folüs pinnatis, Foliolis Cezmts impa-

^siqtttli, Pcüolis alarii fiibcanaUcalatis. Fkr, Ind. ats,

LI 3
KL.DfiEiH nu stm*
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11. een vyfbladigcn Kclk^ naar welken de Bloem-

Afdeel. krans zeer gelykt en 'er mede laraengevoegd

Hoofd- is. Het Mannetje heeft tien Meeldraadjes ,

?TüK. met de Knopjes in tweeën gedeeld : het Wyfje

vyf Stylen , en de Vrugt beftaat uit vyf Zaa-

den , met Bezieachtig Sappige Bloembladen ge-

dekt.

Twee Soorten komen in hetzelve voor, waar

van de eerlle in Europa , de andere in Ame-

rika huisvest.

,1.. (i) Lederböom met langwerpig ovaaïe Bk-,

Myrtifolia, dsil^

Dit Gewas groeit tot de hoogte van een

Mcnfch , en wordt een Boompje dat den Stam

een Duim dik , broofch en hol heeft als de

Vlier. De Schors is grysachtig en gevlakt,

waar onder een roodachtige Bast , die zekere

Knobbels maakt, daar de Takken uit voortko-

men , welke taay en buigzaam zyn. Aan dc-

zelven groeijen de Bïaden by paaren , even als

die van de brcedbladige Myrtcn , doch een

weinig grootcr , vol van Aderen , en aan de

1 FoHis ovato-oblongis Spt. Nat. XII. Gea.

Hort. Vps. 299. SAÜV. M<Mi^ 151. GoüAI*

:oriarI.i. Hart. Clif. 462. RofEN Lugiiat.ziz.

ia Monspeliacn. C. B. Pin. 414. ^^^S^-
^o^'-

I. Rhus Hinii Myrtifolia Monffdicnü'JLta. Los.

W«NH. H^' N. 864. Plint. Je Ly»HS'

. coiiaiia hetmaphroditic3. lum. Far/it. 13.



eene zyde roodachtig. De Bloemen zyn paarfch , ii;

en komen als by Aairen aan 't end der Takken

voort. De V^rugtis zwart, aan een dun Staartje Hoofd,
gehecht en als gefronfeld , een weinig plat en stuk.

van een gefcheiden door vier kleine Aderen. Zy
^^l'^'^'

heeft eenige fcherpheid , en bevat een Zaad

dat wit is en gefronfeld , naar Druivenkorrels

gelykende. Het komt op de Velden omftreeks

Montpellier 5 in zwaare vette Aarde, voort.

Uit de befchryving der Planten , die om-
ftreeks Lyons groeijen , is deeze zelfde be-

fchryving van dit Gewas, doch zeer gcbrekkej

lyk , in *t Kruidboek van W e i n m a n n , be^

nevens de Afbeelding ontleend , met byvoeging

van den Hoogduitfchen naam Gerberbaum, dat

is Leertouwers - Boom, Mooglyk zal die naam

uit hoofde van het Latynfch woord Rhus , 't

Welk Sumach betekent, waar van de Bladen tot

de Lederbereiding dienen , daar aan gegeven

zyn. Een tweeflagtigheid is daar in opgemerkt

,

doch het Wyfje heeft, volgens fommigenjOn-

vrugtbaare Meelknopje?.

(2) Lederboom met Hartvormig ' ovade en- -

gejleelde Bladen*]
R^'i/tr*

Deeze Soort |is veel grooter van Gewas dan kaanfchcj

de

(1) Ctriaria Polüs cordato - ovatis fesGIibus. Syst. Nat.
Xn. reg. XIII. Coriatia Ruscifolta vulgo Deu. Feuill.
'w. III. p. 17. T. iz.

LU
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II. de voorgaande. Pater Feuillce geeft 'er

^^x?^* den ncvensgaanden naam aan , zeggende dat

Hoofd- men het in Chili , alwaar het by een Rivier

8TÜK. op zevenendertig Graaden Zuider Breedte groei-

M*!'^'^'
noemt. Het wordt een Boom van drie

5, of vier Vademen hoogte , den Stam zo dik

„ als een Menfch hebbende , welke zig van

3, om laag af in Twygen verdeelt , die gefmal-

5, deeld zyn in Takken , en deeze komen al-

a, tyd uit de Oxels der Bladen voort. Aan de

„ Takken groeijen de Bladen altoos by paarcn,

„ twee en twee , doch by drieën aan de Twy-

„ gen of dikkere Takken ; welke laatften drie-

3, hoekswyze gefchikt zyn , omvattende den

5, Tak met hunnen Grondftcun. Zy gelyken

altemaal zeer naar die van de Ruscus of Stee-

j, kende Palm, maar zyn veel grooter, als an-

derhalf Duim langte hebbende op een Duim
breedte. Overlangs zyn zy geaderd , en dee-

3, ze Aders geeven aan de zyden kleine Ader-

3, tjes uit. De Kleur der Bladen is wederzyds

5, bly- groen. Uit de Oxels van dezelven komt

3, hier en daar een Takje en dikwils , inzonder-

„ heid aan de enden der Takken , een Bloem-

3, Aair voort, die tot vyf Duimen langte heeft,

3, én beladen is uiet Bloempjes , welke eenigs-

3, zins naar die van de Myrtebladige Rhus van

3, Montpcllier gelyken. De Chiliaanen bcdie-

3, nen zig van dit Boomgewas om zwart te

3, verwen."

De Twaalf en Veelraannigen van deeze Klas-

&
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fe leveren geen Boomen uit, maar onder de En- il.

kelbroederigen komt voor, het Geflagt van "xJ^*"

JuNiPERUS, Geneverboom.

De Kenmerken def Vrugtmaaking zyn in

hetzelve vry duiiter. De Mannetjes hebben

Kegelvormige Katjes , beftaande uit een gemeen

Spilletje, waar aan drie Bloemen tegen elkan-

der over, drievoudig geplaatst zyn , en de tien-

de maakt het einde van het Katje uit. Ieder

Bloem heeft tot haar Gronditeun een kort breed

Schubbetje , zittende op een Voetje dat aan het

Spilletje gehecht is. Geen Bloemblaadjes heb-

ben 'er plaats , maar in het uiterfte Bloempje

drie Elsvormige Meeldraadjes , van onderen tot

één Lighaam famengegroeid. De Meelknop-

jes, in dit Bloempje onderfcheidelyk
, zyn in

de zydelingfen aan de Kelkfchubbetjes aange-

groeid. De JVyfjes hebben een Kelk in drieën

gedeeld en drie fpitfe blyvende Bloemblaadjes ,

famengegroeid met het Vrugtbeginzel , dat drie

Stylen en enkelde Stempels heeft. De Vrugt
is een rondachtige Vleezige Bezie, van onderen
drie Knobbeltjes, uit de Kelk gefprooten , heb-

bende ; van boven met drie Puntjes, dat de
Bloemblaadjes geweast zyn , gekroond. Ieder
Bezie bevat drie langwerpige Zaadkorrels,

Dus naauwkeurig heeft onze Ridder de Teel-
deelen nagegaan en befchreeven in de Gencver-
hoomen , van welken men dezelven gebrekkelyk

5 vindt
ILDEEL. iii,stuk,
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n. vindt voorgefteld door den beroemden T o u r-

xx!^ N E F O R T , die óm geen Wyfjes Bloemen in

Hoofd- decze Plantgcwasfen gedagt , en dezelven onder
STUK. Boomen geplttatst heeft waat de Katvormi-

gc Bloem op denzelfdcn Stam van cene weekc

Vrugt is afgezonderd ; cerwyl het ondertiisrchcn

zeker is , dat de Mannetjes en Wyfjes - Bloe-

men op onderfcheidene Planten voortkomen.

Tien Soorten bevat dit Geflagt, welke altc-

maal hier befchreeven moeten worden , als

volgt.

w '^rftï
CO Gcncvcrboom viet diu^-cud.ge uitgcfprei-

ee^uKh. de ge/pitste Blaadjes , die langer dan de
Getneene.

. ^^^-^ ^^^^

Deeze Soort maakt den alom bekenden Ge-

neverboom uit , die in de middelfte niet alleen ,

maar ook in de Noordclykc deelen van Europa

,

len in Siberië, gemeen i?. Hy ontbreekt ook

niet in de Zuidelyke deelen^ Men geeft 'er ,

in Italië , agtcrvolgens den Latynfchcn naam

Juniperus , th^u van Giiivpr»^ in Spaiij- dien

longioribus. Syst. Nat

C. B. Pm, 4S8./3. juniperusvulgaris arbor. C B. P

juniperas minor montaua. C. B. Pin. 489- OmnBs,

Inji. ;»g , 58y, DOD. Ftmft. iji. DOD, Kruidb,
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yan Enehro, Ginebre en Zimbro, aan; noemen» II.

de hem In Vrankryk Genievre , in Engeland ^^^/x'*-

Jimiper -Tree. De Hoogduicfche naam is IVach- Hoofd-

older , de SweedCche Enbuske , de Laplandfche'™'^'^^^

Gashs. Onder ons Landvolk, op de Yeluwhtm.)
'

en in 't Sticht , daar men dit Gewas op veelc

plaatfen aantreft , wordt het ook wel Frakel-

besfen en Dammeren - Hout getyteld.

By- de Autheuren wordt van een laagen of

Heelterachtigen en van een Boomachtigen of

Ihoogcn
Gcncvcrbocm , als twee verfchillcnde

Soorten uitraaakende ,
gefproken : doch het

fchynt, dat dit verfchil flegts uit de Groey^

' plaats ontftaa. In Lapland geeft hy uit den

Wortel veele verfprcide Twygen , die byna

langs den Grond kruipen , zonder een Boom-

achtigen Stam ; doch op vede plaatfen van

Svveeden wordt het een groote Boom, zegt on-

ze Ridder , die fomtyds de Gcftalte van den

Cypresfeboom met een getopte Kroon , aan-

neemt. De Hcefterachtige 5 zegt de HecrHAL-

LER , komt in
.
Svvitzerland meest voor in

Steenachtige Landftrceken ; de Boomachtige in

Hoven en Bosfchen , en is aldaar taamelyk ge-

meen. Men vondt 'er een gphecle Laan van

op zekere Hofftede. In Spanje, tusfch<?n Sego-

vie en Madrit, worden het zo groote Boomen

,

dat het Landvolk daar van Stylen en Balken tot

den Huishouw vervaardigt , zegtCLusius:
weshalve P l i N i u s niet ten onregte gefchrce-

ven heeft, dat in Spanje de Gciievciboom cene

by-
lil DiEu III. Stuk,



540 TWEEHUIZIOE BOOMEN.

II. byftere grootte krygt. In Siberië komt dc

^x^^* Heefterachtigc byna overal, zegt de HcerGME.
Hoofd- l i n, zo de plaatfen niet al te open zyn, voor;
STUK» terwyl men 'er in Rusland dikwils taamelyk hoo-

hmT""^'SS Boomen, tot Planken bekwaam , van heeft.

De Geftalte is derhalve zeer verfchiücnde.

De Heefterachtigc , van eens Mans langtc en

laager, heeft den Stam zelden regt, meest bog-

tig en ruuw , geevende veele Takken uit : de

Boomachtige is regter van Stam , doch heeft

ook een ruuwe Schors. In beiden zyn de Bla-

35 den (zo de Heer Hall er aantekent}, wel

5, enkeld, maar met beurtlingfe en onvolmaak-

5, te Kransjes, in drievoudige rang, de Takken

5, omringende, met taamelyk flerke punten, de

„ randen famengetrokken hebbende, zo dat het

„ onderfte blaauwachtige deel hol zy." Boer-

HAAVE merkt aan , dat hun Loof uit platte fpit-

fe Blaadjes beftaat, die by drieën in de omtrek

der Takjes op zulk een manier beurtlings ge-

plaatst zyn , dat , wanneer men den top van het

.Takje naar zyn Oog keert, zy by zesfen fchy-.

nen te ftaan. Het geheele Gewas , en inzon-

derheid het Hout, heeft een byzonderen, Aro-

matieken , Geur. Van de Bloemen heb ik ge-

fproken. C o r d u s hadt reeds gezien , 't welk

Camerarius nog nader bevestigd heeft

,

dat dit Gewas op den eenen Stam Vrugten ,

op den anderen Bloemen draagt , zo de Heer

Hall ER aanmerkt , die 'er byvoegt, dat de

gesfen flegts in het tweede Jaar blaauw worden.
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Dit vind ik nader verklaard door Doktor Map- ^^

Püs, die 'er dus van fpreekt. „ De kleine^'^tf'-

„ groene Besfen,in Juny uitfpruitende, krygen Hoofd-

„ in 't volgende Jaar eerst haare blaauwe Kleur
j'"^"^'

j, en worden mee het aankomen van de Herfst

„ ryp ; tcrwyl 'er nog ouder aan den Boom

,1 zyn : zo dat men niet zelden Vrugten van

5, driederley Jaaren en grootte te gelyk aan den

„ Boom vindt" (*>,

De Genever - Besfen maaken inzonderheid^^d^g^":

dcezcn Boom beruchc. Men heeftze in 't Griekfch fen.

"

Arkeuthis genoemd , cn doezen naam zelfs toe-

gepast op het Gewas , dat zulke Besfen draagt.

Behalve dien van Wacholder • Beeren , geeven

'er de Duicfchers ook den naam van Xrametbee"

Ten aan , en hierom misfchien noemt men de

Lyfters , die dezelven eeten
,

Kramsvogelen.

Van deeze Besfen , die in de Winkels by den

naam van BacccB Juniperi bekend zyn, wordt

een Conferf gemaakt als die van Vlier, welke ,

Wegens haare uitmuntende hoedanigheden , de

Theriaak der Duitfcheren genoemd wordt, Zy
is verwarmende, de Maag verfterkende, en de

Waterloozing voortzettende , inzonderheid , wan-

neer zy , met den Geest van Geneverbesfen

tot een Elixer gemengd , wordt ingenomen. Van
het gebruik of misbruik van deezen Geest, ge-

iticenlyk, 't zy meerder, 't zy minder met dien

van

{*) MAW. Hiji. Plant. Alfatic, Argcnt. 1741. p. iJ».
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H. van Koorn-Brandewyn gemengd zynde, onder

xx^^'dcn naam van Jenever bekend (*) , noch ook

Hoofd- van het gebruik der Geneverbesfen by de Duit-
STUK.

fi^vjers in de Keuken , om de Spyzen een Geur

fffSr^^'^'te geeven; (weshalve fommigen die de Specsr^

der Duitfcheren noemen 3) zal ik hier, om dat

dezelve zo zeer niet naar onzen Smaak is en

veel te kort fchiet ^by de Oostindifche Spece-

ryën, niet fpreckcn. In Duitfchland, Vrank-

ryk, Sweeden en elders, wordt 'er, door Gis-

ting , Bier of Wyn van gemaakt, welke zeer

kragtig is.

cenever- De voomaamfte kragt van deeze Besfên zit

in de Olie, daar van gedeftillcerd , en zeer be-

kend onder den naam van Genever - Olie , die

ongemeen heet en fcherp is : zo dat menze niet

dan met Suiker gemengd , of in zuivere Geest

gefmolten , en dan nog by weinig Druppelen

tefFens
,

gebruiken kan. Inwendig heeft men

dus een uitmuntend Pisdryvend , afzettend en

Windbreekend Middel , doch men moet het-

zelve Biet dan met voorzigtigheid icgeeven. In

fommige Menfchen is zelfs het gebruik der en-

kele Geneverbesfen , of van derzclver Conferf

,

niet veilig; wegens de fcherpheid, welke zy in

het Water en de andere Vogten veroirzaaken

;

geevende altoos, even als de Terbenthyn, aan

»zyn. Epb. Nat.Ctir.C
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dc Pis een Violen -Reuk. Uitwendig, in Zal- lï."

ven en Linimencen , is hec gebruik van deeze ^^x^^
Olie zo onveilig nicc , en de Besfen dienen tot Hoofd-

ccn Rookmiddel. Zy komen in vcelc Elixers
^^'^^^

en zogenaamde Tegengiften.

Hec Hout van den Geneverboom heeft een

niet minder Aromatiekcn Geur , die zig, wan-

neer men 't zelve brandt, duidelyk openbaart.

Ook worden 'er , in Zweetdranken
,
byna de

zelfde kragten als het Pokhout heeft, aan toe-

gefchrecvcn. Het t>ccft , door Dcflillatic , ins-

door de Retort een zwarte dikke ülie als

ïcer , welke uitwendig, even als die op der-

gelyke manier , of door enkele branding , uit

Cederen - Hout gehaald worde , tegen de Rui-

digheid en Schurft, zo van Menfchen als van

't Vee , kan dienen. Voorts is dit Hout , ge-

lyk gemeld is , tot Werkhout gantfch niet on-

bekwaam.

Behalve de gewoone Heefterachtige en dej^^^^^rg.

Groote Geneverboom , is tot doeze Soort nog

eene t'huis gebragt , die de Kleine Berg - GeTie-

ver , tnet breeder Bladen en langer Vrugten ,

door B A u H I N u s getyteld werdt. De
Heer II aller vondc dezelve, in Switzer-

land , niec dan op de Alpen , zo in de hoogte als

inde laagte. R a y merkt aan, dat zy op de hoog-
fte Bergen , in de Noordelyke deelen van
Engeland

, groeit. Men vindt daar van ook ,

in Sweedcn , zo het Mannetje als het VVyf-

> U. Dmu III. Stuk,
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II. je. Plükeneti us fpreekt van een Swa-

'^^x?^*
t>i^che of Poolfche Berg-Genever, die gemeen

Hoofd- zou zyn op de Heijen van Nederland. De
STUK. Heer Haller vondt, zowelals Linn^üs,
iJ^^^""ëeen genoegzaam verfchil tusfchen deezen Al-

pifchen en den Gemeencn-Geneverboom, om

daar van een byzondere Soort te maaken. Zy

wordt omtrent een Elle hoog en legt met de

Takken meest op den Grond , hebbende een

zo flerken Reuk , dat het Engelfch Landvolk

haar ook wel Savelboom noemt.

II. (a) Geneverboom met drievoudige uitge/prei'

S'^t^drus, d« gefpitjle Blaadjes , die korter dan dt

Deeze , by C lu s i u s Oxycedrus genaamd ,

wegens de Stekeligheid der Bladen, verfchilt

weinig van den Gemeenen Geneverboom, dan

daarin , dat de Besfen zo groot als Hazelnoo-

ten zyn. Ik vindze , echter , in zyne Af-

beelding, niet korter dan de Besfen; ja hy zegt

'er zelfs van, dat zy een weinig langer dan in

dé Gcmcene Geneverboom zyn , fchcrp , cn

(2) Jiotiptrus Folüs ternatis, patentlbus , Ba

GOUAN. Monsp. J09. Juniperus Foliis quatemis

bulatis niucronatis. SAUV. AEi. Monsp. 1743.

quaternis fubulatis pungemibus. Royejï Lugibat

. Ftmft. DOD. i



met haar drieën by malkander groeijende. Som- 11.

rnigen hebben 'er vier by elkander waargcno- ^^^^^i-»

men. De Groeyplaats is in de meefie Land- HoofÓ-
Ureeken van Spanje en Languedok, die eencn^*^"^»

Steenachtigen Grond hebben. Genevtr^

Het is een Gewas , dat veel naar den Ge-
ncverboom gelykc , cn fomtyds ook groote

lioomcn uitlevert , met Stammen zo dik als

een Man om zyn Middel, waar van het Hout,
even als dat der Geneverboomen , daar zy on-

^cr vermengd grocijcn , tot dc Timmera-ic
gebezigd wordr. Hier uit k:in men Iv- .-. r Jn ,

waarom Baühinüs deezen Groote Genevef-

hoom met rosachtige Bes/en, tytelr. De Vrug-
ten , naamelyk , eerst groen , dan geelachtig ,

worden eindelyk, ryp zynde, rood, en hebben
dan fomtyds de grootte van een Hazelnoot

,

zynde bezet met zekere Schubbige Knobbel-

tjes, en bevattende drie of vier ongelyke Pit-

ten 5 grooter dan die der Geneverboomen , van

binnen met een wit Merg.

In eigenfchappen komt hy ook veel met de ^^Gon,

anderen overeen» Men krygt van deezeo , zo d -ïack gS*
Wel als van de Gemeene Geneverboomen , of
ook ^-an eenige der volgende Soorten , de ver-

maarde Gom - Harst , Sandarack genaamd, wel-
ke, in dc Zuidelykc deelen- van Europa, van
zelf of door Infnydingen , uit de Schors vloeit.

Dé gedagtc naam is van de Arabieren aR'omftig i

"len noemtze anders Gom of Harst van den
Ocnevcrboonij^ en ook wel Vernix , om dat zy

Mm veeï
DEEt. III, STUK.
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II. veel tot Vemislèn gebruikt wordt , in Lyn- ;

^xx^^* Terbenthyn- of Lavendel - Olie ontdaan zynde.

fooFD Men plagtze ook wel Schryf -Vernis te noe-

men , dewyl men het Poeijer daar van tot het

S'^"" beftryken van Schryfpapier gebruikte, op dat

de Letters zig fraaijer daar op vertoonen zou-

den. Het is een drooge, doorfchynende , bleek-

geele of Citroenkleurige Gom -Harst, in dergc-

lyke Greinen als de Maftik ons uit Barbarye

over Marfeille toegebragt wordende ; die , als

menze in brand lleekt , een a^genaamen Geur

heeft , niet fmeltende in Water, maar in Olie

of Gccsr, Byna de zelfde kragten in de Ge-
neeskunde, als de Maftik heeft, worden 'er aan

toegefchreeven.

iir. (3) Geneverboom met viervoudig op elkander

Waarom deeze in 't byzonder den bynaam

van Wierookdraagende voere, terwyl ik 'er gee-

ne befchryving van vind , is my duifter. De
Imge Spaanfche Ceder , met een zeer groote

zwarte Vrugt , dien Tournefort waarfchyn-

lyk op zynen Kruidkundigen Togt in Spanje

zal waargenomen hebben , is hier t'huis ge-

bragt.

leggende fpitfe Bladen.

C4) Ge-

(3) yiauperus Folüs quadrifariam imbticatls aci

Luidbae. 90. Ceiros Hispanica ptocerior , Fma« ;
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(4) Gcnevcrboom met drievoudige , overal op ir.

elkander leggende, ovaals ftompe Bla-^^ll";^'

den» Hoofd.

In dc aanhaalingen fchynt hier een mièlhg
^J^^^^^

te zyn : want de Boom , die de Wierook uit- z^^L

levert , groeit zekerlyk niet in Vrankryk noch in

Siberië, alwaar Linn^its de woonplaats Üelt

van deeze Soort. Ik noemze, eeövoudiglyk, de

Franfche , offchoon het tevens wel de Ceder van

Phcnicie -zyn mocx van P l i n i u s en T h e 0-

P H R A s 1 u s. Vclgcns G R O N O V I u s is het

de Oxycedrus van Lycie , by Dodokóus
afgebeeld , die in Loof zo zeer naar den Siavel-

boom gclykt , dat L o b e l 'er den naam aan

geeft van Sdbina major en Oxycedrus met Cy-
presfebladen , by Montpellicr groeijende. Men
vindtze Middeljlag - Ceder ^ met Cypreslèbladcn

en groote Besfen , by B adh i nu s getyteld.

De Heer Gmelin vondt een geheelen kc-

ten van ïïergen en Steenrotfen , aan de Irtis-

Rivier in Siberië
, begroeid met decze Soort

,

Welke by de Rusfcn den zelfden naam als de
Gemecne Geneverboomen voert. De Takjes

waren byna rond , dun cn üomp , zo digt

(+) J:mlperui Foi;U tcrnls
, uncfique itnbrlcatis , ovatis o5.

tufis. ROx£^; LuTdhat. 90, Mat. Mei, <f66. Sauv. Monss>.

ï69. GOUAN. Momp.^ Jop.^GMEL. Sib, I. p. IS2. GrON. Gr,

Pin, 4S7. ccdrus pha-nicea altcta PlinEi 5c Theophraïti. Lob',

M m 2
lU Deeu III. Stuk.
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IL Schubswyze bezet mee Blaadjes , dat het Ge-
Afdeel« byna als Bladerloos vertoonde. Dc

Hoofd- Besfen waren blaauwachtig , grooter dan Ge
sTüK* neverbesfen , elk met vier Pitten of Zaadkor-

rels.

Y- (5) Geneverboom met drievoudige , 7iaauwlyks

^T^nLTJ. ond^fcheidelyke , op elkander leggende ,

taSte.' fiompe Bladen,

Dit zou dc Groote Ceder met Cypresfebladefi

ca eene geelachtige Vrugt, van C. Bauhi-
Nus» 'en de Groote Geneverboom van Clü-
s I u s zyn. Deeze Authcur onderfchcidt den-

zclven van den Savelboom door de ftompheid

der Bladen en door de purperachtige Kleur der

Besfen (Colore pjiccniceo) ; 't welk voor den Land-

aart fchynt te zyn genomen. Ray oordeelt,

dat deeze van den voorgaanden naauwlyks in

Soort verfchille. Hoe 't zy, indien de Wierook

haare afkomst van een dergelyken Boom heeft

,

dan zou het van deezen moeten zyn ; dewyl die

in de Oofterfche Landen groeit (*}.

Dc

(5) yayJ?erus FoUis temis oblitóratls Imbrlcatls obtufTf.

GODAN. M*»t^. S09. Cedrus Falio Cupresfi major Ftuftu fli-

vescente. C. B. Pin. 4S7. Juniperus major. Clus. I.p.

3». BOÏRH. Ind. alt. Hort. Lu^Mat. p. 207.

(*) Onze Ridder geeft in zyne Ua^eria Meiiea , Anno

1745» > deeie Soort of de voorgaande daar voor op, doch zon- \
dei te zeggen , op wat grond, en thans qocmt hy de Derde

•f Spaanfchc Th»Tiftr*^
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De oirfprong, ondertusfchcn , van die Dro-^^IL

gerye , is, tot verwondering, nog gantfch on-^ooFD^'

zeker. Lemery zegt, dat dezelve uit een xx.

Boompje met Maftikbooms Bladen vloeit, 't^^^^^"

Welk overvloedig groeijen zou in Paleftina enwiccook.

Gelukkig Arabic, wordende het zuivere, dat

in Thraanen ftolt , Olibanum of Mannetjes

;

het onzuivere , dat men in Klonten op den

Grond verzamelt , Wyfjes - Wierook of Thus

geheten. Van 't zelfde Boompje meent hy

dat de Reuk- Bast komt , Cortex Thymiamatis

genaamd , doch dan zou het de Rofa Mallos

moeten zyn , welke de vloeibaare Styrax uit-

geeft * , en dit kan geen plaats hebben vol- * zie

gens Geoffroy, die den Boom van dej^jjf-^o,

Wierook, en derzelver aflvomst, in *t onzekere

Iaat. Zie hier wat Hasselquist, op zy-

nen Reistogt in de Levant , dienaangaande waar-

genotóen heeft.

„ De Olibanum der Winkelen wordt in

5, beide de Arabiën ingezameld , en gebragt

„ naar Gidda , dat de Haven van Mekkans ,

„ van waar menze , door de Roode Zee , naar

„ Suez , een Haven van Egypte , en verder

5, Jaarlyks in groote veelheid te Kairo brengt.

„ De Karavaancn van Mckl^a brcngenze ook
,

„ over Land , aan. Dus overkomende , is zy

,) met zo veelc Spaath- en Glimmerachtige Ve-

» zeltjes vermengd , dat na het zuiveren flegts

» van vyftig tot zeventig uit anderhalf hon-

st derd Ponden overblyven. Het grootfte deel

Mm 3 „ daar
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II- „ daar van voert men naar Marfcillc , daar dc

^^xx.^^' »y Hollanders dceze Drogery koopen en ovcr-

HooFn- j, brengen naar Moskovie, alwaar dezelve meest
STUK.

bereiding van Jugc - Leder gebezigd ,

*Mw?'^^'^'« en ook niet weinig tot bcrooking indeKer-

„ ken der Rusfen en Roomfchen gebruikt

„ wordt, In Prys verfchilt zy niet minder

„ dan in deugd. De beste komt in Thraanen

,

„ van ccne doorfchyncndc geelachtig witte

Kleur , broofch en zeer welriekende."

De Geleerden , die op order van zync Ko-

ninglyk Déenfche Majefteit nu kortlings Ge-

lukkig Arabic doorkruist hebben , of wel de

cenigst overgebleevenc derzelvcn , Kapitein Nie-

EUHR , bericht ons (*) , dat men tegenwoordig

allcenlyk in het Zuidooftelyk gedeelte van Ara-

bic de Wierook , die de Arabieren Liban of

O/f&flra noemen , teelt of inzamelt, en de?.elvc,

zegt hy , is nog zeer liegt , wordende niet

veel geacht van de vermogende Arabieren , die

veelal Indifche Kruideryën, gelyk Bcnzöin, tot

Reukwerk gebruiken , zo wel als Ma flik van 't

Eiland Scio. Dit ko:-it in zo verre met het

Bericht van II a s s el qu i s t overeen, dat

de Wierook , zo als zy uit Arabic in Egypte

komt , zeer onzuiver is : de plaats der afkomst

fchvnt hier door met Coch art tot AraHe

alleen bepaald te kunnen worden , daar men te

vooren
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vooren dagt , of zy ook uit Ethiopië kwam ;
H.

doch het Geboomte of Gewas, 't welk deeze xïf^*

Drogery uitlevert, blyft even onzeker. Hoofd-

(6) Geneverboom met alle Bladen viervoudig ^JJ^;^,
op elkander leggende ; de jongften ovaal ^BariMdtK^

de ouden /pits, "Éarbadi-

Deeze voert , volgens Plukenet, den

de Bermudifche , uit den Engelfchcn Kruidtuin,

toe betrokken wordt. De eerstgcmelde zegt,

dat zy Cypresfebladen en vierkante Takjes

heeft, wordende van de Eogelfchen, op Bar-

bados , Savelboora of Cypres getyteld. ZynEd.

betrekt 'er toe den grooten Amerikaanfchen

Juniperus van Parkinson : want dat het een

Boom van ontzaglyke grootte is , zegt hy, heeft

Pet I VER ons uit het verhaal van anderen

berigt.

(7) Geneverboom met de onder/te Bladen drie-
,
^

de bgvenfteJi tweevoudig f, afloopende EU b

vormigi uitgefprdd en puntig, J
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II' Onder die bepaalingen vindt men deezCi zo

^^jS^' "^'^^ voorgaande , in de Voorüelling der

Hoofd- Planten van den Leidfchcn Akadcmie-Tuin ,

STUK.
gebockftaafd door den Hoogleeraar Adr. van

l^oYEN. t'Is uit de Afbeelding van Her.
MANNüs blykbaar, dat het een ander Gewas

zy dan de voorgaande Soort: want zy gelykt,

zo die aanmerkt , in gedaante , zo wel als in

kragten , den gemecncn Geneverboom ; doch

heeft de Blaadjes fmaller en dunner, in flyvc

Puntjes uitloopende, en de Takjes in een fraai-

je fchikking omringende , zynde van boven

blaauwachtig, van onderen bly-cn altoos groen.

Zy draagt kleine Katachtige SafFraankicurig

paarfche Bloempjes en ronde Besfen van groot-

te als Hazelnooten , uit den bruinen paarfch-

achtig , met eenige Schubbige knobbetjes be-

zet, en bevattende drie of vier hoekige Zaad-

korrels , gelyk haare mede - Soorten. In En-

geland was deeze uit Zaad van de Bermudes

Eilanden geteeld , en laat zig in Nederland ,

y zegt hy , gemakkeiyk , door aflegging of van

Stek, voortkwcekcn.

VIII. (8) Geneverboom met drievoudige Bladen ,

gis::

firhe'"'"
^«cimentibus, fubulatis, patulis, actuls. Roïfn Lu^diat. 90.

34y. T. 347. roFRH^ hd. alt. p. cog.

cat s, feniodbus patulis. Hort. Clif. 4ö-f. RoVfn Lu^diat.

po. Gron. nr^. 1S7- KALM. //. III. 1^91 ÏJO' l^'^'
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die by den Grondfteun aangegroeid zyn; de ÏI.

jongften 'o^ elkander leggende 3 de oudften^^^^f^*'

uitgefpreid. Hoofd-

De Groote Boerhaave hadt de Geftake Centvir^,

van deezen Virginifchen Geneverboom veel dui-

delyker uitgedrukt, met de benaaming van Ju-

niperus Virginiana , wiens onderfte Bladen Ge-

reverboomachtig zyn, de bovenfle naar die van

den Savel- of Cypresfeboom gelyken. Dus
fchynt die als de beide voorgaande Soorten in

zig te befluiten , en zo dc Geneverboom van

Barbados met Cypresfebladen , door P l u k e-

N E T I u s als een zeer hooge Boom , die het

Loof vierkantig heeft, opgegeven , hier ook te

huis ware , dan zouden deeze drie Soorten wel

als ééne Amerikaanfche , mooglyk , kunnen aan-

gemerkt geweest zyn: doch thans wordt deeze

laatfte, als tot de Zesde Soort betrokken zyn-

de uitgemonflerd. De vermaarde R a y oor-

deelde zelf , dat deeze drie, de Barbadifchc , Ber-

inudifche en Virginifchc , in malkander liepen,

en dat daar tusfcheu mooglyk geen meer ver-

fchil , dan tusfchen de Europifche Groote en

Klei.

nis major Americana. Raj. H'fl. i+ij, 1+14. Juniperus ma.

Philyras fpirales duaili. SloaN. Jam. iz8. Hijl. II. p. 2. T.

157. f. 3. RaJ. Dendr, iz, funiperas Virg. Fol. infcr. Juni-

perinis
,

fuperioribus Sabinam rel Cupresfum lefcrentlbus.

Mm 5
II. DE£L III StüS
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II» Kleine Geneverboomen , die ook hun Loof door

'^^x?^* den tyd veranderen , ware ,* doch wanneer men
Hoofd- daar van Boompjes van byna egaale grootte ,

^cl^'vc
^^^^^ ^° Openbaare Kruidtuinen , heeft,

ht!m^^^' zo toont zig , uk de verfchiüende manier van

Groeijing , Tak- en Bladmaaking, het onder-

fcheid baarblykelyk. In de Hclmltadfche is ten

opzigt van deeze laatfte Soort , waar van een

Stam veele Jaaren niet dan Mannetjes - Bloemen

voortgcbragc hadc , in 't jaar 1761 waargeno-

men , dat dezelve vede Vrouwelyken uitgaf en

vervolgens Besfen, naar dievap^en Gemeenen
Geneverboom gelykcnde, droeg C*3«

Roode- De Heer Kalm merkt aan , dat dc Engel-
ceder,

f^hen, iu Noord -Amerika, zo wel als dc Fran.

fchen in Kanada, deezen Boom K(ioie Ceder

noemden, terwyl de Sweeden 'er den naam van

Rwde Geneverboom aan gaven. Mooglyk 2 al

dit verfchil uit de Heefter- of Boomachtigbeid

ontftaan zyn. Het byvoegzel kwam van de

fchoon roode Kleur des Houts. Eerst op-

fchietende (zegt hy ,) gelykt dezelve taame-

„ lyk naar onzen Sweedfchen Geneverboom ,

5, maar , wat grooter geworden zynde ,
krygc

„ hy geheel andere Bladen. De Besfen ko-

3, men , zo wel in figuur als in Kleur, met

„ die van onzQQ Sweedfchen overeen, doch

9> zyn

(*) Het zelfde hadt men daar gezien in de Maftikboom

,

ak hier voor gemeld is. fabr. Htrt. Hiimst. bl. 43 1.
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zyn gemeenlyk ciet volkomen zo groot, of- M.

fchoon deeze roode Genever de hoogte van^^Jxf^'

ccn grooten Boom bereikt. Meest vindt Hoofo.

men hem op hooge kanten van Rivieren ,

als ook op dorre Zandheijen , groeijen -^hoom!^"^'

even als onze Sweedfche Geneverboomen

,

en hy wordt daar bykans zo groot als de

hooglic Dennen. Op omtrent vierenveer-

tig en een halven Graad Noorder Breedte

was de Noordelykfte plaats , daar ik hem
wild heb aangetroiFen , doch op een Ei'

land by de Stad Montreal in Kr.nada , al-

waar hy geplant was , wilde hy zeer wel

voort.

„ Onder alle Soorten van Hout, aldaar val-nuurzarim

lende , werdt dit voor het duurzaamfte , en

minst aan de verrotting onderhevig zynde
,

gehouden. Men verbeeldde zig, als een Koe-

voet 5 te gelyk met een Paal daarvan , in den

Grond gellagen werd , dat dit Yzer eer ver-

roeften zoude dan die Paal vergaan. Op vee-

Ie plaatfcn zyn 'er dc Hekken zo wel van ge-

maakt als de Paaien. In Nieuw Jork heb ik

taamelyk groote Jachten gezien , xlie daar van

gebouwd waren , en tot Dakfchindels is dit

Hout ook voortrefFelyk , doch op plaatfen

daar deze Roode Ceder niet zo overvloedig

groeit , noch zo hoog wordt of zwaar van

Stam ;
gelyk in Penfylvanie : neemt men daar

toe het Hout van den zogenaamde Witten

„ Ce-
II. Deel. lli. Stuk»
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II.
,j Ceder, die tot de Cypresfen behoort, of \m

xx.^^*5> den Levensboom in Kanada *; maar dac van

Hoofd- „ den Roodcn wordt duurzaamcr geacht te zyn,
STUK. Behalve de fchoonc roode Kleur , heeft die

him!^"^ 3y Hout ook cen zeer aangenaame Reuk; doch

_
* Zie j, beiden verliest het door veroudering. Hier-

Biadz!""'^ ïi om is het tot befchot der Wanden in Huizen

,

4^4, 43i.
3, als ook tot Tafels en Kasfcn, niet zo dicn-

„ ftig , als men wel zou denken.

„ Omftreeks Philadelphia vond ikgemeenlyk,

5, aan de Buitenplaatfen der Luiden van Vermo-

5, gen , een Laan van zodanige Boomen, die

„ van den lieeren \Vc:r tct v.m de- Voorpoort

„ ürckte. Men hadt 'cr , door het afkappen

5, van de onderlie Takken , een franijc Kroon

„ aan gegeven. Dit maakte des Winters, wan-

j, neer de Bladen van andere Boomen afgeval-

„ len waren , door derzelvcr blyvcnde grocn-

heid , een bevallige Vertooning. In 't groef-

jen is dit Geboomte echter wat traag. Meest

5, wordt hetzelve , in 't wilde , door de Bes*

3, fen , die de Vogels eeten , en waar van zy
de Zaadkorrels , onbcfchadigd , rnct den Afgang

„ loozen, voortgeplant. Om dcszelfs aankwce-

„ king te bevorderen , was in de Penfylvani-

„ fche Almanach van 1 749 een Berigt , daar

3, toe ftrckkende , en aangaande de nuttigheid

van dit Geboomte, ingelafcht."

Thans is , als een nieuwe Soort , hier bygc-

voegd een Chineefche Geneverhoom , die de Bta-

den uitgefpreid , wederzyds groen , digter dan

i£

ÏI. Deïi.. III. Stuk,
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in de overige Soorten heeft ; naaiiwlyks ftee- II* '

k'eiide, aan den Stam drievoudig en viervoudig ''^^^'^

aan de Takken. In de Koninglyke Akademie- Hoofde

Tuin tc üpfal bevondt zig dezelve , uit China

afkomftig zynde

(9) Geneverboom met gepaarde , regtopftaand i^.

afloopende, Blaadjes, de paaringen famen-lSia."'

gekast.
Seven?'^^

Met deeze niet al te duidelyke bepaaling ,

volgens den Heer G o u a n , is dc zeer bekende

Savel- of Sevenhoom thans voorge{tcld , die tc

vooren door onzen Ridder genoemd was , Ge-
neverboom met van onderen aangegroeide Bla-

den , de tegenoverftellingen famengefchakeld

hebbende. Men wil dat de Latynfchen naam
SaUna , waar van , behalve de onze , ook de
Hoogduitfche Sibenbaum , de Franfche Savi-

nier, en dc Engelfche Savin, hunnen oirfprong

faebben, van het Land der Sabynen , alwaar dit

(*) janiperus (Cymenfis) Folüs patentibus confertis , Caii-

IZ-. j. Folüs decarrentibus imbricato- patentibus confetta

(9) Juniptrus Foliis oppofitls ttcais decutrentiïjus
, oppo-

Gtioni!)us iSyriidatis. GoüAM. Moyisf>. 510. Juuiperus Foliisr

inferne ndnnti^
, o;)po{lt!onibus concatenatis. Hort. Clif. +«4.

Üort.Up^. 199. Mat. Md. 467. ROYEN Lajr^ar. 90. Gmel.
I. p. lïj. Sabina Fol^o Cupresfi. C. B. Pin. 487. Sabina.

DoD. Ftmpt. 8J4./S. Sabina Folio Taaiatisci Dioscoridis. C,

H. Deel, III« Stuk.
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II. Gewas veel groeide, afkomflig zou zyn. De
Afmel. nacuurlyke {

Groeyplaacs ftelc onze Ridder in

Hoofd- Portugal , Italië , Siberië , de Oollerfche Lan-

STUK. tien ^ en in 't byzonder pp de Bergen Olympus

Stverïcm!en
Ararat.

Van den Savelboom zyn door de Autheuren

twee Soorten , de eene met Bladen als die van

den Cypresfeboom , de andere als van den Ta-

rnarix opgegeven. Men merkt die tegenwoordig

als Verfcheidenhedcn , en wel misfchien als

Mannetje en Wyfje aan. De laatlle is de ge-

woonc Sdbina der Apotheeken , welke zeer zwaar

van Reuk is , laag en Hecücrachtig blyft. Men
zietze evenwel fomtyds de hoogte van een

Menfch ovcrtrcfFen , hoedanig Touunefort
ook zegt, dat dezelve in de Valeijen der Alpen

zoude voortkomen , doch onder de Planten van

Switzerland vind ik ze door den Heer Halle'r
niet aangetekend. De Katjes daar van vergc-

Jykt hy by die van den Geneverboom, en de

Vrugten , op andere Stammen groeijende , by

Geneverbesfen , zynde dezelven donker - paarfch

,

vol met hoekige of knobbelige Pitten : „ waar

j5 uit blykt, zegt hy, dat de Sabina behoort toe

„ het Geflagt van Ceder , verfchillende van den

,ï Geneverboom door de geflalte haarcr I31a-

5, den" (*).

De kundige M u n t i k g hadt vier Soorten

van

t») TOBHNF. dt [Ufage d(s M(L Tom. 1. Paiis 1717- P-
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van dit Gewas gekend : te weeten de Laage Se- TL

venboom ; de Besfen draagendc : die met blaau-''^^^^'

we Besfen en de Syrifche die ook Vrugten Hoofd-

droeg. De drie laatften, derhalve, zyn WyfjesSTUK.

geweest, en deeze, zegt hy, waren veel tede-

rer dan de eerfte Soort , moetende 's Winters ,

hoewel niet veel gebroeid , doch voor den Vorst

bezorgd worden. De allerlaatfte was, in 't jaar

165a, uit Zaad opgekomen, dat van Tripoli in

Syrië gezonden ware, en maakte wel de fraaifte

Eoompjes , met het Loof uit den blaauwen

zeer fchoon glanzig groen : maar dezelven had-

den , in deeze Gewesten , geen Bloemen af

Vrugten voortgebragt

De Sevenboom met Cypreslebladen is , vol- Croofe
;

gens Belloniüs, een Boom van aanzienly- i^^^^

ke hoogte , en veel naar den tammen Cypres

gelykende, met den Stam fomtyds zo dik, dat

een Man hem met zyn Arm niet kan omvatten.

Het Hout is , gelyk dat van den Geneverboora ,

van binnen rood ; de Bast niet zeer dik en ros :

met Bladen zeer fchoon groen , als die der Cy-
presfen , doch digter van Loof. Zy fmaaken
bitter , ruiken Kruiderig met eenige Harstach-

tigheid. Aan de Takken komen zekere vlee-

zige Vleugcis, waar in Besfen nestelen, als die

van den Oxycedrus , in 't eerst groen , maar
rypwordcnde blaauwachtig zwart. Hy hadt de-

zel-

(*} IVaart otfftving itr FUnten, bladz. 40.

".Diaju. III. STUK,
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(^^^^^ zeiven gevonden op de Bergen Taurus, Ama-

^xx. nus en Olympus , in klein Aüe. De gemelde
HooFi>" ToüRNEFORT, dooF Armcnic reizende,

vondt dat 'er, op de Bergen , Bosfchen waren

SivIniteL van Sevenboomen zo hoog als Popelicren. Zy
hadden echter de Bladen , van het zelfde Ge-

weefzel als die der Cypresfen , niet tegen elkan-

der aangeplakt , maar uitgefpreid op zydc, en

drie aan drie, als by Verdiepingen , geplaatst.

De Schubben van die Blaadjes waren een half

Kwartier Duims lang, en liepen in een Stekel

uit i van boven bly groen Meelachtig, van on-

deren uit den gcclen ziende. Die Bocincn wa-

ren altemaal beladen met groene Vrugten van

een half Duim middellyn (*}.

sibeti- De beroemde Hoogleeraar G m e 1 1 N kreeg

eenige Takjes van den Savelboom met Mannet-

jes Bloemen , als ook van den Wyfjcs Savcl^

boom , te Jeniscea , in Siberië, werwaards de-

zelven gebragt waren van de Vesting Udcn niet

ver van het Baikulfe Meir, groeijende dezel-

ven nog zes dagreizen Zuidelyker, en dus in het

binnenUe van Afic. Die Takjes hadden dc Bla-

den gepaard en ktuisvvyze gefchikt , zeer digt'

aangeveegd , mankende de Takjes vierhoekig.

In

(} Rehe naar ie Levtxt ^ II. Deel , bladz. I2j. Dewyl

difc vermaarde Kruuiksnner deeze een Sc^eijbodm , Sailne ,

de fchikking der Bladen , veeleer een der voorigc Soorten
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in de genen , die ouder v\'arcnj gingen zy 'cr IL

een weinig af en gaapten , maar met een zeer
^'^x^^

fcherpen hoek. De Besfen waren blaauw en Hoofd-

byna rond van figuur , fluitende een witachtig s'^"'^»

Steentje ia, dat ook rond was en overlangs van
s.tenho»(

de eene Punt tot de andere uitgegroefd , bevat-

tende een langwerpige Pir, Die van Jeniscca

berooken , met in brand geüoken Takjes van

deezen Sevenboom , de Vercrekken der Zieken

,

wier Kwaal zy aan de werking van den Duivel

toefchryven, en, wanneer zulks niet helpt, dan

wordt het Afkookzel door hun gclM-uikr. Ook
doen zy hunne ïovciiaiivs , die na vrcezdyke

Lighaamsbeweegingen en folteringen , en yze-

lyk Gefchreeuw , als dood op den Grond nedcr-

vallen , door zulk eene berooking weder tot zig

zeiven komen ; waar van , buiten het Duivel-

bannen , een natuurlyke oirzaak kan zyn.

De Sevenboom , naamelyk , is , gelyk wy

weeten, met een menigte Olie en een zeer (ter-

ken Geest, van eene byzondere hoedanigheid
,

bezwangerd. Ily werkt kragtig op de Water-

loozing, de Maand fionden en bevordert de Vcr-

losfing , als de Baarensnood daar is. Gemeenlyk
wordt het Aftrekzei der- Bladen daar toe inge-

geven , cn de gedcfiil leerde Olie is van geen

minder kragt. Onder gcpoeijerde Kandy - Suiker

mede tot Poeijer gebragt , en in de Gogen

geblaazen , neemt hy fomtyds de Vlakken vaa

het Hoornvlies , of ook de Uitwasjes der Hei-

melyke deelen ,
weg. Van een ander ec fchan-

Na d«.
II* DZXL, III« STVJt.
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II. delyk gebruik of liever misbruik van het Loof

xï^' des Sevenbooms , zal ik geen gewag maa-

Hoofd- ken.
6TÜK,

Taxus, Taxisboom,

De Bloera bcflaat , zo wel in de Mannetjes

als in de Wyfjes van dit Geflagt , in een drie»

bladige Knop - Kelk , zonder Bloemblaadjes. In

de ecrflen bevat die Kelk veele Meeldraadjes

,

met Schildvormige in agten gedeelde Meel*

biopjes : in de anderen is flegts een Vrugtbegin-

zel, zonder Styl , dat eene holle Befle wordt,
met een enkelen Zaadkorrel.

Twee Soorten komen in dit Gefiagt voor: dé
cene in Europa gemeen ; de andere in Aiia

huisvestende.

Hoewel de Taxis hier te Lande gemeenlyk

laag voorkomt, groeit zy in de Zuidelyke en

middelfte deelen van Europa , in een goede vette

Grond aan zig zelve vry gelaten , tot een hoogen

Kroon-

(i) Taxui Folüs approximatls. S>ir. NautU. Gen. iij/.

p. C6I. Veg, XIII. p. 7J0. Taxus. Hert. Cliff. 464. ^r. Sutc,

82S : 9i«. Roven Lugdiat. t7- Hall. Heh. i4tf- Dalie.

FaHs. 303. C. B. Pin. SOS. CAM, Epit. 840. DOD. Pcmpt,

5X9. DOÖ. Krüdè. TOüRNf. in/l. EO^aa, IstL

•It. n. p.'ac8»



Kroonboom ; inzonderheid in Vrankryk, Enge-

land , Duitfchland en Italië. Die heeft in En-

geland zelfs op open Heijen plaats : doch hier

te Lande dient zy alsdan voor de guure Winden
*

mt befchut ce zyn of verderft ligtelyk. Daar

in , nogthans , heeft een groot verfchil plaats

tusfchen de fyne en grove ; welke laatfte op

de Stranden van Pommeren en Sweeden, aaa

de Oostzee , als ook in Kanada , in 't wilde

voortkomt. Men geeft 'er in 't Iraliaanfch den

naam van Tasfo , in 'c Spaanfch dien van Taxo ,

met den Latynfchen Tixus ovcrccnkn:i,;lig aan
;

doch de Duitfchers noemenze Libenhaum ca

hier mede fchynt de Franfche naam If\ en de

Engelfche Tew-Tree te flrooken. In 't Neder-

duitfch noemen fommigen hem, om die reden,

ook Jbenboom ; doch dit is niet gemeen, cn ,

om dat het in de Uitfp'aak verwarring baart

met den naam van den Yp of Ypeboom , cn

de benaaming Taxis zeer bekend is , belioort

men 't niet te volgen. Dat men hem Booin dc^

Doods noemt , wegens zyne \'crgiftigc cigeii-

fchap ten opzigt van het Vee, is wat ver gc-
zogt.

Van de Geflalte , als iedereen bekend , zal

ik niet fpreeken, maar alleen acht gecven op cjcl

declen der Bloem en Vrugtmaaking, die in dc
Kenmerken niet al te duidelyk voorgefteld zyn.

De vermaardé Tournefort hadt de M.m-
nclyke Bloemen zeer fraay afgebeeld , en is

^Qor den grooten Boer ha ave in de be-

it T>
l<n 2 fciiry.
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II. fchryving gevolgd , doch beiden hebben zy het

x?^* ^^^^ ^'^O'* gehouden , dai dit Gewas eenhuizig

Hoofd- ware. De Heer H a l l e r zegt , dat dc Man-

*^^lis
Bloem naar die van 't Paardelhart - Kruid

ictra.

'

' zweemt. „ In het Mannetje , naamclyk , ko-

„ men, aan dc beginzeis van het nieuwe Loof,

famengehoopte Steeltjes voort, leder van

dczelven draagt vier , of meer, tot zeven ,

„ Schubbetjes voor een Kelk ; waar van dc bui-

,3 tenltcn hard , de binncndcn teder en als ZiU

„ verachtig zyn. Binnen de Schubben fchiet

„ een Stylcje op, dat met een Paddeftoelachtig

„ Hoofdje gekroond is, waar uit aan alle zyden

„ Blocmllcckjes voorikomcn , die ieder een zes-

3, of agthoekig Schildje draagen , dat flaauw

5, gefieufd is cn van binnen met Stuifmeel ge-

5, vuld. Deeze Meelknopjes heeft Toorkefort
„ niet al te wel , even als vyfdeelige Rader-

3, bloempjes , in aft)eelding gebragt. In een

„ andere Wyfjes- Plant openbaart zig een der-

gelyke Schubbige Knop, wier Steel door den

„ tyd Sappig wordt, naar een uitgeholde Befic

5, gelykende , en één Zaad bevattende , dat

3, buiten dezelve uitlleekt."

In de Taxisboomen is , ten opzigt van het

Loof, eene verfcheidenheid met breederc, en

eene met bonte Bladen , door Boeuhaavï
aangetekend. *t Is zeker, dat die hooge Boo-

men, van grootte als Linde- of Appclboomen,

daar van voorkomende , de Bladen veel grover

hebben , dan de kleine Scheerhaagen en Boom»

pjev
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pjcs. Maar voor 't overige brengt het zaaijen 11,

CcT Taxisboomen aanmerkclyke Vcrfcheidenbe-

den , niet alleen in de grof- en fyniieid van hctHooFD-?

Loof , njaar ook in de meer of minder grocn.*^"^*

cn glanzighcid te wcge; daar men, door dezel-^^^^'*'^"'

ven van Stek tc teclcn , gclyk zeer gcmakkelyk

en vaardig gcfchiedcn kan , de zelfde Soort be-

houdt. Naar dat dit Stek van regtopgaande

zyd- Scheuten , of van zyd - Veeren , genomen
worde, is ook de groeijing van 't Gewas, voor

a!:ot^s , verfchillendc. Het gene verder de ma-

nieren van behandeling om fraaije Haagcn cn

allerley Figuuren , van Zuilen, Vaazen, Men-
fchen- en Dieren Eeeldtenisfen , daar van te vor-

men, betreft, laat ik voorde Tuinlieden over.

DioscoRiDEs heeft den Taxisboom voor^. ver|ir-

zo Vcnynig uitgemaakt , dat de Schaduw zelfs ,

'

of de uitwaafeming, voor de genen die daar

onder gingen zitten of flaapen , nadeehg
, ja

fomtyds doodelyk ware. Sommige ^^Icnfehen

hadden zig door het drinken van het Sap of hec

eetcn der Besfen om 't Leven gebragt. Men
fchreef die tiitwerking aan deJlerke verkoeling

toe , cn het Tegengifc zoude beftaan in hec

r\ lyk gebruik van Wyn. Of zulks mooglyk
a!!i de grooter Hitte van 't Klimaat, gelykten

opzigt van de Nooteboomen * , toe te fchry- * zie

ven zy : hier te Lande, ten minfte, bevindenJljjy^^^
wy de Schaduw niet nadcelig, en Ray brengt

Berigten van Lob el en Gerard te

!5crdc, waar uit blykt, dat dc Besfen in Enge»
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land, zonder nadeelige uitwerkingen , door Kin-
^' deren gegeten zyn. Hy hacjtze zelf aldaar gc-

• proefd , cn laf bevonden met een weinig bit-

rnheid; wordende dezelven van de Varkens in

Engeland, even als de Eikelcn , zonder hinder

:.i:gctcn. Camerakius melde , dat 'er de

Vogelen zeer gretig naar zyn , doch als be-

dwelmd worden, door dezelven te eeten ; zo dat

mcnze alsdan met de hand kan grypcn of ge-

makkelyk vangen. Van do Besfen heb ik hier

te Lönde niets nadeeligs vernomen , doch het

éêtefi van bet Loof der Taxi?boomen weet ik

by Ondervinding , hier zo wel doodelyk te zyn

oor het Vee , ten minften voor de Schaapen

,

als elders. J. Baühinus had t van geloof-

waardige Lieden verüaan , dat in de Bergen

van Büurgondie Rundvee geilorven was, door

't gebruik vaa de Bladen en den Bast.

Ondertusfchen is de Taxis het voornaamftc

Sieraad Oüzer Tuinen en Buitenplaatfen in de

Winter, door haar altyd groenend Loof, Hec

Hout van deezcn Boom was oudtyds in gebruik

tot Schictboogcn. Men maakt 'er hedendaags

om de fraaiheid niet alleen , maar ook om de

regtheid en duurzaamheid , wel Pieken en Waw
delflokken van. Het is, gepolyst zyndc, fier-

Ivk uit den Tüodon gevlamd, cn dient dus tot

nllcrlcy vSchryn- enDraaijers Werk, wordende,

wegens zyric hard- cn vastheid, ook tot Pennen

van Molenraderen en andere dingen, in plaats

van Pokhout , dat echter meer te vertrouwen
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is ; ja fomtyds wel , daar grooce Boomen val- n,
len , tot Wagen - Asfen en dergelyk zwaar Afdeec-

Werk , gebezigd. Hcfo^FD-

(2) Taxisboom 772e* Blaadjes wat van eh

kamièf af. Nuc^erJ.

Deezc j de Ncotdraagende Taxis , in 'c Japanfch

Kaja gcnaaind , en aldaar waargenomen door

den fchranderen Kaempfer, voert hier vaa

den bynaam. Zy is gemeen , zegt hy , in de

JN'oorüclykc Landfchappcn van Japan , en groeit

hoog j maakcDde Boomen ,. aan wier ïwygeu
de Takjes tegenover elkander iiaan

, digt en
plat gevind met kleine Blaadjes. De Schors

is roodachtig en Schubbig , vol Sap en Vettig-

heid , byna als in de Dennebóomen : ook wel-

riekende en zeer bitter': het Hout droog en

Tigt , met weinig of geen , óf niet dan Houtig

Merg. De Blaadjes zyn ongcfleeld, als Rosma-
ryn - Bladen , doch llyf en veel harder , met

ceH zeer kort puntje , van boven donker , van

onderen bleek groen. Schubbige Knoppen komen
hier en daar te voorfchyn , en befluiten het

Vr;r;t:bcginzcl , dnt al voort groeijende een Noot
wordt met een Lolftcr, vcci naar onze Walnoo-
ten gelykendc. De Bolfter is groen met bleekc

Strec-

(--) Taxus Foliis dUhntlbus t- Syst. Na,. XII. XIIL
Tsxas Macifera. KAF.MPf. Amxn. 814. j. sij. BDÏIM. FUr,
A«rf. p. 316. Lilt :

Nn 4
il.DEft., UI- Stuk.
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II. Strecpen , een weinig Balfamiek van Smaak,

^^xxf^*
De Noot, van grootte als een Hazelnoot , doch

Hoofd- ongelyk van rondte en fomtyds krora, aan één
iiuR. of beide enden gepunt, rosachtig of bleek van

iJm!"'^'
-Kleur, heefteen Houtigen, broofchen, dunnen

Dop , cn daar binnen een ruuwe Fit , die Olie^

achtig en zoet is , maar zo famentrekkende

,

dat men dc vcrfchen niet kan eeten. Gedroogd

zynde komen zy op '1'afel onder de Nagerech-

ten. Men gebruikt de Olie , daar uit geperst,

in de Keuken.

XXL HOOFDSTUK.
Befchrynng van df Veelwyvice Boo-
.
MEN , Polygamia, in welken de zelfde Soort

Mannelyke of Vrouwelykc en Tweeflagcige

Bloemen draagt; gelyk f/^? Lotus, Efchdoorn,

EsfcLcii
, Vygen- en andere Boomen.

*t VtT^oord Polygamia , dat de Ridder voor

' ^ dcczc Klasfc gebruikt , altoos Vccl-

wyvighcid hcickcnd hebbende , noem ik die

van dceze Klasfc V e e l \v y v t c e : om dat

die Eigcnfchap anders niet fi;emakkelyk beknopt

uit tc drukken is. Feelvoudiger • Echt vind ik

nog minder overeenkom ftig met de zaak. Men
moet aanmerken , dat de Tweeflagtige Bloemen

cigentlyk het Echte Bed in deeze Klasfe uitmaa-

ken , dac de overigen als Overjpedig zyn
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of Bywyven, Dan ziet men , dat onze benaa- 11.

iTiing niet kwaalyk llrookt. in de mcefte Ge'^^^^^^*

flagten , evenwel , ontbreeken de enkele Wyf-HooFo-
jcs - Bloemen. Daar komen voor, die alles opsxüic.

een zelfden Stam , op twee of op drie Stam-

men , hebben , en hierom worden zy in de

Rangen van Een- Twee- en Driehuizigen onder-

fcheidcn. Veertien Gcflagten van Boomen zyn

van dien aart.

C E L T I s. Lotus - Boom.

Dit heeft alleenlyk Tweeflagtige en Manne-
tjes - Bloemen op een zelfden Stam , beiden

zonder Bloemblaadjes. In de eerften is de Kelk

in vyven gedeeld , met vyf Meeldraadjes ea

twee Stylen : de anderen hebben den Kelk in

zesfen gedeeld met zes Meeldraadjes cn niets

meer. De Vrugt is Pruimachtig met één Zaad,

Drie Soorten, waar van de eerfte in Europa,

de anderen in Indie en Amerika groeijen, maa-

kcn dit Geflagt uit , als volgt.

(O Lotus -Boora, die de Bladen Laneetswys^ r

oraal heft,

Ï14J. p. 66%. reg. Xlll. p. 766. Hirt. Cliff. 39. RoïEM
Lugdhat. 207, DALIB. Paris. 304. GOüAN Monsp. 512.
lotus Fruftu Cerafi. G. B. Pin. 447. Lotus l7ve Ccltis. Cam.
^plt. I5J. Lotus atbor. Lob. /««. II. 186.D0D. Fempt.i^j',
OOD. JCruidi. 1324. TOÜRNF. Irji. 6IZ.

^' ° 5
IUDeiuIH.Stvs,
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; Men. geeft dcezen in 't gemeen den naam

x^x?'" Lom - Boom , om hem dus van 't Kruid ,

ïïooru. dac den n.iain van Lotus voert, te onderlchei-
sTUK.

jj^j^ . (-(^j.^vyl men hem meer of min overeen-
*"

i<omftig oordeelt met den iMos der Grieken ,

wegens het ecten van wiens Vrugt aan zeker

Volk de mmn van Lotophagi gegewm vs?erdt.

De Latynfchp naam is Celtis, De Italiaanen

noemen hem Perlaro^ en die van Trente Ba-

golarOi de Franfchcn Micocoulier. Zyn Groey-

plaats is in de Zuidelyke .deelon van Europa en

in de Noordelyke deelen van Afrika , aan de

Middeflandfche Zee.

Het is €en Boom , van gi'ootte als een Pcere-

t>oom 5 of ook grooter en hooger ; waar over

men zig Biet zal verwonderen , als men in acht

Beerat , hoe P l i n i u s verhaalt , dat zig te

Romö , op 't Plein van Lucina , een Lotus-

£oom bevondt , die vierhonderd en vyftig Jaa-

len oud was , en een andere/ in 't Vulcanaal,

gelyk^aarig met dc Stad. De dikke Stam is

met een zagte en bkauwachtig groene Schors

be.l'jkt. Hy heeft lange Takken , die zig breed

iii:fp''cfden , cn Bladen gdyk die der Groen -Ei-

hon of b\ na als der Ypehoomen , aan dc randen

ficrk gcIrartelJ. De Vrugten zyn ronJ , han-

gen, 't aa'i lange Steeltjes, als fCarfen, in 'teerst

gcel:':hr'?>- wie, vervolgens rood en door aanry-

pini; r'-art word(?nde.

Dteze Vrugten hebben in lang de ücflykheid

Tiiet, welke aan de Vrugten van den Lotus der

Ou.
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Ouden toegefchreeven werdt; misfchien wegens II.

'c verfchil van den Grond en 't Klimaat. Zy'^'^^Jf
•

zyn zagtclyk famentrekkende en dus ftoppen-HooFo-

de; wordende het Afkookzel van het Hout, 't^^uK.

zy ingenomen of ingcfpooten, dienftig geacht

voor te gcoote Ontlastingen , 't zy door den

Afgang of de Stonden. Het uitvallen des Haairs

zou daar door ook verhinderd worden. Men
vindt den Boom wel in de Openbaare Kruid-

tuinen hier te Lande, doch hy draagt 'er Bloem

noch V'rugt.

(2) Lotus -Boom 3 die de BladenJcheef Hart- ^n..

VQTViig gekarteld , van onderen ruig heeft. oSntaiis,

De Oostindifche Boom met Salie - Bladen , die

zeer fyn gekarteld zyn , van P l u k e n e t 1 u s ,

fchynt overeen te komen met den Mallam-Tod-

dali van Malabar, welken Uay noemt Indifchc

Boom , die Trosfen draagt van eenkorrelige

Besfen , de Bloemen met twee Meeldraadjes.

Het is aldaar een middelmaatige Boom , met

(z) Cellis Foüis oblique cordatis fcrratis , fubtus villoC».

Fl.Zeyl. 169. Ulm.» Fru^u baccato. Hort. Cliff. %%. SaU

319. T. Z2I. f. 4. Mallam Toddali. lUrt. Mal. IV. p. 8J.T.

to. Arbor GhxJuba difta. Borm. ^i?/. 26, 102. Baccifcia

Indica laceraofa. lUj. Rijl. 1597- Cekis &c. Burm. FL Ini.

p. 218. Papyrus fputia. KiEMPï. Ammn. 474. T. 472. f. 3.

II. Dim III« SlVK«
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lï. een dikken witachdgen Stam , diè groenachtige

^Txi"^"
^^*'®^^^öe Takjes uitgeeft, en Wortels heeft van

Hoofd- eenen Kruidigen Geur, Hy groeit op Bergach-
sTufc» jigg plaatfen , als ook aan de Oevers der Rivie-

Boimy' rèn, en draagt tweemaal 's Jaars Vrugtcn, dat

kleine ,
groene , bittere Eeslen zyn. Alle de

declen van deeze Boomea worden voor byzon-

dcre Middelen tegen de Vallende Ziekte, Y!«

Hoofdigheid en andere Kwaaien der Herfenen

,

gehouden.

De Mantinghia van Plumie r , met ruu-

we Olme- Bladen, die enkelde Besfen draagt,

kan hier toe niet behcorcn ; maar wel de GJia-

duba of GcËdhümha van Ceylon, door den Hoog-

lecraar J. B u r m a n n u s uit H e r m a n n u s

voorgelteld , die zegt , dat men hem dus noerac

wegens het Lyraige Sap, dat in de Bast zit,

daar de zwangere Vrouwtjes gebruik van maa-

ken tegen Verhardingen en P}T1 in de Borllen.

Ook werden dc Kolen van' deszelfs Hout ' toe

bet bereiden, van Buskruid gebezigd.

" Thans betrekt t lïrN^.t^s hier roe op eenc

bedenkclykc vvyze , d; ri Basterd Papierboom

van Japan ,:daar K a E m p f ii R ? nOi-- chars , Bloem

Dcch Vrugt ' var opgeeft ,
zeggende dac het een

Heefter is , die met lange , buigzaame , Takken

kruipt, wcl^c zeer voos zyn, en een Meifcach-

tig Sap hebben ; weshaH'e , fchoon de Bladen,

door hunne Hartv..irr,;::g;i figuur , als anders ,

wan naar die van deezcn Boom raogcen zwee-

men,
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men , de overeenkomst my wat ver te zoeken jy

fchyntC*).

(3) Lotus -Boom, die de Bladen fcheef ovaal ^ItVk.

Zaagswyze gekarteld en ge/pitst heeft.

Deeze is door den Heer M i l l E r , in na-
f^^''"^'

volging van den vermaarden Tournefokt,
voorgefteld onder den naam van Celtis met eens

donker paarfche Vrugt , en R a y noemt hem

Firginifche Lotus - Boom , met roode Vrugten.

Het Ichynt een groote Boom te zyn : want de

Heer C l a y t o n tytelt denzelveu Rooge Celtis

met ovaal - Lancetvormige Zaagswys getande

Bladen en eene bruine Vrugt ; aanmerkende dat

'er van dien zelfden aart in Virginie zyn , me£
donker paarfche en met zwartachtige Besfcn.

Dezelven zyn , zegt hy , zoet van Smaak. Lin-

VJS.ÜS merkt aan , dat deeze Virginifche zeeE

naby komt aan de Eerfle Soort.

Ter.

(*) Van deezen Heefler is, ten opzigt van het gebruilc

vau deszelfs Bast, tot hetmaaken van grof Papier, hier voor ,
bladz. 28 j, iets gezegd.

(3) Ctfltis FoJiis oblique ovatis lêrratis acuminatis. Sysu
Nat. XII. reg. XIII. Celtis Fruftu obfcure purpurascente.

MiLL. ma. T. SS. Celtis piocera, Foliis ovato -lanccolat»

fenatis, Fiuau pullo. GnON. t^irg. is%. Lotus arhor Virgi-

niana, Fruftu rubro. Raj. Hi/i. 1917. Ccltis Fmóiu obfc-ir?

purpuKBfemc. TOUBNÏ. /«/?. 611.

11. DbSI* UI, lïCTC,
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II. T E R M I N A L I A. Hoedboom.
Afdeeu

HtWFD- Bloemen beftaan, in dit Gcflagt, uit een

8TÜK. Kelk die in vyven gedeeld is , zonder Bloem-

krans , en hebben tien Meeldraadjes ; maar eenigen

zyn enkel Mannelyk, de overigen hebben een

Styl en Vrugtbeginzel , dat eene Schuitachtige

Bolftervrugt wordt.

I. De eenigfte Soort ("i) maakt de in Oostindie

'''bekende Katappe-Boom uit. Men vindt, onder

Katappe- deezen naam, by Rumph i üs voorgefteld een
*°°™*

Tamme en Wilde , beiden op de Molukkifche

Eilanden groeijende. De ecrflc is een wyd uit-

gebreide Boom , regt doch niet zeer hoog van

Stam, aan welken de Takken overdwars flaan,

en deeze geeven wederom andere Takken uit ,

daar op *t end de Bladen rondom aan hangen
^

byna gelyk een groote Lamp met Pypen. Hier

aal de Latynfche Geflagtnaam op zinfpeelen

,

en , dewyl de Kroon zig als een breede Hoed

vertoont , zo noem ik hem de Hoedboom. De

agterfte en oudfte Bladen zyn kleiner dan de

voorden , die wel een Voet lang en een half

Voet breed vallen , van eene Waaijerachtige fi-'

guur. Zy zyn dik geribd en geaderd 3 van bo-

ven hoog groen , van onderen een weinig geel

en zagt in *c aantasten. Aan lange Steelen ko-

men

(i) Tttminalla. Syit. Nai. XII. Gen- iisj. P. 638. ^^g.

Xra. p. 764. Mant. 123. Catappa. RUMPH. Am'> I. p. 174.

T. (58. Adamaiam. Hort. Mal. IV. p. S- AmygcWui Indtca.

likubifS. RAJ. Wfi. ISiU T. 3 , 4 , 5.
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men Trosfen voort van Elocmnjes, die klein lï.

zyn en zig als een Sterretje vertoonen , vof ^^xxl^
witte Meeldraadjes ; doch de meeflen, dat de Hoofd-

JWannelyken zyn, vallen af, en maar weinigen
zyn vrugtbaar. Het Vrugtbeginzel

, naamelylc

,

in fommigen onder de Kelk zittende , worde
eene Pruimachtig fpitfe Vrugt , van drie Dui*
men langte , hebbende een Rand die zig wat
omkromt , en geeft *er dus de figuur van eeri

Schuitje aan. Zy is aan 't end gekloofd, en be*
fclced met een dun Velletje, in 't eerst groen ,
daarna Roozerood wordende , met geele Plekken
en Screepen. Binnen dit Velletje zit een Haai-
rïge Bolfter , die eenen langwcrpigen Steen be-
vat , als een Amandel, een eetbaare fmaa-
kelyke Pit hebbende, die zo Olieachtig niet is

als de Kanaries. Ook geeft de Bomer
, dieverfch

opengefneeden wordende fraay Kerfen - rood
ziet

, geen onaangenaamen Reuk.

Wegens deeze Vrugt is het Gewas de Oostin-
difche Amandelboom by N i e u h o f f getyteld

,

dien Ray uit den Malahaarfen Kruidhof, ai*-

^aar dezelve Adamaram heet (*) , befchryft.
Hy wordt *er , wat de Kroon aangaat, by een
Pyn- of Denneboom vergeleeken , hebbende
de Stam zeer hard wit Hout, met eene Afch-

afgebeeld: «c bL sj.
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II. graauwe Schors en rooden Bast. De Vrugt

,

Afdeel, opdroogende , barst en werpt den Amandel

Hoofd- i^'t , wiens Pit in dc Mond , onder 'c kaauwen

,

STUK. geheel weg fmelt, doch van Smaak is als onze

M^m^' Aiiiaiidèlen : en, in Water gelegd, breidt zy

zig tot twee witte Blaadjes uit. Hy groeit van

zelf in de Bosfchen op de Kust van Malabar ,

en wordt 'er in de Hoven gehouden, alzo hy

driemaal 's Jaars zodanige Vrugten geeft, die

men voor de lekkerheid eet , niet alleen , maar

van de Bladen maaken de Inlanders een groot

gebruik , zo tot Spyze als tot Geneesmidde-

len.

Brabejum. Kransboora.

De Kenmerken van dit Geflagt worden thans

aldus opgegeven (*). De Bloemen zyn Kat-

ten. Men vindt 'er die Tweeflagtig zyn , en

een Stamper hebben met twee Stempels, waar

van het Vrugtbeginzel een rondachtigc Pruim-

vrugt wordt , met een Klootronden Steen of

Zaadkorrel. Anderen hebben, behalve de Meel-

draadjes, een enkelen Styl, die gevovkt is, cn

misdraagen. In deeze zyn de Schubben van

de Kat driebloemig : in beiden is de Bloem,

krans in vieren gedeeld.

Dit Gewas , bevoorens door den Ridder on-

der de Viermannige Eenwyvige Planten geplaatst

() Syst. Nat. Y(g. XlII. p. 7*4. Mant. di. 33:.
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xynde , is dus ook door my reeds befchree- IL

ven (*> Ik heb het, om dat de Bladen Krans- ^ï^^

wyze aan dc Takjes ftaan, de Kransboom ge- Hoofd*

tyteld. Het groeit aan de Kaap der Goede

Hope,

C L u s I A. Lymbooni.

Dceze Geflagtnaam flrefcc ter gedagtenisfc

van den vermaarden C lu s i u s , wiens eigent-

lyke naam was , Charles (TEchtfe of Karei vail

Sluis. Ily was te Arras in dc Nederlanden ,

in 't jaar 152^)» gcbooren , cn heeft, uit licfdö

voorde Kruidkunde, het grootlte gedeelte van

Europa doorgereisd. Een en andermaal zyn Been

gebroken hebbende , was hy, ruim vyfcig Jaaren

oud zynde , zo mank , dac hy op twee Krukken

gaan moest , en werdt toeri aan 't Keizcrlyke

Hof genoodigd, alwaar hy, byna veertiea Jaa-

ren , het opzigt gehad heeft van den Keizerly-

ken Tuin. Eindelyk , het Hofleven moede ge-

worden en van daar vertro'-.ken , werdt hy, in

't jaar 1593,. tot Hoogleeraar te Leiden beroe-

pen, en aldaar ftierf hy io 't jaar 1609, by de

viercntagtig Jaaren oud. Zyn zittend Leeveu

groote Geest en werkzaamheid , heeft ons ccn

verbaazend getal van uitmuntende Werken over

de Natuurlyke Hiftoric , cn de Kruidkunde in '£

byzonder, voortgebragr.

^

(*) Zie het voorgaande II. Deïls II. Stuk, blad2. 73

Oo
1I.DEEL. III, STUK«
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n. Dc Kenmerken van dc Clufia beftaan in Man-

^^xxL^ netjes- en Wyfjes - Bloemen , die beiden een

Hoofd- vier of zesbladigen Kelk , uit tegenover en op

sTüK, elkander leggende Blaadjes beftaande , als ook
Lymhêm.

^j^j.^ ^^,£^ zesbladigcn Bloemkrans heb-

ben, 't Getal der Meeldraadjes, in dc eerden,

is groot. Dc anderen hebben een Honigbakje

van famengegroeide Meclknopjes , het V'rugt-

beginzcl influitcnde , dat een vyfhokkig, vyf-

kleppig Zaadhuisje wordt , met Merg gevuld.

Van dit Geflagt komen vier Soorten voor,

allen Westindifchc Planten zynde, als volgt.

I. (i) Lymboom met ongeaderde Bladen en zes-

roj^i"""'
bladige Bloemen.

kleurige,
jj^^^ JacqüIM, die alle de gedagte

Soorten in de Westindiën waargenomen heeft

,

zegt dat deeze Soort een hooge Kroonboom is

van twintig of dertig Voeten , groeijende , dat

te verwonderen is , als een Bygewas aan Steen-

rotfen en Boomen. Dit heeft dezelve met de

beide volgende Soorten gemeen , zo wel als de

geheele Gcftaltc. Dc Bladen zyn ovaalachtig

,

ongekarteld, ftomp, glanzig. Lederachtig, taay

en niet geaderd, met evenwydige fchuinfedwars-

ftree-

(0 riufia Follis avenns , Corollls hexapetalis. Sytt. Nat.

Xn. Gen. 1 15+. p. 67^. Veg. XIII. p. 7<Sj. JACC^, AnKv. 34- H'fi-^

270. Cenchramidea Ar])ot Suxis adnascens , obrotundo pingtu

ïoUo, Froftu POTDtformi. PUJK. uUm^ 9», T. IJ7" *'

C4TE»jB. Ur. U. p. 99' T.



z Peel, Plaat xvii
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ftrccpjcs , kort gedeeld , zittende by paaren aan II.

de enden der Takjes. De Bloemfteeltjes zyn^^^xi^^
korten dik, veeltyds driebloemig : de Bloemen Hooro-

groot en zeer bevallig , uit zes Roozekleurige

Bladen lamengefteld , in het Wyfje een Vrugt- ^y»*"*»

bcginzel bevattende , met zeven , agt of negen

Stempels, zonder Styl, en een Honigbakje, 't

welk j met alle de Teeldeelen , door zeker Lyme-
rig helder Vogt bedaauwd is. Het geheele Ge-
was is vol van een zeer taay , Balfamiek, groen-

achtig Sap , dat door blootflclling aan de Lugt

ros wordt, cn v.aar Min de Iiidiaar.cn gebruik

maakcn als van Teer , om hunne Schuitjes of

Kanoos te bcltryken. Deeze Soort kwam hem
bp St. Domingo voor.

(2) Lymboom met ongeaderde Bladen envyf-
J^-^^

bladige Bloemen. aita"'

Deeze Soort vondt zyn Ed. in de Bosfchen ^p^^^H'

van Martenique. Zy verfchilt van de voor-

gaande byna alleen door de Bloemen, die geen

zes- maar een negenbladigen Kelk hebben, en

daar in vyf Bloembladen, wit van Kleur, en

allen , die hy 'er van waargenomen hadt , twce-

flagtig. De Vrugt is langwerpig Eyrond j

doch ftomp vyf of zeshoekig, en van binnen

ook

(?.) Clu/ia Foliis aveniis, Cotollis pentapetalis. JACCJ. ^«rer;

H. Hi/l. 271. T. 166. Clufia Fiere a!bo, Fraftu coccineo,

Pldm. Cm. 21. Jc. $7. f. I.

Oo 2
n. Deel, III. stuk.
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II. ook in vyfofzes holligheden verdeeld , bevatten-

de , in een week Merg , veele langwerpige , glad-

HooFD- de Zaaden ,
hoogrood en dus met de Clufta van

STUK. P L u M I E R , die eene hoogroode Vrugt heeft

,

z,y«jww. overeenkom ftig. Naar die Zaaden zyn verfchei-

derley Vogeltjes zeer gretig, en weeten dezel-

ven, met den Bek, te haaien uit de Stcrswys'

gaapende Zaadhuisjes , middelerwyl op hunne

Wieken flodderende in de Lugt , even als de

Kolibrietjes op den Honig der Bloemen aazen.

De opgezetenen des Eilands noemen deezen

Boom Aralie. Hy wordt ook wel dertig

Voeten hoog , met cencn Stam van een Voet

dik , en eene zeer uitgebreide Kroon , niette-

genftaande hy mede als een Bygewas op andere

Boomen groeit. Van een* Takje met Blad en

Vrugt is hier de Afbeelding in Fig. i , op Plaat

XVII. medegedeeld.

III.

fiMvt"
Lymboom met ongeaderde Bladen en vier-

Geeie. lladige Bloemen.

Deeze derde Soort kwam gedagten Heer op

Jamaika, aan den voet der Bergen, voor. Zyn

Ed. fpreekt 'er dus van. ^, Het is een Boom
de voorgaanden zeer gelyk , [ook] aan Roc-

5, fen en Boomen als een Bygewas groeijenr

<3) CluCta FoUis arsnifs, Corollis tetrapetal?s. J\c(^jMer.

34. Hiji. 272. T. 167. Clufia Arborea Foliis crasfis nitidfs

obovato - fttbrotundis » Flotibas fblitariis. Brown. Jam.

Terebinthus Fol, fingulari nonaJato, Fr. rotundo fuccuJenro &f.'

Sl-OAN. Jm. 167. Hifi. l. p, SI. T. 108. f. J. RAJ. Dtnir.iU
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. „ de, en vol van een Lymeri- wicacbtig Sap II.

„ DeEloemen, die [ooic] Reukclcos zyn, heb

„ ben de Bladen geel. Onder '£ reizen had ir;H'>oFo«

„ veele Bloemen en Vrugtcn , van den zelfden s'^^^^^^^

„ Boom geplukc, ter onderzoeking mede geno-
""^

55 men, enbevondc, dat de Vrugtcn geenszins

5, overeenkwamen met de Vrugtbeginzcls , in de •

3, Bloemen vervat ; zo dat dczelvcn moeüen

„ voortgekomen zyn van onderfcheidcne vrugt-

„ baaic^ "\\ jfjo'!- of tv.c^r ' II
.
w ,

„ onderzoeken. Deczen, nu, Tchynt BiiowxNji

„ befchreeven fe hebben , by wicn men de

„ Kenmerken kan nazien. SLOANi:hecft voor

„ de Vrugt een nog niet geopende Bloem afgc-

„ beeld en befchreeven ; vseshalvc hy , \icz

3» Vrugtbegtnz£l in dc uitgcdioo; ' ? '-'o v:.-.--

„ fchien voor Zaad r^choud n ' ' '

-
"

'

Vrugt eenzaadig (vmopy.:

heeft. De Stempels in de -

ten gciccken llegts naar

„ bruine Stippen."

De beroemde Sio ANE hadt deeze Soort ge- mCcm-

noemd Terbenthynhoom met cnkclde , niet ge-^P''''^'J"-

wiekte , ronde Sappige Bladen , en vierbladige

bleekgeele Bloemen , in 't gemeen de Balfsm»

boom getyteld wordende. De Vrugt, merkt hy

aan , was' een Kogelronde Bezie , groen of rood-

achtig van Kleur , van grootte als de tip van

eens Menfchen Duim. Die van de tweede

Soort moet , volgens de Aftekening van den 1

Oo 3 Heer
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11. Heer Jacquin, zeer langwerpig en Pruim-

^^xxi!'*
achtig van figuur zyn. Op 't Eiland Barbados

Hoofd* wordenze , wegens het gcdagte Balfamieke Sap

,

STUK, Balfem ' Appeltjes geheten, zo Plukene-
Tius aanmerkt.

^iv. (4) Lymboom met geaderde Bladen,

Sad^^de. Dcczc Soort is door gedagten Heer jACQUiif

in de Bergachtige Bosfchen , die vogtig [van

Grond waren , op Martenique gevonden. Het

is, zegt zyn Ed. , een regtopftaande Kroon-

boom van dertig Voeten hoogte; gelyk dc an-

deren 5 doch meldt niet , dat het ook een By-

gewas zy. De Bladen waren vier Duim lang;

de Bloemen anderhalf Duim breed, met witte

Blaadjes. De Vrugt hadt hy niet gezien; doch

de gedaante fcheen met de Kleinere Clufia ,

die wit van Bloem is , met eene geelachtige

Vrugt, van PLuMfEii befchreeven en afge-

beeld , overeen te komen. De Ingezetenen

noemden hem Paletuvier de Montagne.

F u s A N u s. Spilleboom.

De Kenmerken van dit nieuwe Geflagt zyn

:

Tweeflagtige Bloemen , die een vyfdeeligen

Kelk hebben , zonder Bloemkrans , en vier

Meel-
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Meeldraadjes : waar van het onderfte gedeelte II.

het Vrugtbeginzel is , met vier Stempds , en

de Vrugt Pruimachtig of rnet een Bolfter. Bc- Hoofd-

halve de zodanigen komen 'er Bloemen , op^^"^'

den zelfden Stam, in voor, die misdraageö , en

derhalve als Mannelyken kunnen aangemerkt
.

worden.

Een enkele Soort (i) is hier van bekend ,
-p-J:^^^^

die den bynaam van Samengedrukte, mooglykcsw'J'-"-

wegens dc platachtigheid van de Vrugt, voert/'^'^^eni-e-

Het is een Vrugtdraagende Boom , met een -^f'''^-'-'-

driebladerig Omwindzel , onder den Grondfteun

van het Vrugtbeginzel , .door eenige Kllö^ett

ondericheiden. Meer vind ik 'er niet van ge-

meld.

Acer. Ahornboom.

De Bloemen zyn , in dit Geflagt, vyfbla-

dig, met agt Meeldraadjes, voortkomende uit

een Kelkj die in vyven gedeeld is. Behalve

deeze Mannelyken komen 'er in voor, die bo-

vendien een Stamper hebben , en deeze brengen

een Vrugt voort , welke uit twee of drie een-

zaadige gewiekte Zaadhuisjes beftaat,

't Getal der Soorten is vry groot; dewyl'er,

behalve de gewoone Europifchen , drie of vier

Noord- Amerikaanfche en anderen, in begreepen

zyn, als volgt. (ij Ahorn-

(i) Fufanus, Syst. Nat. Vtg. X1 11. p. 7^;.

O04
IU'.Deel» ui« Stuk*
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II. (i) Ahornboom met Hartvormige, onverded-

^^xxi.^*
ife, getande Bladen, die jlaauw gehmbi

Hoofd- zjn j de Bloemen Troswys" hebbende.

TUK.

I- Onder den mam van Ahorn met langwerpig

Hartvormige ongelyk getande Bladen , is dee-

T^iari- » Tartarie groeijende , in dc Verhan-

i'the. delingen der Keizerlykc Akademie van Peters-

burg , op 't jaar 1 749 > afgebeeld en befchree-

ven. Het is een Boomachtige Heefter, die de

Bladen als van den Jukboomen Troswyze Bloe-

men , gelyk de volgende , heeft, maar in fa-

mengeftclde Trosfcn. Men vindt hem ajin dc

Oevers van de Wolga , op vogtige plaatlen.

(2) Ahornboom met vyfkwabbige ongelyk ge-

pfTJdo-
^^"^^ Bladen en Troswyze Bloemen,

Platanus.

Gewocne. Deeze Soort maakt het Gewas uit waar

van de Geflagtnaam zynen oirfprcng heeft.

Men noemt het, in 't Latyn , Acer, of Ace-

ris

(i) A:er Foüis cordatis indivifis ferratis, Lobis obfoletis.



P O L Y G A M I 1. 52j

ris, zo fömmigen willen ; welke benaaming
^

IL

waarfchynlyk van de duurzaamheid of fyndraa.
'^^^j'/jf

^

digheid des Houts, dat zonder Kwasten is, en Hoofd-

dus van het Griekfch, zal afkomftigzyn. Men"^^-^^

wil echter dat de Griekfche naam van deezen ^j,"^/'"'''

,

Boom , by Theophrastüs, Sphendamnos

zy. De Jtaliaanen heeten hem Acero , de Span-

jaarden El-Azre. In de overige Taaien van

Europa heeft hy verfchciderley benaamingen.

De Engelfchen noemen hem. MapkrTree of

mtten-Tree; de Franfchen Erahle, Opier

Sycomore; welke laatllc naam , zo wel als die

van Plasne , zeer oneigen is ; alzo 'er andere

Boomcn zyn, dus eigentlyk geheten. De Duit-

fchers gccven 'er den naam aan van Mafeholder-

of MasfJioldert en fomtyds ook wanLein Baum^
'

dat is Linnenboom ,
wegens de zagtbeid van het

Hout , en deszelfs witheid. Oe gemeenite naam,

by onsj is Efchdoorn oïSchotfche Linden \ hoe-

wel men hem ook Ahorn en Maasboom (*) , ia

navolging van de Duitfchers , en Luitenboom ,

wegens zyn gebruik tot Mufick • Inltrumenten

,

genoemd vindt (-f).

(*) De naam van Mastiaem is in de Uh^tsa^te Verbands-

Itr.g'n. II. Deel, bladz. , zeer verkeerde'yk aan deezen

Boom gegeven ; dewyl dïe aan anderen toebeh(X>rt ; zie hier

voor, bladz. +07.

(t) De n;iani van Hnvir-E/cht, (GOBTER Flor, E^'-g. p.

?9o. en by COMMELYN , daar aan gegeven ,> behoort aan dc

lyftetbezie- of Qualftcrljoomcn.

Go j
« OEF.L. UI. STOJ,



Veelwyvi-ge Boomen.

n. Dat deeze Boom een gemaatigde Lugt be-

^Sif^ mint, heeft Theopkrastüs reeds aange-

Hoofd- merkt. Hy groeit niet alleen in de Gebergten

STUK. Switzcriand en Ooftenryk , maar ook in de.

ism!""' vlakke deelen van Engeland en de Nederlanden

;

hoewel hy mooglyk zynen oirfprong uic die Ger

bergten heeft. .Tournefort vondt hem

in 't Bofch van Fontainebleau tusfchen de Rotfen

groeijen. Hier te lande komt hy in de Haar»

lemmer - Houc en andere Plantagiën of Bosfchen

by Buitenplaatlèn voor , alwaar hy waarfchyn-

lyk geplant zal zyn.

Zyn fierlykheid kan decze Boom wel draagen.

Hy groeit tot een aanzienlyke hoogte , doch

maakt geen fraaije ronde Kroon, gelyk de Lin-

den. Devvyl ook de Bladen vroeg afvallen , en

,

ichielyk verrottende , hier door de Laanen ,

Pleinen en Straaten, in 't wandelen, onbevallig

doen zyn ; zo wordt hy niet veel geacht. De

Schors is voor 't Gezigt niet aangenaam , en het

Hout der Takken broofch ; zo dat zy ligt aan

ftukken waaijen door een Stormwind. De groot-

heid der Bladen, die fierlyk iiitgefneeden zyn ,

byna als Wyngaardbladen , wat donkerer groen

van Kleur , is het eenigfle dat hem bekoorlyk

maakt in Lusthoven. Men vindtze fmaller of

breeder , meer of minder ingefneeden , ook

donkerer of ligter groen en bont. De Bloe-

men groeijen aan Trosjes , van verre naauw-

lyks zigtbaar, bleek groenachtig van Kleur, en

de Zaadhuisjes zyn gevleugeld, vertoo2ende
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zig, dewyl'er veelen by elkander zitten, byna II.

als bosjes van gevleugelde Infekten , en in 't

byzonder als van de genen die men Juffers ofHoofd-

-Puiftebyters noemt. In derzelver dikke end is^tuk.^^

een wrangachtig Meelig Zaad vervat (*;. ^^j^.

De Wortels van deezen Boom ,
gekneusd suikerach-

uitwendig opgelegd , zouden , volgens Pliniüs,"s
vogt.

tegen de Lever- Pyn, en volgens Ser. Sam-

monicus, in Wyn afgetrokken en gedron-

ken ,
tegen het Zydewee van dienst zyn. In 't

Voorjaar , wanneer de Knoppen zwellen , geeft

hy, ergens gekwetst of gebroken zynde, een

zoet en drinkbaar Sap uit, even als de Wyn-

gaard - Ranken , wanneer men die te laat

fnoeit, en veele andere Boomen. Lister
heeft door veele Waarneemingen op deAhom-

•boomen ontdekt, dat zulks ook in de Herfst en

den geheelen Winter door, met maatig vriezend

Weer ,
gefchiede. Het Sap , dat 'er dus uit-

loopt , is zoet en fchynt veel overeenkomst

te hebben met dat der Suikergeevende Ahorn-

boomen in Noord - Amerika , waar van ik ftraks

zal fpreeken.

Middelerwyl kan ik niet nalaaten gewag te^^zwaite

maaken van een zonderling Verfchynzel , myop^de

deczen Zomer in de Haarlemmer - Hout voor^^^^'"'

gekomen , en denkelyk aldaar niet ongewoon.

Ik

i ia BLANCAKDI Lexic9 1

lU Deel, nu Stuk»
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n. Ik vond de Bladen van jonge Efchdoornen of

^^xxl" Schotfe Linden , aan de zyden van een Laan

Hoofd- omtrent eens Mans langte hoog groeijende , met
menigvuldige groote zwarte Vlakken gefpren-

hm'^"' kcld. Terwyl ik over die Vertooning peins;

flaa ik het Oog naar boven , en zie , dat zy
onder den Drup van Eikeboomen ftonden. De-
wyl, nu , het Sap der Eiken van dien aart is ,

gelyk wy weeten , dat her , in overeenkomst
met andere famentrekkende Vogten uit Plant-

-gewasfen, door byvoeging van Yzer- Vitriool,
of enkel van 'Yzer of Staal, zwart wordt; zo
heb ]k gedagt , dat 'cr iets Vitriolifch in de
Bladen van den Efchdooru moest zyn, om zulks

uit te werken : ten ware het uitzweetende Sap ,
op de Bladen; der Eikenboomen , reeds diezwar-
te Kleur mogt bekomen hebben , door aandoe-
ning van de Lugt, en dan door den Regen op de
Efchdoorn - bladen neergedroopen zyn. Dit zal

mooglyk door nader Waarnecmingen blyken.

Ondertusfcben heb ik die zwarte .Vlakken op
geen ander Loof gezien.

Het Het Hout der Efchdoorn- of Ahornboomen is ,

wegens zyne fyndraadigheid cn vastheid , zeer be-

kwaam voor den Draaybank, en wegens deszelfs

witheid , dikwils
, inzonderheid in 't gene van

de Knobbels komt, met Oogswyze ronde Vlak-

ken, die uit den rosfen zien
, aartig als een

Paauweflaart gefchakcerd. De Engelfchen en

Duitfchers maaken van hetzelve niet aïïeen Bak-

ken en Tafelborden , maar ook Theekopjes en

Bakv
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Bakjes a zo van ^ewoone grootte als van onge- H.

mcene kleinte, tot Kinder Speelgoed. Die won- •^^'^j^'^

dcrbaare Stelletjes , daar wel vyftig in elkander Hoofe-

fteekende Bekertjes, zo dun als Papier, in eene*'^^^*

Beker , van niet meer dan twee Duimen wyd
,

beflootcn zyn , worden daar van gedraaid. De
dikte van de Wanden dier Bekertjes is omtrent

het honderite deel van een Duim

(3) A"hornboom mtt vyfkwabbige, eenigermaa- ni.

te getande , van onderen blaauwacJitige ^ruCum
Bladen; en enkelde byeen vergaarde Bloe?)!-^'^^^-

Jtedtjes.

De Virginifche Ahorn met groote Bladen ,

die van onderen Zilverkleurig, van boven glan-

zig groen zyn , worde hier bedoeld. Cates-

(*) Le Bois de l'espece d'Erabïe , apelé GUnas par Theo-

phrast & Origutla par les Efpagnols , eft jaunatre , vené dc

gris & fert a divers Oumges de marqueterie , zegt de Heer

Booghout , welk wit en flegt is. OrigueU is de naam raa

lyk aldaar groeijenda , naar deeze Stad noemt , doch dan

zullen zy van deeze Berg -Soort zyn, en in allen gevalle is

de Kleur van het Hout niet wel uitgedrukt.

(3) ,^«r Fcliis cjninqueiobis fuhdantatis , &c. Kalm. /r,"

II. 28 S ; 309. Acer Fel. quinquelobis acuminatis &c. Hort.

1. T. I. Acer Virg.' Folio raajotc &c. Px,»K. ^/w.

U. DEEi III. Stuk
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U. B Y geeft 'er , onder den naam van Jhornboom

Afdeel, fngt roode Bloemen , daar zy den bynaam van

Hoofd- heeft, een fraaije Afbeelding van. Niet minder

STUK. fierlyk is de Aftekening van Ehret, door

Ahorn' Trew aan 't licht gebragt. Deeze Boomen

verfieren door hunne roode Bloemen en Vrug-

ten;, die wel zes Weeken lang duuren , zegt

hy, de Bosfchen in Karolina ongemeen. Zy

vallen zeer hoog , doch zelden zeer dik van

Stam. In Penfylvanie vondt de Heer Kalm
deezen Rooden Efchdoom op moerasfige plaat-

fen overvloedig , gemeenlyk met Elzen verge.

zeld. Van het Hout werden Borden , Spinne-

wielen , Rollen 5 Pooten van Stoelen en Ledi-

kanten , en dergelyke zaaken meer , gemaakt.

Met den Bast verfde men zo wel Linnen als

Wollen Stoffen donker blaauw. Men kookte

dien Bast, daartoe, eerst in Water, en deedt

daar dan wat Koperrood in, wordende 'er, op

die manier, ook een goede zwarte Inkt van be-

reid. Als men vroeg in 't Voorjaar in den

Boom kapt, loopt 'er een zoet Water uit, ge-

lyk uit de Europifchcn. Men hadt 'er eene

Verfcheidenheid van , de Gekrulde of Mazel-

Ahorn genaamd (*), wegens de fchoone mar-

mc-

() in 't Engelfch Curiei MapU, dat is Acer crhpum, en

het wordt by Kalm , in 't Hoogduitfch, vertaald Mafurint

Ahorn. Sommigen willen , d.it de Hoogduitfche naam, Mas-

fioldtr^nn Mafcrriy dat is Mazelen, afkomftig zouzyn, we-

gens de vlakklgheid van het Hout : doch die naam komt

van Mafche». of Maazen, gelyk in een Net, en betekent al-

ieet; maai Ëois madré ^ dat is, gefpikkdd Hout.
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mering van deszelfs Hout , hetwelk zeer be- H,

mind werdt tot allerlcy Kastemaakers Werk
j^^j^f^'

wordende hetzelve hooger geacht en duurder Hoofd-

betaald , dan het Kerfeboomen of Nooteboo-STus:.

nicn - Hout , het Wortelhout uitgezonderd.

Men vindt Boomen , die alleenlyk aan den

buitenkant gemarmerd zyn , en van binnen

Deeze Soort is tweehuizig en het Mannetje

heeft dikwils de Bladen tot aan het Grondftuk

ingefnecden , zo dat het zig als een byzondere

Soort vertoont.

C4) Ahornboom met de Bladen Fïngerswyze i^-

in vyven gedeeld met fpitfe Tandjes. SaJZi-

Vzn de voorgaande Soort zegt Kalm, datge^ventk."

men daar in Penfylvanie geen Suiker van maakt

,

maar wel in Kanada. Elders merkt hy aan ,

dat zulks ook gefchiedt van den Rooden Ahorn ,

en dat die Suiker bruiner of zwarter is, en te-

vens gezonder of beter voor de Borst, dan de

gene die men van den zogenaamden Suiker-Ahorn ,

in Kanada , bekomt , welken Boom de Engel-

fchen in Noord - Amerika Suikerhoom of Zwarten

Efchdoorn ; de Hollanders en Duitfchers Noord-

fchen Nooteboom; de Sweeden , in Penfylvanie,

Rintrao , en de Wilde Irokooizen Ozekéhta

hee.

11,D£EU Uit STUK»
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11. heeten. Hy zegt , dat het een Soort is, die

''^xxif"'^^° den Europifchen Efchdoorn verfchilt; dat

HooïD- zeer wel te gelooven is ; doch hoe L i n N ^ ü s

STUK. i^Qrn als zeer verfchillende van den voorgaandeö

hts^^^'
^oo*^^" Ahorn kan aanmerken, begryp ik uit

de bepaah'ng te minder, aangezien het Manne-

tje van den Rooden , als gezegd is , de Bladen

ook zo diep ingefneeden of in vyven verdeeld

heeft.

Onder de Vertoogen der Buitenslandfche Ge-

leerden , die in *t jaar 1755 door de Koning-

lyke Akademie van Parys aan 't licht gegeven

zyn , komt 'er ccn voor van den Heer Cau-
tie R , over het maaken van den Efchdoom-

Suiker in Kanada. Twee Soorten zyn 'er

,

zegt die Heer, waar van de Suiker aldaar be-

reid wordt. De eerfle komt , volgens zyne

befchryving , vryj veel met den Europifchen

Efchdoorn overeen. Deszelfs Bladen, zegthy,

zyn hoekig en gerond , byna van figuur als dé

Wyngaardbladen , maar gladder en zagter, vaü

boven donker groen , van onderen witachtig ,

met rcode Steelcn : de Bloemen groenachtig

wit en Troswys groeijende. De andere Soort

was de Roode Ahornboom , voorgemeld , die

de Bladen kleiner, minder gerond en puntiger

hadt, in de geheele omtrek getand, maar in 't

byzonder drie groote fpitfe Tanden hebbende.

Zo fchynt dan de diepe Infnyding der Bladen

,

tot eene Vingerachtige gedaante ,
geen Ken-

merk te zyn van den Suiker - Efchdoorn. Den
eer-
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ecrften van deeze Boomen , zef^t hy, noemde
men in Kanada den Witten of Mannetjes , den Tx^l

^"

anderen den Wyfjes- Ahorn of ErabU Plane ,
Hooïb-

en by verbastering plaine ; zyndc die onder geen ^^^^*

anderen naam bekend , en de Suiker , die van*,»».*"^"'

jden eerften kwam werdc Sucre d'Erabls , die

van den anderen c?^P/awe geheten. „ Geen
andere Soorten van Ahornen (zegt hy) gee-

„ ven in Noord -Amerika dat helder Water,

„ zo klaar als Kryftal , waar van een vette roo-

„ de Suiker gemaakt wordt , lekker van Smaak

35 en van een aangenaamen Geur, wanneer zy

3, onvervalfcht is toebereid" (*).

Dat die Suikergeevende eigenfchap niet aan De

de Ahornboomen van Noord- Amerika bepaald Slng.
is, hebben de Proefneemingen van den Heer

Dalman , nu twintig Jaar geleeden, aange-

toond. Zyn Ed. liet in 't Voorjaar een Gat van

een half Vierendeel diep , fcheef ncderwaards

booren , in agt Sweedfche Ahornen , waaronder

geene jonger waren dan dertig Jaaren. In het

Gat fchroefde men een gewoone Houten Kraan

,

om den Boom niet langer te laaten bloeden dan

men wilde. De eerfte maal wierden 'er, in vier

Dagen , twintig Kannen afgetapt , en , die Vogt

zeven Uuren zagtelyk gekookt zynde, gaf hec

overblyfzel derdhalf Ponden bruine Suiker. De
twec-

(*) Jllem. de Matb. &• de Tim. Ten. II. Paa$. I75J. ?.

Pp



5^4 Veelwyvige BoaMEif.

H. tweedemrial liepen uit dc agt Ahornen vyftïcn

^^xxf.^* Kannen Sap, waar van men, na dat berzclvc

Hoofd- eenigen tyd gekookt ware, ecrflelyk een half
STUK.

Pqj^^ Syroop , vervolgens een Pcnd dcrgelyke

issL"^ Suiker , als de voon'ge was, cn eindelyk agc

Loot Pceijer - Suiker kreeg. Van alTe Soorten •

hadt gedagte Heer aan de Koninglyk Sweed-'

fehe Akademie Proeven gezonden. Men be-

vondt dien Suiker zeer zoet , doch van een

byzonderen niet onaangenaamen Smaak te zyn

,

en twyfelde niet, of door rafineeren zou dezel-

ve nog veel verbeterd feunnen worden : maar
wegens de kleine veelheid en befchadiging van

den wasdom der Boomen , werdt die Uitvin,

ding , voor dat Ryk, niet oirbaar geacht te

zyn (*).

J;^ (5) Ahornboom met vyftandige. gefpitp , fpits-

getande , gladde Bladen , de Bloemn in

Swecdfche. Kroontjes.

Cam. Efit, 63. Acermo

viientüjui. Pluk. >r/a».

quangulis andjque ferratis. HAi

Cotdi. Lob. Fe. n. 199. i

Tih. N. IJ. 4. TBEW. Ebret. T.
;
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Deeze Soort moet de Sweedfche Ahorn , zo IX.

even gemeld, zyn, welken de vergaaring dcr^^^^^J^V

Bloemen tot een Kroontje veel meer van deHoofn-

voorgaanden , en in 't byzonder van den ge- s^"^'»

woonen Efchdoorn onderfcheidt , dan de figuur
t^f^'J*^

'

der Bladen , niettegenftaande dezelve in 'c by-

zonder Platamides , als naar den Tlatanus gc-

lykende, getyteld wordt. Onder deezen by-

naam is 'er door den vermaarden T r e w , uit

de Aftekeningen van den fchranderen Ehret,
een Afbeelding van gegeven , die alle anderen by.

na, uitgenomen die van S c h m i d e l uit G e s-

N E R u s , in naauwkeurigheid en volkomenheid

overtreft; hoewel die van Weinmann,
op Ëaat N. 15, ook niet kwaalyk Ürookt. De

eerfte Afbeelding van denzelven vindt men bjr

Camerariüs, onder den naam van Groote

Ahorn , by fommigen Duitjche Platanus , by

anderen Carpinus Plinü; by de Grieken Sphen-

damnos , by de Franfchcn Plarne , en by de

Duitfchers -<4Aorn of IFald-efchern genaamd. Flicr

uit zou men mogen denken , dat dceze Soort

ook natuurlyk voortkwam in de middelfte dea-

len van Europa , terwyl onze JRidder deszelfs

woonplaats allcenlyk in de Noordclykc declcn

,

als ook in de Bergen van Stirie en Savoijc,

ftelt. Kramer vondt hem in Ooflenryk , cn

de Heer H ALLER heeft hem zelfs als een ge-

meene Boom, in de Bosfchen der Gebergten van

Switzerland, waargenomen ;
ja de gedagteTRF.w

Pp 2 toont

II. DiEi. nu svm%
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toont aan , dat men hem byna in alle oordeo

^'xxf.*" van ons WereldsJeel aantreft.

Hoofd. De figuur der Bladen is in deeze Soort zo

zeer vcrfchillendc , dat men hem niet ligt met den

htorn^/^' gevvoonen E'chdoorn verwarren zoude, indien

mcnze by elkander zag. De Heer H a l le r.

geeft 'cr llegts vyfhoekige , in de geheele om-

trek Zaagswys' getande Bladen aan. Lin-
N te u s bcvondtze als gemeld is. Zy gelyken

byzonder naar die van den Westindifchen, niet

van den Oostindifchen Platanus , gelyk by Plu-

KENETius gezegd wordt: want zy hebben by-

na geen Infijydiugcn. Het is een hooge Boom,
met wit, geaderd , Hout, zegt Hall er. In

Svveeden komt deeze Soort , zo ónze Ridder

zegt , veel by de Huizen en in VeldeE , in-

zonderheid in de Zuidelyke Provinciën, voor,

wordende van de Sweeden Lönn geheten. Het

zou de gene zyn, die men in Duitfchland Lein-

baum, dat is Linnen -Boom noemt, wegens

de witheid van het Hout.

Op de Eilandjes aan de Sweedfche Kust

,

die men Scheercn noemt , groeit deeze Boom

zeer overvloedig , en men ziet hem ook hier en

daar op 't Vaste Land, doch meest aan den Zee-

kant. In de harde Winter, van de JaarenijsP

en 1760, bevondt men evenwel, dat verfchei-

dene van deeze Boomen , zo groote als kteine

;

die om Tuinen geplant waren, of zig in Laanen

en Plantagiën , zo wel binnen de Stad Abc in

Finnlaiid , als daar buiten, bevonden 5 van bo-

ten 5
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ven , zo verre zy mee den Stam buiten de II.

5neeüw Itonden , geheel verdorven waren ; doch

in 'c volgende Voorjaar gaven zy, uit den Wor- hoofd-

tel en heconderfteder Stammen, nieuwe Scheu-STUK.

ten. De genen , die in de Bosfchen (tonden j^^^^"*"^'

waren door de Koude niet befchadigd {*),

Deeze Ahornboom, die eigentlyk, evenwel,

tot de koude Landen fchynt te bchoorcn, wordt

'er eveneens als de gewoone Enropifche Efch-

doorn, wat het Hout aangaat, gebezigd; zyn-

de dat der Knoeften en Wortelen , inzonderheid

,

y.ccr fraay gemormcrd. Dc jonge Bladen, bo-

vendien, gebruikt men om als Augurkjes in te

leggen j tot Verfnapcring , en de volwasfen

Bladen tot Moes. Uit het Sap des Booms

kan, als gezegd is. Suiker gemaakt worden ,

even als van andere Soorten. De Mannetjes

Bloemen , op 't end des Bloeytyds afvallende,

vcrfpreidcn zig als een geelc Sneeuw over dea

Grond.

(6) Ahornboom met driekwabbigs , /pits ge- vi.

kartelde Bladen en Troswyze Bloemen.

Men vindt deeze Soort , volgens den Heer^J.'f£.

K ALM , in Prnfylvanic. De Bladen , in drie

gchcclc zeer gefpitfte Kwabben verdeeld, heb-

ben

(») Stcktchns. Vnhixi. 1763. XXIII. Band. f. 3ï»

(6) Anr Foliis trllobis acuminatis ferrulati» , Flotibitf «-

«emofls. DO HAM. Arir. I. p. z%- T. IZ , 13. U lU

PP3
U, DBEt. 111. STOK.



Veelwyvice Boom en.

M* ben den Rand met uifermacitc fyne cn fcherpe

^' xn!" Tandjes Zaagswyzc bezet. De Bloemen groei»

HooKü jen in neerhangende Trosfen. Het is een laage

tTUK. Boom.

vn. C?) ^'^liornboom met gekwabde Jiompe uitge-

Cam'r,*ftre.
gulpte Blodm.

De laagheid van Gewas onderfcheidt deeze

aller necst van de anderen , weshalve menze

Kleine • Ahorn noemt , of, om dat zy meer ten

platten Lande dan in de'Bosfchen groeit, F^ld-

Efchdoorn. De naam van BoogJwut, om dat men
'er wel Schiecboogen van plagt te maaken, wordt

in 't byzonder toegepast op deeze. Men vindt»

ze door geheel Europa , zo v/el in de Zuidelyko

cn middcifte als in de Noordelyke deelen.

Sommigen willen, dat deeze Soort, in de Bos-

fchcn , ook wel een aanzienlyke Boom wordt

;

doch .in Jcrcn ftellen de hoogte op niet meer dan

tien Voeten, Niettemin heeft het Gewas een

rimpelde, gèfpTeetene, ruuwe Schors, vólgens

dén Heer £1 a l l e r , die de Bladen zegt „ over

elkander , in 't kruis, op lange Steelen flaan-

„ de , half driekwabbig , met 'de zydelingfe

Kwab-

snrtito - paimatis &c. Hert. Clif.

; Lu,dh^.t. 4f9. Gort. Cr^/^. 7?- Fi. ^^S- ?
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5, Kwabben balf in t^^'cccn verdeeld en de ÏT»

middelften drietandig , met alle dc uitcrfte x?i*'

„ vSlippen ftomp , van onderen glad en groen Hoofd»

te zyn". Men vindt 'er evenwel, zo zyn^^^'^*

Ed. erkent, ook andere en grootere Bladen aan
, ^.^i

die hoekig zyn, en meer gelykcn naar de Bla-

den van den gcwooncn Ahornboom. Uit dc

figuur der Bladen zyn zy derhalve niet f;emak-

kelyk, maar eerder door derzelver witheid of

ruigte van onderen , te onderfchcidcn , hoewel

dit co!: niit /ckcr ^aat. Ieder 7rp. Takje

j, brcn[;i ten lilocmrros voort , van gepaarde

^, Stecicjes , met iHtgcfpreide Bloemblaadjes-en

agt of tien Meeldraadjes, uit haar eigen Kuil-

5> tjcs", volgens dien zelfden Heer. Hy vöegt

'er by tfat de Wieken raig zyn , en in de

groote Ahorn wel ruig in de Jongheid , maar in

<3e vclvvasfenheid kaal : veritaande mooglyk daar

de Oxels der Bladen door. Écne Verfcheiden-

heid, die niet dan Mannetjes -Bloemen draagt,

en derhalve onvrugtbaar is , heeft men om-

ftrceks Parys waargenomen (*}.

De HoQgleeraar de Gorter merkt aan
.

,

dnt dcczc Kleine Efchdoorn, die op veeleplaat-

frn in ons Land voorkomt , van de Boeren Êf-

f.m - Doorn genoemd wordt , en gemeenlyk Spaan»

(rhe Adk. Voor geen van beide die Benaamin-

gen vind ik ecnige reden. Doomachtigheid is

,

myns

() MAPPI Hijl. Plant. Mfat. p. 5. .

Pp 4
W.DEEU ïir. STDK.
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myns weetens , in de geheele Boom niet, en

evenwel noemt men hem Efchdoorn. Zou die

>- ook van het Hoogduitfch afkomdig kunnen
zyn , alwaar men een Weissthorn of Witten
Doorn , dat is de Haagdoorn ; en eenen Zwarten
of Schlehe-Thorn^ dat is de Slee- Pruim, in't

: Engelfch Blackthorn , heeft * ? Men mogt dit

Booghoiit
, als ook in de Haagen en Kreupel-

•76.bofch veel groeijende, wegens de Afchgraauw-
.heid van de Schors Afchthorn genoemd heb'
ben ; waar van dan Efchdoorn kon gemaakt
zyn? Met de Esfchenboomen , immers, heeft
de gedaante de mmiïc overeenkomst niet.

(8) Ahornboom n:et driekwabbige , ongetande

,

gladde Bladen , die jaarlyks afvallen.

>cl-:, ^Vaa een Driebladigen Ahorn, wiens Bladen
in drie Siippen verdeeld zyn , is reeds door C,
B A üH I N n s gewag gemaakt. Zy heeft de ge-

'dagce SHppcn der Bladen niet gekarteld of ge-
tand

, en de Bloemen groeijen by Trosfen. De
Heer G o n a n , die decze vSoort by Montpel-

^lier waarnam , merkt aan , dat de Kwabben der

Bladen fpitfe punten hebben.

CA) Ahom-

(t) Aetr Folüs ttWoHs integefrimis jlahrij, annius. ROTEW
LügdUt. +59. GouAN ^onsp, 51 8. Acer trifoliam. C. B.
f^n. 4SI. PLOK. A!rB. 7. T. 2;i. f. 3. Dü HAM. Arbr. I.
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(A) Ahornboom met driekwabbige , mgetan- ÏT.

de , ruigachtige Bladen , die niet afval- ^^^^
len* Hoofd.

Ahornboom uit de Levant met Klim - op a.

Bladen wordt dceze van Toornefort ge- Crf»««.

tyccld. Ik kan echter niet zien, dat die Kruid- j-^^';^''*"'-

"

kenner daar toe betrekt den Kandifchen of KrC'

tij'chen AJiorn van Alpinüs, als een by-

zondere Soort daar onder geplaatst, en verge-

leeken met dien, welken Bellonius op *t

Eiland Kandia waarnam , zeggende daar van

,

„ de Ahorn , op koude Bergen groeijende, van

„ het Landvolk Aspliendannos genaamd, heeft

„ op den Berg Ida het Hout meer gekruld ,

5, dan op eenigc andere plaats." Waarfchyn-

lyk wordt daar mede flcgts de gewoone Groo-

te Ahornboom bedoeld , en dus geenszins die

van A L p I N u s , welken die Autheur kreeg als

een klein Gewas, met ruige Steelen, dat na-

by fcheen te komen aan den Efchdoom van

Montpellier , dien Dalechamp, zegt hy

,

aldus geheten heeft , en befchryfc „ als een

3, Boom van maatige hoogte , met de Takken

3, taamchk uitgebreid , de Schors ecnigermaate

3, paarfchachtig hebbende , en het Blad naar dac

fA) Aeir Folils trllobis integerrimis pubercentiTiu» pcreniiaii.

tibus. MiLL. Di[t. 10. Acer Orientalis Hedcrx folio. TouBNï.

Cor. 43. Poe. Oriënt, 191. T. SJ. Accr Cretica. AU, ExtU

9. T. 8. Du HAM. Arbr. I. f.
il. T. 10. f, S.

Pp 5
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ÏI. ,^ van den géwoonen Ahornboom [gclykcnde ,

^^xx*^* » ^^^^ driepuntig, dik en geaderd." De
Hoofd- Wolligheid , inderdaad , van een klein , jong
«ïuj£. Boompje , zou geen weezentlyk vcrlchil maaken ,

zo min als de figuur der Bladen, die in deeze

als een Klaverblad zyn; weshalve zy thans flegts

als een byfoorc wordt aangemerkt , niectegen-

Itaandc 'er de ondcrfcheiding , van het al of niet

afvallen der Bladen , is by gedaan (*).

(9} Ahornboom met famengejlelde Bladen en

Trosifyze Bloemen.

Dccze F'irginifche A!:orn vcrfchilt, doordien

hy Esfchcnbhdcn heeft, volgens C l a y t o n,

veel van de anderen. Dczelven zyn drie- en

vyfkwabbig volgens P L u k e n e x i u s , die het

een Txer groote Ahornboom tytelt , betrekkende

daar toe den Vreemden Boom j met Bladen als

die der Esfchen gevind en Zaagswys' getand ,

•welken men t'onrcchte voor den Negundo heeft

gehouden , van R a y ff) Dit fcfaynt even-

wel aanleiding gegeven te hebben tot den by-

naam.
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naam. Dat het de Suikcrgeevende Ahorn der

Kanadieren niet zy, is uit het vcx)rgaande blyk- 'xxi^
baar , niet dllèéh , maar die , welken C l a y- Hoofd-

TONals den Suikerboom opgeeft, hadt deBla-^^"'^'

den groot en driekwabbig uitgeknaagd , de Bloe-

men wit en de Schors witachtig (*},

(10) Ahornboom met ovaale , ongekartelde, x.

altoos groene. Bladen. /emptZ

Deeze Soort van den Heer Mille r, als ing^^^;^

de Levant voorkomende
, opgr-cs cn, is nader-

hand van hem wederom gevvrariku. Dit brengt

rny den Ahornboom in gedagten, die volgens

Theophr ASTus en Pl iNius hy ecn Fon-

tein omftrecks Gortync op Kandia geftaan zóu

hebben j en wonderbaar was, bm dat ^yaltoös

groen bleef. Men vjndt dic in de vertaalde

Reizen van T o u u n e f o r t verhaald , doch

die beide Autheuren fpreeken van een Flata-

ms.
By die gelegenheid zal ik hier een aanmer- *

kelyk Bericht van den fchranderen Hasskl-
Q u I s T invoegen , dat tot bevestiging dient

van het gene hier voor , aangaande de over-

maatige dikte der Platanus -Boomen, isgezegd*.
isir

Hy

(*) GEON. Tlcr. Fir^. p. x61. Zit ook hiet voor ,

II.DKEL,in. STO
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ïl. Hy fchryft dus in zyne Zesde Brief. „ De
Afdbel- „ Maat van veertien Ellen , welke ik Iiicr in-

HfxirD- 3' is de dikte van een Ahorn (Platanus) y

STUK. „ die een wonder verflrckt in het Ryk van on-

fww*"^"' 5, zen Vader, ik meen Staiichio, dc Gcboorte-

j, plaats van Hippocrates (*). Deeze

„ Boom heeft zeven - cn - veertig Twygen , waar

„ van iedereen Vadem dik, enmetSteencn Py-

„ laarcn onderftut ie. Zy befchaduwen een ruim-

„ te, welke zckcrlyk wel zo groot is, als de groo-

„ te Markt te Stokholm. Onder zyne Schaduw zyn

„ meer dan twintig, zo grooteals kleine, Woon-
huizen getawd. Ik geloof in dcezen Boom

.„ een der grootflc , oudfte en mcTkwaardigfte

,

„ Inwooners van het Ryk der Planten , te heb-

ben gezien" (fj.

Mimosa. Stuipboora.

Dewyl de Latynfche of Griekfche Gefljgt-

naam van de Gevoeligheid , welke fommigc

Soorten van dit Geflagt hebben , afkomllig is

,

zo geef ik 'er , niettcgenftaande dit geenszins

op allen past, den naam van Stuipboom aan.

De

(*) Men weet Jat die Vader dar Geneeskundigen den »'y

C« , aan de Kust van Kwfliein de Griekfche Archipel .-maar

Ct) HAWFLt^ Jitizt Mck Pdl-Jim*. Rostock , i'i-' f'
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Dc doemen zyn in vyvcn gedeeld en heb- Ii;

ben een vyftandigen Kelk, met vyf of meer ^^xx/**-
Meeldraadjes. Sommigen zyn dus alleen Man- Hoofö-
nelyk , maar anderen van beiderley Kunne j*^"'^'

als hebbende bovendien een Styl of Stamper
met een Vrugtbeginzel , dat eene fiaauw worde

,

die het Zaad bevat.

fc. De menigte van Smrtcn , tot drie - en - veer-

tig toe , welken dit Ccflagt heeft , deedt on-
zen Ridder daar Afdcelin-en in maakcn, naar
dat de Bladen of eenvoiuUglyk gevind , of tn-en

en driepaarig, of gepaard cn tevens gevind, of
dubbeld gevind zyn. De twee eerfte Afdeelin-
gen hooren hier t'huis , en bovendien van de
anderen nog verïcheide Soorten.

( I j Stuipboom , die ongedoornd is , mei ge- T-

vinde Bladen van vyf paaren ; dt Steelin^!^'^^

met Leedjes en gezoomd.
rctic^^'

De bynaam is van Plümier afkomftig ,

die dit Gewas Inga , dac wnarfchynlyk dc Bra-

filiaanfche naam zal zyn, genoemd hadt. Ont
Volk noemde het, volgens Marcgraaf,

Lq-

(i) Atimo/t inermli , Folils pituistïs qumqucju|ij , P«Io!o

trtfculato marginato. Syst. Nat. XII. Gen. iigj. p. 67;.

f^ez. XIII. p. 767. Hert. CUf. 109. Arbot SiliqaoG Bra-

filieofo. Sloan. Jam, i;?. Hij}, U. p. 58. T. igj. f. i,

Kaj. Hift. 1761. MA». Sur. T. ï i. Ingi floic ilbo .*iia')n;-.

to, Fmaa duld. Plu.^, sy.

IhHUU lil »Q|tf
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Hoofd.
STUK.

Suiker

FtuUr.-

Lottis : doch. hy befchryfc vier Sco^ccn \sn

.. Inga , allen de Bladfteelen op zyde gewiekt

hebbende of gezoomd , en decze hceftze bo-

vendien met Leedjes. De BrafiÜaaiifche worde

geen groore Boom , maar brengt Haauwen voort

van twee , drie of vier Duimen lang , met

eenige bruinachtige Boontjes , die als in een

Bed van witte Zyde of Fluweel leggen, even

als onze Boeren Boonen; doch die zelfltandig-

heid is zeer lekker en wordt van de Inlanders

met fmaak gegeten. Met reden kan ik hem
derhalve Suiker - Peulen Boom noemen. By Me-
RIAN vindt men gezegd , dat het een groote

Wilde Boom is in vSurinamc, met Pluisachtige

Bloemen , wiens Zaadhuisjes lange , gedraaide

Peulen zyn , die zwarte Boontjes bevatten in

zekere Lymigheid leggende , welke men af-

zuigt , en ze deswegen Zoete Boontjes noemt.

Van de gcftalte der Bladen kan men uit de

Afbeelding oordeelen. De Bloemen zyn een-

bladig, cnkclbroederig en veelmannig.

n. (2) Stuipboom , die ongedoornd is , met ge-

Fagif/ia. yinde Bladen van twee Paaren , den Ste4

Een Amerikaan fche Haauwdraagende Boom

met Beuken - Bladen , op 't Eiland Barbados

groeijende , en aldaar de Spaanfcbe Eik gety-

nlto. J
»cq/^»t«r. H^y?. :6 1 . T. 1 6

1

rolUs Amoicona. &c. fiUK. f-i-



P O L Y G A M I A. 607

teld, Icvcrc dceze Sonrt uit, die de ^^^^^^^
j^g^^

by Kroontjes , en ke!broederig , veelmannig , xxu
doch geen Klier tuifchen de Vinbladen hcefc. Hoofd.

Mooglyk zal het een andere Soort der
-^^«^^J,^^

van M A R C G R A A F Zyn. i«tm.

De Heer Jacquin nam, in de Bosfchen op

't Eiland Martenique, deeze Mimofa waar, als

eene digte Kroonbcom van dertig V^oeten , heb-

bende dikwils een regtcn Stgm van tien Voeten

hoogte, en een Voet dik. Het witachtige Hous'

was met eene bleekbruine gladde Schors be-

dekt. De Bladen v/arcn twee- en Ibmtyds drie-

paarig gevind, ovaalachtig Homp, donkergroen

en de uiterlleri ver de grootften , drie of vier

Duimen lang. De Bladftcelen hadt hy niet

gezooüid gevonden. Een enkele digte Aair ,

van twee Duimen lang, bevatte ongevaar veer-

tig witachtige Bloemen , byna zonder Reuk ,

met geelachtige Meelknopjes. De Vrugt vpas

een Lederachtige bleekgeele Haauw , met eene

v^irachtige zoete Pap, daar in bcflooten, wel-

ke de Ingezetenen gewoon waren uit te zui'

gen, noemende zo wel den Boom als de Vrugt,

his doux» of Zoete Peulen

.

(3) Stuipboom , die ongedoornd is , met ge» m.

Phafeolu» arboreus
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II» yinde Bladen van twee paaren; de onder'

^xiu^ fi' ^Wjw kleiner , den Bladjleel li-

Hoofd- niaal.

Sttap- Onder den naam van Ongedoornde Mimola

met vier Vinblaadjcs en eene Eyronde Klier,

tusfchen de laagften die kleiner zyn , komc

deeze in dë befchryving van den I'uin van

Cl I FFORT voor. Plukenetius noemt-

ze de Vierbladige , Boomachcige , Phafeolus van

Ceylon, in de Koninglyke Tuin van Hamptor-

Court zig bevindende. Men vindt 'er, door

den 'Hoogleeraar J. Bormannus, in zyne

befchryving der Planten van dat Eiland, gewag

van gemaakt.

'y- f4) Stuipboom , die ongedoornd is, met twee-

n^mi^t paarige gefpitjie Bladen.
Twee-

V^^' Tweepaarig wordt deeze Soort genoemd , om
dat 'er , in dezelve , twee gepaarde Bladen

voortkomen op twee gepaarde Steeltje?. Men
acht het de Katou - Conna te zyn van Malabar

,

by Ray gemcimdlndifchePeuldraagendeBoomf

met een vyfbladige Bloem (*}. Dezelve is

(*; Li,NNj;us, nietten

ta doBuSooit «enbladlg
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een hooge Boom , met den Stam drie of vier^j^^f'^

Voeten dik, den Bast en het Hout bruin heb- xxi!

bende, met een rood Merg; de Bladen door-^°oFJ

gaans gepaard op hunne Steeltjes; de Bloemen
^^J^

Pluisachtig de Vrugten zyn fpiraale, Wolli-i^tf^r

ge, Haauwen, door 't open gnan haare zwar-

te gladde Zaadkorrels vertoonende op een van

iDinnen roode Schil. De Boom is altyd groen

,

en altoos met Bloemen of Vrugten beladen.

Men noemt dezelven Favas Orelheiras in 't

Portugeefch, en Oorhangers in de Nederduit-

fche Taal, om dat zy een zo fraaijc gedaante

(ai) Stuipboom, die ongedmnd is, metduh- m.
beid • gevinde Bladen , de halve Finnen Arhri

Jpits; den Stam Boomachtig,

Deeze , op vogtige plaatfen van Jaraaika en

de Karibifche Eilanden door Sloane cn

Browne waargenomen, fchynt echter door

den Heer Jacquin in de Wcstindiën niet

gevonden te zyn. De eerfte Autheur noemtze

Boomachtige allergrootfte Acacia, die ongedoornd

(zi) Mm0/a inerm.» (Folns b.?.nnat,s , Pi

*cutis &c. Syst. Nat. XII. Keg. XIII. Mimofa

ticc cinereo &c. Bbown. Jam. 252. Acacia 1

ÏLUK. ^;«». V. T. Z5I. f. Acacia Arborer

SLOAN. 157. H!ft. II. p. 54. T. lïz.
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K. is , met de Vinbladen zeer groot, witte Bloc-

Afdeel.
j^^j^ ^ en omgedraaide, hoogroode, dikke zeer

«ooFD- fraaije Haauwen. B k o w n e geeft 'er den naam

STUK. van Edomachtige Mimoja , met eene Afch-

hf>^^ graauwc Schors: de Liloem - Aairea Klootrond ;

de Haauwen van binnen rood, met zwart glin-

fterend Zaad. Plukenetiüs merkt aan

,

dat de Bladen van een breedcn Grondflcun fpits

uitloopen. De grootc Bladllcelcn , zo vvel als

de Takken en alle de Steeltjes ruig, zyn bezet

met zeven paaren van zydelingfe Bladfteelcn ,

die ieder zeventien paaren van Vinblaadjes heb-

ben, waar van de onderden kleinst, volgens on-

zen Ridder.

3fxn. (aa) Stuipboom, die ongedoomd is, met dub-

UbSl!' beid gmnde Bladm van vier paaren , de

Arabifche, yinnen langwerpig ovaal; de Bloemen en-

kelbroederig gebondeld , den Stam Bmi'

achtig.

Door Hasselquist werdt, in Egypte,

deeze Soort van Mimofa waargenomen, wel-

ke hy een Boom tytelt , in 't Arabifch Lehbek

genaamd , en ,
dewyl die in de Hoven te Kai»

ro groeide, zal het Gewas mooglyk uit Ara-

bic

. (iz) Mimofa inexrais , Fdiis pinnatis gaadrijugis «r.

2yit. Nat. XII. Veg. XIII. Mimofa FoJus pinnatis &c.

HASSELQ. Aa. Ups, I7JO. p. s4^'«- 473-- 5 J 2. Acacia

non fpinofa laj. Or. Cdutex Folus &c. FlUK. Mwr. U. p.
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bie afkomftig zyn. In tweejaarigen , die hy II.

aldaar gezien hadt , was de Stam naauwlyks ^^JJf^
een Arm dik, en de grootte als een Kerfen-HooFo-

of Amandelboom ; doch het worden Boomen
zegt hy , van hoogte ais de Gebouwen. Hy
meldt alleenlyk , dat de Bladen gevind zyn

,

dat is met korte Steeltjes aan een gemecne

Rib gehecht j fluitende zig, met het ondergaan

van de Zon , tegen elkander. De Bloemen
ftonden ieder op een eigen Steekje, en Iiadden

een gekleurden , vyftandigen Kelk, waar in ecu
Trechterachtige Bloem , van dcrgclyke Kleur,

dat is , uit den witten geelachtig , met veele

zeer lange Meeldraadjes , en een Jangwerpig

Vrugtbeginzel , wordende een platte Haauw of

Peul , van anderhalf Voet lang en rykelyk een

Duim breed. «

L I N N^ u s geeft maar een Span langte aan

de Peul ; zyn Ed. zegt , dat de Bloemen by

gefteelde Bondel tjes voortkomen , en dat het

getal der Vinblaadjes , die een Duim langte

hebben , van twaalf tot twintig is, In de Af-

beelding der aangehaalde Oostindifche van Plit-

KENETiüs , vind ik op 't hoogst maar tien

Vinblaadjes , en de Bladen hebben geen 't

Blinde blyk van dubbeld gevind of vierpaarig

Jte zyn. Van waar is dan de bepaaling deezer

Soort afkomftig ?

U. Desk^ III, Stuk,
Qq2
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II. (23) Stuipboom, die ongedoornd is, met duh-
AvDEEL. jgj^ gevinde Bladen , de huitenp Fiiu

Hoofd- blaadjes grooter , omgekromd en Wollig.

S/a Aangezien LiNN^Ens deczen zeTf m de

WuS c
^^^^^^^^^^^ "^"'^ gehad heeft cn dus befchree-

" ven, zo kan men niet twyfelen of die zal wel,

gelyk zyn Ed. zegt, de Vinblaadjes gTadachtig

met Wollige Steeltjes , de Bloemen Kroonswy-

ze en Vcelmannig , met ruige Kelken , de Bla-

den dubbeld gevind , van vier paar Bladdeel-

tjes, vyederom met vier paar Bladen aan ieder

Vinfteeltje, hebben. Zon dan ook dit, by abuis,

op de voorgaande Soort toegepast zyn ?

Zyn Ed. brengt hier bedenkelyk 't huis, deH

Brafiliaanfchen Haauw- Boom van Br eyn, die

door denzelven geacht wordt de Guabi- pocaca-

hiba te zyn van M a r c g r- a A F , een Heefter-

achtige Boom , in Stam , Takken ,
' Bast en

Hout, naar den Vlierboom gelykende, hebben-

de ook dergelyke Reuk en Spongicus Merg

:

maar Bladen als die van de Fraxinelle , mids

dat dezelven niet getand zyn , bly - groen , dun

en rtyf , van hoven glad, van onderen Wollig

ruig, als de Salie - Bladen. Steeltjes van een

Handpalm lang , die meest twee of drie by el-

kan-

fiUquofa Brafdiana.Siliqua tortuoft, frutescens, Fraxinelli fo-

liiï. Breïn. Cent. I. T. 15. aii ?G»abi- pocaca • biba. MARCSfc

SrMs, uu rw. Srgt, 17».
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Icander , zelden één alleen , uit de zyden der

Takjes voortkomen , hebben ieder een Kroontje '^xxl^

van meer dan twintig zeer welriekende Trech- ^^oo^D''

lerachtige Bloempjes, vol van Pluisachtige Meel.^"^"^*

_

draadjes met geele Knopjes. De Bloemen af-^cm."'

vallende, 't welk , volgens Piso , in Maart

gefchiedt,- volgen zoete Haauwen, die krom ge-

draaid en mismaakt zyn , in 't eerst groen , door

-de rypheid zwart wordende en verrottende. Voorts
LeetC'.deeze Boom ook de eigcnfchap van zync
Bladen 's avonds te fluiten cn 's morgens we-

derom tc openen : zo dat men hem mede onder

xIq Slaapende 'Boomen teiien km.

(29) Stuipboora , die Doornen heeft in plaats xxix.

van Stoppeltjes , twee aan elkander gegroeid , ar'^fra.

TMt dübbeld gevinde Bladen,
dra^gS-

Van deeze vindt men , onder den naam van

Gehoornde Acacia uit Oostindie , in 't Werk van

S E B A de Afbeelding , doch het is een Gewas

uit Westindie , wordende by H e u n a n d ez
de Hoorndraagende Boom getyteld. Dus noemt

het ook CoMMELYN eeü Mexikaanfch Ge-

Vfos , naar de Acacia gelykcnde , met Hoorn-

ach-



(514 Veelwyvige Boomen.

II. achtige Doornen , die naar Osièn - Hoornen

*^xxi^^*
z^"^^^"^^" ' o'gf^i^s P L ü K E N E T I u s. De Heet

Hoofd- J a c q u i n trof het in de Bosfchen by Kartha-

STUK. gena aan. Hy bevondt het een Boom te zyn

,

iwm'*^^'
hooger dan twaalf Voeten , met veele

Takjes als een Pieramied opgroeijende. De-

zelve heeft de Blaadjes klein , zo wel als de

Bloemen, die geel en reukcloos zyn, tot een

digte dunne Aair verzameld. De Peulen bevat-

ten een Botcrachtig Merg , waar in de Zaadcn

leggen. Zeer zonderling kwamen zyn Ed., aan

dit Gewas , de gedagte Doornen voor, onder

de Oxels der Takken en Bladfteelen , volmaakt

naar Osfc - Hoornen gelykende. Zy waren fora-

migen langer dan vyf Duimen , van buiten glad

cn bruin , van binnra hol, en, die aan 't end

open waren , vd van Mieren , welke
, op het

ininftc fchudden of (looten aan den Uoom , als

ten Regen daar uit vielen. Zo dezclven op de

Huid kwamen jontftöiidt onmiddèlyk , door liaa-

ren Beet, een vuurige Jeukt, welke dikwils

over 't KvAirtier Uurs aanhieldt , en waar op

een Zwcll;;v,' volgde , die in een Dag ver-

dween.

xxxir (3^^ Stuipboom met drievoudige Doornen »

S^nepalfche (xz) M\mofa Sp^nis ternis, fntermcdlo rfBexo, Foliis M-

^cacia. pj„„,t!s , Flotlbns fj^icaris. 5yxf. Nat. XII. Vtg. X"!. Mi-

presfo !xvi eUiprico. AdansoïJ ex B. JUSSIEU. Mimoft fpinfs

icruiais difti«^ï &C. H9rx. Cliff,zo9, Hort. Ups. H6. ^oVf^



P O L Y G A M I A. Ö15

de middeljle omgehoogen , dubbeld gevinde

Bladen en Jairswyze Bloemen.
'

H.

Decze Score, wclkp den Heer Adansonst

in 't Land van Senegal was voorgekomen , hadt

een gladde ovaalachtige, famengedrukte Haauw

tot haare Vrugt. Men vindtze in de Europifche

Kruidtuinen , onder den naam van Mimofa met

twee gepaarde Doornen , de Bladen dubbeld

gevind , hebbende ieder Vinfteeltje wederzyds

meer dan vyf Blaadjès, Het zou de Acacia van

A L p I N u s zyn , die 'cr aldus van fpreekt.

Men vindt 'er menigvukiig^ fioeraen van, in

de Bergen Sinaï , naby de Roode Zee, alwaar

die de grootte van 'Moerbezie- Boomen berei-

ken , breidende zig meer in ëe breedte dan ió

de hoogte uit. De Stam heeft een zwarte , ruu-

wc Schors 5 bezet met zeer fcherpe witte Door-

nen. De Bladen zyn langwerpig , zeer fyn in-

^efnec'dcn; de Bloemen klein, bleek geelachtig^

naar Wol - Vlokjes gelyker.de , als ronde Bol-

letjes. Die men te Kairo aanfokt hebben geelq

of bleeke ; dfe in de Gebergten van Arabiegroei-

jen witte Bloemen. ' Sommigen van deeze Boo^

men zyn Mannetjes, die geen Vrugt draagcn-;

anderen Wyfjes , met Veele Haauwen beladen'.

251- f. I. Arborfoliis pini

n. DEEL
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n. naar die der Lupinen gelykende, en, zowel
^
xxL^' de Bloemen en Bladen , van een zeer famen-

HooFD- trekkende Smaak.
STUK»^ Dat decze de zelfde zou zyn als die van
^icactg. plukenetius, Welke een witachtige Schors

heeft en ecne lange, ruige Haauw,of als die van

C A T E s E Y , met hangende , Fluweelachtige

Bloem- Aaircn, komt wat onwaarfchynlyk voor»

XXXIII. C33) Stuipboom met onderfcheidene Stoppel-

Tarr^jH* Voomen , en dubbeld gevinde Bladen , de

^'«ti->di
Vinfiedtjes agtpaarig ; de Aniren kloof-

fche Aca. rond en oncrejleeld.

Decze Acacia uit de Westindiën , en wel
van 't Eihmd St. Domingo afkomftjg, kan daar-

om met regt IVestindifchs genoemd worden. Ook
^af 'er de Leidfche Hoogleeraar H e r m a n-
jsvs den naam aan, van Indifclie Jcacia^ met
Bladen van het Peuldraagcnde Scorpioenkruid

,

en bruine , Spilronde , Harstachtige Haauwen.
Omtrent den jaare 1.6 11 in de Famefiaanfche
Tuin , te Rome , gezaaid zynde , en aange-

kweekt, is zy voorts in de Tuinen van Europa
.gemeen geworden , wegens den lekkeren Geur
der Bloemen, De Geneesheer Aldus , Opziender

tipulanbus diftinftis; Foüïs bipfnn;

Hcis globofis fe5lilibus. Hort. Ups.

la. AID. Farn. 2. RAJ. Wjl.
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van dien Tuin , heeft dit Gewas afgebeeld en n.

befchreeven. .
^'^^f^

Hy verhaalt in den jaare 1623 , dat het toenHoof^

reeds Boomen maakte van twaalf Ellen hoog ;stük.

ja dat die grooter zouden geweest zyn , indien

het niet door de Winterkoude veel geleeden

had. Dewyl .hy tevens de grootte by die van

een Hazelaar vergclykt, zo geloof ik niet, dat-

liier door hem gewoone Ellen gemeend worden ^

maar op 't hoogst Cubiti, gelyk Vitruvits
heeft , van anderhalven Voet. Dit blykt te

meer , om dat hy den Stam zegt maar een luil-

ve Palm , pi; oogeyaar esen Handbreed, dik ge-

weest te zyn. Aan de Takken waren lange ,

taaije, Loeten, gelyk die der Hazelaaren, met

dergelyke Schors bekleed, doch. bogtig, en hier

en daar, zo wel als aaa den oirfprong der Blad-

ileeltjes , bezet met tweevoudige , aan de zy*

den met het Steeltje famengegroeide fcherpe

Doorens, wel een Duim lang, eerst roodachtig

en vervolgens wit van Kleur. De Bladen be-

Uonden uit vericheidc Steekjes met ovaalachti-

gepaarde Blaadjes , insgelyks tegenover el-

kander aan een langen Bladüeel gevoegd. De
Bloemen kwamen als kleine groene Bolletjes

te voorfchyn , gelyk het Vrugtbeginzel van een

Aardbezie , wordende vervolgens geel en na

verloop van twee of drie Dagen een ruig wit

Bolletje , als een VVy- Kwast, van Meeldra:-

jes der menigvuldige Trechterswyze Bloempjes

famengefteld.

Qq 5 Twce-
\ lUDEEUlILStUK»
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Tweemaal 's Jaars , in 't Voorjaar en dc

Aw>FEL. Hcrfsc , bloeide dit Gewas tc Rome, en wel

Btv^i- ^'^^ overvloedigfte in
,
September , doch die

STUK. Eloemen gaven geen Vrugr. In een zodanig

^iatu. Bloembolletje heeft hy wel honderd en meer

Kelkjes geteld j die ieder veertig of vyftig Haair-

dunne Meeldraadjes , met geele Knopjes , uitga-

ven ; zo dat het getal dier Draadjes , in zulk

een Bolletje , ten minltc vier- of vyfhonderd

was. De Smaak dcezcr Bloemen was famec-

trekkende met eenige bitterheid : de Reuk als

die der welfiekendfte geele Violieren of Muur-
bloemen , en zy behielden 7.dfs gcdroo{.^d zyn-

de dien Geur. De Boomen raakren 's Winters

haare Bladen kwyt , en bleeven kaal tot iö

Mey. Op de Bloemen, die zy dan uitgaven,

vo'gden trosfen van Haauwen
, fomtyds tien

by malkander, een half V^oet lang en een klei-

nen Vinger dik , rondachtig en knobbelig we-

gens de ingenooten Zaaden, Deeze Peultn

waren eerst green , en ryp Wordende zeer zwart

van Kleur : de Smaak der jöftgen of groenen

.-Tr fttTirrtrckJccrdc en deeze hoedanig-

hciv. vcrm:'njci\ic door de rypwording , geeven-

de de '/aadcn, die men daar in vondt, als één

zulke Zaadkorrel maar een weinig tyds in de

Mond fjewf ntcld en pekaauwd werdt, niet al-

leen e-:r h^cfcn Smnak , maar ook een zeer

ftcrken Siank van Look.

(34) Stuip-
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(34) Stmphcyom met uitgefpreide Stoppel-Door^ II.

nen, de Bladen dubbeld gevind, de buiten- ^^^^^^

jle der zydvinnen door een Klier onder Hoofdt

JcJieiden : ds Bloem - Aairen Klcotrond t^»STOK«

Dceze Soortelyke bcfchryving, op rekening
^J^lf'^'^^

van Hasse#.(^'üi.st , is by hem als voi-t.

Uy noemt het Gewas , Mimofa met dubbelde ,

afgezonderde ,
kortachtige Doornen, ; de Bladen

dubbeld gevind de Jmaldedingen wederzyds van

7neer dan agt Blaadjes. Her. is, zegt hy, een

groote , zeer Takkige , Gommige Boom , die

Bioemen als Hoofdjes, geel, een weinig klei-

ner en donkerer dan in de nabuurige Soort

heeft; dc Peulen uit famengedrukte, langach-

tige , Leedjes famcDe;efteld ,
lang en los : de

Zaaden rondachtig ,
famengedrukc. De Door-

nen zyn even als in de nabykomende Soort , maar

merkelyk korter, en niet naar de punt verdun.-

nende.
Vaa

iiwi I)ijugis. Hort. Ciif,

Hij}. I. p. fï9. VESLING. JE^ypt. T. i. DOD. Pempt. 75:.

ToUHN. hfJ. 60$. ACTcia jEgyptiaca. HERN. Mtxicajt. 8£^.

Acacia ven f. Spina «^ptiaca , fubratundis Foliis , Florc lu-

teo ,
S^liquS {.aucioribus Istlimis ghbris nigricantibus. PluK.

lU D«I..IIItSTOS,
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n.
. Van de^e Soort komt, zegt die Autheur,

^xf^^^ Arabifchc Gom, de Gummi Thuris en Suc-

Hoofd- cus Acacia , en niet van de andere , die men
STÜK.^

tot dus verre daar voor gehouden heeft. Om
dat dezelve by toeval alleen in Europa over-

gebragt was, en A lpiw us ook geen onder-

fciieiding hadt gemaakt, hebben alle Kruidkun-

digen , en befchryvers der Enkel^e Geneesmid-
delen , die aangezien voor de Echte Jcacia

JEgyptinca, , daar ze door de Egyptenaaren

naauwkeurig van onderfclieiden wordt , niette-

genllaande deeze twee Soorten aldaar onder
malkander groeijcn. Zy noemen , naamelyk ,

de gene die de Gom en het Sap geeft, Cha-
rad ; de andere , die van -geen gebruik is ,
Fetne.

„ Het verfchil beflaat : i. In de Groette :

5, want de Echte Acacia wordt een zeer groo-

„ te Bóom , en de andere bereikt naauwlyks

» meer dan agt of tien Voeten hoogte: 2. In

„ de uitwendige gedaante der Bloemen , welke in

5, de Echte donkerer , een weinig kleiner en
„ niet zo bcvaliig voor 't Gezigt of den Reuk
5, z^. n : 3. In dc fiquur der Haauwen , welke

3, in dccze met Leedjes , als gezegd is, in de
.5, andere Rolrond en effen zyn: 4. in 't getal

. 3, der Vinblaadjes aan de Zydv'nnen , 't welk

„ in dc Echte grooter is , zelden minder dan

„ agt en d kwils ven Paarcn u^rmaakende; in

Si de onechte zig dikwils tot vyf Taarcn be-

,3 paalt.

„ Bei-
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5, Beiden komen zy , in Neder - Egypte , II.

„ zeldzaam , en meest in de Tuinen voon: ,^^xxl''"

5, hoewel men 'er ook fommigen van zelf gcHooFD-

j, groeid vindt; gelyk in de Zand- VVoeftyn*^"'^*

„ by de oude Begraafplaatfen der Egyptenaa-

„ ren; maar in de bovenfte deelen van Egyp-

„ te zyn geheele Bosfchen van de Echte Aca-

cia , als ook in Steenachtig Arabic , alwaar

„ de Arabifche Gom in groote veelheid verga-

dcrd wordt, en nevens den Noordelyken In-

3, ham van de Roodc Zee , aan den Voet van

j, den Berg Sin"n , v^aar de Witte Gom , ge-

„ naamd GuwmT/jMrij, voortkomt. Men geeft

aan deeze laatfte alleenlyk dien naam naar

j, een Haven in die Zee, by de Stad Kairo,

„ Thur of Tlior genaamd. Men moet hier om

„ geen Wierook denken. De Gummi Thuris

„ is alleenlyk helderer , witachtig of geheel

5, zonder Kleur : de Gummi Arabicum minder

„ doorfchynende en uit den rosfcn of graau-

„ wen geelachtig".

Zie hier dan den oirfprong van de Arabifche r>e

Gom, zo van de grove als van de fyne of wit-^^^^f*^''*

te Soort , die van de Gom van Senegal zekerlyk in

plaats en ook waarfchynlyk in afkomst verfchilt,

als komende dezelve , naar alle gedagten, van

de andere Soort, hier voor befchreeven, de Se-

negalfche genaamd , of ook van andere Boo-

men. Ik heb van derzeiver gebruik en nuttig- ^^yj-ö.

heden reeds gefproken *. bi.'

'

Wat
H. mtu ni* stuk;
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II, Wat het van ouds zo beruchte Succus Aca.

^'xxf^'
''^'^ aangsac j wordt geperst uit de onrype,

HoofÓ- groene, Haauwen van den Echten Acacia - Eoom

,

STUK. en dan , dik gekookt zynde , tot Koekjes ge-

Hct sa^ maakt , en dit is tot ftemping van Bloed , en
vau caci

'^^^^^^ groote Ontlastingen , wanneer die uit

eene flapheid der Vaste deden ontfhian , zeer

dienftig. Men heeft 'er ook een Hartfterkende

kragt aan toefchrceven , die zeker!yk in derge-

lyke gevallen plaats heeft, en hierom is het een

der Ingrediënten van de Theriaak , Mithridaat

en andere 'Winkelmiddelen. Doch , aan den

eenen kant , krygt: men dikwils driar voor het

verdikte Sap van orrypeDuitfchc Slee -Pruimen,

en, aan den anderen kant , wordt het Sap der

Echte Acacia teKairo, van de Ledcrbereiders,

in groote menigte tot het zwart maaken van

Huiden gebezigd , zo A l p i n u s melde.

Veslingius geeft , in zyne Aantekenin-

gen op dien Autheur, eene zeer goede Afbeel-

ding van een Tak van den Echten Acacia-Boom,

met zyne Bladen , Dooraen , Bloemen en Vrugten.

Het Succus Acacia heeft , ni: twintig Jaaren

„ lang , (zegt hy , dit Ichryvende in den jaarc

„ 1638,) debra^ve Man, Cos mus de Ni-
„ GRIS, Apotheker te Venetië, in Europa

„ overgezonden. Dceze drukt, met een Pers,

,j het Sap uit de Haauwen, die nog groon zjn

,

„ in een Stecnen Mortier gc(i:anipt, en laat niet

j, hetzelve , op de manier der Ouden , in de

.5, Zonncfchyn dik worden, maar in een vertind
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„ Eekken , door de hitte van een Stoof lang- IL'

„ zaam uitdampen, tot dat een Druppeltje daar
^''^J^*

3, van koud wordende volkomen ftolle. Dan , Hoofd-

„ op een zuiveren Linnen doek nitgegooten

3, befluit hy 't zelve , zo dra het laauw gewor-

„ den is , in Osfen Blaazen. Het Sap , op

„ deeze manier bereid , geenszins verbrand zyn-

3, zynde ,
rosachtig bruin , niet onaangenaam

„ ruikende, wordt tot de gebruiken, van onzen

^, Alpinüs voorgefchrceven , zeer dienfb'g

5, bevonden."

Uit Zaad van decze Acacia, 't welk Fabids

CoLUMNA van Keizer Feudinand bekomen
hadt, kreeg hy, te Napels, Boompjes van drie

Jaaren , ter hoogte van drie Voeten, doch hy
icon 'er niets dan de Bladen aan waarneemen : zy
ftiervën door de ftrenge Winter - Koude. De
Keizer , zegt hy , perfte zelf het Sap uit de

geweekte Haauwen, dat zuur, famentrekkende,

rosachtig doorfchynende , en in Koekjes famen-

gegroeid, diende om beste Theriaak te maakenj
waar op zyne Maicflcit zig byzonddr toeleid

,

gebruikende byna alle de Ingrediënten volgens

't Voorfchrift. Het drooge Zaad , uit de knoo-

pige , platte , Haauwen genomen , fcheen als

met zekere glanzige Gom beltreeken te zyn,
die men 'er door fmelting in Water af kreeg en
dan verdikte tot Klonten. Waarfchynlyk zaldic

een Soort van Arabifche Gom geweest zyn. Hy
merkt aan , dat de Farnefiaanfche geenszins dee-

ze Echte Acacia is, 'twelk hy door Ycrgelykin^

def
H. DlEi., in,
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n. der Afbeeldingen van dc Egyptifche met de

xxi!" Mexikaanfche aantoont, voegende 'er vervol-

fche, welke zo wel van die beiden als van do

Senegalfche aanmerkelyk verfchilt f*).

Met de befchryving van decze drie Soorten

van Acacia , onder dc Mimofa's betrokken ,

ftap ik af van dit uitgebreide Geflagt , om de

overigen onder de Hceflers te befchryven
,

gaande daarom thans tot dc Tv/eehuizigen onder

de Veelwyvigen over ; welker eerfte Geflagt

den naam voert van

De Gcflagtnaam flrekt ter vcreeringe van den

Leipziger Heer J. Go t l i e b G l e d i ï s cIh ,

door v/ien onze Ridder nu ruim dertig Jaaren

, geleeden , tegen de beoordeelingen van den Heer

SiGESBEK, 70 dapper werdc verdedigd : cn

die naderhand ook een Samenftel der Kruid-

kunde , in 't jaar 1764 , wel insgelyks op de

Sexen der Planten gegrond , doch op een andere

manier gcfchikt , aan 't licht gegeven heeft.

De Mannetjes - Bloemen hebben go wel den

Kelk als de Bloem driebladig en zes Meeldraad-

jes : de Wyfjcs beiden vyfbladig : de Twee-

flagtigen den Kelk in vieren gedeeld en de

() In zyne Aantekeningan op F.ECCHI Uitgaivc .c!« WK-

dc Afbeelding by van eene Mefopotami-

G L E D I T s I A.

Bloem
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Êïoem vierbladig en zes Meeldraadjes. Zo wel lU
in deezc laatften als in de Wyfjes- bloemen is

'^^J^*^-
een Stamper, en Vrugtbeginzel , dat een Haauw hoofd-
wordt. TUK.

Twee Soorten bevat dit Geflagt, de eene in

Noord - Amerika , de andere in Oostindie

t'huis.

(i) Gleditfia met drievoudige Doornen aan de i.

Oxels der Bladen.
?ru!lnLi

Dit Gewas , bevoorens Cafalpinddss door"'^**

den Ridder getyteld , en door M i c h e l 1 u s

genaamd Melilobusy voert thans den naam Van
Gedoomde Gleditfia. In de Zuidclyke deelen

van Europa kan het in de open Lugt blyveii

ftaan, zo de Heer Gouan aanmerkt. Ca-
T E s B Y bevondt hetzelve zeer booge , wyd uit-

gefpreide Booraen te maaken , welken zeker

Heer aan de Rivier A&hley geplant hadt, alwaar

die op verdronken Land groeiden. Doch fchynt

ook de eigentlyke woonplaats van hetzelve ia

Vir-

n. \is*>- p. 67S, reg. XIII. p. 771, Gleditfia. Hert.

g. GroN. Vlrg. 18 3. GOüAN. Monip. jio. Gleditfa

DU HAM. Arhr. I. p, t65. T. 105. M-!iIobus. MiCH.

. Cïfalpinoides Folüs pinnatis ac duplicato - pinnatii

.
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II. Virginie te zyn , aangezien de Heer C L A

^Txi^^* '^^N aanmerkt, dat men 'er den naam vanH<?-

Hoofd- ney-Locust aan geeft , ürekkende de Haauwen,
STUK. niooglyk na dat zy uitgepeld zyn , des Winter»

veel tot Voedzel van het Vee. Deeze Haauwen

zyn kort en Eyrondachtig , bevattende een

Boon. Het wordt van denzelven Driedoornigs

Aeacia , met breede bruine Haauwen , die een

groene zoetachtige Pap bevatten, getyteld. Ptu-

KENETiüs hadt zodanig een Acacia , met Bla-

den van Oostindifche Boonen , te Londen voort-

geteeld , die van Suriname afkómftig was, ge-

zien. Dc Bladen zyn dubbeld gevind, en gc«

lykcn veel naar die van 't voorgaande Gellagt,

GM'fi
Gleditfia zonder Doornen,

doüJifdê. Deeze Soort groeit op 't Eiland Java m
Oostindie. Men vindtze derhalve Javaanfche

ongedoornde Acacia, met zeer groote glanzi-

ge Bladen , Cadawang by de Ingezetenen ge-

naamd , in de Beaumontfche Tuin getyteld.

Niettemin wordt daar toe ook de Ongedoornde

Amerikaanfche Acacia van den Fleer Miller,
met paarfche Bloemen en zeer lange Meel-

draad»
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tJwadje j de Haauwen plat en ru'g hebbende , It.

t'huis gebragt. De Bladen, zegt Linn^us, A^^^^^l.

zyn dubbeld gevind ; de Vinlleeltjes met vier Hoofd-.

paaren van fpitfe , gladde , glinfterende Blaad- stuk,

Jes , en de gemeene Bladfteel loopt in een zag-

len Doorn uit*

Fraxinus. Efcheboom.

In dit Geflagt komen Twecflagtigc en Wyf-

5es- Bloemen voor. Sommigen van de cerften

hebben geen Bloem noch Kelk , anderen

een Kelk , die in vieren gedeeld is , en ecce

vierbladige Bloemkrans 5 met twee Meeldraadjes

cn een Stamper , welken de Wyfjes - Bloemen ,

ook y van eene Lancetswyze figuur hebben , ea

zodanig is insgelyks de figuur van het Zaad.

Drie Soorten zyn in hetzelTe opgetekend ,

als volgt.

(i) Efcheboom met Zaagswys' getande Fm- i.

bladen, de Blomen zonder Blaadjes.
tx-finlT^

Deeze Soort is door gantfch Europa gemeen.
^"'""'"^

Ray zegt , dat dezelve zo wel in de warme

als

fï) Fraxhut Fplioüs ferratig , Floribus apaalls. Syit. JVir*

Xir. Gen. 1160. p. 67J». reg. XIII. p. 771. Fiaximu Flohbgi
aadis. Htrt. Clif. 469. Fl. Swc. gjo; 926. Mat. Jftd. 471.
AotEN Lugüat. DALiB. FAris. 306. Fraxinus exce!-

fior. C. B. Pin. 4U, Piaxinus. DoQ. Peigft. 771. TtVR.VF,

^fl' J77.

Rr
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als in de koude Landfchappen groeit: evenwel

fchynt zy in de Zuidelyke deelen van Europa,

overal , zo veel niet voor te komen , als in de

Noordelyke. In Karniolie, immers, werdt zy

'door Doktor S co poli niet aangetroffen. Ia

Duitfchland , Vrankryk , Engeland en onze Pro-

vintiën , is zy zeer gemeen ; ja in S weeden

zodanig , dat nfienze byna overal in de Haa*

gen 5 nevens de Landeryên , aantreft. Men
coemtze aldaar Ask , dat veel overeenkomst

heeft met den Hoogduitfchen naam Efchm-

Baum en met den Engelfchen Tree ymoog-

lyk, 7.0 RflY wil, van de Afchkleurigheid der

Schors afkomflig. De Italiaanfche naam Fras-

fino , de Spaanfchc Fraxino en Fresno , de Fran-

fche Freme , zyn buiten twyfel flegts verande-

ringen van den Latynfchen naam Fraxinus , naar

den Tongval der byzondere Natiën ,
gelyk men

dien in de Landtaal van Provence noemt loii

Fraisfé,

Deeze v\^ordt door de hoogte , onder den

naam van Fraxinus exceljior y van de volgende

onderfcheidcn. Hy munt by andere Boomcn

uit door zynen regten Stam , die op zig zelf

ftaande Weer en Wind verduurt , en dus als

den Palmboom van Europa uitmaakt. In *c

groeijen. en in 't opfchieten is hy zeer gewil-

Kg, doch verdraagt het afkappen zo wel niet

als de Ypen en Wilgen, wordende daar door

dikwils geheel mismaakt. Anders kroont hy,

Cerlyk uit, Hy wil gaarn groeijen aan Rivie-



ren en Wateren, en niettemin is zyn Hout zo II;

droog , dat men de levendige Takken , zo als ^S?''

'

zy van den Boom gekapt of gebroken zyn ,Hoofd-

aanflonds kan branden. Men teelt hem alleen-

lyk van Zaad. De Wortels hebben die eigen-

fchap , dat zy zig ver langs de Oppervlakte uit-

fpreiden , 't welk niet alleen een groote vas-

tigheid aan den Boom geeft , maar ook den

Grond zodanig te famen houdt, dat men dit

Gewas van een kundigen Hovenier niet alleen

aangepreezen vindt , om de Stranden en Dy-
ken onzes Lands daar mede te beplanten , ten

einde die voor den flag van 't Water en voor

Stormwinden te beveiligen , maar ook om
Aarden Wallen voor het inftorten en uitkabbe-

len te befchutten, enz. (*),

Op alle Efcheboomen, nogthans, is dit niet Verfchei.

toepasfelyk. Men Icrygt'er uit Zaad, die nooit*^^*'^'''''-

groote Boomen worden : men krygt 'er , die zeer

knobbelachtig opgroeijen : ook komen 'er met
zeer glanzige Bladen voor, die weinig deugen:
zo dat hier in een uickiezing plaats moet heb-
ben. De beroemde M i c h e l i o s , te Floren-
ce, vertoont zevenderley Bladen van Efcheboo-
men , met Bloem en Zaad , om het verfchil aan
te wyzcn , 't welk zyn Ed. onder de Groote

Elchen

() P-eréand, d,r HoU, Maatfchnpp. X. DEEL. II. STUK.
bladz. 13 3. Wenfchdyk ware het , inderdaad , dat dcezeBoom
m onze Provincie, inzonderheid in Noordholland

, tot Wind-
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n. Efchen gevonden hadt. Het zyn maar enkele

^^xxL^* Vinbladen , die hy afbeeldt : want de Bladen

Hoofd- der Efcheboomen beftaan , gelyk bekend is , uit

verfcheide langwerpig ovaale , gefpitfte , aan
^'^ ^ "'"^'den rand gekartelde Bladen , die aan fommige

Plantfoenen breeder, naar die der Ockernooten-

Boomen gelykende , voorkomen , en de zodani-

gcn groeijen in de Bosfcben door geheel Toska-

nen y wordende op de Velden geplant om de

Wynftokken daar by te laaten opklimmen. Hier

^ van vondt hy 'er één met de Vrugt lang en

' ftomp^ een anderen met de Vrugt kort en pun-

tig. Op de zelfde plaatfcn kwam *er hem met
rondachtiger Bladen voor , en eene Spacelswyze ,*

een andere met eene Hartvormige Vrugt, tot

het zelfde oogmerk dienende. Sommigen had-

den de Bladen Laurierachtig , of Lancetswys'

ovaal en eenigen geheel Lancetvormig; te vree-

ten ruim driemaal zo lang als breed. Deeze

laatfte was kleiner van Gewas , hebbende het

Zaadhuisje dun en ftomp. In 't geheel zyn door

deezen Kruidkenner ten minfle twaalf Verfchei^

denheden van den Grcotcn Efcheboom , in Tos»

kanen van zelf voortkomende, aangetekend.

Dc Heer L inn jeus geeft aan dit Geflagt

alleenlyk TwceHagtige en Vrouwelyke JBloc-

men ,
gelyk in do Kenmerken is gezegd. Tour-

UEFORT merkt aan, dat in de Bloemen van den

Efcheboom , fomtyds , het Vrugtbeginzel ont-

breekt , en deeze zouden dan Mannelyke Bloe-

men zyn. Dit wordt door den gcdagtcn Mi-
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CHEI.IUS bevestigd, zeggende, dat zulks U,

wel in Bloemen met Bloemblaadjes als in die^xxi.^^

met enkele Meeldraadjes plaats heeft. De groo-HooFD-

te BoERHAAVE veimoeddc derhalve i^ict^J"^^^^

zonder reden, dat 'er, onder de Efchen , Manne-
'

tjes
,
Wyfjes en Tweeflagcige Boomen zyn : ten

minfle hadt hy, door een oplettend onderzoek,

cenigen vrugcbaar , anderen onvrugtbaar , be.

vonden : het welk door my en anderen ook waar-

genomen is. In beiden, zo wel die vrugtbaar

als die onvrugtbaar zyn , komen de Bloemen

reeds in 't vroege Voorjaar te voorfcliyn , eer

de Bladen uitlpotten , doch het Zaad , dat in

langwerpige Zaadhuisjes, als Sleutelbosfchen by

elkander hangende , vervat is , wordt niet eer

ryp dan in de Herfst. De Mos - achtige Bol-

letjes , die men als tusfchen deeze Trosfen voor-

komende afgebeeld vindt, zyn zeldzaam.

Men heeft aan dit Zaad, dat in de Geï^r-es- GabmiK

leunde van gebruik is , wegens de zonder!'-

figuur, den naam van Ornithoghsfum of Lingua,

Avis, dat is Vogel- Tongetje , grieven. 'l>>c

een half Drachme 's morgens met een Glas

Wyn ingenomen , is het zeer Pisdryvende , en

dienflig voor de genen die met Waterzugt of

de Geluvv gekweld zyn , zo men zegt. Van

den Bast des Efchebooms hebben veelen als van

den Koorts - Bast en in deszelfs plaats , niet

«onder vrugt , in Afkookzel of Aftrekzei, ge-

bruik gemaakt. Het Poeijer van denzelven dient

rot hetzelfde oogmerk. Men neemt den binnen-

Rr4 Bast»
II. DEEL, III. Stuk.
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11. Bast, die eerst wit is en door 't droegen gee]

Afdeel, ^-ordt, hebbende een bitteren Smaak, ookdieu-

Hoofd, ftig zynde tegen andere Kwaaien. Aan het Hout
STUK. is van E T T M u L L E R een Sympathetifche kragc

x/tÈetesm.ju 't ftcmpen van Bloedftortingen ta»gefchree-

ven ; weshalve de Duitfchers aan deeze Soort

ook wel den naam van Wondboom geeven. Aan

de Bladen fchryft men gemeenlyk een Wond-
heelende kragt toe; doch zy worden zeldzaam

inwendig gebruikt. Pl i n i u s heeft het Sap,

dat uit deezen boom vloeit , als een onfeilbaar

Middel tegen een Vergiftige Slangen - Beet aan-

gepreezen , mids men dan tevens de Bladen

üp de V\>>nde leggc. Een groen Takje, met het

cene end op 't Vuur gelegd , laat tot het andere

end een Waterig Vogt uitloopen , 't welk tegen d^

Doofheid zeer dienftig zou zyn. Om kort te gaan ,

deeze Boom levert , volgens fommigen , een

geheele Huis- Apotheek uit. Zekere Jefuit, ge-

naamd Pater SchotTj heeft zeven - en - der-

tig Artikelen by een vergaderd van byzondere

iragten, die aan fomraige deelen van deezen

Boom zyn toegefchreeven. Het meefle gebruik

wordt hier te Lande van dcszelfs Hout , zo

tot Brandftof , als tot Wagenmaakers , Stoelen-

inaakers , Draaijers en ander Werk gemaakt.

Het is witachtig gefprenkeld van Kleur , zeer

taay en ligt: weshalve men ook Snaphaanen of

Musketten uit Efchen Planken zaagt, en van

de Takken Hoepels om Tobben en Kuipen



(2) Efcheboom , die de Finbladen Zaagswyze II.

getand heeft, de Bloemen met Bloem^^^^^
blaadjes, Hoofd^

Om deeze reden geeft onze Ridder, elders, "^^^i^^:;^^

aan deeze Soort den naam van Efcheboom metOmus.

volmaakte Bloemen. Onder de Verfcheidenhe-a,nfchê.;

den van M I c H E L I u s fchynt het de Dertien-

de te zyn, daar ik van gefprokcn heb, als klei-

ner zynde van Gewas en de Bladen langwerpig,

zeerfmal , hebbende, en deeze wordt de Bloem*

trosfen draagende getyteld; hoewel 'er, volgens

dien zelfden Autheur, ook een groote breedbla-

dige Soort is van dien aart. Linn^ds on-

derfcheidt deeze Soort van de voorgaande, niet

alleen door de gezegde fmalheid der Bladen

,

maar ook doordien zy allen aan den gemeenen

Bladfteel, die effen is, even groot zyn; daar in

de andere het uiterfte Blad grooter ïsendeBlad-

fteel gezoomd.

Men noemt deeze Soort van Efch , die ook

in 't Gebergte by Lyons vak, in de Kruidkun-

de Ornus, Zy groeit in de Zuidelyke deelen

van Europa , in 't byzonder in Italië, cn van

dee-

Cz) FraxiKus FoIioUsferratis, FlorlbuscorolIatij.Syjf.JVaf,

XII. ^eir. XIII. Fr. Floribus completis. //erf. Ups, 304. Hort'.

Clif. 470- ROYEN Lugdhat, 396. Mat. Mti. 476. Fr. hurailioc

f. altera Thcophrasti mlnore et teniiiore folio, C. B. Pin. 41*.

ïr. Florifera bütryoides. MOR. Pnl. 26j. Hort. AngL 33. T.
9. Fr. tenuiore & uiinore foüo. J. B. Hijl. I. p. 177.

IK Deel, ui. stok.
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ïï. deeze , als ook van eene Verfcheidcnheid der

^xxif" gemcene Efchen , met ronder of Pimpemel-Bla-

Hoofd- den, bevoorens gcdagt, is het dat in de Zuide-
STUK. deelen van de Landtong van Italië , in 't

E/cèdcm-^yy. Napels en den Kerkelyken Staat, naa-

melyk , als ook op Sicilië, die berugte en zeer

nuttige Drogery, Manna van Kalabrie genazmd

,

wordt ingezameld (*),

Tnzame- 9, Alle Boomen van dien aart leveren dezelve

ïiMna! « ^^^^ moeten jonge Boomen zyn ,

5, wier Schors nog effen is , zonder kloven. Uit

5, den Stam en de groote Takken \'an de zoda»

5, nigcn vloeit met droog Weer, van den twin-

55 tigflen Juny tot het end van July , van 's mid-

5, dags tot 's avonds, van zelf een helder Vogt,

9, dat allengs tot verfcheide Klonten flolt , hard

9, en wit wordende, Deeze fchraapen de Boe*

5, ren 's anderen daags , wanneer het een droo-

j, ge Nagt geweest is , met Houten Mesfen af,

9, vergaderenze in on verglaasde Potten en droo-

genzo vervolgens op wit Papier , tot dat zy

9, niet meer aan dc Handen fcleevcn. Dit is de

5, beste Manna van Kalabric , welker Inzameling

9, voor dien Dag door een opkomende Regen

9, verlooren gaat.

9, In Augustus, wanneer dc Boomen niet

h , als van den Wilden , dien men gewoorfyk Omus nw

rUs. ies Med. Tom. I. p. 27 : maar het gene ik hi<

cr ftcl , is uit Gec^ïroï Ma,u Md. veel laater j
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meer zodanig Sap uitzypelcn, beginnen zy tu

InfnydiDgen in den Stam, zo van de eene als
^^if^"

de andere Soort dier Efcheboomen, te maa- Hoofd-

ken door den Bast tot op het Hout, en dee- stuk.

ze geeven een grooter overvloed van Sap ,
£/-^^'>^m*

het welke van den middag tot den avond

vloeit, loopende dikwils tot op den Grond,

cn aldaar in groote Klonten Hollende , die

men dan aan Hukken fnydt en op dergelyke

manier droogt. Men noemtze Forzata of

Forzatella , dat is geforceerde of gepynde

Manna. Dezelve is roodachtiger, flegcer en

dikwils met aarde en vuil gemengd. Deeze

twee Soorten noemen zy Manna di Ck>rpOf als

komende van het Ughaam des Booms.

„ Een derde Soort van Manna > welke zy op

de Bladen van deeze Boomen verzamelen ,

wordt Manna di Fronda door hun geheten.

, Dezelve zweet, in de Maanden July en Au-

,
gustus , omtrent den middag

,
Druppelswyze

, uit de Bladen der Efcheboomen , en , door

, de Hitte der Lugt uitgedroogd , groeit de-

, zelve famen tot witachtige Greintjes , als

, Geerst- of Tarwekorrels, waardoor fomtyds

, de geheele Boom zig als met Sneeuw gedekt

, vertoont. Weleer was deeze veel in ge-

., bruik; doch tegenwoordig wordt zy, om de

,
mocielykheid der Inzameling , zelden in de

., Winkels van Italië gevonden.

„ De Icaliaanen maaken onderfcheid tusfchen

„ de gepynde Manna van ^Boomen die reeds

3j OH-
II Deel* IU< Stuk»
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' II» ;, ongepynde van zelf hebben uitgeleverd , cn

^^xu^' 5» van Wilde Efchen , welke 'er niets van

Hoofd „ gegeven hebben , houdende de laatlte voor
^'^^^* „ de beste. En , in de Wonden of Sneeden,
ji/cMocm.^^

welken zy in zulke Boomen gemaakt hebben,

een Houtje , Takje of Strooitje fteekendc,

„ laaten zy het uitvloeijende Sap daar om ver-

dikken , waar door zy die fchoone
,

lange ,

„ groote Stukken van Manna bekomen , welke

„ men Uitgelezen Manna noemt : zynde daar

„ aan dikwils nog een teken van dat Stokje

3, te befpeuren. Die men in heldere, zuive-

„ re , rondachtige Greinen bekomt , in 't Franfch

j, genaamd Manne en Larmes , is niettemin wel

5, zo goed. Hier aan volgt, in waarde, de ge-

5, woone Manna Calabrma , cn die men in

Apulie verzamelt , hoewel deeze niet zeer

j, droog en wat geelachtig is : dan de Siciliaan-

fche, die witter is en drooger: eindelyk de

„ gene, die by Civita Vechia, in deKerkelyke

5, Staat , valt , welke drooger , duiftercr en

3, zwaarder is , en van minder waarde."

Uit het gezegde blykt , dat de Manna van

Kalabrie het eigentlykc Sap , en wel waarfchyn-

lyk het overtollige voedend Sap der Efcheboo-

men is ; even als wy dit van de Manna van

Briangon , uit de Lorkeboomcn , en van den

Suiker der Ahornen reeds gezien hebben. Le-

MEttY houdt deeze ook voor een Soort van Man-

na, en de Vierde Soort zou die zyn, welke in

Arabie valt op ftekelige Heefters , en Termia-
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hin genoemd wordt , waar van ik in 't vervolg
^^^^-^

zal fpreeken, xxi.

Onder alle deeze Soorten van Manna is die Hoo/n-

dcr Efcheboomen het kragtigfte Purgeermid-

del, doch niettemin van een zeer zagten aart :

zo dat zy veilig kan ingegeven worden aan

zeer jonge Kinderen , zeer oude Luiden , hoog

zwangere of Kraamvrouwen en allertederfte

Geftellen. In andere Mcnfchen wordt dikwils

een groote veelheid , om zelfs maar een zagte

Ontlasting te maaken , vereifcht. En , wanneer

zo wel de Giftc als de werking der Manna ,

door byvoeging van andere Jngredienten , gelyk

gewoonlyk , naar den eifch , door een kundigen

Arts gemaatigd en bepaald wordt , dan is 't een

zeer heilzaam Middel. Zy komt in verfcheide

laxeerende Eleftuariën der Apotheeken.

(3) Efcheboom met ongekartelde Bladen en ni,

ronde Bladjteelen. Imri^^l^

De Karolinifche Efcheboom met fmalle nc-^^^^*

derhangende Bladen , aan beide enden fpits ,

wordt deeze van C a t e s b y genoemd
; zeg-

gende , dat het Boomen van taamelyke grootte

zyn. Clayton voege 'er by , dat zy de

Zaad-

(j) FraxinusToWoWi integcrtimis , Petiolis teretihus. Gron.
riT^. 120. ROÏEN L»jrf*flr. 533. FraxinusCarolinienfis.Folü';

angaftiorifius utrinque acuminads pendulis, Catesb. Car. l.

tT. lo. SELIGM. H, Band. ï\. 60,
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II. Zaadhuisjes gewiekt of gevleugeld hebben. Dé-

Si!" zeiven komen ronder en breeder voor, dan in

Hoofd, de gewoone Efchen* Linn^us zegt vart

fmaller , dat ik niet kan zien* De groeyplaats

is dan in Karolina en Virginie.

DiosPYROS. Basterd - Lotus,

In dit Geflagt hebben de Bloemen den Kelk

CD Bloemkrans, beiden, in vieren gedeeld, en

de laatfte Bekerachtig , met agt Meeldraadjes*

Dit zyu de Mannelyke, maar de Tweeflagdgefl

hebben bovendien een vicrdccligen Styl , vsror-

dende het Vrugtbcginzcl ccn Befie met agt Zaa-

den.

Twee Soorten komen 'er in voor, als volgt*

^
(i) Basterd - Lotus , die de Bladzyden van

Kerfeboom vcrgdeeken by een Gewas, Diox-

pyros genaamd , dat 'er alleen door de hoeda-

nigheid der Zaadkorrclcn van vcrfchilde. Die

4+7. Pfeudo. Lotus & Lotus Africana altesa. CWt. Efu, ï5*<

JJ7, Gwajacana. TOURNf. Inji. 6oo,

Dtosfyrtt
Lotus.

verfchüknde Kleur heefu

Door Theophrastds vindt men den

naam is door Ridder gegeven aan den

Bas*
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Basterd' Lotus van Matthiolus of Ca- IV

M E R A u ï u s , waar van gezegd wordt , dat het
'^^ïxf.^

een hooge Boom is, met breede, langwerpige, Hoofd-

llyve en fterk geaderde Bladen ; een Vrugt als^*^"^'

de Sebesten hebbende , maar veel kleiner, dici^.ff,;'"'^

door de rypheid blaauw van Kleur wordt, van

binnen met veele Steentjes en niet onaangenaam

van Smaak. Deeze Boom was vreemd in Italië,

en wordt van C. Bauhinüs de Afrikaan^

Jche breedbladige Lotus getyteld ; behalve wel-

ken 'er nog een andere is , die hy noemt Smal-
bladige of Wyfjes Afrika-iiifche Lotus, Deeze
is ,

volgens Camerarids, mede een hoo-

ge Boom , die Besfen draagt van dergelyke fi*

guur , kleur en inhoud , op de zelfde manier

,

ongcfteeld, in de Kelkjes aan de Takken zitten-

de. Deeze kwamen ook wel in Italië voor ,

doch waren 'er van elders gebragt. Hy merkt
aan , dat zy , zeer ten onregte , van de ItaKaanen

voor Pokhoutboomen gehouden , en deswegcn

l^gno Santo getyteld werden. Linn^eu»
zegt, dat de Woonplaats van deeze Soort is in

L^Dguedok, Italië en Barbarye.

(2) Basterd- Lotus TBtfJ de Bladzyden eveneens

gekkurd.

(l) Diespyrts Folionim

II. p. 200, ijj, 437. D. Fc

149. ROYEN Lugdbat.

nri. is6. FL nrg. 162. Gu

Virginia.,

fchs.
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H« De Kleur der Bladen, die aan beide zydea

xx!!*" eveneens is, onderfcheidc deeze, welke deMan-
HooFD- netjes- en Tweeflagtige Bloemen op byzondere

^'^^"^"^^^ heeft. De Mannetjes hebben zestien

Lotuj[
' Meeldraadjes

; agt onder de anderen. Men vindt-

ze Guajacana getyteld door Catesby en

Parkinson verzekert, dat het de Pishamin

der Virginiaanen zy, die zeer gelykt naar den

Pokhoutboom. Het wordt een groote Boom

,

die het Hout witachtig , hard doeh broofch ,

met een dunnen groenen Bast gedekt heeft,

maar de Schors der dunne Takken is grysachtig,

en hier aan komen veele fchoone breede groe-

ne Bladen , zeer naar die van den Pokhoutboom
gelykende. De Vrugt trekt in grootte naar

een Dadel , met een zwart Huidje gedekt, en
heeft een zoet Vleefch , waar in drie of vier

groote, dikke , platte .Steenen of Zaadkorrels.

Deeze Vrugt zit in een Kelk met vier ftyve
punten , even als die van de voorgaande Soort.

De HeerKa LM vondt deezen Boom, in Pen-
fylvanie en Nieuw Jork, overvloedig op vogti-

ge Velden en aan de Water -Beeken. Dezel.
ve werdt van de Engellchen Perfimon , en van
de Sweeden, aldaar woonende. Mispelboom ge-

heten. In de Herfst wierden eerst deszelfs

Appeltjes ryp, doch zy waren te wrang en

bitter

lüana Pishamin difta. Pluk. AU. iSo. T. :4+. f- J- RaJ-

^«A «Q». Loü Afiican» fiaiiUs Indica. C, fi. Pk, ft*.
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bittef om te eeten , eer zy van den Vorst door- IL.

drongen waren geweest. Dan wierden zy zo^^^j^*^

fmaakelyk , dat men 'er zelfs gebruik van maak' Hoofd-

te onder de Nageregten. Waarfchynlyk hebben^^"^'

zy den aart van onze Mispelen, dat zy naame-

lyk eerst tot een beginzel van Rottigheid moe-

ten komen , eer zy eetbaar zyn. Men zuigt ook

het Vleefch af, en werpt de Steenen weg. Van
deeze Appeltjes, zegt hy , werdt, met by-

voeging van Mout , Bier gebrouwen , dat zeer

aangenaam was, en Brandewyn gellookt. Het
Hout van deezen Boom is tot allcriey Werktui-

gen dienftig; doch men moet. het niet lang in de

Lugt, aan Zonnefchyn en Regen blootgéfteïd^

leggen laatcn , of het verrot, 't Gewas loopt

Op een Akker llerk voort, en kan van Stek wor-

den aangekweekt , maar het # niet zeer beftand

tegen de Koude. .

N Y s s A. Waterboom.

Geen Bloemkrans of Bloemblaadjes heeft dit

Geflagt , maat een Kelk in vyven verdeeld , eq

tle Mannetjes -Bloemen h'ebben'tien , de Tweè*

Hagtige yyf Meeldraadjes , benevens een Stam-

per. Het Vrugtbeginzel in dezelven wordt een

Pruimvrugt.

Onze Ridder heeft maar ééne Soort opgete-
^j;^^

kend (i); doch aangezien door den Heer MiL-«f«"V.

LER kaanfchc»

(i) Nysfa. Syit. ïfAt. XII. Gen. iitfj. p, (579. Vtg. XIH.

Ss
"

ïl.DEIum.SlVK,
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LER een andere met geheel effenrandige Bla»

xli^.^*deD, terwyl de onze getande Bladen heeft, is

Hoofd- voorgefteld, zo vraagt L i nn Aus, of die ooit
STUK. g^j.j. yerfehiiien ? Inderdaad , wanneer mert

hmt^" ^^'^ beide Afbeeldingen van C a t E s b y , hier

aangehaald , befchouwt , dan fchynch het wel

byzondere Boomen te zyn.

Dié Autheur noemtze beiden Tupeia, waar-

fchynlyk volgens den Amerikaanfchen naam ,

en zegt, dat het hooge Boomen worden, groei-

jende op Mocrasfige plaatfen , op Ondieptell iö

de Rivieren , eè zélfs in *t Water. De Éla-

den van den eenen gelyken zeer naar Lauriér-

Bladen ; die van den anderen zyn breed en rond-

achdg , als Lindebooms Bladen ; maar aan de
kanten met grootboeken onregelmaatig uitge--

fneeden. In deeze"elyken de Vrugten^in groot-

te , gedaante en Kleur , zeer HÈÈt een kleine

Spaanfche Olyf : in de andere zyn het Eyvor-

mige zwarte Besfen , die aan lahge Steelen han^

gen , fcherp en bitter van Smaak , doch tot Aas
dienende voor Gevogelte en Wilde Dieren.

Deeze bevatten zo wel een geflreeptcn Steea

als die anderen. Het Hout van den Laurierbla-

digen is taay en hard, tot veelerley Werkhotit

p. 771, N.FoIüs Inttgerrlmls. Hers. Cllf. 4*2. m.t^bmea
lis multifloris GRow. Plft. Jii. Arbor ia aqtia tatcéns &e

Catisb, Cétr. I. p. T. +1 & 60. SELfCM. ^tg. I. Band. p
66. M. 82. II. B. p. ï6, PI. 20. Fmmina. Nysfa pedunculi

nnifloiis. Gros. rirg. 121. Cynoxylon AméHcanum FoTk

cttjiiusailo moüi 0c tqwd. fww.^ 1x7. 17». f. «.
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dienftig; dat van den anderen is wit, week en ï?-

SpoDgieus , wordende van dat der Wortelen

als Kurk gebruik gemaakt. Hoofd*

De eerfte van C a t e s b y , met Laurierbla- ^^^^^^
den, is in de Virginifche Flora van den ouden Jasw/

Gronovius genoemd Nysfa met veelbloemige i

de andere Nysfa met eenbloemige Steeltjes. Dee-
ze laat/Ie wordt voor het Wyfje gehouden, en

dezelve zou het Amerikaanfche Hout zyn , 't

welk de Engelfchen Black DogwGodt dat is zwart

Honden - Hout heeten
, volgens P l u k e n e-

Tiüs: maar hoe komt zulks met het zeggen

van Catesby, dat het Hout van deezen

Water -Tupelo wit is, overeen?

Naar den vermaarden P i s o , die door zyn

Reistogt naar Brafil , en de befchryving der

Natuurlyke Hiftorie van dat Land,by de Kruid-

kundigen zeer bekend is , heeft Pldmier
deezen Geflagtnaam ontworpen.

In hetzelve hebben zo wel Tvveellagtige , als

Mannetjes- ea Wyfjes- Bloemen, zy op de
zelfde ofop byzondere Stammen , ^aats. *t Is een

Kbkswyze Bloem, aan den rand in vyven ge-

deeld, met vyf of zes Meeldraadjes en eenen

Stamper, welke in fbmmige Tweellagtigen mis-

draagt. Anders levert die een Vrugt uit, wel-

ke vyfkkppig is, met ééne Holl^eid ea daair

in een enkel Zaad.

Twee Soorten komen 'er in voorj als volgt.

Ss 2 O)
H. DEW.. III. STUK»



644 Veelwyvige Boomew,

ÏI. (i) Pifonia met de Oxeldoornen zeer uitge-
'Afdebl. ... ^

XXI. oreia.

•TOK. Onder deeze bepaaling komt thans het Ge-

Pj/i«/«
vooXf dat onze Ridder weleer eervoudiglyk

Gtïoom
^^^^^^'^^ Pifonia getyteld hadt. Plümier

de. ' geeft 'er een Lymerige Tros- Vrugt aan. Brow-
KE noemt het Klimmende Pifonia, met fterke

Ranken , ovaale , wederzyds uitgerekte Bladen

en zeer fterke kromme Doornen. Sloane
noemt het een naar den Paliums gelykende

Boom, met Doornen , een groenachtige Bloem,

die uit vyf Blaadjes fchynt te beflarn, aanTros-

fen, en eenedrooge, naakte, gefleufde Vrugt,

als van de Klisfen , zynde een Soort van Rharri'

nus of Lycium^ Fringego by de Jamaikaanen

genaamd. -

De Heer J acqo in nam dit Gewas op Ja-

maika en St. Domingo waar. Het is , zegt zyn

Ed., een onaanzicnlyke Boom, die zwaare Tak-

ken als Ranken uitgeeft , welke zig zelf niet

kunnen ophouden. Daar aan zyn , by de Oxels

der Bladen , fterke , fpitfe Doornen
, regthoekig

op den Tak , met haakswys' omgekromde pun-

" (i) Pifinia Spinia axlUaribus patentisGmis. Syst. Nst.XVL.

Gen. ii62.p. 6%o. Hort. Cl^. 4^7. Pifonia asfurgens &c.

Bbown. Jam. zs%. Pifonia aculeata , tFrufta glodnofo Se

lacemofo. Puim. Gen. 7. Ie. 227. P i. RbaiBW» T tycium

Tringtgt Jamaicenfibus diftarr. Plok. Alm» jit. T. lo». f. *.

Paliuro affinis arboi fpinofa &c. Sloan. Jsm. IJ7. Hift- U»
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ten. De Bladen , die ovaal , fpits en gefteeld II-

zyn, groeijen tegenover elkander. De Bloemen ^Hf^
zyn klein en calryk , uit den geelen groen , en Hoofd*

komen by Trosfen voort. Zyn £d. bevondtj^TUK,

dit fommigen van deeze Boomen onvrugtbaare

Tweeflagcige , en anderen vrugtbaare Wyfjes-

Bloemen , zonder Meeldraadjes j voortbrag-

ten.

(2) Pifonia vut ongedoornde Takken, ii.

Die zelfde Heer vondt in de Bosfchen om-^on^e-
llreeks Karthagena in de Westicdiën . een Oö-^^'"*^^
gedoomde Pifonia. Deeze maakte een regtdam-
mig'-n Kroonboom, van twaalf en fomtyds twin-

tig Voet^ hoogte, met eenen Stam van vyfDui-
men dik. In digt Kreupelbofch groeijende »

evenwel , nam zy cene dergelyke Geftalte als

de andere aan. De Bladen en Trosfen verfchil-

den weinig, zo min als de Bloemen, maar vaa
dezelven kwamen op den eenen Stam onvrugt-

baare Tweeflagtige, op een anderen Stam vrugt-

baare Tweeflagtigen voor. De Vrugt was een
zwartachtige weeke Befie, langwerpig rond en
ilomp, een witachtig Vleefch bevattende, met
^én Zaad, Meest* vondt men deeze Besfen als

van

fi) Pi/oma inermis. Syst. Nat. XII. TTeg. XIV. jAcq.
-4«'r. Hiji. Z7S. Pifonia Malaharica non fpinofa. Amm Herk,
5S2. Kata -kara-walü. Hort. Méd. VII. p. 33. T. iz.BUftM.

IrJ. p.

Ss 3
n. Deeï.. III. Stuk,
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II, van Infekten opgevreten , zo dat het Zaad al-

Afdf.el. leenlyk overbleef.

BoofD- Zyn Ed. merkt aan , dat met deeze Soort

STUK. geenszins overeenkomt de Katu-Kara-walli

van Malabar , welke daar toe betrokken was

door onzen Ridder. S L o A n E , inderdaad ,

tiadt zulks bedenkeiyk geacht, ten opzigt van

de voorgaande Soort , en , dewyl de Neerduit-

fche naam , volgens Commelyn, Salk - Doorn

(ik denk Slak 'Doorn) is , zo heeft dit weinig

overeenkomst met een ongedoornd Gewas.

De derde Rang van deeze Kïasfe behelst de

Driehuizigen, dat is te zeggen, die op byzon-

dere Stammen dricderley Bloemen, wat de Kun-

ne aangaat , hebben , en daar van zyn alleenlyk

de twee volgende Geflagten gemeld.

Ceratonia, Karoben - Boom.

Hier heeft een Tweeflagtige Bloem plaats,

met eenen vyfdeeligen Kelk , zonder Bloem-

krans , vyf Meeldraadjes , en een Draadachti-

gen Styl. In fommigen komen Mannelyi<e, in

anderen Vrouwelyke Bloemen voor. De Vrugc

ïs een Lederachtige Haauv| , met veele Zaa-

i den,

I. De eenigfte Soort (i) voert, om dat die

(t) ceratonia. Syst. Nat. XII. Gen. ii€7- p- «S»-

XIII. p. 773. Hort. Ups. Z96. Mac. Afed. ^SS- HASSELq^ It. 49iï

Siii<iaa.C^. Epit, i}9.DQB.Fempt, 7S7.TOi;rnf. InJ^. 57

Haau-

Gron. Oriënt. C. B. P:k. 400.



Haauwen 'er den Nederduitfchen naam van St.

yanf Brood aan geeven , daar van den bynaam.

Men noemtze in 't Italiaanfch Caroba en Caro- Hoofd-

ifola^ in 't Franfch Carobe of Carouge, en den^^"^*

Ëoom zelf Carougier , dat is Karohen • Boom. Bi-JdT*

De Spaanfche naam is Algarrovas , en die van

den Boom Garovo ; welke benaaminsen alte-

maal haare afkomst van den Arabifchen naani

Charub , pf van den Egyptifchen Carob, heb-

ben. De lemeenfte Naam , nogthans, in de
Winkelen , is Siligua of Siliqua dulcisy Zoete
Haauw. Men geeft 'er in 't Hoogduitfch en
Engel fch, zo wel als by ons, den naam van

Jans Brood aan : misfchien , dewyl men onder-

ftelt, dat de Vrugt van dit Geboomte, 't welk in

de Oofterfche Landen gemeen is , aan Johannes
den Dooper, in de Woefl:yn,tot Spyze geftrekt

zal hebben (*). De Griekfche naam van den

Boom is Keratonia, en die van de Vrugt Kerü'

4ion , waar uit de grootfte Geleerden met reden

•opmaaken , dat de Draf der Zwynen , op welke

in de Gelykenis van den Verboren Zoon gezin-

fpeeld wordt , in zodanige Haauwen beftaan

ïieeft rt). De

(*) Arbotes Chamobi^ nobis Siliqüat, quarum Fruftibos

f implere Ventrm ftmm de

t Overzetting van Jünius en Tremeixios , en met den
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Amhu Groeyplaats van dit Gewas i5 , boven»

XXI. dien, in het Ryk van Napels
, op Sicilië, Kan^

Hoofd, dia en Cyprus, inde Middellandfche Zee, io

^Jt^^üK
^P^"'^ Zuidelyke deelen van Vrankryk,

Jcamr'* Men vindt het in 't wilde meest Heefterachcig,

doch in de Hoven en Plantagiën fchiet het op
tot een Boom van taamelyke hoogte, mei; dikke

Takken zig uitbreidende. De Bladen zyn rond-

achtig ovaal , zittende tegenover elkander, by
paaren, aan een gemeenen Bladfteel, als die der

Ockernooten. In het gedroogde Takje, dat ik

'er van heb , is geen oneiFen Blad aan 't end,
zo min als in de Afbeelding by C a m e r a r i u s ,
hoewel men het in die van DoooMéus
vindt. De Bloemen zyn als in de Kenmerken
is gezegd, LïNNiEüs heeft het Mannetje en
Wyfje uit de Zuidelyke van deelen Europa, en
de Tweeflagtige uit de Keizerlyke Hoven gekree.
gen: zo dat 'er ten opzigt van de Driehuizig-
heid geen twyfel overblyft.

De Vrugten, van welken deezeBoom zynen
Latynfchen naam heeft, zyn breedc platte Haau-
wen, fomtyds wcl een Span lang of langer, dik
cn Vleezig, Zy hangen aan den Boom, en zyn
in 't eerst groen , doch , door de rypheid en het
droogen, worden zy uit den rosfen zwartachtig,
en bevatten verfcheide Zaaden , die in een

zoete

JicM^ntis Offieinaniu^ , die Gkotius , BOCHART , en een

wordt, tcbcidc bicngt,
*

^
de bcweeïd
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zoete Pap leggen. Verfch zyri zy walgelyk en
,

laxeeren ; maar gedroogd worden zy eenigszins ^xxu^
famentrekkende , zeer aangenaam van Smaak en flooFo-

gezond. Het AR-ookzel derzelven worde geacht^^"^*

een wonderbaar Middel te zyn tot ftilling van

den Hoest en verzagtinge van de Borst ; inzon-

derheid , wanneer zy gevoegd worden by Opi-

aaten. In de Oofterfche Landen is het een ge-

meen Voedzel voor de Menfchen en het Vee.

Waarfchynlyk zal daar omtrent het zelfde , als

omtrent de Dadels , plaats hebben,- dat men,
naamelyk , de flegte onvolgroeide Haauwen den

Beeften voorwerpt , en de goeden voor Menfchen

Leeftocht bewaart. Dit blykt te meer uit de

Ceratonia met oneetbaare Haauwen , welke Touii*

NEFORT , benevens die met korte en met bonte

Haauwen , als Verfcheidenhcden opgeeft, van

welke laatfle de Vrugt zeer fmaakelyk zou zyn.

F I c ü s. Vygeboora.

Dit Geflagt , bevoorens door Linn^eüs
onder de Cryptogamiaj wier Vrugtmaaking ver-

borgen is, geplaatst geweest, heeft zyn Ed. al

voor tien Jaaren , op de aanraading van den Ba-

ron MüNCHAüSEN, en uit aanmerking van
de nader Ontdekkingen omtrent deszelfs Bloera-

en Vrugtmaaking , hier onder de Veelwyvigen
plaats gegeven.

De Kenmerken , die zyn Ed. daar aan toe-

fchryft
, zyn een Tolronde, Vleczige, famen-

Ss 5 lui-
Ih DEEIrt III, STüK.
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il» luikende Vrugt, die als een gemeene Ontvanger

^^xn.^^ CReceptacüïum) de Bloemen , 'tzy op den zelfden

Hoo> B- Stam of op byzondere Stammen , influit en ver-
STüx. bergt. Het zyn Mannetjes -Bloemen met den

Kelk in drieën of Wyfjes - Bloemen met den

Kelk in vyven gedeeld ; beiden zonder Bloem-

krans ; hebbende de eerften drie Meeldraadjes ^

de laatilen eenen Stamper en een enkel Zaad.

In dit Geflagt komen thans tien Soorten voor,

waar van ver de meeften in Indie huisvesten ,

als volgt, .

fI'ui
Vygéboom met Handpalmswys* verdeelde

cJ^a.
_

Blade?u

Hier wordt de Eur&pifche Vygeboom bedoeld

,

die natuurlyk groeit in de Zuidclyke deelen van

ons Wcreldsdeel , op de Eilanden van Grieken-

land , en verder Oostwaards in ACe. Het is een

Geboomte , dat wel de Koude der Gemaatigde

deelen van Europa , doch geen afl te ftrengen

Vorst verdraagt , en in de NoordeJyl-e deelen

's Winters in huis moet ftaan. De Latynfche

naam Ficus is bewaard in 'c Italiaan fchc Fico ,

fi) Fhus FoüJs palmatw. Syst. Nat. XII. Gen. ii«8. p-

«81. reg. Xill. p. 774. Hort. CliJ, 471. Hort. Ups. jc^-

aii. GOUAN Memp. Ficus ommunis. C. B. Fin. ^n.
Ficus. DOD. Pempt. «12. Mas. Caprificus. J.

B. Hijl. I. p.

fpcdes plurimx.humilis, & fylvcflris,gu« CaprScuJ. TOURïUr.

/«^.WZ. AAJ. Hifi. XMU
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in 't Franfche jFVgttw
, m'tEngeKcheFig-Tree, ITJ

en zelfs in 'c Hoogduitfche Feigenbaim , met ^^^f^
den Nederduicfchen naam overeenkomftig. De Hoofd.

Spaanfchen noeinen hem Higuero. De Griek- stuk.

fche naam is Sy^é, de Hebreeuvvfche TJieenah. ^w^o<"«'

Van geen Geboomte , misfchien , vindt men
zo veel gewag gemaakt in de Heilige Schrift (*)

,

en in dat opzigc is het een van de alieroudllen.

Wy leezen dat onze eerile Ouders, onmiddelyk

na den Val , zig Voorfchooten maakten van de ,

Bladen des V^ygebooms , tot dekking van hunne

Schamelheid. Vervolgens komt deeze Boom
onder de uitneeraendften voor, ten aanzien van

zyne Vrugten , die met het Koom, de Oly-

ven. Druiven en Granaatappelen, den rykdom
uitmaakten van 't Beloofde Land. Daar wordt

onderfcheid gemaakt tusfchen goede Vygen en

icwaade Vygen, die niet eetbaar wareh : ja haare

voornaamfte hoedanigheid in de uitwendige Ge-
neeskunde, is in het geval van Koning Hiskia
opgemerkt (f).

De Vygeboom heeft, op zyne natuurlyke

Groc^-plaatfen , eene taamelyke grootte , doch
gcenen regten Stam, en dezelve is ook altoos

van binnen gevuld met eene weeke zelfftandig-

heid,

() 't Is by de veertig maaien, dat ïn het Oude cn Nieu-

ws Testament van deezen Boom , deszelfs Eiaden of Viuj-
ten

, gefproken wordt.

et) Xie het ecrfte Jerem. XXIV. r. r , a : het aRdcrc U.
KON. XX. y, 7.

11. mtu nu stuk;
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II. heid , geheel Spongieus , als die van den Vlier-

•^^J^^^^'boom , 't welk ook in de T4'ken en Looten

Hoofd- blykt. De Schors van deeze laatflen is brüin-

STUK, achcig groen , die der Takken en Stammen van

jonge Boomen Afchgraauw of witachtig en glad;

doch in oude Boomen worde de Schors taamelyk

ruuw. Dat zy niet zeer groot worden , zou aan

de Uitloopers , welken zy uitgeevcn , toe te

fchryven zyn. De Wortels fpreiden zig wyd
en zyd uit , met veele geele Vezelen. De bla-

den heeft hy groot en breed
; ja de grootilen ,

zo men aanmerkt, onder de Vrugtboomen van

Europa. Zy zyn dcor vier diepe infnydingcn

in vyf groote Kwabben verdeeld , en daarom

eenigszins Vingerachtig , donker groen , ruuw
en dik , vol van een Melkachtig Sap

, gelyk

derzelver Steelen , Takken en de geheele Boom.

Wcikach- Dit Sap heeft een byzondere , en van de Vy-
«Ê sap* gen zeer verfchillende hoedanigheid. Het is

bitter en fcherp , van reuk naar Wynruit trek-

kende Jymerig en van eenen walgelyken Smaak.

Inwendig in eenige veelheid gebruikt , werkt

het vry fterk naar boven of beneden: ja als de

Runderen Melk maar met den Tak van een Vy-
geboom omgeroerd werdt, zou die een Purgee-

rende eigenfchap hebben, volgens Cameuarius.

Doch de Melk ftremt door het indoen van dit

Sap, zo anderen verhaalen. Het dient tot Ge-
neezing van Kwetzuuren door Venynige of ver-

dagte Beeften, gelyk Scorpioenen, Spinnekop-

pen. Hommels en Wespen, wanneer men een
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weinig daar van op de gekvvctftc plaats (Irykt; II.

als ook tot wegneeming van Puistjes, Zweer-
^^Jl^**

tjes en andere Huidkwaaien. De Letters , daar Hooko-

mede op wit Papier gcfchrecven, droogea on-^"^"^"

zigtbaar op , doch worden , als men 't Papier

tegen 't Vuur houdt , zwart en leesbaar.

De Ouden hebben zig verbeeld , dat de Vy- De vmgt-

geboom de een igfte onder het Geboomte ware,

die geen Bloemen hadt. Ondertuslchen was van

het bloeijen des; Vygebooms in het oude .Testa-

menc gefproken (*) Cordus, die in het

voorde der Zefciendc Eeuw ter wereld kwam ,

en te Rome llierf in 't jaar 1 544 , was de eer-

fte , door wicn men eenige opheldering kreeg ,

en daar by bleef het wel anderhalve Eeuw : want

de beroemde Toiirnefort ftelde , in 't laatst

der Zeventiende Eeuwe, op het gezag van Cor-
pus de Bloemen voor j die binnen in de Vyg
begreepen waren. Doch behalve deeze Bloem-

pjes , welken men enkel als Flores pifiülati , en

dus niet anders dan Vrouwelyk kon aanmerken,

nam de jonge la EI t r e
, weinige Jaaren daar

na. in de Vygen, bovendien, ook Mannelyke
Bloempjes waar , welke boven by het Oog za-

ten , en de Vrouwelyken in 't midden van de
Vyg. Men vindtze beiden zeer duidelyk be-

fchreeven en afgebeeld , in de Vertoogen van

de Koninglyke Akademie der Weetenfchappen

van

tu DSEI4 in. sxvB»
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n. van Parys , op 't jaar 171 2. Mag nol een

Afdeel, ^^r Leden van de Koninglyke Sociëteit van

Hoofd- Moncpellier , hadt dergelyke Mannetjes Bloe-

sTüK. men in de Vygen reeds eenige Jaaren vroeger

VjgeheBm, waargenomen C*}.

Dit )aatftc zou tot eene aanmerkelyke beves -

tiging fchyncn te ftrekken van de Waarneeming

van gedagten Franfchcn Akademist ; maar alle

moeite , welke dc beroemde Keizerlyke Lyf-

Arts en Hofraad T re w, met de twee grootfle

Mikroskopiften van onzen Leeftyd, Leder-
muller en den Heer Baron v a n G l e i-

CHEN, beiden door iiunnc Werken bekend ,

aanwenden kon , om gedagtc Mannelyke Bloem-

pjes in groene Vygen te vinden , was vrugte-

loos. Inmiddels hadt de Italiaanfche Kruidken-

ner , P o n t e d e r a , in de holligheid der Vrug-

ten van den Caprificus , Mannelykè' Bloemen

ontdekt, en derhalve heeft onze Ridder denzel-

ven federt voor het Mannetje van den Europi-

fchen Vygpboom gehouden ; behalve welken 'er

ook zouden kunnen zyn diè ïn 't Voorjaar

Vrui^ten met ManneTykc Bloemen , onryp af-

vallende , en in 't Najaar Vrugten met Vrouwe-

lyke Bloemen , die in de volgende Voortyd eerst

ryp wierden, voortbragten , van dien Italiaan E-

rinofyccB genaamd : als wanneer deeze Vygeboo^i

weezentlyk driehuizig ware Cf/.
Die

(*) Hijl. it U StcUté R. dt MntpeiA tjxm 17€S. p. Ku.

^) Aangaande dit alles kan men een zeer uitvoeiig Berfgt

vladen in dc befchryying c'et Plans«i vöa de DeetJtt
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Die Waarneeming heeft aangaande de Re- If;

rrugting der Vygeboomen een denkbeeld ter^'Jfj^''»

baan gebragt , het welke met het Stelzel vanHoopD*.

LiNN^us flrookt. Men weet , dat töt de^*^"*»

rypwording der Vygen in de Levant zekere wer-gf,^^P*

king, de Caprificatie gemzmd , vereifcht wordt»

Uit verfcheide befchryvingeu , zelfs in onze Va-

derlandfche Taal, is 't Wereldkundig, hoe dei

zelve gefchiede C*). In 't algemeen zal ik maat

zeggen , dat aan den Wilden Vygeboom , Gjs

prificus genaamd , een foort van Vygen groei-

jen , die nooit ryp worden , maar dienen om de
Vrugten der tamtne Vygen > in de Levant, ryp
te maaken. Van de manier, hoe zulks gefchiedt

,

geeft J. B A u H I N us , het denkbeeld der Ou-;

den dienaangaande vcorftellende , deeze beknop-

te befchryving (fj.

„ Muggen of Vliegen, in de rottende Vrug.
5,' ten van den Wilden Vygeboom gebo-

„ ren , vliegen daar uit op de Vrugten van

„ den Tammen , en , dezelven door haaren

„ Beet

Fhmt. SeU -mw», étÜk. ftr Ehrft: (wdk Werkoofe

alwaar men alle de deeten van den Vygeboom , waar ran hiet
t^rokcn is, ten diüdelykfte en ultvoerigfte vindt afgc

(*) Zie het Vertoog over de rypmastimg itr Vjgtn « ig
livant

, door G. U RiviiXE. Uitsizogte rerJ^. Vh D,

Uv^!\^' hl

*^ ^''^ naai dt

(T) Hi/i. PUmt. Tom. L p. 13;.
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'
11. „ Beet geopend hebbende , tieemen zy daar

^xxi^' >' overtollige Vogtigheid naar zig, laa-

HooFD- ii tende tevens de Zonneftraalen in , waar door

j, zy die niet alleen beletten af te vallen, maar
y:jgehoom.

qqJ^ derzelver rypwording bevorderen en ver-

„ haaften.'* Tournefort , die de zaak

op de plaats zelve onderzogt heeft , was

ook van dit denkbeeld, en brengt tot bevesti-

ging van dat Gevoelen , als
,
qf 'er door he6

fteeken van die Vliegen, zynde een foort van

Wespen , in de groene Vygen een Gisting te

weeg gebragt werde , die de Rypwording be-

vorderde j het voorbcclu by van de Peeren en

Pruimen , die door Infekten geftoken eer ryp

worden dan anders; als ook, dat in Provence,

en zelfs te Parys , de Vygen fpoediger aanry-

pen , wanneer men in het Oog van deeze

Vrugten een Strooitje fteekt.

Maniet Dit is , wanneer men uit de overeenkomst

nu dn
'^^^"^^''^ » ^y"^ ontwyfelbaar : maar als men

,

^ ' '

aan den anderen kant , de Wegep der Natuur

in de Huishouding der Plantgewaslên gadeflaat

,

dan fchynt in deezen iets anders te moeten cn

te kunnen gebeuren. Dat het overbrengen der

Takken van den Wilden Vygeboom , op de

Tammen, door de Boeren in" de Levant, niet

zonder reden gefchiedt , heeft Tournefort
reeds beweezen ; doordien een Vygeboom al-

daar gemeenlyk meer dan tienmaal zo veel

Vrugten voortbrengt als in Prövence , alwaar

de Caprificatie niet werkftellig gemaakt wordt.
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jPie Steek - Wespjes , welken H a s s F. l q u i s t
zelf by Smirna in de Botten der Vygen gezien ArnSEu

heeft en befchreeven , Pfenes in 't Giiekfch H^f^/^,
êenadmd , en dus door den Ridder in zyn Sa- stuk.

menrtel gebragt (*; : doen buiten twyfel tot^;r^ff*wi

de aanryping en volkomenheid der Vygen ,

Veel ; doch Pojntedera verbeeldt zig, dat

deeze VVespen, uit de bloeijende Wilde Vygeü
overvliegende , zekèrlyk haare Wieken mét het

Stuifmeel , daar van , meer of min beladen heb-

ben , én dat zy dus , döor het Oog dér tamme
Vygen, die nog groen z^n, inboorende , en de

holligheid Van die Vrugt doorwandelende , de

Wyfjes - Bloemen met dat Stuifmeel bevrugten.-

Dit is niet onwaarfchyhiyk , wanneer men de

iioodzaaklykheid in acht neemt. Welke de Grie-

ken dwingt oin zorgvuldig op te paslèn, dat zy

Takken van den Wilden Vygeboom, eer nog

de Vygen open zyn , op de Tarnmen overbren-

gen : want anders konden zy dit Werk wel aan

de Natuur overlasten , ert Pltn ius meldt

,

dat zy die Takketi of Boomen zódanig plaat-

zen , dat de Wind de VÜegcn op de Vygeö
dryft et). Sommigen beweeren echter , dat

dccze manier vari Bevrugting geen plaats kaa
ijebben, om dat de Vliegjes, eer zy in de Tanï-

,ik
^/'^ ^"

^^^^^ ^""^ ^^'^ ^^^^ ^^''^

(t) HLnc Ficetis Caprificus perm tt iir ?J ratiouem Vcnti' ^
«flatus cvolactcs Culices in Ficus fetat.

Ti
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II. me Vygen booren , haare Wieken zuiveren zou-

^^^^^ den van het Stuifmeel {*). Wat my belangt:

Hoofd- ik zou liet denkbeeld van Powtedeka niet

STUK. 20 voetlloots verwerpen.
Vygfb09m. Aangaande de Vygen , die zonder Caprificatie

ryp worden ,
gelyk die Wy uit Provence en uit

Spanje bekomen , moet men aanmerken , dat

het Lighaam van de Vyg eigen tlyk geen Zaad-

huisje Pericarpium , maar een gemeene Vergaar-

plaats (Receptaculum commune) is , van de dee-

len der Vrugtmaaking , of van Bloemen en

Vrugtbeginzels ; zo dat hetzelve kan aangroei-

Jen zonder Bevrugting , of misfchien door zig

zelve bevrugt wordt ; mids het Oog zig alleen-

lyk opene of door het infteeken van eenStrooit-

je geopend worde. En , waarom zoude het met

deeze Vrugten niet kunnen zyn gelyk met de Da-

dels, welke groeijen enaanrypen, al zynzeniec

bevrugt ? 't Is waar , dat het aldus niet dan

flegte Dadels zyn : maar die hebben ook alle

de deelen der Vrugtmaaking niet in zig beflooten.

De I-evantfche Vygen , die de Caprificatie on-

dergaan , in de Ovrn morrende gedroogd wor-

den om de geda^te Irfckt^^n of dcrzclv^T Eije-

ren en Wonnpjcs te dot n fterven , worden hier

door minder fmaakelyk gemaakt dan die van

Provence. Deeze , ondertusfchen , leveren wei-

Dig vrugtbaar Zaad uit , zo min als de genen ,

wei-

(*) Zie het VI. DKL ittÜltieugtt yerbanieimin , bladx.
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Ivelken men in Vrankryk , Duitfchland , Enge- n.
land of de Nederlanden , teek : maar in die ^^ozEti

van Griekenland of Italië, daar men den Wil Hoofo-
den Vygeboom heeft , is een menigte van vrugt- stük.

baare Zaadkorrels Meest echter worden zy, in^^^'*"'**

onze Landen , van Uitloopers door aflegging

vermenigvuldigd ,
dewyl het Zaaijcn veele ver-

wilderde Soorten voortbrengt.

De Verfcheidenheden van Tamme Vygeboo- verrchcU

men, ten opzigt Van de Vrugt, zyn zo menig- ^any^J^*^;

vuldig , dat T o u R N E F o R T daar van agttien

Soorten gemaakt heeft. Men vindt 'er met een
vroege of laace ^ met eene groote of kleine
Vrugt ; maar het meefte verfchil heeft in de Kleur
plaats , en tevens in de figuur. Van de geftalte

der gewoone Vygen, die Tolachtig is, wyken
feenigen af door byna rond te worden. Sommigen
zyn van buiten wit öf witachtig; gelyk 'er dus
7CS onder de gedagte agttien voorkommen : men
heeft 'er vyf onder die Violetkleurig, donker-
rood of paarfch zyn , en twee zwarten : inee-
llendeels van binnen Roozeklcuri^

, of uit den
roeden. Onder de vyf overigen komen twee
van buiten groenachtige , twee geelachtige en een
bruine vnor. In 't Franfch worden deeze allen
door byzondere naamen onderfcheiden. De
Èonde Witte

,
die van buiten geelachtig groen

zyn
,
worden het eerlle ryp , en deeze houdt

men h-cr te Lande voor de fmaakelyklten : ook
eft die Boom

, in warme Zomers
, dikwijs

tweemaal rype Vrugtenj doch deeze worden

fchici
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JI. fchielyk rottig: hier aan volgen de Lange Wittef
Afó£EL. en die van binnen rood zyn : de Violette en

Hoofd- Paarfche worden veel minder geacht.

STUK. Ik moest niet vergeten te melden, dat men
Gebruikte onrype groene Vygen Gm^, en de gedroog-

Vygen. de Vygen Carica noemt. De eerstgemelden ,

met het fcherpe Melkachtige Sap des Uooms
nog bezwangerd , zyn , even als de onrype Ap-
pelen en Peeren , en in veel hooger trap , on-

eetbaar wrang , ongezond
, ja byna Vergiftig :

de rype Vygen , in tegendeel , hebben , naar de

Soort , een zeer aangenaamen , doch wat al te

laf zoeten of micrfchcn Smaak , welke door het

droogen grootelyks worde verbeterd. Hierom
itrekken zy dus , in Provence en Italië , met
iirood en een weinigje Zout, tot een zeer ge-

meen Ontbyt. In Griekenland maaken droogc

Vygen met Gerftenbrood bet voornaamfte Voed-

zel van de Boeren en Monniken uit. Van ouds

waren zy 'er zo geacht, dat men Menfchen van

Vermogen , en die een zagtvoerig Leven leid-

den , f^ygen ' eeters noemde. De Vygen van

Athcnen waren zo lekker, dat de Uitvoer der-

zelvcn door een opcnbaare Wet verboodeit

werdt , en daar w erden , in die Stad , Oppas-

fers aangefteld, om zulks te beletten , waaraan

men den naam van Sycophantcs gaf. X e r x e s

,

de Koning der Perfen , werdt door de aange-

naamheid van deeze Vygen , onder anderen

,

verlokt , om zyn Krygsheir over te voeren in

Griekenland» Het nootlot der verwodling van
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Karthago was zynen oirfprong fchuldig aan de IL

uitneemendheid der Afrikaanfche Vygen (*). ^^^xf^'
De Vygen , die wy hier gedroogd bekomen , Hoofd-

Eyn in grootte en aangenaamheid , gelyk wy^^^K.

weeten , zeer verfchillendc. Tot Verfnapering ''^S'*»»».

kunnen zy dienen , mids men 'er niet te veel

Tan gebruike : want zy geeven een zeer SJy-

mig Voedzel , en veroirzaaken dus niet fninder

Ongemakken in het Lighaam , dan de overmaat

van andere Zoetigheden. Hier door kunnen zy

ook ligt tot Wormen gelegenheid geeven ; maar

dat het cetcn van Vygen, in Kinderen, Lui-

zen zou voortbrengen , gelyk het Gemeene Volk

zig in fommige Landen wys maakt, is zeker-

lyk een Fabel. Een kwaade Adem, Schurft

en dergelyk Uitflag, kan uit het veel gebruiken

van Vygen zeer wel ontftaan. Men heeft

echter verfcheide voorbeelden , dat Menfchen

en Dieren daar door vet geworden zyn. In de

Geneeskunde ftrekt het Afkookzel tot een zeer

vcrzagtend Middel , in Ongemakken van de

Borst en Waterwegen ; als ook in het Kelyk

:

men maakt 'er Gorgeldranken van, in Keel-Ont-

fteckingcn , en tot het doen aanrypen der Ge-

zwellen is een Pap van Vygen niet minder dien-

llig dan oudtyds. Gebraden hebben zy, uit»

wendig , de grootfte weekmaakende kragt. Het

Hout der Vygeboomen dient, door zyne voos-

heid,

r ^)Am»r.. Acad. VOL. I. p. 52. JJ.

Tt 3
6* DXEk III. S-BUB»
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n. heid , tot polyfting ; dewyl hetzelve de Amarii

"^^xx!.^' ^crk opneemt. Van den Laagen of Naantjes

Hoofd- VS^geboom , die volgens fommigen maar ander-

half Elle hoog wordt j vind ik niets byzonders

aangetekend.

IT. C2) Vygeboom met Hartvormige, rondachti-

B^omtrus. 'ë^' onverdeelde Bladen*

y^geboom.
,^ bekend, dat onze gewroone Vygeboom,

eerst uit Zaad opfchieLende , de Bladen rond-

achtig of ovaal , niet, ingefneeden , heeft (*).

rus b]yvrn de ?Mk'n van den EgyptifcJmi Vy-

dathecccn Vygeboom is, abmet Moerhefie-Bla-

den. Zv worden ook Vygen van Pharao en

Adams Vygen , in *t Spaanich Higuera de Adam,

getx'teld. De Egyptifche naam is Giumez vol-

gens Alptnus, df Arabifche Mumeiz, Ju-

tneiz , enz. volgens Matthiolus; de He-

breeufche , in 'c meervoudige , Schikmim . waar

mede gemponlyk de Boomen , cn eens ook de

Vrugten betekend worden in dc Heilige Bla-

de-

47^1. ROYEN Lugdhat. 211. Am. Acai. I. p. 26. GKON. Or.

3 2P. Ficus Folio Mori Fruaum in Caudice ferens. C. B. Pi»-

Sycomoms. J B. «//?. I. p. 12+. f. 1,2. Sycomorus,

Ficus Pharaonis. Cam. J-Iath. 103. f. 5. Epit. iSo. Ha2-

Sf-Lq. It. Ficus Cypiin. R \uw. h. T. 57.

(*; Zie zodanige Scheuten afgebeeld. Am^n. Acad. VcL.
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deren (*). De Griekfche Overzetters hebben

hier van gemaakt Sycamina , en in 't Neder- xxif
^'

duitfch is het Wilde Vygeboomen vertaald. Dee- Hoofd.

ze moeten ongemeen overvloedig in de Valeijen
^^^^^'^^^

van Paleftina gegroeid hebben : want men vindt-

ze wei viermaaien tot voorbeelden gefield van

menigvuldigheid. Koning Salomo maakte de

Cederen te zyn als de Wilde Vygeboomen , die

in de laagte waren , in menigte (f). De ver-

woeüing deezer Boomen werdt derhalve ook

als een Straf des Hemels en een Landplaag aan-

gemerkt (I). Men vindtze tegenwoordig op

den Berg Libanon, in Syrië, op de Eilanden ia

de Middellandfche Zee en in Barbarie. Has-
sELQtTisT vondtze op de Velden der laage

deelen van Egypte zeer menigvuldig.

In 't Werk van J. B a u h i n r s komen drie

Afbeeldingen voor van den Sycomorus, de eene

van Matthjolus , de andere van Alpi-
K u s ontleend , en de derde de Cypria , van \
Eiland Cyprus, welke door Dioscorides
daar van onderfcheiden v/ordc. Die van A l p i-

(t) AMOS. VII. V. 14. Ik was een Osfen- Herder en las

Wilde yyien af , zegt de Profeet. Sotiunigen willen , dat

die met het woord Becaïrn, van üuk óf Baka afkomftig , aan-

geweezen vindt, zie blacjz. 279. hier voor.

(t> I. KON X. v. 27. 1. CHRON. XXVII. r. 28. II. CHROI».

I; V. IJ. IX. V. 27

(4j P8M.M. LXXVII. ?. +7- |£S- IX. V.

Tm
Bi Skl. IU. mx.
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U» N u s heeft de Bladen een weinig uitgeguIpÊ j

^''Jxf^* ^^^^ DoDON^us aan den rand gekarteld.

Hoofd- byna als der Olmeboomen, by welken Iheo-

''T'''^' pnRASTUS dezelven vergclykt. Wanneer zy

ook met die der Moerbezie Boomen overeen

zullen komen , dan kunnen zy niet geheel efFen-

randig (integerrima) zyn , en dus past de opgege-

vene bepaaling niet voor deeze Soort. Ik vind

'er thans bygevoegd , dat zy van onderen Wol-

lig zyn ; doch Hassex^QUISt fpreekt daar

van niet. Zie hier hoe die Autheur den Sycoma-

rus in Egypte Waarnam»

fkt is, zegt hy, een byfter groote Boom,

wiens Stam fomtyds vyftig Voeten middellyn

heeft; maar dezelve is door Knobbels en uithol-

lingen zeer ongelyk , geevende veele zeer dik-

ke , magtig uitgebreide Twygen , die ongelyk

zyn en knobbelig , zig weinig verhefFende, uit.

V E s L I N G 1 u s zegt , dat hy zig uit een laagen

breeden Stan^, twee of drie bovenmaatig dik-

,ke Twygen verdeelt , uit welken verdtr zwaare

Armen van Takken digt aan elkander voortko-

men, die door hun Bladerloof een verkwikke-

lyke Schaduw maaken. Men vondt in Mattc-

réa , een Tuin by Memphis , ten tyde van A l-

PTNüs zulk een Boom, die reeds over de vyf-

tienhonderd Jaaren oud moest zyn , als van de

Kriftenen gcduurig, op een Godsdien ftige manier,

bezogt wordende, , om dat de Heilige Maagd

,

van Bethichem naar Egypte gevlugt, haar Ge-

zegende Kind in deszelfs holte in 't eerst ver-
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borgen zou hebben. De Bladen vergelykt hy Ih ..

by die van den Moerbefic - Boom , mids dat zy
^^^^f^^

dikker, witter, grooter en ruuwer waren. Zy FIoofd-

vallen ook jaarlyks niet af: de Boom blyft al-®'*'"^»

toos groen. Volgens Hasselqüist zyn^^^'^^^'

zy langwerpig ovaal, efFenrandig, met ronde

dunne Steelen en ftaan tegenover elkander. Aan

derzelver voet is een Knop , die uit twee Blaad-

jes beftaat, wr.ar tusfchen het beginzel van een

nieuw Blad of van een nieuwe Knop is begree-

pen. Van de deelen der Vrugtmaaking fpreekc

hy alr'u^.

„ De gemeene Kelk (zegt hy, verftaande ^'"gt-

„ daar door de Vrugt,) is Klootrondachtig , aandeden!"**

„ het Oog zeer plat, aan het Steeltje een wei-

nig uitgerekt , groot , Vleezig, bleekrood
,

van ibinnen hol , aan het Oog geflooten met

„ veele Schubbetjes , waar van de buitenften

„ op ééne ry korter, de binnenften tweemaal '

.

j, langer zyn , allen half Lancetvormig , met .

5, omgeboogen punten, aan den rand dunner,

„ ongekarteld. In de holligheid van deezeKelk

„ zyn Mannetjes- en Wyfjes - Bloemen ver-

„ vat
,
gelyk in de gewoone Vygen. De eer-

„ flcn , naast aan den rand
, zyn van gefleldheid

„ als in dezelven : de andere bekleeden de gc-

3, heele holte. De Bloemkelk is ook gelyk in

de gewoone Vygen : het Vrugtbeginzel ovaal

,

„ famengedrukt , zeer klein , ongefteeld , zo

„ wel als de Mannetjes Bloemen ; niet gefteeld,

5, gelyk in dezelven: de Styl even als in die:

Tt 5 „ dc
11, DSSI.. III. STÜK.-
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n. „ de Stempel geknodsc , platachtig, verhard,

^^xn^' >» andere zeer naauw verbon-:

Hoofd- „ den. Het Zaad ovaal, zeer klein en uitge-

«T"^- „ droogd."
^^igfbtm* Qf deeze Boom een Tweeflagtfge of Man-

wyvige (*) Vrugtmaaking had, durfde hy nog

niet bepaalen. Hy hadt Tweeflagtige Bloe-

men !, by de anderen , in de Vrugc , zo hy

meende , gezien ; doch het was zeer moeielyk

liet waare geflel der Vrugtmaaking te ontknoo-

pen , zo wegens de kleinheid der Bloempjes ,

als wegens de Korst van verdikte Stempels ,

mar mede de holte der Vrugc van binnen is

overtnogen , en wegens de Loop;;raavcn , die

het Infekt, dat de meeüe Bloempjes vernielt,

daar in maakt. Aangaande het Steeken dee-

zer Vygen dr^r zulke Diertjes fpreekt hy al-

dus.

Het Stee- „ Tegen den tyd der Rypwording worden

v^el" >' Vygen gedoken van een dergclyk In-

„ fekt , als het gene de gewoone Vygcn lleekt

,

doch veel kleiner en misfchien in Soort daar

„ van verichillendc. Daar komt ain het Oog

3, een opening, 't zy, wanneer de Schubbetjes,

„ die daar zyn , verflenzen , en inwaardvS om-

„ geboogen worden, gelyk in de gewoone Vy-
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„ gen plaats heeft , doch dit ziet men in deeze

^, weinig : de andere manier is veel gemeener xxif^

\i en verwonderlyk. Een weinig beneden de Hoofd-

„ Schubbetjes, naamelyk, aan de zyde der nog ^^^^'^^

3, onrype Vrugt,komt een Vlakje, als een foort

„ van Verfterving , dat zig in een taamelyk

„ groot Kringetje, dor en zwart, van breedtp.

3, als de Pink uitfpreidt , wordende het Vleefch

„ aldaar in 't midden, ter grootte van een Pen-

„ ne- Schaft , doorgeknaagd ; zo dat de Man-

„ netjes- Bloempjes zig bloot vertoonen , die

5, digsc aan den rand zyn , en 'er dus een open

Weg is voor het Diertje, 't welk. zig, hier.

en daar ,
langs dengeheelen wand van binnen,

„ vcrfcheide Loopgraaven baant , laacende de

5, Stempels altoos vry, maar de Vrugtbeginzels

dikwils uitknaagende, In 't begin is de ge-

^, kwetfte plaats nog door Bloempjes geflooten ,

maar vervolgens wordt het een open en taa-

„ melyk wyd Gat , waar van de randen altoos

3, verftorven , zwart, hard en omgekruld zyn.

„ Dit zelfde bederf der randen wordt men aan

het Oog gewaar, wanneer het Diertje aldaar

5, is ingedrongen."

De Vrugten Tcomen , in deeze Vygeboom , uit

den Stam en dikke Twygen , niet aan de dunne

of bovenfte Takken voort, gelyk Dioscorides

te regt heeft opgemerkt. In 't end van Maart

geeft de Boom zyne Knoppen uit, en draagt in

't begin van Juny rype Vrugten , op zyne na-

tuurlyke Groeyplaats. Hier te Lande kan mea

U> DSEL. III* STUK^



n. hem wel in Winterhuizen overhouden , inaar hy

^^xxi.^ draagt hier ninnmer Vrugt. De Vygen wel ryp

Hoofd- geworden zyn , volgens het Berigt van Hasselt

QuisT , zoet , een weinig Waterig, met ee-
Fyiehom.

^^-^^ Kruiderigheid,'en zo aangenaam van Smaak

,

dat hy zig in 't eeten derzeiven naauwlyks kon

maatigen. Bovendien geeft deeze Boom , door

zyne uitgebreidheid en breede Bladeren , terwyl

hy dikwils op de woede Heijen voorkomt , in

de Oofterfche Landen , voor de Reizende Lui-

den een zeer verkwikkelyke Schaduw. Zyn

Hout is byna onverganglyk , en heeft daarom

,

van over- oude tyden her,geflrekt tot Lyk-Kis-

tcn om de gebalfemde Lighaamen te bergen.

Hy hadt in Egypte Momiën in zodanige Kis-

ten , van 'een uitgehold fluk deezes Booms ge-

maakt , beiden onbedorven , uit de Graffleden

zien haaien , welken men vastftelde tweeduizend

Jaaren daar in begraven te zyn geweest.

(2*) Vygeboom tnet Hartvormige , rondach-

kiadige.

Daar is by de Kruidkundigen een Vygcboom

be.

Dia. 9. Ficus Nymphacx folio
, vulgo. RoYEN L»gdbst. 211.

Ficus Indica TUi« Mio fubïus sübo & viUofo. ,
polyihizoij

lytiïL. Piyi. 144. T. J7«. f. 3.

tig gtfpitfte , effenrandige , gladde , van

onderen blaauw .chtige Bladen,

Ficuj Folüs cotdatis fubrotundis 'i

mis
,

glabrls fubrus glaucis. 5vjr. Nat.

'Mant. 30 j. F. Fol. ovato - cordatis integerr
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bekend , met de Bladen van Plompen , en van fï.

deezen wordt door den Ridder thans een nieu"'^^JJJ^'

we Soort gemaakt. Hy zegt , dat de Bladen in Hoofd-

dezelve grootelyks naar die der Geelbloemige ^"^^^^

Plompen gelyken, ftomp zynde met een punt

eenigermaate gegolfd, als Schildvormig hangen-

de, glad en van onderen -witachtig. Hier toe

zal buiten twyfel de Ficiis Cypria behoorcn ,

welke van J. B a ü h i n u s in de derde plaatd

wordt afgebeeld. Ook twyfel ik niet, of de

Indifche F'ygeboom met Linde - Bladen , die van

onderen wit en ruig zyn , van Plu k e n e-

T I u s , te vooren door den Heer N. L, B u r-

MAMNUs tot de voorgafande t'huis gebragc ,

behoort tot deeze Soort.

Hier zal ik een algemeene aanmerking, van

den Heer Adanson , omtrent de Vygeboo-

men , plaatzen. „ De Stoel (zegt hy) die dd

5, Bloemen van den Vygeboom bevat , verfchilÉ

5, niet van dien der BorjUnia, dan dat hy nage-

j, noeg Klootrond is en byna als een Beurs ge-

flooten , wier opening is gezoomd met om-

trent tweehonderd op elkander leggende Schub»

betjes , naby welken de Mannelyke Bloemen

5, boven de Vrouwelyken gerangeerd zyn, On»

„ der alle Soorten van Vygeboomen , welken

„ ik te Senegal waargenomen heb , is my flegts

3, ééne voorgekomen , welke de Mannelyke

5, Bloemen dus in een zelfde Omwindzel vef-

„ zameld hadt: de overigen droegen die op an«

>, dere Stammen dan de Wyfjes- Bloemen. De©-

ILDEIL. III.
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II. „ Deeze aanmerking verdient bevestigd te wofi
A^^EEL.

(jgu £ioor andere Waarneemingen"

Hoofd-
STUK. (3) Vygeboom met langwerpig Hartvormige;

m. efenrandige , uitcrmaaie fpitfe Bladen.

^AfgdS.' Deeze wordt , in de Tuinen van Europa i

gemeenlyk de Duivels • Boom getyteld ; doch ik

noem hem liever de Afgods - Boom ; devvyl door

de Indiaanen daar onder geofferd wordt aan hun-

ne Afgoden ; waar op ook de Latyr^fche bynaanï

Haat. Het . is de Malabaarfe Fygeboom met pun-

tige Bladen en kleine ronde , dubbelde Vrugten
,

van P L u K E IN E T 1 ü s 3 dien de ^Malabanren

Are- Alu heeten. Hy is aan hunnen Afgod F'ist-

nu geheiligd cn doorgaans met eén Muur om-

heind. Volgens den Heer Bur mankus hoort

hier ook t'huis de Ceylonfche Boom , Boghas

of Budughaha genaamd , wiens Bladen in ge-

duurige öeweeging zyn. De Ceyloneezen een

Propheet gehad hebbende ^ Buddu genaamd, die

onder de Schaduw van zulk een Boom hun on-

derwees , wordt dezelve van hun voor Heilig

gehouden en vereerd met Offerhanden. De
Vrugten zyn van grootte als Erwten , en komen

(*) Famill. des Planta. y. 3 «9.

iitrt. Cliff. +71. Fl. Zt^l. 372- Am. Acad. I. p. ^o. Ficus

MalabarienGs Folio cuspidato , Fmau rotundo pacvo gemino.

PiUK. AlA. 144- T. 178. f. 2. Are-Aloa. Ibn. Mal. I.

47. T. a7. Aibor Zcylaiüca xeligiofa, »ühm. Ztyl^ as.
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lil de Oxels der Bladen
,

ODgefleeld, twee by Ü.

elkander, voort, hebbende van onderen een drie- -'^^^^^^

bladigen Kelk , zegt L i n w ^ u s. Hoofd-
stuk.

(3*) Vygeboom met ovaale gefpitjle^ dwars iii*.

gtjlreepte , glad gerande Bladen.

De Vygeboom , met digtere kleine onver-^'**'"'

deelde Bladen , door Plukenetius afge-

beeld s wordt hier toe betrokken. De bynaam

fchynt van den Vygeboom der Banjaanen , die

tot de volgende vSoürt behoort , volgens eene

meernnaligc gewoonte vüü den Ridder, afgeleid

te zyn.

Tot deeze Soort behoort de Pitsjaar- Boom

van Ru M p H I u s , dus in Indie genoemd wor-

dende , om dat de Indiaanen daar onder hunne

Samenrottingen maaken , eensdeels ,
dewyl zy

'er dikwils hunne Pagoden of Afgods - Tempel-

tjes en Beelden onder hebben ; andcrsdeels ,

om dat die Boom door zyne digte Takken en

Schaduwe hun daar toe uitlokt en een bckwaa-

me Schuilplaats geeft. De Boom is kort doch

dik van Stam, en breidt zig langs den Grond

uit met een menigte van Takken . die op eea

wonderlyke manier door malkander gegroeid

zyn,

gine IxvL S,st. Nat. XII. Veg. XIII. ïicus arbor denfiorihi»

Foliisparvis intc^r-s. PuJK. P/4 yt. 2+3. T. 4. Axbor CaacUio»

imn. RUMPH- Amk. III. p, ^2. T. jii.

IL DEEL* III, STUK<
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JI. zyn , met puntig Hartvormige Bladen , en ronde»

Afdeel. Vrugten van grootte als Piflool kogels , in dé

Hoofd- rypheid zwart , zoet en eetbaar ; doch men vindt-

sTüK. ze weinig aan de Boomen , om dat het Gevo-

gelte en allerley Gedierte dezelven zo bemint.

De Bladen , die zeer mals zyn , ftrekkeri toe

Voedzel voor de Menfchen en allerley Vee.

IV. C4) Vygeboom met ovaale effenrandige , fiont-

Bfn^hlun. P j de Stam om laag WorieïjcUe'

beeze wordt de Bengaalfche f^ygeloom ge-

noemd , om dat men hem veel in Bcn^ale

vindt. Hy heeft met de volgende die byzon-

dere eigenfchap , van Wortels uit te fchieten,

die aan den Grond kpmende daar in vatten, en

zelf nieuwe Stammerf worden ; zo dat een en-

kele Boom , door den tyd ^ een geheel Bofch

uitlevert , eveii als wy dit in de Mangles - Boo-

• ii D gezien hebben *. Om die reden worden

11. sruK zy , van de Nederlanders , Wortel Vygen ge»
Wadï. 4ïs.j.yjgy^ De Malabaarfe naam van deezen, die

hier bedoeld wordt, is Per-Alu: doch alzo die

Hort. Cliff. +71- Am. Acad.

iz. TREW. Eiret. jo. Ficus An

PLUK. Fty*- «78. £ I. Ficus
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Bööm , volgens de Aantekening van S y e n een II»

dubbelde Vrugt, welke hoog rood is, heeft , en ^^^xi^^
groote dikke Bladen; zo fchynt die betrekking Hoofde

wat duilleFé L i n n ^us zelf heeft 'er aan ge-^*^"^*

twyfeld volgens Trew, die de Afbeelding van"'^^'*""*'

een Takje geeft ; maar dit voldoet weinig , en

aangezien de Hoogleeraar J» Burmannus
onder anderen een fraay gefchilderde Afbeelding

van dergelyken Vygeboom , van Koromandel ,

my hadt medegedeeld , zo heb ik daar van, by
verkleining j op Plaat XvIL, gebruikgemaakt.

By deeze Afbeelding is gevoegd , dat de Boom Korman-

Ahamarom heet. Men ziet dat hy een dikken
^f'jj^^jj

Stam, van ondereh geworteld , heeft ;
't welk zou*^ Fi^

3*

doen denken op de uitdrukking door L i n nte o s

gebruikt , welke , alzo zyn EJ. met Cüulis in 'c

algemeen den Stam of Steng betekent , zulks

fchynt aaD te wyzen; doch , aangezien alIeBoo-

men van onderen geworteld zyn j kan zyn £d.

'er dat niet mede zeggen willen. Daar zyn wel

onder deeze Boomen , gelyk wy flraks zien zul-

len, die om laag uit hunnen Stam , bovenden

Grond , een menigte Wortels uitgeeven, maar

van den Per - Alu van Malabar wordt duidelyk

gezegd, dat die Draaden of Wortels uit de Tak-

ken nederlaat. Ik neem het derhalve voor die

Wortelfchieting der Takken, waar van hier een

blyk gegeven wordt, en welke aan verfcheide

Oostindifche Vygeboomen , van byzondere Soor-

ten , eigen fchynt te zyn , zonder te kunnen

Vv die.

XI.DEZI» III, STUS.
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H' dienende tot eene Soortelyke onderfcheiding (*%

^?x?^ De Stam en Takken zyn bleek ?graaüw ge-

HooFD- kleurd , maar aan de enden , daar de jonge Bla-

den uitfchieten , rood getopt. De Bladen zyn
nz'^"»'- Eyvormig , (lerk geaderd , fchoon groen van

Kleur. De Vrugten zyn Kogelrond , naar oo-

genfchyn ongefteeld, en groeijen tropswyze aan

de Takken by elkander. Eerst fchynen zyWeek

groenachtig , dan geel te zyn , wordende in de

rypheid hoogrood , en dan van binnen het Zaad

bevattende ; gelyk 'er dus een , misfchien in de

Natuurlyke grootte , geheel en doorgefneeden

,

nevens den Stam vertoond wordt.

V. Vygeboom met Lancetswyze efenrandï-

PUnt, Decades, van Trew, in de verklaaririg der aangehaal-

de Plaat fo , alwaar zulks breedroerig beredeneerd wordt.

lis aggregatis, Ramis radicantibus. Syst. Nat. Xll. rfg.XlU.

BüRM. Fl Ind. p. 2i5. Ficus Indica Foliis Mali Cotonca: lï-

milibus. C. B. Pin. ^sj. Ficus Indica Theophrasti. Tabehn.

III. p. 73. T. 57. Raj. Hiji. 1437. fi.
Ficus Foliis lanccola-

tis integerrimis. Hort. Clif, 471- Roven Lugdiat. 212. Fi-

cus atborea asfurgens mrinque brachiata Sec. BBOWN. 7**»

110. Ficus Indica maxima &c. SloAN. 7*». 189. ISJl. II-

fóliis* Sec. "plok. Alm. 144. T. 178. f. 4. Ficus Citri foUü.

CATESB. Car. III. p. T. 18. Varinga latifolia. Rumpb.

Amb. lil. p. 1Z7. T. «4. Tsjela. H^rt, Mal. IIL p. »5.

T. <j, .
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ge , gefieelde Bladen, vecle Frugtjleeltjes Ö.

by elkander en IVortelfchietende 'lakken, ^^^^^

Vooreerst komt hier in aanmerking de van stuk.

óuds vermaarde Indifche l^ygeboom van T h e o- ^'^^^
p R s T u s , waar van C l u s i u s en anderen de

Afbeelding gegeven hebben, die elders nogthans

Veel natuurlyker is vertoond (*)i By den eerst-

gemelden * die ten tyde van Alexander
den Grooten , wiens Togt naar Indie wereld-

kundig is ,
geleefd heeft , vindt men van eenen

Indifchen Vygeboom gemeld , die uit zyne Tak-

ken VVortelen nederwaards fchoot, welke inden

Grond gevestigd ais een Heining maakten om
den Boom j eh een uitgebreid Prieel 5 waar in

veel Menfchen hun vcrblyf konden houden ;

zodanig zelfs dat die Vorst, met zyn geheele

Krygsmagt, daar onder gelégerd was geweest.

De dikte van den Stam was meer dati zestig,

doch dikwils veertig Voeten: Bladen hadt hy

niet kleiner dan een Schild J doch ongemeen

kleine Vrugten , byna als Erwten, naar Vygen

gelykende. V^'el twee Stadiën Gronds werdt

door deezen Boom , die een ontzaglyke hoog-

te hadt , befchaduwd. Linschoten , die

eenigen tyd te Goa is geweest , geeft de Af-

beelding van een Boom aldaar ^groeijefide ,

cn van de Portugeezen tFortdboom genaamd ,

doch

(*) io èc Htifni. niflorlt ef Tegen-ai. Staai van alk f^el.

iüntR , III. Deel, bU 537-

VV 3
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n. doch de bosjes van Wortelen, die dezelve

^^xxL^ tot zyne Takken uitgaf , doen hem meer ge-

HooFD- lyken naar den' Koromandelfchen , hier voor
STUK. vertoond.

-

r/Jw vermaarde Hermannü s hadt een der-

gelyken Boom gezien , die zo groot was; dat

verfcheidé duizenden van Menfchen onder des-

zelfs Schaduw konden rusten. De Indiaanen

hielden 'er hunne Markten onder. Zyn Stam

was echter zo overmaatig dik niet, maar uit

de Twygen liet hy andere Takken nederzak-

ken, die in de Grond Wortels fchooten. Hy
hadt voos Hout , vol Melk , met eene groene

Schors en Bladen , dik en glad , van boven

groen , van ouderen Wollig, zynde zagt op *t

aanraaken. De Vrugten, die even alsdegcwoone

Vygenonmiddelykuit de Takken voortkwamen,

waren rond en rood , van grootte als groote

Kerfen , van boven met een Kroontje , bevat-

tende van binnen een fyn Zaad. Hy noemt
denzelven , de Malabaarfe Vygeboom met een
ronde roode Vrugt. Of deeze , nu, de Ka-
tou-Aloii van den MalabaarP:n Kruidhof, die

van de Nederlanders aldaar Glas - Fygeboom
genoemd wordt , zy, zou men , alzo dezelve

de Bladen langwerpig rond heeft, mogen twy-

felen : want die van deezen Indifchen Vyge-
boom worden in figuur by de Bladen van dea

Kweepeeren - Boom vergeleeken.

westlndi- Als eene Verfcheidenheid wordt hier toe be»

trokken de Westindifchs mee tancetvormige
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Bladen , dcwr S l o a n e genaamd Zzzr groots II.

Indifche yygeboQm , mee een langwerpig Blad

die zig uitbreidt door VVortelfchietende Tou- Hoofd.
wen , uit de hoogfte Takken nedergelatcn ,stuk.

hebbende een kleine Kogelronde Bloedroode^^^^^^'^^

Vrugt. Deeze hadt die Autheur op Jamaika

gevonden , en vraagt , of het ook de Tsjela

van Malabar zy , welken ons Volk den Vleier^

muizen - Boom tytelt , volgens C o m m e l y N.

IIcc zoude allcenlyk de grootte van de Vrugt

moeten zyn, die daar van den verwonderlyken

Amcrikaanfchen Vygeboom ondcrfchcid!; , welke

door de Franfche Schryvers , Rochefort
en DU T E R T R E , is voorgeftcld , en waar van

gezegd wordt , dat dezelve de Wortels , die

in den Grond vatten , van Takken of Twy-
gen, wel veertig of vyftig Voeten hoo:^, ne-

derlaat ; maakende dus dat de Boom zig als

een gropte Houtftapel , gelyk P u R c h a s zegt

,

vcrtoone. Deeze heeft een zwartachtige Schors

,

volgens S L o A N E , en Vrugten als de Caprifi-

cus of Vv'ilde Vygeboom, voorgemeld; iroci-

jende op woede. Steenachtige, dorre Velden,

van de Karibifche Eilanden, overal.

„ Van het onderfte van den Stam geeft hy

„ nnar alle kanten Wortels uit, die verfcheide

Ellen langs den Grond voortloopen
,

zig

„ hier en daar tegen de Rotfen ombuigende

en verwarrende met anderen , hebbende een

j, bleek gryze Schors. De Stam wordt , in

„ dikte en hoogte, van weinige Boomen over-

V V 3 „ trof-

U.DEEL. Illt STüKr
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Afdeel " ^^^^^ > hebbende de Schors byna glad m
XXI.

' „ donkerer grys , het Hout week. Boven ver-

HooFD- (jeejt hy zig in verfcheide Twygen , naar

^"^M^rtti. '» ^^^^ kanten uitgebreid , wier Takken hier

VygiboQm. j, en daar met Bladen bezet zyn , van vyf

„ Duimen lang cn half zo breed , glad , donr

„ ker- groep , met een Middelrib en dwars»-

„ Ribben , op Steeltjes van een Duim lang

zittende. Uit de Oxels der Bladen komt een

5, Vrugt voort, in 't eerst als een Erwt, ver-

,5 volgens de grootte krygende van de Wilde

„ Vygen , dan volkomen Klootrond , van buir

ten groen , van binnen met veele roode

3, Korreltjes gevuld , naar die der Europifche

„ Vygen gelykende, maar fmaakeloos, De Boom

3, geeft overal een Melkachtig Sap, of Wey,
„ uit; waar men hem ook kwetze. Dikwils ziet

„ men deeze Boomen den een of anderen ou-

„ den Boom omvatten , dien zy vervolgens

„ verflikken , laatendc uit hunne Twygen lan-

5, ge Vezelen neder , tot aan de Aarde toe ,

3, die zig onder elkander cn met andere dee-

3, len van den Boom vereen igen , waar door

„ de Stam hol wordt , en dikwils afbreekende

3, de Wegen verfpert , als wanneer hy om-
tuimelende weder Wortelen fchict , worden^

„ de dus de Top des Booms in den Wortel

3, veranderd."

oo'tJndi- Van dergelyke verwarring der Stammen ,

^ ^' Takken en Wortelen , die de Bosfchen in de

t>£ide Indien byna opdoprdrip^elyk maakt, kaq
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men een nacier denkbeeld bekomen uit de om- ir.

flandige befchryving , welke K üm PHius^^^^^-

geeft van de Breedbladige Faringa of W^drm-^jooFo-

ge - Boomen , die men van Java OostwaardssTOK.

aan , over Baly en Celebes , tot in alle Mo- /^T"^'
lukfe Eilanden vindt. Het zyn grooce wyd^'^^^

uitgebreide Boomen , die ieder op zig zelve een

geheele Wildernis maaken , verfpreidende zig

van den Wortel aanftonds in verfcheide Twy-
gcn , als ware het een Kruid of Plantgewas , en

ieder Twyg is zo wonderlyk vol Reeten , Ho-
len en Kuilen , dat 'er milliocnen van Slangen

cn ander Ch^ediert in zo ééne Boom kunnen

nestelen. De Twygai groeijen bovendien dik-

wils aan malkander , en geeven Wcg-tek uit

naar den Grond , die nieuwe Boomftammen

maaken, even als meermaalen is gezegd; zo

dat men dikwils te vergeefs zou zoeken naar

den Hoofd- of Moederftam. Doch het gaat

daar mede , even ais by ons met de Hazel-

nooten , Vlier en andere fterk uitloopende

Boomen, die op zig zelf in 't wilde groeijen-

de geheele Wildernisfen worden , daar men-
ze , door het havenen , tot fraaije Boomen
maakt. By de Huizen en Negeryën kr^^gt de
Waringe - Boom , door het afhaalen der ver-

wilderde Takken en Slierten, eene vry regel-

maatigc figuur. De Bladen zyn langwerpig

rond ; de Vrugten als Olyven
, wordende van

het Gevogelte en ander Gedierte zeer bemind
doch van de Menfchen weinig gegeten , als

V v 4 2yn-
' II DEEJ.. III, STua» %
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'Afdee
h^rd en droog , zorder mcrkelyken

^xxu^* Smaak. Zy komen , zecx Rumphi us, aan
Hoofd- alle Warirgen zojider bheizel voort, gelyk de

™*^^^_ Vygen : Likn^.us zegt, dat de Bloemen

riztlwL', rood zyn , of dat deezc Soort roode Bloemen
heeft (Floret rubri) : hier door zal men die

roode Zaadkorrekjes in de Vygen , wasr van
Sloane fpreekt , naar alle gedagten , ver-

ftaan moeten , en dus fchynt de Vrugtmaa-
king ook veel overeenkom? t te hebben met die

van onze Europifche Vygeboomen,

F^:s
V^-oï bocm met fpits ovaale efenrandige

ractmofa. Bladen ^ een Boomaehti^en Stam en Tros»

gcnSoom, üchtige Frugten.

Aan dceze Soort , die den Stam allerminst

Boomachtig heeft van al dit flag van Vvee-
boomcn , geeft L i n n ^. u s , door een zonder^

linge kiefchheid ,een Boomaclitigen Stam, waar
van hy in de anderen geen gewag maakt.
Men behoeft alleen maar het Oog te flaan op
de Afbeelding van Rumphius, w^ar in die

allermismaaklle Stam van deezen Boom ver-

toond wordt, 't Is wel waar , dat dezelve in

Acad. I. p. 30. Gfosfnlarra domesti-

RAJ. Hiji. H3^ BVRM. FL It:d. p.
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•t eerst met een enkelen Stam opfchiet, doch H.
die Stam geeft aanftonds aan de zyden Wor-^^^J^i'»

tel -Vezels uit, die in de Grond vatten, enRooFD.

den Stam niet alleen als 't ware honderdmaal ^tuk.

verdubbelen , maar ook maaken dat dezelve

zig als een Schraag of .Stel van verfcheide

Krukken , die de Kroon onderfchraagen , ver-

toonc , zynde uit veele Armen famengefteld
,

die groote Kamertjes of Cellen vormen, waar
in men zig kan verbergen.

Een enkelde Tak van deezen Boom is zeer

regelmaatig bezet met Bladen van ruim een
half Voet lang en twee Duimen breed ; dus

zeer langwerpig zynde. R u m p h i us noemt

hem den Tammen Besfeboom, om dat alle de

Takken zeer vol van kleine Vygjes als Erw-

ten zitten , doch niet aan Trosfcn, en daar-

om is de bynaam van Racemefa of Tros-Vy-

geboora ook niet eigen. Deeze Besfen wor-

den van 't Gevogelte veel gegeten , waar in.

het Volk dezelven met rust laat , vergenoe-

gende zig met de Bladen, welke van de Men-
fchen zeer bemind worden , zo om raauw te

eeten , als by de Saufen van Vifch en Vleefch

te kooken : ten welken einde men deeze Bla-

den by bosjes op de Markten van Amboina en

andere Moiukkifche Eilanden te koop vindt.

Hier wordt t'huis gebragt de Atty-Alu f*)
van

(«)Niet Alty.Alu, gelyk men door een SchryÉfoat^

n. Deel III.Stük
^ ^
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n. van Malabar, welke een der vier Soorten van

"^^xxf
^* -^^^ °^ '^^^^ »

aldaar vallende , is ; een hoo*

Hoofd- ge Boom , met een digte Kroon , uit den Stam
TUK. Wortelfchietende , en uit afgefneeden Takken

^J^'i'^^'een Waterig , niet een Melkachtig Sap , ge-

lyk de Besfeboom zo even gemeld , uitgee-

vende , cn de Vrugten ook niet als Besfcn ,

maar als de Europifche onrype Vygen , hebben-

de; wanneer zy ryp worden rood en eetbaar.

Deeze groeijen eenigermaate aan Trosfen, zo

dat men deezcn de Tros - f^ygeboom zou kun-

nen noemen. Het zyn de eenigften Vrugten

van dit flag van Vygcboomen , welken dc In-

diaanen aldaar voor Spys gebruiken. Die van

de Tsjela, tot de voorgaande Soort betrokken,

zyn inderdaad als Aalbesfen , van figuur en

grootte.

Maiabaatfc Onder andere Sooi'ten komt op Malabar ook
woiieivy yoor de Atty - Meer Alm , welke wederom

een byzondere manier van Groeijing heeft ,

wordende daar Wortelvyg genoemd. Uit het

door de Vogelen verfpreide Zaad komt het

Gewas, hier of daar, uit de Stammen van Boo-

inen , uit kloven van Steenrotfen of Spieeten

van oude Muuren , gelyk als Klimop of als

Winde voort , geevende dan dunne Draaden

uit , die in de Aarde Wortelende; en weder

opfchietcnde, dengrootften Boom, dien men in

KT.iarfchynlyk , de asnhanling vindt gedaan : in de Fbrfx

/laiakcricus ftaat Atty - Mm.
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de Indien heeft , uitleveren. Deeze laat gee- II»

pe Wprteldraaden uit de Takken of Twygen^^JJf.^*

neder , maar fchiet dezelven uit den Stam zy-HooFin

dewaards , en zou derlialve beter voegen by^^^^*

de Vierde Soort dan de Pef-Alu, die Wor-
tels uit de Takken nederlaat , even als de It-

ty - Alu , welke kleiner is , doch niettemin

p-n hooge Boom.; De Itty -Are - Alou fchiet

dezelven ook uit de hooglte Takken neder-

waards , wanneer hy den ouderdom van veer-

tig of vyftig Jaaren bereikt, maakende dus

een zeer digte Bosfchagie.

Nog vindt men op Malabay eenen Vygc-Ryfboonii

lboom , Teregam genaamd , van dertig Voeten

hoog , met Bladen als van* den Citroenboom ,

welke zo ruuw zyn , dat menze tot het fchuu-

fen en polyften van Houten en Tinnen Vaat-

werk of Meubilen gebruikt. Deswegen noemt

men hem den Ryfboom, en eene andere Soort,

die grooter is , Perin- Teregam genaamd , den

Grooten Ryfboom, Deeze fchynen eenigs-

zins overeen te komen met het Polyst - Blad

van RuMPHiüs, in 't Javaanfch Ampelaas
genaamd , waar van de Heer N. L. B ü r-

MANNUs, onder den naam van Ficus Ampe-

los , een nieuwe Soort gemaakt heeft

Op

(*} Fkut Foliisovato.oblongis integerrimis fcabrls, Fruftu

p^vo Uvxformi. Burm. Fi. M. p. zz6. FoUum jwlitorium.
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n. Op Malabar is ook een Vygeboom ,
genaamd

Handir ' Alou y en deeze noemen de JSeder-

HooFD- landers Kraay - Fyg, Hy behoort toe de

STUK. Wortelvygen , doch geeft de Wortels niet

^
Kraay. Takken , maar tot den Stam uit , dien

hy daar door uitermaatc dik heeft, GedagtG

Hoogleeraar betrekt daar toe den Schadelyken

Fygeboqm van Rümphius , dus wegens zy-

ne bytcnde Melk genaamd . die echter nut-

tig is tot gcneezing van fommige Huidkwaa-

ien (*;.

Heup. Voorts vindt men door zyn Ed. gewag ge-

maakt van den TsjaMa van ]\.!a]abar, dien de

onzen Heuphoom noemen , van wiens Bast men

Peezen tot Schietboogcn draait en daar een

Kleur uit trekt, dienende tot het rood verwen

van Stoffen of Kleedjes. De Bladen daar van

geleeken naar Moerbezie - Bladen (f),

stomp. Van den Suratfchen , die Vrugten als Aal-

biadige, besfen , welke geel en Vergiftig zyn , of van

twee Japanfchen , de een met Peerebooms-Bla-

den,

RüMPH. Arr^k IV. p. I2S. T. «3. Tcregam. Hort. Mal.lll.

(*) Ficus Cau!e ercfto, Fol. ovatisacuminatis integernmis,

T.afïa folitatio. EUBM. Fl. Ud, p.226. Ficus kptica. RmiPH.

^«i.III. p. 153. T. 9Ö- Handir-Alou. H^n. Mul. III. p.

77- T. 59.

(t) Ficus FoHis ovaio - o'jiongis integertimï» & crenatrs^

EURM. W. Ind. p. 227. Ficus Suratrenfis Sec. y8.
Malaharka

,

Mori folio. GAKCIN. Hirh. Ts;ake!a, Hert. Mal. III. p. %U
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Ü m , 7zl ik niet byzonder fprceken : maar al-
^^.J^'^^^^

ken aanmerken, dat Linn>eüs thans ook xxi.'

'

een Stompbladigen rygeboom als eene Soort Hookd-

heeft voorgefteld, die de Takken hoekig heeft,^^^^;^^_

en de Vrugten ongeiteeld (*>

Hier komt by , de Vergiftige Vygeboom , vergiftige,

onder den naam van Ficus Toxicaria , welke

jti het Dorp Padan op Sumatra gevonden wa-

re , cn deswegen by den Heer 13 u u m a n-

^^us den bynaam van Padana voert. Hy hecfc

Bladen dic^ Hartvormig ovaal zyn , byna een

Voet groot »
eenigermaate getand cn van on-

deren Wollig, draagende ronde zeer ruige

Vrugten (f;.

(7)
Vygehoom met langwerpige .gefpitfie , ge'

tande Bladen. ZZmm

Deeze voert den bynaam van Gevlakte ^ om

dat de Vrugten, volgens Plu mier, Kogel-

rond en gevlakt zyn. Eigentlyk zynze geftip-

peld of eenigermaate Wrattig. Deeze Ameri-

ihus fesfilibut. Syst. Nat. XII. f-eg. XIU

iis cotdato - ovatis , fubdenticiilatis , fa:

. res- XIII. Mant. lOS. Picus Padana. Du

lüs oblonels aciiminatis ferratis. Syst. 1
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M. kaanfche Vygeboom heek ICarftengenboÖrnS

^^x^x?^ Bladen. Mén vindtze by Toürnefortj
Hoofd die ook eenen Vygeboom met Laurier- en drie

8töH. Ynet Citroenbooms liladen^ door dien zelfden!

Autheur in 'Amerika waargenomen en afge-

beeld , heeft opgetekcndè

nn. (8) Vygeboom met /pits ovaale efenrandigi

pumi'u
Bladen j Imgs dc Aarde kruipende,

Vygeboom.
j^^^^e Soort , hoewd niet volftrekt tot dö

Boomen behoorende , kon ik echter niet ge»

voeglyk van dit GcÜngt afzonderen^ Het ge*

ne by RüMphiüs van dien aart voorkomt

^

heeft den naam van Kruipende Jp'aringd, eeil

Rankgewas , dat op Ambon gemeen is , klau-

terende veelal langs de Boomen op en Vrug-

ten draagende ^ die wel eetbaar zyn , doch

meest dienen tot Aas voor de Vledermuizeöé

Kaempfer vondt in Japan een dergelyk Ge-

was, dat hy hurkende Wilde f^yg noemt, eefl

Soort van Sycomorus , met eene lafFe Vrugt.

Hetzelve befchryft hy als ccne warrig Takki^

ge Melkgeevcnde Heefter , die by Muuren en

Rotfen opklimt , Vezelige Wortels hebbeïide.

De Takken zyn kort en krom , met geflipte

Ringen en eene rosfe of uit den groenen bruin-

roode

(8) Ficas FoU ovatis acutis Integérrimls , CauTe repente,

JlmceH. Acad. I. p. 30. Ficus fyWeftiis procunibens , Foliö

Cmplic;.KAEMPF.^«««. 803. T. «04. Vatingarepens.P.üMïB»

Ulmh, 111. p. IS4' T. 8J. BüBM. Fl, Ind. 326.
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roode Schors ; het Hout vast , met eene Hout-

achtige Pit. De Bladen zyn dik , hard en ftyf , AFD^tf

cvaalachtig met een Punt, doorgaans drie Dul-^^^^j^^

men lang , groen en fterk geaderd , met lange stuk.

Steelen , uitermaate fraay. Geen Bloemen ver-^^'ï^^

toonen zig , maar Vrugten van grootte en fi-

guur als een Ockernoot in de Eolller , op kor-

te dikke Steeltjes zittende , van buiten vol

Kuiltjes en Pukkeltjes , fomtyds paarfchachtig

,

fomtyds groen met witte Stippen , van binnen

een voos , Melkachtig wit , Vlcefch hebben-

de , waar in veele Zaaden zitten , grooter daa

Papaver - Zaad , met Steekjes , die hy naauw-

keurig befchouwende bevondt een vierbladig

Bloempje of Kelkje te hebben , beftaande uit

fmalle witte tedere Blaadjes , door welken hec

Zaad digt omvat wordt.

De Vrugtmaaking fchynt derhalve met die

der gewoone Vygeboomen eenigermaate over-

eenkomftig te zyn. Linn^us geeft 'er wel

een driebladigen Kelk aan , doch by Rum-
PHius wordt van geen Kelk ccnig gewag ge.

maakt, en in zyne Afbeelding is ook niets dat

naar een Kelk gelykt. Het zyn, zegt hy ,

5, Vrugten , die met haar tweeën of drieën

„ by elkander aan de Takjes hangen , de eer-

fte Knoppen van Vygen gelyk, doch voor

„ wat plat en met een Kuiltje , in 't eerst

3, geel , daarna hoogrood , en bykans bruin ,
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11. i, zonder Puntjes* Als zy geheel typ zyn ^

^^xxi'^* „ hangenze meest enkeld , cn zyn wat week

Hoofd- j, in 't aantasten , van binnen vol kleine Grein*

STUK. tjes ^ en byna zonder Holligheid. De Smaak

ry^s^èo^m. » is laf zoet , doch komt naby aan die det

3> Vygen, met eenige rinsheid. De Menfchen

5, maaken 'er Weinig gebruik van , om dat zy

5, de moeite van het afplukken naauwlyks waar-

dig zyn. De Takjes of Looten , daar de

Bladen en Vrugten aan voortkomen, loopen

5, in zekere Hoorntjes uit , [gelyk men dit in

55 de Afbeelding van den vöorgeraelden Kor*

mandelfchen Vygeboom kan zien ,] en deeze

5, Hoorntjes zyn eigcntlyk het beginzel van

„ een nieuw Blad , [of beftaan uit nog famen*

5, gerolde jonge Bladen.] Dit 5 zo wel als het

,5
uitgeeven van Melk, uit de gekwetfte Tak-

5, ken en Bladen , is een algemeen Kenmerk

„ van de Waringen of Wortel- Vygeboomen".

Dus de B 00 MEN befchreeven hebbende,

gaa ik in 't volgende Stuk tot dc Heesteus

over.

BLAD-
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Zyde -^Katoen Boom.
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REGISTER

GESLAGTEN,
t)ie of geheel of gedeeltelyk tot de Boomen betrofe»

ken zyn , en derhalve io de drie cerftc Stukken van

het Tweede Deel deezer Natuurlyke

Hiftorie befchreeven.

$iet dé Létter

het Tweede,

wordt hier ook het Eerfte , met b

n met c het Derde Stuk mngeweexen»

Bixa.

Bombax.
Borasfiii

c. 7
H7

a. aöi
t. 197

Brabejum. b, 79 c. 576
BrQ'WfKza* * c. 1^8
Bucida. . b* 464

'i. 24a

CcBfalpima.

OUophyllun
Cambogia-
Camullia,

Cameraria.

arpinus.

Caryocar.

Ctiryophyllüs,

Caryota.

Yy

c.
b. 38a



REGISTER.
uecropia. . c. 470
Cedrela, . b. 15S
Cellis. . c. 569
Ceratonia, . c. 646
Cerbera, . h. 171

Cercis, , b. 367
Cejirum. . b. i4^
Cnamctrops, • a. 257
Clüonanthus. . b. 33
Chryfohalanus , b, 580
Chryfophyllum, . b. 144
Cinchom. , b. 8i
Citharexylum, . e. 110
Citrus, , c. 192

vurio, , c. 209
E.

Echiter. , b 184
£/Vtria . b. 129
jLlceocurPus. . c. 36
Ela^s. , a,

£üre. . a, 405
Erithalis, , b. i'9
F.rythrini^ . c. 169

EryihroxyloTi. b. 4^2
ugenia. . h- 529

Excxcaria. , c, 480
F.

Fagara. . b. 70

Ccos. , n

Coffea. , b, 90
Cvmocladia. i b. 54
Cmnarus, . c. 130
Conocarpus, , b. 104

raxinus. , c, 627
Fujanus. ' , c. 58a

G.
Garcinia, , b, 509
Gmfpa . b. 11

1'

Copaifera. b. 461
Cordia. , b. 122
Coriaria. , c. 5-33

Geof-roya. . c. 178
Glabraria , c. a '^y

Gleditfia. . c. 624
Cornus, . h. 63 Gmelina , c. 120
Corypha, , a. 275
Cra?«gMi. . b. 5H3
Craf^va. . b. 515
Crescentia, . c. tif
Crorora. . c. 434
Cupresfüs, . c. 428
C:ycflj. . a. 2go
Cynometra, , b. 401

Da?/^ra. / b. iict

Pialium. , b 36
Billenia. . e. 60
JDdofpyros, , c. 638
^0.o;^^4. . b. 156
Dracana. , b.

Gnetum, , c. 44Ö
Grewia, , c. 239
Grtax * c. ao

Guajacum, . b, 393
Gw/r^a. . b. 260

Guettarda. . c. 291

Guilandina. . b. 388
H,

Hcematoxylon, , b. 414
Halkria. . c 113

Ham'imelis, • b. 75
Heliaeres. , c. 230

Hernandia. . c. S44

Hippomane. • c. 439



REGISTER.
Hopea.
I^gonia,

Hymencea.

Jambolifera.

Jugians.
^umperus.

^

Kkinhovia.

I

Laetia.

Laugieria.

Lecythis,

Limonia
Liquidarnbar.

Liriodendron.

Magnolia,
Malpighia,
Mammea.
Mangifera.
Melaleuca.

Melia.

Melicocca,

A'emecylon,

Mefpilus.
Mejua,
J^^ichelia,

Mimofa. ,

Mimufops.
Morlnda.

Morifonia,

^yriaianifeT

c. 224
I

Myrtu.
c. 131
c 447
b. 376

b. 519

b. »72

c. 537

C. 228

b. 140
b.310
c. 39
b. 438

Naiiclea

Nicotiana,

Nisjhli^.

^'yctamhes.

(

Ochna.
Oiax
Olea.

I

Parkinfonia,

Pentapetes

Phcenix,

Pt.yllanthus,

Pinus.

Piscidia.

Ptjonia.

Pijiacia,

Populus.

Portlandia,

Prof!pis.

Prunus.
Pfuium.
rterocarpus.

b. 114
c. 164

b 524
c 165
O. 604

b. 167



ÜiLmphia.

Saraca.
Sch
Sideroxylon, . ^

Sloanea,

Sorbus.
Spathelia.

Spondias, *

Sterculia.

Stewartia.

Stilago,

Strychnos*

Styrax.
Suriana, *

Swietenia.

Symplocos,

Symplocos, ^ 4

Tahern<Bmontana.

Tamarindus.

Tsrinin-Hia.

Ü E G I S ï Ë

Tetiraccra,

Theobroma.

Theophrafia,
Thuja.

Tinus.

lüluifera.

Trewia.
Trkhilia.

Triplaris.

TurrcEa»

b. 48Ö
b. 4«9
C. 22T
c. 50

VatGria.

tf^intetania.

ZantJwxylon.

ZygophyUum.

De Plaaten zyn dus ingevoegd.

Plaat XII. tegen over Bladz. 49*

. . . xilL i.q;.


