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AANWYZING der PLAATEN,

en der Bladzyden,

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven worden.

Plaaï XVIIÏ. Afbeelding van Twee-

manmge Heefters. tegenover Bladz. 4:

Fig. 1. De Jufticia Infundibuli-

formis, een fierlyk Bloem-

gewas uit Oostindie. zie bl. 41— 2. Een Jufticia van 't Ei-

land St. Euftathius , in

de Westindiën. . bl. 46— 3. Een dito met Bladen als

vanHyfop, waar onder,

by A , de zonderlinge dub-

belde Meelknopfes vergroot

zyn voorgefteld .-
. bl. 51.

Plaat XIX. Afbeelding vanViER-
mannige Heefters. — Bladz. 99

Fig. 1. De Protea Spharocephala

of Rondkopprgc ^Zilver

boom van de Kaap. bl. 99— 2. Een dito Smalbladige

Kaapfe (Protea linearis)

met Wollige Hoofdjes, bl.116.

By letter A zyn de

Bloemblaadjes en Meel-

knopjes van de eerfte;

een Blad daar van by B

,

en by Letter C twee

Bloempjes met den Styl

en de MeeUmopjes van



. de laatfte , aWfterke Vel -

grooting , vertoond
j
gelyk

uit de Nituurlyke grootte

der Bloempjes , by c,

blykt.

Flaat XX. Afbeelding van

mamnre HeefUrs

Eg. i. De Bloemen cn Vrugt-

maakende doelen van de

Rondeletiaoïaen dergelyk

Gewas , Luiffelbloem ge-

naamd, uit Oostindifi. hl.

groote Bloem , die zes

Meeldraadjes hadt
, afge-

beeld, gelyk dezelve zjt

aanhetBloemtrosjeby a,

terwyl alle de andere

Bloempjes van hetzelve

maar vyf Meeldraadjes heb-

ben ; waar van men 'er

één , by B , fterk vergroot

ziet ,
omdePy;;^>

guur deezer Meeldraad-

jes , die het Honigbakje

famenftelicn , te vertoo.

nen : zie bladz. 399.

Een Blad van dit Gewas is

daar onder geplaatst.

Fig. 2. Afrikaanfe Wollige Nagt-

fchade , Solanum twento-

fum. . . H
De kleine Pluisjes als

Stof, welke de Wollig-



heid van dit Gewas uit-

levert , zyn hier ,
by Let •

ter C , zeer fterk vergroot

zynde , in verfcheiae pos-

tuuren afgebeeld.

Flaat XXI. Afbeelding van Vtf-

masnige Heefters. tegenover Btedz. $11

Fig. I. De Celaftrus Büxifolius ,

een Palmbladig Gewas van

de £aap , dar aan ieder

Doorn een paar Blaadjes

heeft : zie. . W 31a

— 2. Diosma pulcheila , een

fraay Kaapfch Heeftertje

,

weleer Hartogia genaamd, dl 326%

Hier onder is by A het

Bloempje , en by B het

Zaadhuisje van het laatst-

gemelde door zeer fterke

Vergrooting , als mede

een Blaadje ,
by C , om

de Kliertjes of ronde

Blaasjesin héBêlvTOTcr» —
toonen, voorgefteld;

Plaat XXII. Afbeelding van Vyf-
mannige Heefters. *?s«wwBIadz.38i

Fig. 1. Een zeldzaam Kaapfch Ge-

was, door my genaamd

Bloem -Tros. W.382.

A. Een Bloem daar van,

in Afmeetingen verdub-

beld en dus vergroot
,

om de deelen der Vrtigt^

maaking duidelyk te ver-

toornen.
jj4



B. Het jonge Vrugtje veel

meer vergroot. . hl. 384

C. Een groote vierdepart van

een Schyfje van het Takje

gefneeden, nog meer ver-

groot : gelyk men door

vergelyking van hetzelve

met het Takje kan zien. hl. 385.

Plaat XXIII. Afbeelding van Agt-
mann ig e Heefters, tegenover Blidz

Fig. 1. Een Kaapfche Heide, door

my genaamd Erica pulchel-

of Sierlyke. . . W. 504.

2. Een andere Ruigbladige,

genaamd Erica Empetrifolia. hl. 517.

3. Een derde dito , die Glad

en Glanzig is van Loof ,

door my Splendida geby-

naamd. . hl. 519.

Van deeze dnezeldzaa-

me Soorten van Kaapfche

Heide , zyn onder ieder
,
by

LetterA , B , C , een Wand-

je, benevens de Styl en

Meelknopjes , in hunne zon-

derlinge gedaanten , met

aanmerkelyke Vergrooting

door 't Mikroskoop , voor-

gefteld , om de hoedanig-

heid der deelen , die thans

tot onderscheiding der Ran-

gen van de Hey - Gewas-

fen gebruikt worden , dui-

delyk voor 't Oog te
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BESCHRYVING

PLANTEN.
P E R D E AF DEELING.
De HEESTERS.

HOOFDSTUK.
De Eigenfehappen der Heesteren in

derjcheiding van de Boomen , en eenige

de^im^mTTKr-TlMmen gaa

% y £ ik tot die der Heefteren over. Dee-

$ %zc benaaming is door 't gebruik ver-

ftaanhaarer dan ik dezelve door een

naauwkcurige befchryving zou kunnen maaken.

Ivlen verllaat 'er Gewasfen door, die niet met
éénen Stam , maar met verfcheide Stammen of

Steelen opfchieten , welke des Winters over-

blyven, en wier hoogte niet overmaatig is. In-

dien dergelyke Gewasfen dikke Stammen beko-

men ,
gelyk ik 'er reeds befchreeven heb , dan

noemt men het Boomen met verfcheide Stam-

A men.
1L Dïzl. iv. srusu



a De Eigenschappen
I1T. men. Geen vaste paal of maat van afzonde*

Afdeel.
ring ? ondertusfchen , heeft in deezen plaats ;

Hoofd- zo min als tusfchen een Boortl of Boompje

;

stuk. eensdeels , dewyj het zelfde Gewas
,
op de

eene Groeyplaats , een Boompje of Heelter is

en blyft , op anderen een aanzïenlykc Boom
wordt. Menigvuldige voorbeelden hebben wy
bier van gezien , en de Taxis , alleen , kan
daar van tot bewys {trekken.

Wanneer , naamelyk , dit zo bekende Gewas
van zogenaamde Zydveeren voortgeteeld wordt,
dan groeit het Plantfoen altoos Heefterachtig

:

als men 'er Stek toe neemt van de Middelfcheu-
ten , dan worden het Boompjes , die op één
Stammetje ;regt opfchieten. Niettemin blyft

het dan nog in onze Tuinen en Hoven maar
laag, in vergelyking met de Groote Kroonboo-
men, welken de Taxis , uit Zaad opkomende,
in Duitschland, Vrankryk en zelfs op de Hei-
jen van EngcWl, uitlevert (*).

Het havenen , ook , der Gewasfen , maakt
hier in een groot verfchil. Indien de Hazclaa-
ren , by voorbeeld , aan zig zelf gelaten wor-
den, zo levert één Stoel, door de menigvuldi-
ge Uitloopers , een geheele Bosfchagie uit. Vee-
Ie andere Boomen hebben dit ook , en inzon-
derheid, dat zy digt by den Wortel, of aan den
Stam , veele Zydfcheuten uitgeeven welken
wanneer menze 'er niet afneemt , het Gewa»

tot

(*) Zie het voors. m. STük. bladz. S4*



DER HEESTÏREN. %

tot een Hccfter maaken. Hier van komt het, UIL

dat een zelfde Plant door fommige Autheuren Afd
i

£EU

als Heefterachtig , door anderen als Boomach-HooFD-

tig, ja door den eenen als een Boom , door 8
"10*»

den anderen als een Heefter, opgegeven wordt.

Zelfs zyn 'er Klimmende en Kruipende Rank-

Gewasfen , die men door befnocijing en onder-

fteuning tot Boompjes maakt ;
gelyk de Kam-

perfoelie : om van veele Oost- en Westindifchen ,

van dien aart , niet te fpreeken.

Linnjeüs verwerpt , volgens zynen Mee-

fterachtigen Schryftrant, de onderfcheiding der

Boomen van de Heefters t'eenemaal , als niet

natuurlyk zynde : ten ware men het al of niet

hebben van Knoppen voor een onderfcheiding

wilde gebruiken ; doch dan , bekent zyn Ed.

,

zoude men de grootfte Boomen der Indien

Heefters moeten noemen; doende de grootte,

zegt hy , daar in niets ter zaake (*). Onder-
tusfehen "heeft dceze TCruT^Kennef zetf , houder-

den maaien, de Gewasfen, zonder acht re gee-

ven op de Knoppen , uit de enkele Grootte en

manier van Groeijing , in Boomen, Boompjes,
Heefters en Heeftertjes, onderfcheiden. Men
behoeft alleenlyk yyn Êd. befchryvingen der

Planten van Lapland en Sweeden, als ook van

Ceylon , te doorbladeren , om daar van over-

tuigd

li limites; cum mignitudo n W-ï PUL Cot. p. 37.

A 2

II. Dm. IV, Stuk»



4 De Eigenschappen

Art*, tu5Sd tc z>'n
'

tls
•

waar
'
die Wcrkcn Z

-'
;

'

%
'

i. hetuitgeeven der gedagte Leerwetten aan 'c licht

trm°' gekomen,; maar naderhand heeft zyn Ed. zulte

dikwils in het Samenftel der Natuur gedaan , eü

doet zulks nog in de Byvoegzcïen.

Wat zal men hier van zeggen? Dat een Wet-»

geevcr boven de Wetten is
; mooglyk: doch

met een Lccrmeeftcr gaat het zo niet. Lccrin-

gen wekken , maar voorbeelden trekken. De
Natuur wil zig aan geene Wetten Ta -.ten ein-

den > cn fchoon het wel waar is , dat door de-

ze 1\ ; iusichen een Heefter cn Boom geen jullie

Scheidpaal gefield zy vervalt men in de be-

fchryving der Planten', tegen wil en dank,. tot

die c^dcifcheiding, welke het denkbeeld is van

den gemcenen Man (**).

Onze Ridder is , in meer gevallen, van de

Wetten, door zyn Ed. in de Kruidkunde ge-

field, iets afgewceken. Hy verklaart alle Soort

-

derland der Planten ontleend zyn, voor'gebrek-

ketyk , geevende tot voorbeelden daar van op,
dcFaUrianafylveftris, de Sagittaria Europee a 9

cm. (j> Ondertusfchen gebruikt zyn Ed. zelf,

menigvuldig maaien , dergelyke Soortnaamen ,

en wel die veel minder bepaald en veel oneige-

ner zyn. De Ficus Benghalenjis
, by voorbeeld,

in

{*) Inter Fruticeui ?c Arboietn nullos limitcs pofuit Na-
tura, fed opinio Vulgi, FM. £9t, utfupra,

(tj au. P. zoS .



der Heest exe to. 5

in 't voorgaande Stuk befchreeven , behoorde Al-

tén minde tot Eengale bepaald te zyn, cn niet-
E

^
EL '

tcmin betrekt hy daar tce ook den Vyeeboom Hoofd-

van Malabar. De Ficus Religiofa is niet meetSTUK *

aan den Afgodsdien st toegewyd , dan de volgen*

de Soorten , en , om dc waarheid te zeggen ,

veel minder, of in 't geheel niet, wanneer men
op de Soortelykc bepaaling vertrouwen kan :

want, die men tot den Afgods- dienst gebruikt

zyn de genen , welke Wortels v.h de Takken
nederlaaten , en daar van wordt in die bepaling
niets gemeld. De Ficus Indica r: d. r;

• •< n ,

aan welke deeze Eigenfchap wordt tcégefchree-

ven, en die daarom zekerlyk ccn van de Af-

godsboomen is , voert den naam van haare af-

komst.

Onze Ridder maakt , wel is waar, tusfehen

Nomina Specifica of Soortnaamen , cn Trivialia,

of Bynaamen , een volftrekte onderfeheiding.

De eerfteirTTTorTCTrrhr^^

heden der ééne Soort van de and' ; bevitten,

't Is ontwyfelbaar, dat zyn Ed. in het uitvinden

van deeze Soortnaamen alle voorgaande Kruid-

kundigen overtroffen heeft , maar de moeielyk-

heid der onderfeheiding van de Soorten in veele

Geflagten, door eene omfchryvfng met Woor-
den , heeft die Soortnaamen dermaate doen uit-

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

•en in zyn Geheugen te prenten. De Bynaa-
men , derhalve., byna altoos maar uit twee
Woorden beftaande, dienen tot behulp van het

A 3 Ge-



(5 De Eigensciiappeh

III- Geheugen : zy doen het denkbeeld voor dca
Afdeel.

Geeft komen van de plant ^ die door de S(X)r_

Hoofd- telyke Bepaaling onderfcheiden wordt. Hierom
STÜK- behoorden deeze Bynaamen , offchoon Lin-

njeus dezelvcn aan geene Wetten gebonden

acht, met den Soortnaam overeenkomltig , en

niet tegenftrydig te zyn % noch in elkander te

loopen. Ditlaatfte heeft plaats, wanneer eene

Soort ven Pynbeomen de Wilds genoemd wordt

,

daar zy meest allen in 't wilde groeijen ; als

ook , wanneer ééne Soort van Vygeboomen de

Jndifche wordt getyteld , terwyl 'er meer dan

twaalf uit Indie zyn opgeteld : of wanneer een
Plant de Jmerikaanfche heet, daar zy doch in

de beide Indien of ook in andere Wereldsdee-

len valt. Wy hebben 'er reeds veele Voorbeel-

den van gezien : terwyl die , daar de Bynaa-

men altemaal in een Geflagt van de Soortelyke

Kenmerken zyn ontleend, zeer zeldzaam zyn.

Onder de Heeften zal ik nu vervolgens alle

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

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

rende Rankgewasfen en kleine Boompjes: maar
ik wil my wederom daar in niet zo naauw be-

paalen , dat ik niet , gelyk hier ten opzigt van
de Salicornia gedaan is, de Heefterachtigen of
Heefters in eenige Gcflagten

, wegens de over-
eenkomfligheid , tot de befchryving der Krui-

den zou duiven bcfpaareD 3 of ook* fomtyds

eeni-
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eenige Kruiden, in 't zelfde Geflagt, onder &
Heefters befchryven. j.

Wy hebben gezien , dat 'er , in 't algemeenHoofd-

gefproken , maar weinig verfchil in de ftructuiir
8™5,

is tusfehen de Boomen en Kruiden*. De Stamt . stok,'

of Sceel beftaat in beiden uic vyfderley Werk- bIadz
'
27 *

tuiglyke deelen , wier evenredigheid , in dikte

en fameuweefzel , wel zeer veel onderfcheid

vertoont, doch geen weezentlyk verfchil maakt

in de Hoofdvcrdeeling. Het Merg, by voor-

beeld , beilaat in de meefte Kruiden byna den

geheelen Steel , maar in fommige Boomen ook

byna den geheelen Stam. De Bast is in veele

Kruiden by uitftck dun ; maar dit heeft ook

plaats in veele Boomen. Terwyl nu de Hee-

fters als in 't midden ftaan tusfehen de Boomen

en Kruiden , zo kan men in het maakzel van

derzelver Stammen of Steelen geen volmaakte

overeenkomftigheid verwagten. Sommigen heb-

ben die byna zo week en vol Merg als de

Sipr.igfte KruTdcnTandereïnTêbben die zo hard

en Houtig als de zwaarfte Boomen. Inzon-

derheid heeft dit in veele Oostindifche Rankge-

wasfen plaats; terwyl de Stammen vnn anderen

geheel Spongieus zyn , als die van Vlier , of

geheel zagt , als die van de Banannen en meer

dergelyke Struiken , welken ik , als niet ge-

voeglyk tot de Kruiden t'huis gebragt kunnende

v orden , tot de Heefters zal betrekken.

Hebben wy , in de voorgaande Afdeelingen

van het Ryk der Planten , dc voornaam ften be-

A 4 fchouwd.
II, Dist. IV. stuk»



8 De Eicïnschappen
UI- fchouwd , die Vocdzel en Geneesmiddelen aan

Afdeel. den Menfch uitleveren ; hier zullen wy het

Hoofd- Oog vestigen op de genen , die een voornaam
stuk. Sieraad van onze Bloemtuinen uitmaaken. Wy

zullen ons Gezigt en Reuk geltreeld vinden ,

door zig de Jasmyn , Syring , Ligutter , de

Myrthen ,
Kamperfoelie , Roozen , onder de

gemeenlyk bekende , en hoe veele anderen on-

der de Uithecmfche Gewasfèn, van dergelykcn

aart , te vertegenwoordigen» In een menigte

anderen zullen wy een voedende of ten minfte

tot verfrisfehing en verheuging ftrekkende ei-

genfehap Ontdekken , gefyk in de Wynga-;rd ,

Aalbeziën en Berberisfen ; of eene Kruiderige,

die tevens tot Geneesmiddelen ftrekt, gelyk in

'de Salie , Lavendel
, Rosmaryn. Van veele

Heefters of Rankgt-wasfen , inzonderheid uit-

landfche, zyn de Wortels, Takken , Schors,

•Bladen of Vrugten , ook dienflig tot deeze en

"andere gebruiken van de Samenleving.

De Eenmannige Plantgewas/en in het Stel-

zel der Stxen leveren een Geflapt uit , waar

in HeejUrachtige voorkomen ; maar de over-

eenkomst , die daar in plaats heeft , verbiedt-

ze van de anderen af te zonderen. Dit is het
Gcflagt van S a l i cor n i A , waar in de eer-

fte Soort , welke gemeenlyk Kruidig is , en
daar van den bynaam Herbacta voert

, fomtyds
de hoogte bereikt van de Tweede , welkfe
Ik-Vrv^> 'ƒ•>:.';:•

) -rnoemd wordt. De
Vir^nifch» (Virginica) worde gezegd zeer ge-

- *
1

meen



der Heesteren. 9

meen te zyn aan de Zout - Moerasfen in Saxen , HL
dat een zonderlinge overeenkomfligbeid van den Afdeel.

bynaarn aanduidt. Toen werdt zy als eeneHooró.

Verfcheidenbeid van de Gemeene Kruidige Sa- stuk.

licornia aangemerkt , en thans als eene Soort

die men daar van , Tiiettegenihande zy zelf

Kruidig is , onderfcheiden moet , doordien de

Bladen geheel eenvoudig of zonder Leedjes

zyn (*).

II. HOOFDSTUK.

Befchryving van de Tweemannice Hee-
sters , wier Bloemen twee M eeldraadjes

hebben, dus tot de Diandria behoorende. gelyk

de Jasmyn , Ligufter , Syring, PvCsmaryn.,

Salie, Peper - Gewasfen enz.

De Twèemamïï^T^ant^ ge-

naamd, om dat de Bloemen twee Meel-

draadjes hebben , zyn % naar het getal der Sty-

len of Stempelen in drie Rangen, van Ecnwy-
vigen

,
Twetwyvigen en Driewyvigen , verdeeld.

De eerde Rang bevat alleen een aanmcrkclyk

getal van Planten , waar onder zig de volgen-

de Geflagten van Heetters bevinden. Nyc-

II. p. 5. S. (T'irrjnica) herbacea &c. diftinguenda ab Herba*

cea, qm etiamcrc.dtinVirginia. Syst. Nm. jr<L . XIII. p. ju
A 5

II. Deel. IV. Stuk.



IO TWEEMANNIGE HEESTER?.

Hl. Nictanthes. Nagtbloem

.

Hoofd. De Kenmerken beftaan , buitendien , in het

stuk. hebben van de Bloem en Kelk, beiden, in ag-

ten gedeeld , en het Vrugthuisje tweezaadig ,

* d. a]s gemeld is *.

h. stok
, Soorten kwamen in dit Geflagt voor

,

waar van ik de Eerfte en Vierde reeds onder

de Boomen befchreeven heb , zo dat 'er nog

maar de drie anderen overblyven ; te weeten

tt. (2) Nagtbloem met de onderjle Bladen Hart-

sim*™.
" vormigjlemp, de bovenjle fpits ovaal.

AraWfche
]»niy».

v jndc jeeze soort t onder den naam van

Arahifche Syring met Oranjebooms Bladen,

voorgefteld door C. Bauhinu s. JBy A l p i-

n u s komtze voor , onder dien van Sambac der

Arabieren of Jrabifche Jasmyn , waar van hy

meldt , dat het een kruipende of klimmende

Hee-

(2) NyBar.tbts FoIHs inferforihtM Cordatis obttifis, fuper'o-

Veg. XIII. P- 54- Htrt. Ups. 4. Nyöamhes C.m!e vL'-üi

&c. //erf. CËff. 5- W. 12. ROVEN Lugftt. 39 g. Sy_



DlANDRIA. II

Heeftor was in de Tuinen van Kairo , met Bla- UI.

den als gezegd is en witte Bloemen van agt
&*dz&l.

Blaadjes, naar die der gewoone Jasmyn gely-HooFD-

kende, doch den Reuk (terker en aungenaamer ST0,r*

hebbende. Vesmngius merkt aan, dat
AVfa'

het een Hevige Heefter is , wel drie of vier

Ellen hoog groeijende , in wier Bloemen dik-

vvils een dubbelde ry was, van agt , tien of
twaalf üV'.adj"?, Cnisirs ontving, in 't jaaj

1606 , van Florence, de gekleurde afbeelding

van een Takje der Arabifche Jasmyn , die men
oordeelt hier toe te behooren , welker Bloem
ook aanmerkelyk van de eerstgemelde verfchil-

lende was. De befchryving , daar nevens ge-

voegd, was als volgt : „ Gy ontfangt bier de

„ afbeelding van een Takje van zekere Plant

,

„ uit de Egyptifche Stad Alexandria herwaards

„ overgebragt , wejke fommigen Jasmyn van
Gine heeten , anderen Arabifche Syring of

„ Jasmyn. Dezelve groeit, «o .veel ik tot nog
„ toe heb kunnen waarneemen , tot de hoogte

„ van twee Ellen of vier Voeten : zynde de
Stam van onderen een Duim dik , zo hard

„ van Hout , dat men het naauwlyks kan fny-

den. Twee Vingeren boven den Grond of
een weinig hooger , verdeelt dezelve zig in

„ lange dunne Takken
, gelyk de Katalonifche

„ of Spaanfche Jasmyn, beginnende te bloeijen

„ in April , en daar mede ophoudende in 'c

„ laatst van Oktober; zo dat men het Gewas,
„ yyf of zes Maanden

s met Bloemen beladen



12 TttEEMANNlCE HEEsfERS.

III. ziet. De Bloemen zyn wit, gclyk die van de
Afdeel. ^ eerfte Konftantinopolitaanfche dubbelde Nar-

Hoofd- „ cis door U befchreeven , nu eens uit tien,
stuk.

i9 dan uit twaalf , en op het minfte uit negen
A'fgtUK».

9
. B}aadjes beltaande , die in een dubbelde ry

„ geplaatst zyn , uitermaate welriekende , ja

3> aangenaamer van Reuk dan de Spaanfche Jas-

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

3 , men tevens uitdrukkende. Zy vallen op de

„ zelfde wyze af , als die van andere Jasmynen

,

„ en hebben een dergelyk Pypje, waar mede

3 ,
zy op haare Steeltjes zitten. Men entze op

„ de gewoone Jasmyn ; dan brengtze dikwils in

„ 't zelfde of 't volgende Jaar reeds Bloemen

3, voort , en tiert dus veel beter dan de Plant-

„ foenen uit Egypte overgebragt , die wel twee

a, of drie Jaarcn kwynen , moetende niettemin

's Winters ook wel bez r T crc:cn,- want

3, zy is zeer vatbaar voor de Koude."
Met dceze Jasinyn komt overeen de Mano-

ra- Bloem van Rumphiüs, welke hy een

Dogter for Nagt noemt , om dat de Bloem-
knoppen na den Ondergang der Zon eerst ont-

luiken 3 en dus de geheele Nagt en den vol-

genden Dag epen blyven ftaan , alsdan afval-

lende, en weder plaats maakende voor andere
Bloemen. Met regt kon dit Geflagt dan den
naam van Kagtbhem voeren. Des avonds, wan-
neer zy ontluiken

, verfpreiden zy op het fterk-

fte haaren aangenaamen Geur , die haar tellen

doet onder de edelfte Bloemen der Indien. Uit

de-
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dezelvgn destilleerden de Portugeezen , zo wel Iir

als uit die van den Droevigen Boom , welke
Afd

«^

de eerfte Soort is van dit Geflagt, een onge-HQor

meen Hartfterkend Water. De Indifche Vrouwe-
STU *'

jes zetten deeze Bloemen , met die van Canan-

ga , Sambacca en anderen , in Olie , waar me-
de het jonge Volk zig het Haair fmeert, om
der bevalligheid wille, Alpinus merkt aan

,

dat onder de Egyptenaaren of Oofterlingen dee-

ze Bloemen ook meer tot opfmukking des Lig-

haams dan tot Gezondheid in gebruik waren;

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

gereid werdt , die uit- en inwendig van dienst

was , zo in de Eadflooven voor de Vrouwen a

tot bevordering van de Kraam, als tegen Borst-

kwaalen , Verhardingen en Pynen der Ingewan-

den, in 't algemeen.

(3) Nagtbloem met jpits oyuaïc gvSolf<U Bid- m

Deeze Soort , de Tsjiregam - Mulla van den
bloenu

Malabaarfen Kruidhof zynde , wordt door Ray

IÏ.Dï£i. IV. stuk.
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Afdeel,
Setyteld Indifche Jasmyn , met een veelbladige

ii.
* witachtige Bloem, en eene kleinere Vrugt. het

Hoofd-
js eeö Heefter van Mans Iangte hoog, die de

^;eeOTt
jonge Takjes met kleine Haairtjes bezet heeft.

De Bladen zyn glanzig groen en glad , aan de
kanten gekruld , komende by paaren voort aan

de Knietjes der Takken , zynde bitter van

Smaak en Reukeloos. De Bloemen komen by
drieën of vyven uit een gemeene Kelk , en be-

ftaan uit zes , zeven , ja dikwils agt , fmalle

dunne Blaadjes of verdeelingen , bevattende

twee Meeldraadjes en een Scyl. De Vrugten
zyn als kleine Kerfen , zwartachtig , met een
dun Huidje , en daar onder een donker rood
zoet Vleefch, bedekkende een rond Haairig

Zaad.

De vermaarde Tournefort noemt de
voorgaande Soort Breedbladige Indifche Jasmyn
met èén Zaad , en deeze met twee Zaaden. De
Javaanen noemen dezelve Folie Aros of Ryst-
blocm ; en de voorgaande Manoor of Daun
Malati in 't Maleïtfch. Beiden zyn zy in Oost-
indie vreemd , wordende 'er aüeenlyk in de Tin-
nen aangekweekt tot Sieraad en wegens den
aangenaamen Reuk der Bloemen , wier gebruik
ik gemeld heb.

Op de Ruige Nyctanthes , de Vierde Soort
van dit Geflagt, wdke, als een Eoom zynde,
door my reeds is befchreeven , laat de Hoog-
leeraar N. L. Burmannüs volaen een
Driebloemige

> welke drie a en eene Veelbloemi-
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ge, welke veele Bloemen by malkander aan de Hl.

enden der Takjes draagt. De eerfte zege zyn' ™E£U

Ed. de Bloemen meest in vyven gefneeden te Hoofd-

hebben , doch dezelven zyn in de AfbeeldingSTÜK*

altemaal in agt Slippen verdeeld. Deeze

was, door den Heer Ga uc in, de Javaanfche

Jasmyn getyteld. De andere , door den Heer

Kleinhof de Chineefche rondbladige Jas-

myn genaamd , zou de Nalla Mulla van Mala-

bar zyn , welke door Commelyn enRAY

tot de Arabifche Jasmyn betrokken wordt , en

die is, volgens de Afbeeldingen, ook veelbloe-

mig. 't Sehynt dat Linnjeos dezelven,

deswegen , als enkele Verfcheidenbeden heeft

aangezien.

(5) Nagtbloem met Jtompe Lancetswyze en ^ v

ovaale Bladen,

Deeze is wederom ccn andere Soort van de^albiad"

Jasmyn , die men op de Kust van Malabar

Mulla noemt ,
geevende aan deeze den bynaam

van Katu-Pitsjegam> Mulla , welke van onze

Natie aldaar Wilde Jasmyn geheten wordr.

Ray heeft dezelve Indifehe Jasmyn, met vmI~

bladige Bloemen, dte wit zyn met roode randen*

gc-

(5) Nyambn Folüs obcafc lanceolati* ovatlsque. Sysf.

TUt. X I. Veg. XIII. Jtsnrnum Indtetim aogufttfoliarn time-

ta gcralno. TouKNF. tnft. y 9 !. Katu- Fksjegam - Muil». Hvri.

Mal. VI. p. 53. T. 5?. RAJ. Hifi. i«02. BuaM. Fl, ind. p.

IU DEII. IV. 5TOS,
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getyteld. Dit drukt zo zeer het verfchil met

de anderen niet uit , als de Smalbladigheid ,

welke echter niet algemeen plaats heeft in dit

Gewas , als waar aan ook breedere en ovaalc

Bladen voorkomen. Het groeit aan die Kust in

't wilde ; is altoos groen, en geeft in de' Maan-'

den Juny en July zyne zeer welriekende Bloe-

.

(6) .Nagtblpem met Lancetvarmige gefpitfte

\ Bladen en tweepaarige tweebtoemigc Steel-

De fpitsheid der Bladen ftrekt tot een Ken-

merk van deeze nieuwe Soort , die door den,

Heer N L. Bdrmanmis voorgefteld is ,

begrypcnde de bulifche. of Ceyionjche Jasmyn

met langwerpige Bladen cn eene Sneeuwwitte

zeer welriekende volle Bloem van den Heer

J. B v r m a x y r - 5 . I her toe behóórt de Groo-

tc N..ndi - Ervatvu van Makbar , door Com-
melys Malahaarfe Melkgrt ende Syrir.g ge-

heeft, zo wel als Ray. 't Is een Heeftertje-

(6) Nyftanthei Foliis lanceolatis acut

eminis bifloris. Burm. Fl. Ind. p.

Folio oblongD , I lorc albo pleno odo;
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van vier Voeten hoog , op Zandige plaatfen III.

groevende , dat veclc Struiken uit den Steeru'^EL'

voortbrengt , die knobbelig zyn , met ecne ruu- Hoofd-

we Schors. De Bladen heeft het gepaard, lang'TU!C-

werpig, met een klein puntje, dat naar de eene
Naztè!tm*

zyde is omgeboogen, uitpuilende geribd, zon-

der Reuk of Smaak. De Bloemen zyn des te

Heflyfces , gelykende naar kleine witte Roosjes,

of liever naar dubbelde Narcisfen. Haar Reuk
trekt naar dien der Angelicren , zo Rumphiös
aanmerkt , die. het Gewas de Manilje Bloem

noemt j als van de Spanjaarden uit Manilha op

Temate en van daar op Ambon overgebragt

zynde; hoewel het niettemin ook op Java en

Eorneo groeit. Het heeft mede de eigemchap,

dat de Bloemen over dag haaren Geur verlie-

zen, en wordt meest tot fieraad der Tuinen na-

gehouden, hoewel de Mahbaarcn aan denVVor.

tel een verkoelende kragt toefchryven in Koort-

fen j 't zy gedronken of met Pinang gekaaitwd,

J a s m 1 n u m. Jasmyn.

De Bloemkrans is hier in vyven gedeeld ,

kuni-jnce!, voor 't overige , wat de Pypachtigc

geftalte , de Meeldraadjes en Styl betreft , met
die van 't voorgaande Geflagt overeen , maar

de Meclknopjes zyn binnen de Bloempyp ver-

borgen. De Vrugt is een Befie in iömmigen
dubbeld in anderen cnkeld , met twee Korreli-

ge Zaaden.

13 Zes
II. Deel* 17. stuk,
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1H. Zes Soorten bevat dit Geflagt, meest Oost-

Afdeel. j^difche en altemaal tot de Heeiters behooren-

Hoofd- de.

i. (ij Jasmyn met gepaarde Vinbladen , te

offi^nZ
Blaadjes onderfcheiden.

Deeze Soort voert den naam van de Ge-

meenfte Jasmyn met witte Bloemen by C-

Bauhiküs. Men vindtze by Lobel en

DoDONéus afgebeeld , die aanmerken , dat

het een flapfteelige Heefter is , welke niet or>

2,]% zelve ftaat , wordende meest by Hekjes en

Heiningen opgeleid , om de Tuinen te verfie-

ren. In Engeland en Vrankryk ftrekt zy niet

alleen tot bedekking van Prieelen en Gaande-

ryën , maar wordt ook aan Latwerk , tot be-

kleedzel van Muuren gebruikt. Het Gewas ,

naamelyk , kan de gewoone Winterkoude van

onze Gewesten uititaan , mids men het bedek-

ke, doch laat jaarlyks zyne Bladen vallen, en

wordt van Stek voortgeteeld. De Bladen zyn

gevind , uit vyf of zeven Blaadjes bcftaande ,

waar van het uiterftê grootst is , allen fpits en

glanzig donker groen. De Bloemen hebben

eene

(i) Jamhium Fotiïs oppofiris pinnatis , Foüolfe diftini£iiJ»

Sytt. Hat. XII. Gen. 17. p. SS- Veg. XIII. p. 54- Hert.

Cliff. j. Hort. Ups. J. Mat. Med. 9. ROTEN Lugdbat. 397.

Jasminum vulgatius Flore albo. C. B. Pin. 397. BOEKH.

hugibat. II. p. 216. Tourn f. Infi. 597- Don. Pempt. 4os>.

LOfc leen. H. p. KX. KrwÜ. II. p. izi. BURM. Fl. Ind. p. S*
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eene Trechterswyze of Trompetswyze figuur Hlf.

en zyn zeer aangenaam van Reuk. De Olie,^ 1^1"

daar van gedefinieerd , heeft eenig gebruik in Hoofd-

de Geneeskunde. 81ÜK»

(aj Jasmyn met gepaarde Viribladen , deja}\num
uiterjie Blaadjes Samengevoegd. gra»difl«-

SjTanfcha

Deeze Soort voert gemeenlyk den naam vanl 35™^"1*

Katalonifche of Spaanfche Jasmyn , Gelfeminum

Catalonicum , in 't Hoogduitfch Fremd Fiolre-

ben, om dat zy niet zo gemeen is als de ande-

re. Wegens de grootheid van haare Bloemen
,

die van buiten rood zyn, heeft zy den Latyn-

fchen bynaam. Bovendien verfchik zy, door-

dien het Gewas op zig zelve ftaat en geen on-

derfteuning behoeft. Ook blyft het ïaager ,

wordende zelden meer dan een of anderhalf

Elle hoog. De Bloemen zyn veel grooter

,

fierlyker en fterker van Reuk. Het wordt op
Stammetjes of Uitloopers van de gerriecne

Witte Jasmyn gezoogd. De Bladen zyn don-

Kerer groen en ronder en de drie uiterften niet

van

(2) Jasmnum Foliis oppofitis plnnatlj , Foliolss cxtlmis

ewiflue*tibus. Syst. Nat. XII. Vtg. XIII. {asminum hurni-

lius magno flore. C. E. Pin. 397- B-AJ. Hifi. löoo. GeHe-
mta Catalooicnm. Cam. Ept. 37. Jasm. Hisp. major»

Flore externe rabente. ]. B. Hifi. II. p. tot. Tournï. Infi.

•docuim. Mfb. Sur. T. 4 <5- Mft* F!, JrJ. ? ,

J

Ba
H.DlEI* lV.STVBt
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IH. van elkander afgezonderd ; even als dit ook
An

5i

EL
- plaats heeft in die van Malabar, Püsjegam-Mul-

Hoofd- Ij genaamd , en ook eenigszins in die , welke te

stuk, Suriname in 't wilde groeit, door Merian
afgebeeld. Misfchien zal dat Gewas aldaar , zo

wel als in Europa , uit Alie overgebragt zyn.

in. (3) Jasmyn met gepaarde drievoudige Bladen,

vialmfd'è Naar de Vlaamfche Eilanden, van waar moog-
]asmyn.

deeze Soort afkomftig zal zyn 3 voert zy

den bynaam van Azoricum. De woonplaats ,

niettemin , wordt gefield in Indie. Zy ver-

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

voudig en gepaard zyn , onderfeheidtze
, myns

oordeels, wel allermeest van de voorgaande en
volgende Soorten. De Heer J. Burmaknus
zegt, dat de hier aangehaalde Ccylonfche met
roodc Kroontjes - Bloemen , door zyn Ed. in

Plaat gebragt, de Steelen rond, glad' en groen

heeft. Dergelyke, van 't Eiland Madéra ufkrm-

ftig , heeft Plukene t 1 u s afgebeeld , heb-

bende een groote witte Bloem.

O) Jtswnum Foliis oppofitis ternatis. Hert. Clif. Ft.

(4) Jas.

turn &c. Comm. Amji. I. p.

phyllutu &c. 11urm. zeyl. iz

ï?J, T. 303. f. 1, BüRM. Fi,



(4) Jasmyn met overhcekfe drievoudige en en- III.

helde" Bladen, de Takken hoekig.
Afdeel.

Deeze, die men gemeenlyk de Geele Jasmyn stuk.

noemt, fchynt een inboorling te zyn der Zuide- IV .

lykc deelen van Europa. Dodon éus heeft J^jjjj
zc vnr";cflel'J cnccr den ra :ro van Heefterach- cc'e

tfg Drieblad, om dat zy gewoonlyk driebladiy,
''1S; '

'

J
''

is ; maar Bauh in u s zegt, dat zy omftrceks

den. By Napels en elders in Italië gr( eit zy

ook in 't wilde; doch waar zy verder in 't Oos-

t:n nriCuLr'yk
[
ï^eiy.n zou, vir.d ik riet saTïgc

tekend De Takken bereiken dikwils de hoog-

te van twee of drie Ellen ; de Blaadjes zyn

klein ; de Bloemen taamclyk groot en geel van

Kleur , wordende by die van de Primula Veris

of Bu^losfum vergeleeken. De Besfen , die zy

draagt, zyn uiamek-L-groot en rond , bevatten-

de ren Zaadkorrel als een Linze. Wegens de

Schoonheid van zyn akyd groenend Loof, de

flerlykheid en Reuk der Bloemen , wordt dit

Gewas in de Hoven der middelde en Noorde-
lykc deelen van Europa nagehouden.

f5) Jas-
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II!» (5) J^smyn met overhoekfe , fpitsachtige , drie»

A™EEU
voudige en Finbladen, de Takken hoekig.

Hoofd-
stuk. Zeer klein is , volgens deeze bepaaling , het

jasZ'num
verfchil 5 tusfchen deeze en de voorgaande Soorc

:

doch aanmerkelyk, wanneer men de Afbeelding,
Laage

' welke 'er Lobel van geeft , met die van het

Heefterachtige Drieblad van D o d o n é u s ver-

vergelykt. Li,\n^üs befchryft het als een

kleine Heefier , die de Takken groen , glad en

buigzaam , weinig gehoekt heeft ; de Bladen

drievoudig , (in 't midden der Takken uit zeven

Vinblaadjes beftaande , ) de zydelingfen ovaal

,

het endelingfe eens zo groot , aan de Punt en

dikwils ook aan het Steeltje gefpitst. Men
vindt deeze Soort , zo wel als de voorgaande ,

in onze Kruidhoven , doch de plaats der afkomst

is niet bekend.

vi. (6) Jasmyn met overhoekfe ftompe , drievoudi-

*£7;I'™ ge «* Finbladen , de Takken zond.

?

mtïs acominatis. Hort. Oifi 6. Ro*en Lngihat. 39S. J

minum humüe luteum. C. B. Pin. 397. J^m. luteum. Bïi

Byft. Aft. 140. f. 2. Lob. Ito». U. 106. Jaim. L Geiten

nura luteum. Touhnï. Inft. S97-

(6) Jasmin Fol. alt. (obmfls) ternatis pinnatisqu*. H

tuGs. Hort. Oitf. S . Roven Lugdtat. 397- N'i-im-m In

BABïl. leen. 6ï. BüRM. Fh Ind. t"
^



In de befchryving van den Cliffortfchen Tuin UI.

is deeze door de (lompheid der Bladen van de ™f*
u

voorgaande onderfcheiden. Barrelier noemt- Hoofd-

ze Geele welriekende en Ferrari os zeer STUJU

welriekende Indifche Geele Jasmyn. Uit Indie

fchynt zy derhalve afkomftig te zyn. Lin-

ft je vs heeft ze m de Akademie - Tuin van Up-

£il aldus waargenomen. Het is een hooge Hee-

fter , mcr roode Takken en ronde Takjes , uit-

genomen dat wederzyds een Streep , langs de-

zelven , van het Bladfleekje nederloopu De
Bladen zyn drievoudig ,

(of in 't midden da-

Takjes met zeven Blaadjes gevind,) de Blaad-

jes ovaal, naauwlyks gefpitst, glad, nevens het

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

nenzyde te niet loopende. Deeze verdraagt

minder Koude dan de twee voorgaanden.

De Heer N. L. Bürmannus heeft hier vn.

een nieuwe Soort bygevoegd , welke zyn Ed. 7
JEÏJi

Jasminum ablongum noemt, en bepaalt als J^-.^f'
myn met enkelde gepaarde Bladen en overhoekfe

*
'£C '

esnbloemige Qxel-Steetjes f7). Dit is zekerlyk

eene van alle de voorgaanden geheel verfchillen-

de Soort , welke men met reden Enkelbladige

zou kunnen tytelen , of Javaanfche , als op 't

Eiland Java groeijende. De Afbeelding, door

zyn Ed. daar van gegeven , bevestigt zulk?.

De

(7 )
JatmUum Folüs oppofitïs fiir.plicihas , Pedunculis al-

c:v.) Evrm. Fl. lui. p. 6. Ta'i. j, f. z .

B 4
II. DEEL. IV. swau
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De Bloemen vallen kleiner dan in de voorgaan -

de Soort.

LigustruMj Ligufter.

Dat dc Bloemen in vieren gedeeld zyn , en

de Vrugt een Befie is met vier Zaaden , onder-

fcheidt dit Geflagt van dc voorgaande en vol-

gende , met welken het overeenkomt in twee

Meeldraadjes te hebben en een enkelen Styl.

De eenigfte Soort (i) is een zeer bekend en

gemeen Gewas, dat men Ligufter noemt, naar
emeetie

" den Latynfchen naam , die in het Italiaanfch

Giuftrico nog bewaard fchynt te zyn gebleeven

;

maar in de andere Taaien van turopa heeft

het , gelyk met inlandfchc Gewasfen dikwils

gaat, geheel verfchillende naamen. De Fran-

fchen hectcn 't zelve Troëne of Frezilion ; de

Engelfchcn Privet of Primprine ; de Dukfchers

Hartriegel , Mundholtz of Beinlwltz , en in oa-

ze Taal voert het ook den naam van Kt

Mwdhout en Rynwilgen. Dc Groeyplaats is

in de middellte deelen van Europa algemeen :

zelfs , op de Eilandjes aan de Zeekust van Swee-

den , by Bahuis op Klippen onder de Stccnen

,

heeft de Heer Kalm het overvloedig aange-

trof-

fi) L^idrum. Sys:. Kat. XIT. Gen. n. p. yy. Feg.XHL

V < 4 - lürt. Ciif. 6. Fl. Suec. 4 , 5. Royk N Lugibat. 39 ï.



troffen. In de Haagen aan de Wegen in Enge^ IQ.

land, op de Heijen van Vrankryk, aan den voet *™eel-

der Bergen in Karniolie , in de Bosfchen van Hoofd-
Ooftcnryk , inzonderheid op de Eilandjes in den *TVK»

Donau; in Pruisfen, Pomeren, enz. vindt mcnu^er'

't overal van zelf groeijen. Hier te lande komt
het insgelyks in de Duinen van Holland en in de
Wouden van Vriesland wild voor : maar ge-
mecnlyk ziet men het tot Haagjes in de Tuinen
gebruikt, waar toe het zeer bekwaam is Onder
alle Boomcn , Heelters en Kruiden , is niets ,

daar men zo veclcrley en zo fraaije fi-uuren ,

door buigen cn fchccrcn , van maaken kan , als

de Ligufter (*).

Natuurlyk is het een Boomachtige Hcefter,
tot zes Voeten hoogte opgroeijende , met dun-
ne Ryzen, die zeer taay zyn, hebbende ecne
Afchgraauwc Schors en witachtig hard Hout.
De Bladen , langwerpig .Jmal , byna als die
der gewoone Wilgen maar veel kleiner en
donker groen , komen tegenover elkander aan
de groene Rysjcs voort. Aan de enden van
blondere Steeltjes draagt dezelve Trosjes van
kleine w,tte Bloempjes, met gcelc Mcclknop-
jes, niet onaangenaam van Reuk. Deeze
Bloempjes zyn ecnbladig

, Trechterachtig , meest
in vieren

, doch fomtyds ook in vvven of in
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III. zesfen verdeeld. Hier op volgen Trosjes van Bes-
Afiirel. j-en ^ naasc mec die van £en Geneverboom over-

Hoofd- eenkomende , in de rypheid zwart , en een zwar-
STUK

' te Kleur afgeevende , zo dat menze wel tot het
L;g«fter. jnaa^n van inkt gebruikt heeft. Tuagus zegt,

dat men 'er een blaauwe Verw van maakte. Des

Winters aazen de Lyfters en andere Vogeltjes

op deeze Besfen Zy zyn bitter van Smaak

zo wel als de Bladen , wier Afkookzel door

fommigen tot Gorgeldranken , als ook tot zuive-

ring van Zweeren , aangepreezen wordt. Men
doet 'er dan dikvvils de Bloemen by : want, in 't

wilde groeijende , is dit Gewas zeer Bloemryk ,

en bloeit den geheelen Zomer ; maar in Scheer-

haagen vindt men 'er weinig Bloemen aan. Het

blyft 's Winters groen , doch Iaat zyn Bladen

vallen tegen dat het nieuwe krygt.

De vermaarde Tournefort gééft , uit

Muntikgj eene Verfcheidenheid van Ligus-

ter op, welke de Bladen geel bont heeft, in 't

Franfch Troè'sne panaché genaamd. Mappus
heeft dergelyke in Bosfchcn van den Elfaz ge-

vonden. Dezelve flaat , in de Tuinen , heel fier-

lyk , doch gaat , indien men 'er door afzooging

geen zorg voor draagt, ligtelyk verlooren; de-

wyl zy weder groen wordt. Gedagte M u n-

() Lnwawzegt,
ccne holligheid hebb

raiddelfchot verdee'd
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t 1 N g had* , uit Zaad dat hem van Napels ge- HL

zonden was, in 't jaar 1666, ook een Ligufter
AFU
fu

met Zwarte welriekende bloemen geteeld ; maar Hoofd*

dceze, veel tedercr dan de gewoone, kon geen STUK*

Vorst, Sneeuw, Mist of Herken Wind verduu-
Li^"m

ren. Hy hadt dezelve tot vier Voeten hoogte

opgekweekt. Volgens Breyn vindt men zelfs

Ligutter met vergulde en met verzilverde Bla-

den.

Phillyrea. Steenlinde.

Dat de Vrugt van dit Geflagt eene éénzaadigc

Befie is , onderfchcidt hetzelve van de voorgaan,

den : doch <le Bloem is ook meer Klok- dan

Trechtervormig.

Het bevat drie Soorten , die altemaal in Eu-

ropa haare Natuurlyke Groeyplaats hebben.

CO Stccnlinde met Lancetswys* ovaale, byna x.

ongekartelde Bladen. Fhi
£j?

Men noemt de Soorten van dit Geflagt alte-

maal met den Griekfchen naam , wiens aflei-

ding onzeker is. Dioscorides zegt, dat

(1) PbiUyrt* Foliis oynto-hnceo^tis fab\*tzgtwm s . Sy$r.

Lugdiat. 398. Philyrea Liguftri folio. C. B Pin. 476 Phil-

Nat. XII. Gen. 19. p. 55

I- p. Ji Tot'BNr. Inft.

IL DEFLt IV, Stuk,
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ÏII. de Phillyrea een Boom is , van grootte als de
Af^

kl
- Cyprus, met Olyfbooms Bladen, doch breedcr

Hoofd- en zwarter , met Vrugten als van den Maltik-
£TUK

' boom , die zwart zyn , zoetachtig en als aan
St«K&uU.

Trosfen# Dewy i fommigen de Ligufter voor

den Cyprus der Ouden aanzien , zo hebben dee-

ze aan dit Gewas de grootte van den Ligulter

toegefchreeven ; doch 't is zeker , dat hetzelve

dien aanmerkelyk overtreft. Alle de Soorten

groeijen naruurlyk in de Zuidclyke deelen van

Europa, en verfchillen byni alleen in de Groot-

te en in de breedte of fmalheid der Bladen.

Evenwel maaken de Spanjaarden of Portugeezcn

in de benaamingen eenig verfchil , noemende

deeze eerfle Soort Alader ; de tweede Plader a.

of Ladierna ; de derde Azebo of Adornn.

De vermaarde Clusiüs, by wien deeze

de Derde Phillyrea is, zegt dat hy 'er in Span-

je Boompjes van gezien heeft , twee Mans lang-

• ten hoog , waar van hy een Takje hadt afge-

plukt , dat door hem met Bladen en Bloemen afge-

beeld wordt. In beide opzigten geleek zy naar

den Olyfboom zeer , hebbende de Bladen ge-

heel ongekarteld , de Bloemen witachtig groen ,

Troswyze uit de Oxcls der Bladen fpruitende

en ronde Vrugten , als Aalbcsfen , een hard

'Steentje met een witten Bast bevattende.

™Xfi (2) Steenlinde met fmal Lancetvormige effen-

^•
ar iad

.
randige Bladen. De

*C
*

CO Phillyrta Fol. lineari • lanceaht» integerri.nis llort
%



De (malheid der Bladen ondcrfcheidt deeze, fJir.

die van fommigen voor eene Verfchcidenheid
Afd™l

der voorgaande wordt aangezien. Hier toe b:- Hoofd

hoort de Vierde en Vyfde Phillyrea van Cli -
stük*

siüSj wordende maar half zo hoog als de

voorgaande , en dus ook de Takken dunner

hebbende j met een bruiner Schors bekleed.

De Bladen waren bitter. Zyne Vyfde ver-

fchilde van de vierde zeer weinig, doch hadc

de Bladen nog wat fmaller. De Bloem en Vrugt

was even als in de voorgaande. Hy hadtze

beiden in Spanje aangetroffen ; doch de Derde
by Montpellier.

(3) Steenlinde met Hartvormig ovaals getande }n.

Deeze is niet alleen de breedfte van Bla-

derloof, maar ook de grootite, zo Clusius
aanmerkt , fchietende hooger op dan de Ker-
mesboom , de Takken een Duim dik en dik-

ker hebbende , met eene groene Schors en bc-

fprengd met witachtige Vlakken. De Bladen

;J Pblllyrea Fol. cordaro - ovatis ferratis. Ho,

. 6. Royen Lugdiat. 39g. Phill. larifolia fpir

beviter fetrato. C. B. Pin. 476. Phillyrea prim

II.DStt.IV. SïW.
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ÏH* zyn grooter, groener en dikker, dan die van,
Afdeel.

gec]agtcn Boom , aan den rand een weinig ge-

Hoofd doornd , famentrekkende doch nicc onaangenaam
ST ' K

; van Smaak. Zyne Tweede was nog grooter, en
steenlinde.

^erze\yer Xakken hadden een witachtige Schors.

Van beiden hadt hy flegts de Vrugten gezien
,

Troswyze op Steeltjes voortkomende uit de O-

xels der Bladen , van grootte als gemeld is , en

met die der andere Soorten overeenkom/lig ,

zwart van Kleur. Deeze twee waren hem in

Portugal voorgekomen.

Door Camerarius worden dccze drie

Verfchillendheden van 't Blad der Phillyrea, by

elkander , niet onaartig voorgefteld: hy merkt

aan , dat dezelven op Steenachtige plaatfen

groeijen. Dioscorides heeft het Afkook-

zel der Bladen tot een Gorgeldrank in Zweeren

van Mond en Keel , als 'er een famentrekkende

kragt vereischt wordt , aangepreezen. By L o-

bel vindt men de eerfte en tweede Soort af-

gebeeld , doch in plaats van de derde heeft dia

een Breedbladige , welke ongedoomd is , ge-

rimmd een Boom van Provence, die de echte

Macakb of Mahaleb van S erapion zou

zyn (*).

St-

(*) T)9 MtlaUk wordt vcot Soort va* K*rs of Prul-

men'x>om gehouden : zie bét voorgaande II; STÜS van deeze

N*tu«rljk* Hijierie, bladz. j«.



S Y r inga. Syring. III.

Afdeel;

Dit Geflagt , dat de Bloem TrechterachtïgHooFD-^

en ook in vieren gedeeld heeft, verfchïlt vanSTUK»

de anderen , doordien het Zaadhuisje verdeeld

is in twee Holligheden.

Het bevat de twee volgende Soorten.

(O Syring met Hartvormig ovaale Bladen. i.

Deeze is 't , die gewoonlyk den naam van Ge™eenc*

Syring voert , en overal vry gemeen is in Eu»
ropa, doch 'er niet in 't wilde groeit. Clu-
s i Ti s wil , dat deeze naam afkomftig zy van

de lange regte Looten , die het Gewas heeft

,

vol van een voos Merg , 't welk 'er uit geno-

men zynde dezelven Pypachtig worden. Hier-

om , waarfchynlyk , noemt men 't in Engeland
Pipe-Tree , maar de Franfche naam, Queue de
Renard , dat is Voslé - Staarr, zal van de figuur
der Eloemtrosfen zyn afgeleid. Zo willen ook
fommigen , dat de Pypachtige gcftalte van dc
Bloemen de oirfprong zy van den naam van Sy-
ringeboom. De Duitfchers noemen hem gemeen-
lyk Spanifch Hollunder , dat is Spaanfche Vlier

Men

ROVEN Lugdbat. i9:

hji. 6ou Boerh LHdiat, II.

u. defx. iy, sim»
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m* Men kan van dit Gewas, door den tyd, en

ArD
1

EEL
'door het op te fnoeijen, een taamelyken Boom

Hoofd- maaken, doch uit zich zelve groeit het altoos

&TÜK ' Heefterachtig , dikwils ter hoogte van twaalf

Syrh:i
'

en meer Voeten. De Wortels kruipen Iterk

voort, en geeven veele Uitloopers uit, waar

door men den Boom ligt kan vermenigvuldi-

gen. Hy heeft een effene Aichgraauwe Schors

en taamelyk vast Hout. Men vindt 'er wel ,

die de Stammen drie of vier Duim dik heb-

ben. Aan 't end der jonge Looten zyn onge-

meen dikke Knoppen. De Bladen , die by

paaren als in 't kruis ftaan, hebben de gedagtc

fi<mur. De Bloemen komen , als bekend is , by

groote Trosfen voort , en deeze zyn het eigent-

lyk , die , door haaren aangenaamen Reuk en

tevens door haare Kleur , de bevalligheid van

dit Gewas uitmaaken , 't welk anders geene

nuttigheid heeft , wordende meest gebruikt tot

verfiering van Buitenplaatfen. De Zaadhulsjes

zyn Peulachtig , en , gelyk de Zaaden , van

geen dienst.

Gemeenlyk kennen wy de Syringen met blaau-

we Bloemen , de Blaauwe Syring genaamd , en

die met witte Bloemen ; behalve welken 'er nog

eene is met hoog paarfche Bloemen. Deeze

maaken de Verfcheidenheden der gewoone Sy-

ringen 9 die men ook wel de Arabifche noemt,

uit.

f2) Sy-
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(a) Syring met Lancetvormïge Bladen. III»

Dceze voert den Bynaara van Perjifche , om Hoofd-

dat het die is , van welke eigentlyk de naam stuk.

Lilac , waar mede Tournefort en Boer- i t
:

éaave dit Geflagt beitempeld hebben, zyncp,rS?*
afkomst heeft. Het is de Agem Lilac van CoR-

Sy^f
hütüo. Tournefort verhaalt, dat de

Kruidkunde hem eens uit de belemmering hielp,

toen hy in Turkye gevraagd werdt naar den Ko-
ning van Agem ; waar op hem gelukkig in ge-

dagten fchoot , dat de Perfiaanfche Syring Agem
Lilac getyteld werdt. Deeze , immers

, fchynt

haare afkomst uit Perfie te hebben. Men heefc

'er twee Soorten van gemaakt , de eene met
onverdeelde , de andere met gefnipperde Bla-

den, welken Li nn^us als Verfcheidenheden

opgeeft , doch maar één zelfde Gewas uitmaa-

kende, volgens Ray, die 'er dus van fchryft.

„ Het is ten Heeilcr van drie of vier El-

v len hoogte , met week witachtig Hout , van

„ binnen met wit Merg gevuld , de Schors

„ graauw of bruinrood hebbende , met dui-

3, zend

(2) Syriigm Foliis fenceolatjs. Sy$t. Nat. XVI. Vtg. XTH.
«. S. Foliis lanceolató integris. Hert. CÜf, 6. Ups.\i. Royen
Lugdhat. J97. Mill. Dia. T. i<s+. f. 1. Agem Lilac Per-

farum. CORN. Canai. 190. Syringa Bahylonica &c. Tusk.
Mm. 359- T. 2x7. f. %. S . Fot. lanceolatii integrls dUfec
tisque. Htrt. Cliff. «. Ups. 6. R. Lugdbat. 397. Ligufttutn

Pol. laciniattis. C. B. Pin. +7 s. MlLL Dia. TOÜRNI.
Eoehh. utfupra.

c
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HL „ zend geelachtige Stippen gevlakt. De Wor-
Afijeel.

m tej van onderen is Houtig en Vezelachtig.

Hoofd- „ Een byzondere Verfcheidenheid heeft in het

STUK - „ Blad plaats , 't welk in een laag Takje de
Syrir.g. ^ vcrdcelingen van de Jasmyn heeft , in een

hooger ongefnipperd is, zweemendc eenïger-

„ maate naar het Blad van de gewoone Ligu-

„ lier, zo wel in grootte als in figuur daar aan

„ gelyk. Tweemaal bloeit dit Gewas : eerst

„ geeft het , voor St. Jan , Trosfen van bleek

„ paarschtige Bloemen uit , veel zoeter van

Reuk dan onze gewoone Syringen; ten twee-

„ den maale laat in de Herfst, doch dit gebeurt

by ons zelden , en , als het gebeurt , dan

„ zyn het maar kleine , yle Trosfen. Op de

„ Bloem volgt een korte breedere Haauw, die

„ gepunt is en wederzyds met een Streep ge-

tekend , alwaar zy , ryp wordende , in 't

„ midden opfplyt
, geevende een zwartachtig

„ Zaad, als dat der gewoone Syringen, maar

„ kleiner, uit."

Dceze wordt in 't byzondcr Agem Lilac,

dat is Perfiaanfche Bloem , getyteld. Hetfchync
derhalve, dat zy uit Perfie haare afkomst neb-

be ; hoewel zy , door den tyd, niet minder
genaturalizcerd is in Europa, dan de voorgaan-

de. Veelal heeft men 'er laage Boompjes van,

in de Hoven en Bloemperken.

J U S T 1 C I A.



D i A n b R i a. 35

Dit Gcflagt vcrfchik van de voorbaanden door Hl.
^

de figuur van de Bloem , die in de meefte'

Soorten ccne Smoclswyze gedaante heeft; wes- Hoofd*

halve het door To urnefort tot de genen STüS -

die een Flos Perfonatus , als het een of andere

Gelaat van een Menfch of Dier voorftcHende

,

hebben , betrokken is. Boerhaa v e plaatst

hetzelve onder de Planten met tweehokkige veel-

zaadiVe Vrugten ; doch veele zyn eenzaadig.

Linnjeits onderfcheidt het, doordien ieder

Meeldraadje een enkel Meelknopje heeft ; maar

wy zullen zien , dat 'er ook zyn met dubbelde

Meclknopjcs.

In dit Geflagt zyn ruim twintig Soorten ver-

vat, waar onder de helft Hecftcrachtig , die

(i) Jufticia die Boomachtig tV, met LancetS' i. _
dy? ovaale Bladen , en aanblyvende Blik- Adktui*.

jes die ovuui , -de Helm der Bloem. Adh:uói1 '-

krans hol. —\ < ~~

De eigen naam van dit Gcmè, by de Cey-

loneczen , welke een Middel om de Vrugt af te

dryven betekent, is tot een C^;:yrar.n tc-

bnjftt

(i) 'JufikU Aiborea.Folüs lanccolaw- ovntïs, Btaaeisova-

7.BOEKH1.2 1,?* l

C2
II » DT«.» IV. SWK.
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UI» bruikt door Tournefort. Dezelve maakt

Arr
,*
EL

- hier den bynaarn uit. Mooglyk is de Geflagt-

HoorD- naam daar van afgeleid. Hekmannus hadt

stuk» deeze 300^ genoemd Adhatoda der Ceylonee-

zen ; doch onder de Ceybnfche Planten zyn

meer Soorten van dit Geflagt ontdekt.

By Breyn vindt men deeze Soort genoemd

een Eoomachtig Indifch Gewas, misfehien naar

den Di&amnus gelykende ,
met Dladcn van den

Amerikaanfchen Laurier. Elders vindt men het

een Boom geheten; doch Tournefort
heeft het zelfs onder de Kruiden of laage Hee-

fters betrokken. De Malabaaren noemen het-

zelve IVanaepala. Door F a e r i c 3 u s is het

,

wat de Bioem- en Vrugtmaaking aaDgaat , om-

Handig befchreeven , en is gemeen in de Aka-

demie - Tuinen.

n. C2) Judicia die Boomachtig is , met Lancets-

E$£m 0Va(ile Bladen >
m afvallende Blik'

Afd'ry"' je; die /pits ovaal zyn , de Helm der
* ende

" Bloemkrans agterover geboogen.

Aan deeze Soort: wordt de Gnekfche naam

Ecbolium , welke juist het zelfde als Adhatoda ,

en

' (z) Jufiieia Arborea', Foü's hneeolato - ovaris , Braaeis

ovatis deciduis miictonaris &c. FL Zeyl. 17. Adhatoda Spici

lonfislima Flore reftexo. BüRM. Zeyl. 7. T. 4- f- »• Caritn-

Canni. Btrt. Mal. II. p. ?t. T. 20. PLUK. Alm. 126. T
171. f. 4- Adhatoda Floris labio fuperiori anguftisfimo Ssc.

TOURNÏ, Injl, 17u BURM, ƒ7, Ini. p. 7,



cb dus Afdryvende , betekent , door een zon- UI.

<lerlinge verkiezing gegeven. De voorige
ArD

*J
l

Soort , bovendien , was reeds door Rivinus Hoofd-

dus genoemd , en van die eigenfehap , dat nog Stuk*

meer is, vind ik ten opzigt van deeze niets ge-

meld. De Hoegleeraar J. Burmannus
geeft 'er , onder de Ccylonfchc Planten , een

zeer fraaije Afbeelding van , en merkt aan

,

dat het een Heefter is, met Houtige Steelen

en gepaarde Bladen , die glad en wederzyds

groen zyn. Aan 't end geeft de Steel een zeer

lange Aair uit , met Bloemen , die tusfehen

Plaatjes voortkomen , welke met de Bloem af-

vallen , indien dezelve geen Zaad maakt : zo

dat de Aair zig dikwils van boven alleen gebla-

derd vertoont. Het zou de Carim - Curini van

Malabar zyn , welke door Ray Indifche Hee-

fier met Aairen van Gehelvide Bloemen , het

Zaadhuisje tweekleppig m ïweezaadig, getyteld

is : doch uit het voorgaande fchynt de geftalte

der Bloemen niets Helmachtigs te hebben. Zie

hier, hoe de gezegde Heer Fabricius, in

zyne optelling der Planten van den Helmftad»

fchen Tuin , dezelven befchryft.

„ De Bloemen , aan de enden der Takken

,

„ in groote vierhoekige Aaircn gefchikt, heb-

„ ben langwerpig ovaale Bloemplaatjes of Blik-

jes , die regtop (taan en puntig uitloopen. De
„ Kelk is groen en zeer klein, eenbladig,

„ fpits, regtopftaande , vyftandig. De Bloem,

„ uit den groenen blaauwachtig en eenbladig

,

C 3 „ heeft
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HL „ heeft een zeer lange, naauwe, bultige, Pyp:

fj

E2L*„ de rand is gaapende met twee Lippen, waar

Hoofd. „ van de bovenfte van onderen breedst , dan
srvK

' „ zeer fmal wordt , en omgeboogen , gekield

„ is , met de Punt gefpleetcn. De onderite

„ Lip , welke zeer groot is en ten halve in

drieën gedeeld , heeft' de middeHle Slip breedst

„ en rondst. Twee Meeldraadjes, van de ei-

„ genfte Kleur als de Bloem , zitten onder het

„ Grondftuk van de Bovenlip verholen. De
5, Meelknopjes hebben even de zelfde Kleur ,

3 ,
zy ftaan regtop en zyn van onderen gefpleo

„ ten. Het Vrugtbeginzel is groen, Tolrond,

„ met een witten Draadachtigen Styl , van lang-

„ te als de Bloempyp , en een enkelen Stem-

a ,
pel."

vi. (6) Jufticia die Heefterachtig is , met Lan-

bFi£T cetswys' ovaule. Bladen en /pits ovaals

ach"
c

'

i€* Blikjes^ die Netswys' geaderd , en gekleurd
ac I,£C

' zyn (*},

Dee-

(6) Jufticia Fruticofa , Folifs lanceolaco ovatfs
, Braftets



Deeze , tot welke de Adhatoda met kleiner

Bloem vanTouRHEFORT, betrokken wordt ,
F

zou de Heerterachtige Bctonie zyn van Bos-Howd

Tius, op Java waargenomen , en de Bern- Cu-
T K*

rini van Malabar , welke de Indifchc Aairdraa-

gcnde Hccfter , met korte Bloemflceltjes , is

van Ray. Dezelve heeft den Stambyna als de

voorgaanden, maar minder Boomachtig : de Bla-

den kleiner , verder van elkander , Lancetswys'

ovaal; de Aair is uit gegolfde, gepaarde, fpits

ovaale , Netswys' geaderde en gekleurde , Blik-

jes of Plaatjes, famengefteld. De beide Meel-

draadjes hebben dubbelde Meelknopjcs. De
Helm van de Bloemkrans is breed , gelyk in de

eerfte Soort , maar de Onderlip van een ander

maakzel.

(4) Judicia die Heefierachtig is , met Lan- j^.
cetswyy waaU , ruig^, ongefteelde Bla-ScorpiÓi

den, en omgekromde Aairen. '

g<

TCrnm

Deeze, van 't Eiland Vcra Cruz in de Wcst-

indiën afkomftig, geeft de Bloem - Aairen , die

als een Scorpioen - Staart omgekromd zyn, uit

de Oxcls der Bladen , zo de Heer Miller
aanmerkt.

(5) Ju-

feif. Flor. f^icatis Alaribus , Caulc Fruticofo. Mill. Dia.

c 4
II. Deel. IV. Stuk.
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IIL (5) Jufticia die Heeflerachtig is , met Lan-
Afdeel.

cetswyi' ovaak bonte Bladen , de Bloemen

Hoofd - wyd van Pyp.
STUK.

juflku
^et ^eeze $oon wordt ^at Ambonfche Gewas

bedoeld, daar Rumphius den naam aan

di£ï
ntbIa

" geeft van het Vergulde Blad; hoewel de Bla-

den , volgens zyne befchryving , eigentlyk maar

met witte Vlakken , als Vuurvlammetjes
, langs

de middel - Rib getekend zyn. Hierom wordt

van dat Loof op Bruiloften onder de Indiaanen

gebruik gemaakt. De Bloemen , zegt Linnjeus,

hebben een zeer kleinen , vyftandigen Kelk ,

een opgeblazen Keel ; de Bovenlip krom en uit-

gcgulpt; de Onderlip breed, egaal in drieën ge-

iheeden , en twee Meeldraadjes onder de bo-

terde Lip

Behalve de gemelde vindt men ook een Soort

van dit Gewas , wier Bladen met licht roode of
Vuurkleurige Vlakken getekend zyn, zegt Rum-
thics, die aanmerkt, dat zy door den tyd re-

delyke Boompjes worden , met den Stam zo
dik als een Been; maar zy komen op Ambon
niet dan in de Hoven voor. Men heeftze uit

China en de Manilhas, op de Molukkifche Ei-

lan-

(O Jufltcia Fruticofi, Follis lanceolato - ovatis pift*, Co-
rollis Fauce infhtis. Syst. Nat. XII. Kg. X'II. Foliutn brac-

dicun Fi>Jiis micnljus Uti«*m» Laurijiis. Bcrm Z l. ,.

TsjuJe-Mvam. H9rt. Mal. VI. p. 411. T. «o. Bi»*. *U'
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landen , als ook op Java en Malabar , overgebragt , III.

zo de Heer N. L.Bürmannus aanmerkt ,
Avdmw

wordende het Gewas op de laatstgemeldc KustHooró-

Tsjude - Maram , in 't Nederduitfch Maagden-
''rVKt

Lot geheten ; waarfchynlyk gelyk by ons de

Maagden - Palm , om de gezegde reden. Ray
noemt het een Indifche Heelter met een Bloed -

kleurige Vlinder - Bloem en gevinde bladen

;

doch dit zou ftrydig zyn met de voorgaande >

die enkelde Bladen heeft ; als ook met de In-

difche Periclymenum, die breede, gevlakte Lau-
rierbladen heeft , van den Heer J. Bukman-
nüs onder de Ceylonfche Planten befchree*

ven, en hier t'huis gebragt.

(3) Judicia die Heejlerachtig is , met Lan-
cetswys ovaale viervoudige Bladenen Lttn-jn/^M^
cetvormige gehaairde Blikjes.

Êr-Tter-

De gcftake der Bloemen is in dit Gewas zpP1 - *V1"-

ongemeen verfchillende van die der andere Soor-
*' *"

ten van dit Geflagt, dat niets dan de overeen-

komst van de deelen der Vrugtmaaking haar

hier toe heeft kunnen betrekken. Deswegen
wordt zy door den naam van Trcchterbloemige

onderleiden. De meergemelde Heer Rich-



42 TWEEMANNIGE HEESTERS.

III. ter hier van ook een Takje medegebragt heb-

Afdeel
[jencie 5

is hetzelve op de nevensgaande Plaat in

Hoofd- Afbeelding gebragt. Men ziet 'er uit, dat het

*tujt, meer f m in overeenkomst heeft met de be«

fchryving , welke onze Ridder daar van aldus

geeft.

„ Het is een Heefier met ronde Takjes; de

33 Bladen aan vieren ,
Lancctswys' ovaal , effen-

„ randig , glad , vry lang gefteeld; en aan de

„ Knietjes der Takken enkelde Bloemlteeltjes

„ hebbende, van langte als het Blad, meteen

„ langwerpige Aair, die Schubswyze bekleed is

met twee ryën van Lancetvormige gehaairde

„ Blikjes , waar tusfehen vier fmalle en een

„ Kelk aan de tip Haairig. De Bloem is zeer

j, fraay , wit van Kleur met een Haairachtig

„ dun Pypje, de Meeldraadjes influitende en zig

„ aan den rand , ter grootte van een kleine Nar-

„ cis , met vyf Kwabben uitbreidende ,
waar

„ van de oude rite grootst.'* De Heer N. L.

Burmannus merkt aan, dat de Bloemen

geel of Oranjekleurig zyn, gelyk dezelven zig

ook aan het gedagte Takje bevinden, 't Ge-

was maakt in de Tuinen te Batavia een fierlyk

Bloembcompjc uit , van drie of vier Voeten

nx. 09) Judicia die Heeftemchtfe is , met Doo-

e - Os>) J'Jlicia fpinofa, Spïels (l. Splnis) axüiaiibus, ïcdaa-
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rens in de Oxelen en enkelde Eloemjltehjes HL
op zyde. Afdeu

Dc Drukfeil van Spiets in plaats van Spinis , diesTuic.
1*

de bepaaling ofSoortnaam onverftaanbaar maakt,

cn aanleiding tot de uitlaating van fimplicibus

gegeven heeft , is uit de Twaalfde Uitgaave
,

onverbeterd , door den Heer Murray over-

genomen en gevolgd. Dc Heer Miller
noemt deeze Soort , Judicia die gedoomd is

met langwerpig ovaale uitgcgulptc Bladen, en
cencn Heefterachtigen Takkigen Stam. Jac-
Q u i n geeft er den bynaam aan van monanthera ,

om dat deezc Soort zig door enkelde Meel-
knopjes te hebben van de andere Soorten van dit

Geflagt, door zyn Ed. in de Wcstindiën waar-

genomen , onderfchcidr. Dezelve groeide in 't

Kreupclbofch
, aan den Zeekant

, op St. Do-
mingo.

Het ïs , zegt hy , een Hccftcr van vyf Voe-
ten hoog, die zig in weinig lange, flappe Tak-
jes verdeelt , welke met ovaalachti^e Blaadjes

bezet zyn , van omtrent een half Duim lang.

Uit derzelver Oxelen komen rterke fpitfe Door-
nen , tegenover elkander , voort , zo we I als
drie of vier Bloemfteeltjes , ieder met een en-

keld
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IN. fceld paarfch Bloempje , 't welk Pypachtïg is en
'Afdeel.

jn mee Lippen verdeeld, de bovenfle in twee-

Hoofd- ën , de onderfte in drieën gefpleeten zynde. De
STÜK

* Meeldraadjes , wier getal twee is , hebben
s zegt

zyn Ed. , de Meelknopjes langwerpig en twee-

ledig (*).

xxv. C25) Jufticia die Heejierachtig is, met ovaa-

fa?tuüfa*
le Biaden en Bloemtros/en aan 't end der

Pxagtige.' Takjes.

Tot deeze Soort fchynt de Plant , welke naar

de Gratiola zweemt en Bloemen beeft als die

vin 't Vingerhoedkruid , van P l ü k e n e ï i ü s,

te behooren. Dezelve was afkomftig van Ma«

drafs, aan de Kust van Koromandel, cn dus vry

ver benoorden Tranquebar. In Gelukkig Ara-

bie heeft Forskaohl deezc Soort waarge-

men, welke den Steel rond en effen heeft, de

ledig, offchoon het dubbtU ilhynt te b?te!<enen : want tdy

(is; Ju'licU Fmticofa Foliis dlijiticii ThyrCs termioaK-

fcus. Sysr. Nm. p-eg , XVI. Mant. alt. p. 17;. Gratiola: af-

finis i'adcraspatwia Digitalis sunula. Pluk. Pb-^t. i<?3. f. 3 f
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Bladen gepaard , geftccld , Lancctswys' ovaal , UT.

effenrandig , van onderen en op zyde Haairig;^
f "£EL'

met lange Trosfen aan 't end der Steelcn , die Hoofd <

uit menigvuldige Bloemen famengefteld zyn t

%riJK*

welke by Trosjes voortkomen uit de Oxels der

Bladen, doch niet langer dan de Bladen zyD. De
regtopftaande Geftalte , veel naar die van de

Phlox gelykende, geeft aan dit Gewas een prag-

tig aanzien. De Bloemen hebben de Bovenlip

in drieën gefpleeten , de Onderlip enkeld , de

Kelk is effen , van grootte als een Tarwe -Graan-

tje, en in de overige deelen der Vrugtmaaking

wykt dit aodanig van de andere Soorten af,

als ware het een byzonder Geflagt, zegt L i n-

njeus. Men kan de uitvoerige befchryvingen

daar van , door D. Zoega aan zyn Ed. ge-

zonden , en die van hem zeiven } daar over na-

Deeze, een Heefterachtig Gewas , 't welk de

Heer J a c qu i n overvloedig op de Heijen en

in het Kreupelbofch van 't Eiland St. Euftathius

aantrof , vondt hy zelden twee Voeten hoog

,

doch hetzelve werdt geduurig door 't Vee afge-

fchooren. Het hadt de Bladen ovaal , fpics ,

flaauvr

(10) JuftUU Ftuticofi, Floribiw AxïÜaribas fesitfibuj, SpK
Fl. i«s. jAcq. Amer. Hifi. p. 3, T. z, f. i.'

IU Deel. IV. S
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HL flaauw gekarteld , kort gedeeld , by paaren :

Afdeel,
j.]e jnc s fpj tfe j Bloemblikjes

, doorgaans twee

Hoofd, in getal : de Bloemen kwamen enkeld uit de O-
,TÜ£

* j:eïs der Bladen voert , hebbende de Onderlip

in drieën verdeeld ; de Bovenlip onverdeeld cri

fpits; zynde paarfch van Kleur.

. Aangezien de Meelknopjes in deeze, zo wel

nis de Styl , eveneens als in de Dianthera van

L i n n A-. u s waren , 70 gedagte Heer aanmerkt *

is het te verwonderen , dat onze Ridder dezel-

ve mede onder de JujlicicCs betrekken, en haat

niet tot het gemelde Gclïagt t'hiï; ^ebrag' heeft.

J a cqüi n befchryft nog eenige Soorten , wel-

ke hem zo op dat Eihrd ais op Marreniqne voor-

gekomen waren, en waar order eene is, daaf

liy den naam van Eufiaclddna aan geeft

naar het gedagte Eiland. Ik heb om de wen-

derlyke figuur der Bloemen van dit Gefkgr, a's

ook de Gefteldhcid der Meelknopjes , met dat

der Dianthera 'x overeenkom i (lig, te vertoonefl >

een Takje daar van, in Fig. 2, van liem ont-

leend. _
"

(sa) Jufticia met langwerpig Lancetvormlgè

Bladen , veelbloemige Steeltjes en fviattt

Blikjes , die naar de Punt verbreeden en

ge/pitst zyn.

Bet

(21) Jujlid* dianthera , Foliis lanceolato - oLloagis, pe-

uaculk multirforis , Erafteis liaearibus
, apicc laiiusculis 3P*~

maaatis. Amtr. Hifi. p. 4. T. 4.
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Het is , zegt zyn Ed. , een onaanzienlyke UT.

regtopftaandc Hcefter , van drie Voeten hoog, Afdeel.

met Houtige , ronde , brooiehc Stcelen , op Hoof».

drooge, naakte Heuvels grocijendc, en de 131a- stuk.-

den ongekarteld ,
glad , kort gefteeld , gepaard

hebbende , drie Duimen lang. Aan 't end der

Takjes geeft dezelve Steeltjes met veele Bloe-

men uit , doch in de Oxclen komen doorgaans

driebloemige Steeltjes voor. Veelal hebben de-

zelven drie Blikjes , korter dan de Kelk , en

paarfche Bloemen , van anderhalf Duim lang

,

de Onderlip in drieën verdeeld , de Bovenlip

opftaande, verdeeld in twee fpitfc Punten.

De overigen van zyne \\ esiindifche Soorten

,

in 't byzonder de Karthageenfche , meest tot de

Kruiden behoorende , ftap ik die voor tegen-

woordig over. Onder de Oostindifche door den

Heer N. L. B u

u

m a n nüs bygevocgde Soor-

ten , komen de twee volgende Hccfterachtige

voor, naamclyk.

(23) Judicia die Ileejlcrachtig

u

, met ftomp xxm
ovaile , getande Bladen , en enkelde Bloe-

men in de OxeUn.
VanMatiu-

Dce-
U '

(rO^yï^Fruncori, ToUU c,V oVtufi, dennti, ,

Uo , Caole Argenteo. Hert. Gtrci*. UlTlV. clz^h. T. 2.

II, Deel IV. Stok,
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Hl. Dceze heeft een Heefterachtigen , digten ,

Afdeel.
roncjen j

giatiden , witachtigen Steel ; de Bladen

Hoofd- zyn gepaard , met kleine Steeltjes, Spatel vor-

stuk. mjg , g]acj ^ getand , aan de Punten uitgcgulpt

of met een Spitsje. De Bloemen hebben twee

afvallende Blikjes : zy komen hier en daar uit

de Oxels der Bladen voort. Het Zaadhuisje -is

langwerpig rond , aan de beide enden fpitsach-

tig. 't Gewas groeit op Madura, een üiland

dat beooften Java legt.

xxiv. (24) Jufticia, die Heejierachtlg is , met effen-

cl£rut randige Lancetswyze Bladen en enkelde

"cêndarus
Aairen aan 't end der Takken,

Deeze, onder den naam van Malabaarfe Ad-

hatoda, met Wilgen Bladen en ge-aairde Bloe-

men, in het Kruidboek van Garcin voorko-

mende, voert den naam van Vada - Kodi in de

Malabaarfe Kruidhof , en is van Commelyn
genoemd Malabaarfe Perficaria , die eenzaadig

is, met een gehelmde, gelipte iiloem. De een-

zaadighcid ürydt tegen de algemcene Kenmer-

ken van dit Geflagt. De Heer N. L. IJ u r-

man mis geeft 'er enkelde of eenvoudige Aai-

ren aan ; doch , wat dit in onderfcheiding van

de

' JuflUla Fnnicofa, Folm lancealatrt integerrimis.Spï-

ri» ternvnalibus fimplicibus. Eurm. Fl. InJ. p. 10. Adhatoda

Mabbarica Salicis f lio, Flonbu* fpicatis. Hcrb. Gattin. Ger>-

d«mfa srtx. Ru.MPH Amk. IV. p. 70. T. zS. Vada-Koij.

Hm. MaI. IX. p . 79 . T . +z.
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de andere Soorten betckene , verftaa ik niet.

In de Malabaarfe komen , aan de Top • enden der
X™£*L'

Takken , veel Bloemen by elkander , te wecten Hoofd-

dric of vier uit ieder Knietje voort. Dit zou ik
3TUiU

een SamengeJtelde Aair noemen. De Gendarus-

fa - Struik van Rumphius geeft maar weinige

Bloempjes aan de enden der Takken uit , die

Tropswyze (taan , en Halsjes of Pypjes hebben-

de aan 't end gelipt zyn
,
gelyk in andere Soor-

ten. Gedagte Heer befchryft het Gewas als

Heefterachtig , met Lancetswyze rood geader-

de ,
gladde Bladen , aan 't end der Takjes een

Aair die enkeld is , van Bloemen tegenover el-

kander , hebbende Lancetvormige Blikjes met

Borftelachtige Punten , en een zeer korten bly-

venden Kelk , de Bloem geel. „ Zelden bloeit

„ het op Amboina, (merkt zyn Ed. na Rum-

3, ph i us aan,) alwaar men het Wild en Tam

„ vindt. Uit Java hebben wy ook twee Soor-

ten , naamclyk de Gemeene en Wilde ,

„ ontvangen , die in de Tuinen worden ge-

„ kweekt en door Stek voortgctccld (zegt zyn

„ Ed.) Zie Rumph. IV. p. li. T. 29: al-

„ waar het Wyfjcs vertoond wordt met knaop-

„ achtig gewriehte Steelen of Takjes, de Aai-

'„ ren hier en daar uit de Oxels der Bladen

„ voortkomende." Het Wyfje heeft , inder-

daad , volgens Rumphius yle Aairen , en

het is een Kruidige Heefter , die de Takken

ten deelc kruipende heeft , ten dcelc regtop-

ftaande , ter hoogte van vier of vyf Voeten

;

D faoe-

H. DlïL. IV. STUK,
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III. hoedanige hoogte en geftalte van hem ook aan

Afdeel.
jjet Mannetje toegefchreeven wordt.

Hoofd- Het gedagte Malabaarfe Gewas hadt de hoog.

«tuk. te van drie of vier Voeten. Het Sap der Bla-

den, met Mostert Zaad gemengd , werdt als

een Braakmiddel tegen de Aamborftigheid inge-

geven. Men gebruikte een Baading daar van

tegen de Jicht. Van de Gendarusfa - Struik, die

op de Molukkifche Eilanden gemeen is en in 't

wilde groeit, zynde van een gantfch onlieflyke,

ja byna ftinkende Reuk, wordt tegen Koortfen

gebruik gemaakt , en de Inlanders draagen de

Takjes daar van gaarn met zig op lange Reis-

tochten , waanende dat zulks , en inzonderheid

het flaan derBeenen met dezelven, de vermoeid-

heid beneemt. Die der Papoes- Eilanden, veel

op den Roof vaarende-, zyn zo bygeloovig, van

hunne Armen en Geweer met dit Kruid te be-

lleeken , om gelukkig te zyn in hunne Onder-

neemingen. De naam Gendarusfa, echter, be-

tekent ilegts een Kr.uiderjL der Herten , die in

zodanigen van deeze Eilanden, welke wild leg-

gen ,
overvloedig zyn. Men noemt het Gewaï

dus in 't Maleitsch , Javaanfch en Bandaas,

maar de Ambonfche naam is Sofa.

(7) Juflicia die Heefterachtig is , met Lancet'

VOT'

Hyiopbla- ^ JuJï
.

cU FrutIcofa >
Foh lanceoiati, ;ntegerrim?s , Pf

dunculis trifloris ancipitibus , Brafteis Calyce hrcvioribiis. M11J-

JDiS. T. 13. Jufi. Fol. lineati - lanceolatis , Ploribus facpi"»

töÜtaiiis. Htru CUtf. 10, Roysn Lu£diat. 291. Ecfaolü la-
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yormige effenrandige Bladen, driebloemige JU.

platte Steelen en de Blikjes korter dan de AKBtEL«

Kelk. Hoofd-
stuk.

.

Decze Soort befluit thans den Rang der Hee- V'Sfë*
fterachtigen onder de Jufticiaas. De figuur der * *'

Bladen geeft 'er den bynaam aan. De Bloemen

komen zeer dikwils enkeld voort , en die doet

my hier de Afbeelding t'huis brengen van een

Takje dcezer Aihatoda uit myne Verzameling;

't welk de gekapte Bloem met haaren Helm en

Lippen zeer duidelyk en fraay vertoont. Het

Gewas in de Akademie - Tuinen van Europa be-

vindelyk , was , volgens P l u k e n e t i u s , van

de Kanarifche Eilanden afkomltig.

Men ziet hier duidelyk 3 dat de Meeldraad-

jes in dceze Soort ook dubbelde Meelknopjes

hebben , en dat dezelven zeer groot zyn ca

Beursachtig , met een dikken Naad overlangs,

by welken de onderftcn open geborften zyn en

dus hunnen Inhoud waarfchynïyk hebben uit-

geftort : gelyk nader uit derzelver Vertooning

by Vergrooting onder Fig. 3 , ter wederzyde van

den Styl ,
blykbaar is.

Rosmarinus. Rosmaryn.

De Kenmerken zyn, een ongelyke Bloem,

die

ta ex In». Fwtunaus. ÏLOK. Alm. m, T. Ho. f/i.

D 2
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III. die de Bovenlip in tweeën en de Onderlip in

Afdeel.
dr jeën gedeeld heeft, met twee lange kromme

Hoofd- Meeldraadjes , die enkeld zyn , doch als een

stuk. -pand aan 't end hebben.

i-
. Maar ééne Soort komt in dit Geflagt voor ( »

MuiOfici- welke de algemeen bekende Rosmciryn uit-

ciwoone. maakt- Decze Basterdnaam , van het Latyn-

fche woord Rosmarinus of Romarinum afkom-

ftig, heeft byna door geheel Europa plaats. De
Italiaanen noemen het Gewas Rosmarino , de

Spaanfchen Romero , de Franfchen Romarin , en

de Engelfchen Rofemary. ^ Dewyl de Bladen

dikwils met een kleverige Harstachtigheid , als

Honigdaauw, bezet zyn; zou het daar van den

naam kunnen gekreegen hebben ; of ook, om
dat deszelfs Geur, van Landen , daar het over-

vloedig aan den Zeekant groeit , gelyk in Span-

je en Italië , zig verre over Zee verfpreidt , en

dus zekerlyk den Daauw eenigermaate bezwan-

gert : want Ros marinus betekent Zee -Daauw.

wilde i De Wilde Rosmaryn , die in de meefte Zui»
*osmaiy n,

delyke dedcn van Eur0pa ; aan dc Middelland,

fche Zee ,
gemeen is op bloote Heuvelen , wordt

wel door fommigen van de gene , die men in de

Heven aankweekt , onderfcheiden; doch deeze

laat.

XIII'. p. 64. Hort. Gif. :4. Hort. Ups.'ik

%

M*t^Mti. ii

Royen Lugdbai. 310. Rosmarinum Coronarium. DOD. Pcrtft.

271. Tournf. l«ft. 19;. EORRH. Lugdbat. 179. Rosmarinu*
ipntaneus latior* folio . ^ HottzaGs aoguftiorC folio. C. *
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laatlte zal van de eerfte haaren oirfprong héb-

AfJ?^lj.

ben. De Tamme Rosmaryn , immers , geeft ii.-

uit haar Zaad Gewasfen , die niet minder breed ^™*D'

en ruuw van Blad zyn als de Wilde , waar
RtitB

*

ryM

van zy anders door de Smalbladigheid meest

verfchilt. En dat de eerfte , hcrwaards over*

gebragt , teerder is en minder beftand tegen

ons Klimaat , komt zekerlyk daar van , dat de

andere by ons - als 't ware , is genaturali-

seerd.

Men noemt de Rosmaryn een Boompje, en

het is zekerlyk een Houtige Heefter, die door

het opfnoeijen Boomachtig wordt, en dan dik-

wils de hoogte bereikt van vier of vyf Voe-

ten. Het Gewas beftaat uit Hevige Rysjes,

graauwvan Kleur, bezet met ftyve fmalle Bla-

deren , die van boven donker groen en ruuw ,

van onderen Meelachtig wit en zagt als Flu-

weel zyn. Deeze Blaadjes groeijen rondom de
Takjes en tusfehen dezelven komen kleine bleek

blaauwc' Bloempjes voort , wier bovenfte Lip

op ftaat en aan 't end in tweeën gedeeld is 5

de onderfte een holle nedtrhangende Lip heeft,

en twee Slippen op zyde , die als den Keel

van de Bloem befluiten. De Meeldraadjes zyn
als gezegd is. Vier Vrugtbeginzeltjes , onder

aan den Styl , leveren vier Zaadjes uit, die in

de Kelk ryp worden , zynde van eene rond-

achtige figuur.

Deeze Rosmaryn wordt in 't Latyn Corona-

rium gebynaamd, om dat men 'er oudtyds tot

„ n lvt
D 3 Kroo-

ILVttuiï. Stok.
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III. Kroonen of Kransjes gebruik van maakte (*)•'

Afdeel. Men noU(] tze in de Hoven wegens haare fraai-

JiooFD- heid , doch inzonderheid wordt daar toe die ,

stuk. we ]ke Vergulde of Verzilverde en fierlyk bonte

Rdsmaryn. Bieren heeft , verkooren. Deeze Verfcheiden-

heden zullen waarfchynlyk uit Zaad zyn voort-

geteeld ; zo wel als de Reukelooze Rosmaryn :

want anders is de Reuk het voornaamfte ,
gelyk

men weet , dat dit Gewas bevallig maakt en tot

gebruik in de Geneeskunde dienftlg. Deeze

heerfcht niet minder in de Wilde , die in Pro-

vence zo menigvuldig groeit , dat men de Tak-

ken daar van , na dat de Bloemen en Bladen

afgeplukt zyn, op den Haard brandt, hebbende

aldaar, in veele Landftreeken , geen ander Hout.

De Bladen van de Rosmaryn hebben een by-

zonderen Aromatieken Geur , die zig wel het

kragtigftc in de daar van gedefinieerde Olie

openbaart. Uit dien hoofde zyn dezelven , uit-

wendig in Pappen en Stoovingen gebruikt , zeer

dienftig cm koude Gezwellen en opgaaringen

van Slymigc Stollen , te doen vcrfïaan
, om de

geftremde Vogten te verdunnen in Kneuzingen,

of de verdoofde deelea op te wekken in Lam-
migheden , door de Vezelen tot beweeging aan

te prikkelen , belettende dus dikwils de Verder-

ving. Inwendig dienen deeze Bladen , of vrel

de Toppen met de Bloemen , op Wyn gezet

,
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tot een kragtig Middel , in Kwaaien , daar een ÏH-

Verftopping plaats heeft door onweikzaamheid
FD

,j

1L*

der Vogten of Vaste deelen; verwekkende deHoorc»-

Stonden , enz. Hierom wordenze ook wel te-

gen de Derdcndaagfe Koorts gebruikt. Te-
omaryn^

gens Opttygingen , -Flaauwten, Stuipen, Aam-

borftigheid en Beroerte , is de gedeftillcerde

Olie, behooriyk voorgefchreevcn , een heilzaam

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

ter mede uit de Biocirrn ftookt , en die daar

van den algemeenen naam van Spiritus Anthos

voert, dat is Geest van Bloemen , by den Fran-

fchen naam , Eau de la Reine of Koninginne-

water, aan iedereen bekend (*). Voorts komt

de Rosmaryn of deszelfs Bloemen in verfchei-

dc famengeltclde Winkelmiduelen.

De ecnigfte Kenmerken , waar door dit uit-

gebreide Gcflagt , tot het welke cok de Hor-

minum en Sclarea der Authcuren betrokken

zyn ,
zig van de anderen onderfcheidc

, zyn

,

dat de beide Meeldraadjes , ieder , een dub-

beld Steeltje hebben, zo dat het Meclknopjc

als op een Schraagje fchynt te (laan, en het

Meeldraadje , met zyn geheelcn Toefte! , eeni-

germaate naar het Tongebeen (0/ Hyoidcs)

d IUn£Tie of Water van de Konin-in van ÜOlJgaiye.

1L DiXU IT. STUK*
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IIL gelykc ; zoToürnefort aangemerkt en in
ArD

5
EL

Plaat vertoond heeft.

Hoofd- >

t Getal der Soorten is, door de gemelde
STVK

' byvoeging en ontdekking van verfcheide nieu-

wen , tot by de veertig gefteegen , waar onder

maar eenige Heeflerachtige voorkomen , als

volgt.

s*ivis ( l ) ^e met Lancetswyze gekartelde Bladen

JEgypia. en ge(teelde Bloemen.

Egypufche.

j^eeze ^ door b OERHAAV e, in de Op-

telling der Gewasfen van den Leidfchen Aka-

demie - Tuin , zeer kleine en uitermaate Takkigt

Egyptifche Horminum van Lippids, gety-

teld , was uit Egypte afkornftig. LinnjEüs
befchryftze thans als een Plantje van een Voet

hoog , dat de Bladen naakt 3 gekarteld , ruuw

en. van onderen zeer ruig , de Aairen als ge-

doomd heeft. De Bloempjes 3 die zeer klein

en wit zyn , komen drie by elkander voort ,

hebbende de Bovenlip zeer -Kort , uirgegnlpt ,

niet famengedrukt , de Onderlip in drieën ge-

deeld , en kleine Meeldraadjes met blaauwacrw

tige Knopjes,

(2) Sa.

(i) S4lvia Fol. lanceolatb. dentJculatis, Floribus peduncu-

latis. Sy«. Nat. XII. Gen. 39- p. «4 Hort. Clif. 13. BOYKM



(2) Salie met Lancetswyze Bladen en twee-

bladige Kelken. Afdeel.
ii.

De tweebladigheid van de Kelken onder- stukT"
fcheidc deeze Soort , welke ik verder niet be- n.

lchreeven vind , ten ware het de Smalbladige
c?!ïilt

Cretifche van Clusius mogt zyn. Op 'tC"tifch*,

Eiland Kandia is haare Groeyplaats."

(3) Salie met Lierachtige
t getande, Stoelbla- nr.

den, de Helmpjes der Bloemen zeer kort. L
s
y

*1™

De Ftrginifche Horminum met een ongebla. fche*

derden Steel en Eikebooms Bladen, welke een
Pypachtige lange Bloem heeft, van Mo*i-
s o n , is hier t'huis gebragt. In de Tuinen
van Europa geeft dit Gewas zelden Bloemen ,

die een Haairigen Lymerigen Kelk hebben,
daar de Bloem naauwlyks buicen komt, zo Zin-
nius aanmerkt. Zy hebben een wyden Keel,
volgens den Heer Gronovius. Het een
fchynt weinig te ftrooken met het andere.

(4) Sa-

(o.) Sdvia Foliis bnceolatis
, Cajycibm diphyills. Syst. Nat.

xii. rtg. xin.

O) Salvia Foliis radicalibus Iyratis dentatis , Coroüarum
Cïald brevisfima. Syst. Nat. XII. yig. XUL Salvia Cor.U.
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IIt, (4) Salie, met Lancetswys' ovaale , onverdeeld

Afdeel. ^ ^
gekartelde Bladen 3 de Bloemen Aairs-

Hoofd- vyze 3 met gej'pitjte 'Kelkjes.

iv. Dit is de Gewoons Salie , welke in Groote en

c \.Ï^L Kleine onderfcheiden worde , doch de laatfte ,

s^oone die de fynfte is van Reuk, noemt men jEdtffc.

Salie. Buiten twyfe! is decze Neerduitfche

naam van 't Latynfch woord Sulria afkomltig,

dat zyne aiLvJiii^ Sulvando heeft , om dat

men het van cuds voor een zeer heilzaam

Kruid aanmerkte (*). Men plagt 'er ook wel

den naam aan te c-even van Self en Savie. De
Duitfchers noemen liet Salbey , de Engeifchen'

Sage en de Franfchcri Sattge, doch by Mont-

pellier, daar het in 't wilde groeit, Saoubia of

Saoubie. Het fchynt , naamelyk , zynen oir-

fprong te hebben uit de Zuidclyke deelen van

Europa , en mooglyk da3r aan bepaald te zyn ;

want die Salie - Plant , welke de Heeren B v r-

mannus uit Ja

'f Vide Cixzi. Hert. Md. p.
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paaling opgegeven zyn , mede overeen, doch III.

verfchilde grootelyks in de Geihltc ; zo dat
™EU

men die , als mooglyk , door
.

vermenging ,
uit Hoofd*

de Gewoone Salie en de Crctiiche geiprooten s™*^ .

zynde, aanmerkt f*).

De Groote zo wel als de Kleine Salie is een

Heclter- Gewas, dat zig met Houtige Steelen,

die bruin zyn , uitbreidt , doch laag blyft. De

Bladen zyn ovaalachtig, ruuw van Oppervlakte

en fterk geaderd, witachtig of grys van Kleur,

op de kant fyn gekarteld , en uicermaate lang

gefteeld. In ruuwheid en grofheid der Bladen

overtreft de Groote , die dezclvcn ook veel

grootcr heeft , de Kleine zeer. De Takken

zyn als met zekere Wolligheid begroeid, welke

dezelven witachtig maakt. Men wil dat de

oogfchynelykc dorheid van het Loof 'er den

Griekfchen naam Elelisphakos aan heeft doen

geeven. De Kleine Salie heeft fomtyds kleine

blaadjes aan 't end van den üladftcel, die de

Bladen zig als Ge - oord doen vevtoor.cn. De

Bloemen groeijen zo wel in de ccne als in de

andere Aairswyze en zyn van eene paarfch

blaauwachtige Kleur. Zy komen uit een Kelk

inet verfcheide punten voort, waar in vier

rondachtige gladde Zaadjes aanrypen , leggende

bloot , gelyk in de Rosmaryn : weshalve Boer-

HAAVjg

hrdAorte Species ex Oflïrinali & Crctica. Buhm/r Ind.

II. DHL IV. STOK.
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Ilï. haave dceze Planten Gymnotctrasperma , dat
An£*L ' is met vier naakte Zaaden, noemt.

Hoofd. Behalve het verfchil van Grove en Fyne,
stuk. komen onder de Gewoone Salie ook aanmerke-

£aSe
- lyke Verfcheidenheden voor, ten opzigt van de

Kleur der Bladen en Bloemen. Men vindt 'er

die de Bladen met geele Plekken of met geele

Randen verfierd , en die dezelven ten deele wit

of verzilverd hebben. Daar is een groote Sa-

lie met rood, wit en groen bonte Bladen , en eene

kleine met fchoon wit en groen gemarmerd Loof.

Ook vindt men eene Smalbladerige met witte

Bloemen , die veel teerder aart heeft, moetende

zorgvuldig bewaard worden voor de Vorst , welken

de Gewoone doorgaans , zonder hinder , verduurt*

In de Groote Salie heerfcht een fterke Reuk,
die in de Kleine zo zwaar niet , maar wel zo
doordringende is en niet onaangenaam , zynde

de Smaak eenigszins fcherp en bitterachtig. Dit

alles bewyst , dat het Loof met eene Kruideri-

ge Olie vervuld zy , bevattende een zeer werk*

zaamen Geest , en hier door dient het Kruid ,

zo uit- als inwendig, totdergelyke oogmerken,
als van de Rosmaryn gezegd is; maar in 't by-
zonder wordt 'er eene Koortsverdryvende

,

Wormdoodende en Borstheelende kragt aan toe-

gefchreeven. Het komt ook in Nies- en Kwyl-
middelen. De Bladen van Salie en Brandene-
telen , te famen in een Mortier geftampt en op
de gezwollen Oorklieren gelegd , doen dezelven
fomtyds verflaan. Voor 't overige behoort de
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Salie 3 zo enkeld als famengefteld of toebereid, UT;

onder de Winkelmiddelen.
Afdeel;

Zonderling is , het gene verfcheide , anders Hoofb-

niet beuzelachtige Autheuren , aangaande de
STÜK*

vergiftiging van de Salie door het nestelen van
Sal,e"

een Pad onder dezelve , te boek geflagen heb-

ben. P a r é u s verhaalt , in zyne Heelkunde „

dat iemand , door het gebruiken van zodanige

Salie , geftorven zy. Hierom rekent Münting
het niet ongerymd te zyn , dat men , tot voor-

koming daar van , een of twee Planten Wynruit

omtrent de Salie plaatze, als door welker Reuk

de Padden zouden worden afgeweerd , van zïg

onder dit Gewas te verfchuilen. De dwaas-

heid echter van die voorzorg is daar uit blyk-

baar, dat de Schaapen de Salie, daar dezelve in

't wilde groeit , en dus onverhinderd bezogt kan 3

worden van de Padden , aficheerende , daar

door een zeer fmaakelyk en geurig Vleefch be-

komen , zo Doktor Scopoli verhaalt.

(5) Salie met Lancetswys' ovaale onverdeelde,
s
v.^ 3

gekartelde Bladen , de Bloemen Aairswyze Pcmif/rl. >

met Jiompe Kelkjes.

*ens Pomifera &c.
1

II. Deel, IV. Stuk.
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IIII. baar Kenmerk om deeze te onderfcheiden van
Af°* 2L

- de Gewoone Saüe : gelyk blykt uit de fraaije

Hoofd Afbeelding welke Tournefort, haar op
STüIU

't Eiland Kandia waarneemende, daar van gcge-
SaUe

' ven heeft. Bovendien zyn de Bladen ook van

een andere figuur, geenszins Lancetswys' ovaal,

maar veeleer driehoekig en op de kanten golfs-

wyze gekruld, niet gekarteld, met een zeer kor-

ten Steel (*). Het is een Heeiter , digt van

Bladen , omtrent twee of drie Voeten hoog ,

met een Stammetje van twee Duimen dik. De
Bloemen komen als die van de Gewoone Saüe,
doch in gebladerde Aairen voort , en zyn ten

x
deele wit , ten deele blaauw. Voorts hééft zy
een Reuk , welke naar dien van de gemeene

,
vermengd met Lavendel, zweemt,

salie- Ap- Van deeze Kretifehe Salie was reeds, onder
pe^tJCS

' den naam van Bacoifera en Pomifera, door de
Ouden gewag gemaakt , uit hoofde van zekere
üitwasfen , die men Salie- Appeltjes noemde ,

en nog heden te koop brengt op de Markten
van dat Eiland. Zy moeten derhalve tot ecnïg

:reenkomftig , als ook by Loijel i

ra Cretenfis. GOUAN zegt, dat dc
ut z«r Ung zyn , 'c welk nog mi
t TOUSNEIQRT flrookt.
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gebruik dienftig zyn. Toubnefort be- III.

vondt dat zy lieffelyk waren van Smaak. Zy AFD^
groeijen op dcrgelyke vvyzc a's de G 'nooten Hoofd»

op de Plagen der Eik':b-;cm<-r. , en komen 3TüK»

voort , zegt hy , door het iteeken van zekere
SéBe*

Infekten , waar door het voedende Sap , uitzy-

pelende, een Knobbel formeert , van omtrent

twee derde Duims dik, renden Vleezig, Afch-

graauw , van buten \Yo T
I

?

g , en femtyds met

als een Aardbezie. In andere deelen van Eu-

ropa brengt dit Gewqs zodanige Appeltjes niet

voort.

(24) Salie met Piekswys' langwerpig driehoe* xnv.

hoekige > gekartelde . jlompe Bladen. cmtrU.

Deeze , van de Kanarifche Eilanden aa:om-Kïna ' irckc-

flig, heeft den Steel met een fyne, zagte Wol-

ligheid bekleed, zo wel als de Sladffcccltjes en

dit heeft voornaamclyk plrnts in r!c Winterhui-

zen , waar in zy bewaard wordt. Het is een

Heefter , die in Europa bloeit en Vrugten

draagt ,
blyvende altoos groen.

(25) Salie met rondachtige gekartelde Bla- XXv

den s
Af™***-

'Boomach-

(24) Salvia Fo'iïs haftnto - triangularibus oblongis crenatis
^

*

ebtufis. Hort. Ciif. 13. Hort. Ups. 10. Royen Lugdbat.

i deel. IV. Stok»
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van onderen geknot en getand

Onder dc zcldzaame Planten van den Amftcr-

damfchen Kruidtuin , door Gommelyn,
vindt men de Afbeelding van deeze en de

volgende Soort , beiden haar afkomst hebbende

van de Kaap der Goede Hope. Zyn Ed. hadt-

ze getyteld Afrikaan/die Heefterachtige Salie,

met Bladen van Scordium en Violette Bloemen.

De Bladen, zegt hy, zyn ongcfteeld, gepaard,

een Duim lang en een half Duim breed , ftyf

en gefchaard ; doch voegt 'er by , dat men dit

van de onderfte verftaan moet ; dewyl de bo-

venfte kleiner en minder gefchaard zyn. Zulks

dient tot opheldering en begrip van de duiftere

bepaaling. Thans is tot deeze Soort die van Plu-
kenetius , met Piekswyze Bladen , naar

die van de Arum trekkende , en Wollige Stee-

Jen, van 't gedagte Eiland, een der Kanariën,

afkomltig , welke tot de voorgaande Soort be-

hoorde , t'huis gebragt (*)* Het wordt hier

(*) Waarfchynlyk zal deeze de Botmachtlge Salie zyn,

hoon groeijende, me: Bladen van Verbascum en door D(

T i u s onder den naam van Boomacbiige Indiftk* Salit

fckieeven.
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een Heefter van vier of vyf Voeten hoog , met JU.

lange Aairen van blaauwachtige Bloemen , veel Afdkeu

gelykende naar die van de Gewoone Salie. De Hoofd-
Bladen zyn ook eenigszins Aromatiek. Aan de STUK» >

Kaap groeit het op Kleyachtige Gronden, twee
Voeten hoog.

(26) Salie met rondachtige effenrandige Bla- xxvr.

den , dis van onderen geknot en getan

zyn, Guidü sa-

Van de Bladen deezer Soort zegt Comm e-

lyn alleenlyk , dat zy tegenover elkander

Haan, rondachtig, licht groen en dik zyn. De
Steelen zyn in 't eerst groen en vierkant , wor-

dende daarna Houtachtig en rond , en maakende
hier te Lande een Heefter van vier Voeten hoog-

te , gelyk het Gewas ook , aan de Kaap , nevens

Beeken groeit. Aldaar gebruikt men de Bladen

tot een Wondmiddel , zo in als uitwendig. De
Bloemen , die zeer groot en Goudgeel zyn >

komen voort uit een Klokswyzen , driekwabbï-

gen , ruigen Kelk. De onderfte Lip is omge-
boogen en uit de Bloemen vallen Druppels van
een Vbgt, dat zo zoet is als Suiker:

(33) Sar

(16) Stlvi* Folüs fubrotundis integerrimis , BMl truncatis

dentatis. Hort. Cliff. 13. Royen Lugdfat. 3 os. Satvia Africa-

na frutescens, Folio fubrotundo glauco, Flore magno Amm
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III. f33) Salie met ovaale byna effenrandige Wol-
'Apdeeu ngg Bladen , den rand van den Kelk Flie-

Hoofd- zig en gekleurd.

xxxiii. Deeze op het Zandige Zee- Strand aan de

*Jm Kaap der Goede Hope voorkomende , heeft

Gekicurde.Stee |en van Z£S Voeten lang , die van onderen

Wortel fchieten : de Bladen zyn ovaal , ge-

fleeld , Wollig , een Duim lang , de onderften

Zaagswys' getand s zelden ge -oord, de boven-

ften effenrandig : de Kelken zyn wyd , met

londe Slippen en Bloedkleurige randen.

xxxiv. (34} Salie met ovaalachtig Wigswyze getande

naakte Bladen en eenen Heejterachtigen

Steel.

Deeze voert den bynaam van Gepluimde,

om dat haare Aair Pluimswyze is verdeeld.

De Kelken zyn in drie Slippen gefneeden , waar

van de twee onderften fpits. De Styl is lan-

ger dan de Bloem , wier Helm niet lang is. Zy
heeft de Blaadjes klein en fyn gekarteld, welke

(j3) Safaia Fol. ellipncïs fabmtegerrirnis tomcntoGs
,
Caly-

cis limbo mem'uranaceo colorato. Sjft. Nat. Veg. XIII. p.

f34) Salvia Vol. oborsto - Cuneiformibus , denticulatis nii-

dis, Caulc frutesccnte. Mant. 2j. Salv. Chamacleigna. BERG.

<*p. 3. SaJvia minor iEthiopica , Foliis Chamzleagni asperis.

BRFYN. Cent. 169. T. j. Moh. Hifi. JII. fi XI. T. 16. f. H
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met de Bladen van den ChamcBkagnus , dat is III.'

de Brabantfche Myrtus, Gagel genaand, ver .

AfiJeei*

geleeken worden door Breyn, die een fraaije Hoofde

Afbeelding van dit Gewas geeft , aanmerkendeSTJK»

dat deeze geheele Plant een zwaaren Reuk

heeft en eenen Kruiderigen Smaak. De Groey.

plaats is ook aan de Kaap der Goede Hope.

(35) Salie met Spatelswyze getande Bladen , xxxv.

de Kelken gaapende Haairig 9 den Steel<Jt*hÏL
Heefterachtig*

ftketach»

De Kelk der Bloemen ïs , in deeze Soort,

regt Bekerachtig , gelyk, in de Molucca van

To urnefort , en Morison geeft 'er ,

in zyne bepaaling , de Bladen van de Wyfjes
Ciftus aan. Het is een Heeftertje, dat in Sy-

rië en andere Oofterfche Landen groeit. By
Aleppo kwam het Raüwolf op de Akkers

voor. Het heeft wederzyds drie gefleelde Bloe-

men , die witachtig zyn en buiten den Kelk uit-

fteeken , met den Styl eens zo lang als de Bloem

,

wier Bovenlip in tweeën , de Onderlip in drieën

gedeeld is. Tournefort heeft 'er ronde

Bladen aan toegefchreeven.

De
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ni. De overige Soorten van dit Geilagt , die meest

AFD
If
EL

* tot de Sclarey behooren , ter befchryving van

Hoofd* de Kruiden fpaarende ; kome ik thans tot het

STÜ*- eenigfte nog bekende , dat onder de Tweeman-

nigen Driewyvig is, naamelyk dat van

P i ? E r. Peper.

De Kenmerken voor 't overige zyn , dat het

geen Kelk noch Bloemkrans heeft , zynde de

Vrugt eene eenzaadige Befie.

Men vindt hier van twintig Soorten , in de

Indien groeijende , en meest allen zo heet van

aart , dat zy zig niet laaten aankweeken in de

gemaatigde Lugtftreeken des Aardkloots : naa-

melyk.

i. (i) Peper met ovaale , byna zevenribbige ,
glad-

J££m
de ge/teelde Bladen , die de Steden geheel

Gemeenc. eenvoudig hebben.

Deeze Soort , hoewel den Latynfchen by-

naam hebbende van Zwarte is de Gcmeene

Peper , die men in zwarte en witte onder-

fcheidt. Sommigen beweeren , met P om e t,
dat

O) Pip»

icisf

\ Zeyl. »* Mat. Mei.
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dat het verfchillende Planten zyn, die dezelven UI.

voortbrengen ; anderen verzekeren het tegen-
AF^EU

deel , en in de Malabaarfe Kruidhof wordt Hoofd.*

verhaald , dat men, door den zwarten Bast daar*™**

af te haaien, van Zwarte Peper Witte maakt;
Feper'

doch het een zo wel als ?
t andere is, algemeen

genomen , fout. Iemand , die de Zwarte en

Witte Peper , zo als wy ze uit Indie krygen

,

flegts met een oplettend Oog befchouwt, ziet

ligt, dat het onmooglyk zy ; ten ware men ,

om de Witte te maaken , veel grooter Korrels

uitkoos : want anders moest de Witte , daar de

Bast was afgehaald , kleiner zyn dan de Zwarte.

Veel liever zal ik my dan houden aan 't berigt

van Garcias ab HoRTo,die fchryft,

dat 'er tusfehen de Planten
9 welke de een en

andere voortbrengen , geen meer verfchil is ,

dan tusfehen een Wyngaard die witte en een

die blaauwe Druiven draagt; zynde nogthans de
Witte Peper Planten zeldzaamer en niet dan op
zekere plaatfen van Malabar en Malakka groei-

jende. Dus ziet men, dat het ééne Gevoelen,
als 't ware , met het andere beftaan kan. Hoe
zoude ook Piso, die zo naauwkeurig over de
Indifche Kruideryën gefchreeven heeft , de ge-

dagte manier , om Witte Peper uit Zwarte te

bereiden , hebben kunnen opgeeven , indien

zulks niet eenigermaate plaats had. Clüsius
wederom geeft een Afbeelding van een Witte
Peper -Tros , dien hy zelf onder de in Pekel
ingeleide Gember - Wortelen hadt gevonden ,

K. Deel* IV, Stuk.
E 3
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Hï. welke de Korrels veel grooter, wit en veel yler

Afdeel.
aan het Steeltje geplaatst hadt , dan de Zwarte

Hoofd. Peper dezelven gewoonlyk heeft. Anders zou

stuk» men mogen denken , of ook door rypwording

?e?er- de Peperkorrels van zelf uit den Bast vielen
,

gelyk zulks in verfcheide Planten plaats heeft,

en dit kon de reden zyn , dat de Witte Peper

en grooter en tevens flapper is, dan de Zwar-

te , die men voor de volle rypwording afplukt,

en vervolgens , door rterk droogen , als in de

Ban verfchroeit. Doch in de Witte Peper zelf

m- et een groot verfchil zyn
; dewyl de een

zegt , dat de Korrels zo zyn als ik gemeld

heb; anderen , met Bauhinüs, dat de Kor-

rels van de Witte Peper kleiner en heeter dan

die van de Zwarte zyn ; zo Ray aantekent.

't Gewas, dat de Peper voortbrengt, groeit

natuurlyk in Oostindie , en wordt overvloedig

aangekweekt op Malakka , Java en Sumatra , al-

waar men het veel aan den Zeekant, caby de

Stammen van regi -men , by
welken het tot Steunzel kan opklimmen , zaait.

Het is, naamelyk, een Rankdraagende Heefter,

ook in dit opzigt , zo wel als wegens zyne

Trosachtige Vrugt , by den Wyngaard te ver-

gelyken; alzo hy mede een Stoel heeft of Stam/
die overblyft. De Ranken zyn buigzaam en

taay, met veele Leedjes , die uit de Knoopen

Wortel fchieten , indien het Gewas , zonder

Steunzel
, langs de Aarde kruipt. De Bladen

zyn langwerpig rond, of ovaal met een punt,

twee
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twee of drie Duimen breed en vier Duimen III,

lang, ftyf en digt van geweefzel, met ten min- Afd
^
el«

fte vyf Ribben overlangs, van boven groenach- Hoofde

tig bruin en glad , van onderen bleek groen. STUK*

Zy hebben korte dikke Steelen , en komen uit
Feper'

de gedagte Knoopen voort , hebbende ieder

Blad , doorgaans „ tegenover zig een Steeltje

,

dat eerst digt Troswyze met Bloempjes is be-

zet en vervolgens met Besfen , waar van 'er

twintig, dertig of meer, aan één Steeltje zit-

ten , waar aan zy als gelymd zyn , zonder ei-

gen Steeltjes. De grootte is als kleine Aal-

besfen , de Kleur in 't eerst groen, doch als

zy ryp worden rood , en , terwyl door het

droogen de Schil inkrimpt , worden zy zwart.

Die Trosfen komen of tegenover de Bladen

,

of aan het end der Ranken voort , naar den

aart van het Gewas. Eens in 't Jaar bloeit het

en fomtyds tweemaal. De Inzameling gefchiedt

in de vierde Maand na het bloeijen ; dan wor-

den de afgeplukte Besfen een Week in de

Zonnefchyn gedroogd en dus tot verzending

bekwaam gemaakt.

Zonderling is 't , dat fommigen 'er een ecn-

bladige Bloem , die in drieën verdeeld is , aan

toefchryven. Het geheele Gewas , zo wel de

Bladen als de Ranken en Wortelen , heeft een

heeten Peperachtigen Smaak, eenigszins trek-

kende naar de hoedanigheid van de Vrugten of

Korrels , wier algemeen gebruik tot bewaaring

van Vleefch en andere dingen , als ook om een

E 4 Kruj-
u,Dsn,iv. STUK,
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Kruiderigen Geur te geeven aan veelerley Spyv
Ajdeel- zen en Saufen , t'over bekend is. De Indiaa-

Hoofd- Een bereiden door aftrekking en overhaaling.

stuk, een Water daar van , 't Welk zy agten van
Ftfer- dienst te zyn tot verfterking van de Maag. Als

.

een Geneesmiddel merkt men 'er een verwar*

mende , verdunnende en Zweetdryvende kragt.

in aan , die tevens prikkelende is , en daar door

dienftig tegen alle Kwaaien , welke uit opgaa-

ring van Slymige Stoffen en onwerkziamheid

der Vaste Deelen ontdaan , wier Veerkragt

daar door herfteld fchynt te worden. Hierom

.

is het dikwils nuttig bevonden tegen Afloopen-

de Koortfen ,
Duizelingen , Opilygingen , Flaauw-

ten en wat meer van dien aart is: doch het me-
nigvuldig gebruik brengt, na de verhitting, ecne

verflapping der Vaste deelen voort, en eene

ontfteeking in de Vogten , die tot Rotting neigt,

flrt wordt voorgefchrceven in Kwyl- en Nies-

middelen , als ook in Gorgeldranken , wanneer

de Klieren van de Keel door koude Slym ver-

flopt zyn. Men ligt 'ér de Huig mede en het

dient tot ftilling van Kiespyn. De Olie

,

daar van gedeftilleerd, is uitmuntendein Smce-

ringen tegen de Lammigheid. Voorts komt dc

,

Peper in de Theriaak , Mithridaat.en andere,

famengeitelde Winkelmiddelen.

r
(2) Peper met langwerpige , gefpitjle , zeven-

Mtti?
r

rib-

Betel.
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ribbige Bladen , de Steelen tweetan- HL'

dig-
Afdmlï

Behalve de voorgaande, die op Malabar lfo-STUK»

logo - Codi heet , is daar een Gewas dat men PePcr'

Beetla-Codi, en in 't byzonder Betle of Betel

noemt. Clüsiüs heeft reeds daar van

een fraaijc Afbeelding aan 't licht gegeven ,

welke hem , uit Toskanen , in de Nederlanden

toegezonden was en naderhand te Weenen ,

volgens de aanmerkingen van een kundig Heer,

die zig ecnigen tyd in Indic opgehouden hadt,

verbeterd. De Hooglceraar J. Büumannüs
heeft het Gewas ook afgebeeld en befchreeven

onder den naam van Peper of Saururus met

zevenribbige , langwerpige , gefpitfle Bladen. Zyn
Ed. betrekt daar toe de Westindifche lan-

ge Peper van Sloane, een Boomachtig Ge-
was met kleinere Bladen en eene dunnere , kor-

tere Aair. In zyne Afbeelding, nogthans, zyn

de Aairen naar evenredigheid niet korter dan in

de Gewoone Peper, Ook ontdek ik daar de

tweetandigheid der Bladfteelen niet. De Bla-

den komen op dergelyke manier voort
; zy zyn

ruuw en kort gedeeld. Men maakt 'er gebruik

van, omze te leggen op vuile, rottige Zweeren.

(3) Pe-

Petlolis bidmtatïs. FL 2ty£ 27. ^P". <\™ Saururus,

ïolüs feptinerviis oblongo - ncuminatis. Burm. Zeyl. 193. T.

«*. f. 2. Clus. Exot. p. T. i7«- Beetla Codi. litn.

p. 29. T. Ij. BUBM. Ft. Ind. p. 114.

E 5
li. Deel. IV. Stuk*
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.
m* (3) PePer met fPits ovaale %laden y die van

ii

EEt
* onderen rum zyn, met vyf uitpuilende

Hoofd- Ribben.
STUK,

Fi^r Byzonder weinig fchynt deeze Soort, tot

sSSiS?
,'

welke het Siri ' Blad van RllMpilIUS be-

hoort , te verfchillen van de voorgaande , en,

zo zy afgezonderd moeten zyn , dan is het de

andere zekerlyk , die in de beide Indien huis-

vest. Deeze komt in Oostindie voor, en wordt

aldaar geteeld om de Bladen , welke de eenig-

llen zyn , die men tot het kaauwen van de

Areek - Noot of Finang gebruikt , deswegen Si-

ri Daun , dat is Siri - Blad
,
genaamd, en ge-

meenlyk Betel, Nergens groeit het 'er , zo

Rümphiüs aanmerkt , in 't wilde , maar wordt

in de Moestuinen of Kruidhoven met niet min-

der zorgvuldigheid h; ^iideld , als de Tabak

hier te Lande. Men mest den Grond fterk ,

om zvvaare, vette Diaden te hebben, en de Chi-

neezen gebruiken daar toe zelfs de Uitwerpfelen

van Menfchen. Voorts worden deeze Bladen

by bosjes van twintig of dertigen, of als Peper-

huisjes in malkander gettoken, onder den naam

van Susfongs overal in Indie, daar Marktplaat-

fen zyn, te koop geveild. Men gebruiktze tot

het

(3 ) Piper Foliis ovatis acutiusculis fubtus fcabris , nem«

p, T. nfi. f. z. Araalago, Hort. Mal. VII. ?. iu T,

H, BURM. Fl. Ind. p, Hf.



het kaauwen van de Pinang , als gezegd is ; Ifl.

wordende derzelver groote famentrekking , daar
FIJM-

door, als gemaatigd , en tevens, doordien zvHoofd-

eenigszins heet en Kruiderig zyn , een Geur by-
STÜK*

gezet aan dat Kaauwfel (*).

(4) Peper met Hartvormige , byna zevenrib*

bige } geaderde Bladen.
s
?>
fvxugt

RüMphius merkt aan , dat 'er van de Si-

li twee Soorten zyn , waar van de eene de Bla-

den, de andere de Vrugten, tot het gemelde ge-

bruik uitlevert. De laatfte, deswegen Siri- Boa 9

dat is Siri • Vrugt , en in 't byzonder Caju Siri ,

dat is Siri -Boom, genaamd, maakt deeze Soort

uit. De Bladen zyn eens zo groot als in de

andere , naar vooren wat breeder ,
van boven

donker groen zonder glans , van onderen behal-

ve de Ribben ook fterk geaderd, en daar door

vry ruuw en rimpelig op 't gevoel. De Smaak

detzer Bladen is veel heeter dan die van de

Siri • Daun en onaangenaam ; weshalve men

van deeze Soort flegts een ftukje van de Vrugt,

die lange Staarten uitmaakt , by de Pinang

kaauwt. Ik heb dit r

Venofis. R. ZéyU

IT. DfXLS I. Stuk, dcafi-

XI. Deel. IV. stuk»
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W. den Areeknooten - Boom befchreef ; doch de
Afdeel.

onderfcheïdïng deezer twee Soorten van Siri

,

Hoofd- die anders in Gewas overeenkomen , tot hier

$TüK* toe gefpaard. Op fommigen der Molukkifche

Eilanden worden ook de jonge Bladen van de

Siri -Boa tot het Pinang kaauwen gebezigd,

cn de genen , die gewoon zyn dezelve te ge»

bruiken met de Vrugt, welke Peperachtig heet

is, vinden geen Smaak in de Siri-Daur.

(5) Peper met Hartvormige gejleelde en onger
/teelde Bladen.

Deeze Soort bedoelt het Gewas, welks Vrugt

men gemeenlyk Lange Peper noemt. Men
heeft van ouds drie Soorten gehad, de Zwarte,

Witte en deeze laatfte , van welke een groote

menigte , in den jaare 1597, zoClusius fchryft,

door de onzen uit Java wasovergebragt. Hy geeft

'er een zeer goede Afbeelding van, welke ook

in 't Kruidboek van DoDowéus is gebragt

cn befchreeven. Men vergelykt de Vrugt by

de Katten van, de Berkeboomen of Hazelaaren

en het Blad komt grootelyks met dat van de

Piftolochia overeen.

De

(j) Piper Foliis cordatls, petio'atls fesfiühusque. Fl. ZeyU

30. Mat. Md. 20. Piper longum Oriëntale. C. B. Pin.+u.

per longum Fiftolochix foliis &c. Pluk. Alm. 297. T. 104»

f. 4 . Carto - tirpali. Hort. Mal. VII. p. 27. T. 14. BURM.

Fl. Ind. 14. CLUS. Ex$t. 1S3, DOO. Kruiib. 1441»
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De Lange Peper groeit niet alleen op vee- HF,

len der Eilanden van den Indifchen Oceaan

,

AFnEEL -

in 't byzonder op Java, maar ook van de V as- Hoog-
te Kust van Indic , gelyk in Bengale , enz. STUK-

Het Cewas heeft een Houtigen Stam , van om- PePtr*

trent een Vinger dik , die veele groenachtige

Ranken uitgeeft, welke zig niet alleen om de
Boomen flingeren en winden, gelyk de Peulen

en Turkfehe Boonen hier doen , om Takken
en Sparren , maar maaken zig ook met zekere

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

derfcheiden , dan doordien zy korter en rauwer
is. Groen zynde is deeze Vrügt zeer fcherp

en heet, als Peper; weshalve men dezelve dus

droogt, door middel van Vuur, of in de heete

Zonnefchyn , cn dan komen 'er die Vingers
van , welken men in de Apotheeken heeft ,
onder den naam van Lange Peper. Lang aan
't Gewas blyvende, worden zy rood en week,
bevattende alsdan in het roode Vleefch veele

harde zwartachtige Korrels , welke heet zyn
doch het Vleefch is zoet. Dus heeft, omtrent
het inzamelen van deeze Specery, iets dergelyks
als met de Kruidnagelen plaats, en de hoeda-
nigheid der Vrugten van de Peper, in 't alge-

meen, zweemt veel naar die der Besfen van on-
ze zogenaamde Peperboompjes.

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

H« Dbil. iv. Stuk»
vaa *
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IH. vaanen mengen ze ook doorgaans onder de Ge-
Afdeel.

neesmiddeien , welke tot verfterking van de

Hoofd- Maag , tot Windbreeking , en wat meer van

stuk. ^ien aart is s dienen ; zelfs in uitwendige Smee-

Peper.
rjEgen en Balzems. Hier te Lande komt zy in

eenige Samengetelde Winkelmiddelen.

Lin.NjEüs betrekt tot deeze Soort de Cat-

tu - Tirpali van Malabar , welke befchreeven

wordt als een Gewas, dat van de Ronde Pe-

per Plant verfchilt door minder Houtige Ran-

ken en langer Bladfteelen , hebbende ook de

Bladen langer en donkerer groen , zeer zagt

en fyn van geweefzel. De Bloemen zyn een-

bladig , in vyf of zes Slippen verdeeld, zit-

tende op de Vrugten , welke langwerpig rocd

zyn , met fpiraalswyze naaden , elkander krui-

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

men gezeten hebben , van elkander fcheidende.

Deeze Vrugten zyn in 't eerst geelachtig groen,

met een witachtig geel Vleefch van binnen;

vervolgens uit den groenen bruin, doch ryp en

droog wordende uit den Afchgraauwen zwart-

achtig. Dit verfchilt in alle opzigten , inzon-

derheid wat de Bladen , Bloemen en Vrugten,

aangaat, grootelyks (*).

(6) Fe-

(*) Men zou met fommigen mogen denken , of dit ook

font kon zyu in de befchryving van den Malabaaifen Kruid-

hof; doch Rhef.de is één van de drie eenigfte Aucheuren j

daar onze Ridder op betrouwd heeft , en die hy bevonden

heeft naauwkeiufg te zyn ; zo zya Ed. .zegt. Gen. FUxt-

F.d. V. p. XII.
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(6) Peper met Lancetswys' ovaale

, vyfribbi- UI.

ge, gerimpelde Bladen. Afdeed

Hoofd-
Deeze Westindifche komt zeer naby aan het «tuk»

Siri-Blad van Rumphius , doch dewyl de pY
r
^ ,

1

Vrugten daar van laf en fmaakeloos zyn , mAmSIg9,
maakt zy een byzondere Soort uit. Men dEr~
vindt in de Malabaarfe Kruidhof een Amalago
befchreeven , die tot de Lange Peper behoort

en waar van dit Gewas den bynaam voert. Hier

mede fchynt de Lange en uitermaate dunne Pe-

per uit Florida 3 van C. Bauhjnus, overeen

te komen» Sommigen geeven 'er de langte van
een half Voet aan.

(7) Peper met Hartvormige , negenribbige , vir.

Netswys' geaderde Bladen.
eumJnut'
Grootblal

Deeze is de tweede Soort onder de Gewas^0,

fen in Oostindie , welken Rumphius Wilde
Boomacïitige Siri noemt. Het zyn Rankgewas-

fen , welke zig als Touw om de Boomen ilinge-

boream altius&c

f. i. Piper fïutés

. Ht'rt. Olijf. 140.

RuuPH. Amb. V. p, 4J.

U. DSïL IV. STU5.
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III» ren , en daar by opkruipen niet alleen , maar
Af^

el
- ook Wortel fchieten in de Schors , komende

Hoofd- in gedaante bovendien, zo van Blad als Vrugt,
STUK* eehigermaate met het Peper -Gewas overeen.
Ft*tr ' De Ranken of het Touw van de Eerfte Soort

zyn gewoonlyk een Arm of Been dik , maar die

van dceze tweede Soort veel dunner , waar te-

gen dezelve de Bladen onder de Siri- Struiken

allergrootst heeft. Zy bereiken wel de langte

van een Voet en de breedte van vyf of zes

Duimen. En , fchoon dit op ver naa niet komt

by de grootte der Bladen van de Pifang- of Ba-

nannen - Struiken , gelyk wy vervolgens zién

zullen ; ja naauwlyks haaien kan by die der Bla-

den van den Ratelboom ; voert nogthans deeze

Soort deswegen den naam van Sirium decuma*

num , dat is by uitjkk Grootbladige. De Bla-

den hebben , nevens de middelite, verfcheidi

uitpuilende Ribben overlangs, wier getal, vol-

gens de Afbeelding, veel meer dan negen fchyót

te zyn. De Vrugt is langer, dikker, ruiger,

dan die van de Siriboa , en van geen gebruik.

vm. (8) Peper met Hartvormige
, zevenribbige ï

nper retb. JVetswys' geaderde Bladen,

O) P'per Foliif coidatïs feptemnerviis reticulatis. Syst. NA-

XII. Veg. XIII. Saurums Botryoides major arborescens. PluM-

Anxr. J7 . t. 75, lu h*. f. i.Jaboiani.aUacGR. 37- ï*
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Deeze komt met dc voorgaande vry veel over- Jlt.

een, doch valt in Wcsündie. Pl hm ie u AFt,E£L

heeftze afgebeeld onder den naam van Groote Hoofd»
Boomachtige Saururus , met Druifswyze Vrug-8TüKi
ten cn Weegbree - Bladen. Volgens de Afbeel-
ding zouden die Vyfribbig zyn. De Jaboran-
di van Marccraaf en Piso wordt hier

t'huis gebragt.

(9) Peper met Lancetswys' ovaale Bladen,

overhoekfe Bibben en Haakswys' kromme

De Lange Peper , met een bleek groen fterk

geribd Blad, en laager van Gewas , door Slo-
ane afgebeeld, wordt hier t'huis gebragt. Het
zou de Boomachtige Saururus van Plu mier
zyn, die een Haakige of kromme Vrugt heeft.

De Ribben der Bladen zyn overshands of over-

hoeks geplaatst. De Groeyplaats is o
L̂ J ïmaik u

(10) Peper met Hartvormige gejleelde Bladen ^
en Kruidige Steelenf feuJSchu^,

(10) Piper Foliis cordatls pedolatis, Caate hwbaceo. Syi

xt. XII. V,r. XIII. P. per Foliis cordatis, Cawle procumb»
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III. Aangaande deeze Soort, welke de Kleine hur-

Afdeel, teude Druifdraagende Saururus , met dikke

Hoofd- Hartvormige Bladen , is van Plu mier »

Stuk. merkt de Fleer Jacquin aan, dat de Marti-

nikers gewoon zyn deszelfs Bladen , onder de

Salade gemengd , of op zig zelve , raauw te

eeten met Olie en Azyn, doch*dat dezelven ,

wegens den fterken Reuk en Smaak , die zy

hebben ,. weinig behaagen vinden by de Euro-

peaanen. „ De Franfchen (zegt zyn Ed.)

„ noemenze Cresfon of Kers. Zy groeit over-

„ vloedig op de Zandige Oevers van Beeken

„ en Rivieren, als beminnende de Vogtigheid.

„ In de meefte Broeyhuizen van Europa komt-

„ ze dikwils voor , wordende gemakkelyk voort-

geteeld en aldaar niet minder weeldig dan

„ in haar Vaderland groeijende : ja, eens daar

in gebragt , komt zy vervolgens van zelf

„ voort." De reden van den bynaam wordt

door hem niet gemeld ; fchoon hy het ook

Piper pellucidum tytelt.

xi. (i i) Peper met Lancetswys' ovaale , geribde ,

J3£ Vkezige Bladen.

piocuiubens Bottyitis , Folio ciasfo cordato. Plum. Amtr. j*.

T. 72. Ucq, OU. I. p. 16.

(11) Piper Foliis lanceolato - ovatis nervofis carnoGs. Sysi.
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Deeze cn de drie volgende zyn ook door Hl.

Pater Plu mi er in Zuid -Amerika waarceno-

(12) Peper met Jiomp ovaale 9 engerMe Sla-

Van deeze is in 't Werk van Ehret
door Trew een fraaije Afbeelding aan 't licht

gebragt.

(13} Peper met ronde , enkeld geplaatjle , xiir.

Vleezige Bladen.

Deeze , onder den naam van Allerkleinfie
,
£™m*

Kruidige, klimmende, rondbladige, Lange Pe-

per , door S l o a n E , die dezelve op Jamaika , by
'<Je Wortels van groote Boomen groeijende , aan-

getroffen hadt, heeft Blaadjes als van Penning,

kruid , volgens Plumier. De Heer Jac-
^uin vondt op aiartenique, in digte vogtige

Bosfchen , de Stammen van ontzag'yk groote

Boomen geheel met dit Kruid als met Kïyf be.

groeid. De Blaadjes (zegt zyn El) zyn

5 , klein a

(li) Pipet Foliis obovatfs enerviis. Syst. Na. XIT. J-i£.

XIII. Siururus hmnilis Folio canio&fuhroöffliïo. Pwm. Amtr
53. T. 70. TREW. Ehret. T. 96.

(n) Piftr Foliis orbiculatis lolitariis carnofis. Syit . Ka-,
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III. „ klein, dik, Sappig, vet op *t gevoel en bly
Afdeel

^ gro£n ^
Ebbende een byzonderen aangenaa-

Hoofd- „ men en Hartfteikenden Geur, dien zy ge-

STÜK# „ droogd zynde Jaaren lang, mids men ze tus-

„ fchen de Vingeren wryft , doch dan een weinig

verflapt , behouden. Ik heb met dezelven

„ Gedefinieerde Wateren, die wegens deezen

„ Geur gewild waren, bereid gezien. Echter

„ zyn zy , onder de Geneesmiddelen , nog niet

„ in gebruik gekomen."

xiv. (14) Peper met Schildvormig ovaale Bladen,

Gevlakte. Grootere Klyf- of Klimopachtige Saururus ,

met gevlakte Steelen , hadt Plu mier deezc

getyteld , wier woonplaats gefteld wordt op 't

Eiland van St. Domingo.

xv. (15) Peper met Schïldvormige , rondagtig

ruit'um. fi°mP gePuntg • uitgegulpte Bladen , en

ichiidbia- gekranste Vrugt - Aairen.

Hier is de Lomba Plant , van R uu p h i u s ,

t'huis gebragt , een Heefter van vyf of zes

Voe-

Ci4} Piptr Folüs peltatis ovatis. Syst. Nat XII. Veg. XIII.

Saururus Hederaceus, Caulibus mac ulofis, major. Tlüm. Amtr,

*o. T. «.
(15) Piptr Folüs peltatis orbiculato - cordatis obtufisrepan-

d!s , Spicis umbellatis. Syst. Nat. XII. Peg. XIII. Saururus

arborescens &c. Plum. Amtr. S6. T. 74- Lomba. RüMPH,

dmk. VI. p. 133. T. 5S. U U *URM, Fl. Jnd. p. Ij.
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Voeten hoogte , die met een of twee Steelen III.

opfchiet , zo rank , dat zy dikwils tegen iets
Aro£EU

anders moeten leunen , zynde ook niet regt Hoofd-

Hout, maar Rietachtig en met Knoopen als de STUK-

Bamboezen , van binnen met een Waterig voos

Merg gevuld. De Leden zyn niet rond maar

driekantig , en de bovenden geeven ieder een

Blad uit , dat Waaijerachtig rond , doch wat

Hartvormig is , negen Duimen lang en meer

dan een Voet breed , van onderen met vyftien

Ribben , die aan het end van den langen Steel

famenloopen. De Bladen zyn laf van Smaak en

de Vrugten , die als lange Peper aan Kransjes of

Kroontjes groeijen , worden van de Kinderen

veel gegeten. Het groeit op fommige Eilan-

den van Oostindie en fchynt , volgens Plu-
Mi eu, ook in Amerika voor te komen.

(16) Peper met ovaale Bladen en gepaarde xn.

Dubbel*

In Franfch Guajana , omftreeks Caijeune ,
z<**iaic-

zou deeze Soort , die kleiner is en gevlakte

Steelen heeft 3 gevonden worden.

(17) Peper met Hartvormig /pits ronde gea- xvir.

derde Bladen en gekranfte Vrugten. Jbf£
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Dat de Bladen niet genaveld zyn , onder-
'Atdeeu

ĉ|le^t deeze Soort, volgens Plu mier, van

Hoofd. <je Vyftiende ; doch in de Oostindifchc Lom-
*TU** ba -Plant, voorgemeld, zyn de Bladen ook niet

genaveld en derhalve niet Schildvormig : zo dat

de Bynaamen van deeze beide Soorten geheel

oneigen op dezelven toegepast zyn; ten minfle

ïn malkander loopen : want de Vrugt van die is

zo wel gekranst als van deeze. Haar Groeyplaats

was op St. Domingo.

08.) Peper met rondachtige drievoudige Bla-

Deeze en de volgende Soorten zyn , door

haare Bynaamen , zeer gepast onderfcheiden.

Men vindt ,
naamelyk , in dit Geflagt anders

geene,die de Bladen drievoudig heeft. Zykwam
ook by Cayenne voor.

rl*'r (19) Peper met viervoudige, Wigachtige » on~

^adriftr gtjleelde Bladen.



Deeze en de agtfte Soort zyn de eenigfte III.

Soorten, welken de Hoogleeraar J Burm an* Afdeel,

kus, uit de Afbeeldingen van Plümier , Hoofd-

aan 't licht gegeven heeft. De Bladen ftaan STUK'

kruislings om den Steel en zyn aan 't end uit-
-p'^r*

gefneeden , 't welk 'er een omgekeerde Hart-

vormige figuur aan geeft. Het is een laag

kruipend Gewas , met vry lange , ruige , Vrugt-

Aairen cn dikke Bladen , in Zuid- Amerika ge-

vonden.

(20; Peper met gekranste, ovaale, drieribbige xx.

Bladen. -w2sL
Op Jamaika heeft Doktor Browne deez«

d
Kr

e

,nsbU-

Soort aangetroffen, zynde een ongemeen klein

en teder Kruidje , dat om de Steeltjes gekranst

is met drie, vier of vyf, ftomp ovaale Sappige,

gedeelde Elaadjes , en de Aairen enkeïd heeft,

veel maaien langer dan dezelven. 'c Gewas is

eenjaarig , zo wel als dat van de Tiende Soort.

Voorts merkt onze Ridder, ten opzigt van

de Gewasfen , die tot dit Geflagt betrokken

zyn, in 't algemeen aan, dat de Soorten, in-

zonderheid die van den Saururus van Plu-
mier, op de natuurlyke Groeyplaats behooren
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AjSeel.
onderz°gt te w°rde«» of zy ook van dé overk

ii. gen in de deelen der Vrugtmaaking verfehillen-
Hoof»-

<Jg zvn<

EB* $ g o ïaaoiHlMISIH
III. HOOFDSTUK.

Befchryving van de Heesters, wr
WKTi drie Meeldraadjes hebben , deswegen Drie-
Manbige genaamd.

TTje Klasfe der Driemannigen , m het Steizel

-"-^ der Sexen , bevat wel veele Planten ,

doch meest Kruiden. Men vindt 'er maar wei-

nige Boomen , gelyk wy gezien hebben (*),

en nog minder Heefters onder , naamelyk maar

twee Geflagten, als volgt.

C; N E O R Ü M.

De Kenmerken van dit Geflagt, behalveo

die van drie Meeldraadjes te hebben en een-

enkelen Styl, beftaan in een driebladige Bloem,

voortkomende uit een drietandigen Kelk, be-

vattende een driehoekig Vrugtbeginzel, dateene

Vrugt

(*) Bladz. 43 , in het II. Peel? , II. Stuk van deezc

m^rlyjii Hifisrit , alwaai hy misflajj , niet lettende op de
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Vrugt uitlevert , welke uit drie eenzaadige Bes- Ut

fcn is famengehoopt.
Afdeiu'

De eenigfte Soort (i) van dit Geflagt, voert Hoofd.

gemeenlyk den naam van Charruzlea , welke zo STUK»

veel als een Laagen Olyfboom betekent , en cJ;rum
dus van de Geftalte is afgeleid. Men heeft

'er , om het van de Laureolaas of Mezeraeon s

amx e**

ook dus genaamd , te onderfcheiden , den By-

naam van tricoccos , dat is met drie Besfen
,

welken Linn^üs insgelyks gebruikt , willen

byvoegen. Zyn Ed. neemt het Cneorum van

'f heophr astus, dat echter tot de Laureo-

laas fchynt te behooren, tot een Gellagtnaam.

De Italiaanen noemen dit Gewas , volgens C a-

merarius , Chamalea , de Duitfchers Zy-

landt, de Franfchen Bois gentil.

Men vindt dit Gewas in de meefle Bergach-

tige Woeftenyën van Italië en de Zuidelyke

deelen van Vrankryk , niet alleen , maar ook a

zo Clüsius aanmerkt, in het Ryk van Va-

lence, Katalonie en Arragon in Spanje, alwaar

het veellaager en witter voorkomt dan omftreeks

Montpellier en elders in Provence. Het is een

klein Heeftertje , naauwlyks een Voet hoog,

ten minite in heete Landsdouwen s en altyd
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111» groen ; met Bladen naar die van den Olyfboom

^fif
1
" gelykende doch kleiner, bitter en bytende op

Hoofd- de Tong. Het heeft kleine bleek geelachtige

stuk. Bloempjes, en daarop volsteen Vrugt uit drie

Besfen beftaande ,
op een klein Steekje in de

oxels der Bladen zittende , welke door de ryp-

heid rood wordt en door liet drcogen zwart,

niet minder fcherp en bytende. Ook zyn de

Bladen daar van tot zuivering van vuile rotten*

de Zvveeren dienftig : doch het ir.v. er.J.^ ge-

bruik fchynt niet zeer veilig te 7yr.

De Kenmerken zyn , een vyPjladigc Bloem,

voortkomende uit een Kelk die in vyven ge-

<ieeld is, wordende het Vrugibeginzel , daarin

vervat, een Vrugt die uit drie Hartvormige

Zaadhuisjes beftaat.

T.
De eenigfte Soort (i) is de Bejuco van Loef-

«ïvÏMi
LmG) m z"id- Amerika waargenomen, welken

/». "die Autheur een klimmende Heefter (FruW
Be.uco.

fcamfau s ) met gepaarde zeer uitgebreide Tak-

ken , noemt, en daar van heeft Linn jmj'

den Bynaam afgeleid. De Heer Jacqüjh,
die denzelven op Martenique en St. Domingo

,

doch

O) Hippocratea. Sytt. Nat. XII. Gen. J4 . p- ft'
r*>

XII. p. 75. Hort. Cliff. 4H- JACQ. Amr. IX. Htjl. 9-
f'

9. Coa fcandens Fruöu trigetnmo fubrotundo. Plüm. Gm. «•

Ie. tl. Bej«co pendulus fioribus paniculati», LoeïL. A.J'*
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doch menigvuldiger by Karthagena , in de Spaan-
A^^.

fcne V. estim iën ,
op Bergen , in Valeijen ,en aan *"Jf

het Zee Strand , op overftroomende plaatfen , Hoofd-

waarnam 9
noemt het een Boom. „ Deeze s™.*^

„ Boom (zegt hy,) dien deszclfs eerlte Ont-
e/ueti

„ dekker Plu mier , ter gedagteni» van den

„ grooten Hippocrates , eerst gedoopt heeft

,

„ gaat in het drooge Saizoen , jaarlyks te Kar-

3 ,
thagena plaats hebbende , waar door alle Boo-

3 , men geheel Bladerloos worden gemaakt, met

„ de Kappers en eenige weinige anderen , weel-

„ dig groenend voort. Hy is echter niet bc-

„ vallig , en heeft de nabuurige Boomen noodfg

„ om by op te klimmen s maar omwindende (vo-

», lubilis) heb ik hem nooit gevonden. Hy ver-

„ deelt zig in zeer lange
,
taaije , ronde Takken

,

„ die over de geheele langte dikwils, by tus-

„ fchenwydten , verOerd zyn met gepaarde ,

„ gearmde , Blad en Bloemdraagende , Takjes.

„ De Bladen heeft hy ovaal of Lancetswys'

„ ovaal
,
glanzig , flaauw gekarteld met Üompe

of fcherpe Tandjes ; gedeeld , gepaard , drie

„ Duimen lang, alleen aan groene Takjes voort-

„ komende ; in de Schaduw fomtyds een half

„ Voet lang; op opene zeer dorre plaatfen fon>

» tyds dikachtig , vet op 't aanraaken , en aan

„ de kanten niet dan zeer fyn getand, 't Ge-
5, was draagt verdeelde Trosfen , van byna

jj Reukelooze , zeer kleine geelachtig groene

j, Bloempjes , ook wel eens aan de enden der

„ Tak-
II. Deel, iv. Stck.
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m' „ Takken. De Vrugt beflaat uit drie groote

Tiif
L
* » Zaadhuisjes , glad en bruin , die ieder vyf

Hoofd
j} Zaaden bevatten , welke een groote Wiek

„ of Vleugel hebben.

„ Ik twyfel niet (voegt zyn Ëd. 'er by,)

„ of de Bejuco , van vvylen den Heer Loef-

3> ling, (welken naam de Spaanfchen gee-

5> ven aan alle klimmende Planten ,) zal de

Hippocratea zyn. Hy heeft in de Bloem

,

9 , die zeer klein is, het vaste Zaadhokje voer

„ het Honigbakje gehouden, en het Vrugtbe-

„ ginzel befchreeven zo als het reeds merke*

„ lyk aangegroeid was, niet gelyk het zig by

3 , de ontluikinge der Bloem bevindt."

IV. HOOFDSTUK.
Befchryving van de Heesters, wier Bkt-

men vier Meeldraadjes hebben , deswegin Vier-

MANNIGE genaamd , waar onder veele Uit-

heemfche , als ook de Europifche en andefi

Soorten van Hubt voorkomen,

*TT*ot de Viermannigen (Tetrandria) , in h&

A Stelzel der Sexen , behooren veele Ge-

Aagten en Soorten, die Heelters zyn, en der-

halve thans van my befchreeven worden, &
¥Olgt.

Pro-
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P r o t e a. Zilverboom. ^ III

In de voorige Uitgaven van het SamenftelHooFi

der Natuur , zelfs nog in de Twaalfde , wa-6TUK*

ren de Kaapfe Gewasfen, welken men Zilver*

hoornen noemt, onder den naam van Leucaden-

dron, die daarop zag, in een Geflagt voorge-

freld , dat zestien Soorten van dezelven begreep,

en drie derzelven hadt de Ridder, wegens de

eenbladigheid van de Bloem en de ongekuifd-

heid van het Zaad, in een ander Geflagt, onder

den naam van Protea
,
afgezonderd : doch thans

heeft zyn Ed. best geoordeeld , alle die Zilver-

boomen in een zelfde Geflagt, onder denlaatst-

gemelden naam , die op derzelver veranderlyk-

heid in de Bloem zinfpeelende fchynt, te be-

vatten. „ Dat de Leucadendra by de Protea ,

., in een zelfde Geflagt (zegt zyn Ed. zelfO
„ gevoegd moeten worden , Item ik te gereeder

„ toe , om dat ik verzekerd ben , dat zy allen

„ in de Vrugtmaakende deelen eenig verfehil

„ hebben ,
terwyl niettemin de Gejlalte in de-

„ zeiven overeenftemt , zo wel als het wee*

„ zentlyk Kenmerk der Meeldraadjes , die hun-

„ ne inplanting hebben in den rand van de

„ Bloem , fchoon dezelve in eenigen één- , ia

S) anderen twee-, in anderen vierbladig is " (*>
De Kenmerken , niettemin , van de Pro.

W. Deel. iv. Stuk,
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IH. T e a , worden thans opgegeven (*j : een Bloem*
Afdeel.

krans -n v jeren geiheeden of gedeeld ; vier

Hoorn- fmalle Meelknopjes , die de Bloemblaadjes be-

stuk» neden de tip ingeplant zyn : geen eigen Kelk

:

een enkel Zaad , waar van het Vrugtbeginzel

tot den enkelden Styl behoort.

Tegenwoordig bevat dit Geflagt ruim vyf-

entwinrig Soorten , die altemaal Heefterachtig

zyn , en haare Groeyplaats aan de Kaap da

Goede Hope hebben , als volgt»

t. (ij Zilverboom met enkelde, Troswys* geaifi

rlifoiu.
de gladde Bloemen > en Naaldswys' J'mè

N-iaidbia- Bladen.
dlge.

Tot decze Soort behoort de Afrikaanfd*

Plant met Pynbooms - Bladen en Hoofdjes vafl

.

Cyperus, door den Hooglecraar J. BürMAN'
kus in Afbeelding gebragt , en van Be»'

gius Auhx getyteld , die zegt, dac zy in
^

|

klein zig als de Wilde Pynboom vertoog

Volgens de befchryving van den Hoogleer^

D. van RoyenIs zy een Boompje met

tige bogtige Takken , die roodachtig bruin zyfl>

meest gegaffeld , aan den top Blad en Blpefl

draagende. Het geeft Aairswyze , enkel*'

(*; Syst. Nat. Peg. XIII. Gott. i77+. p. 4 l 7 .

(i) Protea Floribus limplxibus racemofo- fpic:

Foliis Iinearibas. Syst. Nat. ftg. XIII. p. 117. L<

Foliis linearibus Sec. Syst Nat. XH. Gei». II
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rcgtopfhande Filocmtrosjes , die Eyrond zyn II

met fmalle Blikjes, van langte als de Bloem- Af
J

fteeltjes , wier end zig als in vier Tandjes Hch

verdeelt, cn dit mankt den Kelk, zo zy 'erSTU

één hebben , uit. 'c Getal der Bloemblaadjes, ^
is vier , die zeer fmal zyn , en uit het midden

van ieder komt een kort Meeldraadje voort

,

met een Streepswys' Meelknopje. Het Vrugt-

beginzel , dat zeer klein , vierhoekig is cn ruig

,

heefc een Styl , van langte als de Meeldraadjes,

die allengs verbreedt , met een crikeldcn Stem-

pel. Volgens den Heer Burmannus zyn

de Bloemen Pypachtig, in vyf fmalle Slippen

,

wanneer zy open gaan , verdeeld , geel van

Kleur , met fmalle geelachtige Meeldraadjes,

hatende zeer kleine Zaaden agter, gelyk zyn

Ed. in de droogc Phnt waargenomen hadt.

(i) Zilverboom met enkelde Troswyze Wolli-

ge Bloemen , en Naaldswys' fmalle Bla- &

Het verfchil deezer Soort van de voorgaan-

de, beftaat inzonderheid in de Wolligheid

of ruigte der Bloemhoofdjes , welke als losfe

Aaircn uitmaaken. Bovendien ftaan de Takken

II. Deel» IV. Stok»
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III. en Takjes ook KranBwyze om den Heellerach*

Afdeel.
t]

-

gen Steej ^ zvrjde de laatftcn ruig en groen
,

Hoofd- de anderen hoekig , paarfch en glad. De Bla-

stuk. den , van twee Duim langte
,

zyn Draadswys

ium™ dun y ^ocn niettcmin Geutachtig overlangs ge-

fieufd. De Bloemen maaken losfe Trosfen aan

't end der Takjes uit. Zy hebben een blyk-

ba^ren Kelk , die volgens Bergius driebla-

dig , maar volgens onzen Ridder vierbladig

is ; de Blaadjes fpits oval , regtopftaande van

buiten ruig. Die van de Bloem zyn drie-

maal zo lang, Elsvormig, van buiten Wollig»

dTie orageboogen, één regtopftaande, watgroo-

ter dan de anderen. In de holte van dit laatlte

Bloemblaadje dringt de Stempel , die daar door

als befchut wordt , en de Meelknopjes zitten

ook in die Holte ongefleeld. Zy zyn witachtig

met paarfc tippen.

in.

jpicnt"
a

(3) Zilverboom met Aairswyze Bloemen t*

Gcaairde. verdeelde Bladen.

De Bladen van decze Soort zyn van dergeif

ke langte als die der voorgaande , maar als dit

van Venkel fyn verdeeld. De Heefterachtige

Steel is ook Kranswyze getakt. Aan 't end to-

men Cylindrifche Aairen voort, van drie Di*

wen lang, waar door deeze Soort, zeer eigeflj

den

Leucadendrum fpicamm. Berg. Cap. zj» L. racwnofum-fl'

JPUnt. N. i. p. iH.
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den bynaam van Gcaaïrdc krygt. De Kelk IH.

bertaac uit vyf ovaalc (lompe Blaadjes, half*™**'1

zo lang als die van de Bloem , vier in getal , Hoofd

welke van onderen een Pypje famehfUücn , cn
' Tr:c *

ieder iu zyne holte een Meelknopje hebben ; btïm™'
zittende deStyl, dip een paarfch Knopje heeft,

op een langwerpig Vrugtbeginzel , dat met Pluis

is gekroond*

(4) Zilverboom met de Bloemen aan Tuil- JV-

tjes en fyn verdeelde Bladen, SST
Deeze Soort heeft kaale Takken en gladde

Bladen. Aan 't end is een Tuiltje van een

Aair geformeerd , uit Lancetswyze
, fpitfe ,

Roestkleurige Blikjes bcltaande en Bloemen die

Wollig , doch byna cnkeld zyn , bcvatten-

() Pntea Floribusco^bo&i BèlHf mnltifidis. Mant. 187.

Leucadendïon glomeratum. Sp. Plant. N 14. p. , 37 . Serra-

: fericeo. 5£*. lh
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III. Van deeze zo wel als van de voorige heeft de

Afdeel, Hoogleeraar J. Bürmanbus een fraaije Af«

Hoofd- beelding aan 't licht gegeven , noemende ze bei-

stuk. <jen Serraria , als een nieuw Gellagt, ter eere

hm
tver

' van ^en geleerden Serrurier, diestyds

Hoogleeraar in de Genees- en Kruidkunde te

Utrecht. De voorgaande werdt van zyn Ed»

door de Wollige Hoofdjes onderfcheiden , en

deeze door roode Bloemen te hebben , zonder

Bloemblaadjes , gekenmerkt. Beiden waren het

Heeftertjes, in de Zandige Woeftynen vanAfri.

ka groeijende, twee of drie Voeten hoog, met

de Bladen s als die van Venkel , fyn gefnip*.

perd. Linnaus zegt, dat de Bloemen van

deeze laatfle in de mikken der Takjes voortko-

men, 't welk ik echter in de Afbeelding zo niet

befpeur ; dat zy als by Trosjes ieder op zyn ei-

gen Steeltje zitten , en de grootte hebben Van

een Erwt. Mooglyk ziet zyn Ed. daar raedc

op het Bloemtrosje , in de gemeene Kelk ver-

vat : want hy zegt verder , dat de Bloempjes

byna naakt en geknodst zyn, hebbende een zeer

korten Elsvormigen Kelk. De vier Meeldraad-

jes zouden dan , door hunne vry groote Knop*

jes , de Knodsjes daar van moeten uitmaa*

ken.

Als eeneVerfcheidenheid betrekt onze Ridder

tot deeze Soort, den Dilbladigen Afrikaanfchtn

Heefter van Hermannus, welke doorSs-
b a in Afbeelding gebragt is , onder den naam

van Afrikaan/die Averuit met fyne Bladeren t*

pek



2 Deel, PLAAT XIX
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geele Bloempjes, zo dc Heer J. Horman- I".

mus, die der.zelven voor een byzondcre Soort

biejdt, aangemerkt heeft. ^1°*°'

(6) Zilverboom mctenkelde Wollige Bloemen, vi.

een ruigen Kelk en /jn nrdeelde Bla-c\anoiJes.

den
- bloanach-

Van deeze vindt men , onder den naam van

'Eihiopïfche Koornbloem , met ïlyvè Haairachtig

fyne in drieën verdeelde Bladen , de Afbeel-

ding by Plukïmetius. Hen is een Hee-

ftertje , dat de Takken eh Bladen altemaal glad

,

doch de Bloemen uiterm'aate ruig heeft, van

grooLte als een Kers
,
zegt L i n n Jf. u s.

(7) Zilverboom met enkelde Wollige Bloemen , nr.

den Kelk van buiten glad, en fyn ver-j-?™;*

deelde Bladen.
Ünko?

De gladheid van den Kelk van buiten, on^ *V v-r.

derfehei !t dee/e voornaimelyk van de voorgaan-
'z> u

de Soort: doch de Hoofdjes der Bloemen zyn

Zyanus /Eïhiopica3 &c. fi.ua.

II. Deel. IV» Stuk*
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UI. ook ronder , waar van "zy den bynaam heeft,

Afd
J
el

' en grooter. Onze Ridder geeft 'er de grootte

Hoofd- van een Pruim aan , dat zeer onbepaald is ;
Ber-

s™«- gius die van een Duiven- Ey. Het is, zegt

zilver- deeze iaatfte , een Heefter , die de Takken

rond , byna glad , met eene Kastanje -bruine

,

wat ruige, Schors bekleed heeft, met Kransjes

van regtopftaande enkelde Takjes, waai- aanfyn

verdeelde Bladen ,
insgelyks naar die van Ven-

kel of Dille gelykende.

Tot deeze Soort fchynt my het Takje te be*

hooren , dat ik onder myne Kaapfe Plantgewas-

Ten vind, hier in Fig. i, op Plaat XIX, afge-

beeld. Hetzelve , immers , heeft de Kenmerken

van dit Geflagt , dat naamelyk' de Meelknopjes

in de holligheid der Bloemblaadjes ingeplant

zyn, gelyk uit het daar onder, by A , met ver-

grooting ,
afgebeelde , blykt. Voorts zyn die

Blaadjes van buiten uitermaate ruig; weshal-

ve ook de ronde Bloemknop, of het Hoofdje»

waar in dezelven zyn vergaard, zïg als Wollig

vertoont. Hier tusfchen komen andere Topjes

voor , die weinig of niet ruig zyn , en deeze

maaken mooglyk de Stempels der Stylen uif.

Nader heb ik dit niet' willen onderzoeken, om

den Bloemknop niet te befchadigen. Dezelve is

hier in de Natuurlyke grootte getekend ,
zo

wel als het geheele Takje , waar onder een

Blad , by B ,
vergroot zynde , in Plaat gebragt

is, om te doen zien , dar zy, hcewel zig Shd
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'ertoonendc , zeer ruuw en dunnetjes bezet A?JJJ*U
-

yn met kleine witte Haairtjes. n%

(8) Zilverboom met ongefleelde Bloemen op
erv
^'

zyde; de Bladen met enkelde Eeltige pun- PmU

r Deeze munt door de Wollige ruigte van
haare Bladen uit, die geheel van de voorgaan-

den verfchillen ; want zy zyn Lancetvormig en
zeer digt om den Steel geplaatst, zo dat de-
zelve zig als gefchubd vertoont. Hierom gaf

men 'er ook een ruigen Steel aan ; hoewel

de eigentlyke Steel niet ruig is, gelyk uit de

Afbeelding blykt van den Grooten Boer-
h a a v e , die zegt , dat het Gewas op Moe-
rasfige plaatfen , ja zelfs in 't Water groeit ,

en aldaar de hoogte bereikt van vyf of zes

Voeten. De onderfte Schubben van den g«.
meenen Kelk zyn geel , de bovenften rood

,

en dit geeft 'er , als 't ware, roodc Bloemen

C9) Zilverboom met ongefleelde Bloemen op

zyde ; «

• Wkhknd. UUr. 203. Fretea JFoL 1

. Dxrx. IV. Stuk.
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zyde ; de Bloemen met Eeltachtige drie-

dubbelde punten.

Deeze noemt Boerhaave Hypophyllocar-

pödendron , om dat de Vrugten als onder de Bla-

den groeijen , die de punten in drieën verdeeld

hebben , zynde de boveniïen geheel , de onder-

ften alleenlyk aan de punten rood, voor 't ove-

rige donker groen. De Bladen zyn hier veel

("maller dan in de voorgaande Soort , cn Wig-

vormig , aan den Steel zeer fma! , naar 't end

verbreedende. De boven (le roode gceven de

Bloem uit , die in haare Kelk als in een Huik

beflootcn is , waar van de bynaam. Op Moe-

rasfige plaatfen , by 't Ronde Bofch , anderhalve

Myl van de Kaap, groeit deeze Heefter drie

Voeten hoog.

(10) Zilverboom met enkelde Bloemen , wier

Kelk uitgebreide gekleurde Straaien heeft i

[ - de Bladen Elsvormig*

Van B e r c i u s wordt deeze , wegens, dé

kleinte, nanum getyteld. Het Gewas heeft een

Stammetje van maar een Voet hoog, even als

de Takken van den Pynboom door Li-tekentjes

ruuw , en als bezet met Pynbooms - Bladen , die

<io) Prstta Florlbus foünriis , Rsdio Calmno colorato
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aan de Takjes, welken het uitgeeft, Goudklcu-
^
Hl.

rig groen zyn. Aan 't end derzelven komt een
UF
fy
EEl*

enkele Bloemknop , die een grooten paarfchach- Hoofb-

tigen Kelk heeft , van binnen geel , zo dat deSTUK«

Bloemen naar die van den Chineefchen Aster ge-

lyken. De eigentlyke Bloempjes zyn tweebïa-

dig : het grootfte Blaadje Lancetvormig , ge-

kield , gefleufd, aan de tip Haairig, den rand

in drieën gedeeld hebbende , met drie Meel-

draadjes; het andere Blaadje Ëorftelachtig , met

één Meeldraadje. Het Vrugtbeginzel is Haairig

,

met eenen Elsvormigen Styl , die een cnkelden

Stempel heeft.

(i i) Zilverboom met enkelde Bloemen , wier yjn^

Kelk bekrompen Lancetswyze Harjiige „pi*.

Straaien heeft, de Bladen Lancetvormig.
bJ^

Tot deeze Soort is , in de eerfte plaats , be-

trokken , de Lepidocarpodendron van B

o

er-
ha a v e , met fmalle korte Wilge - Bladen , die

de Schubben van den Kelk zeer fchoon Rooze-

kleur , Goud , wit en donker - rood bont heeft

,

het Pluis der Bloemen wit. De figuur der Bloe-

(ti) ProttA Floribus roiittiüs , Radio Catycino Unceolato

ftrifto refinofo , Foliis lanceolatii. Mant. i»s>. Lepidocarpo-

dendron F0IÜ1 anguftis brevioribus Salignis &c. Bokbh. Lugdm
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HU ™en d°et 'er den naam van Tulpboom door de

Afdeel. Hollanders aan geeven. Dezelve groeit, op den

Hoofd- weS van Kafteel aan de Kaap naar den Steen-»

stuk. berg , met een Stam van één of twee Voctca

Zilver- hoog, die veele Takken uitgeeft, tot de hoogte
*m

' van agt of negen Voeten. De Bladen zyn als

gemeld is en de Bloemknoppen, ten aanzien van

de Kleur der Schubben volmaakt Harlekyns en

zeer veranderlyk , bevatten een overvloedig Ho-

nigfap, dat 'er met Smaak wordt ukgezoogen.

L i nnjEüs geeft 'er de grootte aan van een

Ganzen - Ey*

Krai. 't Is onbegrypelyk hoe hier, als eene Ver-

pende, fcheidenhcid , heeft kunnen t'huis gebragt wor-

den die andere Soort , van 't zelfde Gewas ,

welke Boerhaave noemt L. met zeer lan-

ge, fmaïïe Bladen , welke de Vrugt, die zeer

fraay rood
,
geel en wit bont is , als eene Kroon

omringen, en eenen kruipenden Wortel. Moog-

lyk zal hief van de bynaam afgeleid zyn. Dee-

ze heeft een Stammetje van naauwlyks een half

Voet hoog , zonder Takken , dat een Kroon van

driekantige Bladen , als die van de Ficoides uit-

geeft , wel eens zo lang als de gezeqdc Bloem-

knop , en de deelen der Vrugtmaaking waren

ook niet met die der andere ovcreenkomitig.

Menigvuldig groeide dit laatfte Gewas op de

Zandige Heijcn omftreeks de Buitenplaats vaft

den voormaaligen Gouverneur van derStell,

<Jri£ Uuren gaans van het Vlek aan de Kaap i
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welke Conftantia genoemd wordt, daar men de III.

befte Kaapfe Wynen teelt.
Afhe*l.

(12) Zilverboom met enkelde Bloemen , wier™*.

Kelk bekrompen Lancetswyze Straalen lieeft ,
*u -

de Bladen rondachtig en gejleeld. cy*»««frj

Deeze groeit op vogtige plaatfen aan denTa^
100"'8**

fclberg by de Kaap , een dikken Knoest uitmaa-

kende, die veele Takken uitgeeft, paarfch van

Kleur , zo dat het Gewas de hoogte bereikt

van drie Voeten. De Bladen zyn zwaar gc-

lteeld, dik , ftyf , bly- groen met roode ran-

den , een Handpalm groot. Aan 't end der

Takken komt een groote Kelk , fomtyds be-

ftaande uit negen ryën van Schubben , zynde

dezelven, als de Bloem open is , zeer uitgebreid,

en van binnen fehoon rood. De figuur en grootte

is byna als die van een Artisjok ; waar van de

bynaam. De eigen tlyke Bloempjes zyn twee-

bladig , zegt Linn^us; de Blaadjes van

langtc als de Kelk, aan de tippen famcnk'.ecven»

de, Roozeklcurig ; het breedfte den tip indrkün

gedeeld en ruig hebbende : de Draadjes witachiig

ros ; het Vrugtbeginzel gebaard ; den Styl rood.

03) Zil-

II» Dieju IV. Stuk,
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ÏII. Zilverboom met enkelde Bloemen , ét

°vf
L

* Straalen van den Kelk Spatelvormig en ge-

Hoofd- baard , cie ZMafc» Lancetvormig.
«TUK.

iv«<* Deeze voert den bynaam , ontleend van de

uftioc*r- Gefchübde Vrugt , dien Boerhaave aan ver-

sJhSbvrug- fcheide Soorten van dit Geflagt in 't algemeen
t«se. gegeven hadt, om dat de E\cc. '

._]'_: zig fluiten-

de een Vrugt formeert , welke , als een Ge-

fchübde Vaas , de Zaaden bevat. Die hier is

t'huis gebragt, voert by hem den naam van Li-

pidocarpodendron met langere fmalle Wilge- Bla-

den, de Schubben van den Kelk, zeer fraay,

geel, bruin, wit, zwart bont hebbende, en de

Pluimpjes der Bloemen donker paarfch , met

cenen Zilverkleurigen glans , die ook de randen

der Schubben verfiert. In hoogte en manier van

groeijing, en tefFens in de Vrugtmaaking , komt

deeze, die ook Tulpboom genoemd wordt, niet

de Elfde Soort overeen , en het fchynt dat de

Bloemkelk niet minder bezwangerd zy met

een Honig -Sap. De twee Bloemblaadjes heb-

ben ieder een Streepswys' Meelknopje. Het

Vrugtbeginzel, Elsvormig, binnen een Kwastje

van geele Haairtjes vervat, heeft een dunnen

Styl , die van boven gekield is , zo lang als de

Bloem, met een puntigen Stempel. Het Zaad

(ij) Prstea Floribus folitariis, radio Calycino fpatnlato,

barhato , Fol. lanccolaris. Mat.:. iSo. LepidocarpodendrW»-

Eoehh. Lugdtat. II. p. T. ut.
fi.

Protea fptcuf*, lept*

caipodendroa. BoilB. Lugibat. II. p. T.
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is langwerpig , gelyk in de meefte anderen. IH.

Als eene Verfcheidenheid is tot deeze Soort

betrokken , die , welke Boerhaave noemt Hoofd-

Lepidocarpodendron met langwerpige groene Bk- 9Tp*]M
den , die rood gezoomd zyn , de Schubben met/pech/*,

Wollige tippen en randen. Deeze heeft ^icriyke.

bovendien , de Bladen veel breeder , met dikke

geelachtige Ribben , en is blykbaarlyk een ande-

re Soort , tusfehen den Tafel- en den Wind-

berg aan de Kaap groeijende , doch met haare

Takken naauwlyks de hoogte van twee Voeten

bereikende. Zy komt ten opzigt van de groot-

te des Bloemkelks , als een Artisjok, met de

voorgaande Soort overeen. De Schubben van

de onrype Vrugt zyn rood , en de bovenden

hebben aan 't end als een Kwastje van Zyde.

Daarom is een vreemde Vrugt van Closiüs
hier t'huis gebragt.

Zonderling is 't , dat door onzen Ridder geen prtteA

gewag gemaakt worde van de Eerfte Soort van

Boerhaave, die niet van de minst Sicrlykcn i$W*.

onder deeze Gewasfen. Dezelve ,
op den afitand

van drie Mylen van de Kaap, aan den voet der

Bergen groeijende , maakt Boomen uit , wier Stam

drie Voeten dik is , van zeer hard en knoeftig Hout,

wordende
, mooglyk deswegen , Wagenboom

geheten. Men gebruikt het meest op den Haard,

hoewel het, door de menigte van wegfpringen-

de Zwavelachtige Vonken , onder 't branden

Mig is. Het heeft eene geelachtige Kleur

,

doch
VU DIEL 1Y, STOK.
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KI. doch wordt aan de Takken paarfch. Uit den

Af™*L
' Stam komen menigvuldige Takken , met dikke,

Hooïd- breede , langwerpige ftompe Bladen , die geele

stuk. Ribben hebben en roode Randen. Aan 't end

hom.
ver

' der Takken komt een Bloemknop, die insgelyks

de grootte , en byna ook de figuur , van een Ar-

tisjok heeft , beftaande fomtyds uit agt ryën van

Schubben, en van buiten paarfch zynde, van

binnen groenachtig geel. De Bodem van den

Kelk is , even als in de Diftelknoppen , bezet

met Bloempjes , die ieder een eigen Kelkje

hebben , met een lange Staart , waar in het

Vrugtbeginzel vervat is , met een gepluimden

Styl. De rype Vrugt of Knop , die de Zaaden

bevat, is groenachtig Afchgraauw van Kleur.

De geheele Boom bereikt , met zyne Takken

,

dikwils de hoogte van twintig Voeten en de

Bast wordt tot Geneezing van den Loop ge-

bruikt (*;.

"
xiv,

* ('4) Zilverboom met meest dubbelde Bloemen*

mfj'""
Z"r l(ing Zyn,> VCr Vm e 'kander

>
&•

Ho^tot- knopte Stylen en gladde Bladen.
fche.

De bynaam zal waarfchynlyk van de Hotten-

totten afgeleid zyn. Men heeft deeze Soort

) Lepidocarpodendron Folio Salïgno lato , Caule pn?*'

nte. Boerh. Lugdbat. II. p. T. iSj. -

f) Prctea Floribus fubgeminfs , Piftfllls capitatis, O
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op de Bergen aan de Kaap , in zwart Zand , HL
aangetroffen. Het is een Heefter met paarfch-

A*D™L*

achri-e Takken , waar aan Lancctvormigc B!a-Hooi?tH

den overhoeks , die glad zyn met eene Eekige STÜK*

punt, en op het end Bloemen, van grootte als^'/wr
"

een Ockernoot. De gemeene Kelk , even als in

de anderen gefchubd en glad , is gevuld met
eenbladige Bloempjes , die Draadvormig en zeer

lang zyn
, ruigachtig , geel , naar 't end verdik-

-kende. Zy zyn in tweeën gedeeld, byna tot

aan den Grondftcun toe , en hebben de eene

Slip Lancetvormig , in drieën gefneeden , de

andere fmal. De Stempel is geknopt , zeer fyn

gefpleeten.

Ci 5) Zilverboom met enkelde Bloemen , ge- oXV,

knodjle Stampers en drie - Eeltige BfaHf™l*}
'

De bynaam , ontleend van het groeijen derS^!^"
Vrugtcn onder de Bladen , dóór Boerhaavk
gebruikt, is toegepast op deeze Soort, tot wel-

ke niettemin een geheel andere betrokken wordt,
die de Vrugten , wel is waar , fomtyds tusfehen

de Bladen , doch ook aan de enden der Tak-

-

'

; je»

(JJ) Protea Floribus folitariis , Kftüli» dabris , FoÜit

ais. Protea Foliis lanceolaro - lincari'uis
f

apicc &c Royen
Luzdbat. rg + . Hert. CSff. 29- Conocarpodendron Folio np-
do

, angullo. Eoerh. Lugdbtt, II. p. T. 19».

II. DKJL. IV. STOK.
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111* jes draagt. Hy hadt dezelve genoemd Conow.

A
™f

L
' podendron , om dat de Vrugten Kegelvormig

Hoofd- zyn en zeer veel naar Pynappcltjes gelykcn

,

stuk. zyntje het Blad Ityf en fmal Wigvormig, met

,

2Uver- een driepuntig breed end , en de Bloemknop

Oranjekleur , insgelyks van grootte als een

Walnoot, zo Linn^us aanmerkt. Het is

een laag Heeftertje of Kruid, dat uit een krui-

pende Wortel , op Heijen en Zandvelden
,
by

den Steenberg aan de Kaap, overvloedig groeit.

xvi. (- , 6) Zilverboom mettvse of drievoudige Bk'

pSt**"
1

men, de Stylen geknodst,Je Bladen Lan-

Ruigbaili-
cetswys' ovaal en Wollig.

Dc Conocarpodendron - die geen Stammetje

heeft , maar verfcheide Takken uitgeeft uit den

Wortel , met een ftyf , geribd, langwerpig,

breed Blad ,van Boerhaave, wordt biet

voorgemeld. De Zaadknopjes zyn bruin en

tusfehen de Schubben , die het Nierachtige

Zaad bevatten , kernen zekere Haairen uit.

waar van mooglyk de bynaam is ontleend , d

anders kon die ook zien op de Wolligheid <fe

Bladen. De Olyfbladige van Bergius febynt)

«vegens derzeiver driepuntigheid , nader te komen

aan

! (ifi) Fritca Florihus binis ternisve , Piftülis «rlavatis, f
"

!lis elliptico-bnceolatis pubescentihus. Mant. 151. Leu^
Oteifolium. Berg. C*f>. ij. Conocarpodendron acaula?. Boa*
Lugdbat. H. p. T, aoi.
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aan de voorgaande Soort. Twee of drie Bloem- lil.

knoppen , volgens onzen Ridder aan 't end der
a*-JeeiJ

Takken voorkomende , hebben ieder dc groot* Hoofb^
te van een Kers : zy zyn rondachtig en bcltaan STU-c»

uit fmalle Schubben. De Bloempjes , in dejjjj^fei

Kelk vervat , zyn eenbladig met twee fmalle

Slippen : de Styl is driemaal zo lang en heeft
een Eyvormïgen Stempel. De Groeyplaats is

in 't roode Zand aan de Kaap.

(17) Zilverboom , die de Bloemknoppen Ey- -Wii.

nmig % Kafachtig gefchubd , met Bladen Str$hi&!ü

omzet en glad heeft, de Bladen Spa:,

vormig, effen.

De gefteldheid der Schubben van den Kelk,
in deeze nieuwe Soort, komt grootelyks

overeen met die dér Denne- Vrugten. De
Bloempjes , daar in vervat

, zyn klein , vier-

bladig
, naauwlyks langer dan de Schubben ,

en hebben eeri (lompen Stempel. De Bladen
hebben de breedte , doch' naauwlyks de lang-

te , van eens Menfchen Vinger. Het Ge-
was heeft een Stammetje met dikke Tak-
ken en groeit ook aan de Kaap der Goede

(18) Zilverboom , die de Bloemknoppen Ey. x%

kis, pMige»
Pynappe,
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III. yormig , Kafachtig gefchuhd, met Bladen

^ F
fv
EEL

' omzet, en eenigermuate Wollig heeft i de

Hoofo- Bladen fmal Lancetvormig.
«TUK.

tem™ ^e Bloemknoppen , van deeze Soort
,

gely-

ken naar Pynappeltjes, of naar de Vrugten van

den Lorkeboom ; het welke uit de Afbeelding

van lioERHAAVE , en uit de benaaming,

door hem daar aan gegeven, blykt. Zy heb-

ben omtrent de grootte van een Hazelnoot,

en bevatten vierbladige Bloempjes, 't Gewas

heeft een Stam van ongevaar een Arm dik

,

met veele ftyve Takken , de hoogte van agt

Voeten bereikende. Het komt aan den voet

der Bergen op den Houthoek , die agtticn My
len van het Vlek en Kafteel aan de Kaap ge*

rekend wordt te leggen, menigvuldig voor.

p*«*
Z?lverboom

' die de Bloemknoppen Ey
paiu"!* vormig , niet Kafachtig gefchubd , met

Jcnoppfg'e.
BladCn °m%et >

Cn effeU heef£ > de Bladtn

liniaal.

- De Bloemknoppen van deeze Soort, zo wel

als de Vrugten, waar in zy veranderen , efl

die

fubtomentofis ,Fo!iïs angtiftato-Ianceolatis. Mant. 1*3. Cono-

catpodendron. Boexh. Lugdbat. II. p. T. 157.

liis linearibus. Mant. 193. Conocarpodendron. BOERH.
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die alleenlyk door het opengaan der Schubben 11 1,

verfchillen , zyn vervat in een Kroontje van de AnJMt»
Bladen

,
geel van Kleur en grooter dan de an- Hoofd-

deren , die ftyf en fmal zyn, blaauwachtig van stuk.

Kleur, byna als Wilge- Bladen. Het Gewas
iofJ

lvft'

groeit ter hoogte van twee tot vier Voeten *, op

de Rotfen aan den Tafelberg. De Bloemknop-

pen zyn Goudkleurig geel en rood bont. Zy
hebben ongevaar de grootte van een Erwt, en

de Bloempjes , in zekere Wolligheid daar in

vervat , beftaan uit vier fmalle Blaadjes. Het

Zaad is byna rond, met twee Hoorntjes. Men
wil dat het de Geknopte of Katdraagende Thy-
melasa , met fmalle Wilge - Bladen zy , waar'

van Pldkenetiüs de Afbeelding heeft

gegeven»

(20) Zilverboom , die de Bloemknoppen Êy* X3r

vormig , niet Kafachtig gejlhubd , met
^/''J*

Bladen omzet ; de Bladen Lancetz ormig

,

v.'V
eenigermaate Wollig 3 en fcheef heeft.

bla(Ji£e *

t)at de Bladen van deeze Soort naar die der

Wilgen gelyken , geeft 'er den bynaam aan.

Behalve den Pynappeldraagende Heefter van

Breyn

Ü.DESL. IV. STUtt.
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Breyn zyn hier ook twee Conocarpodendrt
AF
nf

L
' vanBoERHAAVE t'huis gebragt; doch daar

Hoofd- heeftin deeze allen, zo Linn^üs aanmerkt ,

*TUK
* eene groote veranderlykheid plaats , die 'er tc

regt den Geflagtnaam van Protea aan heeft

doen geeven.

xxi. 00 Zilverboom, die de Bloemknoppen Ef

Agente*, vormig , niet Kafachtig gefchubd ,

verzilver- Bladen omzet en Wollig; de Bladen IM
cetvormig en glinfierend ruig heeft.

Deeze Soort heeft de Bladen allermeest Zü'

verglanzig , en voert daarom aan de Kaap g*

meenlyk den naam van Witten Boom of Zilw

boom. Zanoni noemt het een Eoom fi*

geheel Zilveren Bladen , en CommelyS
gaf 'er, deswegen , den Griekfchen naam, >
gyrodendros, aan. Deeze vermaarde Kruidken-

ner zegt , dat dezelve in Afrika , aan het Ge-

bergte, tot de hoogte van dertig Voeten groeit)

wordende anderhalf Voet dik : zo dat het

de grootfte is in dit Geflagt. Men vindt ,'<*

, Sf. Plant. 13;

m. Hm. n. p.



geheels Bosfchen van, die als Zilver glinfteren M.
door de Zonnefchyn. Hy zegt 3 dat de Bladen AlDEE^
een Vinger lang , fmal en fpits zyn , Boer- Hoofd-

haave geeft 'er zeer breede Bladen aan ;
'

t
5TU,t*

welk
, mooglyk , in vergelyking met Wilgen*

Bladen te verftaan zal zyn. Het Zaad heeft

een byzonder aartig kroontje van Veertjes , wan-
neer het voorzigtig uit de Vrugt, die mede naar

een Pynappekje gelykt en Zilverachtig gefchubd
is, genomen wordt.

(21) Zilverboom , die de Bloemen half Kloot- XSït.

rond> byna met Bladen omzet, niet Kaf- Lê tt.
achtig ge/chubd , maar ruig heeft , & Kiejnbia-

Bladen Spatelvormig.

Deeze was voorheen t'huis gebragt in het Ge-
flagt van Brunia , met den bynaam van Levifa-

nus , dien Petiver aan dergelyke Kaapfe

Heefiers hadt gegeven. De Hoogleeraar J.

Bürmannus, denzeiven afbeeldende], merkt

aan , dat de Blaadjes langwerpig , plat en dik

zyn,



it<5 Viermannicï Heesters,

HU zyn ; in fommigen , van deeze Soort , geheel

Afdeel»
glad en groen f jn anderen geheel grys door

Hoofd- eene zagte Wolligheid, welke ook dikwils de

stuk. Bloemhoofdjes omkleedt, die als een Kroontje

hum™" met hunne Steelties maaken °P het end m
ieder Takje. De Blaadjes , niet grooter dan

die van Heide of Wilde Thym , verbreeden

naar het end, en zyn dus Spatelvormig, gelyk

zig dit ook in de Afbeelding van Boe rh aa-

ve openbaart, volgens welke de Bloemknop-

pen rond en grootendeels bruin zyn, naar bo-,

ven Goudgeel en groen getopt. Op Zandige

Heijen , twee Mylen van de Kaap, kwam dit

Gewas voor , met Stammetjes van een Voet

hoog , zig dus als een Soort van Heide ve?

toonende.

Frijn Onder myne Kaapfche Plantgewasfen vind ft

*£2bi*. *er nog een , dat zekerlyk tot dit Geflagt be-

d
pf'xix

hoort
'

Het komt
'
moeC ik bekennen

>
de aI!

'

hg. u dere Brunia , welke door den Hoogleer^

J. Burmannüs, uit de Tekeningen van den

Gouverneur van der Steil, Tab. C

Fig. u 9 in Afbeelding gebragtis, zeer naby!

doch dezelve door onzen Ridder , onder &
bynaam van Abrotanoides » in het Geflagt

Brunia gelaten zynde , en in verfcheide opa-

ten nog van de myne verfchillende , heb ik $

hier ingevoegd , onder den bynaam van Un&

ris , alzo de Blaadjes platachtig en overal etfJ

breed zyn , omtrent een half Duim lang. &

het eene opzigt ftroofct zy met de eene, iQ
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andere met de andere der voorgaande en vol- HL
gende Soorten , daar zy doch over 't geheel van

A*
j£

EL

allen verfchilt. De Steelen zyn paarfchachtig , Hooro-

de Blaadjes groen en glad ; de Takken taame-
STUK*

lyk wyd gemikt ; de Bloemknoppen van grootte itfj?™"
als een Erwt ; by Kroontjes op fommige en en-

keld op andere Takjes geplaatst ,
gelyk dit de

naauwkeurige Afbeelding daar van, in Fig. 2,
op onze Plaat XIX , vertoont. Doch het voor-

naamfte , waar uit ik ontdekt heb, dat myne
Tak daar van , die de langte van een Voet

heeft, hier t'huis te brengen ware , is de ge-

fteldheidder Bloempjes, welke, even als in de

laatfte Soort, ongemeen klein zyn, en op een

Wollige Bedding of Stoel geplaatst , als ook

eenbladig, dat is uit een dun Pypje beftaande

,

't welk in vier Slippen is verdeeld , die ieder

een Meelknopje bevatten. Zie by Letter C
twee derzelven fterk vergroot, en daar tusfchen

een enkelen Styl met zyn Stempel en Vrugtbe-

ginzel : waar uit dan mede blykt , dat dit Gewas

niet tot de laatfte Soort te betrekken zy.

(23) Zilverboom metgeUptc Bloemen en ovaa- xxnr.

Deeze , dus gebynaamd, om dat de Takken

wyde mikken maaken, heeft een Heefterachti-
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.
HL gen , ruigen Steel , waar aan ovaale , flompe

iv

EEL
* Blaadjes ,

naauwlyks een Kwartier Duims lang.

Hoofd- De Bloemen aan 't end der Takken, enkeld of

STÜK* vergaard , byna ongedeeld , voortkomende ,

hfm"
r

' hebben de grootte van een Erwt. De Kelk be-

ftaat uit een enkele ry van langwerpige, ftompe

Blaadjes, die aan den rand Wollig zyn. Ieder

Bloempje , daar in vervat, is vierbladig, van

bui een Wollig , hebbende Draadachtige Blaad-

jes , die ruig zyn , naar 't end verbrecdende,

en aldaar ieder een Meclknopje bevattende, dat

Elsvormig is, zo wel als de Styl. Deezc is een

weinig langer dan het Bloempje en heeft een

ipitfen Stempel.

xxiv. (24) Zilverboom met getopte Bloemen en cn«

verdeelde Draadachtige Bladen.

De Bladen in deeze Soort zyn zeer dun >

Elsvormig met eenc Eeltige puBt, en glad. &
Stengen zyn paarfch en de Takjes eenigermaatf

ruig. Aan 't end derzelven komen de Bloem-

knoppen, ook ter grootte van een Erwt, voort,

die ongedeeld zyn en getopt , een Kelk heb-

bende van dergelyke Blaadjes , als die der Tak-

ken, waar in de Bloemetjes vierbladig , ruig»

met eenen gladden paarfchen rand.

(24) Zrctea T!ori'm« fasrWatis , Folüs F.:tf.:mi'i>
\

'

vi.'i-. Mant. 195 Le-.c-.iJer. J.on Fuüis fu'.uLitis , B." :1!S

termirntu , Fkuihus rsrmimlibus. Syst. Nat. XII. p. i' ^
tca FoUis Imearibus Groplicisfimis » &c. ROY£N Lugdlut. ><
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(25) Zilverboom , die gepluimde Bloemknopjes HL
heeft, van omtrent tien Bloempjes, en de

Afdeei-

Bladen eenigermaate Lancetvormig. Hooro-
STUK.

Hier zyn de Bloemknoppen , in dit geheele xxv.

Geflagt, allerkleinst; niet grooter dan een Tar- parvifiTr*;

we- Graantje , geel van Kleur, en, in menig- K
l
einbloC-

te, Pluimswyze j als die van fommige Allers ^

m,£e '

geplaatst. De Steel is Heefterachtig, zeerTak-

kig, agt Voeten hoog. De Bladen zyn lang-

werpig ovaal , aan 't end Homp , van grootte

byna als die der Blaauwbesfen. De Kelk is Ey-
rond, wat ruig, bevattende agt of tien Bloemp«

jes, die eenbladig zyn, een dun Pypje hebben-

de , van langte als de Kelk , met den rand in

vier zeer lange Draadachtige Slippen verdeeld.

De Meelknopjes , Streepachtig , geel , van bui-

ten zwart , zittende aan den Keel van het

Bloempje , hebben byna de langte der gedagte

Slippen, en de Styl die der Meeldraadjes. De
Stempel is dikachtig, langwerpig, aan den top

in tweeën gefneeden. Van het Vrugtbeginzel

wordt niets waargenomen.

Dus uitvoerig heb ik dit uitgebreide Geflagt

van zeldzaame Gewasfen , die de Zandwoeftynen

en Valeijen van den Zuidhoek van Afrika verfie-

ren , mooglyk nergens anders op den Aardkloot

(is) Prttta Floribus paniculatis, Flosculis fubdejiis, Folii»

fuManccolatis. Mant. 155.

H4
II. Dexl* IV Stok*
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Hl. catuurlyk voorkomende, moeten befchryven. De

i?."*" meeften , nogthans , zyn ook in de Openbaarc
Hoofd Kruidtuinen van Europa, uit Zaad , -doch dik-
tr

zuvtr.
wils in GeftaIte aanmerkelyk verfchillende , voort-

éim. geteeld, en men raaktze , wegens hunne teer-

heid, ligt weder kwyt, zo de vermaarde Boer-

baave heeft aangetekend.

Cephalanthüs. Kogelboom.

Dit Geflagt heeft daar van zyn naam, dat de

Bloemen tot ronde Hoofdjes, als Kogels, ver-

gaard zyn. De Kenmerken zyn> dus opgegeven.

Geen gemeene Kelk , de eigen Kelk Trechter-

vormig, boven 't Vrugtbeginzel ; een Klootron-

de , naakte Ontvanger : een enkcld Wollig

Zaad (*).

Wie zou daar uit begrypen , dat het een

Plant is , „ die regelmaatige Bloemen draagt,

„ vergaard tot Kogelronde Hoofdjes , waar van

a , ieder Bloem een Pypje. is, met het voorfte

„ end verwydende en doorgaans in vier of vyf

„ deelen gefneeden , welke dus een KruKff

„ of Sterretje maaken; zynde het acterend

„ van dit Pypje ingekast in den Kelk , &
„ het Vrugtbeginzel ( Ovarium ) kroont , het

„ welke, na het verflenzen van de Bloem, ee»

t> Doosje wordt , zynde met zyns gelykefl b?

W Nat, V* XII, U mu
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„ inleding geplant op een gemeenen Stoel (Pfo- III.

„centayi
Afd

iv̂

Dus, naamelyk, worden dej Vrugtmaakende Hoofi».

deelen van dit Gewas , door Vaillant, stüs-

zeer duideïyk , onder den naam van Platano-

Cephalur , dewyl het Vrugt- en Bloemhoofdje

zeer naar de Vrugt van den Platanus gelykt,

befchreeven (*).

De Amerikaanfche , welke hier als der eenig- r.

fte Soort voorkomt fi) > voert > Noord-^fo^T
Amerika , den naam van Buttonweod , dat^jjj-

is Knoopen - Boom; gelyk men 'er ook denkawfcE

Platanus , om de zelfde reden , noemt*. By * zie .c

Plukenetiüs wordt dezelve Boomachti."™^'£U
ge Amerikaanfche Scabiofu , met drie Bladen 36a.*

rondom den Steel , getyteld. De Bladen zyn

ovaal en gefpitst, taamelyk groot. Ik heb een

Takje van dit Gewas , dat in 't voorleeden

Jaar , hier , in de Openbaare Kruidtuin der Stad ,

gebloeid heeft , waar aan men ziet , dat de Bloem-

fteeltjes ook by drieën om den Steel voortko-

men. Wat de Vrugt aangaat, merkt L i n n je u $

(*) Mem. £ PAcii. R. dts StUncet ie i7zz. Ofiara. p.

(i) Cephalanthoi. Syst. N*t. XII. Gen. iij. p. m.Vtg.

ILDEEt, IV. STUK,



122 VlERMANNIGE HEESTERS-

Afdesu
aaDj dat dezelve niet beftaat uit Doosjes, maar

ïy*
U
uh enkelde lange, pieramidaale Zaaden, op het

Hoopd- dunfte end rustende , hoekig, Wollig met ééne
*TVK

' Holligheid. De Groeyplaacs is op vogtige plaat-

fen in Karolina en Virginie.

De Oostindifche Platanocephalus van Vail*
LA. nt, zyode de Katou - Tsjaka van Malabar,

te vooren Cephalanthus met gepaarde Bladen ge-

naamd , wegens de vyf Meeldraadjes onder de

Vyfmannigen behoorende , en tevens ook een

hoogftammige Boom zynde, is begreepen in het

Geflagt van Naucka , en dus te vooren reeds

iLsr. !]
befchreeven* De Vrugten van dien Boom wor-

en het Sap, daaruit geperst, tot verzagting in
Kolykpynen gebruikt.'

S c a b r i T a. Ruuwblad.

De Kenmerken van dit nieuwe Geflagt zyn,
een eenbladige Trompetachtige Bloem . met een
geknotten Kelk, waar in twee uitgegulpte Zaa-

ScJu. .

De e^fte Soort CD ,
in Indie huisvestende,

'£&h ,

IS Hee(ler met vierkan£l'ge ruuwe Takken,
mige

;^- waar van de Geflagtnaam. De Bladen zyn ge-
paard, gefteeld, langwerpig ovaal, effenrancïig,
langer dan de Leden der Takken , wederzyd*

ruuw.
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ruuw. Uit de Oxels derzelven komen de Bloem- III.

fteekjcs , tegenover elkander , voort, die maar^1^1-

half zo lang als de Bladen zyn , aan de punt Hoofd-

tweebladig en driebloemïg. Het byzondere Om- STÜK*

windzel is , zo 't fchynt , vierbladig , uit ltomp

ovaale Blaadjes , van langte als de Kelk , be-

ftaande , en bevattende drie ongedeelde Bloem-

pjes.

Siphonanthus. Spuitbloem.

De Bloem is, in dit Geflagt , eenbladig Trech-

tervormig , zeer lang , 't welk daar een Spuit-

achtige gedaante aan geeft : de Kelk in vyven

gedeeld. Vier Besfen, die één Zaad bevatten,

maaken de Vrugt uit.

Amman noemt deeze(i) Siphonanthemum ,^ J.^
en zegt, dat de Bladen naar Wilgen -Bladentów/«S«.

gel yken, zynde ongevaar drie Duimen lang en fche."'"^

één Duim breed , fpits , op korte Steeltjes ,

hoog groen , zo wel als de Stcelen van het Ge-
was , uit wier top , als ook uit de zyden , de

Bloemfteeltjes voortkomen , omtrent een Duim
lang , in drie , vier of vyven Kroonswyze ver-

deeld. De Bloemen , zo lang als de Bladen , zeer

dun
, geel van Kleur , hebben een krommen

paarfchen Styl en vier paarfche Meeldraadjes.

Dc

(i) Siphonanthus. Syst. Kat. XII. Gen. 125. p. "9. V*l*

XI'. p. 129. Siphonanthetuum Salkis folio floic fiavCSCCOie,

AMM. AS. Fttrof. i 73 «, p, 214, T. IJ»

IU Desu iv, stuk.
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III. De Vrugtcn , uit het onderflc van den Styl voort-
Ar

ïvf
U komende, hebben de gedaante van Besfen, vier

Hoofd- by elkander , groen van Kleur. De Groeyplaati
»TÜ^ is in Oostindie.

C A T E S B JE A.

De byzondere Kenmerken zyn ; een eenbladi-

ge , Trechterachtige , zeer lange Bloem , op

het Vrugtbeginzel zittende, en de Meeldraadjes

in haare Keel beflooten hebbende. De Kelk is

viertandig en dc Vrugt een veelzaadige Be-

Ce.

c**A** Dc eenigfte Soort (i) is door den vermaarden

%fc»tn-

C A T E S B Y
*
nu omtrent vyftig Jaar geleeden ,

4t.
1

"in Europa ingevoerd. Hy noemt het een Doorn-
achtigen Heefter , met veele Blaadjes, als van

Palm, by elkander voortkomende, en eene han-

gende Bloem , welke zig als vierbladig vertoont,

en vuil geel is; waar op een Saffiraankleurige Be-

Ce volgt, met kleine Zaadje* bezwangerd. Dc
Groeyplaats was op 't Eiland Providencc.

1 x o r a. Bofch-Vlam.

f ïier is de Bloem ook ecnbïadig
, Trechter,

achtig, lang, boven het Vrugtbeginzel geplaatst,

heb-

fi)C*r«b«a. Sy>t. Kst. XII. Gea. i }0 . f, r*.
XIII. p. ra». Ftutex fpiaotuj, Suxi foU* 3cc. CiTWJ. Gf|
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endc haarc vier Meeldraadje» boven de Keel III.

e Vrogt is cene vierzaadige Bcfie. Aw>ret,

tic Soorten , waar van twee OostindifcheHoo»i>.

, komen in dit Gcflagc voor, als volgt.

CO Bofch-Vtim met ovaa'e Bladen, de Tak-
}

h

jes half omvattende , en Tuilswyu w
men. Hogtoo-

Van deezc , die dc Vlam der Eosfchcn by

Rumphius heet , heb ik den Gcflu-maam

ontleend. Dc reden is , dat de hoog of Vuurig

roode Kleur , der Bloemen , deTzelvcr Tuiltjes

als Vlammetjes in het groen der Bosfchen doet

tintelen. Het is een klein Boompje, zegt hy,

of Struikgewas , dat omtrent eens Mans langte

hoog wordt , hebbende dc Bladen langwerpig

fpits, glad en ftyf, van boven hoog groen, van

onderen geelachtig , (taande tegen elkander over

,

en taamclvk groot. Aan 't end der Rysjes komt

dc Blocmdraagende Tuil voort , befhandc uit
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III. lange Naalden , aan 'c end in vier Slippen ge-

AF
fvf

EL>
deeld. Van binnen zynze Menie -rood, en de

Hoofd- oude Bloedrood , zo dat men in ieder Tuiltje

stuk. bloemen van tweederley Kleuren vindt. De

rtyïb*"
Halfen zyn Rooze - rood , en na 't afvallen

der Bloemen hlyven de roode Steekjes over,

een Koraaltak verbeeldende , waar op Besfen

groeijen , die in 't eerst groenachtig, vervol-

gens purper - rood en op 't laatst zwart worden,

en week. Op fommigen van deeze Heefters

blyven dezelven omtrent van grootte als Ge-

neverbesfen , op anderen worden zy zo groot

als Krieken. De enkelde bevatten maar één,

de dubbelde twee Zaadkorrels. De Wortel is

brandig fcherp , en kan tot een Blaartrekkend

Middel worden gebruikt.

Dit Gewas komt byna door geheel Oostindie,

niet alleen op de Eilanden , maar ook aan de

Vaste Kust , in de feosfehen voor. De Hoog-

leeraar J. Bijrmannüs geeft een fraaye Af-

beelding van hetzelve , zo als zyn Ed. het }

door den vermaarden He u mankus zelf op

Ceylon verzameld , in bezitting heeft , doch merfe

aan , dat het een weinig fcheen te verfchiU»

van de Schetti van Malabar, welke tot deeze

Soort betrokken wordt. Dit zouden mooglyfc

Verfcheidenheden kunnen zyn. Hermak-
kus hadt deeze Heefters Paauwen Kers ge-

noemd, om dat de Paauwen, zo men meende,

op derzelver Vrugten , die zeer naar Krieken

geleeken , aasden. Hy heeft aangetekend, dat
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dezelven ook van de Inlanders gegeten worden. Hf.

Dat zy de Bloemen, die doch geheel Reuke- A
*f£*

u
loos zyn , aan hunnen Afgod Ixora offerden , Hoofd .

heeft zekerlyk den Geflagtnasm ter baangebragt.8TÜ**'

Men vindt het Gewas Lidifche Jasmyn met

Laurierbladen van Pltjkexnetius getyteld.

Het wordt in de Tuinen der Chineezen veel tot

Sieraad nagehouden.

(2) Bofch - Vlam met Lancetswys' ovaale Bla- i r
-

den en Tuilswyze Bloemen.

Deeze So©rt maakt de Bem-Schetti of de

Witte Schetti , van den Malabaarfen Kruidhof

uit. De Bladen van deeze zyn langer dan van

de voorgaande Soort , zy loopen puntiger uit ,

zyn by het Steeltje ook wat fmaller en over 't

geheel zo dik niet. De Bloemen zyn wit- of

geelachtig , anders van de zelfde figuur en Tuils-

wyze groeijing , hebbende den Styl hooger uit-

komende en omringd van vier Meeldraadjes met

geele Knopjes. De Vrugten zyn langwerpiger

,

van een zoete Meelachtige Smaak , wordende

ook van de Indiaanen gegeten. Op Java geeft

men 'er den naam van Manaar aan , terwyl men
de voorige , in 't Maleitfch , Djarong , dat is

Naaldeboom, noemt.

C3) Bofch-

, Flatibus fasci.

Plok. M». 1

II. DEU, 17, STUK,
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III. (3) Bofch - Vlam met drievoudige Lancetswy?
Afdeel.

cyaale Biadmi de Bloemen aan Tros/en.

Hoofd-
•tuk. Deeze 3 fa Amerika voorkomende

,
volgens

ul - Plümier, is Boomachtig , en heeft drie lang

jmtrkM. gefteelde , Lancetswys' ovaale, gladde, effen*

d!gc.

Cl>lt
" ranc"ge Bladen , by elkander, zo Linn^üs

aanmerkt. Dit heeft echter geen plaats in de

aangehaalde van Browne', uit Jamaika, die

'er gepaarde Bladen aan geeft , met Borfteligc

Stoppeltjes. De Zaadkorrel , die zig in vieren

fplyt, zat in een byzonder Vliesje of Dop *

binnen de Vrugt, gelyk de Koffyboonen. Het

Pypje van de Bloem, en deszelfs rand, zyrt

bier veel korter dan in de overige Soorten van

dit Geilagt,

(4) Bofch - Vlam met overhoekfe Bladen.

omhoek. In de Bósfchen van Martenique vondt de Heet

Jacquin een Gewas overvloedig , waar zynEd*
deezen naam aan geeft, en de Kleinere Boom-

achtige Jasmyn , met Bladen van Nagtfchade,

door Plumier in Zuid - Amerika gevonden,

daar toe betrekt. Het was doorgaans een Tak»

kig Boompje van twaalf Voeten hoog , doei



Tetr andkia.
dat aan dc Beeken dikwils eens zo hoog wierdt. HL
Dc Bladen waren als in de andere Soorten , rn A»D**L

uit derzelver Oxelen kwamen korte veelblocmi- Hoofd*
ge Steeltjes, met Reukelooze witte Bloemen,

*

TUK«

die meest in vieren gedeeld waren , met vier

,

doch fomtyds ook in vyven , met vyf Meel-
draadjes, 't Getal der Zaaden was even onze-

ker. Men vondt 'er van vier tot tien in zwarte
Besfen , met een donker paarfche pap gevuld.

Mooglyk
,

zegt hy , zou dit Gewas tot een an-

der Geflagt behooren kunnen : doch de Geftalte

kwam zeer met die der Ixoraas overeen»

P a v e t t a. Scheelkoorn.

De Eloem is in dit Geflagt even als in 't

voorgaande ; de Stempel krom ; de Vrugt eene
tweezaadige Belle (*).

De eenigfte Soort ( i ) voert in Indie den naam r.

van Pavate , Pawatha by de Ceyloneezen
, h^ttM

Pavetra of Malleanotbe op Malabar. De Por- oosSndu

tu-
Che"

(•) Sy,t. Nms. XII. p. ni. Hg.XlH. p. 129. Eenziadïg
wordt dez.lire in de Optelling der Kenmerken , maar weinige
ïladzyden voorlyker

, gezegd te zyn.

(i) JW-. Sysr. Ntt.xu. Gen. x 3 i. p. iio.r&«Jfe
p. 119. FUZtyl. 5<S. Am. Atcd. I. p. jtt. BUUf. Fl. IKd.

Mallcanorhe. Hort. Mal. V. p. 1,. T. 10. Ka], HiJf^utU

bucuj humüiiZcylauica , Pawarla Zeylaaenfibus. Burm. #fj/„

I
»

II. DlïX, IV. STUK.
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Hi. tugeezen geeven 'er den naam van Boom tegen

Afdeel. ^ gm aan ^ maar de Hollanders noemen het

Hoofd- Gewas Scheelkoorn. De reden van dceze laat-

stuk.
fte benaaming blykt my niet. Van Her-

ko*™"
1' manhüs wordt zy de Ceylonfche Laage Vlier,

die tegen den Rooden Loop dienftig is, gety-

teld. Rümphiüs merkt het als een vreemde

Soort van de Vlam der Bosfchen aan , in welke

de Bloemen meer Tuilswyze gefchikt zyn , heb-

bende voor 't overige byna de Kleur Van de an-

dere; dat is, rood zynde, doch niet zo Vuurig

rood.

Die op Malabar in 't wilde groeit is een laag

Boompje , met Bladen byna als' der Citroenbo-

men, doch kleiner; maar men heeft een derge-

lyk Gewas uit China op Java gebragt, dati

daar tot fieraad in de Tuinen nagehouden'wor* 1

dit heeft de Bladen breeder en groeit wel tot

tien Voeten hoogte. De Bloemen zyn, zo«l

als die der Isoraas , zonder Reuk, en 'er to-

men weinig Vrugten aan.

De Bloem is wederom Trechtervormig ö

eenbladig , gelyk in de voorgaande Geflagtë1 :

de Stempel in tweeën gedeeld en de Vrugt een

veelzaadige Befie.

Twee of drie Soorten
, allen Westindifcbe»

komen 'er in voor> als volgt,

(*)*
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(1) Petcfïa met Lancetswys' ovaale, van on- Ml.

<fcr<?n Wollige , Utofc», <fc Bloemtros/en
Ar

?v
E*-

op z^e. Hoofïv

Dcczc , op Jamaika voortkomende , is een p,
1

/^
Ileeller met regtopftaande Steelen , die de^^Jjjf*
liladen tegenover elkander en effenrandig heeft, ge.

h

met llyve Stoppeltjes daar tusfehen , en kleine

Trosfen in deTzelver Oxeka , met den Bloem-

(2) Petcfia mat ovaale , naakte , gejlreepte Bh- Tr.

den , de Steelen bogtig. Xy^SÏ

Hieraan geeft Browne den naam van Z/y-

pjlum , dat Heefterachtig is met buïgzaame

Takken , en ovaale gepaarde Bladen , welke

fterk geaderd zyn of geftreept , met Steelen.

De Trosjes , in de Oxels voortkomende , zyn

meest dubbeld en eenbloemig. De Groeyplaats

is op het zelfde Eiland.
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m* (3J Petefia met langwerpige Bladen , die w
Afmm.

dwTsydx zyn.

stuk. Dit Gewas, in de Bosfchen by Karthagena

rSrt* gevondcn j heeft de Heer J a c q o i n hier t'huis

gebragt
'
ofrchoon zy° Ed - de daar vaD

^c'
g a

" niet hadt kunnen waarneemen. De deelen der

Bloem kwamen overeen met de Kenmerken

van dit Geflagt* De Takken of Steelen van

deezen Heefter waren flap of zwak en lagen

dikwils op den Grond.

Deeze Heer vondt op St. Domingo een

Gewas , dat hy Petefioides noemt , óm dat het

in Geftalte naar die van dit Geflagt gelykt,

zynde een Boompje met Laurierachtige Bla-

den , van vyf Duimen lang , met Trosfen van

ongemeen kleine witachtige Bloempjes : doch

de Vrugt was hem daar van ook niet geble-

ken.

De Bloemen , die hier even als in de voon-

gen uit een viertandigen Kelk voortkomen >

zyn mede Pvpachtig, en zitten met haart*»*

ën op één Vrugtbeginzel , dat vier StemP^

heeft , en de Vrugt is eene Befie, in treeft

gedeeld , met vier Zaaden.

( }) Pen/ia Folii» oblongis
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De vermaarde Mitchelius , naar wien nt
dit Geflagt genoemd is, heeft de eenigfte Soort A™*m
daar van (O, als een nieuw Geflagt, voorge- Hoofd-

fteld onder den naam van ChamcBdaphne. MenSTUK-

vindt dezelve Lonicera met ovaalachtige

den , een tweebloemig Vrugtbeginzel , de Bloe- «/w»i.

men van binnen ruig en een tweedeeligen Styl,
Krupen C'

door den Heer Gronovius getytcld. Ca-
tesby ftelt een klein Takje daar van, on-

der aan den Stam van een Eikeboom
, voor,

by den naam van Syring die Besfen draagt , met
roodachtige Myrte- Bladen, en witte tweelingfe

Bloemen , uit Florida. Het is een Gewas , dat

op vogtige plaatfen, meest by de Wortels van

Boomen, groeit, klimmende dikwils byde Stam-
men op , doch ook wel langs den Grond krui-

pende , en roode Vleezige Besfen draagende ,

die dubbeld genaveld zyn. Het wordt niette-

min , wegens de overblyvende Ranken , on-
der de Heefters geteld. De Groeyplaats is ,

bovendien , in Karolina , Maryland en Virgi-

119. Am. Acad. III. p. , 6 . Chamxdaplme. Mitch. Gen.
• Loniccc Foliis fubovaris, Germine bifloro. Gion. Vhz.

Syrïnga Baccifera &c. Pj.uk. Amalth. 198. T. 44+. f. 2.
ltxjb. Car. 1. p . T . 20. Skligm. Veg. I. Band. bi.

• ïl. 40. Baccifera Maiiana &c. Petiv. Ga*. I. T. 1.
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De Bloem is Fypachtig, in vieren gedeeld,

zo wel als de Kelk, en de Vrugt een vierzaa-

dige Befte.

Twee of drie Soorten komen thans in dit

Geflagt, als volgt.

(i) Callicarpa met Zaagswys' getande, f»t

* onderen Wollige Bladen.

Dit Gewas, Burcïmrdia doorn n Hamel,
en johfijorJa door Miller get\ leid , komt

hier onder deezen Geflagtnaam voor , die «a

de fierlykheid der Vrugt ichynt afgeleid te &>

Ca te sb y noemt het een Gekranste Bvft

draagende Heefier, met breede , ruuwe
,
ged*

de en gepaarde Bladen. Dezelve groeft 0*

natuurlyk in Noord - Amerika , gcevendS flapp

taaije Ryzen uit, die als met ecnigo Wolügl^

bekleed zyn , waar aan roedaébtigé gefpP

Bladen tegenover elkander , en uit dcrzeW

Oxelen komen zeer kleine witachtig roo&

Bloempjes , aan Trosjes vergaard , waar <?
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kleine vogtigc Besfen volgen, Karmozyn- purper ' WW
van Kleur ,

glad en glanzig , in de Herfst zig
!iv

f$**
zeer fraay vertoonende en met vyf of zes plat- Hoofd-

te Zaaden gevuld.
SÏUK *

(2) Callicarpa

den*

Deeze Soort maakt thans het Geflagt van
lchc "

Tomex of Vikboom , tc vooren door my be-

fchreeven , uit*. In Amerika heeft de Heer * ir. d.

'JacquinooIc een Soort van Callicarpa, met £ó^
T
j Zm

efFenrandige Bladen, waargenomen (*).

A q'ü A R T I A.

De Kelk is Klokvormig in dit Geflagt; dc

Eloem Raderachtig met fmalïe Slippen : de

Vrugt eene veelzaadige Eefie.

De eenigfte Soort (1), door den Heer Jac- i.*

Quin dus naar zynen Vriend Aqüart,^C
een Inboorling van Martenïque, die hem in het Gedoom-

Kruiden zoeken veel dienst beweezen hadt , ge-

tyteld , was een Takkige Heefter , van vier

Voe-

(») Callicarpa Foliis integerrimii lanatis. Mmt. 331. Tc
n«x tomeatofa. Sp. Plant. 172.

(*) CallUarpa Foliis imegerrimis. jACq. Amtr. ïiift. p. i$.

P- 130. jAcq: Amtr. Hift. p.

Ui DlH* IV, STUK.
4
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III. Voeten hoog , hebbende de oude Takken mee
Afdeel.

^one doorntjes bezet, de jongen ongedoornd

Hoorn- en Wollig, zo wel als de Bladen, die ovaalach-

•tük.
tig en effenrandig waren , gefteeld , een Duim

lang. Op korte Steeltjes kwamen de Bloemen

voort , die wit waren en zonder Reuk , worden-

de gevolgd van een geele , gladde Vrugt , naar

een klein Erwtje gelykende, in de Kelk vervat.

Op de Rotfen aan den Zeekant van Sr. Domin*

go hadt zyn Ed. deezen Heefter aangetroffen,

bloeijende aldaar en Vrugtdraagende in de Maand

De Kelk is tweebladig , bevattende een Kloks*

wyze Bloem , die een vierhoekigen Styl heeft,

zynde de Vrugt ook vierhoekig, met vier hol-

ligheden en agt Zaaden.

Vyf of zes Soorten , aïtemaal Kaapfche Ge-

wasfen , komen -thans in dit Geflagt voor, «

t
(r) Penca met ovaale platte Bladen en ff*

^
Penss^ haairde Kelken s die grooter dan de Bl($n

Het

fi) Per.** Folüs ovatis p

Uo. Tithymili Wyrüaitis 1
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Het Ethiopifch Boompje , dat de gedaante III.

van den Tithymalus Myrjinites heeft, met rond- AfdeeM
achtige Bladen, en uit een hard Gefchubd Hoofd- Hoofd-
je, als dat van de Arabifche Stcechas , zyne STÜK-

Traan Hort ; van Plukenetius gemeld en

afgebeeld , maakt deeze Soort uit. Dat hetzel-

ve de Orientaalfche Sarcocolla-Boom zoude zyn

,

fehynt my uit de geelachtig witte Blaadjes van
die figuur, welke men dikwils onder de brokken
van die Gom -Harst vindt, niet duidelyk op te

maaken. De Bladen zyn ftompachtig , de Bloe-

men ftomp en de Styl Elsvormiger dan in de
overigen , zegt Linn.ïds.
De gedagte Gom, die ons uit Perfie en Ara« De Gom

bie toegebragt wordt, komt voorin kleine Brok-
Saicocolla*

jcs , welke het Gruis fchynen te zyn van groo-

tere Traanen , witachtig rood, fpongieus met
eenige glinflerende deeltjes daar onder gemengd.
De Smaak is fcherpachtig en bitter met eene
walgelyke zoetheid. Gekaauwd zynde , wordt zy
taay , fmelt in Waterige Vogten en brandt
niettemin aan de Kaars. Het is derhalve eene
Gom -Harst , die eenigszins van den aart van
't Sap der Wolfsmelk fchynt te zyn , zo dat
men haar inwendig gebruik niet raadzaam oor-
deelt , maar uitwendig heeft zy eene Wond-
heelende kragt, waar van zy den naam voert,
wordende ook, in Vrouwen of Ezelinne Melk
geweekt zynde , tot wegneeming van Vlakjes
op den Oogappel aangepreezen.

15
K. Dist. IV. Stok.

(2) Pe.
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IIH. (2) Pensea met Hartvormige gefpitftc Bla-

stur. £>j t is een ander Ethiopifch Boompje , welks

j,]l'da
Blad van een breeden Grondton fchielyk in

mucronMta.een zeer fpitie Punt uitloopt, met Topjes van
Gcipicfte.

Qrég0j yo]gens Plükenet> Ray hceftheE

Afrikaanfche Heide, met eene groote Aardbe-

zie-Booms Bloem, en Hartvormige fpits uit-

loopende Bladen ,
genoemd. Hier zyn de Bloe-

men rood en de Styl is vierhoekig.

1IT . (3) ?er)x3-
met Hartvormigs gerande Bladen

Ptna.fi en zydelingfe Bloemen.

Gciande.

^cezc 9 aan de Rivieren by de Kaap voort-

komende , is een bekrompen Heefter , meest

met drie Takken ; de Bladen gepaard of drie-

voudig, Hartvormig, byna ongedeeld, fiomp-

achtig ,
glad, met eenen omgekromden rand

van grootte als Palmbladeren hebbende : de

Bloemen zydelings tusfehen de Bladen, byna

ongefteeld , niet langer dan de Bladen , wit

van Kleur.

(4)

lugdiat. 199. Hort. Citjf. 37. Erica

amplo &c. RAJ. Dendr. 97. Tithym

buscula &c. Pluk. Mant. 183.

(3) Pen** Foliis cordatis marjinat
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(4) Penasa met Ruitswys' ovaale Bladen, en III.

Wigvormige fpitfe gekleurde Blikjes.
Afd™

De bynaam fchynt daarvan ontleend tczyn, STUK »

dat Bergiüs deeze ten oaregte voor dc PJJ;a
ecrltc Soort hadt aangezien: ten miniie vind ikfucata-

in de befchryving niets gemeld van ecni
{
-e Vork / ; .L:c.

achtigheid in dit Gewas (*). Het is, zegt on-

ze Ridder, een zeer Takkige Heefier, met de

Takken rond , de Takjes hoekig ; de Bladen

ovaal, fmal van grondfteun , fpics , ultgcbrckï,

tegenover elkander, glad : de Bloemen by Tros-

jes,' aan 't end der Takken, paarfch, met Blik-

jes, kleiner dan dc Bladen, Wigvormig, fpks

en paarfch van Kleur. Dc Cro:
: p u h

Bergen aan de Kaap,

(5} Pencca met Ruitsv

zige Bladen.

Dceze is kleiner dan (

Bladen in

?

de bovenfte V

Linn^eus : voor 't ove

II. DHL IV. STVK,
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Mé den Steng aan leggende, zo ik het begryp. EI-
Afdeel,

^ers merIit zvn gd. aan 9 ,jat: de Bladen Wig-

Hoofd vormig ovaal, glad, met eene Streep overlangs

*TÜJC
' en eene Klierachtige tip zyn : de Blikjes van

de Aair tweemaal zo breed als het Blad , op den

rand gehaaird , met eene Harstachtige Smeerig-

heid ; de Bloemen vry groot.

Gelyk de voorgaande Geflagtnaam van den

ouden Kruidkenner Pena , die met Loeel
over de Planten gefchreeven heeft, afgeleid is,

zo ftrekt deeze tot gedagtenis van den Engelfch-

man Blair , door eenige Werken ten dien

opzigte vermaard.

De Bloem is ook byna Klokvormig, in vieren

gedeeld , gelyk mede de Kelk , waar de Meel-

draadjes ingeplant zyn , en de Vrugt , die vier

Holligheden heeft, gaat aan de vier hoeken

open , bevattende veele Zaaden.

Thans komen 'er drie Soorten in voor , ook

van de Kaap afkomftig, als volgt.

j ^ (i) Blssria met Klokvormige Bloemen s tot

Hoofdjes vergaard.

£f
yachü

"

De

(i) BUri* Floribus capitatis , Corollis campanulatis. Sptm

Net. XII. Gen. 139. P- ui. reg. XIII. p. 130. Hért.»
49. Erica carnea, Prom. bonae Spei,feliis & Floxibw rillofiï»
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De Vleezige Heide van de Kaap , met ruige III.

Bladen en Bloemen , van Petiver afgebeeld

,

A*^L;

zou hier t'huis zyn. 't Gewas gelykt veel naarHooro-

de gewoone Heide : maar de Bladen zyn lang- STÜK»

werpig ovaal , bultig , Haairig ruuw , aange-

drukt , van langte als de Leedjes der Steelen,

by vieren geplaatst : de Bloemen aan 't end der

Takken , witachtig paarfch Klokvormig , regt-

opftaande : de Meelknopjes uïtfteekende , ftomp ,

in tweeën gedeeld en ruuw : de Styl Haairachtig

dun , langer dan de Meelknopjes.

(2) Bteria met uitfieekende Meeldraadjes die B}l;iM

in tweeën gedeeld zyn , en Rolronde Bloem;

Deeze verfchilt byna alleen door de Pyp.

achtigheid der Bloempjes van de voorgaande

Soort.

(3) Bferia met verfpreide Bloempjes , die
^

Trechterachtig zyn.

Deeze heeft de Kelken glad en is kleiner dan

de anderen. De Takjes zyn Wollig; de Blaad-

jes fmal , in 't kruis geplaatst , gefteeld, van

1 ecfertu bipartitis , Corollis cylindiï-
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111. onderen met Groefjes : de Bloempjes zeer klein

,

Afdeel.
korter dan <je Blaadjes.

Hoofd-
STDK. B U D L E J A.

In dit Gellagt zyn de Bloemen Klokvormig,

zo wel als de Kelk in vieren gedeeld : de Meel-

draadjes komen uit de infnydingen voorr. Het

Zaadhuisje heeft twee Sleuven., twee Hollig-

heden en bevat veelc Zaaden.

Twee Soorten, beiden Westindifche, komen

i
(i) Budleja met ovaaïe Bladen.

Buïi-ja

America- Dceze genaamd Budleja , die zig verheft , met

a ac u gtöotete Bladen en opftaande Aairen, by Brow-
'a3nc e

' Kg, is door Sloane aan de Oevers der .Ri-

vieren op Jamaika en de Karibifche Eilanden

waargenomen , als een Boomachtig Gewas ,

met Bladen naar die van VVollekruid gelyken-

de, doch kleiner, en vierbiacthe ceclo Bloemen

aan Aairen
,
dn\?T.io erk'A'e

k

;.njwerpige Zaa-

den in drooge Zaadhuisjes.

f» Bud.

(i) Btileja Foüis ovatls. Sytt. Nat. XII. Gen, 140. P-

A MM. Utrb. s;?. Hort. Clif. 35 Eud:eji asfj^e»

BKOWN. Jam. 144. Vcrbasci foVio minore Arbor &c

SLOAN. Jam. ijs. Hifi. II. p. 29. T. 173. f. 1.

Denir. 97.
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(2) Budleja met Lancetswyze Bladen. III.

Afdeel.

Deczc
,
byMiLLER genaamd Budleja met hoofd-

Lancetvormige gefpitfte effenrandige Bladen , stuit.

tegenover elkander, en afgebroken Aairen, zou
B^.a

het Amerikaan/die Slangenhout zyn van P l u- o*id/**.

kenetius, met langwerpige gefpitfte flaauw westindi-

getande Bladen , welke als die der Klisfen van fcllc «

onderen Wollig zyn. Men vindtze by dien

Autheur afgebeeld.

C 1 s s u s. Bofchtouw.

In dit Geflagt zyn de Bloemen in vieren ge-

deeld, zo wel als de Kelk, die het Vrugtbe-

ginzel bevat, het welke eene eenzaadige Befie

Men heeft 'er zes Soorten van , in de Indien

huisvestende, als volgt.

(1) Bofchtouw met Hartvormige , byna yyf.
T«

kwabbige, Wollige Bladen. vS^L
Wyngaard-

Van deeze Soort gelyken de Bladen zo zeer
a lfie '

naar die van den Wyngaard , dat men 'er zelfs

door

\z) BudUra Foliis lanceolatis. Syst. Nat. Bid. MtlX. DIB.

Ophioxylon Americanum Foliis oblongis &c. Pluk. Alm. z-jo.

T. 210. f. i.

CO Cis/us Foliis Cordatis fubquinque - lobis tomentofis.

Syst. N*i. XII. Gen. 147. p. iz4« ftf.XIII. p. 135, Cisfm.

R. Zèyl. 60. Am. Acai. I. p. 390. Arbuscula baccifeia , cir-

cuit)plicatilis. Pluk, Mant, 17. T. 337. ï, z.

L «U DEEU IV. STOK,
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III. door P e T i v e r den naam van Wynfbk van

Afdeel. Madeiaspatnam , met eene Hemelfchblaauwe

Hoofd- Vrugt en ronde hoekige Bladen , aan gegeven

stuk. vindt. Plükenetiüs noemtze een Belle

draagend omwindend Boompje, met Wyngaard-

bladen , die van onderen Wollig zyn. Het ver-

fchik van den Wynftok door den Kelk , de een-

bladige Bloem , het getal der Meeldraadjes en

dat het een Styl heeft. Het Kraakend Touw

van Romphius behoort tot deeze Soort niet.

ii. V» Bofchtouw met Hartvormige effenrandigt

Cis/»' Bladen.
CordiftH*.

Deeze is de Wynftok met rondachtige onge«

tande Bladen en Trosjes van blaauwe Druiven,

welken Pater Plumier in Zuid - Amerika

waargenomen heeft.

in. (3) Bofchtouw met Hartvormige , kaak , bor-

SkyriZ» fteliS g^nde Bladen , en ronde Takjes.

f. 3.

(3; Cs/us i

. BROWN. Jam. II. p. 1

rulira, Violx foliïs Sec. S

, f. I. RAJ. Smppt.



Tot deeze Soort wordt thans zo wel het Hf.

gewoonc \\ ia .J^c Coiditouw , als de Kraa- An>«i.
Tbawe Sïrai* van Rumphius en deHoori>.

Schunamhi-Vaüi van Malabar , betrokken. De STUK-

Heer Jacqüin , dit Gewas alom in de VVe&t- 'tW***

indien overvloedig aantreffende , fpreekt 'er

dus van. „ Deszelfs Houtige Stengen bekiim-

men zeer hooge Bconien , tot den Top toe

,

„ cn waterpas voortgaande geevcn zy hier

3i cn daar Takjes met Knietjes en andere en-

„ kelde , byna kaale Steclen uit. De Takjes

y. draagen Blad en Bloem. De Stengen, ten

„ hoogfte geklommen , daalen weder naar den

„ Grond , en , dien bereikt hebbende
s fchie-

4 , ten zy daar W ortels in , maakende dus

„ Stammen , welke door den tyd dikwijs zo

„ dik worden als eens Menfchen Been. Dit,

„ nu , niet dan in Bcsfchen gebeurende , be-

„ grypt men ligt, dat iemand verfteld moet

3 , ftaan over de verwarring, welke dat Touw-

„ achtig famenweefzel maakt , zonder dat hy

„ dikwils de Bladen of Bloemen , die niet dan

„ onderlcheiden. Muuren , Rotfcn en ftèilc

„ Heuvels , worden 'er op gelyke wyze van

3» bekleed , als door onze Europifche Kïyf ge-

» fcjiiedt. Dc Bladen aan de Takjes zyn
3) fpits, met boiltelige Tandjes , glad , «e-

s, fteeld
, doorgaans drie of vier Duimen lang

,

33 en naar het verfchil der plaatfcn ovaaltr

53 of Hartvormiger. Op Martenique , waar van
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Ift» „ de Afbeelding ontleend is , heb ik ze door-

Afdeel.
^ gaans meeT Qf min Hartvormig: op St. Do-

Hoofd- „ mingo rondachtiger of ook langwerpiger en

ITD** „ dan niet zelden een half Voet lang : by Kar-

Et/tkmw.^
tnagena ovaal - Hartvormig ; ovaal op Kuba

„ en langwerpig ovaal op Jamaika aangetrof-

„ fen. Tegen ieder Blad ftaat beurtlings over

„ een Bloemfteeltje , dat een Kroontje draagt

,

met een zeer klein , veeltandig , omwindzeltje

,

„ en een menigte van kleine , Reukelooze

,

3) Bloempjes , die op verfchillende plaatfen

„ rood , geel , of groen zyn , met den rand

„ van den Kelk meer of min zigtbaar. De

„ Besfen zyn glanzig zwart , zeer teder en Sap-

3, pig, van grootte als een Erwt. Voorts komt

„ dit Gewas zeer met de Klyf overeen, die

„ 'er byna alleen , door de vyfbladigheid van

3 j de Bloem en de vyfzaadigheid der Besfen,

„ van verfchilt. Het fchynt in de beide lndiën,

„ zeer uitgeftrekt, te huisvesten, gelyk blykt,

5J wanneermen de Afbeeldingen van Plu MIER»

„ als ook het Werk van Rdmphius en den

„ Malabaarfen Kruidhof, hier mede vergelykt."

In die Werken komen
, tegen over de Bladen

en Bloemfteeltjes , hier en daar , Klaauwierefl

voor, en in dat van Rheede wordt van

Klaauwieraehtige Bladfteelen gefproken , waar

van de Heer Jacqdin geen gewag maakt

•

zo min als van het kraaken , dat de groene

Steelen of Takken doen , wanneer menze

buigt ; zooder dat zy echter breeken ; *t welfe
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een zonderlinge eigenfehap van dit Bofchtouw jj^
moet zvn. JVien wil daar van zelfs de kragt af- AfdeIl.

leiden ,'wclkc aan de Bhden, tot Gcncczingvan

gebroken of gekwetfte Bcenen, toege'chrccven stuk.

wordt , cn waar van het Gewas den Balcyfcn

naam , Sambong Tulang, heeft. Zeker is 't ,

dat de jonge Bladen van veel dienst zyn , tot

het doen aanrypen van Gezwellen en Bloedvin-

nen, ja zelfs om die te doen verflaan; worden-

de zodanige Bladen ten dien einde, wat gekneusd

zynde, met Kurkuma en een weinig Zouts, daar

op gelegd.

(4) Bofchtouw met Hartvormige , Fkezige, iv.

Za&gswys' getands Bladen ; de Steng r£'j{%.

vierhoekig en wat gezwollen hebbende. ''^{'^

Het Vierkante Touw-Gewas van R um p h i u s

5

wordt hier bedoeld. Men noemt het dus , om
dat de Ranken nagenoeg vierkant zyn , dik cn

Vleezig, in Leden verdeeld, doch zonder Knoo-

pen ,
glad en blyvende. De Bladen , die aan

hetzelve nu aan de eene , dan aan de andere zy-

de , voortkomen , zyn gefteeld , vry dik , Hart-

of Piekvormig ,
wederzyds glad , met fcherpé

en ver van elkander geplaatfte Tanden. Tegen-

over ieder Blad ftaat een Klaauwier, gelyk in de

v)ori-cn. De Reuk dcezer J3laden is onaange-

3a-ls carnofis fcr:-:J • l:rs.i:l:
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Hl. naam ; de Smaak eerst rins , vervolgens bytend

Af^El
' fcheip, en deeze Smaak is in de geheele Plant,

Hoofd- doch niettemin weeten de Indiaanen de Ranken

stuk.
jn vVater te kooken tot een aangenaame Spyze.^Maw
-Het groeit aan de Vaste Kuït van Indie (*>

v. (5) Bofchtouw met drievoudige , ovaalachti-

*e?df"
s

Se > gtedde 5 Vliezige
, ingefneeden Bh'

iJtiebladig. den.

Deeze Soort noemt Rumphius het Rw
zende Koorts Blad , om dat de Indiaanen 'er den

naam aan geevenvan Daun Capialoe, welke zulks

betekeDt. Zy gebruiken, naamelyk, het Sap

der Bladen van dit Gewas in Yle Koortfcn en

achten , wanneer hetzelve den Lyder geea

hulp toebrengt , deszelfs ftaat wanhopig. Die

Bladen zyn dikachtig, glad en vet als Porfelein>

van fmaak eerst laf , daarna vry gevoelig prik'

kelende in de Mond. Van eene zodanige Zuur-

heid in dezelven , als de bynaam fchynt aan te

duiden, vind ik by dien Autheur niets gemeld;

ja hy zegt zelfs daar van niet, dat zy rins zyn«

gelyk van die der voorgaande Soort. Hy merkt
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aan , dat zy uit heete en vogtige deelen beftaan, UI.

en eene Zweetdryvende eigenfchap hebben, die
r

?J
Et*

de fcherpe Vogten tempert en tevens uit het Hoofd-

Lighaam voert. De Besfen bevatten ook een
STUK'

fcherp Sap. 't Gewas komt met de andere Bofch-
Bofchtm^

touwen overeen , doch is zeer dun van Ran-

ken , by den Wortel naauwlyks een Vinger

dik. Het valt ook op Malabar, alwaar het in

't Nederduitfch Plat Pimpcrling geheten wordt.

(6) Bofchtouw met drievoudige , rondachtige , vr.

ruige ,
eenigermaate getande Bladen ; de trf^(^

Takken Vliezig gehoekt heibende. Gewiekt*

Twee Soorten van dit Bofchtouw heeft de

Heer J a c q u i n , behalve het Komkommerbla-

dige , in de Westindiën waargenomen. Tot de

eene betrekt zyn Ed. de Witte driebladige Bryo-

nia met Leedjes en dikke zuure Bladen , van

den vermaarden S loanr op Jamaika gevonden

en afgebeeld : waar op dan de voorgaande By-

naam pasfen zoude. Deeze bekleedde 'er de

Daken , Muuren en Affchuttingen zeer digt

,

komende in de Wilde Bosfchen zelden voor.

Een
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Afdeel Een andere S°01t n°emt hyhet Gewiekte B' ĉh

iv-
'

touw , om dac de Ranken overlangs met Vlie-

Hoofö-
zen- bezet zyn, en die Bynaam zou deeze Soort

%

Btjthtt*w
vee* beter onderfcheiden

,
dan de Dricbladig-

'

held , welke zy volftrekt gemeen heeft met de

voorgaande Soort. De oude Ranken of Hou-

tige Steelen zyn ongevaar een Duim dik. Zo

men een Stukje , hoedanig ook, daar affnydt,

en hetzelve op den Tak van een Boom legt,

of maar in Huis bewaart , fchiet het in 't kort

Wortelen, die, zo 'er gelegenheid is. gereede-

lyk in de Aarde vatten en een nieuwe Plant

maaken. Waarfchynlyk heeft het dit met de

overige Soorten van Bofchtouw , die zo wel op

Boomen als in den Grond Wortellchieten, ge

S A Mi K

Dit Geflagt heeft den Kelk in vieren ge-

deeld, de Bloemen vierbladig , met een Sleuf-

je in de grondtteun van ieder Bloemblaadje i

daar het Meeldraadje in legt. De Stempel is

Trechtervormig : de Vrugt een rondachtig

Pruimpje.

De eenigfte Soort (i), 't zy dan een Boom

Ktt. V<g. XIII. Oen. i
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of Heeftcr zynde, is door my reeds, in navol- UI,

ging van den Heer N. L. Burmannus, als
Ar°^^

een tweede Soort van Memecylon, befchreevtx*. Hoon**

De Heer J. Burmannus hadtze andere
STÜK*

Wilde Ceylonfchc Kornoelje - Boom , Konahi-

ha genoemd wordende, getyteld. Het Bloenjp- St,b1, ;o*«

je, inderdaad, door zyn Wel Ed. daarby afge-

beeld , toont genoegzaam , dat dit Gewas in

het Stelzel der Sexen op een andere plaats

behoorde (*).

F A g a r a. Zadelboom.

Behalve de algemeene van deeze Klasfe zyn

de Kenmerken van dit Geflagt een vierbladige

Bloem in een vierdeelige Kelk ; de Meeldraad-

jes langer dan de Bloemblaadjes : het Zaadhuis-

je tweekleppig met één Zaad.

Vier Soorten zyn 'er in begreepen , waar van

de laatfte reeds onder de Boomen befchreeven

is * , en de overigen hier vólgen. ^* iMd»

(i) Zadelboom met uitgegulpte Vinhlaadjes. i.
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III. Alle de Soorten van dit Geflagt hebben gevin-

Afpeel. ^ gjajena en deeze heeft dczelvcn uitgegulpt,

Hoofd- waar door zy van de anderen verfcbilt. De by«

STÜK
: naam is Pterota , by welken zy was voorgefteld

z ^»-
door Browne , die haar op Jamaica vondt

,

zo wel als Sloane. Deeze merkt aan, dat

het Gewas naar cfen Laurier p;elykt , met ge-

wiekte Jasmyn - Bladen , zynde de middclrib we»

derzyds als met een Vlies gevleugeld, cn het

Hout weinig minder hard dan Yzer; weshalve

men het Tzerhout noemde. De Vrii^ten zou-

den , onder den naam van Baccce Fagarcs , wel-

eer in de Apot'ncckcn bekend geweest zyn , als

komende in eenige Samengetelde Gcne^nm!»

delen der Arabieren.

ii. (2) Zadelboom met de Gewrichten der Fin-

Tr'ia*. nen van onderen gedoomd.
Stinkende.

De Heer Jacquin geeft een Afbeelding

van dit zonderlinge Gewas , dat van den Bem-

achtigen Stank zynen bynaam fcftynt te hebben,

hoewel die thans aan de Eerftc Soort toege*

fchreeven wordt. Het was te vooren door ofl*

zen Ridder, zo wel als deaudcrj, Schinus of

Schinoides genoemd geweest. Plukene-

(2) Fagara mie-Jis rlnnanim fuVus nrulentfs.^A**.
Hl/1, p. 2i. T. S-hiuas Trsgodcs. '

Sp. Plant. I. p i«-

S ,r.idj 3 reriotls fntui acuter is. Jl.rt. rsf. 4 es».

Obi.-niorma fiaiiiis icpto^hylios Sic. PLUK. /urn. 319. T. 2*"'
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tiüs vcrgelykt het by 1 de Sumach. Het is
AfJ>

"*
eU

een Takkige , byna regtdpftaande , Heefter , iv.

van vyf Voeten hoog , die dubbelde, tterke,H<»n*

kromme Doorens heeft aan de Leedjes cn Kniet-
Zade^

jcs der Takken , en enkelde aan de Rug van

ieder Gewricht , daar de Vinblaadjes uit den

gewiekten Steel fpruitcn , zynde langwerpig ,

aan 't end rond en ftomp, glad en ongekarteld.

De Bloemen , die klein zyn , komen by Trosjes

Uit de Oxelen voort. Hy vondt dit Gewas op

de Zandige Zee -Oevers, by Port au Prince op

St. Domingo.

(2) Zadelboom met gekartelde Bladen. nr.

Een gedoomd Kruiderig Boompje, met E

fchenbladcn, dat men gemeenlyk Japanfche Pe-tigc

per noemt , maakt deeze Soor,t uit. De Stam

bereikt, volgens Kaempfer, de hoogte van

twee Vademen. Het heeft een vetten Past : het

Hout is ligt en zagt , met veel Pit van binnen.

'Uit de Oxels der Bladfteelen komen hier en daar

Stekels voort. De Bloemen groeijen Troswy-

ze , en beflaan uit zeven of agt Blaadjes
, Knops-

wyze famengevoegd , met even zo veel Meel-

draadjes, en een Kelk van 'dergelyke verdeelin-

gen , doch meest zonder Kelk , 't zy door mis-

groeijing, zo hy aanmerkt, of door eene Spee-
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HL ling der Natuur, 't Gewas moet dan
,
wegens

Afdeel.
^q figuuj. def Besfen ? zeer naar fa <jer Faga,

Hoofd- ra van Av icenna gelykende, hier t'huis ge-

5Tüjc. ^ragt zvn . <joch deeze hebben , wederom

,

geenszins den Kruiderijen Smaak , om welken

gedagte Besfen oudtyds beroemd waren. De

Kruiderigheid van deezen Eoomachtigen Hee-

iter zit vcornaamelyk in de Bladen , den Base

en het Vrugtbeginzel , daar men , door geheel

Japan , onder den naam van Fadfi Kami ,
in

plaats van Peper of Gember, tot bereiding der

Spyzen gebruik van maakr. Van de gekneusde

Bladen wordt 'er ook met Meel van Ryst een

Pap gekookt , die men op de Lighaamsdcelen >

welke door koude Zinkingen pynlyk geworden

zyn , tot Geneezing legt. Het Zaad , dat de

grootte van Kardamom heeft , is byna zander

Reuk of Smaak.

M g i p h i l a. Geiten Boompje.

Een viertandige Kelk bevat een Bloem die

in vieren gedeeld is , den Styl half gefpleetefl

hebbende , en de Vrugt is eene vierzaadige

Befie.

i. De eenigfte Soort (i) van dit Geflagt beeft

jKSTvan den Heer Jacquin dien Griekfchefl

^ui4k
.naam bekomen , om dat de Geiten en ander

(i) *?tpV.Ia. Syst. Nmt. Veg. XIII. Gen. 12*0. p. H*

Jac^ Obftrv; II. p. j. T. ï7- M***> W%
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Vee derzei ver Bladen en jonge Takken zeer UI.

gaarn affcheeren. 't Is om die zelfde reden, dat

de Franfchcn het Bois Cabril heeten , dat is Cci-HoorD-

ten- Boompje (*). Op Martenique komt liet,
5™**

aan de kanten der Bergachtige Bosfchen en^J^JjJ*'

onder 't laag Geboomte , dikwils voor , berei-

kende fomtyds eens Mans hoogte. De jonge

Takken , die glad en vierkantig zyn , praa-

ien met zeer gladde , effen randige , kort ge-

fteelde , Lancetswys ovaale
,
gefpitfte Bladen

,

van drie , vier of vyf Duimen lang. Uit de

Oxels van byna alle de Bladen komen de Bloem -

trosfen voort , zo wel als aan het end der Tak*

ken , zynde Tuilswyze gefpitst en beflaande uit

witte eenbladige Bloemen , die in vier Slip-

pen , als de Wieken van een Molentje , ver-

deeld zyn , aan den rand van een Pypje, dat

het Vrugtbeginzel bevat , 't welk een Befie

wordt , grooter dan een Erwt, weck, geelach-

tig rood , vier • Zaadig , zo hy meende : doch

daar van was hy niet verzekerd.

P t e l e a. Lcdcrbloem.

De Kelk is in vieren gedeeld , de Bloem be-

ftaat uit vier Lederachtige Blaadjes , en haare

Styi

(*) Ge!yk zy, zegt xyn Ed. , om de gelykheid dc Sappige
Etïrreria £ is Cabril batari heetea , dat is Basterd Geitea
Boompje. Dit hadt zyn Ed. bevootens Ariuscula Cafrtsi*
™»f?uru vertaald, 't.weik ik gevolgd heb : (zie 'c vooig.
«•Stuk, biadz . thans vertaalt hy het Ca/rarm.
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III. Styl zit op een Vrugtbeginzel , dat eene Vrugt
Afosrl.

worciCt ^e als uit een Blaas beftaat, welke in 't

Hoofd- midden een enkel Zaad heeft.

stuk. De eenigfte Soort is thans de Dnebladige(i),

Pteit* een Virginifcht Heefier , met Zaadhuisjes byna

'i>riebl£
ak der olmcn volgens Bani ster , van Ca*

dige. TESBYen TREW, als Ook byPLUKENE-
t i u s , afgebeeld. Dillenius merkt aan,

dat dezelve in de Tuin van G o l l i n s o n de

hoogte hadt van twee Ellen , met een Stam van

anderhalven Voet , een Vinger dik , en even-

wel hadt zy daar geen Bloem noch Vrugt ge-

De andere Soort van Ptelea, Viscofa geby*

naamd, thans het Geflagt van Dodonêa onder de

Agtmannigen uitmaakende , en tot de Boomen

D*n sü'
behooreIKfe, is reeds door my befchreeveo*.

S i r i n m. Sirie- Struik.

De Kenmerken van dit nieuwe Geflagt zyfl!

een vierdeelige Kelk zonder Bloemblaadjes , door

een vierbladig Honigbakje geflooten. De K$
is Klokvormig. Het Vrugtbeginzel heeft den
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Stempel in drieën gefpleeten en wordt een Befie III.

mee drie Holligheden. Afdeel,

De eeniglte Soort (1), een Oostindifch Ge- Hoofd-

was, fchynt zynen naam van de Sirie'Strui- STUK*

ken te hebben, door Rumphius befchree-
5t>̂

ven , die meestal tot de Peper behooren : doch jfyrti/*.

is kleiner van Loof, wordende daarom Myrte-tyactoa.

bladig geheten. Het is Boomachtig , hebbenden-

de Takken bekrompen , gearmd en doorgaans

met Gewrichten. De Bladen , tegenover el-

kander, zyn gefteeld, breed Lancetvormig, ef-

fenrandig , teder , glad , van onderen blaauw-

achtig groen , zonder Stoppeltjes. Aan 't end

der Takken komt een Bloemtros voort , die

gearmd is , korter dan de Bladen en niet ruig.

El^agnus. Olyf-Wilg.

Een vierdeelige Klokswyze Kelk , zonder

Bloemblaadjes , bevat de Meeldraadjes in die

Geflagt en den Styl , als ook het Vrugtbeginzel

,

dat eene Vrugt als een Befie wordt.

Vier Soorten zyn daar van thans Wereldkun-

dig, naamelyk.

(O Olyf-Wilg met Lancetswyu Bladen. L

IU HllU IV. STUK.
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III. Dccze Soort is eigentlyk de gene die den ty»

Afdeel.
tcj a2n d j t Geflagt geeft , en , dcwyl derzelver

Hoo™- Loof zeer naar dan der Gemeene W ilgen ge-

stük.
iy ];t9 geef ik 'er den naam van Olyf-Wilg aan,

w?r
f De El(BaënüS van Theopiirastüs zelfs,

' £
'

v-n v. ten dié tvtel afkomfug is ,
gelooft men

maar cm Wilg te zyn geweest. Decze gclykt

dermaate naar d«.r. OJvfhoom, dat üauh'inks

dezelve noemt /77 ;
',// OJ;/ ^ r«ig*

dea ; anderen Oliusier , en die is de gemeene

r z b . Clüsi us, op de mccUe plaatfen;

hoewel de Spar^re-reen , in Kaïlilie en Granada,

hem y/rio/ P^-cv/o , dat is Paradysboom , W
Jen; waancuynl^k , zo hy aanmerkt, wegens

den Reuk , enjde Frr.nfchen, volgens TeLLO
kius, JüjuUer liane cf Ölivaflre : wei

eerfte naam veel overeenkomst heeft met Hf

ziphus alba of Witte Jobenboom
, gelyk ^

giën of Kruidtuinen , byra
, geteeld , niet sl

lc^

door geheel Spanje, mar.r V: k in Visr.krvk es

Duitfchland. Bellomus fehryft dat in Grie-

keniand vcele Hnugen uit dergelyke Boomen

ftaan , en dat men de Vrugccn daar van in &
Ste-

'i. Vz^m*. cv-, r ir*. /; -r. r.v e ; s.
~°''RNT

Inft. C»r. 53. zï. ; ;plv..s sl'-a. Cixs. ƒ/«/?. ip. Olea rytveüu
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Steden uitvent , onder den naam van Ziziphia. Hf.

Volgens Matthiolus zouden zy ook in
F"£EU

Bohème natuurlyfc groeijen en volgens PliHoofd-

nius in Syrië.
ST™-

De Elacagnus wil in de middelfle deelen van wug!

Europa , als ook in Engeland en onze Provin-

tiën , zeer wel voort , en maakt een fierlyken

Boom met eenen taamelyk dikken Stam, lom-

tyds wel zestien of twintig Voeten hoog. De-
zelve breidt zig uit met eene Kroon van Tak-

ken , die eene witte Schors hebben en fomtyds

gedoomd zyn , bezet met Rysjes , waar aan Bla-

den overhoeks groeijen , als gezegd is , niet

breed naar hunne langte, grys door eene witach-

tige Wolligheid, en uit de Oxels deezer Bladen

komen langwerpige Bloempjes voort, van cenc

bleekachtige Zilverkleur , met eenen flerken

doch niet onaangenaamen Reuk bezwangerd.

Hier onder zit het Vrugtbeginzel, dat eene lang-

werpige Befic wordt, naar een klein Olyfjc ge-

lykendc , wit en zoet van Vleefch , befluitende

een lang uitgegroefd Steentje. In de Noorde-

lyke Landen draagt hy zelden Vrugt.

(2) Olyf - Wilg met oyaale Bladen.
ir-

Deeze wordt geacht de Elseagnus van M a T^titom-
THIO- de -

fi) Eltapius Foliis elüpricis. Am. Acai. IV. 3ey. Els-
agnus Jtatthioli , incolis Seifcfura. Rauw. Itin. 122, 27*.

II, Deïl, IV. STOK.
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IIT» THioLUStc zyn, welken de Egyptenaaren
f

AF
^^

EL,
in wier land hy natuurlyk groeit , Stiftf noe-

Hoofd - mm ?
volgens Rauwolfius. Dezelve ver-

STUK
*

febilt van de voorgaande Soort , doordien de

tvilgf' Bladen de helft korter maar niet fmaller zyn

,

langwerpig ovaal , van figuur en grootte als die

van 't Vaccinium uliginofum , van boven kaaler

en, groener: zynJe de Bloemen viermaal kleiner

en fpïtfcr. Een fterke Doorn heeft by den oir-

in:e;:e; van ieder Takje plaats. Aan het Loof

is de Schors Zilverwit , aan den Stam rood en

glad. Ik bezit een Takje van deeze , zo wel

als van de eerfte Soort.

'ii. (3) Olyf-Wilg met randaehtige Bladen.

Breédbia- In het Kruidboek van den beroemden HeR'
di s=- mankus, waar uit de Hoogleeraar J. 13 *•

mannüs deeze aan 't licht gegeven heeft»

komt dezelve voor order den naam van Indrffo

Zizyphus , die geheel verzilverd is, met Kruit

nagelbloemen en Kwee - Booms Bladen , IVmU*

lila genaamd by de Ceyloncezen. De Bloemen

komen , even als in de eerfte Soort , uit de 0-

xels der Bladen, by elkander , voort, en zyi>>

O) Eltagtwi Folüs ovatis. Roten Lugdiat. 250 R&ï
58. Eliachnus Fnl r-tundis maculatts. BURM. I. r-

'

culatis. BöRM. Zeyl. $2. T. 3?. f. 1. BüRM. uL ?
'



Tetr-andria. 1ÓI

ïn Knoppen, Zilverachtig, zo wel alsdeVrugt, HL

welke langwerpig is en gefleufd, een roodach-
AF

fv
2£L'

tige weeke Pit inhoudende , die binnen een Hoofd-

Vlicsje is befloeren.
STUK*

Behalve dc gemelde vondt gezegde Heer in w°gf~

dat zelfde Kruidboek, onder den naam van Cey-

lonfchen Wilden Olyfboom met langwerpige vin

onderen gryze Bladen , een Gewas , dat de Bla-

den ten minlte zo langwerpig heeft als in de

•voorgaande Soort, en, even als die ronde, aan

jde bovenzyde met purperachtige Vlakken ge-

fprenkeld. In de Bloemen kon onze Iiceg-

leeraar geen onderfeheid befpeuren , en der-

halve fchynt dccze voor eene verfchcidenheid

te moeten gehouden worden van deeze Soort.

(4) Olyf - Wilg met langwerpige, ovaale , R;
'^

niet glanzigs Bladen. 0/*S

Dccze, door den Hooglccraar D. van Royen
opgegeven , zou de breedbladige Orientaalfche

met eene zeer groote Vrugt , van Tourne.
fort , kunnen zyn. De gedaante heeft zy

van de Smalbladige , doch de Binden zyn eens

zo breed ,
langwerpig ovaal , wederzyds zagt op

't gevoel , van onderen bleek , aan geen van

beide zyden glanzig of verzilverd. Onze Ridder

hadt de Bloemen niet gezien.
'

. >W De ,

US F «ft^ n. *

1L Deel. IV, Stuk»
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De Witte of Oostindifche Sandelboom , Sas-

talum alhum , reeds door my onder de Agt-

mannigen befchrceven *, is tegenwoordig hier

geplaatst, en als Kenmerken daar van opgege»

"ven : dat de Bloem vierbladig is, dc Blaadjes

•zittende op de Slippen van den Kelk , die een

viertandigen Rand uitmaakt boven het Vrugt-

beginzcl , hebbende nog vier Kliertjes, kleiner

dan de Bloemblaadjes, tusfehen dezelven in,

en vier Meeldraadjes aan het Pypje van den

Kelk ingegroeid : zynde de Vrugt eene een-

zaadige Befïc (*).

De Struthioia , Crameria , Acana , kunreü

als Heefterachtige Kruiden aangemerkt wor-

den , en derhalve gaa ik die tegenwoordig

vporby, om te komen tot de

R i v I N A.

Dus naar den vermaarden Kruidkenner Rf'

vibüs getyteld ; waar van de byzondere Keu-

merken zyn: een Vierbladige blyvende Bloem»

zonder Kelk , de Vrugt een eenzaadige Beft»

met een Linsachtig Zaad.

Hier van komen thans vier Soorten voor»

als volgt.

Cl) Rivina met enkelde Tros/en, viermam®

Bloemen en Wollige Bladen.
D&

(+) Sytt. Nat. Vtg. XIII. Gen. 480.* H7-
(ï) Rivina Racemis fimplicibus , Floiibus tetrandii*»

f>
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Dccze , thans bekend onder den naam van III.

Rivina , was deer Tournefort als een
A
*J«*L*

nieuw Geflagt voorgelteld onder den naam van Hoofd-

Solanoides van Amerika, met grysachtige Bla:
3TÜK«

den. Commk lyn geeft 'er de Afbeelding

van , onder den tytel van Besfendraagende Ama-
ranth , met Bladen van Circaa. Menvindt by

Plukenetius, die het Kleine Trosdraa-

gende Nagtfchade vaü Barbados , tot verwen

dienftig, tytelt, daar. toe betrokken het Grootê

Amerikaan/die Heliotropium van Bretn, met
Wollige Bladen, van gedaante als- die van deri

Zwarten Popelier , 'en eene -zeer kleine witte

Bloem.
>
Hier uit kan men van de Geltalte oor-

deelen. De Groeiplaats is op Jamaika, Barba-

dos en de Karibifche Eilanden*

(2) Rivina met enkelde Trosfen % viermannige IL

Bloemen , en gladde Bladen.

Gladdei

Deeze Soort > zynde de andere Solanoides



ï6"4 VierMannice Heesters.

UI. vanToüRNEFORT, verfchilt van de voor-

Afdeel»
gaan(je Weinig , dan door dc gezegde gladheid,

Hoofd- en dat de Bladen een paarfchen rand hebben.

stuk. groeit ook in de Westindiën.

irr. Cc) Rivina met enkelde Tros/en, de Bloemt*

tB»*vï met aStm °f twaatf Meeldraadjes.

gc
* Die aanmerkelyke byzonderheid onderfcheiifc

deeze , welke een Heeiter is, tot twee of drie

Mans langten tusfehen de andere Boomen zi$

verheffende , zo Loeflimg aantekent ,

&

deeze Soort op laage Velden aan de Kusc JP

Zuid - Amerika aantrof. Dezelve hadt Houtige

Steelen, met langwerpige Bladen van twee Dui-

men , glad en gefteeld , en Bloemtrosfen v»

een Vinger lang : de Bloemen of Kelken vil

bladig: een Vrugtbegïnzel byna zonder Srf»

doch met een dikken Stempel, die als in vfi

deelcn was gefcheurd. De Vrugt was een I#
!

werpige gladde Befie, zittende in de omgek?

gen Kelk, en zwart van Kleur.

Volgens den Heer Jacquin zyn vicrM^
|

draadjes binnen de Kelkbladen vervat, deO*"

rigen beurchoudende : de Meelknopjes

vormig : geen Styl : de Stempel als een

gefatfoeneerd : het Zaad Linsachtig en glad.

Xi) RivtH* Racemts flmpl. Floribus oetandih&>d&* 1

}KC(). S*,c.(. T. 2. Am. Jlcad. IV. p. 3 o5.LOEH-
Jti

Uivini fcandens racemofj Sec. r%UM. Gen. 48. U* *4'

na farmencofa &c. Bbown. Jam. 149. T. ii. (• l*
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f4) Rivina met een Pluim van famengeflclde

Trosjes tegenover elkander.
J

Deeze Soort, welke de Bloemen viermannig,*-

at is met vier Meeldraadjes heeft , groeit in

Salvador a.

De Kenmerken van dit Geflapt , in 't byzon-

dcr ,
zyn ; een Kelk in vieren gedeeld , zonder

Bloemblaadjes : de Vrugt een Befic met één

Zaad , dat met een Dopje bekleed is.

De eenigfte Soort fi) voert den bynaam van i.

Perfifche , om dat zy natuurlyk groeit aan den

Zee -Boezem van Perfie. Het is een Ilccdcrrerriict

met gepaarde of tegenover elkander geplaatftc

komt het zeer bekende Gewas

ILE*

^3
Dt Deel, iv. Swk,
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ÏII. I L E X. Hulst.

'Afdeel.

Hoofd- De Kenmerken zyn , een viertandïge Kelk,

«tuk. een Raderachtige Bloem , die eenbladig is : geen

Styl, maar een Vrugtbeginzel met vier Meel-

draadjes omzet, en vier korte ftompe Stempels

hebbende, dat een vierzaadige Bcfie wordt.

Drie Soorten komen in dit Geflagt voor;

dewyl de vierde en vyfde , die de Bioeffl in

drieën verdeeld hadden , thans uitgcilooten zyn.

^ (i) Hulst met fpits ovaals gedoomde Bk

Euiopifche. Deeze maakt de Europifchc Hulst uit, een

Boomacbtige Heefier, die niet alleen in Duicfdi'

land , Engeland en Vrankryk, overvloedig in

't wilde groeit , maar ook zeer gemeen is tot

Scheerhaagen in de Tuinen, Men vindt heffl

zelfs in het hooge gedeelte van onze Neder-

landen , op de Veluwe, in Overysfel en Fries-

land, als een wild Gewas. Het fchynt dat hy

,de koude Landen bemïnne, vallende in de Zui*

delyke deelen van Europa maar klein , en in

Duitfck-

(i) lkx Poliis ovatis acutis fpinofis. Syst. Nat. W. G*
171. p. uo. Vtg. xin. p. 140. Hort. c:;f. 40. Op*.*

KOYEN Lugdbat. 400. GRON. Trirg. iz IHUB. P*"*'

Aqu-folium. EOERH. Lugdb. II. 219. Tüï'Pnf. /V?, tfco. HALL

B. Pin. 415. Ozr>. 2><mi. jo8 §. Ao:;i:o':unicc;üK-"'i
'a

r
t:

'

ficic. COEjf. Cantd. isc.
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Duitfchland fomtyds opfchietende tot een taa- HL
melyken Boom. Den Latynfchen naam f/j.vbecft

1F

^::;L»

hy met den Groen - Eik , naar welken hy in FÏoofd»

Loof en Geftalte zweemt *
, gemeen ; doch STÜir

f

*

doorgaans noemt men hem Aquifolium of Agri- J
Iu!*

folium, om dat de Bladen met zo fcherpe Naald- d m. sr'.

achtige Stekels bezet zyn, en deswegen , in 't
hlz9S '

Hoogduitfch , Stechbaum of Stechpalmen , in

*c Deenfch Christ -Thorn. Men fchynt zig
,

naamelyk , verbeeld te hebben , dat de Döcrn'è-

kroon des Heilands daar van gemaakt kon zyn

geweest, of dat het Doornen - Bofch , waar uit

God tot Mofes fprak , beftaan had uit zulk Ge-
boomte : doch geen van beiden is waarfchyn-

lyk. Mooglyk zal de Engelfche naam Holly.

Tree of Holly -Bush , van de bygeïoovighefd

daar omtrent , in de Kerken en Huizen 'er mede
te vertieren , zynen oirfprong hebben. De Fran-

fchen geeven 'er den naam van Houx of Ho:is-

fon aan.

De Hulst heeft den Stam en Takken taay cn

buigzaam , met een Afchgraauwe Schors en

breede groenglanzige Bladen , die niet vlak

,

maar bogtig en uitgegulpt zyn aan den rand ,

met lange , fcherpe, geele Stekels of Doornen.

Men kanze derhalve naauwlyks aanraaken zon-

der zig tc kwetzen , en dit maakt het Gewas
zeer bekwaam tot affchuttinge van Hoven en

Akkers voor het indringen van het Vee ; zo wel
als de Haagdoorn. De jonge Bladen , echter,
zyn zagt en flap gedoomd , cn de oude Hulst

L 4 draagt
U. Deel, iv. Stuk.
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Hl. draagt fomtyds Bladen zonder Stekels , waai val

Afdeel.
eenigen 9 ten onregte , een byzondere Soort ge-

Hoofd- maakt hebben. De Bladen worden alsdan Lau-

€tuk. rierachtig , en dus vindt men ze hier en daar

Hulst
' ook in 't wilde (*). Van zulke Hulst geeft

Munting een zeer fraaije Afbeelding, doch

merkt de bonte Hulst als een byzondere Soort

,

van de Groene verfchillende , aan ; dat niette

denken is, alzo de bonte in groen verloopt, efl

zo vcele veranderingen ten dien opzigte voorko-

men. Behalve dc- geel bonte is een wit bon-

te, eene met de Bladen groen, doch derzelver

randen en Doornen Goud- of Zilverkleur, en

dit wel met langwerpige of met rondachtige

Bladen , door den vermaarden Hermannu s,

als in de Leidfe Akademie - Tuin zig bevinden*

de, opgetekend. Dit maakt zes Verfcheiden-

heden van Bonte Hulst. De groote BoerHAAvE

heeft hier nog eene bygevoegd van PlukenE'

tius , met zeer langwerpige Bladen , den rand

cn Doornen aan de ééne zyde flegts over 't ge-

heel Zilverkleurig hebbende.

Gemeenlyk zyn de Besfen , welken de Hulst»

niet dan oud zynde , draagt , rood ; maar &

gezegde Authcuren geeven ook een Hulst op

met geele Besfen , hoedanigc dc vermaarde Ra*

in Engeland wild groeijende vondt ; doch die

is flegts eene Vcrfcheidenheid, zo wel & f
c
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Kanaiafche Hulst van Cornutüs , welke de III.

Oppervlakte der Bladen van boven gedoomd heeft.
a'deil j

De gewoone Hulst draagt Bloemen , die in de Hoofd-

Tweeflagtige vyfbladig en vyfmannig zyn, vol- STÜK»

gens Miller en Gehard : want het is zeker,
nüitm

dat in dezelve een verfehil van Sexen plaats heeft.

Sommigen hebben zelfs Mannetjes-, Wyfjes-,

en Tweeflagtige Bloemen , op byzondere Stam-

men , daar in waargenomen : zo dat dus de Hulst

driehuizig zoude zyn, of tot de Polygamia tri-

oikia behooren (*).

Het altyd groene Loof maakt de Hulst zeer

verkieslyk tot Scheerhaagen op Buitenplaatfeü ,

welken men 'er van gezien heeft, zestien Voe-

ten hoog. Niet ver van Londen was een zoda-

nige dlgte , fchoone Haag , van byna driehonderd

Voeten lang , zegt Ray: doch men kan die zo

lang maaken als men wil. In de Geneeskunde

is het Afkookzel der liladen , Stekels cn Besfen ,

tegen Kolykpynen aangepreczen geweest. Dat

van de Wortelen en den Bast zou
,
volgens Le-

mery , tegen den Hoest , wanneer die zeer lang

aanhoudt, door vetzagtinge van de Borst, dien-

ftig zyn. Waarfchynlyk hangt zulks af van het

Lymerige Sap, daar in vervat; 't welk gelegen-

heid geeft •, om 'er Vogel -Lym van te maa-

ken;

(*) Zie de Aanmerking over de Sexe der Huls! , door den
K«t Martïn , Hoo^leeraar in de Kruidkunde te Carnbridge,
en het byvoe^el van den Heer WATSON. PUL Tran/aO.

L 5
Deel, iv. Stuk.
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ÏN» ken (*); gelyk in Engeland op zekere manier

AF
iv:

EL
" gefchiedc: welke Ra y verhaalt. Voorts (trekken

Hoofd- de Besfen , die niet dan in de Herfst aanry«

SÏÜK- pen, de Lyfters en andere Gevogelte tot Win-

ter - Aas. Het Hout , dat zeer wit , vast en zwaar

is, zinkendein Water, dient tot veelerley Draai,

jers- Werk , tot Hechten , Handvatzeis en ander

Tuig, ja zelfs tot Pennen in de Molen -Raderen.

Jl'x (2) Hulst met langwerpig ovaale, Zaagsr$ï

Cas/M. getande, Bladen,

kaaaiche.

^oort ^Q >̂oon yan fJu ist ^ wejfce

door Catesby in Karolina is waargenomen en

afgebeeld , onder den naam van Hulst van Ka-

rolina met roode Besfen. Die Autheur merkt

aan, dat dezelve een zeldzaam Gewas is, hoe*

wel natuurlyk grocijende in dat Land. Hy

hadtze 'er in een Moeras , ter hoogte van zes-

tien Voeten , aangetroffen. De Bladen zyJ

veel fmaller dan die der fmalfte veranderingen

van de gewoone Hulst , niet gedoomd , maar

taamelyk diep iDgefneeden. De Besfen groei-

ïan dit Lymige Sap i

x Folüs ovato • lanceolatis fcrratis. Hor
'd. S 6. ROYEN Lugdbat. 40c. Agrifoliü

t dcntalis. &c. CATESS. C*rt I. p. T. :
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jen by groote Trosfen en ftrekken ook tot Aas III.

van klein Gevogelte. Mooglyk zal het in an-^J**"
dere Gewesten van Noord - Amerika gcmecner Hoofd-

zyn , alzo het van Plukeneïius gemeldstok*

wordt als een Befiedraagcnd Boompje der Flo-
Hülst'

ridanen, zynde de echte Casjine, en onder dien

tytel is het ook door Liknjeüs tot de Ge-
neesmiddelen betrokken met voorbygang van de

Europifche Hulst , die by iedereen voor Genees-

kragtig gehouden wordt ; terwyl ik van de Cas-

flne, als een Geneesmiddel, geen gewag vind,

noch by Ouden noch Hedendaagfchen

(3) Hulst met breed Lancetswyze , (lompe, m.
ongekartelde Bladen.

Afatu**

De Hoogleeraar N. LBürma n n u s haak
rche'

deeze ook aan , als in Indie of in Afie huisves-

tende , doch zonder eenige nadere opheldering

of befchryving (f).

My-

Honger en Dorst tc houden ; doch dit wordt tot de Tabak

(3) lltx Foliiï Iato-lanceolaris , obtuJIs
, ïntegerrimis. Syst.

Nat. xrr. V*z. XIII. EURM. Tl. I*d. p. 40.

(t) Zou deeze ook het Wyfje kunnen zyn van de Oost-
irMfchc Hulst van Rumphius , in welker Vrugt vier Zaaden

antina heeft, #e Htrb. Am». \l. T. 71.

«w ^

> Deel. IT. Stuk.
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HL M y g i n d a. Oortjes -Kruid.

Afdeel.

Hoofd- Vicr BioemDlaad i
cs m cen vierdeelige Kelk

stuk. en eene ronde eenzaadige Bene, maakcn, be-

halve dc algemeene van vicr Meeldraadjes en

, vier Stylen te hebben, de Kenmerken uit.

lm De cenigfte Soort (i) van dit Ceflagt, het

Ur^ott wclke door dcn Hcer J A c Q ü 1 n ter baan ge-

Pisdty- bragt en naar den Ed. iker • 'ofra:d van Mv
?CG cikDj een voornaam Kruidkenner, benoemd

is, maakt een Kceitcr uit , in weinige Takken

verdeeld , by Kanha^cna en eiders op Zandige

Zee -Oevers in dc Westindiën , zyn Ed. drie

Voeten , en in lommerige Bosfehen agt Voeten

hoog , voorgekomen. Dezelve heeft den Bast

van buiten bruin , van binnen Oranjekleur ,
zyn-

de het Hout vast, wit en uitermaate bitter: &

Bladen Lancetvormig of fpits ovaal , fyn ge-

tand, met zeer korte roodachtige Steeltjes, ge-

paard, een halven of anderhalven Duim lang.

Uit de Oxels der Bladen komen dunne Bloem*

Heekjes voort , welke zig in tweeën en dan in

drieën verdeden , maakende dus Trosjes van

zes Bloempjes uit , die klein en fraay bruin-

rood zyn ; de Vrugten week en rood ,
van

grootte byna als een kleine Erwt. De Spaan-

fchen noemen het Terva deMaravedi, ofKruid

van een Oortje (*) , om de geringheid aan te

fi) Myginda. Syst. Nat. Vtg. XIII. Gen. 178- P'
14

JACQ. Amer. Hf/7. 24. T. 16.

(*) Een Maravedi is wel juist geen Hollandfche Oottf
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wyzen. De K: : r'>.- --^
'

" -*;e;r,:;i . rcaaken

zeer veel gebruik van den Wortel ,
(door zyn

Ed. daarom ode afgebeeld,") in Afkookzel of 13

Aftrekzei , om dat dezelve een fterk openend*1

cn afdryvend Middel deer 'c Wateren is, wel-

ke kragt insgelyks aan de Bladen toegefchreeveQ

wordt.

V. HOOFDSTUK.

Befchryvivg van <fe Heesters, wier Bloemen

vyf Meeldraadjes hebben ,
deswegen V v f-

m a n n i g e geuaamcl , waar onder zeer veels

uit- en inlandfche Gewas/en, zelfs de Wyn-

gaard , Oleander, Kamperfolie, enz. voorko-

By
gelegenheid van de befchryving der Boo-

men , die tot deeze Klasfe beliooren , heb

Heefteren , die Vr in <V.:eive voorkomen , is niet.^

niinder talryk , als volgt.

TOURNEFOR T1A.

De Geflagtnaam ftrekt ter vereeringe van den

ver-
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IIL vermaarden Kruidkenner T o u R N e f o r t , die

Afdeel.
(j£ Kruidkunde zo door zyne Reizen in Euro.

Hoofd- pa als in de Levant , als door cene gefchiktc

stuk, verdeeling der Plantgewaslèn a ongemeen bevor*

derd heeft.

Behalve de vyf Meeldraadjes en een enkelen

Styl , beftaan de Kenmerken in een eenblaadige

Bloem, het Vrugtbeginzel bevattende, dateeoe

Eefie wordt met twee holligheden en twee Zaa*

den, aan den top twee Gaten hebbende. -

In dit Oflagt komen agt Soorten voor, die

altemaal uit Amerika of de Westindiën afkom*

flig zyn.

(i) Tournefortia met ovaale getande Bladen %

ZaagrW

liT/Jrrl-' de Steeltjes gedoomd : de Aairen aan 't

end der Takken krom.

Pater Plu m i e r hadt verfchcide Plantgewas,

fen , ter eere van gezegden Kruidkenner , Piüo*

nia geheten , en daar van zyn 'er twee tot deeze

Soort betrokken , wier Bladen beiden veel naar

die van de Gamanderlyn gelyken. Zy worden bei-

den Boomachtig gezegd te zyn , maar de eene is

grooter , de andere kleiner van Gewas. In c'c

grootfle is de Trechterswyze rand der Bloem

fierlyk ingefneeden ; in de kleinfte alleenlyk



rcgelmaatig gekarteld , cn bovendien heeft 'er Hl.

in de Bloemhoofdjcs zo veel veifchil plaats, dat*™^ 1"

raenze naauwlyks voor eene zelfde Soort zouHo^o-

(s) Tournefortia met evaale gejleelde Bladen ,

de Steeltjes ruig, en Jlerk verdeelde Aai- m'a.^
lSjt

ren aan
y
t end der Takken.

rai-ef*

Zeer ruige en Takkige Pittonia met witte

Besfen , was deezé door Plümier getyteld.

De Afbeelding toont een groot verfchil met

de voorgaanden aan , inzonderheid wat de figuur

der Bladen en de ruigte van den Steng aangaat,

't Gewas wordt ook Boomachtig gezegd te zyn.

Het draagt Aairen , welke de Bloemen en Vrugten

aan ééne zyde hebben en omgekromd zyn, veel

naar die van 't Heliotropium geïykendc.

(3) Tournefortia met ovaale gefpitfie gladde m.
Bladen, omgeboogen Steeltjes en winfon*^^^
de Ranken.

Ge-

Jl.UK. Aha. 589. T. 235. f. 6. R.AJ* Suppl. 348.

H. Deel, IV, Stuk*
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III. Gelyk de twee voorgaanden in Zuid -Amen-
LFD

v
EEL>

ka, zó komt deeze op Jamaika en in Nieuw

,TÜS*
is de Heejierachtige Zwarte Wilds Wyngaarl

van SloanEj die de Takjes der Trosfendoor

elkander geftrcngeïd heeft , en als een Scor-

pioen- Staart omgedraaid, de Besfen wit, met

enkele zwarte Vlakjes getekend. Hier toe 'fchynt

ook de tlecücrachtige Amerikaanfche Gouden

Roede van Plukeketiüs, welke de Bladea

glad cn van onderen blaauwachtig heeft, te be-

hooren. Deeze en de volgende komen in onze

Openbaare Kruidtuinen voor.

iv. (4) Tournefortia met Lancetswyf ovaaleruu'

Tvtidisfi. we BMgn en Takkige Bloemjieelen , fflrf

.«tinkende. hangende daireiu

De Bladen zyn in deeze Soort zo ongemeen

groot, dat Plumier dezelven by die van de

Tabak heeft vergeleeken. Evenwel is daar in,

naar de grootte van 'c Gewas, een zo aanmerke*

lyk verfchil , dat anderen 'er Limoenbooms Bla-

den

Htrt.Ciif- 41. ROTEN Lugdiat. 4og. Tourn. Scanden» te.

disfirois. Plum. Gen. 5. Ic 13b. ficliorropium maximum Ji-

maicenfe &c. Pi.uk. Alm. uz. Woris. Hijl. W- ? +52 -

Hoofd- Spanje •
, by de Boomen opklimmende. Het

17 J. W. II. p. zog. T. 212. f. 1. RAJ.



den aan gegeven hebben , die van boven rumv m,
zyn, doch van onderen met eene rosfe WolligAn>iEu
heid bekleed. Waarfchynlyk zal het met den hoofd.
Stank ook zodanig zyn: want in het jong Ge- Stuk.

was daar van , dat men hier in de Hortus Me-
dicus heeft , heb ik dien Stank niet waargeno-

men. De Bloem- en Vrugt - Trosfen zyn in

deeze Soort niec minder groot dan de Diaden

,

gelyk uit de Afoeelding van Plümier blyk*

baar is. Het groeit in de zelfde Gewesten als

de voorgaande en volgende Soort.

(5) Tournefortia met ovaale
, effenrandige , v .

naakte Bladen en Kroontjes - Bloemen.
Ge2j2j?

Deeze heeft de Bladen weinig kleiner dan de

voorgaande , maar niet ruig. Browne noemt-

ze Heefterachtigc laage Tournefortia , met zeer

groote , langwerpig ovaale , rimpelige Bladen ,

ylere hangende Aairen, de Takjes dik en met
fleuven.

(6) Tournefortia met Lancetvcrmigè enge-
VJ

Jleelde Bladen, cnenktlde, kromme, zy- Huatöt,

delingfe Aairen. Lae£e*

(s) Tourntf,rtbi Folüs ovatis imegerrimïs tmdls
,

^ROwn. Jam. 16 9 . Pittonia famdeot Lc. Plum. Gn

lanceolqtis fcsfilibws , !
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III. Dit is een laag Gewas , meest overeenko-
Afpeeu men i

c met Derde Soort, zo de Hoogleeraar

Hoofd J. Bur man n u s aanmerkt , wordende by
stuk. Pli'Mier L^age Pittonia met Osfetongs Bla-

den getyteld , en dus ook in Zuid - Amerika

huisvestende.

vil (7) Tournefortia met ovaale, wederzyds glad-

Geviaiae! de Bladen en zeer Takkige hangende Aairen*

In plaats van de Siberifchc, welke thans, on-

der den naam van Mesferfchmidia , tor een by
zonder Gefligt gemaaki is , Hel ik hier de Ge-

vlakte Tournefortia, welke de Heer j acqu in

in 't Kreupelbofch en Haagen
, by Karthagena

in de Westindiën, waargenomen heeft. Het is

een Heefter , zegt hy , met fJappe Takken , ef-

fenrandige , gefpitfte , gedeelde , Rcukelonze

Bladen en geele Vrugten , die aan het Grondftuk

met ronde zwarte Vlakken getekend zyn.

viti. (8) Tournefortia met byna: Lancetvormige ,

ujru.ico- Bladen , den Stam Heefierachtig.

Jjecfter- Vol-

(% Tourr. e rtrt ia Poli s fublaweolatis incanis, Caoje Snffiro-

ticofo. Sytt. Nm. XII. Vtir X1IL Tourn. Smfiuricoft Sec.

fper'm^ Ffewe tltrapeJo. Sloan. Jam. l+ï. Hifi' II- *
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Hedlcrtjczyn, cn Urowke geeftze dus op,
AF^EL»

doch de aangehaalde van Sloane fchynt Hoofd.

Bocnncbtlg te z\n geweest, alzo hy den Ame- STÜK'

rikaao/chen Kroonboom met YYilgebladen van

Pluken e tuis daar toe betrekt
;
zeggende

,

dat hy dcnzelvcn aan den Noordelyken Zee-

Oever van Jamaika , en op een klein Zandig

Eilandje by Port RoyaJ , met Bloem en Vrug-

ten bekomen hadt. De Bloem was vierbladig

en de Vrugt met vier Zaaden bezwangerd. Zie

hier hoe het Gewas door hem befchrecven

worde.

„ Deezc Heeftcr verheft zig tot omtrent

„ zeven Voeten hoogte , hebbende een Stam

„ zo dik als eens Menfchen Arm , die met

„ een dunne uit den bruinen zeer roode Schors

„ gedekt is , cn boven in verfcheide Takten

„ verdeeld , welke aan 't end omringd zyn met een

„ groot geul Bladen, zonder orde geplaatst,

„ byna een Duim lang, ongedeeld , en aan de

„ tip , daar zy breedst zyn
,
mnuwlyks <<>n

„ halve Suoo breed ;
dik, fappig en van cene

jj vuilgroene Kleur. Uk het midden der Bladen

3) komt een Steekje vooit , dat kr-'-rn e-.n

» half Duim lang, eenige Bloemen draagende ,

jj die geel en vierbladig zyn , met ecnen vyfbla-

w di^en groenen Kelk omgeven , waar in , na

» het afvallen der Bloem, vier naakte, rouwe-,

3, ror.dach'.i^e Zaaden ,digt aan elkander gevoegd,

»j als die van de Hondstonge aanrvpen."

M 2 ' Dit
II. Deel. iv. Stok.
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III. Dit laatfle komt weinig overeen met de Bes-
Afdeel. ^ ^ zQ mjn a]s met de Kenmerken der Bloem-

Hoofd. en Vrugtmaaking van dit Geflagt, waar in, zo

stuk.
>t my tocfchynt , nog een aanmerkelyke dui-

Iterheid en
m

verwarring heerfcht , niec minder

dan men in de Werken van dien vermaarden

Kruidkenner , daar het den naam van draagt ,

volgens Vaillakt en anderen vindt.

De Bloem heeft een Buikige Pyp met omge-

kromde Slippen , een gekielden Kelk , een twee-

kwabbigen Stempel , een blyvende Styl en een

tweehokkig langwerpig Zaadhuisje.

In dit Geflagt komen twee Soorten voor

,

beiden Westindifche, als volgt.

i. (i) Lifianthus met Lancetsyvyze Bladen.

Laagbiadi. Tot deezr Soort wordt betrokken de Heelter-

achtige Vlafchbladige Raponce , dien de be-

roemde Sloane op Jamaika waarnam en dus

befchreef. „ Zyn Houtige Steel, met Takken

„ overal bezet , verheft zig tot de hoogte van

„ vier of vyf Voeten. De Bladen , anderhalf

(i) Lifianthus Folils lanceolatis. Syst. Nat. XV. Gen. n^t.

lii» lanceolatis &c. Crown. Jam. 137. r. 9 . f. i. Rapunculus

ftuticofus Linifoliu* &c. SLüAN, Jam. jg. Hifi. X. P- 157*
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„ Duim lang , en in 't midden half zo breed , Hl.

„ glad en donker groen , hebben korte Steeltjes
Afd

^
ei«

„ en zitten aan de Takken gepaard. De top. Hoofd-

3, pen der Looten zyn doorgaans Takkig , en STÜK'

s , draagen veele Buisachtige , geele , eenbladige

„ Bloemen
,

op een Vrugtbeginzel zittende ,

„ dat tot een langwerpig pieramidaal Hoofdje

„ uitzwelt , met eenige weinige Bladen bewon-

„ den , en uit drie Holligheden beftaande , in

3> ieder van welken een groote veelheid vervat is

3, van kleine bruine Zaadjes."

(2) Lifianthus met Hartvormige Bladen. n.

De kundige Heer Browne onderfcheidt dus liedblad*

dceze Soort van de voorgaande , en merkt aan ,
&e -

dat dezelve bovendien fomtyds twee Bloemen

aan 't end der Takken heeft, de andere maar

één. Hier uit blykt dan , dat de gedagte van

Sloan e 3 die veel Bloemen aan 't end der

Takken hadt , en een driehokkig Zaadhuisje ,

in 't geheel niet Itrookt met deeze noch met de

voorgaande Soort. Zy zyn beiden in de Bos-

fehen op Jamaika waargenomen.

Rand ia.

De Bloem is eenblad ig zo wel als de Kelk ,

en

mïnatis&c. Bkown. Jam. 137.

M 3
11. Dïiu rv. STUK,
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A-d^l en van eene TromPecswyzc gedaante; de Vmg?

v
£nL

*cene Belle die een harden Bast heeft, met éüi..

Hoofd, ^lolligheid.
tT(i&* Twee Soorten , ook beiden We^tindifdio

,

komen 'er in dit Geflagt, dat zynen naam van

den Kruidkundigen Engelfehman Randiüs
heeft, voor.

^I.
^ (!) Randia , die by?ia ongedoornd is.

m
onge- Hier wordt de Gedoomde Heejler van S l o a*

doomde. NEj die dc Kakau naby komt en de gec]aante

van Lycium heeft , met de Bloemen van Jas-

myn, t'hüis gebragc. Ditfchynt, in de eerfte

opflag, wat zonderling; dcch ci:ze Ridder merkt

aan, dat het Piantfoen daarvan, in de Tuinen,

byna ongedoornd is ;
gelyk de bepaaling luidt.

Op Jamaika was het een Heeller van tien of

twaalf Voeten hoog , den Stam een Arm dik

hebbende , met eene ruuwe roode Schors bekleed

en de Takken tegenover elkander , die bezet

. waren met gepaarde Doornen , van drie Kwartier

Duims lang ,
gtadde Lancetswyze Bladen , van

een Duim lang en een half Duim breed , en

Bloemen als Sterretjes, wit, vyfbladig, met

groote groene Kelken. Hier volgden gcnavelde

Vrugten op-, van een half Duim lang, in 't

mid-
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midden een Vinger dik , aan beide enden fpits , uj.
met een zwartachtige zelfstandigheid , als die der /u-i>eel.

Kakau-Nooten , uit onregelmaatige Deeltjes , Hoofd-
tegen elkander aangedrukt , gevuld zynde. ÖTU*.

(2) Randia , die dubbelde Doornen aan de Tak- i r
-

ken heeft. J^**

Deeze Soort zou dus wederom met de voor-
de '

gaande fchynen overeen te komen , en onze

Ridder heeft • aangemerkt
, dat de aanhaaling

van Sloan e twyfelachtig is ; doch misfehien

zal daar mede het voorgaande Geflagt bedoeld

zyn , alzo ik hier geen tegen fti ydigheid kan vin-

den, wanneer men acht geeft op de gemelde
verandering door de cultuur.

Dit Geflagt heeft een Klokswyze Bloem , met
vyf Meeldraadjes een enkelen St\ I en ren ftom-

pen vStempel ; de Meeldraadjes ?yn in de Kelk

ingeplant en de Vrugt is een Zaadhuisje met
vyf Holligheden.

Byde vyf Soorten is thans een zesde gevoegd,
welke de eerfte plaats beilaat, als volgt.

f6) Aza-

(z) Randia Ramis Wspinofis. Uil Randia Fol. fubrotun-

riis. Brown. Jam. HJ . T. 8. f.

P
i. Lycium tnajus Ameri-

"num Jasmin, Fiore, Foliis fubrotiinj s :,:c?d:s. Pluk. Alm.

M 4
II ^ DEEL« IV. STUK.
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III. (6) Azalea met glanzige , Laticetswyze , wc
Afdsjll. rf^yj g/a<ta<? Bladen , e/i Tm/f» aa;i

Hoofd- het end der Takken.

Jthua
Deeze Soort

»
te vooren Boomachtige genaamd

,

p£ii*a? is door den vermaarden Toürnefort, op
ooft«fch<r.zynen Re ist0gt naar het Oosten, byTrcbizor.de

aan de Kust der Zwarte Zee , als een gemeen
Gewas in de Velden waargenomen. Het groei-

de 'er dikwils meer dan eens Mans langte hoog,

met den Stam zo dik als eens Menfchen Been,
in broofche Takken verdeeld , welke aan 't end

gekroond waren met bosfen van Lhden die

der Mispelboomen. Zy waren vier Duimen lang

en in 't midden anderhalf Duim breed , bly-groen

,

met Haairtjes aan de kanten en fterk geribd.

Van de Bloemen kwamen 'er agttien of twintig,

Tuilswyze
, by elkander in 't midden van die

Bladen voort, op Steeltjes van een Duim Jang.

Ieder Bloem was een Pypje van byna een Kwar-
tier Duims langte, dat zig uitfpant tot meer dan

een Duim breedte en zig in vyf Slippen verdeelt,

die agterom geboogen zyn , bleekgeel van Kleur,

doch in het midden Goudgeel. De Bloem heef:

een Gat aan 't end , dat fluit om ccn Vrugtbqr
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ginzel , 't welk een dunnen Styl meteen Knop- HL

je heeft, en omgeven is van vyf Meeldraadjes.
FD*EU

Aile de Bloemen hangen over zyde gelyk dieHoora-

van de Fraxïnelle , en de Stamper wordt eenSTUK"

Vrugt van omtrent vyf Kwartier. Duims lang en

een half Duim dik , hard , bruin en van eenepiera-

midaale figuur. Het Zaad hadt hy niet ryp gezien.

Die Kruidkenner hield t dit Gewas voor een

Soort van Laage Oleander ; hy noemde het der-

halve Chamarododendros Pontica , en merkte aan,

dat de Reuk der Bloemen naar dien der Kamper-

foelie gelykc , doch veel lterker is, het Hoofd

bezwaarende en Duizeling verwekkende. Lui-

den van dat Land verzekerden hein zelfs , dac

de Honig , welke door de Byën uit deeze

Bloemen vergaderd wordt , 't Verftand bedwcl-

me en Walgingen veroirzaake. Dit deedt hem

acht gceven op een plaats van Dioscori-
des, door Plinius opgehelderd , die van

dergelyken Honig , by Heraklea in Pontus val-

lende , fpreekt , en waar door het Geval , dat

het Leger van tienduizend Man , waar Xe-
kophon een der voornaamfte Bevelhebberen

van was, overkwam, toen het Trebizonde na-

derde , verklaard wordt. De Soldaaten, byna

altemaal, rykelyk cetende van den Honig, dien

zy 'er in overvloed vonden, wierden duizelig,

zy raakten aan 't afgaan en aan 't braaken ,

cn lagen op den Grond als of zy door den Drank
bevangen waren ; doch 's anderen daags (tonden

Mj zy
M. DHL IV, SlVK,
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III. zy weder op , zonder eenig Ieczel. Waarfchyn-
Afdeel.

jyk zal djc door ^onigj op deeze f eeQ

Hoofd andere Soort van die Gewas door de Bvën in*

stuk. gezameld, veroirzaakc zyn.

j£T
a

(O Azalea met de Bloemen meest enkeld, dt
UMche

- Kdken Haairig.

Deeze, die zeer groote Lelieachtige Bloemen

heeft, is een der fchoonfte Bloemheefters , wel»

ken wy kennen.
3 , Onder de wonderen van

„ de beide Indien , die in dc Schouwburg der

3 , Bloemen van den doorlugtigen Bever.
n ing groeijen

, (zegt Hehmannds;)
„ munt uit deeze zeer fchoone Cistus , van

„ Jakkatra overgebragt , welke , door de uit-

„ muntende bevalligheid van haare Bloemen,

„ alle aanfehouwers in groote verrukking brengt.

„ Het is een Heefter van twee Ellen hoogte,

„ den Stam een Duim dik hebbende, met cene

3 , ruuwe , oneffene , uit den bruinen Alch-

„ graauwe Schors : het Hout hard , digt en

„ bleekachtig ; de Takken kort
, gedraaid eo

„ ongefchikt , aan den top met Bladen, die

3, ftyf en Wollig zyn , zeer digt van Loof en

s ,
altoos groen. Daar tusfehen komen Bloemen

a, voort,

^(i) Az*!e* Florlbus fubfoHMrils Calycthus pflofij- lM.

F"*. I. p. ,4. cistus Indicus, Ledi Alpini folils ,PloiibaS
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„ voort, naar die van Leliën of Jonquiljes ge- Hl.

„ lykende , fchitterend bleek rood, en zo over-
Afd

£
,l-

„ vloedig, dat 'er de geheele Oppervlakte van Hoofde

» het Loof, als met een Zyden Kleed , door STUK*

overdekt wordt. De fchoonheid deezer Bloe-
A**k*'

» men , inderdaad , vergoedt het gemis van

3, Geur, die haar ontbreekt." Hoe zeer moe-
ten dan niet de Velden cn Tuinen in Japan en
China daar door verfierd worden

; gelykKAEMP-
fer fchryft , die de Bloemen van dit Gewas
vergelykt by de roode Leliën , en , wat het

Loof aangaat , aanmerkt , dat hetzelve, cp zy-

ne natuurlyke groeiplaats , een ander aanzien

heeft, geevende 'ermede flegts de hoogte van
twee Eilen aan , met Lancetswys* cvaalc Bla-

den
, een Duim en' daar boven lang. 't Getal

<Jcr Meeldraadjes , dat Hekmannus op vier

telde , ( hoewel hy 'er vyf afbeeldt , ) zegt

Kaempfer was doorgaans met de verdee-

lingen van de Bloem , die altoos vyffneedig

i*j övereenkomftig. Men noemt deezen Blocm-

heelrer in Japan Tsut -Sufi, en daar van wa-
fcü oneindige Verfcheidenheden in dat Ryk

,

t£n opzigt van de Kleur, byna gelyk by ons
van de Ranonkelen , en veel meer dan wy
v'an de Roozen of Leliën hebben , bekend. Die
ln de Herfst bloeijen , de meeften haare Bla-
den niet verliezende , werden Satfuki, wegens
^en Regentyd

, genaamd.

(2) Aza-
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(2j Azalea met ovaale Bladen , de Bloem

Haairig ; de Meeldraadjes uitermaate lang,

In de Verzameling der uitgezogte Tekenin-

gen van Ehret door Trew, vindt men een

zeer fraaije Afbeelding van de Azalea met naak-

:

*teSteelen, Bloemtuilen aan 'eend der Takjes

en afgeboogen Meeldraadjes , uit den Cüffort-

fchen Tuin; welke hier, met de gedagce bepaa-

ling , t'huis gebragt wordt, en ook den bynaam

van Naaktbloemige uitlevert. Gedagte Hofraad

begrypt niet , hoe Linn^eus daar toe betrek-

ken heeft kunnen de Azalea van CoLDEumet
eene Haairige geele , en de Virginifche Cistus

van Plukenet, met eene grootere , minder

welriekende, Kamperfoelie- Bloem. Bovendien

verfchilt , zo hy aanmerkt , de zyne , ten

opzigt van 'c Zaadhuisje en Zaad , van de op-

gegevene Kenmerken»

C3) Azalea , die de Bladen ruuw van rand

,

en de Bloemen Lymerig gehaaird heeft.

Klein

1. fereöa. Cold. Ebor. 25. Cistus Vixgini

Plok. Mm. 49 .

(3) Azale* Fol. raarginc fcabris , Corolli* pilofo - glut

CüLD. Ehr.
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Klein is het verfchil van deeze , die door III.

Cl ayton als ééne Soort met de voorgaande 5

A),D
v
EEL *

doeh een witte , Lymerige en meer welriekende Hoof*.

Bloem hebbende ,
aangemerkt wordt. Onze ,TÜÏ*

Ridder erkent zulks , en zegt , dat zy 'er al te

naby aan komt , doch niet dan wanneer de Bla-

den volwasfen zyn bloeit en de Meeldraadjes

naauwlyks langer dan de Bloem heeft , terwyl

die in de voorgaande , welke voor of onder het

uitbotten der Bladen bloeit , eens zo lang zyn.

Catesby, evenwel, vertoont die Meeldraad-

jes in zyne Virginifche Cistus , hier aangehaald ,

ook zo lang , en T r e w zegt , dat dezelve , welke

men te Londen onder den gedagten naam , van

Banister daar aan gegeven , in de Tuinen

kweekt , zekerlyk het zelfde Gewas is met die

van zyne gedagte Afbeelding.

Hoe 't zy , men vindt in Noord - Amerika

dergelyke Blocmheefters , mooglyk aan veran-

deringen , ten dien opzigte, door den Landaart

cn het Saizoen , ten minfte wat den Bloeytyd

aangaat , onderhevig ;
dewyl zy van de Sweeden

Jfe^ - Bloemen , en van de Nederlanders of

Dukfchers Pinkjierbloemen geheten worden :

maar de Engelfcben geeven 'er den algemeenen

naam van Wild Honey - Suckle , dat is Wilde

Kamperfoelie aan , zegt Ka«lm, als van verre

naar

na, Flore & odore Periclymeni. Pluk. Alm. io<. T. itfi.

f- 4- Catisb. Car. I. p. T. S7- SEUGM. ftg. II. SinJ.

U. Deo,, iv, stuk.
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111. naar dat Gewas gelykende ; doch dit kan ai-

Afd
v
£EL

' Jeenlyk op de Bloemen zien. 'c Gewas fchiec

Hoofd- met regte Steden op , en de Bloemen zitten

,

stuk»
jlier en daar ^ a{s Kroontjes aan de enden van

naakte Takjes , zynde in 't eerst hoog of hel-

der rood , doch door de Zonnefchyn allengs

verbleekende , tot dat zy byna wit worden.

Hy begreep niet , hoe C ol den deeze Bloe-

men geel kon noemen. Volgens hem is het

Gewas foratyds zeer klein ; ur.ch , zo C atf.s-

ry aanmerkt , in een vrugtbaare Grond wel

twee of drie Mans langten hoog wordende

Kalm vondt het fomtyds naauwlyks een Hand-

breed hoog , en niettemin met fchoone Bk»
men praaiende , die hem niet zeer aangenaam

van Reuk voorkwamen , en anders was hem

gecne nuttigheid daar van bekend. Moogiyk
was van deeze beiden beter ééne Soort, onder

den bynaam van Virginifche
, gemaakt geweest.

^ (4) Azalea , die de Bladen, met uitgelid

fchc
- Deeze Soort is een Heeftertje , van onze:;

Ridder op de Laplandfche Alpen waargenomen
en mooglyk nergens anders , zo zyn Ed. oor-

deelt , bekend. Het Ledum Jlpinum van C.

Baü-

(4) Azalea FoliJi adfperfis pun^s excavatis. Syst. Nat.XU-
Peg. XUi. Az. Ram's compofiris fubereftis. Fl. Sm.
iso. Azal. Fól. maculis fetrugioeij fubtus adfperfis. Fiir.

L'tP* *S. T. VI. f. i.
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Baühinus , welks Bladen zwartachtig zyn Hf»

door een foort van Yzer- Roest, naamelyk ,

~

Ar*>™*~

verfchilt 'er van , doordien hetzelve de Bloe- Hoofd.

men Pypachtiger cn met tien Meeldraadjes 5™*-

heeft. Om die reden is 'er ook het Ledum

met gladde Bladen , van den Heer Hallkr,
<

van verfchillende. Het groeit aldaar overvloe-

dig, op eenige drooge plaatfen , met een Stam-

metje van omtrent een Span hoog , geevende

eenige Takjes uit , bezet met rondachtige fty*

ve Blaadjes , die tropswyze aan 't end groei-

jen en den Winter overblyven , hebbende in

hun midden een Knop , welke in 't Voorjaar

zig ontfluitende drie Bloempjes uitgeeft , van

eene Klokswyze figuur , op taamelyk lange

Steeltjes , donker paarfch of Violetkleurig. In

deeze Bloemen , die eenbladig zyn , is t'op-

merkelyk , dat de Meeldraadjes van de Bloem

afgezonderd en in de Kelk zelf ingeplant zyn

:

iets zo zeldzaam in de eenbladige Bloemen ,

dat voornaame Kruidkundigen de famenhecfo-

ting van de Meeldraadjes (Stamina) met de

Bloemkrans (Corolla) als een weezen tlyk Ken-

merk van de eenbladige Bloemen (Fkres mo-

nopetali) hebben aangemerkt.

(5) Azalea , die de Takken wyd en zyd langs v.

den Grond neerhurkende heeft, p^tL
Dee

H<£kende.

(f) Azalea Ramis dlffufo - procombentibus. FL Lapp, so.

T,
lh Dia» IV+ STUBU
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a
111. Dceze is niet aan de Laphndfche Bergen
rD
y

'

aL
' alleen bepaald , hoewel zy 'er op fommige

Hoofd- plaatfen zeer overvloedig voortkomt, bedekken-
STÜK

' de als Hey geheele Velden. Zy heeft die

byzondere eigen fchap , dat de Takken als te-,

gen den Grond aangeplakt leggen 3 zonder daar

'in Wortelen te fchieten. Het Stammetje is

omtrent zo dik als een Penneichaft ; de Blaad.

jes , als die van Thym , bedekken de dunne'

Steeltjes voor de fterke Zcmnefchyt?. De Kelk-

der Jiioemcn , die ook doorgaans by drieën

voorkomen a is rood , in de voorgaande Soort

groen.

Van dit Heeflertje geeft Linkje us de Af-

beelding , om dat het
, zegt zyn Ed. , door

alle andere Autheuren overendftaande was afge-

beeld. Uit hunne befchryvingen , evenwel
j

blykt, dat dit hun oogmerk niet zy geweest(*>
De Heer H aller

, ook, vondt het op dc

Alpen van Swfczerland op den Grond leggen.



P. E N T A N D R I A. 1^3

met harde gefteelde Blaadjes, cwaalaqhag fjHp» fiü

van boven rond geboogen,en eenblaadige Kloks- AfDEsu

wyze Bloempjes, van Vleefchkleur, met eenen Hoofd.
vyfbladigen Kelk en vyf Meeldraadjes. 'tGetahTüK.

deezer laatften is van zo veel belang in dit Ge-

flagt, om hét van de Cistus , Ledum en Rhodo-

dendra te onderfeheiden , dat men 'er geen Tien-

mannigen in .gedoogen kan.

In dit Geflagt , dat zynen naam van den

vermaarden Rondeletius heeft, is dc

Bloem Trechterachtig , met vyf Meeldraadjes

,

een enkelen Styl en een ftompen Stempel : de

Kelk wordt een Zaadhuisje dat tweehokkig is,

bevattende veele , rondachtige , gekroonde Zaa-

den.

Vier Soorten komen in hetzelve voor, allen

uit de Indien afkomftig , als volgt.

CO Rondcïetïa met ongefteelde Bladen , de t.

Bloemtuil in tweeën gedeeld.

Deeze is van Pl uto ter Boomachtige Ron- klaaldie -

deletia, met dc gedaante van Tinus , getyteld,

'tlsj naamelyk, een Boompje, dat Lancetvor-

nur
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Hl. mige Bladen , tegenover elkander , beeft , en

Afdeel
zccr jange eDkek!e Dloemfteelrjes , aan 't end

Hoofd een Tuiltje draagende , 't welk zig t'elkcns in

stuk. tweeën verdeelt, hebbende in ieder IV i ikje ook

een Bloempje , dat ongeileeld is
, gelyk uit de

Afbeelding blykt.

li (2) Rondeletia met gefteelde 3 langwerpig,

gejpüfte bladen.

Hier wordt een Gewas bedoeld , dat men

op Malabar Ctipi noemt , zynde befchreeven

als een Hoeder van Mans langte, die op Zan-

dige plaatfen groeit. Dezelve heeft den Wor-

tel fterk gevezeld , den Stam en l akken rond

,

met Knoopen , het Hout witachtig met een geel

Hartje. De Bladen , op Steeltjes van een Duim

lang, zyn langwerpig rond en fmal, aan 'tvoor-

end allengs in een Punt uitloopende
, digt van

geweefzel, met zeer zigtbaare Ribbetjes, die

tegenover elkander en evenwydig afgaan van

de Middelrib, van boven donker, van onderen

bleeker groen. De Bloemen , aan de enden der

Takken als in Kroontjes geplaatst , ruiken fterk

en zyn witachtig van Kleur , wordende doof

den Ouderdom geel. Zy beftaan uit vyf of

zes Blaadjes , die langwerpig rond zyn en een

weinig gefpitst, Sterswyze uitgebreid en neder-

(z) RmcUUt;* Foliis petiolatis oblongfs aeuris. Fl. Ztjh

8o. CnpL Hort. MaL II. p. 37. T. 23. RAJ. WJi.

BCRM» Fl. Ini. p. Sh
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waards omgeboogcn , met hun Pypje of Hals III.

in een korte Kelk van vyf fmalle fpitfe Blaad- AFD
v
EEt-

jes geplaatst. Uit dit Pypje komt een witach- Hoofd.

tige Styl te voorfchyn , met een langwerpig5TUK»

geelachtig Knopje , en in de tusfchenwydten

der Bloemblaadjes dunne Meeldraadjes , zo veel

als 'er Bloemblaadjes zyn , hebbende langwerpige

dikke Topjes , uit den witten geelachtig , die

in een oudere geelachtige Bloem met een rood

Streepje zyn getekend. De Vrugtcn zyn klein

,

hard en rond , als Laurierbesfen , in de rypheid

zwart , zonder Kelk , maar met een Naveltje

van vyf Punten gekroond , zoetachtig van Smaak

en zy worden op Tafel gebruikt. Men vindt

'er zeven of agt Zaadkorreltjes in , die door

een middelfchot van de Vrugt van elkander

gefcheiden zyn , driehoekig van figuur , eerst

groen , dan bruinrood en eindeiyk zwartachtig

van Kleur.

Een Takje met Bladen en een Bloemtrosje, ïu«
door den Heer Richter uit Oostindie me- r,s. i.

degebragt , den Hooglceraar Bonn toebehoo-

rende , gaf my aanleiding om de Vrugtmaakende

deelen van dit Gewas nader te onderzoeken , tn

in Plaat te brengen , gelyk hier nevens. Fig. i

vertoont een Blad van hetzelve, met zyne even-

wydige dwars - Ribben , in deNatuurlyke groot-

te , zo wel als het gezegde Bloemtrosje daar

boven , waar aan vyf Bloemen open zyn. Toe

verwondering bevond ik daar in , hoe één van

deeze Bloemen , met a getekend , in zesfen is

N 2 ver.
IL DEU, IV. STUK,



III. verdeeld, hebbende ook zes Meeldraadje*. In

Afdeel
dc Malabaarfe Kruidhof was gezegd , dat de

Hoofd- Bloemen uit vyf of zes Blaadjes beflaan, doch
8tuk. men zjet [jaar medc p de verdeclingen van dc

Bloem , die Trechtcrachtig is , of Trompet-

achtig , 't welk blykt , wanneer menze cp

zyde befehouwt. In de vergroote Afbeelding

van dit Bloempje, by A , openbaart zig duideïyk

de Styl , korter dan de Meeldraadjes of Mceï-

knopjes, wier zonderlinge figuur ik by Letter B

nader onder 't Oog gebragt heb , cn hier uit

blykt , dat dezelven met een Draadje of Stam-

metje uit de hoeken van de Bloem ontfpringen

,

en boven aangehecht hebben een Lighaampje,

dat naar de Haakige Punt van een Pyl gelykt ,

met een gefronzeld Blaasje aan den voorkant.

Dus maaken decze Meelkncpjes in
?

t midden

van de Bloem een Pylaartje, dat met vyf Spier-

witte Knopjes , blinkende als Steentjes, omhan-

gen kan geweest zvn , gelyk Rumphius
zegt van zyne Luiffelbloem (*) , welke veel over-

eenkomst fchynt te hebben met dit Gewas. De
Hoogleeraar N. L. Bdrmannüs heeft daar

van een byzonder Geflagt, onder den naam Val-

laris ,
gemaakt ; maar Linn^eüs noemt het

Pergularia ,
gelyk wy vervolgens zullen zien.

ter wat Bokachtig is of naar verfche Rysr ruik'. Hic.-rn

nocmenze de Java'anen , op 't rortugea/ch , Fula Arts , dat
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Het tegenwoordige groeit omftreeks Batavia in III.

*t wilde, omtrent tien Voeten hoog. Ml3
%
m

Hoofd,

(3) Ror.deletia met gejieelde ftomp ovaalachti-sTVK.

ge Bladen. jw"'*

De Heer Jacqüin, door wien deeze c:

volgende in de Westindiën waargenomen is

,

hadt dezelve vcorgefteld met den bycaam van

odorata , welken onze Ridder, uit aanmerking

dac de voorgaande ook welriekende is , in obo-

vata, 't welk de Stompbladigheid aanduidt, ver-

anderd heeft. In de drie andere Soorten, naa-

melyk
,
zyn de Bladen fpits en hier Itomp ge-

punt, 't Gewas maakt een Heeflcr uit , van

omtrent zes Voeten hoogte, ongeregeld zi,; uit-

breidende met ronde Takken, waar van dv jn- ,

-

ften Haairig zyn, en de Bladen ruuwachtig heb-

ben, kort gefteeld , tegenover elkander. De
gemeene Bloem deeltjes hebben hier de Tros-

jes in drie driebloemi.-e Strclrjcs verdeeld, en

de Bloemen , die taamelyk groot , en Me-

nie » rood zyn , met een. uitpuilendea middel-

Kring van Oranje kleur , en eenen by uitftek

aangenaamen Violen - Reuk hebben , maaken

hier zeer fraaije Tuiltjes uit. De Bloem is zeer

dikwils in zesfen verdeeld , met een zesbladi-

gen Kelk , en nictttemin blyft het getal der

Meel-

tna Folüs petlolarïs fubovatu obtufis. Syst, Veg*

Anur. WA ifi- T.

IUPïFUIV.S-
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m. Meeldraadjes , zo zyn E !. aanmerkt , altoos vyf

;

Afdeel.
daJ. ^ byzondcrs i5 . <jp je Rotzige Oevers aan

Hoofd- den Zeekant van de Havana, in 't Kreupelbo.'ch

,

8TUK
' hadt hy deeze waargenomen.

iv (4) Rondeletia wei cfn'ff 2?W«n by elkander.

DriLiadi- Deeze, op Jamaika aan den Voet der Bergen

*c ' door zyn Ed. gevonden, was een Boompje van

twaalf Voeten hoog , aan welks Takjes de Bla-

den by drie -en, gekranst, voorkwamen, zyn-

de drie Duimen lang, zeer fmal en fpits. Tus-

fchen de Bladen zaten Trosjes van kleine Bloem-

pjes, die roodachtig waren, doch zonder Reuk.

Hier was de Styl , zo wel als in de voorgaande

,

enkeld , met twee lange fmalfe vcrdcclingen van

den Stempel , en de Vrugt hadt hy niet ryp

gezien,

Macrocnemum. Langfteel.

Dc Bbcm is Klokvormig met eenen- twec-

kwabbigen Stempel : het Zoadbafeje Tolrond,

tweehokkig , uit den Kelk fpruicende en bevat-

tende Schfjbswy»' geplaatrte Zaadcn.

Mmtuck*. cenigfle Soort (1), hier van voorkomen-
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de, is door Browne op Jamaika waargeno-

men, cn befchreeven als een Koomachtigc Hee- A

fter met fameogeilelde ongelyke Takken enH

Lancctswys' ovaale , effenrandige, gladde Bla-"

den , de Bloemtuikjes op zeer lann;e Stcelen zit-

tende, waar van de Geflagtr.aam is afgeleid. De
Bloem beftaat uit een kort Pypy, van birncn

ruig, waar de Elswyze Meeldraadjes zetr kort

met langwerpige (lompe Knopjes , ingeplant

zyn, en de rand is in vyf rva,i!;'chtige Slippen

gefneeden , die een kromme Punt hebben. Het

Zaadhuisje als gemeld is.

Bellonia.

Een Raderachtige Bloem , die eenen fpitfèn

Stempel heeft , en wier Kelk een Zaadhuisje

met een Snuit wordt, dat in cénc holligheid

vecle Zaadjes bevat : zyn de byzondere Ken-

merken van dit Gefhgt.

De ccnigfte Som fi) voert hv Plumier
den naam van Heefhrachtige Bellonia

, met,,

ruuwe Bladen als van Melisfc. Zy is dus door
J

hem genoemd ter cere van den vermaarden Be*

lon , een Geneesheer van Parys , die voor

twee Eeuwen leefde en de Kruidkunde niet

minder dan de Natuurlyke Hiftoric heeft bc-
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vordcrd. 't Is ccn Boompje, door dien Paici

Afdeel.
^ Zuid .Amerika ontdekt , dat de Bladen o\ al,

Hoofd nict Tandjes , van onderen rauw , t.

siuii.
eilander ,

op zeer korte Steeltjes, en de r.k.c-

men , die vvy groot zyn , Troswyzé I.im.s dé

Takkm verfprcid heeft, gclyk uit ds"Afbccl.

ding blykt.

Een Bloem die ccnbladig

maacig verdeeld met eene W
die in vyven is gefneeden ,

Kenmerken

>rt (ï) voert den bynaam van

zy van dat defl&gfc door'deri



Hceftertje te zyn , met ' dflÜfl

waar mede de Zandige Zee-

land ,
op verichcidc plaat fc

uitgeftrektheid digt begrocic

in Rümphius
,
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Hoo*i>- Een nieuw Geflagt is onder deezen naam
stuk. voorgefleld door den Hoogleeraar N. L. B u r-

mannus, en in Afbeelding gebragt volgens

de Takjes van een Gewas , door den Heer

van Windende wilde Heefrer , met Trosachtig*

witte Bloemen , groeijci^e op Java. Hierom

geelt zy.i lid. 'er den bynaam van Folubilis

t. aan (ij. Zyne befchryvmg is als volgt.

v2"
n
' » E--n iletftcr met en gladden Stee! j de

WL,dends> Bladen overhoeks , gedeeld., Hartvormig,

„ cfFenrandig, gefpitst en glad hebbende. De
„ Bloemen komen, aan 't end der Takken,
„ in een groote losfe Pluim voort. Derzelver

„ Kelk is vyfbladig , uit langwerpige (lompe

„ Blaadjes beftaande , die half zo lang als de

„ Bloem zyn , welke eenbladig Klokvormig is,

„ ter halver langte in vyven geineedrn, met

„ gelyke ovaale Slippen. De Meeldraadjes

5 ,
zyn vyf Haairachdge Vezelen, van langte

3, als de Bloem , met rondachtige Meelknopje?.

„ Het Vrugtbeginzel is ook rondachtig , met

„ een dunnen ten halve in tweeën gefpleeten

3, Sty! , van langte als de Bloem, hebbende ge-

„ knopte Stempels."

(i) Portum. Frutex Volubilis filvefeis Flore albo racen»-
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Dewyl de gefteldheid van het Zaadhuisje noch III.

van het Zaad niet opgegeven , en zo 't ^chynt^F
" ,1I:I*,

niet onderzogtis, heeft Linn^us dit Geflagt Hoofd-

niet in de Rang kunnen plaatzen , en de be- STüK»

fchryving blyft , in dat opzigt , tot nader Waar-
neeming onvolkomen.

Een Trechterswyze Bloem , met een uitge-

gulpten Stempel : een vyftandige kroonende

Kelk , waar van het onderfte gedeelte een ronde

Befie wordt , met twee halfronde uitgegroefde

Zaaden : maakt de byzondere Kenmerken uit.

Drie Soorten bevat dit Geflagt, waar van de

eerfte eigen tlyk maar tot de Hcefters behoort ,

doch de twee anderen zal ik daar by befchryven.

(O Pfychotria met uitgeknipte Stoppeltjes en i.

Lancetswys' ovaale Bladen. ^nlncm*

Deeze voert den bynaam van Jjiatica , om*
1'"^

datzy, volgens onzen Ridder, ook in Oostin-

die voorkomt ; doch in Westindie is zy niet

alleen door Bkovvne op Jamaika , maar ook

door

fi) Pfychotria Stipulis emarginatis , Foliis lanceolato . ova-

Svst. Nat. XTI Gen. zit. p i6+. Veg. XIII. Gen. 229.

P- 179. Pfychotria Carthaginenfis frutescens foliis obovatis.

Jacq^ Amer Hl*, fiy. T. 174. f. 22. Pfychotrophum fruti-
cofum. Crown. Jam. i6ó< T. 17. f. 2.

II. Deel. iv. stuk.
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III. door J a c qu i n in het Kfeupelbofch ,
by Kar-

Af3
^
sel

tnager.a , zeer overvloedig wa.vgcnomen. Ik

Hoofd- geef 'er derhalve liever den bynaam van Het-

stuk. jlerachtigs aan , welke haar veel heter van de

anderen-, en inzonderheid van de laatfte, die

ook in Oosrindie !;roei'':n ?ou , onóyfdtëóti

Brov/ne gebruikt den Geüagtnaam P/ycAo-

irophum , die oudtyds een Kruid op koele

plaatfeu grecij..!*: 'c ,. en in 't byzonder de Beto-

nie , betekend hcefc. De reden van deze toepas,

fing is duifier. Hier van zal P/ycJrjtria ge-

maakt zyn. Hy noemt het een Heeftenje. Jac-

quin bevondt het een Heefier, byna regtop-

ftaandc, Takkig , eens Mans.langte hoog, met

Trosjes aan de enden der Tal, 'een , befhande

uit Ileukelooze witte Bloemen, byna als die der

Syringen of Jasmyn , maar, behalve; de gewoone

verdeeling in vyven , met vyf , ook d:kwjl> in

zesfen met zes, of in zevenen met zeven

Meeldraadjes , verdeeld zynde. Dit maakt een

zonderlinge en ongewoonc veranderlykheid in

de ïeeldeelen uit. De Vrsgten zyn roodc

Besten , met den Kelk gekroond, en bevatten

witachtige Zaaden.

De Heer Jacqüin fehryft , aan deeze,

Bladen toe , die ovaal zyn , en naar de Punt

verbreeden , (Folia èbovata) ; maar aan eene an-

dere Soort, door zyn Ed. Domingerjis getyteJd,

om dat hy ; e op Sint Lor.v.: go gevonden hadt,

geeft hy Lancetswys - oyaale Bladen. Deeze

was een Heefter van vyf Voeten hoog , met



Bladen van vyf Duimen Iangte , hebbende de HL
Bloemen wat langer dan de andere, ook wie ,

AFx>*kl«

(2) Pfychotria met byna Kruidige kruipende 11.
_

Stengen, en ovaale wederzydsgefpitjle Bladen.^*
*"'

In Oostindie komt decze voor, die de Sten-

gen kruipende en fomtyds een Vadem lang

heeft , met regtopflaande ronde verjaarende

Takken , met Leedjes ; de Bladen als gezegd

is, gcfteeld, wederzyds glad , met ronde afval-

lende Stoppeltjes, en aan.'t end.gearmde Bloem-

trosjes, naauwlyks langer dan de Bladen.

(3) Pfychotria met Kruidige kruipende Sten- m.
gen, de Bladen Hartvormig gefieeld. UltlT*

Tot deeze Soort, die op vogtige belommer-
de plaatfen in de beide Indien huisvest, wordt
betrokken het Kruidige, kruipende, Bqfch-Pfy
chotrophnm van Brownk , met rondachug
Hartvormige gepaarde Bladen , weinige Bloemen

II. Deel, iv, stok.
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III. in de Oxelen en de Slippen van de Bloem

Afdeel.
ha]f opftaar,de half uitgefpreid ; als ook het

Hoofd- Kruipend Gewas dat Besfen draagt van Sloa-

stük. KE5 met Fiolen Bladen, eene witte vyfbladi-

ge Bloem en eene roode tweezaadige Vrugt.

De Heer Jacquin nam het waar als een

Plantje, dat in zyne manier van grocijing, en

zelfs m de gedaante van het Loof, veel overeen-

komst met de Aardveil heeft, geevende Takjes

van een Handbreed hoog , die regtop liaan en

bloeijen , uit een Stengel , welke langs den Grond

kruipt. Hy vondt het op Moerasfige befcha-

duwde plaatfen van 't Eiland Martenique , in

December met Bloemen en met een groote

menigte van zyne roode Sappige Besfen bela-

den , doch tekent het gebruik daar van niet

De Karinta-Kali van Malabar , met Bladen

als yan Violen , volgens Commelyn, of naar

het Wintergroen gelykende, volgens Plüke*

K£T, groeit aldaar op Steenige drooge Gron-

den en fchynt niettemin een zelfde Gewas te

zyn als dat der Wcstindicn
,

dewyl het . in

Blad- , Bloem- en Vrugtmaaking , veel overeen-

komst daar mede heeft, In Melkwey gekookt

wordt dit Kruid aldaar gebruikt tot ftemping

van den Buikloop.

Chiococca. SneeuwbdSe.

Een Trechterswyze gelykfneedige Bloem met

een
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een er.kelden Stempel , v/ier Kelk een Befie IH.

wordt met ééne holligheid en twee Zaaden ,

AFD
^
Ja

maakt de byzondere Kenmerken uit. Hoofd

Twee Soorten zyn in dit Geilagt aaDgete-ITüK*

kend, als volgt.

(1) Sneeuwbefie met gepaarde Bladen. r.

Dit Gewas is door Dillenius tot de*££35
Kamperfoelie, door uoane tot de Jasmyn gcndc*

betrokken $ om dat het zo verfchillende Geftal-

ten heeft. Bkowne geeft het, onder den

naam van Chiococca , die Sneeuwbefie kan be-

tekenen, als een Heefterachtig of als eenRank-

Gewas , op , en de Heer Jacquin heeft

deeze duifterheid weggeruimd, door de Waar-

neeming, dat het aan de kanten der Bosfchen,

in 't klein Geboomte, en in open Velden , een

Takkige byna regtopflaande Heefier is , van

vyf of zes Voeten hoog, maar in de Bosfchen

een klimmend Rank-Gewas, dat weinig Tak-

ken uitgeeft. De Bladen zyn ovaal, gefpitst ,

effenrandig ,
glanrig , twee Duimen lang. Het

heeft hangende Trosfcn , zo wei in de Oxels

der

(1) Chiococc* Follis onpofitis. Sytt. Kat. XII. Gen. 2jo.«

«lymenum ncemofam &c. Plum. te 117. f 2. Dill Eltb.

Jasaünum Foüo Myrnno acuminato 6kc Slo*N. Jam, 196,

Mfl- 11, p. 97 T. i»6. f. 3 » RAJ. i*tnir, «+.

H* Dm, 1T, Stuk.'
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Iïl. der Bladen , als aan de enden der Takken , die
fdeel.

u j C w j cte reukeIooze of geelachtige ruikende

Hoofd- Bloemen beltaan , en waar op kleine Besfen
stüjï. voigen $ die Sneeuw -wie, droog zyn en Spon-

gieus, met de Groene Tanden van den Kelk

gekroond. Hy vondt hec zo wel omftreeks

Karthagena als op de Westindifche Eilanden.

Chhlcca (a) Sneeuwbefie mei overhoskfe Bladen.

lhlf.

S>
' Deeze Soort maakt een Boompje van twaalf

Voecen hoo.-te uit , met een regten Stam en

lange ronde 'lakken , met veele kleine Takjes

bezet. De Bladen zyn byna als die van de

voorgaande Soort, doch overhoeks geplaatst en

grooter, drie of vier Duimen lang, zo wel als

de Trosiln , die uit Bloemen beftaan van een

Duim lamf , welke witachtig zyn, en by nagt

een fterken Reuk als van de Jasmyn of Syrin-

gen verfprei Jen. Hierom noemen het die van Sint

Domingo , daar het in de Bosfchen groeit,

draagt der; r]\kn zeer kleine Kesfen als de voor-

Soort van Cestrum zy.

(z) Chk«*cea loiii» altcrais. JAC<£ Amtr. 16. H'at. j>. 6».
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De Bloem in vyven verdeeld mee een lang
. W.

Pypje en een fmallen Stempel ; de Kelk een Befie
Ar
J
Mt»

v/ordende met vyf Holligheden en veele Zaa- Hoofd-

den, zyn de byzondere Kenmerken van dit Ge« ST0Kt

flagn

De Heer Jacquin heeft den naam
HgJ[gj

leend (i) van den geleerden Franfchen Heer

nu Hamel de Monceaü, die door zy»fjb
*"ndiï

fie Kruidkundige Werken vermaard is. Zyn Ed.

vondt het Gewas in Westindie , en maakt 'er

twee Soorten van , meest verfchillendc ten op-

zigt van de geftéldheid der Bloem- en Vrugt*

Troslèn , die in de ecne geflooten en over-

zyde hellende , in de andere meer uitgelpreid of

open waren , en deeze Iaatfte noemt hy derhal-

ve Hamelia patens , geevende daar van dc Af-

beelding en oordeelcndé dat het Boomachtige Pe-

rklymenunt , met omgeboogene Takjes , vari

Plom iERj zo Wel dat geele, als dat Koraal

roode Bloemen heeft , hier toe behocre. Cé
Heer Linn jeus twyfelt , óf het wel byzon»

dere Soorten zyn , en gebruikt dien bynaam.

De eerlte Soort van Hamelia , door Jac-
<juin eretla getyteld , is een regtopfkahrie

Heefter van vyf Voeten hoog, met de Takken

j

Om laag. Houtig rond en glad, boven driekan-

tig

ft) TUauilU Racemis pirtntibnt. jACCfe Amr. 16. Hi/?i

71. T. jo. Syst. N*t. XII. Gen. in. p. t&j. Veg. Xlir.

xis. Puim. Ie. ut. f; i, a.
fi.

Hamelia erefo. Jacc^ p. 74

O
II, Dhl. iv. Stuk*
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IH» tig en ruig, bezet met drié Bladen by elkander,
Afdeel, ^ ovaal , gefpitst , drie Duimen lang zyn , mee
Hoofd- de Steeltjes , Ribben en Aderen rood , zo wel
STUK

* als de Trosfen , met Bloemen van een Duim
lang , die geheel hoogrood zyn , en waar op
zwarte Besfen volgen. Dceze vondt hy in dc

Bosfen by Karthagena , doch , die met uitgebrei-

de of opene Trosfen , op 't Eiland Sint Do*
mingo.

Een onregelmaatige eenblandige Bloem, met
een geknoptcn Stempel , waar van de Kelk het

Vrugtbeginze! bevat , hetwelke een Belle wordt
met twee Holligheden en veele Zaaden, maakt
de Kenmerken uit.

Tot dit Geilagt 3 welks naam. ter vereeringe

flrekt van den ouden Kruidkenner Lonice-
RUSj zyn inde eerfte plaats de Kamperfolies en

derzelver mede - Soorten ; in de tweede plaats

de Honds - Besfen , die twcebloemig zyn en

niet klimmen; en in de derde plaats eeltige an-

dere Gewasfen', die overend (taan en vcelbloe-

mige Steeltjes hebben , t'huis gebragt. Dus

* Die windende Ranken hebben.

Lonkera O) Lonicera met gekranfle ongedeelde End*
'aprifo- bloemen , de bovenfie Bladen doorbladig

^Italiaan- Samengegroeid,

Lonicera.

fche Kam De
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De Lntynfche naam Caprifolium , welke Gei- Jlt.

hnblad betekent, worde gemcenlyk verduitfcht A™
v
EEt*

met Cipn'folie en door verbastering uitgcfproken[ïoo*ii-

Kamperfolie. De Duitfchers noemen het Gewas 8T0K*

Geissblatt en Spsckgilgen of Wallgügm , de

Engel Ichen Honey - Suckle of JVoodbi7id, maar

de Franfchen houden zig aan den naam van

ChevfefeuiUe , die met den Latynfchen ftrookti

cn Geitenblad betekent; zonder dat men, tot

'

nog toe , de regte afleiding daar van weet (*_)*.

Van dit Geitenblad , nu, dat een klimmend

Rankgewas is . 't welk natuürlyk zig om alter*

lèy Boomcn flingert , zyn van ouds twéé

Hoofdfoortcn bekend , waar van de cene door»

bladerd , de andere niet doorbladerd ik Dié
als de eerfte Soort hier orV"g"v?n is , wordt

ook de Italiaanfche Kamperfolie getyteld ,
'

om dat zy van zelve groeit in de Zuidely-

ke deelen van Europa , en onze Winterkou-

de dikwils niet kan uitftaan'. By Montpellicr

is

r ook man^ g

II. Deel. iv. stuk.
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III. is het een zeer gemeen Gewas. Het vcfchilt

Afdeel.
yan de gemeene, die hier de derde Soort is,

Hoofd- doordien de Bladen, boven aan de Steelen, als

stuk. van de Ranken doorboord worden ; 't welk in de

Duitfche, daar ik ftraks van fpreeken zal, geen

plaats heeft.

n. (2) Lonicera nut bladerhoze Endkramjes, de

/JjiSST* bovenftc Bladen doorbladig famengegroeid.

fche!
teim" Deeze Virginifche , door Hermannus in

Afbeelding gebragt , is altoos groen en bloei-

jende, waar door zy van anderen , die 's Win-

ters Bladerloos zyn , verfchilt. Bovendien is

zy niet alleen in alle opzigten veel kleiner

en teerder , maar heeft de Bloemen wel zeer

fehoon fchitterend rood , doch byna zonder

Reuk , en dezelven gelyken veel naar een

Fluit , daar men oudtydsj uit plagt drinken ,

hebbende den Rand byna egaal ingefneeden ,

waar door zy grooteïyks van die der gewoone

Kamperfolie verfchillcn , hoewel zy mede by

Trosfen of Kransjes aan 't end der Steelen

geplaatst zyn. De bovenfte Bladen zyn al-
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leen maar famengcgroeid , de onderften ge- W.
flceld(*;.

"Li

(3) Lonicera met Eyronde end - Knopjes ,
^>stuk.

ö/x gcfchubd zyn , <fc t'eenemaal [
lh

ctra

onderjcheiden. Peridyme-

Hier wordt de Gewoone Kamperfolie bedoeld , Kampei*

die in de middelfte deelen van Europa niet al-
follc'

leen , gelyk in Duitfchland , maar ook in Swee-

den en aan de Oostzee, wild groeit. In Oost-

enryk wordt deeze Roos van Jericho genoemd ,

en elders Lilium inter Spinas , dat is Lelie

onder de Doornen , om dat het Gewas met

zyne Ranken zig vlecht door alle Doornheg-

gen. Misfchien wordt daar mede op het zeg-

gen van Salomo gezinfpeeld (*). In onze

Nederlanden , daar men 't ook wel Mammetjes-

Kruid noemt, komt het op dergelyke manier

(*) hfirkr&us perfolUtit , heeft men we! qezet h Sptc.

H,rt. CUffl&c,

*

omnitms diftinftis. 1HJ. Htrt. Ckf. Ufs. uts. Fl. Suec. 1,1,

ï9i. KHAM. Aujlr. 50. WKIG. Fom- Rug. 41. DlLIB. Pa-
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JH- in de Holiandfche Duinen , op de Hcijen van,

'AFDEEL.
Gelderland cn in »t Gooy> aIs 0Qk jn dc lVou .

Hoofd- den van Vriesland voor. Zelfs op <Je Eiland*

*TUK* jes in onze Veenplasfen , heb ik hec menigvul-

dig gettrengeld gevonden do^r 't Kreupelbofch.

Hierom, misfchien, voert het by de Spaanfchen

den naam van Madrefylva , overcenkomftig

met- het Latyn Mater Sylvarum , of Moeder

der Bosfchen , dewyl het die bevallig maakt.

De bynaam Periclymenum , die men ook aan,

de Kamperfolie in 't algemeen] geeft, is daar

van afkomftig.

De Heer Hall er befchryft dceze Duit-

fche , als in Switzerland ook niet zeldzaam

zyr.de, enzegt, dat het cén Klimmende Hcc«

ftcr is van zes Voeten , die de Bladen Zee-

groen , glad en langwerpig ovaal , Homp ge-

fpicst en onderfebeiden heeft,- loopende de Tak-

jes aan *t oppcr-end uit in cenc Vrugt- Aair,,

uit zes Kransjes iamengehoopt. De Kelk dei

Vrugten onverdeeld, als een Kroon. Dc Lloem

groot cn fraay , geel , fomtyds roodachtig , zeer

dc Hoven, gebezigd wordt (*)

Van deeze' Kamperfolie heft men in dc

Geneeskunde ook ecnig gebruik gemankt. He*

Afkookzel der Bladen wordt gezegd tot zuive*



gen ; doch het een en andere is thans in wei-

nig agting.

De Kleur der Bloemen , die in fommigen

rood , in anderen wit of gemengeld is , niet al-

leen, maar de gedaante der Bladen, welke in

de eene ruiger, in de andere gladder zyn, en

in fommigen bont ; maakt aanmerkelyke Vcr-

fcheidenheden van dit Gewas. In de Tuin

van den Bisfchop van Londen, te Fulham

,

kwam cene Soort met uitgegulpte Bladen voor

,

die dezelven tevens bont en ruig hadt (*).

* * Die regtop ftaan , met twcebloemi-

ge Steeltjes.

(4) Lonicera -niet tweebloemige Steeltjes en z>XV*

afgezonderde Bes/en; de Bladen ovaal tn
nii£me

niet gekarteld. Hondsbes.

Dee-
fün '

(*) Periclymenum Foliis finuatis, rariegatii Sc hirfutis , er

Horto Fulham EpUc. Lond. Rij. Rijl. APP. p. 191S.

140. Chamxcerafus Alpina Fruftu nlgm gemino C. B. Pin.

451- Pcrclyuicnum Alpinuin nigrum. GrsN. Fase 37. T. «.

f. 4». Per. redum Folio feriaro.
J. BAüh. Hifi. II. p. 107.

ïttid. icttum. II. Clus. llïft. I. p. s%. Rat. p. ss.TOURNF.
hjl. to9 . HALL. Rtlv, 4*5.

O 4
n. déu, iv. stuk.
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? ri * Deeze Afdeeling bevat de zogenaamde QluA
?D
y
EL

"
jiiceceraji , dat is Laage of Naantjes - Kerfen

,

Hoofd- die ik in 't algemeen begrypen zal onder den
TÜJU

naam van Honds - BesJen , gelyk zy in Ooften-

ryk genoemd worden , volgens Clusius;
want Honds • Kerfen is zo eigen niet. Deeze
Soort is de Alpifche Naantjes - Kers met een

dubbelde zwarte Vrugt of twee Besfen by el-

kander , 't welk daar van daan komt, dat 'er

altoos twee Bloemen op een Steeltje ftaan, Dq
Heer H aller noemt het Kamperfolie met
dubbelde Bloemen en Zaagswys' getande Bla-

den. Clüsiüs geeft 'er een zeer fraaije Af-
beelding van cn merkt aan , dat by hetzelve

op verfcheide Bergen van Ooflenryfc overvloe-

dig, doch in Spanje zeldzaam vondt. De Vrugt
komt niet altoos dubbeld voor, dewyl de eene
Befie fomtyds misdraagt, en zelfs heeft het

Gewas , hier en daar , ook wel eenb/oemige

Steeltjes. De Vrugten zyn als kleine Kersjes,

zwart van Kleur , zeer Sappig , bevattende

veele kleine platte Zaadjes in haar Vleefch.

De Bloemen gelyken veel naar die van de ge-

woone Kamperfolie. Het is een laage Heefter,

welke de Bladen in de Afbeelding van Clu-
si ijs zo Muidelyk en egaal gekarteld heeft,

dat zulks niet door het afknaagen van Rupfèn
kan veroirzaakt zyn . gelyk Schwiedei zou
willen. De Heer Hall er heeft by nadere

Waarneeming ontdekt , dat de jonge Blaadjes

,
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die zeer ruig zyn , door haare famenplooijing III.

aan den rand zig als getand vertoonen. Afdeel.

Hoofd-

(5) Lonicera met tweebloemige Steeltjes en a/- sTur.

gezonderde Besfen; de Bladen fiomp Hart- L^cera

VOrmig* Tatarica.
,

fchc!""
1"

Deeze, in Tartarie waargenomen, hadt de

Bladen derdhalf Duim lang en anderhalf Duim
breed, groen, wederzyds glad, en tusfchen de-

zelven Steeltjes met twee witte Bloempjes , als

die der andere Soorten , waar op doorgaans twee,

fomtyds drie Besfen volgden , die rood waren ,

Van grootte als een Erwt.

(6) Lonicera met tweebloemige Steeltjes , en vt.

afgezonderde Besfen; de Bladen niet ge-Xyt/h™.

karteldy ruig. H^c

Deeze Soort , gemeenlyk Xylojleum of Xylo.

ficon , dat is Beenhout , genaamd , is in de mid-

. WEIG. P»m Rug.
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Afdeel
MeQ van EuroPa '» inzonderheid in

v. Duitfchland , zeer gemeen. Men vindtze ook

Hoofd- in Ooftenryk , in Karniolie en in Switzerland;
stuk.

^es jj, niet begryp } waarom de Heer L i n n je üs

haare woonplaats tot de Heggen der koude dee-

len van Europa bepaald hebbe (*). Zyn Ed.

heeftze in de Bosfchen zo weJ, als in hctKreu-

pelbofch , der Zuidelyke deelen van Sweedea

waargenomen , alwaar menze ook Benwed of

Hardwed noemt , buiten twyfel wegens de

hardheid van het Hout. Gemeenlyk komt zy

ïn de Bosfchen voor, op Stcenad.i' - "laat-

fen, zo DodonjEüs aanmerkt. In Switzer-

land is niets gemeencr in de Heggen en 't

Kreupelbofch
, zegt de Heer Haller, die

het Gewas befchryft als een Heefier van zes

Voeten hoog , met een bruinroode Schors der

Takken en Wollige Bladen, de Bloemen wit-

achtig , gelykende naar die der Kamperfolie.

Doktor S co poli deeze Honds- Kerfen in

Karniolie waarneemende , alwaar zy in de Heg»

gen en aan den voet der Bergen groeiden ,

bevondt dat in fommïgen de Bloemen wit van

Kleur waren en deeze hadden de Bladen kfe*>

ner , ovaal, wederzyds ruig: in anderen waren

de Bloemen rood , en die hadden de Bladen

langwerpiger , van boven glad en glanzig; de

onderlip der Bloemen langer dan de bovenlip

;

de

(*> Habitat in Europas frigidioris Sepibus. Spec. PUmt.lLi,
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de Mcclknopjcs paarfch , den Stempel groen. ur.

In beiden was de Btfie donker • icon , met vyf
'

%F*™**

of zes Zaaden bevrugt en hadt geen kleurend Hoofd-

Sap.
' STÜK*

(7) Lonicera met tweebfaemige Steeltjes en vu.

afgezonderde Bes/en s dn Bladen lang /,. ;,;",'

werpig glad.
aE£***

Deeze maakt de Xyhfieon van Tour ne-

|ou. t uit 5 welke die vermaarde Kruidkenner

JSdf in dc Pyrenecfche Bergen het allereerst

gevonden zal hebben , als waar van hy ze den

bynaam j zonder eenige aanhaaling van Autkeu-

ren, geeft. Zy heet derhalve thans nog, met

tegt 3 de Pyreneefche , en heeft met de anderen

een weezentlyk verfchil ten opzigt van dc

Bloemen , die wel tweevoudig of gepaard , maar

aan den rand regelmaatig zyn verdeeld , gtlyk

die Autheur dczelven zeer fraay in Afbeelding

gebragt heeft. Verfcheide anderen hebbenze

• federt befchreeven , en het Gewas ook afgete-

kend , dat de Takken van elkander wykende

en gladde Bladen heeft , als Olyfbladen , de

Stcclen twee Ellen hoog ,
draagende V rugtcn

/.; :-.r: 1 . J :n.\ bifioti?, E:.cc.i diftlr. .1 's ,
7o.. o' Io;!-

-is Rnm , RoUU Lugdbat. 238. Xyloftemn
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IIT. van grootte als Kruisbesfen , twee by elkan»
fdeel.

der ^ dje paarfchachtjg f r00(j ZyUj met een

Hoofd* Spongieus Vleefch vol van een zoet Sap , waar
«tuk»

in geciachtige ronde Zaadjes.

vut. (S) Lonicera met tweebloemige Steeltjes en fa-

Ai£Z? meegegroeide gepaarde Bes/en , de Bladen

Aipifehc Lancctswys' ovaal.

Deeze Soort is in de Alpifche Bergen over-

al gemeen. By Lob el vindt men J
er een

zeer goede Afbeelding van. Zy verfchïlt vaa

de anderen , doordien de Besfen niet van el-

kander afgezonderd, maar famengegroeid voor-

komen , maakende met haar beiden een Kersje

uit, 't welk zync verdubbeling door twee Stip-

pen, als overblyfzels van den Bloemkelk, be-

vestigt. Het is een Heeftertje van ongevaar

een Elle hoog , met groote Bladen , die lang-

werpig ovaal of Lancetvormig zyn en niet ge-

tand. De Bloemen hebben twee Lippen , en

gelyken dus wederom naar die der Kamperfo-

lie, maar zyn niet gefpoord, geel van Kleur,

dc

(8) Ltniara Pedunc. biflorij , Bacon coadunitis didymif,

concietis , Floribus bilabiatis. Koyen Lugüat. 13 t. Cham»ce-

fu» Alpigena. Lob. Ion. II. 173. Hall. Hüv, 4*4. TOUBJfft

Injl. 6o9,
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de Vruqten rood, en daar in worden doorgaans III.

agt Zaaden ryp (*;.
Afdeed

HOOFD-

(9) Lonicera met tweebloemige Steeltjes en*?™.

famengegroeiic ronde Bes/en ; de Stylen

onverdeeld.

Deeze , van ouds bekend onder den naam

van Laage Berg -Kers, met een enkelde blaau-

we Vrugt , is door Clusius in Ooftenryk

waargenomen, zo dat haare Natuurlyke Groey-

plaats zig niet tot Switzerland bepaalt. Het

was een Heefter die fomtyds eens Mans langte

bereikte , taamelyk dik van Stam met een ruu-

we zwarte Schors , hebbende de jonge Takjes

witachtig en wat ruig , de Bladen tegenover el-

kander , gelyk in de andere Soorten , van een

bitterachtige Smaak : de Vrugten enkeld , als

kleine Pruimpjes , fchoon blaauw, zuurachtig,

de Handen rood maakende als menze kneusde,

en veele platte Zaaden bevattende. Het Land-

wlk noemdeze Honds - Itesfen , zo wel als de

(•) In Vtg. Ed. XIII wordt gttegd Baccm uta iisftrm*.

Dit zou maat twee Zaaden lyn : doch ik heb het gemelde

^ indivifis. hii. Bax* fingalari globofa integernmri. Ro«L

Pcticlym. return Fm£tu coeraleo. Cxus. Pmm, |j. Zcf baaaj
I- B. Rift. u . p> IOI> RAJ> Hiji, lA9Z%

U.Dui., IV. STUK.
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m- eerst befchreeven Zwarte , en maakte 'cr ge
^FD

v.

BL
' bruik van tot verwen. De Heer H aller*

Koofd- die ze uit de Bergen by Bern gekreegen hadt,

*TUK' zegt dat het een Heefier is van vier üllflj

hoog , die de Bladen harder en lang ovaal , fterk

geaderd heeft ; de Vrugt als uit twee Besfen

famengegroeid , zwart en veel grooter dan ia

de voorgaande Soort.

Dit SwiLzerfch Gewas fchynt dan aanmerké*

lyk van het Ooftcnr'ykfche te verfchillcn. Clü*

s.us'hadt de Bloemen niet gezien, maar onze

Ridder hadt gezegd , dat deze!ven één Vrugt»

beginzel hebben , waar op twee Bloemen die iö

vyven regelmaatig verdeeld en wit zyn ; de

Takken rond , ftyf en rood. Thans wordt ge-

zegd, dat de Bast zeer geel is, de Bloem gee!

cn de Zaadcn dikwils tien in getal.

* * * Die re2;top ftaan . mei veelbloemig*

T4 O ) Lonïcera met Top- Aairen van Bloemen,
*- de Bladen langwerpig ovaal, gefpicst , af*

*ï- gezonderd, ongejieeld.

Door Catesby is deeze afgebeeld ,• als

zynde een Plantgewas '

CATESB. C*r. II. p. T. 7 ï t
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hoogroodc Elocmcn als die van de Virginifche III.

Kampcrfolic , eene rcgtopftaande Aair en ge-
Aw
£
BL»

paarde Bladen; dus opgegeven door D. She-Hoofd-

k ar d en volgens Ray tot de regtfteelige
STÜK '

fmclymena behoorenden maar, de Vrugt niet

gezien hebbende, plaatst onze Ridder het hier

twyfelachcig en thans is het door den Heer

Mur ray weg gelaten.

(11) Lonicera mt zydelingfe gefieelde Hoofd-

jes en gejleelde Bladen. SympLi-

De bynaam is afkomftig van Dillenius, niichs»

*

die het Gewas dus genoemd heeft, om dat de
Bloemen en Vrugten by dikke troppen voort-

tomen in de Oxels der Bladen. Het is, zegt

ty, een Heeftertje van één of twee Ellen

boog, met eenbladige Klokswyze Bloemen en
kt Zaadhuisje , dat rond en weck, doch niet

Sappig is , in vier Hokjes verdeeld. Men vindt

k in 't Engelfche Hoveniers - Boek Karolini-

the j&akeïbesfcn , met ronde , ruige Bladen

,

getyteld. Hierdoor is de plaats der afkomst bekend.

(12) Lonicera met zydelingfe Trosfen en ge- xrr.

tonde Bladen. f*£t

nlilmspedunculatis, Foliii

1 D^ iv, Stuh.
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I". Het Akadifche Heeftcrachtige Gewas , dat

Afdeel.
doQr den vermaarcjcn Tournefort Dóf»

Hoofd- villa genoemd is naar den Chirurgyn , die 't

stuk. zelve op Akadie heeft ontdekt en waargeno-

men, wordt hier door onzen Ridder t'huis ge-

bragt. Schoon de Bloem wat gelykt , moet of

de Vrugtmaaking door Tournefort fcwaa-

lyk opgegeven zyn en afgebeeld , dat men ni«

kan denken ; of de Vrugt ftrookt zo min als 't

* zie voorige met de Geflagts - Kenmerken*, zynde

Wadz.aio.
geen Befie maar een picrajjjicjaai Zaadhuisje,

in vier Hokjes verdeeld. In de befchryving

van den Kliffortfchen Tuin is een fraaije Af»

beelding van dit Gewas gegeven.

xin. C13J Lonicera met Endelingfe Bloemtuiltjth

eonmbl/a! de Bladen ge/pitst ovaal.

aaiicbe. rjceze Soort , een Boompje van aanmetfe*

lyke grootte, het welk Pater pEuicr-éE^
Chili waarnam , heeft grootelyks het aanzie

van de Kamperfolie , inzonderheid wat de f
d3ante der Bloem aangaat , doch de doelen &
Vrugtmaaking verfchiüen zeer. De Btó*

was in vieren gedeeld en hadt vier Meeldraad-

Diervilla. Hort. Clif. 6i. T. 7. Dierrilia Acadlenfls fruti

flore Iuteo. Toüknf. Mem. de 1706. T. 7. f- *• Do

lUd. Pcriclymeatun Fol. acutis Sec. F£OTU« Ptr»v.U



P e n t a rr d k i t. 225

jes: de Styl was , wel is waar
, geknopt, en Ut

kwam uit een Kelk voort, maar de Vrugt was AFD"L.
van Kleur en grootte als een OIvf , bevattende Hoofd-
ook een harden Steen. Hoe weinig gelykt dit»»*-
naar de Vrugten der Kamperfolie ? Het Hout
van dit Gewas werdt aldaar, met en benevens
de Bladen van zeker Kruid en eene zwarte
Aarde , in Water gekookt en tot het zwart ver-

wen van Stoffen gebruikt.

04) Lonicera met Bladerloze end - Kransjes , *tv.

alle de Bladen famengegroeid - doorboord d$?
hebbende. jwechui-

Dceze Soort is 'er thans bygevoegd , zon-
der dat ik eenig Berigt van

'

de plaats der
afkomst vind. Uit den bynaam blykt , dat

Zaad en Bloem op byzondere Stammen voort-
komen. De plaatzing fehyntze tot de Klim-
mende Soorten van ditGeilagt te betrekken (*),

Een driebladige Kelk bevat een Trompet-
achtige Bloem , met vyf Meeldraadjes en twee
Stempels , het Vrugtbeginzel onder aan den

Styl

fH) Linkera Ver:'
1

ïphyllii termioalibu», Foliti omai-
^fWm.perfoÜJris. Sys:. Nat. Veg. XIH. p. „ .

Numclyk « Ei. Veg. XIII , ilwut zy &W tüifchta

P
n. Dut iVi STCK.



2aó Vyfmannice Heesters.

III. Styl een Befie wordende met vier Holligheden,
Afpeel.

die enkelde Zaaden bevatten.

Hoofd- Behalve de deelen der Vrugtmaaking heeft

S1VK
- Loefling niets opgegeven

, aangaande dit

Menih Gewas, door hem in Zuid - Amerika ontdekt (i>

2£S£ Het heeft
'
vol

?
ens ODzen Ridder

5
de Takken

migf.
VQJ>

rond en ruigachtig : de Bladen overhocks , ovaal,

effenrandig , rauw van Oppervlakte, en is een

Heefter. De bynaam fchynt aan te duiden,

dat het tot Scheerhaagen of andere Tuinfieraa-

den bekwaam zy.

De Kenmerken zyn een Trechterswyze Bloem,

die vyf Meeldraadjes heeft en een enkelen Styl

met cwee dikke Stempels , wordende het onder-

fte van den Kelk een langwerpige Befie, met

de Zaaden op vier ryën gefchikt.

Drie Soorten komen thans in dit Geflagt voor,

de eerfte uit Oost- , de anderen uit Westindie

afkomftig.

(i) Mnsfenda , wier Bloemtros met gekleurdt

* Bladen praalt.

(i) Mer.aia. Syst. Nat. XII. Gen. 23!. p. 167. Veg. XIII.

(i) Muifétxia PaniculS Foüis coloratis. Syst. Nat. XII.

-en. l39
, p. Ui. pig. XIU. Gen. 241. p. m- Musftn-

fc. Herm. Ztyl. 36. Fl. Zt^l. 8+. Mosf Zeylanica. BUH*
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De Gefiagtnaam fchynt van Herm annus III.

afkomftig tc zyn , die een GeyJonfch Gewas Afd«l.

onder deczen naam voorltelt, het welk de by- Hoofd.

zonderheid heeft , van een wit of geelachtig
STÜK'

Blad uit de Tros van Bloemen , die rood zyn >

uit te geeven , en dit maakt de Bloemen zo

fraay, dat het Gewas daarom in Oostindie ge-

noemd wordt Daim Putry, dat is het Vrouwc-

of Princesje Blad. 't Is zonderling, dat föm-

niige Bloemen van den Tros als in zulk een

Blad veranderen , het welk zeer aangenaam is

van Reuk en Kruiderig ; zo dat de Indifche

Vrouwen 'er om zig te wasfchen gebruik van

maaken. De Bloemen zyn ook zeer aangenaam

van Reuk , wordende van de Maleijers veel

agter de Ooren gedragen. De Hoogleeraar J.

Burmannüs bevondt het Ceylonfche , dat

zyn Ed. keurlyk heeft afgebeeld, nog eenigs-

zins verfchillende van dat van Rumphiuj,
en van dat van Malabar , genaamd Belilla , waar

in een wonderbaare verandering van Kleuren

heerfcht , zoCommelyn aanmerkt
, zynde

fommige Bloemen fehconrood , anderen wit

,

welke laatften een aangenaame Spyze zyn voor

de Indiaanen. Het is een Heefter van agt of

negen Voeten hoog , met bogtige Takken , en

ook wel by de Boomen opklimmende, die op

Zandige plaatfen groeit.

(2) MuSr

Ut. T. 51. Belilla. Hort. Mal. IT. p. 27. T. IS. R.AJ.

Hijt. 1493. Denir. 126. EURM. H. Jnd. p. jï,

P 2
« Deel* iv. srvm,
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Hl. (2) Musfaenda, die ongedoornd is met enkeldt

v
EL

' ongedeelde Bloemen.

stuk* Deeze Soort kwam den Heer J A c q ü i n in

jiiJ/snda
^e B°sfcken Dy Karthagena voor , zynde een

sSS'kï
flappC re8C0Pftaande Heefter ,

zelden hooger
,et y c

' dan zes Voeten , met taaije Takken , die in

de geheele langde bezet zyn met Lancetvor-

mige Bladen , doorgaans vier uit één Knob-

beltje, zynde zeer ongelyk van grootte. Het

geeft tevens een Bloem uit , van ongevaar een

half Voet lang , die met het onderfte van haa-

re Pyp op een Vrugtbeginzeltje zit, dat met
een klein Kelkje gekroond is. Het bovenfte

van de Bloem fpreidt als een Ster , van vyf

breede Straalen , die van binnen Sneeuwwit
zyn, terwyl de Bloempyp, die 'er tot Voetftuk

aan dient , groen en ruig is. Dit maakt dat

het Gewas , rondom verfierd met zodanige

witte Sterren , een ongemeen Sierlyk aanzien

heeft. Bovendien geeven deeze Bloemen , in-

zonderheid des nagts , een zeer aangenaamen

Reuk, naar dien der Anjelieren trekkende. De
Vrugt heeft een harden Bast , en bevat daar

binnen een week Vleefch , dat in Reuk , Smaak
en Kleur, veel gclykt naar de Pyp - Ka.fie, en

waar in ook platachtige Zaaden leggen.

(3) Mus-

(i) Musftnd* inermis Floribus fesfilibus folitariis. Md.
S£*Ht. +J , jAcq; Amr. Hift. 70. T. 4Ï.
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(3) Musfasnda, dz'e gedoomd is , roef Bloe. "T.

wzêw ongefteeld, by Tropjes.
Afdeel,

Hoofd.
De Stam van dit Boompje , dat tien Voe- STUK-

ten hoog is en gantfch niet fraay , is zelden ^ r̂ja
dikker dan drie Duimen , en verdeelt zig di]

wils , kort boven den Grond , in Takken 3 <£
ed°oin "

waar van de langden den fleun noodig hebben

van ander Boomgewas. By het end zyn de

dunfte Takjes met vier fpitfe Doornen gewa-

pend, waar van zig aan de oude Takken ook

wel eenig blyk vertoont. De Bladen zyn

Lancetswys' ovaal, ongelyk van grootte, kc-

• mende , weinig by elkander , tusfchen die Door-

nen en de enden der Takjes , by de Bloem tros-

fen , voort. De Bloemen zyn hier maar één
of anderhalf Duim lang , en dus, op ver naa ,

zo groot niet als in de voorgaande , doch ook
witte Sterretjes maakende en met een aange-

naamen Reuk de gehce'e nabuurfchap vervul»

lende. Ieder Tropje beftaat uit vier zulke

Bloemen , waar van t'elkens , den eentn avond

één , den anderen een ander ontluikt , in de
Bloeytyd van dit Gewas , welke in Mey en

Juny is. De Vrugt kwam met die van de
voorgaande in hoedanigheid overeen. Deeze
Soort is zo wel op Martenique, als by Kartha*

gena , in de Bosfchen , waargenomen.

Mat.

Cl) MusftrM Spinofa Florihiu fesfiübu, aggregatis. Ibid.
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Afdeel.
Matthïola*

Hoofd- Een Pypachtige Bloem, boven het Vrugtbe-
STÜK

* ginzel , onverdeeld , zo wel als de Kelk, welke

eene Pruim vrugt wordt met een Klootronden

Steen : maakt de Kenmerken uit , die echter

nog twyfelachtig zyn , zo Linnjeus aan-

merkt.

Mauhui*
De ecniêfte S00" fi) is door Pater Plü-

-fcabm. Mier, in Zuid - Amerika , waargenomen , als

Ruawc
» zynde een Boompje met verdeelde Takken en

rondachtige,''gefieelde, effenrandige Bladen, aan

de Topjes der Takken digt by elkander en

kleiner
, hebbende de Bloemtrosjes bezet met ge»

vinde Blaadjes. De Mannelyke Bloemen fchy-

nen te ontbreeken , de Wyfjes Bloemen zit-

ten als een Pypje op de Kelk /en de Vrugtmaa-

king is zo zonderling, dat dezelve wel verdien*

de nader onderzogt te worden , zo de Heer J.

Bürmannüs aanmerkt , denkende ; alzo het

Gewas een Trechterswyze Bloem heeft , aan

den Rand niet ingefneeden, met het Vrügtbe-

ginzel onder de Bloem ; of het niet naby zou

komen aan de Jalippe, zogenaamd. De befchry-

ving van den Indiaanfchen Boom Rategal,ty
'Zanoni, hier toe betrokken , is niet mindet

duider. Men begrypt ligt dat de Geflagtnaam



ter vereering van den ouden Kruidkenner, Mat-
Af^J^.

thiolüs, Itrekt. v.

B R o s s JE A. Stuk.

Dit Geilagt is door P l n m i e r gedoopt naar

den Koninglyk Franfchen Lyf-Arts Brossjeü s,

die in het voorfte van de voorgaande Eeuw bloei -

de. Het is niet minder twyfelachtig dan het voor-

gaande, ten opzigt van de Kenmerken, buiten

het gene die Pater, daar omtrent, in Zuid-Ame-

rika waargenomen en opgegeven heeft.

Dc eenigfle Soort , daar van bekend (i), is
£^

volgens hem een Heelterachtig Gewas , met ««;««.

Houtige Steelen of Takken, en enkelde, ovaa-
*™&00 '

le, gedeelde, Zaagswys' getande Bladen. Aan

't end der Takken komen Bloemen voort van

een zonderling maakzel ;
eenbladig , Klokvor-

mig , in een vyfdeelige Kelk begreepen , die
'

met zekere Pap gevuld is, en eene ronde Bede

wordt, met vyf Holligheden en veele kleine

Zaadjes. De Bloem is hoogrood van Kleur,

de Vrugt zwart.

A t r o t a. Doodkruid.

De Kenmerken zyn , een Klokswyze Bloem ,

wier
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in. wier vyf Meeldraadjes van elkander afftandig

AfDrEL,
en omge jcromcj 7yn : (3e Vrugt een ronde Be-

Hoofd- fie, in twee hokjes verdeeld.

iTUK»
J3ït Geflagt , dat het Mandragers Kruid en

anderen bevat, heeft thans drie Soorten, wel-

ke hier t'huis bchooren
, naarnelyk

iv. (4) Doodkruid met een Heefterachtige Steng ;

frute°unt
^e &oemfteehjes hy 'Propjes

, de Bladen
r

iccR* jiomp Hartvormig ovaal.

Deeze , onder den raam van HeefLM-achtige

rondbladige Spaanfcbe Belladonna door Topr-
nefort voorgefteld , en door Barrelier
jn Afbeelding gebragt , heeft volftrckt de ge-

daante , in alle opzigten, van de eerfle Sport

van 't volgende Geflagt , zegt Linnjeus,
zo dat zy daar van alleen door den vyfdceligen

Kelk verfchille. Maar de Kelk van dat Geflagt

is ook ten halve in vyven gedeeld, cn dus be-

hoorde zyn Ed. dat verfchil der Kelken hier in

de korte bepaaling der Kenmerken gebragt te

hebben, aan den cenen kant, en aan den ande-

ren kant moet die Soort door de Baasachtige

(5) Dood-
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(5) Doodkruid, uw* een Heefterachtige Steng; M.
de Bloemfteeltjes by Trapjes , de B':oem-

A*\* Et"

blaadjes omgejlagen , de Bladen langwerpig. Hoofo-

Deeze, in Zuid -Amerika door Plu mi er v.

waargenomen , is door hem Heefterachtige Bel- *$
t
".

kdonna, met witte Bloemen cn Tabaks- Bla-yj;^

den
,

getyteld. Dat dceze Doomachtiger dan t ig .

de voorgaande zou zyn , vind ik niet aangete-

kend. De benaaming van dit Geflagt is van

de Vergiftige eigenichap, die in fommige Soor-

ten heerfcht , ontleend.

(6) Doodkruid met een Heefterachtige Steng; n.
^

de Bloemfteeltjes enkeld , de Bloemen Klok soi*Z«ï

vormig , de Bladen ovaalachtig.
kaf:Sie.

Door den vermaarden Commblyh is dce-

ze Soort in Afbeelding gebragt en onder den

naam van Houtige Afrikaanfche altyd groene

Nagtfchade , met Laurierbladen , befchreeven. Hy
legt, 'dat het aan de Kaap, op Zandige plaat-

fen, ter hoogte van vier Voeten groeit. Lin-

n*us geeft 'er' een Stam aan van zes Voeten,

die

volmi», FoL obiongis. Am. AcaJ. IV'. p. 307. Belladonna fm-

tocens, V i-t r.z fo' is. Plü.m. te 46. f. 1.

(6) Atroi.i Cau'e - ,->, ..»•' s f
'

//*f. II. p. 191. T. 9«.

P 5
U- Defl. IV. STüK.
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ï"« die niet zeer Takkig is , zeggende dat het aan
Afdeel.^

voor fcomt Qp ^ Zee- Oevers. Te
Hoofd- vooren was het, door zyn £d. } tot de Nagt-

fchaden betrokken.

Dit heeft zyn naam van de gefteldheid der

Vrugt , welke een ronde Befie uitmaakt, die

als in een Blaasje ruim vervat is ; gelyk men
dit in de Vrugten van de Alkekt rgi ziet , welke

hier toe ook is betrokken. De Bloem is Ka-

derachtig en de Meeldraadjes voegen zig digt

by elkander.

In dit Geflagt komen thans twaalf Soorten

voor, waar van de vier eerden tot de Heeftere

behooren , de overigen onder de Kruiden te

befchryven Haan.

Ci) Blaaskruid met een Heejierachtige Steng)

regte Takken en Tropswyze Bloemen.

De Bloem van deeze Soort komt met die

van het voorgaande Geflagt overeen , en is der-

halve Klokvormig , maar de Vrugt met de ge»

dag-

(i) ThyfJU Caule fruticofo , Ramis reftis, Hoiüms con-

fertis. Syst. Nat. XII. Gen. 2+9. p. 172. VeL . XIII. Gec.

250. p. 186. Hort. Clif. 62. ROYEN Lugdbat, +26. Solarium

Somniferum verticillatum. C. B. Fin. 166. Sol. Somnifemm.

Clus. Hiji. II. p. %S . Rar. p. 4oa . cam. Epit,p* SU.LüI.
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gedagte Kenmerken , en het Loof met de III.

voorgaande Soort , naar welke het Gewas zo-
&FD£*t~

danig gelykt , dat het naauwlyks Geflagtelyk Hoofd.

kan onderfcheiden worden , zegt onze Ridder.STüK*

Zyn Ed. moet derhalve niet de laatfle maar».,.f.£""

de vierde Soort van Atropa bedoeld hebben,

welke ook rondbladig is. Men vindt de te-

genwoordige , zeer wel , door Camerarios
afgebeeld en CLUsius,'dic dezelve in Span-

je waargenomen hadt , befchryftze, onderden

naam van Solanum Somniferum , als een Gewas
dat verfcheide Steelen , van een Elle lang ,

uit zynen Stoel voortbrengt, die in eenige wit-

achtige
,

Wollige Takken , verdeeld zyn , met
de Bladen gepaard , en zeer naar die van den
Kwee - appelboom gelykende ; de Bloemen Krans-

wyze in derzelver Oxelen , bleek' , langwerpig
,

in vieren verdeeld; waarop Besfen volgen, die

in ruige Blaasjes vervat zyn
, ryp wordende rood

of roodachtig geel. Die van Mallaga, alwaar

hy dit Gewas op Steenige plaatfên vondt groei--

jen, zynde in de Maand February met Bloemen
en ryp Zaad voorzien , noemden het Orvalé.

Het duurde aldaar veele Jaaren.

Dit fchynt de Slaapverwekkende Nagtfchade
te zyn van Dioscoride s en de Halicacabus
van Pliniüs, waar van de Bast der Wortelen
een kragt hadt

, zagtcr dan die van het Opium

,

en de Vrugt het Water geweldig deedt loozen

;

doch het is de Belladonna niet, een Kruid dat
«* het voorgaande Geflagt behoort. De Groey-

DKL, IT. STU*.
P133"
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HL plaats wordt gefield in oud en nieuw Spanje,
Afdeel,

aIs ^ op v Eüand Kandja f in de MiddeI.

Hoofd- landfche Zee.

n. (v) Blaaskruid met een Heefierachtige Steng,

fltxJ/a.^ bogtige Takken en Tropswyze Bloemen.

fc,£
' De Pevetti van 'den Malnbiarfcn Kruidhof,

in 't Nederduitfch Mmen- Kappen genaamd,

maakt deeze Soort uit. Dezelve heeft de ge-

daante en gefruite van de voorgaande , zo L i N-

NiEUs aanmerkt, maar verfchilt duiJclyk door

kleiner Bloemen en zeer bogtige Takken te

hebben. Volgens dien Kruidhof is !rt oen

Boom van taamelyke grrotte , welke platronJach-

tige Besfen draagt , met tien Sleuven uitge-

groefd , waar van de gedagte naam zynen oïr-

fprong heeft. Die Besfen zyn in tien Hok-

jes verdeeld , ieder een langwerpig Zaad be-

vattende. Men w il , dat deeze Soort de Slaap-

verwekkende Nagtfchade der Ouden zoude zyn;

doch dezelve wordt, als een Gewas van twee

Ellen hoogte , door Alpinüs befchreevcn

,

't welk met den gedagten Malabaarfen Boom

weinig ftrookt.

(3) Blaas-



P E N T A N D tt I A. 337

(2) Biaaskruïd meteen Heejlerachtige Steng, in.

ovaale Haairige Bladen en byna enkelde
Aro**u

Bloemen , die de Blaadjes omgekruld hebben. ïIoofd*

De Bladen zyn effenrandig, Lancetswys' o- ^n.

vaal, en (taan tegenover
(

elkander aan de Tak-«r*»r4L.

ken, volgens Millehs Woordenboek, waar
ach

E
t
°£
m'

uit deeze Soort, aan de Baay van Kampêche
groeijcnde , is ontleend.

(4) Biaaskruïd met een Heejlerachtige Steng iv.

en ovaale Wollige Bladen. c£*ïfav£

Dit Gewas heeft een blyvendei Stam, doch

krygt Jaarlyks nieuwe en zeer enkelde Takken
en Bladen als van Orégo , die eenigermaate

Wollig zyn. Men vindt hetzelve by de Nagt-

fchade der Ouden vergeleeken.

S o l a n ü m. Nagtfchade.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

zyn; een Raderachtige Bloem ; de Meelknop-

'3) PhyfaUs Caule fruticofo , Folüs ovatïs pi

•folitariis , CorolHs revoliuis. Md. Ph. Fol.

S oppofitis. MlLL. Ditl. T. zo6. f. z.

ff- 16. ROTEN Lugibst. 42S. Phys. Clule

Solanum Veflcarium Curasfavlcum , Sec.

• P- 517. Pluk. Alm. 3 jz. T. m. f. s .

IU Deel. iv. stuk.
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Ui. jes byna famengegroeid , en aan den tip met
Afdeel.

een dubbeld Gaa£je
. de yrugt een tWeehoJckige

Hoofd» Befie.
STUK. He(- fe^t thans mcer dan denig goorten>

waar van veclcn tot de Heefiers behooren, als

volgt.

Sou™* ^ -^aëtrcliade mst een ongedoornde Heefier.

riSSf* achtige Steng
, de Bladen ovaal, Wollig,

Uum
iea effenrandig en famengefielde Kransjes.

^
Wollige.

Zeer Wollige Virginifche Nagtfchade, die

ongedoornd is , vindt men deeze by Pluke-
netius getyteld en afgebeeld. Men agtze

met de Boomachtige van Plu mi er, die

WoIIekruids Bladen heeft , overeenkom ftig. 't

Gewas, derhalve
, groeit natuurlyk in Amerika.

s.ILm (*) Nagtfchade met een ongedoornde Heefter-

c™*£' achtige Steng , ovaale effenrandige Bk'

felle.

1"""
den en Draadachtige zydelingfe £losm-

fteeltjet,

" Hou-

fi) SoUmum Caule inermi fruticolb, Foliis ovatis tomenta-
tïs imegerrimis , ümbellis compofitis. Syst. N*t. XII Gen,
iyo. p. 172. Veg. XIII. Gen. zji. p. iSfi. Sol arborescens V«-
iasci folio Plum. Spa. 4. Sol. max. tomentofum Sec. PlUK-

:aul. in. frut. Fol. ovat. i

Ibid. Solan. Caule inern

<0l Afric. lign. folio attoi

i>*gdiat. U. p. 68.
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Houtige Jfrikaanfe Nagtfchade , met zwart IIL

groene fmalle flomp langwerpige Bladen , is
Afd^

deeze door Boerhaave getyteld. Aan 't Hoofd-

onderfte der Takjes groeijen tropjes van Bloe-STüI*

men. De afkomst is uit Guinée 3 waar van

het den bynaam heeft.

(3) Nagtfchade met een ongedoornde Heefter- m.
achtige Steng, Lancetvormige uitgegulpte p^Z*
Bladen en ongejteelde Bloemkransjes.

^fr"""

Deeze is
, by D d o n é u s , onder den naam

van Valfche Brafilie - Peper , in 't Latyn Pfeu-
do - Capficum , afgebeeld en befchreeven. 't

Gewas heeft inderdaad met dat van de Cap-

Jlcum veel overeenkomst en wordt in Italië

Amomum Plinii genoemd : de ronde roode

Besfen verfieren het grootelyks , gelyk men
daar van ook dikwils tot Sieraad op Apothe-
kers - Venfteren gebruik gemaakt vindt, doch

in het Zaad is geene heet- of fcherpheid, ja

byna geen Smaak. De afkomst zoude, vol-

gens onzen Ridder , van 'c Eiland Madéra
zyn.

(4) Nagt-

Uft. 4S-

C, B.
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Hl. (4) Nagcfchade met een ongedoornde Heefter-

Afdeel. achtige Steng en dubbelde Bladen , hel

Hoofd- eene kleiner : de Bloemen in Kroontjes.

STUK.

iv. De gedagte verfchillendheidheid der Bladen

i^SSTondedifcheidt deeze Soort genoegzaam. Zy heeft

jweebia- dezc i Ven Lancetswys' ovaal en de Vrugten als

in tweeën gefpleeten 3 en fchynt uit Amerika

afkomffig.

.v. (ƒ) Nagtfchade met een ongedoorde Heefter-

BukZZ achtige bogtige Steng ; de bovenfte Bladen

r*.^
^

Piekvormig ; de Trosjes gekroond.

Het bekende Gewas, dat men gemecnlyk

in 't Nederduitfch
, volgens den Latynfchen

naam , Bitterzoet noemt , is eene Kli?7imende

Nagtfchade ,
gemeen door byna geheel Europa.

Zo wel ,
naamelyk , als het in Sweedcn aan

de kanten van Moerasfen en in vogtige Haa-

gen groeit , komt het voor in Ooftenryk, in

Engeland, Vrankryk, ja zelfs omflxeefcs Mont-

pet-

Clif. IJ. Hart. CUf 61. ROYFN

f. 4-

(,) Solanum Caul. in. f™««n*

jol. Mat, Aftd. 9 j. ROTEN Lu*dh*t

Solanum fcandens feu Du'cama.a.

Du!c. Africanum. Dill. EUh. 36;.
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pellier en in Karniolie. De Sweeden geeven 'er Iir.

verfcheide Naamen aan; de Duitfchers noemen Af»sel.

het Hemskraut , Je langer je lieber , of ook FIoofd-

Bitterfufs; de Engelfchen Bitter/weet of Woody %TUK'

Nagtfchade ; de Franfchen la Douce amére of

Vigne de Judée ; gelyk Camerarius hetzel-

ve Vitis fylvejlris tytelt. By ons heet het

ook Alfsranken , doch by 't Gemeene Volk in

de Steden Hoe langer hoe liever , en by de Boe-

ren Qualfkrt zo de Hoogleeraar d e Gok ter

Het is een Gewas , dat fomtyds wel Stam-

men maakt van een Duim dik, taamelyk vast

van Hout, doch in 't midden voos , met een

•witachtige Schors , geevende verfcheide Ran-

ken als de Wyngaard uit , die langs de Boo-

men, aan den Waterkant, verfcheide Voeten

hoog opklimmen , en fomtyds ook wel in der-

zelver holle Stammen , inzonderheid in die der

Wilgen, geworteld zyn. Gedagte Ranken bly-

vcn in 't eerde Jaar altoos groen , bezet met
Bladen, die zodanig verfchillen, dat fommigen

enkelden Hartvormig gefpirst , anderen in drieën

gefnecden , of met twee kleinere aan 't Grond-

ftuk voorkomen , en lang gefteeld. De Bloe-

men groeijen by Kroonswyze Trosjes op Tak-

kige Steeltjes : zy zyn Raderachtig en Violet

van Kleur, met eene geele Kolom in 't midden

,

die uit de famengevoegde Meelknopjes beftaau

De Kelk is klein : de Styl langer dan de Meel-
draadjes

s en het Vrugtbeginzel wordt een
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Afdeel, ronde roode Befie, die laf en onaangenaam van

v. fmaak is , bevattende ,
volgens de Waarneeming

ISï.
D

van Doktor Scopoli, twintig Zaadjes. Het

NaSt- komt niet alleen met Violette , maar ook met

fckadi. dubbelde Bloemen , ja met bonte Bladen voor,

welke laatlte , als iets fraaijs , in de Tuinen of

in Fotten gehouden wordt.

Men vindt de Alfsranken aangepreezen tot

het wegneemen van inwendige Verpoppingen

van de Lever en Milt, en dus in 't byzonder

niet alleen tegen de Geelzugt, maar ook tegen

de Waterzugt , als van eene Purgeerende en

Pisdryvende hoedanigheid zynde. Doorgaans,

echter , vereifchen deeze Kwaaien kragtiger

Hulpmiddelen. Het Sap der Bladen, evenwel,

bevondt P a r k i n s o n een fterk Purgeermiddel

te zyn (*}. Doktor Scopoli heeft de nut-

tigheid van het Afkookzel der Ranken (Stipites),

niet alleen in vergaaring van Slym, maar ook

in de Schurft, jicht en zelfs in Venus-Kwaa-

len , wanneer hot lang en rykelyk gebruikt

werdt , waargenomen (f). Buiten twyfel is 't

een zeer goed openend en bloedzuiverend Mid-

del ; doch of bet de Houten en Wortelen , daar

toe in die Gevallen gewoonlyk in gebruik , over-

treffe , zou te onderzoeken liaan (j). De
Stee-

(*) B.AJ1 Svr.tpfts Metbtd. Stlrp. Eritt. p. 307.

ZUUa , ei ir.primis BOERHAAVIU8 Uudat ; idemfue adf*t>»
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Stcchn van die Gewas zyn , als bekend is, te- III.

genwoordig in algemeen gebruik , als een Ge- A?D£Ei

neesmiddel voor Borstkwaalcn, die uit Verkcud- HooÊn
beid ontdaan. Uitwendig dient een ,Pap van

STUK*

^aden tot verzagting en oplos fing in Ge f >%?'
zwellen der Borften en Kneuzingen. Het Vrouw-
volk in Toskanen gebruikte, volgens Mat-
t h 1 o lu s , het Sap der Beffen rot het wegnee-
men van \ Ia'- 1

. :n en Sproe ten in het Aangezigc

en tot verfraaijing der fchoonheid van 't Ge*.

Iaat(*).

Als eene Verfchcrdenheid brengt L i n n je u s

hier t'huis , het Afrikaanfche Bitterzoet, met
dikke ruige Bladen, door. den geleerden Dii>
lenius, m de befchryving der Planten van

den Ekhamfchen Tuin ,
voorgemeld en afge-

beeld. Ray maakt ook gewag van een Ze
Bitterzoet , aan de Zuidelyke Kusten van En-
geland op veele plaatfen gemeen , 't welk de

geleerde Kruidkenner, , Doktor BrowNe, hem
verzekerd hadt , in de geheele geftalte en in

Soort van hetgewoone te verfchilien.

(2) Nagtfchade met een ongedoernde laag vm
Ree- s'i*™

itiui : doch buiten twyfel zal zyn Ed. daarmee

*) Geoïfr. Mm. Med. III. p. Cam. Epit

) StUnum Cnule iiiermi fuffraticoib , Fel. au
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IIU HeefteracJitige Steng , de Bladen Wig-
Afdeel. vormig, uitgegulpt en glad.

stuk» Behalve de Boomachtige Nagtfchade , met

Mfx«- hoekige Bladen en eene Goudkleurige Vrugt,

door Plu mier in Zuid • Amerika waargeno-

men , wordt hier toe betrokken die met eea

zeer groote geele Vrugt, van dezelfde Kleur,

welke Pater Feüi l LéE gezien hadt in twee

Tuinen te Lima , Hoofdftad van Peru. De
hoogte van 't Gewas bevondt hy omtrent zes

Voeten , de Bladen hadden meer dan een Voet

langte en breedte , en de Bloemen de wydte van

by de twee Duimen : wordende de Vrugt , die

twee Duimen dik was , Oranje , Apptl van

Quito genaamd ; want het Gewas hadt men van

daar bekomen en zy hadt de figuur en Smaak

van Oranje « Appelen.

ix. (9) Nagtfchade met een byna ongedoorndt

gSltZ/e
Heefterachtige Steng , dc Bladen langwer-

^Ss!' pig ovaal, diep uitgegulpt en ruuw.

Thans wordt de Bonaires Nagtfchade van Dit-

Folio &C. FFUILL. Pt

ies«ns &c. Plum. Ie
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lenids, op deeze manier, van de voorgaande III.

afgezonderd. De hoogte kan ik echter niet
Ari

Jr
EEI-

zien , dat aanmerkelyk verfchilt (*). De B!a- Hooró-

den zyn driehoekig , Lancetvormig , breed ;
nvK'

(welke drie hoedanigheden naauwlyks overeen

te brengen zyn); kaal en ruuw van Oppervlak-

te. De Takken geeven op zyde Steeltjes uit,

met by de vyf Bloemen , eenigermaate Kroont-

jesachtig : de Bloemen , knikkende
, zyn groot

4

en wit , van buiten Wollig, met geele Meel-

knopjes : de Besfen als die van den Lyfterbe-

uen Boom.

Van de ongedoornde gaa ik thans tot de ge-

doomde of ftekelige Nagtfchaden over.

(a2) Nagtfchade die een gedoomde Heejler-

achtige Steng heeft , de Bladen JVigvor- Ü--^
mig met hoeken , eenigermaate Wollig ew

Tndilche*

effenrandig, met regte Doornen wederzyds.

De Hoogleeraar J.Bürmannüs heeft van
deeze Soort een zeer fraaije Afbeelding gege-

ven,

(*) Frutex Orgy*!is &• ultra, zegt onze Ridder van dee-

ze, dat is een Vadem en daar boven. Cette MorelU s'eUve

* me Toife , zegt Pater FEUiu.eE van de andere: dat is zes

(22) Stlmmm Caule aculesto fruticofo. &c. Ft. Zeyl. 94.
Hm. Oif, 61. Royen Lugibat. 424. Sotanum Ind. fpino-

fum,^Flore Borraginis. Rob Ic. 23. Diix. Ettb. 362. T.
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ven , onder den naam van Heefterad

W

'jU

lige fr'agtfcliade , niet gegolfde zngte Bladen',

die van or/e^n p,rys zyn' , met geelachtige

Doornen gewapend. Zyn Ed. befchryjfc dezel-

ve omüandig, en merkt aan, dat het een Hou-

tige Heefter is, met eeren paarichen Bast, die

zig door zekere Haairtjes geelachtig vertoont.

De Steelen zyn bezet met Beenachtige, fpicfe

geele Doornen , welke langs de Ribben der

Bladen, doch yler, voortloopen. De Bloemen

en V rugten komen met die van de ge^oone

Nagtfchade overeen ; doch de Besfen zyn geel.

• (23) Nagtfchade , die een gedcernde Heefte*

achtigc Steng heeft , de Bladen Eivor-

mig me: ftompe Kwabben en wedenyds

regte Doornen , de bovenfttn gekleurd.

Wegens de brtrinheid der Takken aan de

Zonzyde heeft dceze den bynaam. Boer-
haf ve heeftze Amerikaan, che Nagtfchade,

met den Stam en de Steelen zwart en gedoom-
de Bladen als van Beerenklaauw ,

getyteld. Aan

de bovenzyde dier Bladen zyn de Doorne*;
fchoon paarfch , fomrvds met een bfeekeü

Brrd omrinr-d : de Bloemen Vio\ < : de Bladen

uftgo ;ul u en wederzyds groen. Het Gewas groeit

in Amerika.

(21) Nagc-
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(24) Nagtfchade die een gedoomde Heefter- III.

achtige Steng heeft , de Bladen Pieks-
Af°™*

wjj' gehoekt > ?7aet r*gfe Doornen ter FIoofd*

wederzyde , *ra TVqjjVx.
"xnv

Deeze Karolinifche heeft wel een Heefter- csroUnm/t.

achtigen Stam of Steel , doch is een Jaarlyks£.°'
lw"

Gewas, met Bloemen van Bernagic, die eeni-

germaate geaaird zyn.

(25) Nagtfchade met een gedoomde Heefter- xxv.

achtige ronde Steng, de Bladen als Vins-
So
™*ï™

wyze verdeeld en uitgefneeden ; met yle sotton».

Doornen , naakt ; de Kelken gedoomd.

De voorgaande heeft de Bladen ruuw, doch

naauwlyks Wollig: deeze zonder eenige Wol-

ligheid. Hermannus heeft 'er de Afbeel-

ding van gegeven , onder den naam van Afri-

kaanfche HeejUrachtige Appeldraagende Nagt-

fchade, die gedoomd en zwartachtig is, met

rir*Cliff. ij. ROYEN Lugdbat. 424. Sol. CaroHnenfe Spï

Kift. BI. p. 521. S. 13. T. 1. i5« Sol, Ipinofum Sec, Pluk,

IUDEEMVtSTl».
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III. de Bloem van Bernagie en diep ingefneeden
Afdeel.

g]a(jen ^ zvnde van Breyn getyteld , Boom-

Hoofd- achtige Gedoomde Nagtfchade van de Kaap der

stuk. Goede Hope. Zy groeit aldaar aan de kanten

fikldu' van Graften en op andere ongebouwde plaat-

fen , wordende hier in de Tuinen door Zaad

of aflegging gemakkelyk vermenigvuldigd. Hec

worde een Heefter van anderhalf Elle hoog,

met Houtige Steelen , uit den groenen zwart-

achtig en met fcherpe Doornen overal gewa-

pend , zo wel als de Steelen en Ribben der

Bladen, welke , door hunne Infnydingen, veel

naar die van den Ganzen - Diltel gelyken. De

Vrugten hebben de grootte van de zogenaam-

de Appeltjes der Liefde ; zy zyn eerst groen,

dan geel en worden door de rypheid zwart : het

Vleefch derzelven hadt die ervaren Kruidken-

ner Vergiftig bevonden ; doch van den Wortel,

die fcherp en bïtterachtig was, hadt hy het Af-

kookzel , op het voorbeeld der Hottentotten

,

tot ontlasting der Waterzugtigen met goed ge-

volg altoos voorgefchreeven.

xxvi. (*6) Nagtfchade met een gedoomde Heefter-

oblique ovatis repaniis. Ibd. So'. Cui'. acul. fruricofo , F°-

lanum fp-nofum Fruftu rotun-io. C. E. Pi».\ 67 . Sof. Mthi>

opicum maxime tomentofi.n Sa\ ri.UK. Alm. %si. T. 31*.

f. i. Solarium Pamiferum frutesccr.» &c. Sok) Caulcfpiu*

/o. BOERH. Lugdbut. II. p. 6?. N, ij.
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achtige Steng, de Doornen Wollig zo wel IIT.

als de Bladen, die fcheef Eyvormig en aan

de kanten uitgegulpt zyn. 2^°"

Waarom de voorgaande Soort, van hetZuid-
/c^g

f~

end van Afrika afkomftig , den bynaam van

Sodoms - Appel voere , is my duifter. Dezel-

ve immers zou beter voegen aan Ideeze Soort ,

wier Woonplaats gefteld wordt in Paleftina,

en, zo wy dezelve, met Birserus, houden

voor de Gedoomde Nagtfchade van Bauhi-

n u s , dan moeften het de Poma Hiericontea

of Appelen van Jericho zyn, van Impera-

ttjs. Hoe 't zy, de afkomst is uit de Oofte-

lyke deelen van de Middeilandfche Zee , en

het wordt van onzen Ridder aldus beichree-

ven.

„ Een Wollige Afchgraauwe Steng , met

„ dikke , regte, korte, geelachtige Doornen ,

„ die , behalve de Punt , Wollig zyn : de Bla-

„ den Eyvormig , aan de eene zyde korter ,

dik, Wollig, ftomp; de jonge Blaadjes Vins-

„ wyze uitgefneeden en witachtig aan den

a,
rand , met drie Stekels op de Rib : de Steel-

„ tjes van onderen gedoomd. De Bloemfteel-

„ tjes uit de zyden van de Steng ; het voor-

„ naamfte met den Kelk gedoomd; de overi-

„ gen onvrugtbaar ongedoornd. De Bloem als

j, die van Bemagie, uit den blaauwen Purper-

9S kleurig.

(*7) Nagt-
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jJll'su ^ Na2tfch3de mt een gedoomde Heefter-

v. * achtige Steng, Naaldswyze Doornen,
Höofd

• Hartvormige
, ongedoornde een weinig uit-'™* gegulpte Bladen , de jonge Blaadjes als

SoUrlm ™t Poeijer beftrooid.

Najtfchf-

6
Van deeze , die tot Afrika of de Kaap be-

<c
- hoort, wordt van den Ridder gezegd, „ dat de

3) Steng en de geheele Plant Wollig zyn, met

„ zeer dunne naakte Doornen : de Bladen Hart-

„ vormig
,
Homp , uitgeknipt , hebbende de'

„ Rib byna alleen gedoomd , en dïc eerst: uit-

5> komen aan den rand met een Violet Poeijer

„ van ge/tarnde Haairtjes befprengd. De Vrug-

„ ten Goudgeel , van grootte als Aalbesfen."
Hler wordt van den Heer Muhhay thans
bygevoegd (*J, dat de Bladen wedtrzyds groen
zyn

; doch hoe kan dan de Afbeelding vanT R i dm F e T t i , onder den tytel van Afrikaan-
Gedoomde Nagtfchade , met gryze gegolfde

Bladen, hier ftrooken? „ De 'Steng derzelve,

Si uit den groenen grysachtig, was by hem nooit

s> meer dan twee Eïlen hoog geworden ,geevende

OU. Sol. Cnul. acid. frut. Fol. cerd. villofis repandis, Caly-

6. RAJ. 35 ;. sol. Fol. & Caule fpincfis. MoK-Vto.'
3i6. sol. fpin. maxime tomemofum. BOCC. #f. 8, T. s.
(*) Sju. Hat. reg. XUL p. 1S9.
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„ digt by den Wortel een menigte van Scheu- Hl.

„ten uit, die met geelachtige dunne Stekel-
Afd*el"

„ tjes bezet waren , en de Bladen bedekt met Hoofd-

„ eene zonderlinge Kleur, als uit wit, geel en
TVSm

„ groen, gemengeld." fchJe?'

De aanhaalingen zyn derhalve hier wat dui-

fter , en deeze Soort fchynt zig niet duidelyk

van de voorgaande te onderfcheiden ; temeer,

dewyl de Hoogleeraar A. van Royen geene

Soort met ongedoornde Kelken opgegeven heeft.

Ik bezit een Takje , dat tot de een of andere

behooren moet , als zynde betrokken tot de

Twaalfde Soort van Boer ha ave en waar-

fchynlyk in de Leidfche Tuin geplukt. Die

Soort voert den tytel van /Ippeldraagende ,

Heefterachtige Nagtfchade, met Bernagie - Bloe-

men , het Blad Wollig en grys ; de Steden alleen

gedoomd , en deeze maakt ook de Twaalfde

Soort by den Heer van Royen uit; doch

nlzo de Kelk hier niet geheel ongedoernd is,

7.0 zou het eer fchynen te behooren tot zyne

Dertiende Soort , die tot de voorgaande van

ónzen Ridder betrokken is
, N

en waar toe de

Leidfche Hoogleeraar de Vieren tvvintigüe van

Boerhaave t'huis brengt, welke den ty-

tel voert van Gedoomde gryze Nagtfchade, met

Vkgefneeden Bladen, een Bernagie- Bloem, en

geeie Vrugten , die de grootte en figuur hebben

van een Hoender - Evtje (*).

't Ge-

(*) Hoe grappige feilen de ntufcpers reroirzaaken kan, die

if. DESU IV. STUB,
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III. 'c Gezegde Takje dan , hier in Fig* i , op
'Afdeel.

pjaat ^ volmaakt in de Natuurlyke groot-

Hoofd- te afgebeeld , heeft den Steel en Bladen met
STÜK« een digte Wolligheid als Vilt bezet ; de Bla«

jcbldf*' den zyn geheel ongedoornd ; doch aan de Kel-

pl. xr. ken , inzonderheid van de ontlooken Bloem ,
's'

z
' komen Doorntjes voor, die, gelyk de ande-

ren , Naaldachtig fpits, geel en naakt of glad

zyn. De Bloem , in vyven gedeeld , heeft

Meelknopjes van aanmerkelyke grootte , die

hier. waarfchynlyk door de drukking, wat van

elkander afgeweeken zyn ; en in 't midden een

bruinen langen Styl, met een (lompen Stempel.

Maar, het geen my allermeest ten opzigt van

deeze Soort bevestigt is , dat de zagtjes afge-

veegde Wolligheid zodanige Sterswyze Pluisjes,

als Zandjcs , uitlevert , welke door iterke ver-

gTooting, by Letter C, in drie poftnuren afge-

beeld , de weezentlyke Gejlernde Haairtjes ,

welken onze Ridder aan de laatfte Soort toe-

fchryft, vertoonen. Men ziet hier, hoe dezel-

ven een Steekje tot inplanting hebben , daar de

Straalen , tot zevenj, agt of negen in getal , van

afkomen
, fpreidende zig Sterswyze naar alle

het nazien van d«n Authetxr of het Oiigineel altoos , wanneet

men gelegenheid heeft
, noodig maaken, blykt hier; alzo men

GMiinacti mtpiïtudlnt &* farmi , in plaats van OvuG, gdyk
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kanten uit. Derhalve kan deeze Wolligheid tot Hr.

een der aartiglle Voorwerpen van 't Mikros-
AF

y
EEt

koop verftrekken. Hoopd-

(28) Nagtfchade met een gedoomde Ree ]

achtige Steng , de Bladen fiomp Lancet- Babam<nj<

vormig , uitgegulpt , aan den rand omge-g^^
boogèn; de Trosjes eenvoudig.

Op Providence , het voornaamfte der Baha-

ma- Eilanden , is deeze Soort van Nagtfchade

waargenomen , wordende deswegen de Bahama-
fche getyteld. Het fchynt de zelfde te zyn

,

welke S l o a n E op Jamaika vondt , met blaau-

we Bloemen.

(29) Nagtfchade met een gedoomde Heejler* xxix.

achtige Steng , de Bladen /pits Lancet- v-if^Z'
vormig s by het Steeltje wederzyds omge-
kruld; de Trosjes eenvoudig.

Deeze Soort is aan de voorgaande zeer ge-

Jyk ,

(ig) Solarium Caule acul. fmt. Fol. lanccol. tepandis obm-
Gsmargine reflexis , Racemis fïmplicibus. Hart. Cliff. 64,
Royen Lugdbat. 424. Sol. Bah. fpinofum. Dill. Eltb. 26j.

ttemleo. Sloan. Jam. iog. Hifl. L p. 3 g. ifn. f.
*.

(29) Solanum Caule acul. frut. Fol. lanceol. acuminatis , Bafi
ntrinqae revolutis , Racemis fimplicibus. Syst. Nat. Sol. fpi,

nifetum ftutcscens, Spinis ignris , Amcricanum, PLUK, Mm.
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III» lyk, maar de Eloemen zyn wit, niet blaauw
FD

v.

FL
achtig; de Bladen gefpitst , niet ftompachtig

:

Hoofd- de Doornen fterker , menigvuldiger en Vuurig
stuk»

roQcj yan j(_]eurt Deswegen is het Gewas Ame*

rikaanfche Heefterachtige Nagtfchade met Vuu-

rige Doornen van P l ü k e n e t getyteld , welke
5
er Bladen wat fmaller dan die van Kerts - Ton-

ge aan toefchryft en meent dat 'er de Mexi-

kaanfche Boom Enguamba zeer naby kome

,

uit wiens Besfen een Olie geperst werdt van

dien naam , zeer nuttig om Gezwellen te doen

verfiaan en tot Geneezing van Zweeren.

xxx. (3°) Nagtfchade met een gedoomde Heejler-

trfilutZ.
achtige Steng , de Bladen Wigvormigs

Drickwab-" byna driekwabbig
, glad ,Jlomp en weerloos.

Deeze , zo wel in Oost. als in Westindie

voorkomende , heet de Jamaikafche Gedoomde
gladde Nagtfchade met kleine Bladen die min-

der diep ingelheedcn zyn, by Plükenet.
Van de Oostindifehe, uit Java overgezonden,

geeft de Hoogleeraar N. L. Burmannus
een fraaije Afbeelding, en wyst tot dcbefcbry*

ving van LiNNiEus, die 'er kleine Besfen,

als van Vlier aan toefchryft, doch twyfek of

de Kaapfche en Westindifche ook byzondere

Soor-

Cio) SolaKum Cau!e acnl. fmr. Fol. Cuneiformfo» fo'-fri-

lobisghbns obtaüs inermibu;. S;r. A\a. So\. f? : n ..frni Ja-

maiccnfe , Foliis parvis minus profundc latiaiaus.. EWK, M*-
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Soorten zyn , dewyl de eene kleine witte, de III.

andere gioote Violette Bloemen heeft. Afd*e«
, v » T n , ,

Hoofd»
(31) Nagtfchade met een gedoomde Heefter- <tuk,

achtige Steng, en drievoudige Eyvormige xxxr.

effenrandige Bladen. trifiÜi
Dnebladi/

Gedagte Hoogleeraar geeft ook een Afbeel-
sc*

ding van decze nieuwe Soort, welke op Koro-
mandel groeit volgens den Heer Oütgaer.
den. Dezelve heeft de Steelen Heeiterachtig

èn zeer glad , yl bezet met kromme Doornen.

(32) Nagtfchade met een ongedoornde Heejler- XIXII .

achtige Steng , de Bladen LancetvormigH'™e»f<

glanzig effenrandig ; de mee/te Steeltjes fch™*'

met twee Bloemen.

Deeze en de volgende Soorten van Onge-
doornde Nagtfchade , zyn door den Heer Jac-
quin in de Westindiën ontdekt. De tegen-

woordige by de Havana, in lommerryke Bos-

fchen aan den Zeekant, groeijende, was een

Heelter van vyf Voeten hoog , regtopftaande ,

met een zeer groote blaauwe Bloem, vlak uit-

gefpreid, met dikke Meelknopjes , niet aan

el-

ft SoUnum Caule scul. fmricofo , Folïis tematis <mci8
"Otegerrimis. Burm. Fl.bd, p. 57.

tidis integerrimis
, Pedunculis fubbifloiis. Syst. Nat. M*nL.

7- jAcq. Amtr. Hi/l. T. 35.

« DKL, IV. JUK»
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III- kander raakende , en de Vrugt een Eyronde,
'

A!D
^

L
' gladde, donker blaauwe Befic, met Nierachti*

Hoofd- ge Zaaden.

siïJJw (33) Nagtfchade met een ongedoornde Heefter*

. KMO»»-' achtige Steng ; de Bladen Lancetvomig,

croste, uitgegulpt , gegolfd, de Bes/en aan lange

regtopjlaande Trosfen.

Deeze kwam zyn Ed. in 't Krcupelbofch aan

den voet der Bergen op Martenique voor, zyn-

de een Takkige Heeftcr van vier Voeten hoog,

welke door haar Gewas zeer naar de Bahama-

fche gelykt , zo onze Ridder aanmerkt, heb-

bende witte Bloemen en kleine roode Befiën.

Voorts heeft die zelfde Heer op dat Eiland

nog eene Soort gevonden , welke zyn Ed. de

Droevige Nagtfchade noemt , zynde een Hee-

fter - Gewas van agt Voeten hoogte , doch zeer

onbevallig , met Bladen van agt Duimen lang ,

Ewartachtig groen , kleine witte Bloemen en ron-

de vuil gecle Besfen. Een andere, door hem

de Bombafche gctyteld , was een Kroon - Boom-

pje van twaalf Voeten , met Bladen van een

Voet lang en witte Tros - Bloemen , zyn Ëd.

op 't Eiland Tierra Bomba , by KarthageM,

voorgekomen. In de Bosfchen 3 by die Stad ,

voedt

(3ï) Solmum Caule inermi frut. Fol. lanceol. repandls un-

ilalatis, Racemis longis teftis, Syst. Nat. Mant. 47. J*c%
Amcr. Hi/l. 50. T. 30.
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vondt hy een dergelyke Heefter van zes Voe. ni.

ten , niet volkomen ongedoornd , met Trosfen , Aw>**L.'

twee of drie Duimen lang , van blaauwe Bloe- Hoofd*

men en ronde Besfen. ITU«.

(34) Nagtfchade met eene gedoomde Heejler-

achtige Steng en ovaale Bladen. l*uu£?
Peruviaan-

Deeze Soort is een Heefter die de Geftalte

van het Lyciumheeft: de Sceng is ongedoornd,

maar alle lakken loopen in een Stekel uit. De
Bladen zyn klein , niet zeer fpits, wederzyds

glad , gedeeld : de Bloemen Raderachtig zonder
"

Pypje : de Kelken met vyf fpitfe Tanden : de

Meelkoopjes korter dan de Bloemen , die enkeld

op zyde van de Takjes groeijen. De Woon-
plaats fchynt in Peru te zyn.

L t c 1 u m. Boksdoorn.

Een Pypachtïge Bloem, wier Keel gefloo-

ten is door een Baard van de Meeldraadjes

;

öe Vrugt een Befie met twee Holligheden en

veele Zaaden : maakt de byzondere Kenmer-

ken uit van dit Geflagt, waar in vervat zyn vier

Soorten, als volgt.

(i) Boks-

: Spinofo fiuticofo Folüs elliptó
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III. (1) Boksdoorn met lange > /malle , Bladen.
Afdeel,

Hoofiv Het Lycium is by de Ouden bekend geweest
itik.

als een Heetterachtig Gewas, met Bladen als van

ilhum Pa 'm » en Doornen ; zynde deswegen ook Pyxa-

Afr^m. cantha genaamd. Toürnefort en zyne

kaantcb" navolgers hebben het onder de Rhamnus betrok-

ken , als waar aan zy ook een éérbladige Bloem

toefchreeven. Thans wordt het , met reden ,

daar van afgezonderd , en dus mankt deeze eer-

fte Soort een Gewas uït,'t welk Cldsiüs af-

gebeeld heeft als een Byfoort van zynen eerften

Rhamnus
,
en Bofrhaave genoemd heeft,

Afrikaanfche met lange Doornen , een witte Schors,

en eene hlaauwe Vrugt. De Bladen van deeze

zyn klein , fmal en dik, van eene Zoutige Smaak
en de Bloemen paarfch , gehk Baohinüs
opgemerkt heefc. Het was door N t s s 1 E

,

reeds in 't begin deezer Eeuw, wegens dc

fraaiheid en gedaante der Bloemen , als naar die

van de Jasmyn gel ykende , met den naam van

Jasminoides vereerd, en is door Trew, uit de

Te-

J77. rig. Tin- Gen. 261. p. ij. Hort. Clijf. sTl^V/it



Tekeningen van Emret, aan 't licht gegeven

,

daar men naauwkcurig de deeicn van de Bloem A

en de gcfteldheid van de Vrugc kan zien. H

(2) Boksdoorn met Lancetswyze Bladen, de

Kelken meest in tweeè'n gedeeld, £*

De bynaam fchynt oneigen voor een Gewas,
dat men zo wel in Afia, als in Afrika, ontmoet.
Het zou de Jaminoides met Wilgen - Bladen
van Michelius moeten zyn , en de Kleur

der Vrugt is niet genoegzaam om dat groote ver-

fchil in de Bladen aan een zyde te ftellen : te min-
der, dewyl die Kleur door de rypheid veran-

dert , gelyk Trew waargenomen heeft, gee-
vende van deeze ook een fraaye Afbeelding. Gc-
dagte Vrugt was onryp

, zynde geelachtig groen

,

en wierdt door de rypheid paarfch. Evenwel
kon de eerfle Soort van Michelius naauw-
lyks hier t'huis gebragt worden , wanneer men
zyne Figuur met die van Ehret, ook van dee-

ze gegeven, vergelykt, en dus zou ik de Vreem-
de Rhamnus, die Rosmaryn - Bladen heeft , wit-

achtig van Kleur, van de Kaap der Goede Ho-

pe

(a) Lycium To\. Ianceolatis, Cslydbn» bifidis. Rhamn.
pcregr. Rosmarini folio, candidior. Pluk. Mm. 317. Mmnt.

Hi DKEL. IV. StVK.
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pe afkomftig, met Plukenet veeleer tot de

' voorgaande Soort betrekken , en kan ook niet

zien , hoe de Afrikaanfche of Barbaryfche van

Shaw, met Bladen van Varkens - Gras en kleï-

"ne witachtige Bloemen , hier t'huis behoore.

De Oostindifche of Sineefche, daar Trew
de Afbeelding , (onder den naam van Lycium

met langwerpig Lancetswyze Bladen en en-

kelJe (*) uitgefpreide Bloemen in de Oxelen,

hebbende de Takken yler gedoomd ,) van geeft,

Is een zeer fierlyk Gewas, verfchillende van de

andere Soorten , doordien het den Kelk in tweeën

of in drieën gedeeld heeft; de Bloemen vanbin-

nen fchoon Violet , aan den Keel donker ge.

ftreept , doch van agteren bleekrood: de Bladen

gelyken veel naar Wi'gen bladen , inzonderheid

de bovenften die kleiner en fmaller dan de on-

derden zyn. 't Gewas beftaat uit flappe Ryzen,

die zig niet kunnen ophouden , doch niettemin

een groote hoogte bereiken; wordende fomtyds

wel twaalf Voeten lang. Het verdraagt, zegt

LiNNiEüs , onze Winter - Koude.

(3) Bok^doorn met fcheeve Bladen s en bogtige

* ronde Takken.
r De

(*) Floribus fiSUrih patentiius mtaribus zegt Tbew. Hier

oplaat onze Ridder a;mftonds volgen , Fiortt e fingulis Gen-

mis 2 —— s , Pedur.eulis prtpriis : 't welk tegenftrydi'g Ichynf.

Veg- XIII. Mant. 47. Lycium Fol. cuneiformibus. F7r. Clif.

14. Sp. Plant, I. p. 191. Jasminoides aculeatum Saücis folio

,
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De gcdagte zwaarigheid is eenigermaate weg- UI,

genomen , door de Jasminoides van Miche- fd
v
eel»

l 1 ü s , met Wilge • Bladen , tot eene nieuwe Hoofd.

Soort te maaken , onder den bynaam van Eu-*
TVK'

ropifche,, gelyk onze Ridder thans doet , heb-
£olisdeerm'

bende dezelve te vooren reeds Lycium met

Wigvormige Bladen getyteld. Dus behoort

hier dan het Gewas , dat men in Duitfchland

JBucks - Thorn noemt , om dat het met hVfce

dikke Doornen , meest aan de enden der Tak-

jes , is gewapend. Het voert ook den naam van

Spina SanEla, waarfchynlyk om dat men 'sHei-

lands Doornekrron daar van onderdek gevlogten

te zyn, en , alzo het in Landen aan de Mid-

dellandfche Zee groeit, was dit niet onmoog-
lyk. Ja zelfs merkt Miciielttjs nnn , dat

het Landvolk , in Toskanen , 'er gebruik V3n

maakt tot affchutting , en 'er den raam aan

geeft van Spina da Corone di Crocifisjï.

- „ Het verfchik , zegt Link^us thans ,

„ van de Barbaryfche Boksdoorn, doordien het

„ regtop kan ftaan , zonder Steunzel ; dat de

j, Bladen , hoewel Lancetvormig , niet vlak

,

„ maar fcheef of bogtig zyn; de Takjes rond,

j, geenszins hoekig door eenige van het Blad-

„ Heekje afloopende Streep , met de Opper-

„ vlakte niet glad , maar eenigermaate Wollig ,
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An*ZL " en daC U' C al 'e KnopPen Doornen voorkö*

v. „ men. Van de Afrikaanfche. of eerfte Soort

Hoofd- ^ verfchilt het , door Lancetswyze Bladen cn
STUK

* de bogtige ronde Takken , t'eenemaal" : zynde

dit door zyn Ed. in de Upfallche Aljaderaic-

Tuin waargenomen.

iZ'-u
Eoksdoorn met Lancetvormige dunne glad'

*aPfuUr7. de Bladen ; de Bloemfieeltjes en Kelken

kuiSs. eenigermaate ruig ; de Kelken ah Doosjes,

Deeze, in Mexiko groeijende* volgens den

Heer Miller, is een Hcefter met ronde

Takken, d ie enkelde uitgefpreide Doornen heeft,

zo lang als de Bladen, in de mikken en oxelen;

de Bladen eenigermaate geftceld: de Bloemfieel-

tjes enkeld , korter dan het Blad, met één Bloem,

die Raderachtig is , hebbende twee fmalle regt- •

opftaande Stempels : het Zaadhuisje Eyvormig,

gefpitst, met cwee Holligheden.

Jaqüinia.

Dit Geflagt heeft zynen nanm van den ge-

leerden Heer Jacquin , die de Kruidkunde

ter opzigt van de Westindifche Gewasfen zo

loflyk opgehelderd en met zulk een menigte van

nïeu*

U) Lvclum rol. lanceohtis tenufow gïabris , Pedunculfs,

c : ^uHcsceanbiu
, Jericarpüs Capfu'aiibus. Amm*

A«d. IV. p. 3cS.
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nieuwe Soorten verrykt heeft , dat men hem bil-

lyk een Eerzuil mag opregten.

Behalve de algemeene van deezen Rang,naa-K

melyk vyf Meeldraadjes en een enkele Styl of*'

Stempel , zyn de Kenmerken , een Bloem in

tienen verdeeld , met de Meeldraadjes in de

Kelk ingeplant , een vvfbladig Honigbakje en de

Vrugt een eenzaad ige Belle.

Drie Soorten , altemaal Westindifche , komen

(1) Jaquinia , die de Bladen jiomp met een

Puntje heeft. j

Dit Gewas wordt van de Spanjaarden Barbas-^

co of Barvasco genoemd en van de Franfche In-

gezetenen der Karibifche Eilanden Bois Brace-

let! , dat is Armringen - Boom , om dac de Wil-

den van de Zaaden , die rond , van grootte als een

Peperkorrel en uit den geelen bruinachtig zyn

,

met een Gaatje doorboord en aan een Draad

gereegen , als van kleine Kraaltjes Armringen

maaken , om zig te verderen. Het is een regt-

ttammig Boompje , dikwils zeer fraay , zelden

hooger dan vier of vyf Voeten
,
zegt de Heer

Jacqüjn. De Takken komen, doorgaans

vyf

(O Jaquinia Foliis obtafis cum acumine. Syst, Nat. XII.
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II!.
.
vyf in getal , Kranswyze uit den Stam voort

,

Afpleu
en ver(jeeien zjg p de zelfde manier, gelyk de

Hoofd- Bladen ook Kranswyze beneden de Knoopen
stuis:. groeijen , zo wel als aan het end der Takken.

Deeze Bladen Ioopen, van een fmal begin, al-

lengs breeder , en in een rond , ftomp end uit,

doch altoos met een klein Puntje, zynde glad,

ftyf en Lederachtig. Uit derzelver midden, aan

't end der Takjes, komen yle Trosjes voort,

van kleine Bloempjes , die een aangenaamen

Jasmyn-Reuk hebben, welken zy, fchoon af-

gefneeden , vcrfchcidc Da -n behouden. De
Bloempjes zyn wit, eenbladig, aan den rand in

tienen verdeeld , waar van de vyf buitenlte

Tippen een Krans maaken om de vyf binnenfte,

die korter zyn. DeBesfen, als een groote Erwt,
zyn Oranjekleurig rood , en bevatten een rood-

achtige Pap , daar dc Vogeltjes veel van hou-

den , en waar in dc gezegde ronde Zaadkorrel

zit. De gekn-uïde Bladen en Takken worden

tot het vangen van Vifch, door denzeiven dron-

ken te maaken , zo men zegt, géfèzig<£ Die

zou de reden zyn , zo Loeflinc aanmerkt,

van den gedrtgten Spaanfchen naam , welke des»

* z?e 'twe.scn ook aan andere Gewasfen wordt gege-

b.Ll
r

!

r

l'.

vcn* ZYn vondc dic Gewas aan de Kust

.

van Amerika omtrent eens Mans langte hoog,

en nam nog andere dergelyken waar met £roo-

ter Vrugt. Dc eerstgrmclde zegt, dat het op

Kuraslau , Martcniquc
, by Karthagena en el-

ders groeit, doch nimmer ver van de Zee.
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("2) Jaquinia , die de Bladen Lancetvormig Hf.

ge/pitst heeft.
Afdeel;

Hoofd-
Deeze , door zyn Ed. by de Havana op stuk.

Bofchagtige Bergen gevonden, was een Hee-
j

3

j£dk
Hertje van maar drie Voeten hoog , veel naa

den voorgaanden gelykende , doch de Bladen^
nSJ'adl"

zeer ftyf en fteekende , van gedagte figuur a

hebbende en Steeltjes met één Bloem. D 1 l-

lekius heeft 'er, onder den naam van Hee-

ftertje met Geftcrnde Bladen, als die van Stee-

kende Palm, een Afbeelding van gegeven, wel-

ke zyn Ed. voor goed erkent , behoudens dac

de Doornen , welken dezelve 'er aan gegeven

heeft, door hem niet waargenomen zyn. Ltn-

kmus hadt het deswegen, voorheen, Medeola,

met Kranswyze Blstden en gedoomde 'lakken,

getyteld. -
•

'

-

(3) Jaquinia we? zeer j'malle gefpitjle Bladen. 111.

Deeze derde Soort, welke hy alleen aan den smaibia-

Zéekant by Port au Prince, op St. Domingo ,* sc'

waarnam , was een zeer takkig Heeftertje van

niaar twee Voeten hoog , 't welk de Bladen niet

34. Evithl Tol. 1 . «M. Diuu Ehku^T. iz^f.

«fa 54. T. 40. fig. 1.

] ^

R5



ft66 Vyfmannice Heeste rs.

HI* minder ftyf en als Doornen fteekende hadt ; de
Afdeel.

B ioemen enkeld op haare Steeltjes, Reukeloos;

Hoofd, de Besfen geel. Voor 't overige kwam het

fTux, Gewas , ten opzigt van de geftalte der Eioem en

Teeldeelen , als ook van de Kransbl&dJg^id&ï'

taamelyk met de anderen overeen.

Een Raderachtige Bloem , die den Styl in

tweeën verdeeld heeft , en een zeer groote Vrugt-

draagende Kelk; het Zaadhuisje met twee Hol-

ligheden ; maakt de byzondere Kenmerken uit

van dit Geflagt, dat den naam van zyne Groei-

plaats heeft.

i. De eenigfte Soort (iJ> naamelyk, is uit het

ïtAmlrl' Zuidelyklte deel van Zuid- Amerika, dat men 't

"
Amen-

I'and der PataS0Ilen Doemt
» aftomftis. Efenige

kaanfehe. Zaaden, onder Mos, dat van daar gebragtwas,

gevonden , in de Aarde gezaaid , leverden dit

Gewas uit , zynde op het derde Jaar ccn Elle

hoog , met den Stam een Pink dik , en in 't

volgende Jaar anderhalf Elle. De Schors was

groen met witte Stippen de Bladen geleeken

naar die van den Alaternus, zynde fyn getand

in de uiterfle helft, 't welk reden geeft van de

bepaaling. Zy waren glad , doch de Takken

(i) racïgonula. Sr*/. Nat. XII. Gen. zot. P. 17*.

XI 'I. P- is>2. Patagoncj FoÜh p.mira ferratis ,
partia int*

gris. DiLL. EUk. 306. T. 225. 1. ipj.



"ï NTANDXtlA* 267

bezet met dik , bruin Haar. Tusfchen de Bla- Iir.

deD, aan de Top- enden, kwamen Tuiltjes voort
Afd*el-

van Klokvormige Bloempjes, byna tot aan het Hoofd»

midden toe in vyven of ook in vieren gefneeden8,101^

en den Reuk van Vlier hebbende. De Vrugt

was geen Befie , maar Vliezig , in de Kelk ver-

Brunsfelsïa.

Een zeer lange, groote, Trechterachtige Bloem

;

de Vrugt een Befie met ééne Holligheid; maakt

débyzondere Kenmerken uit van dit Geflagt,

hetwelke dien naam van Pater P l u m i e r be-

komen heeft , ter vereering llrekkende van den

ouden Kruidkenner OthoBrunsfelsius,
die voor derdhalve Eeuw de Kruidkunde in

Duitlchland tot eenige opheldering heeft ge-

bragt.

De eenigfte Soort (1), door dien Pater in r.
'

Zuid - Amerika ontdekt , is een Heefier, met;"T
"

Houtige, ruuwe, geknobbelde Stengen of Tak
ken ; de Bladen effenrandig

, ftomp ovaal ofkaaSl

,

Srtitelvormig met een Punt , fterk geaderd en

gedeeld. Aan 't end der Takken komen Tros-
lèn van eenbladige Bloemen voort , die een lan-

ge ruige Pyp hebben , welke van boven zig uit-

breidt in vyf breede Slippen , en van binnen een

U» om, iv. stok»
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III. langen geknopten Styl bevat
,
zig met de Meel-

Afdeel.
knopJ

-

es in de Keel van de Bloem vertoonen-

Hoofb- de. De Bloem is wit , de Vrugt een Saffraan-

'1UK* kleurige , Vleezigc , Befie , welke de Zaaden in

't ronde ,
tegen den Bast of Schil aan ,

geplaatst

heeft. De Hoogleeraar D. vanRoyen merkte

aan , dat de Bloem van dit Gewas tot de Smoel-

achtigen (Ringentcs) behoorde.

R h a m n u s. Wegedcoro.

De Kenmerken van dit uitgebreide Geflagt,

buiten de algemecne van deezen Rang , zyn zeer

twyfelachtig. Eerst hadt L i n n je u s gezegd,

dat het geen Kelk heeft ; ten ware men voor den

Kelk wilde neemen de Bloem , die beftondt uit

een ondoorboord Blaadje (Petalum), van bui-

ten ruuw, van binnen r
:

cklcurd en Trechter-

vormige*;. Thans zegt zyn Ei., dat het geen

Bloemblad (Corulla) heeft, maar een Pypachti-

gen Kelk , die den Bloemkrans draagt (f) , met

Schubben welke de Meeldraadjes bcfchutten,of

vyf Schubben van den Mond die funenloo-

pen (|). Zyn Ed. telt het onder de Planten

met vyfbladige Bloemen , die het Vrugtbeginzel

bevatten. Toürnbfort, ondertusfehen

,

zegt

,

f») Gen. Plant. Ed. V. Stokh. i 7J4- p. «9.

(t> Caiyx tu'.uloius C):o\:Wet. Syst. N*t. Zlï. Stokh.

i 7<S7 & XIII. Gott. 1774. p. 14». Coiolla nolla. m-

p. 194.

(i) Squamx Oxis quinque convergente*. Ibii. Jbii.
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zegt, dat het een éénbladige. Trechterachtige IIL

Bloera heeft, in vieren gedeeld , en B e r-
Aro«u-

h a a v e een éénbladige Trechtervormige Bloem , Hoofd-

die vierblader- of vyfbladerachtig is {*). On-STUK*

ze Ridder zal het zckerlyk nader onderzogtheb-^"^"
1'

ben, doch dan behoorde hy overeenkomftig te

zyn met zig zeiven , en niet, in een en 't zelfde

Werk , aan dit Gewas een Kelk die den Bloem-

krans ( Corolla') draagt , en geen Bloemkrans of

Bloemblaadjes , te hebben toegefchreeven. Dok-

tor S co poli houdt de Schabben van onzen

Ridder voor Bloemblaadjes. De Heer Hal-
XER) die zekerlyk niet de minite is onder de

hedendaagfche Kruidkundigen , fpreekt 'er dus

3, In de Rhamnus van Tournefort en

„ eenïge Soorten van dat Geflagt byL 1 k n je u s,

„ hebben fommïge Planten tweeflagtige, ande-

3 , ren enkele Mannetjes - Bloemen. De laatfte

„ komen by den oirfprong der Bladen , uit de

„ Takken , op enkelde langwerpige Voetjes

M voort. Het is een Klokvormige in vieren

„ gedeelde Kelk , uit wier verdeelingen drie-

„ hoekige langachtige Stukjes , die naar Bloem-

„ blaadjes gelyken
,
by de Meeldraadjes zitten ,

„ welke , vier in getal , uit het Pypje van de

„ Bloem regt-op ftygen. De tweeflagtige

u Bloem heeft een dergelyken , doch kleineren

„ Kelk,

(*) Flos monoperalus , infundibuliforrois , tetupecaloldcs

rel pentapetaloides. LugJiat. 1U p. 112.

II* DEEL, IV, STVJC.
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III. „ Kelk, en Bloemblaadjes en Meeldraadjes

j

Afdeel.
^ he£ Pypje js diep in vieren gefneeden ; de 13e-

Hoofd- ;, fie vier - Zaadig. De Bloemblaadjes heeft Ra-

$TÜK*
35 jus , de Sexe Dilleniüs ontdekt" (*).

De Soorten van dit Geflagt , die meer dan

twintig zyn , heeft onze Ridder in drie Afdee-

lingen , van Gedoomde, Ongedoornde en Steke-

lige, onderfcheiden. Men vindt 'er verfcheide

Plantgewasfen onder, die altoos by andere Naa-

men bekend geweest zyn , gelyk wy zien zul.

len. Ik ftel ze volgens de laatfte üitgaave van

het Samenftel der Planten , doch, om de ver-

warring te ontgaan , met agtereenvolgende Ge-

tallen voor.

i. (r) Wegedoorn met endelingfe Doornen ^vier*

cïtTlnï deelige trreelntizige Bloemen , Eyvomi^i

rur»eeren-
-B^*» en regte Stengen.

de*
Dcezc is algemeen bekend onder den naamval

Rlmmmis , en in 't byzonder onder dien van

Catlwriieus of Purgeerende, wegens die eigen*

fchap der Bcsfcn , welke daarom in de Genees-

kunde befaamd zyn. Het Gewas, dat in de

meefe

(*) HALLF.K Ihlv. p. I6i.

(i) Riamnus Spinis rerminaübus , Floribiis qudrffidi* *
oicis, Fol. ovaris , Cmie eredo. Syst. Nat. XII. Gea. »«*

p. 175. Veg. XIII. Gen. z6$. p. 194. Ihrt. Clif. 7°- *
Suec. 193, zcz. Mat.M'i. 7z. RoïFN Lu^bat. 12+. Rhi*"

nus Catlwrticus. C. B. Pin. 47 s. TOUBNF. Injl. S9i>

Ftmpt, 7$6, Ceivispina, CORD. Hi/i, 17*.
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niccfte deden van Europa groeit , noemt men m.
in 'c Fianfch Ncrprun of Bourg-Epine, in

'

c
AFi;^w

EnirHfch C//rt/ïx • Thorn , in 't Hoogduitfch Ucor*.

Sttchdorn of Wegen -Dom , enz. Wv r^vcn STur

'er den naam aan van Rhynbefién of nuinbtfwn ^v***
om dat het by ons meest , hoewel zeldzaam

,

aan den Duinkant voorkomt, Boerhaave te-

kent het niet als een inlandfch Gewas : Comme-
lyn maakt 'er , in zyne Optelling der Planten

van Holland , geen melding van , en de Hoog-
leeraar de Gorter hadt het alleen aan den

Weg van 's Gravenhage naar Scheveningen , en

daar omtrent , in de Duinen waargenomen (*).

Het Gewas is gemeenlyk een Heefier , doch

wordt in fommige Landen een Boom , krygende

fomtyds een Stam zo dik als eens Mans Been,

de Schors bruinachtig en glad hebbende als die

van den Kerfeboom , van binnen groen en na-

derhand geel. Zyn Hout is van buiten wit,

maar naby het Hart rood. De Takken zyn met
fterke

,
fcherpe Doornen aan 't end gewapend

;

de Bladen taamelyk groot , naar die der Pruim-

of Kornoelje • boomen gel ykende ; de Bloemen

groenachtig wit ; de Vrugten ronde Besfen , als

die der Geneverboomen. Van de Takken wor-

den , omftrecks Lyons , fterke Beogen gemaakt.

Men acht het Hout , in Vrankryk , het beste om
Kolen tc branden tot Buskruid , noemende het

O) Flora JUgita. Ultr. 1717. p. «*.

II* Deel, iy. stuk.
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ïiï. Bois de Bourdaine (*). Wegens de Bladen en
Afdeel.

Ge(lalte } die het Gewas byI]a voor een wiiden

Hoofd Pruimboom doen aanzien, en de zwartheid te-

stuk.
vens ^ noemt men het alJaar Nerprun of Noirprun ,

wtgtioorr..
da(. js Zwane Pruim> Qrvma of Ilcrts-

Doorn is de gewoone naam in de Geneeskun-

de , wanneer men de Besfen gebruikt, die bit-

ter en fcherp zyn, in de Mond en Keel; of

derzelver Syroop , welke op veele plaatfen tot

een Pluis - Purgeermiddel voor het Landvolk

iïrekt. 't Is bekend , dat 'er fomtyds de Wa-

terzugt door genezen zy. Ryp zynde, hebben

dezelven van buiten eene zwarte, van binnen

eene groene Kleur, en leveren een groen Sap

uit, daar men het bekende Sapgroen van maakt;

doch onryp ingezameld worden het de zoge-

naamde Geele Besfe?i , wier Afkookzel men tot

veelerley Kleuringen kan veranderen (f). Hierom

heeft men dit Gewas ook Spina Infcftoria gehe-

ten. Den Bast gebruikt men in Sweeden niet

alleen om Geel, maar in Gothland, in 't by«

zonder, om donker Bruin te verwen. Dezelve

wordt , in de Zonnefchyn gedroogd zynde , in

Water gekookt , en het Afkookzel op de grove

Stoffen , welke de Boeren draagen
, geftreeken

,

het welk dezelven kleurt fj.). Q2) We-

(*) Zie het voorg. III. Stuk , deezer Nat. Hifi. blad*.

(t) Volgens fommigen; doch anderen flhryven dit toe aan

de Besfen van de volgende Soort. Misfchien doen deeze het zo

wel als die : aangezien men een V«w
f

daar van gemaakt ,

Scbytgetl noemt.

(DSftki. Verband. i 74z. p. 31.
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00 Wcpcdocm :,vcf endeï'n^fe Doornen ,viïr» Ut,

deelige Iweehuizige Bloemen, en harkende At^^
Stengen. Hoon*

Dus worde door onzen Ridder , thans , de
kleine Rhamnus Catharticus omfchreeven, wel- Mn*™*
ken de Heer Gekard , in zyne befchrvvingv wêndï
der Planten van Provence , voorftelt als een
Heefter met Houtige leggende Takken , met
ovaalc, geaderde, wederzyds gladde Bladen, de
Bloemen in de Mannetjes Klokvormig, met vier

Meeldraadjes; in de Wyfjes een dikachtig Pyp-
je hebbende met een zeer korten Styl , en twee
omgeboogen Stempels de Vrugt een kleine

Eefïe, welke met een geele Kleur verwt. Zou
het dan ook deeze zyn , waar van de ge-

zegde Geele Besfen komen ? (*). Zyn Ed*
onderfcheidt deLzclvcn van de voorgaande

Soort, doordien de Slippen van de- Bloemkrans

(Co*

(i) Rk.tmnus Spin. term. Fbr. quadrif. dloidj, C.iul. pro.

eumbentibus. Mant. i9 , Corollarum lacinrs longitudme Tubü

infeao: i p :r,lh .iterS. Clus. Hijt, I. p. m.' ƒ><«.'

XI. DEEL, IV. STOK.
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ort groeit in i

Hoofd ryk , wordende deswegen van Bauhinus Ly-
STUK

' ciutn Gallicum genoemd. Clusiüs fchynt

dwnT' dezelve ook in Dnitfchland te hebben waarge-

nomen , en Gesnerus in Switzerland , zo

de Heer Haller aantekent : doch of zy allen

de zelfde Plant bedoelen , en of het deeze zy,

daar het vermaarde Genees- of Heelmiddel ,

genaamd Lycium, oudtyds van gemaakt werdt,

is duifter (*).

Rhlmnus CS) Wegedoom met tndelingfe Doornen en

Lyioidts. fmalle Bladen.

&iC
' Hier wordt de Derde Rhamnus van Clu-

sius bedoeld , welke groenachtige Bloemen beeft

en zwarte Besfen , door dien Autheur op onge-

bouwde plaatfen in Spanje waargenomen. Het

was een Takkige Heefter , met lange Doornen

gewapend , gelyk hy denzelven afbeeldt , heb-

bende eene zwarte Schors. De Bladen , die by

malkander uit zekere Knobbeltjes voortkomen >

zyn , zegt hy , fmal en lang, Vleezig, gröen

terttus forte nigcr. Cx.us. Hiji. I. p. i
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van Kleur, van een famentrckkende Smaak aéar UI.

dien van Rhabarber zweemende. Het Loof was AFDy
Etl»

altyd groen; in 't Voorjaar bragt hy veele groen-Hoofd»

achtige Bloemen voort, en in de Zomer droeg STÜK»

hy Viugten als de Slee-Pruimen» rond, zwart en ij^'
4

wrang. Hec Afkookzel van dezelven werdt

,

door de Ingezetenen , als een heilzaame Stooving

voor verflapte Gewrichten , en tegen de Pynen
van het Voeteuvel, gebruikt.

(4) Wegedoorn met endelingfe Doornen ; de iV.

Bladen langwerpig en effenrandig.

Tournefort maakt melding van deeze,
se'

welke ook in Spanje door den Heer A ls tr o-

M e r waargenomen is , zynde de eerfte Soort

gelyk maar kleiner, met twee of drie Bladen uit

ieder Knop , als Olyfbooms Bladen , doch klei-

ner, glad, als met Aderen gerand, korter ge-

fteeld, ftompachtlg , en Netswys' geaderd. De
Vrugten komen enkeld voort en gelyken naar

de Rhynbefiën , dat is , naar die der Eerfte Soort*

(5) Wegedoorn met endelingfe Doornen en vier- y.

deelige twsejla$tige Bloemen. SaxatM?
tfetRotfife*

1

(4) RUmnus Spin. term. Foüis oblongis integerrimis. ibid.

Wiamnus Hispanicus Olei folio TouRN*. Injl. 5 39-

( j ) RUwkus Spin. term. Flor. quadrifidis Hertnaphroditis.

Jacc*. Vind. 112. Lycium facie Pmni fylveftrts S. Italicnta.

C. B. Pin. *7$. Spina infeftoria pumtla fccunda, CU». Hifi*

I.p. Ui. Pann. p. ictf,io7 .

S 2

U> DlEJU IV» STUK,



47ö Vyfmanhige Heesters.

III. Het Italiaanfe Lycium , dat de gedaante van
Afdeel.

de Wilde pruimboomen heeft, van Baühi-

Hoofd- is us, zoudeeze uitmaaken , tot welke deïwee-
stus. de Laage Verwdoorn van C l ü s i u s , door dien

ioZ?" Autheur in 'c hoo8e Gebergte van Baden, op

zeer Steenachtige plaatfen , en als tusfchen de

Rotfen overvloedig groeijende, waargenomen,

worde t'huis gebragt. Sommigen evenwel be-

trekken die tot onze Derde Soort.

vi. C<5) Wegedoorn metendeling'fe Doornen, ovaa>

le geruide Bladen en wyd gemikte

bolmih'
Takken.

uge
' De Heer Osbeck bevondt, dat het Arme

Volk in China de Bladen van een Heefter tot

Thee gebruikte, welke de regte Theeboom

geenszins was, groeijende dit Gewas een Va-

dem hoog. De Takken waren ook aan de En-

den gedoomd ; de Bladen ftompachtig ovaal

,

gedeeld , glad : het droog Aairen van digt by

elkander gevoegde , ongefteelde Bloempjes ,
in

vyven gedeeld , met vyf Meeldraadjes , ees

korten Styl en drievoudigen Stempel.

vu. (-f)
Wegedoorn met zydelingfe Doornen, dt

p*tj™t. Maden enkeld en by vyven.

^'ciliaan-
Hiel
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Hier wordt een Gewas bedoeld, dat op Si- III.

cilie groeit , volgens Boccone, daar de Boe- Afd^
el-

ren hetzelve Zaccati heeten , zyndcdikwilsmeerHooro-

daneens Mans langte hoog, zeerTakkig en naarSTUK*

den Slee - Pruim gelykende, met dikke tterke^**'

Doornen. De Bladen, als die van Palm, bly-

groen , kwamen vyf op een Steeltje voort; de

Bloemen waren wit en hingen aan Trosjes ,

waar op Vrugten volgden als de Blaauwbes-

fen , doeh grooter en rood , met een enkeld

Steentje.

De Heer Jacqüin een Takje met Vrugten

,

door Boccone zelf ingezameld , van deezen

Heefter bezittende , heeft bevonden, dat het

Gewas Endelingfe Doornen hadt , gelyk de

voorgaande Soorten, geevendeuit zekere Knob-

beltjes twee , drie of vier Steeltjes , ieder met

drie of vyf Wigvormige Blaadjes, en de Bes-

fen , van grootte als Erwten , bevatten ieder een

groot Steentje met ééne holligheid. De Bloe-

men hadt hy niet gezien, doch volgens onzen

Ridder waren dezelven in vyven gedeeld, met

een enkelden langen Styl, komende ongefteeld

uit de Oxels der Bladen voort.

In verfcheide opzigten verfchilt dit van de

befchryving van Boccone, en daar is zeker-

lyk reden om te twyfelcn , of het Gewas wel

tot dit Geflagt behoore. Met meer reden kan

het

Jacq. Oh. II. p. 17. Rhamnus Sicalus pentaphyllos. BOC».
Sic. +j, x. 21. Raj. Hifi. i6z6„

II. DEM.. IV. StüK*
^
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III. het ook den bynaam van Siciliaanfche voeren,

Afdeel.
dan ym yyfbiadige Wegedoorn.

Hoo'fp-
nua.

(g) Wegedoorn , 'die engedoornd is , met o-

RhlLus
vaale Lederachtige

,
effenrandige , uitge.

$*rc»m. gulpte Bladen.

iiaveiigc. Hier vo]gen nu eenige indifche Soorten, die

ongedoornd zyn , waar onder deeze den by-

naam van Sarcamphalus , dat is Vleefchna-

vcl , by Browne voert , die aanmerkt dat

de Bladen ovaal , aan de Punt een vreinig uitge-

gulpt , glad en overhoeks geplaatst zyn , heb-

bende het Gewas den binnentten Bast Roest-

kleurig. Korte , ftyve , Bloemtuikjes komen uit

de Oxelen voort.

(9) Wegedoorn, die engedoornd is ,
met Lan-

cetswys' ovaale , fcheeve , ruige, Bladen t

en Jpitfe afvallende Stoppeltjes.

Men vindt deeze Boomachtige Wegedoorn

of Jobenboom genoemd van Buo w n e ,
die
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haar, zo wel als de voorgaande, op Jamaika ,in in.

de WestiDdiën waarnam. De Muntingia van ArD
J
E*-.

Plümier, mee Kornoelje - Bladen en eeneïloopn*

kleinere Vrugt , is hier t'huis gebragt. Het STü7r*

blykt klaar, dat dezelve de Bladen Lancetvor-f,^**-

mig ovaal en zeer fyn gekarteld heeft. De Hoog-

leeraar J. Bürmahnüs hadt deeze reeds tot

de Rhamni betrokken. Millerüs maakt de-

zelve tot een Soort van de gezegde Muntingia.

(io} Wegedoorn , die ongedtornd is , met
R£mnKS

Tweejlachtigc Bloemen en driehokkige ZaadrCuben/is.

huisjes , de Bladen gerimpeld , efenrandig
Kab2iche '

De Heer Jacqüin, dit Gewas door hem

in het Kreupelbofch , aan den Zeekant van 't

Eiland Kuba ,
waargenomen , befchryvende ,

zegt , dat het een regeftammig en Takkig

Boompje is, van zeven Voeten hoog, in ge-

daante naast komende aan de Viorne. De Bla-

den zyn ovaal, aan beide enden zeer ftomp,

wederzyds Wollig, geiteeld, vier Duimen lang:

de Bloemen en Vrugten even als in de vol-

gende Soort.
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wyvige twee/lastige regtopftaande Bloemen,
L
* driezaadige Vrugten, de Steeltjes met ee-

ne rosje Wolligheid.

Daar de Takken , Bladen en Bloemen , van

den voorgaanden zig naar alle Oorden uitflrek-

ten, waren de ecrstgemelden in deeze water-

pas geftrekt en de Bloemen akemaal opwaards

gekeerd: de jonge Looren , de Bloem- en Blad*

Iteeltjes en de Kelk, bekleed met eene yle Wol-

ligheid. De Bladen waren hier langwerpig

ovaal en fpits , van boven glad. Uit de Oxels

kwamen Tuiltjes van ongevaar zeven Bloem-

pjes , zonder Reuk. Een vyfdeeiige Kelk be-

vatte groene Schubbetjes, waar buiten de Meel-

knopjes , en waar binnen een enkele Styl, met

eenen vierdeeli^en Stempel. De Vrugt 'was een

driehokkig, driekleppig, Huisje, met enkelde,

ronde , platachtige , uitgegulpte , zwarte zeer

gladde Zaaden . In hooge Berg - Bosfchen groei-

de dit Gewas tot twintig Voeten , maar in 't

Kreupelbofch , aan Zee, zelden zeven Voeten

hoog, hebbende Bladen van vier of zes Duimen
lang. De Heer Jacquin heeft het dus op

verfcheide der Westindifche Eilanden gevon-

den, en de Wolligheid op Kuba Zilverachtig,
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anders overal Roestkleurig waargenomen. Het in.

vverdc van de Franfchen op Martenïque, moog- Afdeel.'

lyk deswegen , Bois Coukuvre, dat is Slangen- Hoon».

(12) Wegedoorn, die ongedoornd is , met twee- xn.

huizige Bloemen en dubbeld gekarteldeJjJjJ*
Bladen, Aipifchê.

De gekartelde Bladen enderfcheiden deeze

van den Vuilboom , anders Sporckenhout ge-

naamd 3 op het eerfte aanzien , hoewel het Ge-

was zeer gelykt naar dat der Duinbesfen of

Purgeerende VVegedocrn. Men vindt het by
fommigen Besfendraagende zwarte Els , met

rimpelige Bladen , getyteid. De Bladen zyn

ook grooter dan in de Vuilboom, zo Tour-
h e

f

r t aantekent. De Heer Haller vondt

dit Gewas in 'c Gebergte Jura van Switzer-

land, en elders. Het groeit ook, volgens ande-

ren , in Bourgonje.

(13) Wegedoorn, die ongedi
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III. pend Gewas, met tweejlagtige Bloemen en

Afdeel. Zaagswys' getande Bladen.

Hoofd- Deeze Soort

}

die Van Toürnkfort de
stuk. ^eine Berg -Rots- Vuilboom, met rondachtige

Bladen, genoemd wordt, gelykc naar den Wil-

den of Slee -Pruim , volgens Ray, en komt

voor op den top van hooge Bergen in het Thu-

ringer Woud. Het is niettemin een Heefier

,

verfchillende van de volgende Soort, doordien

de Takken langs de Rotfen kruipen en de Bla-

den getand zyn ; van de voorgaande door de

Tweeflagtigheid zyner Bloemen.

RbïvLtus C x 4) Wegedoorn, die ongedoornd is , meteen?

TrMgui*, wyvige , tweejlagtige Bloemen en ejfenran-

bosni." dige Bladen.

Dit is de bepaaling der Kenmerken van den

algemeen bekenden Vuilboom , die niet alleen

de Bofchachtigc vogtige Landftreeken der Noor-

delyke declen van Europa , welken onze Rid-

der daar aan tot eene Woonplaats toefchryft,

maar ook in de middelfte en zelfs in de
rM'

delyke deelen, ja door geheel Europa , huisvest.

Gouan vondt hem groeijen in een Bofch by

ftrratis. Tcrr.

. Frangula Dod. Ptmpt.
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Montpellier ; S co poli zegt, dat hy in de^JJJ^
Haagen en aan de Heuvels van Karniolie wcont: v.

Hall er , dat hy zelfs al te gemeen is op de
g
^;°°

FD'

Moerasfige plaatfen in Switzerland. Van Duicfch- v *n.

land en Engeland behoef ik niet te fprecken. hom ^

Men vindt dit Gewas in de meefte Provinciën van

onze Nederlanden. In 't Franfch geeft men
'er, veelal, den Latynfchen naam Frangula aan

,

of noemt hetzelve Aulne noir , dat is Zwarte

Els; gelykde Engelfchen het ook Black -Alder

of Elder - Tree heeten , de Svveeden Brak - wed ,

de Duitfchers Faulbaum ; waar van ons Vuil-

boom of Stinkboom ontleend is ; doch anders

noemen wy dit Gewas Sporeken- of Pylhout.

Het is een Gewas, dat met verfcheide Sten-

gen , van een Duim of daar boven dik, ter

hoogte van tien of twintig Voeten opfchiet , heb-

bende eene bruine Schors met groenachtige

Vlakken, waar onder zig een Bast vertoont, die

SarTraankleur verwt. Het Blad wordt door
fommigen by dat der Elzen , door anderen by
dat der Kornoelje - Boomen vergeleeken. De
Heer H aller zegt 'er van, de Bladen zyn
eer der Beuken dan der Elzen , fomtyds uit

den ronden gefpitst , fomtyds ronder. De
Bloemen hebben een Trechtervormigen Kelk,
waar in dergelyke Schubbetjes , als in de andere
Soorten van dit Geflagt , welken anderen Bloem-
blaadjes noemen , als voorheen gemeld is *. Boer- * Blad*.

haave zegt , dat de Bloem vyfbladigis, ko-
26g '

mende uit den binnenrand van den Kelk vyf-

IU Disi.iv. srv*.
Cn"
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III. entwintig Meeldraadjes voort ; doch de Heer
Afdefl

J.J A L L E R

}

en anderen ,
geeven 'er maar vyf

Hoofd- aan. Hoe 't zy, de Kelk is zekerlyk in vyvcn
stuk.

gedeeld, en bevat het Vrugtbeginzel , dat een

htm!
1
' enkelen Styl heeft , met den Stempel , als 't

ware, in tweeën gedeeld, volgens Doktor Sco-

poli. De Vrugt is een Bcfie , twee Steentjes

of Zaadkorreis bevattende , als Linfcn , doch

eigentlyk driehokkig , zo de laatstgemelde aan-

merkt. Deeze Besfen zyn eerst rood, maar

ryp wordende zwart van Kleur , met een blaauw

Sap. Men noemtze in 't Groninger -Land

Jeupjes , zo de Hoo^leeraar de Gorter
aantekent : waarfchynlyk om dat zy naar de Jo-

ben- Besfen gelyken.

Toürnefort zegt , dat deeze Besfen

zoetachtig van Smaak zyn , en mooglyk worden

zy dan ook wel gegeten ; doch het voornaamfte

gebruik , dat men in de Geneeskunde van dee-

zen Boom heeft , beflaat in de binnen -Bast,

welke een tterk Purgeermiddel, dikwils met

braaken en afgang te gelyk werkende , uitle-

vert, zynde zeer fcherp van Smaak. Een Vierde

Loots in Poeijer, of een half Loot in Afkook-

zei , is genoegzaam tot eene fterke Buikzuive-

ring, en door dezelve voor Waterzugtigen,Geel-

zugtigen , of die aan eene Verftopping der In-

gewanden kwynen , van dienst bevonden. Echter

veioirzaakt dit Middel dikwils zwaare Krimpin-

gen , Pynen en een fterken Buikloop , indien

'er niet het noodige tot verbetering wordt by-

ge-
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gevoegd. De Kolen van het Hout zyn tot het III.

maaken van Buskruid zeer geacht (*> Anderen AFt>
v
****

pryzen daar tcc die van den Berg- Vuilboom , M-o- d-

nu t gd n: telde V ' : 'en , hier voor befchreeven *,
STU**

in 't byzondec aan (fj. Met de Besfen verwt men^f
1^''

in Sweeden het Garen groen, even als met die

van de eerfte Soort , en de Bast dient mede
om de Wollen Stoffen geel of bruin te kleuren.

(15) Wegedoorn die ongedoornd is, met twee- xv-

Jlagtige Bloemen , de Bladen ovaal , gt-iint*™!*

Jireept , uitgegulpt , van onderen Nets-£™e?hl*'

wyze geaderd.

D'r Gewas , waar toe de Ceylonfche We-
gedoorn , met rondachtige gladde Bladen

, ruige

Tak-

* Caricnes Ligni FT*ngtd*. ai Pulvtrtm Pytium allis

(t) Carbon* eornmendantur pro Pyri, pulvert. RAJ. Hifi.

(15) Rhamnus inermis , Flor. hermaphroditb , Tol. ovatls

lineatis reBandis, fubtus letïculatïs. Nm. XII «j. XIII.

U. Dol. iv. i
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in. Takken en kleine Doorntjes in de Oxelen, van
Aroma.*

den Hoogleer J. Burmannus zeer fraay in

Hjofd' Afbeelding gebragt , betrokken wordt , maakt
STUK* in China, volgens Osbeck, een Heefter uit,

met ronde iets Wollige Takken , Mans langte

hoog, die aanmerkelyk is wegens zyne fchoone

Bladen, welke geelachtig groen zyn, metroode

Aderen. Hy fchryft 'er geheel efFenrandige

Bladen aan toe, doch in zyne Afbeelding ver-

toonen zy zig uitgegulpt, hec welk geen plaats

heeft in die van den Heer Burmannus.
De evenredigheid der grootte van de Bloemen

tot de Bladen is ook ongemeen verfchillende.

Rklïnui ( l6 ^ Wegedoorn , die ongedoornd is ,
tnet

jtUuTHuÜ tweehuizigs Bloemen , een drieduobelen
Aiatemus.

Stempel en Zaagswys* getande Bladen.

Van dit Gewas wordt, zo wel als van den

Vuilboom , door Tour ne fort en anderen

een byzonder Gefiagt gemaakt, 't welk cenige

Verfchcidenheden bevat. De Groeiplaats is ia

de Zuidelyke deelen van Europa. Men houdt

het, wegens de fraaiheid van zyn altyd groe-

nende Loof , ook voor pleizier in de Hoven

van

(16) Rbaimtit inerrais, Floribus dioicis , Stfgmate tripKci,

Foliis ferratis. Vir. Cliff. 1». Hort. Ups. 47 . SAW JiUmtf'

5>5. GOUAN. Atnsp. 112. Hort. Clif. 70. ROT'N L»$dhat.

Zif. Phylica elatior. C B. Pin. 477- humilior. JUd. Alaternuf

J5J. B0E8H. Lugdèat. 213.]

^
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van Duitfchland cn de Nederlanden , daar het UT.

alleen by den Latynfchen naam , in'c Franfch Ala-
AFn*BT"

terne , bekend is. Men. heeft het 'er, met lang- Hoofd-

werpige of roodachtige , met Zilverachtig ge-
STUK*

zoomde, en met fierlyk wit gemarmerde Bladen. nu^
laKr~

De vermaarde Clusius vondt twee Soor-

ten van Alaternus. De eene , die de Bla-

den langwerpig heeft , zegt hy , wordt föm-

tyds Boomachtig , met lange niet zeer dikke

Takken , of liever buigzaame Ryzen , wel-

ke een groenachtig witte Schors hebben, en

daar onder een geel Vliesje , dat het Hout

bedekt. De Bladen , als tusfehen die der Oly-

ven en Groen - Eiken in , zyn taamelyk dik en

zwartachtig groen. By fommigen der Grieken

wordt het deswegen Elaprinon genoemd , zegt

Plinius. De andere Soort blyft laager en

heeft de Bladen ronder , ook bleeker groen. In

beiden komen de Bloempjes , Trosachtig , uit

de oxels der Bladen voort , en aan den laatiten

hadt hy Vrugten , als die van den Maftikboom ,

waargenomen. De eerfte kwam deezen Kruid-

kenner in Portugal , de andere , zo aldaar als in

Spanje, natuurlyk groeijende, voor. De Vrugt

is een ronde Befie , doorgaans met drie Zaad-

korrels bezwangerd , zegt Toürnefort,
die dezelve, benevens de Bloem, zeer duidelyk

afbeeldt. Clusius vertoont het Gewas der

beide Soorten. Omftreeks Montpellier , daar

het aan den Zeekant en elders voorkomt, noemt
het Landvolk hetzelve Alader , zo de Heer

GöUAÏT
IUDEEfc.IV,STWE,
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UI. Goüan melde , als ook Bourgefpine : want het
Afdeel,

twee kleine zwane Doorntjes, die in de

Hoofd Herfst afvallen , nevens het Bladileeltje we-
*TVK* derzyds. Sommige Stammen hebben enkel

Mannetjes, anderen tweeflagtige Wyfjes-Bloe-

men en drie Stempels, zo de Heer Mürraï
aantekent.

xvii. C i?) Wegedoorn met dubbelde Stekels , den

pJümsÏ onderjlen ojngeboogen, en driewyvige Bloe-

In de Zuidelyke deelen van Europa, in Grie-

kenland en elders , komt ook dceze voor, die

mede een byzönder Geflagt heeft uitgemaakt

onder den naam van Paliiirus. De Vrugt , die

de gedaante van een bree;!c, platte, Knop of

Schildje heefc en dus het allerminfte niet

raar een Befie gelykt , zou deeze Soort het

allerbeste van de anderen onderfcheiden. De-

zelve is Wegedoorn met rondachtige Bladen en

eene famengedru!-; te \ nip r , van Bauhinus
getyteld geweest, 't Gewas is Heefterachtig,

doch wordt (bmtycls een Hoom , met gedoom-

de Takken en kleine rondachtige Bladen, die

(17) Rhtmmii Aculels gemlnatisjinferioie refl<

trigynis. Hort. CUff. 69. Hort. Ups. +7 . R0Y1

Pempt. 7S 6. TOUBNF. Irtjl. 616 Boërh. Lugdhat.

(*; Pnafum vel Umbtntm rtferens , zegt B<

TOUKNEFCRT noeratze Clypeiformis.
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Uit den donker groenen roodachtig zyn. De III.

Bloempjes, aan de 'top -énden der Takken fa-

mengehoopt , zyn geel , en de Vrugten , die fiooFÜ-

fnen te Montpellier Chapeïets noemt , bevatten sxx3im

twee of drie Ölie - achtige Zaadkorrels , in de

drie holligheden van het Steentje.

Het Afkookzel der Vrugten van dit Boompje
is, indien men het een genoegzaamen tyd lang

gebruikt, een zeer diénftig Middel om het Gra-

veel -Zand uit de Kieren en de Blaas te dry-

ven, zo de vermaarde Garidel verze-

kert , die 'er byvoegt , dat het echter geene

Steenbreekende kragt heeft , welke fommige Au-

theuren daaraan toefchryven; ja daar is (zegt

„ hy,) tot heden nog geen Middel bekend,

„ 't welk ,
inwendig gebru ;kt , den Steen der

Nieren of der Blaas zou kunnen ontbinden

of doen fmelten. Dit heeft my de beroem-

„de To urnefort verzekerd , na ortel-

„ baare Proefneemingen , welken hy daar om-

„ trent , op order van het Miniflcrie. in de

iy Hospitaalen te Parys hadt werkftellig ge-

j, maakt" (*).

(18) Wc:

(*) H'tjl. des Plantes *ux enÜrm tAïx. Anno i 7 iy. in

T
IL BEFXi IV, STÖK»
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III. (i2) Wegedoorn , met dubbelde Stekels, den

Afdeel eemn £r0Wlj m langwerpig ovaalelsiaden,

stuk.

15-

Deeze , in 't Ryk van Tunis groeijende,

Kb
111

'

s

den bynaam van Lotus
,

die de eigen

Lpius. naam is van een geheel ander Peulgewas. Tour-
Lotus

* nefort noemtze Wilde Jobenboom. Het is een

Heefter met ronde Takken , die twee Stekels

aan den oirfprong der Bladen, den eenen wa-

terpas, den anderen krpm heeft, gelyk dePa-

liurusj doch de Bladen zyn, in figuur, aderen,

gladheid en grootte , volmaakt als die der lo-

benboomen , behoudens dat zy den rand flaauw

en yl gekarteld hebben.

De Lotus - Boom der Ouden , waar van 4eeze

Soort waarfchynlyk den bynaam heeft , is',

volgens de befchryving van Athenteiis, zeer

met de Jobenboomen overeenkomftig. Hy was

klein van Gewas , juuw en gedoomd , met kleine

groene Blaadjes als van den Wegedoorn, en

droeg roodachtige Vrugten , van grootte als

ronde Olyven , bevattende een kleinen Steen.

Deeze Vrugten werden tot een Keek gedampt

voor de Slaaven , doch Vrye Lieden kreegen ze

niet op Tafel , dan na dat 'er de Steen was uit-

gehaald.
, De Smaak was als die der Vygen en

Dadelen , maar de Reuk beter. Van deeze

Vrugten,
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Vrugten , in Water gewreeven , werdt een fcort HÏ.

Vin Wyn, of ook Azyn ,
gemaakt. Wegt nr,

AfiJem.;

het eeten deezer Vruften hadden de In»;ezete- lüorrt-

nen van zekere Landftreek , in Afrika , den sTU^
haam van Lotophagi bekomen. Geheele Krvgs-

heiren zouden da.r door gefpyzigd zyn j zo

Pliniüs verhaalt (*>

(f9) Wegedoorrt met dubbelde Stekels , den xrx .

eenen uitgejtrekt; eenhtizige Tros/en ind*jRJ>™**
Oxelen en naakte Bladen. Leguaaiï

De Heer JacqüIn vondt deeze Soort,

Welke hy aanmerkt een onaanzicnlyk Boompje
te zyn , op de meefteu der Karibifche Eilanden

en de nabuurige Vaste Kust van Zuid -Ameri-

ka Die Van Knrasfau, zegr zyn Ed , noemen
het Wilde Kerfenboom of Leguaan Besfeboom ,

om dat het op plaatfen groeit , daar zrg dc Le-
guaanen veel onthouden* Het bemint, naame-
lyk, Steenachtige Gronden

, open Bofchjesj

Muuren, Haagen, enz.* De Takken zyn lange j

taaije , nederleggende Ryzen , bezet met Ste-

kels

(*) 't Ts twyfetachtïg of dtür m&le de Lotus - Boom , charis

II. DEEL, IV.STUK»
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III. kels en Lancetswyze gekartelde Bladen , door-

Afdeel
gaans ^ f vj* r ^ zeiden agt Duimen lang.

Hoofd- De Bloempjes zyn klein en geel , komende by

stuk. Trosjes voort, zo wel Mannetjes als Wyfjes,

waar van de eerften een Kelk in vyven gedeeld

hebben, byna zonder Styl, met vyf Meeldraad,

jes, doch geene Schubbetjes of Bloemblaadjes,

zo min als in de Wyfjes - Bloemen , die twee

Stylen hebben met gefpleeten Stempels. De

Vrugt is een langronde Befie , tweemaal zo

groot als een Erwt , met een zoet Vleefch

,

naar 't welke de Kinderen en Wilden gretig

zyn , een Steentje met ééne holligheid bevat-

tende.

(20) Wegedoorn met meest dubbelde kromme

Stekels ; de Bloemen aan Tuiltjes, half

tweewyvig ; de Bladen getand en wtdet'

zyds glad.

Tot deeze Soort behoort de Strand- Jobtn-

bêom van Rümphius, een Heefterachtig Ge-

was , dat men op de Stranden van veelen der

Molukfe Eilanden vindt, met gladde Bladen en

Vrugten als Olyven, aan Trosjes, door deryp-

heid hoog geel wordende, doch niettemin zuur

bly

(20) Rhsmnus Acul. fubgerainatis rectirvis, Pedanc. coryn>

bofis. Flor. femidigynis , Fol. ferraris utrinque Ixvibus. Fl.

Ztyl. «7. Jujubalndica fpinofa 5cc. Pluk. Alm. if9- T.2i<S.

f. 2. RAj. DetUr. 44. Vidara üttor'éa. RümpH. Amb. II. f»

jïi>. T. 37. Rhamnus Napaca. Borm. Fl. Jnd. p. ««•

Rbamnut

'joben-
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blyvende. Behalve de Mallan- Toddali van Ma- ni;.

labar, die men Nanen- Pluimen noemt, wordt Afdeel.

hier toe betrokken de CeylonfcJie Gedoomde Hoofd-
Boom van Ceylon , met drieribbige Bladen , van stuk.

Herman nüs; doch het fchynt my toe dat

decze en de twee volgende Soorten, wat de

aanhaalingen betreft , niet zeer duidelyk on-

derscheiden zyn.

(21) Wegedoorn met enkelde kromme Stekels, xxr.

vergaarde Bloemjteeltjes van half tweiwy- j^"'
vige Bloemen, en Jlompe Bladen, die van

J?°°
rnke£-

onderen Wollig zyn.

Tot deeze Soort wordt betrokken de Perim-

Toddali van Malabar , aldaar in 't Nederduitfch

Doornkerfen genaamd , niettcgenftaande Rum-
phius van zyne Malus Indica fchryft, dat de-

zelve op fommigen der Wester - Eilanden van

Indie Vrugten als Lemisjes of Pruimen draagt

,

die aldaar Appeltjes genoemd worden. Op
Ambon was het een Boompje, met Bladen als

van Appelboomen , Vrugten draagende die wat

wrang waren , doch van de Indiaanen gretig

ge-

fit) Rhamnus Acul. fofit. recitrTts, Peduncuüs aggregatis,

Floribiis femidigynis , Fol. tctufis fubtas tomentofis. Fl. Zeyt.

T 3
II. Deei. iv4 Stok*
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AfSL 8eSetenwerden - De Ceylonfche Gedoomde Prüivh
fdeel ^m ^ mex rontle Vrugten , van Her m a b-

Hoofd NÜS) wordt hier ook t'huis gebragt. llandi
rrus

* is de Ceylonlche en Fidurt de Maleitfche

Ri
n

l',i.s C22) Wcgedoorn met enkelde kromme Stekels t

°f
: tn byna ongejhelde Bloemtrosjes , de Bla*

ïiimnen." den ha'f Hartvormig, van onderen Woll\g%

Van deeze Soort . op Ceyicn vailer.de , heef:

de Hoogleeraar
J. Burmannus een zeer

fraaiie Mbeeküng aan 't licht gebra&t , zeg-

gende dat het een Heette* is , met ccr.cn ron-

den, regtopftaaödèn,ruigen,gedoorndcn Steng,

welke overhocks ovaal gefphfte Bladen uitgeeft,

die van boven glad , van onderen bezet zyn met

ecne gede, zagte Wolligheid , als van Zyde,

waar door echter de Ribben /ig vertoonen On-

der ieder Blad komt een korte, kromme, zeer

feberpe Stekel voort , en Trogjes van zeer

kleine Bloempjes uit de Oxels der Bladen,

( 23) Wegedoorn met dubbelde Stekels , dm

ééiien
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fcrom : mwyr-tgc Bloemen en lang- ^Ut^

werpig ovaale Bladen. v.

Degewoonc Jobenboom wordt hier bedoeld ,
stuk*

welken de Franfchen Jujubier heeten. Uit Sy-

rië is deeze , ten tyde van Keizer Auguftus,

ïn Italië overgebragt. Thans groeit hy in de

Zuidelyke deelen van Europa, zyndeby Mont-

pellier zo op de Velden als in de Hoven

gemeen , zegt G o u a tt. Men noemt hem al*

daar Guindoulier in 'de Landtaal, Clusiüs,

evenwel , hadt hem nooit van zelf groeijende

gevonden , noch in Languedok, noch in Span-

je, alwaar hy in de meefte Tuinen aange-

kweekt wordt, en fomtyds de grootte van een

Pruim- of Peereboom bereikt, maar doorgaans

Heefterachtig is, met cenen krommen Stam,

geevende bruinroode gedoomde Takken uit, die

kleine Zytakjes hebben , waar aan overhoeks

Bladen ftaan met drie Ribben , aan den rand

gekarteld , bleeker en grooter dan die van den

gewoonen Wegedoorn. De Bloempjes zyn klein,

vyfbladig en geel ; de Vrugten van grootte als

een Olyf , eerst groen , dan rood en zoet van

Smaak."

Deeze Vrugten , die de Spaanfchen Azofeifas ,

de Franfchen Jujubes noemen , zyn de Jujubtz

der Apotheeken, als een byzonder Borstmiddel

vermaard. Zy worden ons ,
gedroogd , uit

Spanje en Italië toegebragt, alwaar het een ge-

woone Verfnapering is , gelyk hier de Pruimen.

T 4 Mea
II. Deeli IV. Stok»
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IH. Men achtze bekwaam om den Hoest, die uïê
Afdeel,

efn prj^eijng van fcherpe Vogten in de Lon-

Hoofd- gen ontftaat , te doen bedaaren , en zy wolden
STÜI^ daarom fomtyds , met Dadels , Razynen en

andere dingen , in Borstdranken gekookt: ook,

komen zy in verfchcide Winkelmiddelen van

dien aart , en daar is een Syroop , welke van

de Jujuben den naam draagt, wereldkundig.

xxiv. (24) Wegedoorn met dubbelde regte Stekels

R
sp!Z

4S en Eyronde Bladen.

D
C
iï!"

S
* Hier voor hebbcn WY gezien , dat aan den
Europifchen Boks -Doorn de naam van Spina
SanBa

, dat is Heilige Doorn , cn zelfs van
's Heiland* Doornekroon gegeven wordt: doch
dewyl die eigentlyk niet in >t Heilige Land
groeit

,
heeft onze Ridder liever den bynaam

van Chrijius-Doorn toegepast op deeze Soort (*; .

zynde een Boompje daar van, in Sweeden, uit

de Zaaden, welken de beroemde Hasselquist
van Jerufalem derwaards gezonden hadt, opge-
komen. De Nabea van Alp INU s welke

: 63. Roven LugAst. 224. OenopUa
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men voor den Paliurus van Athen^eus ge- III.

houden heeft, fchynt hier te behooren.
Apdm^

De Hoogleeraar N. L. Burmannüs voegt Hoof».

by dit Geflagt nog drie Oostindifchc Soorten

;

STÜK'

naamelyk.

(25) Wegedoorn met enkelde en dubbelde xxv.

kromme Stekels ; getuilde Bloemfieeltjes en
jJJjJJJJ.

effenrandige Eyronde Bladen. ri*.

< Rondbfc-

Deeze is een Gedoomde Jobenboom, met klei-*"*
6*

ne geribde Wollige Bladen , en zeer kleine gee-

le Bloempjes , tot byfter kleine Bondeltjes ver-

gaard, wordende Doeran - Geretan geheten van

de Javaanen. Hy voert ook den naam van Cey-

hnfche Pruimboom a als insgelyks voorkomende

op Ceylon.
xxvi.

(26) Wegedoorn met enkelde Doorntjes r

éénbloemige Steeltjes op zig zelve; de Bla-^J^f*
den Eyrond, ge/pitst en effenrandig. befige.

Deeze heeft zo zeer de gedaante van de

Blaauwbesfen , dat zy daar van den bynaam

voert. De Javaanen geeven 'er den naam van

Boa-masfi aan. Zy groeit op de zelfde plaatfen,

en zou door den Hooglecraar J. Burman-
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Tel
N ü S afSebee^ 7?n »

ont 'cr c -en ni:!m van
fdeel.

j07^/;e Rhamnus ^ m^'rondachrtgo e.ladde Bladen

Hoofd- en ruige Steelen met kleine -Doorntjes , c!< Bloem-
STUh" pjes bruinrood , de Besfen zwart HeWxmue : maar

deeze is door Linn^üs t'huis gebragt tot

onze VjftieBde Soort.

xxvit. (27) Wegcdoörn met dubbelde Stehïs , fes

JUfi»" krommen; c'éubUnige

,
o/) zfg zei/,- <fe Sfoiew ovaaJ

,

loten- .
gekarteld, drieribbig, glanzig.

In Oostindie , als ook in Perfe, komt dce?c

voor , die den naam. van Per/i/chc Jü):nkc:n

in 't Kru :
' k van Garci ; vc rr. /y

komen met den Rhamnus Lotus , zegt de

Heer N. L. Bürmanhus , die aanmerkt,

dat 'er uit Oostindie nog verfcheiderley Soor-

ten van dit Geflagt overgebragt worden, welke

in Bladerloof grootelyks vcrfchillen , doch we-

gens de onbekendheid der Vrugten niet naauw»

keurig bepaald kunnen worden.

P H Y L I G A.

De Geflagtnaam is, met cerise verandering»

de Griekfche naam van den Alaternus, die,

zo Bellonius verzekert , de Philyka is van

Theophrastus, Geheel andere Gewasfèn

,

itfet-

(z 7 ) Rhamr.*s Aculeis geminis
,
ilmplid & recurvo, ft

duncuüs folitarüs unifiotis, Foliis ovatis, fawlatis, !lina««

lucidis. EuRM. Fi. Indt p. <$;.



niettemin,, zyn in dit Gcflagt begreepen , welke

de Ouden nooit gekend hebben , van de Kaap
AFJ

aFkomllig. Ho

De Kenmerken verfchillen van die van 't
STl

voorgaande weinig. De Kelk , die vyfdeelig

is en Trechterachtig , bevat vyf Schubbetjes,

welke de Meeldraadjes befchutten , en de

Vrugt is een driezaadige Befie, onder de Bloem

voortkomende (*).

Tegenwoordig zyn 'er negen Soorten , alte-

maal Kaapfche Gewasfen , van bekend , als volgt.

(O Phylica met fmcdle gekranste Bladen.

Hier wordt de Afrikaanfche 4laternoides van^e

CommelyHj met Bladen van Hey en wittel-

Mosachtige Bloemen, t'huis gebragt. In geftal-

te gelykt deeze veel naar de Protea linearis ,

hier voor afgebeeld en bcfchrcevcn , doch de

vyfdeeligheid der Bloempjes onderfcheidtze daar

van volkomen. Op dezelven volgt een Katfon-

jebruin rond Zaadhuisje met drie Holligheden

,

ieder bevattende een driekantig Zaad.

(a) Phy.

(*) Dit volgens de laatfte Uitgaave van liet Samenfte! der

Natuur. In Gen. Plantarum was aan dit Gefbgt een Ge-

bladigc Bloem of Bloemblad toegefchreeven.

(i, PbyBca Fol. linearibus vcrtie.ü.tN. Spt. Krt. x :.

Gen. z6$. p. igo. Veg. XIII. Gen. z66. p. 196. Ph. fol.

ovato - lïneatihus. Hort. Cliff. 70. Royen Lugdbat. i99 . Ala-

ijernoides Afticain &c. Co.M!H. ifrrx. Amjit U. p. 1. X. I*

I|. Deel» IV. Stuk»
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III. (i) Phylica met /malle ruigachtige Bladen, de

Avutku gemeene Kelken korter dan de Bloem.

vrv™' Deeze is een Heeftertje met Rysachtige,

ii. rosfe, wit gewolde Takken, bezet met Blaad-

l£ht* jes als van de Taxis , die den rand omgeboo-

Tweckieu-gen hcbben , en van onderen eene witte Wol*
ÏI£e

*

lighcid. Enkelde Hoofdjes komen aan de enden

der Takken, wier gemeene Kelk korter dan de

Bloem is, van buiten met vaale Haairtjes, en

beftaande uit Lancetswyze Schubben, die rood

gekield zyn. De Bloem is ruig door witte

Haairtjes, met een ftompen Stempel.

iit. (3) Phylica met Elsvormige Bladen , de k-

fpo% ""ft™ ™ë'

<ïe/ '

' De aangehaalde Afbeeldingen , op deeze Soort

,

verfchillen aanmerkelyk , ten opzigt van de

Blaadjes , welke in fommigen meer, in ande-

ren minder of geheel niet Haairig zyn. Com-

melyn fchryft , dat het Gewas op opene plaat-

fen , in Afrika , drie Voeten hoog groeit ; doch

de onderfcheiding van deeze Soorten is wat

duifter. Volgens de Afbeelding van Pluke-

) Phylica Fol. II
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ketius zyn de Bloemhoofdjes zeer duidelyk III.

met Pluimpjes gekroond. Afdeel;

(4) Phylica met /malle , Jiompe , r«av* 5^°°^
de?ï , e» Wollige Bloemen aan 't end der iv.

Takken.

^

Hier wordt betrokken het Kaapfe Gewas jcte?
8*

van Breyn afgebeeld 't welk die Autheur

oordeelde naby te komen aan de Derde Sana*

munda van Closius, hebbende Wollige

Steelen , Bladen en Bloemhoofdjes ; doch dit

verfchiltaanmerkelyk van het gene S e ba noemt

Afrikaan/che Heide met witte Bloemen en Ros-

maryn - Bladen , wat de Afbeelding aangaat 9 die

echter waarfchynlyk ook naar een Takje ge-

maakt zal zyn. Dezelve groeide maar een

Voet hoog.

(5) Phylica met /malle gefloppelde Bladen en v.

vyfhoornige Bloemen. s£t&l
Hier wordt thans de Chamcelea van den Hoog-p«ide.

leeraar J. Bürmannus, met fmalle van on-

deren gryze Bladen en Mosachtige Bloemen,

t'huis gebragt. De twee kleine Stoppeltjes ,

B» Deel» IV» Stuk.,



3o* Vyfmannige Heesters.

lö
r by den oirfprong van ieder Blad , zyn in óê

Atoeel.
A fbuiding niet zigtbaar , en worden ook in

Hoofd, de befchryving van gcdagten Hoogleeraar niet

STUK' gemeld ,
volgens welke de Bloemen zo wei

gepluimd fchynen te zyn , als die van de Der*

de Soort.

Plyïa (6) Phylica met Hartvormige Bladen.

'jwcehui. Men heeft ontdekt, dat 'er van deeze Mari.

z ge
- netjes en Wyfjes - Plantgewasfen zyn, v aar van

de bynaam is ontleend. De Schubben van den

Kelk zyn hier ru''g door groenachtig graauwe

Haairtjes, die van de Bloem door witte Hi-
tjes , en van deeze Soort is ecne Verfcheiden»

beid met omgekrulde fmalle Bladen , zo oms

Ridder aanmerkt,

vu. (7) Phyüca met enkelde en drievoudige Ëf
?h ronde, van onderen Wollige Bladen.

d^c.
m ' )la

" Een zeer ^"raay Gewas maakt deeze , dat dikke,

ronde Steelen heeft , welke jong zynde Wollig

en bruin , oud wordende roodachtig en ruu^

van Oppervlakte zyn , met Bladen bezet als die

van Palm , doch van onderen Wollig en wit-

achtig. De Bloemen, in Hoofdjes vergaard»

zyn klein en vyfbladig , of hebben den Kelk in

vyven gedeeld 3 gelyk de overigen. De Heef
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J.
Bürmannus hadt deeze insgelyks tot dc Hl.

Chamalea betrokken.
A^p*

(8; Phylica met gladde Eyronde Bladen , d,?™*
Bloemen enkeld en Trosachtig gepluimd.

Deeze maakt een Heefter van vyf Voeten
m

uit , met vqh:>:\ v "1 1:

1

!•< n , do BLkv.mi o'v.e , s
'.-

'*

ftecld , fpits , efrenrandfg, de Bloemen in ecu •

. :

''yx'

Pluim van famengcftclde Aairen , doch zeer

klein, met een Hartvormig Blikje. Zy hebben

geen gemeenen maar een, eigen Kelk, die drie

bladig is , bet Vuv;tbeginzel bevattende, waar

boven de Bloem, die fchynt te beftaan uit vyf

ovaaïe, platte , witte Blaadjes. Hoe komt dit

met de Kenmerken overeen?

(9) Phylica met Elsvormige , fpitfe , mum it.

eenigtrn.n'.c : l ; GLdui , de Takken
y ,t .tl.

Dit is een Heefter van twee Voeten, ook,

gelyk alle de voorige Soorten , natuurlyk groei-

jende aan dc Kaap der Goede Hope. Deeze, op

Zandige Velden voorkomende, gclykt veel naar

de Heyachtige oF onze Eerfte Soort, maar de

Takjes zyn veelbloemig en de Bloempjes klei-

ner, zegt onze Ridder.
" Cé-

(8) Phylica Fol. ovatis gVi'nis , Flor. fimpücibnspaniculato-

(»)-'PfcfiM Fo). firmïarr» acuth, fcabris fubpilofis, Kim]*
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Ceanothus.
Kenmerken, die dit Geflagt van de an*

deren onderfcheiden , zyn , vyf gewelfde Bloem-

blaadjes, van eene Zakswyze figuur, met eenen

Pypachtïgen Kelk : de Vrugt een droog , drie-

hokkig Zaadhuisje , bevattende drie Zaadcn.

't Getal der Soorten is drie, uit ieder Werelds*

deel, buiten het onze, één, als volgt*

"eethui
^ Ceanothus met drieribblge Bladert.

?™rka~ Men vindt deeze onder den naam van Evonf

aniïcht.
mus wil Nieuw Nederland , met Bladen der

oancie,
^yfjes Kornoelje - Boomen

, voorgefteld en af-

gebeeld door den beroemden Co mm el yn,

en het fchynt ook de Karolinifche met Joben-

booms Bladen en kleine VrUgten ,
byca in

Kroontjes geplaatst, te zyn van Pluk en et,

zo R a y oordeelt , verfchillende alleenlyk daar

in , dat de Bloemen , hier , uit de toppen der Steel-

tjes voortkomen, en daar, uit de Oxels der Bla-

den. Dit laatfte evenwel heeft ook in dee-

ze, aan het bovenfte der Takken, plaats; al-

waar zy Bloemtuiltjes uitgeeft, die langer dan

de Bladen z'yn , zo onze Ridder aanmerkt.
^ ^

(ij Ceanothus Foliis trfnerviis. Syst. Nat. XII, Gen. 2««-

DU KAMEL. Arbr. I. p. 13S. T. 51. Ceanothus Corj™bi>.
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Het is ccn Hceftcr , die , in Virginie en III»

Karolina, ter hoogte van drie of vier Voeten, ArD****

groeit , met zeer kleine , witte ,
vyfbladige , Hoofd»

Aairswys' gefchikte Bloemen, die niet ruiken; STUK»

hebbende taaije Takken met Olme- Bladen en

een droog , tweekwabbig Zaadhuisje , als van

de Wynruit , bevattende in ieder Hokje een

enkeld Zaad. Het heeft een dikken Wortel ,

van buiten rood. Men noemt het deswegcu

Rood - Wortel en gebruikt het om te verwen.

Ook ttrekt het Afkookzel deezer Wortelen , in

Water, de Wilden van Noord - Amerika tot

een Geneesmiddel voor Venus - Kwaaien. Het

is zeer famentrekkende van Smaak. Ehret
heeft een fraaije Aftekening van decze Soort ge-

maakt , waar uit de driezaadigheid der Vrugten

blykt.

(2) Ceanothus met ongeribde Eyronde Bladen.
C J£%

Door den Hoogleeraar J. Burmannus is ö^SjJJ
deeze voorgemeld en afgebeeld onder de Cey fche-

lonfche Planten. Zyn l?d. geeft 'er den naam
aan van Ongedoornde Besfenboom , met gekar-

telde fpits - ovaale Bladen , en Trosjes van roo-

de Besfen , die zuurachtig zoet zyn, dus veel

gelykende naar Aalbesfen. De Bloempjes zyn,

W <
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III. zo zyn Ed. aantekent, vier- of vyfbladig , met
Afdeel,

vede Meeldraadjes, in een Kelk vervat, en

Hoofd- komen , zo de Afbeelding aanwyst , by Trosjes
stuk. u j t ^e Qxe js feT Bladen voort.

Ct
™'

hus
(3) Ceanothus met ongeribde Lancetswyzt

Af™™,*. Bladen en rondachtige Stoppeltjes.

fcfae. Deeze is in Afbeelding gebragt door Com-
melyn , die aanmerkt , dat het Gewas, aan

de Kaap , in vogtige Velden en aan de kanten

van Beekjes zeven Voeten hoog groeit. Hy

geeft 'er den naam aan , van Afrikaan/die AI&

ternoides , met Zaagswys'' getande LaurierlU'

den. De Bladen zyn van boven glanzig groen*

van onderen groenachtig wit , zittende op een

klein rood Steeltje. Het brengt driehokkige

Vrugtjes voort, en wegens dezelven wordt het

Ricinoides by Seba getyteld. De Styl is

uit drieën famengegroeid , en heeft drie Sten>

pels.

A R D U I N A.

Van dit nieuwe Geflagt is de Bloem een*

bladig gekromd , de Stempel in tweeën ge-

deeld : de Vrugt een tweehokkige Befie met

enkelde Zaaden.

De

O) Ceanothus^ Fo!. lanceolatis enerrüs, StlpnUs fubror-indis-

az. f. fi. Fabb, Htlmit. 23+. rws:. Ftyt. u6. f.



De eenigtte Soort (i) , van dc Kaap der iri.

Goede Hope afkoniftig , voert den naam van AFDEEL »

Lycium by den Heer Miller, die dezelve dook*
heeft afgebeeld. Zy is zeer kenbaar , doorSTUK*

haare dikke dubbeld gevorkte Doornen , die^rd%na
opwaards gekeerd zyn , en maakt een Heell
uit met gegaffelde Takken, de Bladen miu^-l'
ongefteeld, gepaard, Hartvormig, effeorandig,
niet afvallend, hebbende. De Bloemen, die
wit zyn, komen als gebondeld aan 't end der
Takken voort. Hy draagt roode Besfen. De
gedaante is als tusfehen de Kandia en Pensa
middelflagtig.

BüTTNERIA (*)•

In dit Geilagt is de Bloem vyfbladig; de Kelk
met de Bloemblaadjes geoord ; de Meeldraad-
jes zyn aan het Honigbakje gehecht : het Vrugt.
huisje gedoomd, vyfzaadig. Twee Soorten ko-
men 'er thans in voor, die hier volgen.

(r) Buttneria , wier Bladen de Rib en SteeU T,

tjes gedoomd hebben. iBumtfU

(i) Arduina. Syst. N*t. XII. Mant. 32. Kg. XIIT. Gen.

ujo. p. 197.

' (V Wegens het verfchil der Hoogduitfche Dialekt van de

Latynfche , wordt dit Buitr.erla of Byttneria gefchreeven
,
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Ml. De Heer J a c q u i n heeft deeze Soort in de
Afdeel.

Westindiën waargenomen, gelyk Loepling
Hoofd dezelve in Zuid -Amerika ontdekt hadt. Het
stok*

is cen Rankgewas, veel gelykende naar dat der

Braamboozen ,
zig wyd en zyd uitfpreidende,

en de Takken ook gedoomd hebbende. De

zonderlinge geftalte* van de Bloempjes, naauwr-

lyks met woorden uit te drukken of verftaanbaar

te befchryven , blykt in de zeer fraaije Af-

beelding, welke daar van, of van een dergelyke

Plant , uit de Tekeningen van Ehreï is aan

't licht gebragt. Zy zyn klein , en de Bladen

taamelyk groot , aan de oude Takken fpits o-

vaal , vier Duimen lang , aan de jonge Takjes

lancetvormig en kleiner. Loeflinc geeft

'er een Steng aan , van vier of vyf Voeten hoog.

Battiria (a) Buttneria met bogtige gladde Takken en

micr$phyi ongedoornde Bladen.

jaeinbiadi-
£jeeze Soorc ^ Q0^

-

n ^ Westindien groei-

jende , heeft gedagte Heer aan onzen Ridder

toegezonden , die 'er van zegt , dat zy bogtige

gladde Takken heeft, metenkelde, zydbladige,

horizontaale Doornen ; de Bladen overhoeks >

ver van elkander , zeer Homp , ongedeeld

;

geevende veele Haairachtige Bloem deeltjes uit

de Oxelen. De Bloemblaadjes zyn faal aan

*t Grondftuk wederzyds gekwabd , vervat ia

f2) Buttneria Ramis flexuofi3 Isvibos , Folii» lW6K»^
Mc*t. zo7 , jACq. Hort, T, 29.



een vyfbladige uitgefpreide Kelk. De Vrugt HU
is aan alle kanten gedoomd.

Afi
J
ee

De Bloem is half in vyvcn gefneeden en

famenluikende , gevuld met het Vrugtbeginzel

,

dat eenen ruigen Stempel heeft
; zynde de

Vrugt eene eenzaadige Befie met een vyfhok-

kigen Steen.

De eenigfte Soort (i) is van de Kaap af- r.

komftig, waar van zy den bynaam voert, zyn-J^£*
de Jfrikaanfche Palm , met ronde getan-Kaapfchc.

de Blaadjes, van Pluk en etius getyteld.

Anderen geeven 'er Myrten - Bladen aan of lie-

ver van den Myrtillus. De Steng is Heefterach-

tig, met verftrooide Takken. De Bloemen ko-

men, drie by elkander , uit de Oxcls der Bla-

den, op korte Steeltjes voert. Zy zyn bleek,

met Tegelroode Vlakken, ruuw, gchaaird, ge-

flooten. De Meeldraadjes liaan tegen de Slip-

pen over. De Stempel is als een Pcnfeel : de

Befie blaauw, van figuur en grootte als de Veen-

besfen , met een platachtig rond Steentje. Naar

deeze Besfen is het Gevogelte aan de Kaap,

alwaar het Gewas in de Wildernisfen groeit, zo

men verzekert zeer gretig. Ce-

(i) Myrfine. Syst. Kat, XTT. Gen. 258. p. m. Veg. XIII.

Gen. 16?, p. 197- Hort. Clif. 7+- ZlKN. Gott. 20;. Brac.

M Y R S I N E.
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Celastrus.
De Bloem is vyfbladig, wyd gaapende, met

een vlakken Kelk : de Vrugt een driehoekig

Zaadhuisje met drie Holligheden. Dc Zaaden

hebben een Eeltig bekleedzel.

Dit Geflagt heeft zes Sporten, waar van de

drie eerften in Noord - Amerika , de overigen

in Afrika huisvesten.

(i) Celaftrus die ongedoornd is, met ovaale ef-

fenrandige Bladen.

'

. De rondbladige Virginifche Paapen- Mutfen

Boom , met höogroode Zaadhuisjes die fraay ge-

bobbeld zyn , van Ba nister, door P l u-

kenetius afgebeeld, is tot deeze Soort

(2) Celastrus , die engedoernd is*, mei wfi'

dende Stengen en gekartelde Bladen*

Deeze voert den bynaam van Klimmende >

dewyl zy zïg om de Stammen en Takken der

Boomen ftrengek. De Kruidkundige Heer Is-

N a r d , een nieuw Geflagt van Planten opreg»



2 Peel, Plaat xxi.
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tende , onder den naam van Evonymoides , om III.

dat het Gewas zeer naar den Evonymus ge-
Afd

v
eel»

lykt, befchryft deeze Soort, welke van duHoofd-
Hambl tot de Boomcn betrokken wordt ,

8TUK'

omftandig. Het is, zegt hy, een Boompje
,

dat een Stam heeft van twee Duimen dik,

met cene bruinroodc Schors , als met kleine

Ringetjes , omgord. De Takken zyn zeer buig-

zaam, en ïtrengclen zig zo digt om den Stam
van andere Boomen,, dat 'er die fomtyds door

verflikken. De jonge Looten hebben eene

gladde , groene Schors. De Bladen zyn rond

en loopen puntig uit : de grootften drie Duimen
lang en twee Duimen breed , op de kanten

gekarteld , van boven donker , van onderen

bleek groen, met een Steeltje, fterk geaderd*

De toppen der Takken zyn met Aairen ver-

licrd van Bloemen, die doorgaans uit wyf Biaad.

jes beftaan , groenachtig wit van Kleur, uit

een Kelk voortkomende , die naar een Roosje

gelykt, zo wel als de top van den Styl, die

met de vyf Meeldraadjes is omringd , en eene

rondachtige Vrugt wordt , in drieën gedeeld.

Het Boompje groeit in de Bosfchen van Ka-

nada , omftreeks Quebek.

(3) Celaltrus, die ongedcornd is, met Eyvor- m

J*m. Uz. WJi. II. p. 79- T. 191- f. i. RAJ. Dtndr. jfi.

^

V 4
II. DttU IV. STl*.
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III. vormigc Zaagswys' getande Bladen , Tror«
IfDStu

achtige Bloemen , en eene opgeregte Steng.

(tuk.
* Deeze Soort , de Myrtebladige Boom , met

breede rondachtige Bladen en witte Trosachtige

Bloemen , by Sloane getyteld, groeit niet

alleen in Virginie , maar ook op Jamaika. De-

zelve heeft het Hout hard en wit , met eene

gryze gladde Schors bekleed ; doch van de hoog*

te wordt niet gemeld , en hy hadt de Vrugc

nooit in volkomenheid gezien.

1V . (O Celaftrus met gebladerde Doortien ,
hoekige

f.!'

a
rZ

s

s .
Takken en Jtompe Bladen.

re. Tot dccze Soort wordt dc Boksdoorn van
pL

f^
Xr

i.
Portorico, met fmallere Palmbladen, van Plü-

kenetiüs, t'huis gebragt. Üewyl echter die

AwHSüf daar toe 't Gewas van Alpihüs ,

Uzeg in Egypte genaamd , betrekt , is de over-

etnkomfligheid der Bladen ver te zoeken. Dat

Gewas hadt ronde Stengen en ipitfL Bladen;

maar de Doorens waren gebladerd, 't welk een

byzonder Kenmerk van dccze Soort uitmaakt.

Linnjf.us fielt de Woonplaats in Ethiopië;

dnch mogt die liever in 't Zuiderdeel van Afrika

gefield hebben, dcwyl men dit Gewas aan de

Kaap vindt. Ik heb 'er veifcheide Takjes van,

die

f±) C'U/lrut Sy ::& fM^s , Ra-ms an^ilatfs , FHS* oV
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die van daar rnedegebragt zyn , onder myne Iir»

Kaapfche Planten , en derhalve geef ik daar v
EEU

van in Fi$ 1
, op de nevensgaande Plaat, een Hoofd-

naauwkcurige Afbeelding. Hier uit ziet men,
STÜK#

dat omtrent in 't midden van ieder üooren ,

die van aanzienlyke langtc en dikte zyn , twee

Blaadjes voortkomen , terwyl dezelve aan den

Wortel ook twee zodanige Blaadjes heeft. De
uitfehietende Tak is hoekig of met kanten ,

doch de andere , zo wel als de Doorer.s , rond.

De Bloemen komen met de Kenmerken van dit

Geïlagt overeen.

f5) Celaftrus met naakte Doornen, rondeTak* v.

ken en fpitfe Bladen. p^lll?.

Deezc, naar de Evonymus in Gewas cn Vrugtspitsbiadi-

gelykende , met Bladen en Doornen van Lycium >

gw '

in Ethiopië.

(6) Celaftrus mst ovaals , glanzige, niet ge- vi.>

kartelde Bladen , die gerand zyn. Vol./^J*'
Gladblatf

( s ) Ctïaflrus Sp-ms m:d r s, K m^ ure-,' :s , rj' lj --r: ;.

JJoru CBf. 72. MlLL. Z)iff. T. «7. Lycium Erhropfcam Pyracan-

thx foliis. COMM. lUrt. I p. 163. T. f4. RAJ. Dtr.ir. yz. Lvo.

nymo affiais iEthiepica Sec. Plok. Alm. i i9 . T. i*o. f.5.

(6) CeUJlrus Fol. ovalibus nitidis in:egcrri;nii marginati»,

fiant. 49. V 5
U. Deel, iv. Stok.
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Itt Volgens den Hoogleeraar van Royen »
Afdeil.

dit ecn regtopftaandc Heefter , met harde brui-

Hoofd- ne Takken en overhoekfe Bladen , die ftomp-

$TUK" achtig ovaal zyn , geaderd , glanzig , zeer kort

gefteeld, met eenen effenen omgeboogen Rand.

Uit de Oxelen komen de Bloemfteeltjes digt en

enkeld voort , korter dan het Blad , met holle

Bloemblaadjes , de Meeldraadjes korter dan de

Bloem, den Styl dik , uitloopende in drie van een

wykende Stempels.

Evorymus. Paapenhout»

De Kenmerken zyn, een vyfbladige Bloem,

in een uitgebreide Kelk ; wordende de Vrugt

een vyfhoekig Zaadhuisje, dat naar een Pa*

pen -Muts gelykt, en gekleurd is, met vyf hol-

ligheden en vyf Klepjes; waar in Zaaden, met

een Eeltachtig bekleedzel.

Drie Soorten komen thans in dit Geflagt voor,

elk uit een byzonder Wereldsdeel , te weeten.

i.

( i) Paapenhout met de meefie Bloemen in vie-

ren gedeeld, en ongejieelde Bladen*

Deeze bepaaling flrydt tegen de opgegevene

Kenmerken; want een vierdeelige Bloem is al*

O) Bvmymus Flor. pletisqne quadrifidi», Folü*. SuBïb

Sys:. Kat. XII. Gea. zyo. p. Vn . XIII. Gen. *7».

9%. EV. Fol. obïongo-owtis. H*rt. Clijf. FU Sn*. *oT



het Geflagt , fchoon de meeite Bloemen vier-'

bladig zyn cn dus ook vier Meeldraadjes heb-1

ben , ihier t'buis gebragt worde, kan men uit

de overeenkomst, in Geftalte, met de /\

kaanfche , cenigszins billyken
j gègb ik vcrltaa

de Sluitreden niet, welke onze Ridder daar om»
trent gemaakt heeft. Volgens de voornaamfte

Bloem, zegt hy, komt het met de mede - Soorten,

avereen^*). Zou men de Bloemen , die 'er meest
aan voorkomen, niet als de. voornaamden moe-
ten aanmerken; terwyl de Vrugt ook doorgaans

maar vierhoekig is met vier UoII^heden ? Of
heeft de Ridder ook op 't Oog gehad, dat

Toi'rnefort de vyfbladige Blccm de eer-

tte in rang plaatst V '

.

Ons Onderwerp is hier een Gewas, dat-.vnn

snt, ge-
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III. baum. Ik weet niet, waarom de Sweeden bet

Afdeel.
j^ijier heeten. Wy geeven 'er den naam vaa

Hoofd- Paapenmuts of Paapenhout aan , wegens de aar.

stuk»
tjge figuur der Zaadhuisjes ;gelyk de Franfcben

i^-*'4*" het ook Bonnet de Prêtre noemen. De Groey-

plaats is door geheel Europa, zelfs in de hoo»

ge deelen van onze Nederlanden.

Het is een Heefter , die zelden hooger groeit

dan agt Voeten volgens Haller , en Dalechamp

zegt, dat hy nooit een Boom wordt ; doch dit

zal in 't wilde zyn. De Hoogleeraar D. van

Royen fchreef my , dat zyn £d. denzeiven

in de Leidfe Akademie - Tuin hadt, van zesden

Voeten hoog , met den Stam vyf Duimen dilr.

Dit Gewas heeft doorgaans een gefpleeten

Bast , met vier Vleugels verheven ; zo dat de

Takken byna vierkant zyn en broofch van Hoflt.

De Bladen , aan den rand fyn gekarteld en dun

of teder, ftaan tegenover elkander, en zyn ge-

fpitst ovaal. De Bloempjes komen by Trosjes,

van twee tot zes , elk op zyn eigen Steeltje

voort , en worden gevolgd van eene Vrugt»

die Rooskleurig is, bevattende vier of vyf paar-

fche Zaaden in een hoogroode Pap. Deeze

Zaaden gebruiken de Boeren , wanneer deze*

ven tot Poeijer geftooten zyn, om het Onge-

diert op 't Hoofd der Kinderen te dooden,

noemen deswegen het Gewas Luizenboom, z°

de Hoogleeraar D. n e G o r t e R meldt. Tou*-

kefort hadt dit gebruik reeds aangeweezen,

en gezegd dat men van het Hout ook Lardeer-

pen-
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pennen maakt. De Vrugt wordt gezegd lterk UT.

te werken door Afgang en door Braaken ;
ja

Awmlel.

men oordeelt het Gewas niet zonder Vergift Hoofd-

te zyn ; alzo het Vee, dat 'er veel van eet ,
s™*'

inzonderheid de Bokken en Geiten , naar ge-
b9J.^

tuigd wordt, zulks moeten befterven.

Onder de verfcheidenheden van den Europi-

fchen Paapenboom , telt men die zwarte Zaa-

den draagt , welke glanzig zyn, in Zaadhuisjes

van eene Goudgeele Kleur vervat , en deeze

heeft C l u s 1 u s in de Bosfchen op de Ooften-

rykfche Gebergten waargenomen. Een breed-

bladige kwam hem aldaar ookopfommige plaat-

fen voor , en Scheuchser vondt denzelven

in Switzerland. In de Elfaz groeit 'er een ,

welke de Bladen met Goud gezoomd, en een

ander welke dezelven groen en geel bont

heeft , volgens Doktor Mappus, die aante-

kent , dat de Bladen in de Herfst rood wor-

den , en dat men de Vrugten in Loog kookt

,

om eene ejeele Kleur te geeven aan Turks Le-

der, Saffian genaamd.

(«) Paapenhout met alle Bloemen in vyven n-

gedeeld en ongejleelde Bladen. aZ^Z

foliis &c. Pluk. Alm. 139. T. ny. f. 5- Celaftius Folit's op-

pofitis ovaris integetrirais &c. Hart. Cliff. }Z. Rhus Virgi-

nianmB Foliis Myrti. Conm. Htrt. I. p» 157. T. tl, IUJ.

li DUi» IV.STÜS»
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III- Aan deeze worden Lancetvormige Bladen
,FD

v
?
fL

toegefchreeven ; doch de bovenden zyn alleen»

bon», lyk fmaller , de onderlten breeder en byna o.

ük. vaaj ^ inzonderheid by de eerfte uitboeting

»

volgens de aanmerking van den Heer Gro-

Novius.. Commelyn geefc 'er de Afbeel.

ding van , onder den naam van Virginijcht

Sumach , met Myrtebladen. Hy draagt gemeen»

lyk maar twee Bioemfteeltjes by elkander, en

de Zaadhuisjes zyn hoogrood, 'c Blyft altoos

een Heefter of Boompje. Men vindt 'er ook

ecnige Verfcheidenheden van, in Virginie.

in. (3) Paapenhout met alle Bloemen in vitrm

gedeeld en gefieelde ftomp ovaale Bladen.

UpCdie
' Als cene derde Soort plaatst onze Ridder

thans alhier dat Kaapfche Gewas , 't welk vaa

Bergius ColpGon compresjum getyteld is , om

dat het de Leedjes der kleine Takjes overs-

hands famengedrukt of platachtig heeft. &
zoude, volgens zynEd., hier ook óeCrata&s

met roodachtige uitgegulpte Bladen , éc Bloem

en Vrugt Trosachtig , van den Heer J.
Bvi-

wankuS) t'huis behooren. De Afbeeldin-

gen , niettemin , van deeze beiden , Hemmen

noch met elkander , noch met de opgegevene

bepaalingen, overeen. In die van Bergius

tor. omnibus quadrïfiJis, Foüis yef.olw

IBM. Afr. 240. T. Sé.
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zyn de Bladen geenszins (lomp of uitgegulpt :
HL

io die van onzen Hoogleeraar is de Vrugt een

ronde Befic met twee Zaaden , en gelykt dus Hoofd-

het allcrminfte niet naar de opgegevene Ken-
ST
^'^

merken van de Paapen-Mutfen. Men noemt hutT***

dit Gewas , dat een Boom wordt , aan de Kaap

Lepelhout , om dat daar van Lepels en Bakjes

gemaakt worden. Linn^os zegt, dat de

Besfen vierkant en vierzaadig zyn.

D 1 o s m a.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

beftaan in een vyfbladige Bloem , met vyf Ho-

nigbakjes boven het Vrugtbeginzel : de Vrugt

uit drie of vyf famengegroeide Zaadhuisjes be-

ftaande , waar in Zaaden met een bekleedzel

of Korrels (Arilli) zyn vervat.

Dertien Soorten , altemaal uit Afrika afkom-

ftjg , komen thans in 't zelve voor ; door-

dien de Hartogiaas ook daar toe betrokken zyn.

(1) Diosma met Ehvormig fpitfe tegenover i.

elkander Jlaande Bladen.
w?j£fi.

Van deeze geeft Comm el yn een zeemuhbiadi.

fraaije Afbeelding , onder den naam van Jfri^
c '

kaanfche Spiraa met in 't kruis geplaatfte Bla-

den;

(1) Dhsma Fol. fubflatis , acutis , oppofitis. Sytt. Nst. Xir.

Gen. 271- p- reg. XIII. Gen. 271. p. 19S. Htrt. CRff.

71. Roven Lugdbat. 4*4. Spï«a Aftkana Fol, cruciatim po-

fitis. Comm. R*r. T. 1. Hypetici» Aft» vulfaic. ssa. Ktk.

II. p. 4 I. T. 40. f. S.

U. Dul, IV. Stuk,
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"ï- den ;
zeggende , dat de Zaaden van deeze en de

ri

v\
£L '

tvvee volgende van de Kaap gezonden worden,

Hoofd- onder den naam van Heejterachtig Afrikaanfê
*TVK* Sint Jans Kruid, en dus is ook het Gewas by

S eb a getyteld. Het is een laag Heeftertje

,

welks Steng zig digt by den Grond in Takjes

verdeelt, bezet met kleine , Imalle, gefpkfte,

groene Blaadjes , en de Vrugt beftaat uit vyf

famengevocgde Zaadhuisjes, veel gelykenJe naar

n (2; Diosma metfmalle ruige Bladen.

Rmtwadi-
VaD den zc 'fden Autbeur is deeze, onder den

£c.
u 6 1

naam van Ruikende Spircea met Haairige Bla-

den , voorgefteld. Zy heeft den Steng veel

dikker en hooger
, zig ook in 'l akken verdee-

lende, welke by ukfïek Haairig zyn, de Bloe-

men, aan de enden der Takjes , wit; de Zaad-

huisjes insgelyks by vyven famengevoegd. We-

gens den Iterken Reuk der Bladen en Bloemen,

verzamelen de Hottentocten hier van een groote

veelheid , om hun Hoofd en Lighaam daar me-

de te beflrooijen.

Tir. (3) Diosma met /malle , gefpitjie ,
gladde >

£H w »»>" *«*• «* cm *•

Kosm. fylveftris Folio eleganter punftiw-
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gekielde Bladen , die van onderen twee ry- Hï.

èn van Süppen hebben,
Afd

v
mu

De ronde Kleur der Bloemen onderfcheidt JttoT*

Qeèze Soort, welke nog welriekcnder is, Vol-

gens Commelyn , dan de voorgaande. De
.

Bladen zyn een weinig breeder dan in de eerfté

Soort. De gemelde groeijen en bloeijèn in on-

ze opénbaare Kruidhoven , en deeze , inzon*-

derheid, heeft een fterken Balfamiekeh Geur *

waar van het Gellagt den naam voert.

(4) Diosma met fmal Lancetvormige , van iv.

L onderen ronde , Bladen, die tweevoudig op E^°JZt
elkander leggen, Hcy&tot-

Volgens Bergius zyn de Ëladeh van dee-

ze Vleezig , fpilrond ,
ftomp , tweehoekig of

wederzyds met een verheven Streep, van Onde-

ren geftippeld , glad , kort gefteeld, byha een

zesde Duims Tang
,
digt aan elkander gevoegd.

Twee Bloemen komen doorgaans aan 't end der

Takjes op korte Steeltjes voort. Linn^fs
'zegt , dat deeze zeer veel Geur geeft aan de

iPleifters der Hottentotteti (*).

(5) Di,

tï. DSSI- IV. STOK,
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III. (f) Diosma met /malle, driekantige, vanm*
Afdeel. dmn gejHppeye Bladen.

stük.
D

Dewyl alle de Soorten , als gezegd is, van

Dhlma
^aap afkorn^ ]ë zvtl

>
20 Iuic3t de Latynfche

Cap&fa. bynaam vreemd. Ik geef 'er daarom dien van

Hartogia.
jiart0gja aan , welke ter gedagtenisfe van den

Kruidkenner Hartog
, (daar men de eerfte

kennis van die zonderlinge Kaapfe Heefters

,

thans Protea genaamd, aan verfchuldigd is ,3 als

een Geflagtnaam ontworpen , en nog onlangs

onder de Eenhuizigen geplaatst geweest ' {*)%

thans in dit Geflagt verfmolten is. Deeze Soort,

naamelyk heeft te vooren alleen het Geflagt van

Hartogia uitgemaakt (f).

De Heer N. L. Burmannus merkt aan,

dat de gedroogde Takjes , hier van overgezon»

den , ten opzigt van het Loof zeer verfchillen-

de 7.yn , hebbende fommigen de Blaadjes fraai*

Ier , anderen breeder en Lancetvormig ovaal

,

de Bloemen aan 't end der Takjes of op zyde

aan Trosjes , dikwils met een gebladerd Steelt-

je. Hier van fchynt onze Ridder byzondere

Soorten gemaakt te hebben , die vervolgens

voorkomen in dit Geflagt. Deeze Soort heeft

de Bladen gepaard, of tegen elkander over.

(6) Dl'

(5) Diomn Fol. linearibus triquetris fubtus punSati's. Vtz-

XIII. Hartogia Capenfis. Sp. Plant. i8 g, Syst, N*. P'

(*) Syst. Nm. Ed. XII, p. 6ii.

i\) Sp. Plant, Ed. U* p. ags.
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(6) Diosma met /malle , op elkander leggen- nr.

de , ruuwe.aan de kant gehaairde Bladen ,
Af»b^.

& Bloemen Knopswyze geaaird. Hoofd-

Decze, naar Heide gelykende, heeft een op- vr

geregte Steng van twee Voeten , die bruin is ,

met Takjes bezet, waaraan de Blaadjes agtvou-Geknopce.

dig op elkander leggende , van buiten rond ,

Tuuwachtig, eenigermaate gerand en op de kan-

ten met Haairtjes begroeid. De Bloempjes zyn

paarfch , tot een Hoofdje aan 't end der Takjes

by een gevoegd , en vervat in een Kelk van op

elkander leggende Blaadjes , die ovaal zyn en

ruig gerand. Het Honigbakje is zeer klein en

niet gehoornd.

(7) Diosma met evaale , driekantige , op el-
^TJ'-

kander leggende Blaadjes en ongefteelde Cupn^L.

enkelde end- Bloemen, acSgÜT"

Deeze heeft dunne regtopftaande Takjes, met
kleine Blaadjes als die van Heide, volmaakt drie-

kantig , ongcfteeld , met een gekleurde Eelt-

achtige Punt. De Kelk is Vliezig en bevat vyf,
of ook dikwils vier , Bloemblaadjes , die (lomp
ovaal en eens zo lang zyn, met vyf regtopftaan-

de Meeldraadjes.

C8J Dï.

JS^Dhsms Tol. lin. imbrioti,, fcabris cüiatJs, Flor. ca^

II. DïSL. IV. STW,
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III. (8) Diosma met ovaale , gefpitfie , op elkandet

Afdeel. leggende , gehaairde Blaadjes.

stuk!
" De Bloemblaadjes van deeze zyn rondachdg,

vin. met de Nagels driemaal zo lang als de Kelk en

imhüMa Paarfctl van Kleur. Die maakt haar vooroaam-

Gefchub- fte verfchil met de Tiende Soort uit.
de.

ix. (9) Diosma met ovaalachtige , ftompe, gladde

Deeze is onder dc Hartogiaas betrokken ge*

weest. Het is de Afrikaaniche Spirea met Blaad-

jes als van Keul, doch korter s van Doktor She-

rard 3 opgegeven door R a y. De Bladen zyn

,

boven en onder, bezet met yle Haairtjes.

0°) Diosma met Lancetvormige
,
gehaairde ,

rimpelige Bladen.

De Blaadjes zyn hier aan den Rand en Kiel

met Haairtjes bezet : de Bloemblaadjes zyn lang-

werpig met de Nagels naauwlyks langer dan de

Kelk. Men vindt een ruigbladig Afrikaanfch

V - \'
l

- Ge-

(9 ) Dio.-ma Fol elüpticis obtufo glabris. Vtg. XW'. V'



Gewas , dat Heclterachtig is , met gcele Blcc-
ApJJJ

men aan Kroontjes, van Seba afgebeeld, toe _ v

decze Soort betrokken.

fn) Diosma met Lancetswys' ovaale , ge- «*•

paarde ,
Klierachtig gekartelde Bladen crtnu

en enkelde Bloemen.

Deezc is, door Bergius, Hartogia Betu-

lina genoemd geweest , als de geftalte nage-

noeg hebbende van de Naantjes- Berken. De
Takken zyn rond en geitreept , de Bladen

ftomp ovaal, met flaauwe Stippen over' de ge-

hcele Oppervlakte gcfprenkcld , hebbende een

doorfehynende Stip aan den Omtrek onder ie-

der Tandje. De Bloemen , die wit zyn , ko-

men Trosvvyze aan het end der Takjes voorc

,

en hebben een Kelk met vyf Elswyze Punten ,

die zeer fyn gehaaird zyn. Het Honigbakje be-

ftaat uit vyf wiite afvallende Blaadjes, die maar

een derde van de langte der Bloemblaadjes heb-

ben , en de Meeldraadjes zyn ook korter dan

deeze laatften. Het Gewas is met een zeer iter-

lyk, die in de gezegde Kli rtj
r huisvest, be-

zwangerd. Door de bladen'ge IJon igbaljes wor-

den deeze twee laatÜe Soorten onderfcheiden.
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stuk.
Deeze van Bergiüs Eenbloemige Hartogia

xa. getyteld, heeft de Blaadjes van den Kelk ovaal

Dhsma cn gro0 j; s fchier breeder dan de Bladen , waar

Wnbtóe- van de onderllen langwerpig , als die van de
sa,gc

' Wilde Rosmaryn , gellippeld , de bovenften

rondachtig zyn als die van de Wilde Thym , of

onzer Vrouwe Bedftroo. Het is een laag Hee-

ftertje met groote witte Bloemen , wier Honig-

bakje uit vyf Draadjes beftaat , welke Eyronde

holle Topjes hebben , beurt om beurt met de

Meeldraadjes geplaatst. De Styl is ook Draad-

vormig en heeft een ftompen Stempel,

xin. (13) Diosma met Jtomp ovaale 3 Klierachtig

£beiZ* gekartelde Bladen , en twee Bloemen by

^cüoonê. elkander in de Oxelen.

Deeze, Hartogia pulchella van den Ridder ge-

naamd geweest , is een zeer fraay Heeftertje , met

Takken als Roedjes en nette Blaadjes. Het

draagt tweeflagtige Bloemen , zegt de Heer

M o r R A y : maar zyn de Bloemen dit ook niet

in veele andere Soorten ? Het Zaadhuisje hadt

drie Holligheden. De Bloempjes waren blaau*

r,hnJulofo-
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en zeer klein , hebbende de Hoorens van het Ut.

Vrugtbeginzel ieder met twee Kliertjes bepaald.
Afd

£
bu

Onder myne Kaapfche Planten vond ik een Hoofd*

Takje , dat , wegens de eigenfchap van twee STUK-

Bloempjes by elkander te hebben , tot deeze^**1*

Soort oordeelde te behooren , en , dewyl die nog

niet was afgebeeld , kon ik te gevoeglyker

daar van gebruik maaken ; om dus ten minfte

één van dit vreemde Geflagt in myn Werk te

verwonen. Voorts bevond ik dit Takje, by
nader onderzoek , byna volmaakt overeenkom-

ftig met de befchryving , welke de Heer Ber.
giüs van de Hartogia pulchella geeft , zeggen-

de: „ dat dezelve de Steng Heefterachtig rond

,

„ bruin en ruuw heeft met Lidtekentjes der

„ afgevallen Bladen , gegaffeld zo wel als dc

„ Takjes , die ruig en digt gebladerd zyn
,

„ bezet met Vleezige, ovaale, wederzyds glad-

„ de Blaadjes , flaauw gekarteld, en onder ie-

„ der Tandje met een Klierachtige Stip. De
„ Bloemen in de Oxels der Blaadjes, meest

„ twee by elkander , aan de Topjes voortko-

„ mende, hebbende ieder een byzonder Steel-

„ tje. De Kelk eenbladig in vyven verdeeld

:

„ de Bloemblaadjes vyf in getal , langwerpig

3, ovaal, met een Honigbakje van vyf Draad-

„ jes die korter zyn, zo lang als 't Vrugtbe-

3J ginzel; en vyf Meeldraadjes, langer dan de

„ Bloem, met dubbelde Meelknopjes, aan de
„ punt geknobbeld. Het Vrugtbeginzel hoe-
„ kig, met een Elsvormigen Styl , die korter

IU Deel. IV. Stw.
X4 » daD
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II
f „ dan dc Meeldraadjes is cn een enkelen Stem*

Afueel.
^ pei iieeft>" ZodaDig een Bloempje is, ver-

Hoofd- grooc zynde , met alle mooglyke naauwkeurig-
:Tcjc. heïd , by A vertoond, cn verder ziet men by

B het Vrugtbeginzel reeds tot een tropje van

vyf gehoornd- Zaadhul.'jes , in de Kelk aan-

gegroeid. By C hebben wy de zonderlinge

gcfteldheid der Blaadjes van dit Gewas , als die

van Wynruic met zekere Olie - Kliertjes of'

Stippen in donkere Kringetjes bezet , welke

waarfchynlyk de zitplaats van de ruikende Stoffe

,

in de meeften van dit Geflagt , zyn , willen

voor pogen ftellen.

Hier. zyn de Bloempjes vergaard in een-

gemeene ruige Kelk. Ieder Bloempje heefc

zyne Meeldraadjes in de Nagels der Bloem-

blaadjes ingeplant , en den Stempel in. twee-

ën gefpleeten. Het draagt enkeldc Zaaden.

Men telt 'er thans zeven Soorten van; ook

allen aan de Kaap huisvestende, als volgt.

T Ci) Brunia met opleggende 9 driekantige, f-piu

bloemige,

•Jnis Aïbusc^a Sec. P.aj. Hifi. i-f ++ ,
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Zeker Gewas , dat Cypres - Pynboompje van III.

de Kaap der Goede Hope , door 13 r e y n ge-
Afd

v
eeU

noemd wordt , maakt deeze Soort uit , welke Hoofd-

de Knoopbloemige Afrikaanfe Heide is , van STUK »

Plukenet. De Takjes , daar van overge-

zonden, waren omtrent een Voet lang, rond,

en begroeid met kleine Takjes , die Blaadjes als

van de Heide hadden en aan 't end ronde witte

Wollige Knoopen , uit ontelbaare Schubbetjes

beftaande , van binnen Zilverkleurig , van buiten

groen. Wegens de Zaaden , in de gezegde

Knoppen of Appeltjes vervat, oordeelde hy het

eenige overeenkomst te hebben met hetSchurft-

kruid. De Kelk is in vyven gedeeld en de

Bloem beltaat uit vyf fmalle Blaadjes. Door

twee Stylen te hebben en een tweehokkige

Vrugt , is deeze , zo Lisn^üs oordeelt ,

genoegzaam van dc anderen onderfcheiden.

(2) Brunia met vyfvoudig opleggende , ah aan-
fiJJv

geplakte Blaadjes , een Bloemtuiltje aan 'f p«*«m.

end; de Hoofdjes met uitrekende Kafjes.
Kaffis<%

Deeze Soort gelykt naar de voorgaande
,

maar heeft de Blaadjes kleiner , de Takken be-

dekkende. Veel Bloempjes , met elkander in een

Haairige Kelk vervat , maaken een Pluim uit

,

hebbende blceke Kafjes tusfehen de Bloempjes

,

twec-

iu DUU IV. stor.
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III. tweemaal zo lang als dezclven , en langer dan
/FD
^

L
' de Blaadjes van den Kelk. \ Getal der Stylen

Hoofd* is twee.

ui. (3) Erunia met /malle uitgefpreide Blaadjes,

Lanu^M- die Eeltige punten hebben.

^wollige. De Tamarifch van Monomotapa , die Pillen

draagt , met zeer fyne Heyblaadjes. de Takjes

in eene Woliigheid als Spinrag ingewikkeld

hebbende , van Plukeket, wordt hier aan-

gehaald. Die Autheurzegt, dat derzelver Hoofd-

jes , als ronde Bolletjes op 't end der Takjes

zittende , met een witte Wolligheid omwon-
den zyn. Hy twyfelt , of het ook de Atlan-

tifche Boom zy , naar de Cypresfen gelykende

,

die het Loof met een fyne Wolligheid overtoo-

gen heeft , waar van by Pli niü s gewag ge«

maakt wordt, maar die fchynt veeleer te be-

hooren tot den Egyptifchen Tamarifch van Al-
riNus, welke Galnooten draagt, waar van ik

in 't vervolg zal fpreeken.

Deeze Wollige Brunia , van de Kaap , immers

,

is een Heefter , welke naar den volgenden ge-

lykt, hebbende ook een Honig -Spleetje. De
Steng is ruim een Voet hoog , volgens Beu-
gius, en geeft dunne Ryzen uit, die Wollig

zyn, bezet met Haairachtige Blaadjes, naauw-

Jyks een halven Nagel lang , met zwarte tippen.
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De Bloemen zyn tot Hoofdjes by een vergaard , Ui-

en uit kleine Bloempjes famengefteld , die
A™*EI"

ieder een Kelkje hebben van vyf Schubbet-HooFD-

j.es , en voor 't overige de Kenmerken van dit
STÜK'

Geflagt.

(4J Brunia met Jmal Lancetvormige , uitge* iv.

fpreide, driekantige Bladen, welke EeltigeAhf
r

t^i.
punten hebben. dn.

Fynbladi-

De Bladen van deeze zyn zo fmal niet als van
gc*

de voorgaande , doch niettemin fyn genoeg ,

om het Loof naar dat van de Averoon te doan

gelyken , waar van zy den bynaam heeft , en
daar mede wordt zekerlyk de Breedbladige be-

doeld. Men behoeft flegts de fraaïje Afbeel-

ding, welke de vermaarde Heer j> B u uM An-

Afrikaanfche Planten, aan 'c licht gegeven hecfc

,

in te zien. In die van Plukenetiüs zyn

de Blaadjes merkelyk breeder en ovaahchtig

;

'c welk dit Gewas nog meer van 'c myne , hier

voor in Plaat gebragt , doet verfchillen *. De * Z je

Brunia Levifanus is door den Ridder thans totWadz -

de Proteaas betrokken , en dus ook reeds be-

fchree-

r:i .n, C ,rio

Ii. Hl ZU I
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UI. fchreeven *. Tot dceze of dc voorgaande
ATD

v
ERU

Soort zal de Afbeelding van het bloeijend en

Hoorn- Vrugtdraagend Takje , by Letter d, op Plaat
*™K

'

i
448 van W e 1 n m a n n s Kruidboek , betrek-»

'kelyk zyn.

v. (5) Brunia met fpits cvaaki aan de kant ge*

ewlt?* haairde Blaadjes.

Van deeze vind ik niets gemeld , dan dat

zy, zo wel als de voorgaande , het Vrugtbe-

ginzel boven , maar den Styl in tweeën ge-

deeld heeft.

vi. (6"} Brunia met /malle driekantige Blaadjes en

reilt*
* een Straalende Kelk , die de binnenjlt

Geihaaide, Blaadjes gekleurd heeft.

Deeze wordt thans van het Geflagt van Phy
lica afgezonderd , wa^r toe zy , met den zelfden

bynaam, was betrokken geweest. Haar Kelk,

naamelyk, is dermaate Straalswyze uitgefpreid,

en omringt het Blocmhooftlje zodanig, dat de

fchrandere Breyn het Gewas tot de Asters

of Chryfanthen betrokken heeft, gelyk hetzel-

ve door Pluken etius wordt aangehaald»

By bevondt het een kleine Heefter te zyn, wiens

Takjes, in hetbovcnftegedeelte, digt met Blaad-
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jes bezet waren , die denzelven volmaakt naar lIk

de tweede Soort van Heide , waar Clüs i u s
fi

^
el"

de Bladen van Coris aan toefebryft , decdenHooFD-

gelyken. De Bloempjes , aan den Top der Tak-
STÜK'

jes, waren niet veel grooter dan die van 't

Duizendblad, en zaten of enkeld of by Kroon-

tjes, hebbende haar BeddiDg omringd metblee-

ke Straalen , en het daar op volgende Zaad ,

naar Druiven -Pitten gelykende maar kleiner,

was met zekere Puntjes gekroond,

(7) Brunia met fmalle driekantige Blaadjes , vit.

en een Straaiende Kelk , waar van alb gl
*™£

de Blaadjes gekleurd zyn* Lymerige.

Deeze, van Bergius deswegen Gekleurde

Brunia getyteld , zo de Heer Murray aan-

merkt (*) , is van de voorgaande , zo onze

Ridder zegt , zeer weinig verfchillende , en daar

van te onderfcheiden door een grootere Lymerï-

ge Bedding van de Bloem , en door het digtere

Loof, maar inzonderheid doordien de Kelk, uit

Blikjes famengehoopt , alle Blaadjes uitgefpreid

heeft

Cap. S7» Muscus «thiop. ClavatuS arborescens. PiUK. Mant.

(*) Brunia cokrata. Berg. Cap. $7- wordt door den Heer

Murray aangehaald : mooglyk oin dat Linnüjs , in Mant,

mltera , van BERGIUS Brunia eorenata bybrengf ; doch in 't

Werk van Bergius vind ik , op die zelfde Eladzyde , doerc

zelfde Plant Brunia ghtinof* getyteld.

II. DSEL, IV. STOK.
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III. heeft tot een gekleurde Glorie. Doch fcheenen

Afdeel.
^ecze twec ]aa£fte Soorten veel overeenkomst

Hoofd- met elkander te hebben , en konden misfehien

,

£TÜK * zo zyn Ed. oordeelt, om dat het Vrugtbcginzel

onder de Bloem zit, wel tot een byzonder Ge-

flagt beliooren ; 't welk men , in vervolg van

tyd , uit deVrugt, wanneer die eens bekend

werdt , zou kunnen ontdekken. Zou het ook

de Boomachtige Ethiopifclis Mos, met de Blaad-

jes verfcheidelyk omgeboogen , en Zaad als van

Lithospermum , van Plukeketids kunnen

zyn.

Cyiilla,

De byzondere Kenmerken van dit nieuwe

Geflagt zyn , fpitfe Bloemblaadjes, in do Kelk

ingeplant; een tvveedeelige Styl, die blyft. Het

Vrugtbcginzel zit onder de Bloem , welke vyf-

bladig is , wordende de Vrugt een Zaadhuisje

met twee Holligheden.

L De eenigfte Soort hier van ( j), in de vog-

RncrijL Pynboom " Bosfchen van Karolina door D.

ra. ^ Garden waargenomen, is een Heefier van

mTg
r

c.

sbloe
'Mans langte, die den Stam met Takken van

jaarlykfe Looten bezet heeft, waaraan Lancets*

wyze Bladen, als die van de Liguiter,overhoefcs»

van boven zeer fyn geaderd. Aan 't end der

Takken van 't voorgaande Jaar komen hangen-

(i) Cytnta. Sytt. Nat. XII, Gen. Wf7- P- «*• MeKt*

50. Vtg. XIII. p. 200.
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de Trosfen voort, een Span lang, met Borfte- III.

lige Blikjes , van langte als de Bloemfteekjes. Afd**i.

De Bloemen zyn wit : de Blaadjes in 'c mid- Hoofd-

den overlangs begroeid met Haairtjes. STUÏ«

I T E A.

De Bloem heeft , in dit Geflagt, vyf lange

Blaadjes, die in de Kelk ingeplant zyn ; met vyf

Meeldraadjes en een ftompen Stempel. Het
Vrugtbeginzel is binnen de Bloem geplaatst ,

^wordende een Zaadhuisje dat tweekleppig is ,

met ééne holligheid.

De eenigfte Soort (1), in Virginie voorko- r.

mende, is volgens Clayton een Heefter der virgtnua.

Moerasfen met Bladen van Veenbesfen, laag
[c^

sg[aï'

van Gewas , met Witachtige Reukelooze. ge-

aairde Bloemen , die in geftalte naar de Cle-

thra zweemt: volgens den Heer Gronovius
een Boom met de Aairen over ééne zyde; de

Bladen overhoeks , Lancetswys' ovaal, gefteeld,

zeer fyn getand , Jaarlyks afvallende. L 1 n-

H^us zegt, dat het een Heefter is van hoogte

als een Menfch, die witte Trosfen heeft aan de

enden der Takken , en naar den Vogelkerfen-

Boom gelykt. Mitchel heeft dit Geflagt

Diconangia getyteld. Uit de Tekeningen van

Ehret

CO Itea. Syst. Nat. XII. Gen. 273. p. 183. Pig. XIU-

Gen. 27J. p. 200. Gron. Virg. i+3 . Du Ham. Arbr. I. p.

219- T. i*5. Diconangia. Mitch. Cm. j. TREW. Ehrtu
T. 98.

U. Deei, IV. Stuk*



Ehret ïs een fraaije Afbeelding daar vaü

aan 'c licht gegeven.

Ribes. Besfenboom.

Vyf Bloemblaadjes en Meeldraadjes in deri

Kelk ingeplant , met een gevorkten Styl en

bet Vrugtbeginzel onder de Bloem , dat ecne

Befie met veele Zaaden wordt : zulks maakt de

Kenmerken uit van dit bekende Gewas , waar

van drie Ongedoornde en vyf Gedoomde Soorten ;

zo in Europa als in Noord - Amerika , voorko

men , als volgt.

(i) Besfenboom, die ongedoomd it, met han-

gende gladde Trosjes , van platachtig

Bloemen.

Deeze Soort maakt den gewoonen Aalbezie'

of Aalbes/en- Boom uit, dien fommigen ook wei

Besfenboom ,
op zig zelf, noemen , en den Roo

den by uitmuntendheid , als den voornaamlten.

Men geeft hier , in 't Latyn , den naam van

Ribes aan ; hoewel men hem ook wel, met dc

(i) Rihes inerme, Racemis ^abris penJuüs , Floribus piarf-

uscu'is. Syst. K«:. XTI. Gen. z 7 t. p. i8+. reg. XIII. Gen.

Ui. p. 201. Hort. Ctif 82. FL Suec. 197» 205. Hort. lip*.

$2. Mat. Md. 99. n*. Cliff. 21. Roten Lugdbat. 27».

DiLlB. Paris. 75. Ribes vulgare aciduro.
J,

B. Hifi. If-

p. 97 . Fl. Lapp.

fpinofa Hortenfis n

C. E. Pin. 4S5.

HALL. Helv. 346.

KtfF. Inft. «3S. DOD, Ftrtpt, <t*3>



anderen , den gemeenen naam Grosfularia geeft , HL
waar van de Franfche Grofelier is afgeleid ,

A*»zzu

roemende zy de Besfen Grofeilles , de Engel- Hóófde

fchen Currants , de Duitfchers St. Johannis STüK*

Beerlein of Traubkin, dat is Sint Jans Besfen ^f*'
of Druifjes , en die naam wordt, gelyk by
ons de naam van Aalbes/en , dikwils aan hec

Gewas zelf gegeven. De Sweeden noemen hec

Winbecr of Wynbezie , in Schonen Reps en

elders Risp.

Dit Gewas bemint de Noordeïyke deeïen

van Europa , of fchynt daar natuurlyk te zyn

.

en tot vergoeding te (trekken van 't gemis der

Wyngaarden. In de middelde deelen van Eu-

ropa, Engeland , Vrankryk , Duitfchland , wordt

het
,
gelyk hier te Lande , in de Hoven bemoeid

en nagehouden om de Vrugt. Anders groeit

het, zelfs in de Alpen van VVallifer- Land , ter

hoogte van tien Voeten , zo de Heer Haller
aanmerkt ; dcch deeze Wilde Aalbesfen zyn vaa

de tamme zeer verfchillende , zo in Blad , als in

Bloem en Vrugt. Men behoeft daar omtrent

alleen in aanmerking te neemen , hoe zeer de

Aalbesfen , wanneer men ze m 't wilde op een

fchraalen Grond laat groeijen , zelfs hier te

Lande verbasteren , draagende Besfen naauwlyks

zo groot als Peperkorrels ; daar zy in zwaare

Gronden , behoorlyk gehavend en fterk gefnoeid

wordende, Besfen als 'kleine Druiven, aan onc-

zaglyk groote Trosfen , uitleveren, Immers
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Hl. men vindt 'er , die niet alleen twintig, maar
'AirBEL.

jjgyfjg ^ veertig , vyftig , zestig Besfen heb-

Hooïd- ben aan ééne Rist , zo Mürtikg aante-
$TUK.

kenf>
^«/k-

lk zaj my D jet ophouden met eene befchry-

ving van dit zo bekende Gewas. Het Sap der

Besfen is ongemeen verfrisfchende , verkoelen-

de, en voor de meefte Menfchen gezond, ja

gezonder dan veeïe andere Zomer - Vrugten.

Doch het verfchilt grootelyks op wat plaats

en met welke behandeling , deeze Besfen ge-

teeld zyn. Een vrye Zonnefchyn beneemt 'er

byna alle zuurheid aan ; wanneer menze, naa-

melyk , aan Schuttingen of Muuren , tegen 't

Zuiden plaatst. Ook worden zy, door minder

of byna geene befnoeijing , wel klein , maar

zoet. In wel doormeste Zandgronden brengen

zy geelfteelige Trosfen voort , van geurige

Besfen", met een aangenaame rinsheid. Men
merkt aan , dat deeze Vrugt nergens beter

,

dan in onze Gewesten, valt: doch in het een

of andere gedeelte van ons Land is zy groote-

lyks verfchillende. Haare kragten in de Ge-

neeskunde hangen van de voorgemelde ei-

genfchap af. Het maaken van een Geley ,

daar van , als ook van Besfen - Wyn , is zeef

bekend , en deeze Iaatfte getuigt , door zynè

fterkte , van haar Geur en Kragt ; waar in zy

de Witte Jallesfen , die even 't zelfde doch

flapper uitleveren, grootelyks overtreffen. Ook

heeft het Sap der Rooden eene Herk Kleuren-

de hoedanigheid.
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(2) Besfenboom , die ongedoornd is, met op. lil.

geregte Trosfen; de Blikjes langer dan de****-*1-'

Bloem. Hoofd-

Deeze noem ik Bergbesfen , om dat zy meest
ir

*

in de Gebergten, zo van Lapland als Swic- Ru>e*

zerland , natuurlyk voorkomen. De Sweeden
A

Berghes-

heetenze Mobeer, de Finlanders Taikimis , zege
fciu

onze Ridder, die dezelven nergens overvloedi-

ger dan in Oofter-Eothnie,aan den Zee- Weg,
aangetroffen hadt. Behalve in de Bosfchen

op 'c Gebergte Jura en by Bafel , zegt de

Heer Ha ller, groeit dezelve ook om-

ftreeks Bern , op Moerasfige plaatfen. Zy
Verfchilt van de voorgaande, zynde een laage

Heefter , die de Bladen ten halve in drieën

gedeeld heeft , en in de omtrek fpits getand

,

draagende overendflaande Trosjes van kleine

Bloempjes , zeer aangenaam van Reuk. Ieder

Bloempje gaat vergezeld met etn Blaadje of

Plaatje van de zelfde Kleur, die men Blikjes

noemt. De Vrugt is wit en laf, of byna

Smaakeloos. Het Landvolk houdcze voor een

Geneesmiddel van de Hoest.

Onder de aangehaalde vind ik de Aalbezie

(a) Rihet inertae , Raccnm ereOis , Brafteis Flore longio-

libui. ibii. IUrt. Cüf.iz. FL Suec. 198, 106. Ribes Alpï-

num duke. J. B. Ui/}. II. p. 9 i. FL Lapp. 97 . Grosfukiia

yulgaris Fr. dulci, ium Gr. daftinais Baccis. C. B. Pin.

m Ribes rnontana Oxyacanthac fapor*. B. Prtdr. Uo. Am,

W. I. p. i 7t.

y ^
II miu IV* Stuk.



^40 Vyfmanni ge Heesters.

III. met afgezonderde Bes/en , of die enkeld groei»

Afmel.
jeDj zynde de Ribes monocarpos van Cfusius,

Hoofd- welke de Bergbesfen met den Smaak van Btr-

stük.
ieTisfcn niet kan zyn , daar Bauhinus

'i*mf
n

' decze befchryving van geeft. „ Zy komen

a ,
tweederley in de Switzerfche Alpen voor.

„ De eene , die men op de Bergen van 't

„ Wallifer-Land vindt, heeft een roodeVrugt,

s ,
byna eens zo groot als die der tamme Aal-

'

3 , besfen ; de andere heeft de Besfen kleiner

„ dan dezelven en minder zuur, komende voort

a , op de Bernfche Bergen." Deeze beiden ,

zynde de eerstgemelde en deeze Soort, vondt

Clüsiüs ook in de Ooftenrykfe Gebergten

;

maar die met een enkelde Vrugt , of zonder

Risten , zal flegts een verfchil van Groeijing

zyn ; alzo men nu en dan , op de gewoone

Besfeboomen , ook wel eens een enkelde Be-

fie aantreft : want dat de roode Kruisbesfen

daar mede bedoeld zouden wordeu, gelykRAï

wil, is wat vreemd,

m. (3) Besfenboom, die ongedoornd is , met Haai'

Mies rige Trosjes en langwerpige Bloemen.

BcST
C Door deeze bePaaIiDg wordt weI he£ onderfchefd,

dat in de Bloeytyd tusfehen de Zwarte en Roo-

de

( 3) Ribtt inerme , R«cemis pilofis , Floribw oblongis. HU.

& Hert. Clif. &c. Ribes vuig. Fr. nigro. Rudb. 12. Ft.

Lapp. 99 . Grosfularia non fpinofa Fr. nigro. C. B. Pin. VS-

OfJt.DMH.sst- fi.
Ribefiuin nigrum Penfylvanicum , flotiba»

oblongis. ttu, Eitb. 31*» T. £ HS,
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de Aalbesfen.Boomen plaats heeft, aangewee- HL
zen; 'maar in het Gewas zelf is nog een aan-

AFD
^
EL*

merkelyk verfchil , aan 't welke deeze Boo-Hoofd-

men , zelfs in de Winter, Vrugt* , Bloem- en*TUK»

Bladerloos , kenbaar zyn. Men weet dat de^^"-
Reuk der Bladen , die ook grooter zyn , den

Zwarte Besfen -Boom duidelyk onderfcheidt.

Hy groeit , zo wild als tam , op de zelfde

plaatfen als de Roode ; doch men maakt 'er

zo veel werks niet van , om dat de Smaak der

Vrugt aan de meefte Menfchen onaangenaam

is. Evenwel zyn die Besfen zo verwerpelyk

niet , als DoooNéus ftelt : men kookt daar

van een aangenaame Geleyj de Wyn, van de-

zelvcn gemaakt, is kragtiger dan die van Roo-

de Besfen , en op Jenever gezet leveren zy een

Hartfterkende Morgendrank uit. Voorts ko-

men zy , in de Geneeskunde, in 't byzonder

in aanmerking, wegens haare Pisdryvende hoe-

danigheid , die haar tegen *t Graveel doet aan-

pryzen. Een Afcrekzcl van de Bladen , met
eenige andere Hartfterkende Kruiden en Wor-
telen , is een berugt Middel onder 't Gemeen

,

in fommige der Zuidelyke deelen van Europa

,

tegen de Hondsdolheid of Watervrees. Zelfs

v/ordt verzekerd , dat men in fommige Pro-
vinciën der middelfte deelen van Vrankryk,

met een goed gevolg , gebruik maakt van het
iritgeperfte Sap deezer Bladen , met Wyn ge.
ftampt , tot agt Oneen 's morgens op een nug"

II. Dttu IV. Stok,
3 te"
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Wï. tere Maag en tegen den Avond ; dus tweemaal
Afdeel.

dage]yks een Week lang , ingenomen ; tegen

Hoofd- de uitwerkingen van een Adderen of Dolle
STÜK# Honden Beet ; leggende tevens de gekneusde

h*m!
/mm

en uitgedrukte Bladen op de Wond. Men
noemtze daar Casjis of Casjier van Poitou ,

en in een Werkje , dat in 't jaar 171 2 te

Bourdeaux uitkwam, wordt aan deeze Bladen,

zekerlyk te ruimlchootig , een Geneezende kragt

tegen byna alle Ziekten toegefchreeven (*).

Zeer gemeen is dit Gewas in de Woeftynen van

Lapland , zegt onze Ridder , inzonderheid aan

den Zeekant by Tornea , wordende aldaar Bi-

ftron, en Ludin-maria van de Finlanders ge-

heten. Men heeft van de Bladen, met Tak-

ken en al geftooten , tegen de Vee -Ziekte,

die nu twintig Jaar geleeden in Finland woed-

de , onder anderen gebruik gemaakt (f).

Als eene Verfcheidenheid wordt hier t'huis

gebragt de Zwarte Jalbefie van Penfylvanie,

door Dillenius in Afbeelding voorgefteld

,

welke de Bladen kleiner en minder fterk , doch

eenigszins naar Savelboom ruikende heeft , de

Steelen of Takken dunner dan in de Europi-

fche Zwarte Besfenboomen ; de Vrugten , zo

wei als de Bloemen, langwerpig en van eenen

Wynachtigen Smaak.

(4) Bes-

(*) Les proprietéz mdmlrablti du Césfit. Bourd. 171*.

«TJ Stoibolmji Vtrhand. op 't ja* >7f8» P- H»
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(4) Besfenboom met een weinig gedoomde , Ui.

omgeboogen Takken, de Bloemjleeltjes drie- Amnku
bladig geblikt. Hooro-

,
Onder de Kruisbefien komen zogenaamde 3TÜK'

Roode voor, of met eene donker paarfe Vrugt

,

eo deeze Soort fchynt hier bedoeld te worden :
r

J[^Jc
""*

ten minfte fchryft B a u h i n us aan zyne aan-
°

gehaalde tweede Soort van tamme Kruisbezie

,

met breeder Bladen , een dergelyke Vrugt toe.

De Groeyplaats heeft Linn^üs in Duitfch-

land en Swkzerland gefield.

(5) Besfenboom met gedoomde Takken % de v.

Bladjleeltjes op de kanten Haairig , de G%£^
Vrugten ruig.

Deeze , die men Ruige Kruisbes/en noemt ,

of Ruige Witte , zyn grooter dan de anderen

,

witachtig van Kleur , en met zekere Stekelige

Haairtjes bezet. Om de Vrugten ryp te eeten

zyn dezelven alleraangenaamst van Smaak.

(6) Besfenboom met gedoomde Takken en vl

(4) X*. RamisfubacuIeatU teclïnatf., Pedunculis Braa« RiSibSc.
triphylla. Md. Grosfularia fpiaofa alt. fativa, Fol. latioribm.

(6) Ribes Ramis aculeatis , Baccis glabris, Pedicellis Bric-
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IH. gladde Bes/en , de Steeltjes eenhladig ge-

IvnuL. blikt. -

s^k^ ^e Semeenfle Soort van Kruisbeziën zyn

,

B'ifex- ^e meD kladde kan noemen , om dat zy geen

hm. ruigte hebben op de Vrugt, In 't Franfch

voeren deeze , zo wel als de Aalbesfen , den

naam van Grofeilles, en 't Gewas wordt door

den naam van Grofelier epineux onderfcheiden (*),;

maar in 't Engelfch noemt men dit laatfte Goos-

berry-Bush, in't Hoogduitfch Kramf-oï Kraii-

felbeer , in Sweeden Krusbaer of Steckelhaer ,

dat is Kruis- of Stekelbeziën. Hoewel de Vrug-

ten glad zyn , naamelyk , heeft het de Takken

uitermaate fcherp gedoomd ; zo dat het plukken

derzelven, zonder zig tot bloedens toe tekwet-

zen, een handigheid is. Hier komt by, dat

djt Gewas zeer digt groeit , en het vereifcht

zulks om wel te draagen -

% ja het heeft die ei-

genfehap met de Aalbesfen gemeen, dat het

meer en beter Vrugten geeft , wanneer men

het, vorgens zynen Heefteracbtigen aart, met

verfcheide Stengen of Struiken uit den Steel

laat groeijen; draagende dus op Stooven, ge-

lyk men 't noemt , beter, dan op Boompjes.

Zelfs worden de oude Spranken , door de kun.

digfte Tuinlieden, wanneer zy vierjaarig zyn,

weg-

(*) Volgens Geoftro? , die zegt , dat men de genoom

Kruisbesfeti Grc/eiiUs blancos noemt en de Aalbesfen CrofeiL

ki rvuses; doch anderen noemen de eerften , onryp zynda,.
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weggefneeden , en de jonge Scheuten in plaats III.

gebragt. Dat men , zo wel de Kruis- als Aal-
A™2EW

besfen , zeer gemakkelyk , van Scek kan ver- Hoofd»

menigvuldigen is iedereen bekend. STUK »

Verder fpreek ik niet van het Loof noch J£{
t*'

Gewas. De Bladen zyn veel kleiner doch in

figuur veel gelykende naar die der Aalbes-

fen. De Bloem verfchilt , in 't uiterlyke aan-

zien , ook weinig , komende de vyf Bloem-

blaadjes uit de infnydingen van den Kelk voort,

wiens agterfte gedeeke het Vrugtbeginzel be-

vat , en de vyf Meeldraadjes uitgeeft. De
Heer H aller tekent aan; dat de Buis,

waar door zyn Ed. den Styl bedoelt, aan 't

end twee Sponsjes aangegroeid heeft, maar uic

de naauwkeurige Waarneemingen van den Heer

Schmiedel blykt , dat dit Teeldeel famen-

gefteld is uit twee Stylen , tot onderen toe af-

zonderlyk, die ieder aan 't end zulk een Spons-

je , dat de Stempel is , hebben: weshalve dit

Geflagt , indien zulks ook in de Aalbesfcn

plaats heeft , niet tot de Eenvvyvigen, maar

tot de Tweewyvigen , in deeze Klasfe , zou

behooren (f).

De

ff) SCHMIFD. han. Plmt. Norirab. 17*12. Tab. I. Im-
nsus , evenwel, zegt die Autheur

,
fchryft aan dit Gefligt

Ridder anders zegt, dan Stylus hifidas , daf is de Sryl in

tweeën gedeeld of gevorkt; gêlyk Malkghius denzeiven tot

over 't midden gefpleeten vertoonde.

Y 5
II. DEEL. IV. STW»
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Hl. De gemeene Kruisbesfcn zyn ook bekend

'Afdeel.
genoeg. Naauwlyks plukhaar zynde , worden

Hoo
V
fd- die reeds tot Struif gebruikt; doch in 't alge-

stuk. mecn zyn de lange Groene best daartoe. Men

bJ£
s/m

' kan d«selven gemakkelyk, door ze in digte

Flesfchen te befluiten , den geheelen Winter

tot dat gebruik bcwaaren. De bereiding en

bykomende dingen moeten deeze Kost fmaake-

lyk en verteerbaar maaken. De Rype Kruis-

besfen zyn ook van de gezondfte Vrugten niet.

Door Gisting leveren zy een zeer kragtigen

Wyn uit , veel hoofdiger dan die der Druiven.

De Kleur der gemeenften is dan geel of wit-

achtig , het Sap laf zoet en minder floppende

dan dat der onrype Besfen. Van het Gewas

wordt, wegens de fcherpe Stekeligheid, die

alle Vee afweert, met goed gevolg tot befchuc

ting van Tuinen en Moeshoven gebruik ge-

maakt. Het groeit, zo wel in de Noordelyke

als in de middellte deelen van Europa ,
in t

wilde , zynde in Sweeden zo gemeen als m

Switzerland , daar men het overal in de Heg-

gen vindt ; doch dus draagt het veel kleiner

Besfen , dan wanneer het in de Tuinen ge»

kweekt wordt en befnoeid.

( 7 )
Besfenboom , die de Takken aan alle kan-

R*"°*£ Un ëedoorni
heefU Dee-

Amdib. zit. DIU.. Eitb. xfS. T. U». f- Il6 «
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Deeze komt , in Geftakc , met de gemeene^m.

Wilde Kruisbezie overeen , zegt Dillenius;
fd
£
£L*

doch heeft de Stekels minder fterk en digter dvHoofdt

elkander , gelykende veel naar die der Eglan-"
ÜK*

tieren. De Bladen zyn dieper ingefneeden , bwm!^

maar de Bloem is als die der Zwarte Aalbes-

fen , pypachtig niet plat. De Vrugt is klein en

rond, weinig grooter dan een Aalbezie, wor-

dende door de rypheid donker paarfch, als de

Blaauwbesfen , en zuurachtig van Smaak. Volgens

pLüKENETiuswas dezelve van de Hudfons-

Baay afkomftig.

(3) Besfenboom met Doornen ender de Oxels vrn.

der Bladen, en Jiekelige geriste Bes/en. c*%^
Deeze Soort mag te regt den naam voeren bcsica.

van Stekelbes/en , dewyl de Vrugten , van

grootte als een Hazelnoot , aan alle kanten met
Doornen zyn gewapend. Kalm vondt dit

Gewas in Kanada , van Geftalte byna als de
gewoone Besfenboomen , doch de Bladen wei-

nig gefpleeten hebbende , en de Steeltjes dik-

wils driebloemig.

E M B E L I A.

Hier kan gevoeglyk geplaatst worden het nieu-

we

O) Aciikii fuba*illarib«i
, Bsccisaculeati* RscemoCï.

5;«. Nat. ML Veg. XUI.

II» DHL. ir. STUK.
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III* we Geflagt , dat de Hoogleeraar N. L. Bur-
Afdeel. MANNÜS dus getyteld heeft , volgens den In-

Hoofd- difchen naam , zynde hetzelve te vooren , door

stuk. Linnjküs, Ribejioides geheten.

t.
. De eenigfte Soort (i) , daar van bekend

,

'

'*
valt op Ceylon , en de Vrugten worden 'er

,

fch?Aai-"
volSens de Aantekening van den beroemden

bestem Hermannus in zyn Kruidboek , tot het

maaken van een Geley gebruikt , welke in krag-

ten overeenkomt met onze Geley van Aalbes-

fen. 't Gewas is Boomachtig a met Eyrond-

achtige Bladen overhoeks , die gefteeld en glad

zyn. Aan 't end der Takken heeft het een

groote Tros van Bloempjes , die vyfbladig zyn

,

met vyf Meeldraadjes en een enkelen Styl,

en daar op volgen witte Besfen. Het is , door

gedagten Heer Burmannüs, zeer fraay

afgebeeld.

Gronovia,
Ter gedagtenisfe van wylen den Heer J.

Fr. Gronovius, door zync Kruidkundige

Werken Wereldkundig , is deeze Geflagtnaam

van den Ridder ontworpen. De Kenmerken

beftaan in vyf Bloemblaadjes en even zo veel

Meeldraadjes te hebben , die in een Klokvor-

migen Kelk ingeplant zyn, welke gekleurd is,

be-

(i) Embeiia. BüRM. FU Ui p. 62. Ribefioicïei. Fl.

40}. Grosfularia Zeylanica major , Ghxfembilla Zeylanenfibto.
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bevattende het Vrugtbeginzel , dat eene droo- III.

ge Befie wordt, met een enkel Zaad. Afdeel*

De eenigfte Soort (i), te Vera Cruz waar-HooFD-

genomen, voert den bynaam van Klimmende 9
iTUK'

om dat zy een Rankgewas is , 't welk zig met crluvim

Klaauwieren aan andere Boomen vasthoudt *K
{-**^***

hebbende een zeer lange Takkige Steng, metdeBund-

Wyngaardbladen , die als de Brandenetels bran-

'

a
*

den. De Bloemen zyn klein en niet bevallig,

't Gewas heeft een Herken Reuk.

Aquilicia. Water - Struik.

Dit nieuwe Geflagt heeft den Kelk in vyven

gedeeld , en vyf Bloemblaadjes. Het Honig*

bakje is Bekerachtig , beftaande uit vyftien

Schubben ; de Vrugt een Befie met vyf Hol-

ligheden, die enkelde Zaaden bevatten,

- De eenigfte Soort CO > in Af beelding gebragt i.

door den Heer N. L. Bürmannus , vfasj^ulL.

door zyn Ed. Staphylia Indien genoemd, Zyn
- V

f
ie"ch:i -

de uit Indie overgebragt onder den naam van

Malabaarfe Waterftruik, die Besfen draagt, men

Kroontjes van vyfbladige Bloemen , en eene

zwartachtige veelzaadige Vrugt , in 't Javaanfch

Gigirang geheten wordende. De Heer Lin-

II. DIK. IV. STUK,
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IU. navis zegt , dat het Gewas* de gedaante van
Afdbsl.

Vljer heeftj de BladeQ overhoekS) geiteeld,

Hoofd- gevind ; de onderftc Vinnen dikwils driebladig;

ituk. de Vinblaadjes langwerpig ovaal, gefpitst, met

SmdkT Tandjes ; zynde de Bloemfteeltjes tegen de

Bladen over geplaatst en doorgaans in drieën

gedeeld. Het Gewas , zegt zyn Ed. heeft met

den Wyfjes Water -Struik van Rdmphiüs,
voor welken het gezonden was, de minlte ge-

lykheid niet.

H e d e r a. Klim -op.

In die van dit Geflagt hebben de Bloemen

vyf Blaadjes , de Stempel is enkeld en de

Vrugt eene vyfzaadige Befie 3 met den Kelk

omvangen.

Men heeft 'er twee Soorten van, de eene

in Europa , de andere in Noord- Amerika na-

tuurlyk.

i. (i) Klim -op mst ovaale Bladén, die gekwabi

**£* zyn-

Ichi'T Deeze maakt de Gewoone Klyf of Klim - op

,

in ons Wereldsdeel , uit. Het Gewas komt

niet alleen voor in de Zuidelyke, maar ook in

de

(1) Heiera Foliis ovatis lobariajue. Syit. Nat. XII. Gin.

«o. p. 184. reg. XIII. Gen. a$3. p. :m. Ft. Lap?. »w

ru S«c. 190 , 200. Hirt. CSiff. 7+. MAt. AUi. 98. RöWH
Lugiiot. au. HALL. Hdv. 1*4. ToüMNF. Inji. 6ii. hoi*

hn. «14. Hedera arborca. H. Puwica, H. najat

U. h«mi wpwu, C, B. Pin, gej.



de Noordelyke deelen , hoewel het in Sweeden III.

zeldzaam is. Het bedekt in Switzerland overal
A™EEI"

de Steenen , Boomen en zelfs den Grond inHooFD-

de Bosfchen ,
zegt de Heer Haller, doch"^\

meest onvrugtbaar, draagende alleenlyk op war-
M ''^

me plaatfen Bloem en Vrugr. Men vindt het

ook aan de Muuren en Heggen in Karniolie ,

Ooftenryk ,
Engeland

,
Vrankryk en de Neder-

landen. De naamen, die men 'erin byzondere

Ryken aan geeft, zyn zeer verfchillende. De
Italiaanen behouden den Latynfchen Hedera,

de Spanjaarden veranderen dien in Tedra, doch

de Franfchen noemen het Lierre , de Engel-

fchen Ivy , de Sweeden Murgrön , de Duit-

fchers Ephew: meestal met het bywoord Hoorn-

achtige , om ze van de Aardveil , Hedera ter-

restris , te onderfcheiden. Ons Landvolk geeft

'er ook den naam van Eyloof aan.

De Boomveil is, in 't algemeen, bekender,

dan haare verfchillendheden. Zy maakt een

Gewas uit , 't welk , als gezegd is , met zyne

Ranken zig overal verfpreidt, en fterk voort-

loopt , bekleedende uit éénen Stam , die dan

zeer dik wordt , verfcheide oude Muuren tot

eene groote uitgeflrektheid. Hier hecht zy zig,

met zekere Tepels , in de Kalk en Steenen , en

vreet dus dezelven allengs uit , door het in-

booren van haare Vezelen , die in de Aarde

inwortelen , en maaken , dat men , door het aan

ftukken fnyden der Ranken , van ééne Plant,

op ftaande voet, duizend Plantfoenen zou kun-

ken
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UI. nen bekomen. De Stammetjes en dikke Tak*
AFn

v
EFL

ken zyn byna wit , de Jonge dunne Rankjes

Hoofd- paarfchachtig bruin , bezet met dikke ltyve

ituk.
ft]ac}en t

die meestal rondachtig zyn eü drie-

XUm '

^'puntig , van boven donker groen met geelach-

tige Aderen , van onderen bleek groen. Op

Zonnige plaatfen draagt dit Gewas , ook by

ons, Bloem en Vrugt ; maar, tegen 't Noor-

den of in digte Bosfchen groeijende , is het

grooter van Blad en onvrugtbaar, 't welk aan-

leiding gegeven heeft , om daar van een by-

zondere Soort, die toch de zelfde is, te maa-

ken. Ook wordt gemeld van eene Boomachtige

Kijf, zynde insgelyks niet wezentlyk verfchil*

Dit Gewas ,
naamcïyk , heeft de byz^nderc

eigenfehap , van de Staaten des Levens in de.

Menfchen als na te bootzen. In de Kindsheid*

van hetzelve, kruipt doorgaans de Steng langs

den Grond , met Lancetvormigc onverdeelde

Bladen : in de Jeugd klimt het -by Muuren

,

Rotfen of Boomen op, cn heeft dan hoekige,

gekwabde Bladen : in dc ftaac van Volwasfen-

heid heeft het Hartvormig ovaale Bladen , en

dan maakt' het doorgaans zig los van zyneSteun-

zelen, om, als het kan, een Boomachtige Ge-

italte aan te neemen , met Hartvormig ovaale

Bladen, die vervolgens, van onderen, met wit-

te of roodachtige Vlakken getekend voorkomen,

»t welk men den Ouderdom kan noemen.

De Klyf was oudtyds in gemeen gebruik tot

veN

II. Deei.. IV. Stuk»
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flerzelcn. Men kroonde 'er de Pöectcn en an- M.
deren , die in Geleerdheid uitmuntten , me- A™£EL*

de (*)» en zy werdtook gebruikt, zo 't fchynt, Hoofi>.

om de Wynvaten te bckranfen. Hier van het 8™**

Spreekwoord , Goede Wyn behoeft geen KUm'W
Krans ff). Plinius maakt van eene Kroon

van Klyf gewag. Haare neiging om door over-

klimming ander Gewas te verdrukken, ftrekte

tot een zinnebeeld van overmaatige Eerzugt (|).

Heden gebruikt men ze nog , op fömmige

plaatzen , tot bedekking van Priëelen ; als ook

tot Slingers, Kranfen en andere Bruiloft- Sic-

raaden ; inzonderheid om de Huizen van buiten

op te tooijen , in plaats en by gebrek van Palm.

De Bladen zyn in Duitfchland tegen de Tee-

ring der jonge Kinderen aangepreezen. Uit-

wendig hebben zy cene Wondzuivercnde kra^t.

De Gom , die of van zelf , of door Infny-

ding, uit de Takken zypclt, door uitdrooging

bruin wordende en van een feherpe famentrek-

kendc Smaak , is onder dc Winkclmiddclen

welke laatfte hoedanigheid ook aan dc Besfen

toegefchrceven wordt, door Boylcus* An-
deren verzekeren , dat zy van boven en onde-

ren een fterke Ontlasting maaken , en pryzen

dczelven daarom tegen de Koortfen aan. Zy
groei-

ft> Vmo vJw nm ,pus L fuspmfi Hedtrt.

O) Lmuiyis Htitrit amiiütfitr. HOKAT. Libr.I.Od. $«.
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III. groeijen aan Trosjes , gelyken naar Jeneverbes-

Afdeel.
fen ^ zyn zwart van Kleur, en zuur van Smaak.

Hoofd» Van het Gevogelte worden zy zeer bemind,

*TÜK« en , doordien hetzelve de Zaaden met den

Afgang loost , op plaatfcn , daar men 't minst

verwagten zou, gezaaid en voortgeplant.

ii. (*) Klim -op met vyfvoudige ovaale getande

'

kanada. Deeze , onder den naam van Vyfbladige
fchc

' Kanadafche Klim -op bekend, en door Con-

nutüs afgebeeld, is een klimmend Rankge-

was , dat de Winter- Koude - van onze Gewes-

ten wel verdraagt. To urnefort heeft "er

den naam van Klimmende Vyfbladige Wyngaard

van Kanada , aan gegeven. Zy draagt aan haare

Ranken , die wel by Muuren opklauteren

,

doch niet daar in booren , en bruinrood van

Kleur zyn , Trosjes van Knopjes als kleine

Aalbesfen , die in ons Klimaat zig zelden ope-

nen. Bovendien heeft zy Klaauwieren , die

haar door zekere Lymïge kleeving tot aan-

hechting dienen , mids dat men de Ranken van

Jongs af Iaat begaan , en dan klimt zy zo hoog ,

byna , als de uitgeftrektheid is van den Muur of

van den Boom , van het Latwerk of de Schut-

ting,

. 364. Hedcra quinquefblia Catwdenfiï.

, ïoo. Helix Mitch. Gtn. 3°.
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ting, waar aan zy ftaat. Tot bekleeding van HL
Muuren en Prieelen , is derhalve dit Gewas A™EEI*

zeer dienftig. Zie hier de deelen der Vrugt-HooFO. '

maaking, door den Heer Schreber waar-
STÜK'

genomen.
Kbm-tpk

„ De Kelk is zeer kort, ftomp getand, aan

„ de tippen rood : de Bloemblaadjes zyn lang-

„ werpig ftomp , aan de Tippen gewelfd en

„ groen. De Klier van den Ontvanger, hoo-

„ ger dan de Kelk , -omringt het Vrugtbegin-

„ zei met eenige Tandjes. De Meeldraadje*

zyn dun en een weinig korter dan de Bloem

-

„ krans. Een Styl is 'er, van de zelfde langte

,

„ waar van het Vrugtbeginzel, dat vierzaadig

„ is , het onderfte gedeelte uitmaakt. In fom-

„ mige Bloemen is het getal der Bloemblaad*

„ jes vier, in anderen vyf." Zy draagt, vol-

gens Hermannus, ronde Besfen als die der"

gewoone Klyf , waar in Plukenetius
veele Zaaden gevonden heeft, zo Ray ver-

haak. Volgens Mitcheliüs zyn de Man-
netjes van de Wyfjcs - Bloemen afgezonderd*

Het Gewas komt ook voor , in Virginie*

V i t i s. Wyngaard.

De byzondere Kenmerken van dit Geilagt,

volgens den Ridder , zyn , dat de Bloemblaadjes

aan de Tippen famcnkleeven en dus verflen-

zende afvallen, of door de Meeldraadjes weg-

geilooten worden , zo anderen aanmerken : als

Z a ook
U. DEU, IV. STUS.
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III. ook, dat het geen Styl heeft maar een Vrugt-

vf
u

beginzel binnen de Bloem, het Welk eene vyf-

Hoofd- zaadige Lcfie wordt.
stuk,

^gt soorten komen 'er thans in voor, waar

van de eerfte alleen den gewonnen Wyngaard

,

met deszelfs Verfcheidenheden , behelst : als

volgt.

i. CO Wyngaard met gekwabde , uitgefneeden ,

vQfra. naakte Bladen. .

Deeze is onder de Gemaatigde Lugtftreek

,

in alle de vier Wereldsdeelen , t'huis , zo Lin-

jsaus aanmerkt ; doch , of dezelve daar alom

natuurlyk zy , komt by my grootelyks in be-

denken. Men weet , dat 'er een tyd Is ge-

weest , toen hy eerst in Gallie of 't hedendafë*

fche Vrankryk geplant werdt. In Paleftina be-

vondt hy zig al vroeg, en de Wfn was 'er,

20 ten opzigt van zynen Smaak als van zyne

Kragten, bekend. Na den Zondvloed plantte

Noach een Wyngaard , hy dronk van den Wyn
en wierdt dronken. De Dogters van Loth

gaven haaren Vader Wyn te drinken, om hem

dus te brengen tot het voldoen van haare

Bloed-

(i) Vitis Foliis lobatis Cnuatis nudis. Syst. Nat.TXl.Cn.

sti. p. iS4. Vtg. XIII. Gen. 284. P* 103. Vitis Fol.palnrt'

tö-angtilatis. Hort. CBffl 74- Hort. Ups. jo. M*u Mei.

97- GROM. Firg. 144. RoïEN Lugibat. zzz. Vitis Vinifera.

C. B. Pm. Z99. TOÜEN. tnft. 6U. fi.
Vitis Corinthiaca f.

apyteoa. J. 6« tUfi. II. p. 7*. SCHMia Ie. füM. ad, Tab.

VII.
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Bloedfchandige lust. Dat onder de Israëlieten , III;

vervolgens , liet drinken van Wyn en Most
AfrD*EU

vry gemeen was , leeren ons de Wetten totHooFD-

bepaalinge daar omtrent gemaakt. Zy mocften STUK*

de naleezing hunner VVyngaarden aan de Ar- JJjJjT"

men overlaaten. Een byfter groote Tros Drui-

ven werdt, als de Gezegende Vrugt van Ka-

naan, door de Befpieders mede gebragt. Om
kort te gaan, daar wordt in de Heilige Bla-

deren van geen Geboomte mooglyk zo veel

gewag gemaakt als van den Wyngaard, wiens

Sap gezegd wordt God cn de Menfchcn te

vervrolyken.

Waarfchynlyk zal derhalve de Wyngaard uit

het Beloofde Land in Italië en verder langs

de Middellandfche Zee in Spanje en Portugal,

of ook Noordwaards door Europa, in vervolg

van tyd, voortgeplant zyn, en van daar over-

gevoerd in Amerika, en aan de Kaap; terwyl

dezelve Oostwaards door Afie ook tot in Chi-

na kan zyn vermenigvuldigd. Immers wat het

eerfte aangaat , dat de Wyngaard geen natuur-

lyk Gewas in de middelfle deelen van Euro-

pa zy, komt my zeer waarfchynlyk voor, uit

de opmerking, dat de Wyn in alle bekende

Taaien van ons Wereldsdeel , nagenoeg , den
Hebreeuwfchen naam Jain behoudt. Hier van

fchynt eerst het Griekfch woord Oinos , en
daar van het Latynfche Vimm gemaakt te

zyn , waar van het Spaanfche Pïno> het Fran-
fche Vin , het Engelfche Wine en 't Hoog-
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IN* duitfche Wem , zekerlyk zyne afkomst heeft.
ri^EL.

^] or)gaarcn } evenwel , noemen den Wyn
Hoofd- Bor , en het kan wel zyn , dat zo aldaar als

STL
^" op de Eilanden in de Middellandfche Zee of

„' '~ opk aan de Kust van Barbarie en elders in

Afrika en Afie , de Wyngaard natuurlyk groei-

je, doch voor 't overige denk ik , dat zo wel

de planting van den Wyngaard als de zaaijing

van het Koorn, den voortgang veelal gevolgd

heeft van de uitbreiding en befchaaving van

het MenfcheJyk geflagt.

De Wyngaard zelf wordt in 't Latyn Vitit t

in 't Griekfch A.npelos , in 't Franfch Figne,

en in 't Kn.-rclfch a Vir.e Tree , dat is ecu

Wynboom geheten. De Duitfchers noemen

hem minreben of Weinftock ,
geïyk wy hem

ook wel een Wynftok ty telen. Decze laatfle

naam heeft zynen oirfprong zekerlyk daar van,

dat men in veele deelen van Duitfchland en

Vrankryk een vStok van ruim eens Mans lang*

te gebruikt , om den Wyngaard te onder-

ftutten , of daar by op te laaten klimmen
;
ge-

lyk met de Turkfche Booncn by ons gc(ch:o
!

:

,

en dan maakt een Plantagfe van zulke Wfk-
(lokken, op bekwanme afftanden van elkander

gepoot, eigentlyk een zegenaamden Wyngaari

uit. Dit \s echter niet algemeen. In fommi-

ge Landen maakt men 'er, door middel van

dwars - Latten , Pricelen of Gaanderyën van ,

cn onze eigen Oogen lecrcn ons, dat het Ge-

was zig fchikt naar alle Omftandighcden. h
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Provence en andere Zuidelyke Landen , daar III.

de Zonnefchyn alles doordringt , laat men den Afd*bu

Wyngaard op zig zelve , als wanneer de Stam Hoofd-

zelden meer dan een Elle hoog wordt, en de STUK#

Ranken kruipen langs den Grond, wordende^^**"

de ouden flegts wat weg gefneeden, om voor

dc jongen plaats te maaken. In Italië beplant

men de Koorn - Akkers , vry digt , met ryën van

Boomen,laatende by ieder Stam doorgaans een

Wyngaard oploopen , die zyne Ranken van

den eenen op den anderen Boom üitfpreidt

:

waar door men van een zelfde Stuk Lands

driederley Oogst , van Koorn , Wyn en Hout

of Boomvrugten , bekomt (*). In Piemont en

een gedeelte van Spanje , leidt men ook de

Wyngaarden by de Boomen op, zo wel als in

Georgië en Armenië. Op de Eilanden ïn de

Middelland fche Zee , daar dezelven veelal in de

fchuinte van Steenige Bergen en Heuvelen

groeijen, legt men by 't planten altoos eengroo-

ten Steen op ieder Stek ; zo wel , om den

Wortel voor 't branden van de Zon te bedek-

ken, als om de weinige Aarde, die 'er op den

Steenigen Grond is , voor 't wegfpoelen door

de Slagregens te beveiligen; gelyk zulks, vol-

gens Virgiliüs, reeds oudtyds de gewoon-

te ware (f). 't Ge-

(*) Ut Vites Aiboribus appHcita: , inferiores apprehendendo

ifcque'adjungere Vites. VIRG.
P

'
Ul

(t) Hoe efFufos mum*™ ad Imbres Hoe ubi hiulcafitj

findit Canis aeftifer Atva. Ceorg. 2.

lbiMi.ir.in»
24
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III. 't Gewas is te bekend , om daar van eene

AmpL. bcfchryvïng te doen, doch hoe zwak ook van

Koofd • Ranken, en hoe dun van Stam, dit Geboomte

stuk.
jn 0Rze Nederlanden doorgaans voorkome, be-

^t/'T reikt hetzelve door den Ouderdom eene zwaar-

te, die de groote Boomen tart. Plinius

verhaalt Wonderen dien aangaande , welke ge-

loofbaar zyn , dewyl men voor zeker weet ,

dat de Groote Deuren aan den ingang van de

Domkerk, te Ravenna, gemaakt zyn van Wyn-

gaard - Planken , waar onder fommigen wel

twaalf Voeten lang. Hy getuigt , dat 'er een

Beeld van Jupiter gehouwen was uit éénen

\Yyn c,aard - Stam , cn fpreekc van een Tempel

van Juno , door Kolommen daar van onder*

fchraagd. Hier uit blykt dan , dat de vVyfi-

gaard , in de Levant 3 wel Stammen hebben

moet van een of twee Voeten dikte. Zyn

Hout is ongemeen vast en duurzaam (*); ook

fraay van Kleur ; zo dat men zig ten hoogfte

verwonderen mag over de vergelyking , . welke

daar van door den Profeet Esechicl ge-

maakt is, als ware het tot Timmerhout gawfeh

onbekwaam (f). Mooglyk zal daar gezien

worden op de Ranken en Takken , die men

Jaarlyks wegfmyt en verbrandt , zonder de

Stammen , die te waardig zyn , aan te raakefl.

Wy

(*) Nee est IJgno ulti AUrr.ïor r.atura. PL!S. ut infnu

(t) EstCH. XV. Vers z-6. ZauJ het dïugen tot «n^Stut
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Wy hebben 'er , hier te Lande , zo dik als III.

een Arm of Been , en over de honderd Jaaren
AFi
£

El-

oud. Dat zy zig byna onbepaald met hunne Hoofd-

Ranken uitbreiden , is ons ook bekend. Ge- STÜK*

zegde Autheur verhaalt , dat zy te Rome^JS**
de Olmeboomen ten ende uitliepen , en dat

'e.-, in de Voorhoven van Livia, een Gaande-

ry was, tot een openbaare Wandelplaats ver-

ftrekkende , Frieelswyze gedekt door éénen

Wyngaard , die meer dan agt Ankers Most
uitleverde (*).

„ Democritüs alleen, -zegt Pljniüs, heeft vetfö

„ gemeend dat de Soorten van Wyngaarden tel-
en

„ baar waren , voorgeevende dat hy alle die van

„ Griekenland kende. Anderen hebben dezelven

ontelbaar en oneindig verklaard, 't welk nader

„ blyken zal uit de Wynen , die byna zo verfchfl-

„ lende zyn als de Landen , waar men ze teelt."

De Landaart wel is waar , kon , gelyk met
meer Vrugten plaats heeft , uit een zelfde

Soort van Wynftok verfchillende Wynen, in

hoedanigheid , kragt en Geur
, voortbrengen ;

doch de verfcheidenheid , niettemin , van dit

Geboomte is , ten aanzien van de Vrugten ,

ongemeen groot. Tjllius merkt aan , dat
men in de nabuurfchap van Pifa meer dan twee-

hon-

? <*) Eadem duodenit Mujli Amphorh fxcunis. Hift. Nat.
tiBR. XIV. Cap. 1. Een Romeinfche Amphora was, voll
gens Arbuthnoth

, een Maat van ruim zeven Engelfchc
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III. honderd Soorten vindt. Behalve de Kleur, die
Afdeel. de Druiven in Witte, Paarfcbe of Blaauwe en

Hoofö- Bonte, onderfcheidc , komt ook de grootte en

figuur, de Vleezigheid en Sappigheid, de Geur

of Kruiderigheid , zoet en rinsheid, als mede
het vroeger of Jaater aanrypen in aanmerking.

Onder de Witten heeft de Vroege van der Laan,
die door eenen Rentmeefter van Rhynland dee-

zes naams uit Zaad is voortgetecld , en de

Paarldruif den voorrang ; onder de Blaauwen

de Frankendaalder > van Frankenthall afkomftig,

de Frontignac , Katelonier en Muskadellen , waar

van men ook Witten heeft, die, wel gerypt

zynde, by foir, ~ •. .V ( t .r;\

den onder alle Druiven. Doch in deezen komt

het Klimaat grootelyks in aanmerking, en, of

de Druiven in Stookkasfen worden uitgebroeid,

dan in de open Lugt geteeld, als wanneer de

gemeene Witte, best ryp wordende, in fora-

mige Jaaren de besten zyn. De Frankendaal-

ders inzonderheid ontbreekt het dikwiJs hier

aan; doch men kan derzeiver aanryping, door

het uitknippen van de meefte Druiven aan een

Tros , bevorderen ; waar door men fomtyds

zodanige Druiven bekomt , van meer dan ceo

Rhynlaadfchen Duim in middellyn. Ook dieflt

daar toe het wegplukken der overtollige Bla-

den , die de Zonnefchyn belemmeren, Wat

voor 't overige de behandeling der Wyngaar-

den betreft , daar van zal ik, als buiten myn

beftek, niet fpreeken.

Geen



Pentandeia. 363

Geen Gewas , mooglyk , is 'er, dat tot een HL
zo algemeenen dienst Itrekte voor het Menfche-
lyk Geflagt, buiten 't Koorn. De verwoeftingfipöPD-

der ; Wynftokken was een voornaame Plaag ,
S™K*

die de ftraffende Hand van God de Egypte-^w!**
naaren niet alleen, maar ook de IsraëiietenDc brui-

overkomen deedt: daar het, in tegendeel, als
â

n

fyncn.

een groote Zegen aan Gods Volk beloofd

werdt , dat zy Wyngaarden zouden kunnen

planten , bnder dezelven in Vrede zitten, en

derzelver Wyn drinken (*). Wie plant een

Wyngaard ende en eet niet van zyne Vrugt,

vraagt de Apostel (f) ? Dus zyn de Druiven
ook, het gene eerst in aanmerking komt tot

gebruik , en deeze hebben cene verkoelende

doch tevens verkwikkende hoedanigheid, hoe-

wel zy, in tc groote menigte gegeten, Win-
den , Kolyk en Buikloop kunnen veroirzaaken.

De zoeten doen zulks minder dan de zuure ,

en de onrype of wrange zyn van cene Stop-

pende hoedanigheid. De Rafynen , in 't Latyn

Pasfulcs of Uva pas/a genaamd , die door uit-

drooging in Provence , Languedok , Spanje en

Italië, van de Druiven gemaakt worden, ver-

zagten den Hoest, verfterken de Maag, tem-

peren den overvloed van Gal en laxeeren maa-

tiglyk ; inzonderheid die uit Syrië of van Smyr-

na komen , welke de besten zyn , byna zonder

'(*) amos ix. v. x+;

(t) L COR. IX. V. 7.

Il.DiEu IV» Stuk*
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Hl. eenige fcherpheid. Hier mede heeft de Most,
Afdeel.

die he£ ujtgeper {|e Sap der Druiven is, verfch

Hoofd» zynde, veel overeenkomst ; doch het begin der

stuk. Gisting geeft 'er andere hoedanigheden aan,

gMrd.
K ' wc^ke deszelfs gebruik dikwils onveilig maaken.

Van den Most werdt , door afkooking tot een

derde, oudtyds een foort van Syroop gemaakt,

die men Sapa noemde , of Gezooden Wyn ,

anders Defrutum ; doch dit is thans weinig in

gebruik. Men zoude zulks kunnen doen, om

het Sap der Druiven den geheelen Winter

over te bewaaren , gelyk dat der\Aa!besfen.

uïtperfing Tot het uitperfen van den Most waren van

j2£l?
ai ouds, gelyk nog heden, zekere Perskuipen in

gebruik. Nehemia zag in Juda eenigen

die Perfen traden op den Sabbath. Waaraf

zyt Gy rood aan Uw Gewaad en Uwe Klee-

deren als eenes die in de Wynperfe treedt ?

wordt zinnebeeldig door de Kerk aan 's We-

relds Heiland gevraagd (*). Hier uit blykt,

dat de Druiven , onder de Oofterlingen , oud-

tyds, in de Pers getreden werden, en buiten

twyfel diende dit om ze te kneuzen ; dewyl het

Sap, door een enkele Draay-Pers, anders niet wel

te krygen zou zyn uit zulke Vleezige Drui-

ven, als men in die Landen heeft. De Druiven

die waterig en zeer Sappig zyn , gelyk in

Vrankryk en aan den Rhyn, geeven zelfs, op

elkander in de Kuip gefmeeten , door de en-

(*) jf g, lxih. v. y.
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kele drukking eenig Sap uit, dat den edelften III.

Most en besten Wyn uitlevert : verder geeft
ArD

v
J

f
L'

dc eerfte perfing den gemeenen, en de iaatfte Hoofd-

den flegten, wrangen Wyn. Uit de Pers laat
8™"

menze door een Kraan loopen in een Bak of&aari^
Kuip , en daar nitg.wordt de Most in Vaten ,

Potten of Flesfchen gefchept , om te bewaaren

of te Iaaten giften. Hier op wordt gezinfpeeld,

wanneer JoëL zegt, de Perfe is vol en de

Perskuipen loopen eover (*) , en Haggai
noemt het een Wynbak, daar men den Wyn,
van de Pers, uit fchepte Cf).

Deeze manier van uitperfmge van het Drui-

ven-Sap, in de Oofterfche Landen , wordt zeer

opgehelderd door het Berigt van den vermaar-

den Kaempfer, die het maaken van dien

uitmuntenden Wyn te Sjiras in Perfie , waar-

van men veele duizenden Kasfen Jaarlyks naar

Europa , inzonderheid naar Engeland en Por-

tugal 3 plagt te voeren , aldus belchryft. Tot
de uitperling dient een Steenen Bak, agt Voe-

ten in 't vierkant en vier Voeten diep, als

waarin agttienduizend Hollandfche Ponden Drui-

ven gedaan en te gelyk van vyf Mannen ge-

treden kunnen worden , cerwyl het Druiven-

Sap door een Gat uitloopt in een laager ge-

plaatste Kuip , en daar uit wordt hetzelve ge-

fchept in zekere Aarden Potten , van boven

naauw,

(*) JoëL III. V. I 3 »

(t; hagg. h. v. 17.
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III. naauw, die zo groot zyn,dat zy ieder by de
Afdeel,

vierhonderd Ponden Sap bevatten. Onder die

Hoofd- Sap mengc men van den Draf of Droesfem uit

stuk. den persbak t
hetwelke tot Gest dient : men

dekt de Potten toe en houd tze warm, laatende

dagelyks van de Werkluy, met de bloote Ar-

men , den Droesfem daar onder roeren : dus

ontftaat, zegt hy, eene Gisting, welke in agt-

ticn of twintig Dagen is voleindigd : dan giet

men deezen nieuwen Wyg door een Teems,

en doet denzeiven in zuivere Potten of Vaten,

gedekt met een Strooijen Hordje , als wanneer

dezelve , nog dertig of veertig Dagen Uil ge»

ftaan hebbende , zynen voortrefFelyken Geur ,

Smaak en Kragt bekomt (*).

vcrfchiider Den Oceaan zou ik fchynen te willen uit-
yDCU

' putten , indien ik ondernam alle de byzondere

Soorten van Wynen , welken 'er op den Aard-

bodem gemaakt worden , op te tellen (f). Men
weet, dat ibmmigen in Rinsheid, anderen in

Zoetheid, eenigen in Geur, anderen in Kragt

cn Gedtigheid , uitmunten. De Rynfehe of

Moefel- Wynen , de Franfche, Portugalfche ,

Spaanfchc , Italiaanfche , Griekfche ,
Hongari-

fche , Perfifche , Kaapfche, maaken zo veele

Hoofdfoortcn uit, met een menigte veranderin-

gen. Onder alle die Hoofdfoorten worden eeni-

gen de uitmuntendften geacht :gelyk in Duitfch-

land

(*) Amm*. Exötlc*. p. 37S-

(r; Fiiniüs zegt, dat 'tt, in zyn Leefryd, 19; Geflagteft



Jand de Nekkar- , in Vrankryk de Hermitagie-, Hl.

in Spanje de Kanary - Seck , in Italië de Na- AFD
v
E2t

pelfche en Toskaanfche, in Hongarie de Tokai- Hoofd-

jer , in Perfie die van Sjiras , aan de Kaap de Kon-STUK*

ffontia-Wyn, boven anderen gepreezcn wordt. ..a: ,J.

K'

De Romeinen hadden ook hunne uitmunten- irsii-

de en edele Wynen. „ Dien van Surrentum^che'

hebben de Ouden den besten geacht, die

van laater tyd den Albanum of Falernum "

zegt Plinius , doch hy merkt 'er by aan,

dat de uitmuntendheid veel afhangt van ieders

fmaak , als ook van de Oudheid van den Wyn.
In dit laatüe moest wederom eene bcpaaling

zyn. De Falcrnifche was noch nieuw , noch

oud , voor 't Lighaam gezond , maar maatig

belegen zynde; welk tydperk aanvang nam met

het vyftiende Jaar. Dien van Sorrento, op de

Kust, in 't Ryk van Napels, keurde hy beter;

doch die van Sezze , in de Kerkelyke Staat ,

was kragtiger dan deeze , en minder hoofdig

dan die van Falernum , thans Civita Cajlellana

genaamd , in St. Pieters Erfdeel. Omltreeks

Montc Fiascone , by 't Meir van Bolfena , een

weinig van daar ten Noordwesten, vak Wyn,
wegens zyne voortrefFclykheid Vino d'est ge-

naamd. Hier aan zou zekere Duitfcher , van

wien hy dien naam kreeg , zïg op eenmaal dood

gezoopen hebben. In 't Napelfche vallen niet-

temin de beste Wynen van Italië, en onder

deeze aan den voet of in de fchuinte van den

Berg Vefuvius nog de edelfte. Men teelt daar

drie-
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III. driederley Wynen , van dien aart; een zoge*
AfD

v
*£L

'naamde Viw> Gmc* of Griekfche, een Goud-

Hoofd- geelen Moskadelle- Wyn, en een Rooden, wat

"UR* onbetaamelyk Lachryma Chrifii genoemd wor-

i!Yd.
n
' dende ; waar van de Echte zelden te vinden is

dan in de Kelders van den Koning.

Levant- Onder de Wynen van de Levant, zyn ditf

wynen. van Kandia , Skio en Lesbos , van ouds beroemd

,

en de Moskadelle Wyn van Tenedos behaag-

de Toürnef ort ongemeen. Hy verheft-

ze nogthans niet boven de eigentlyke Griekfche

en Napelfe Wynen. Men maaktze in de gant-

fche Archipel , zo hy befchryft , op een zeef

eenvoudige manier. Ieder heeft in zyn Wyn*
gaard een Steenen Bak , met Sement beflree-

kcn, dien men met Druiven opvult, enjÊÊ
dat dezelven 'er twee of drie Dagen in gelegen

hebben, worden zy met Steenen gekneusd; het

Sap , dat door een Gat in een Kuip loopt

,

welke laager ftaat , doet men in Lederen Zak-

ken , en brengt het dus naar de Stad of naar

een andere plaats , waar die Most in Vaten

of Steenen Kruiken uitgeïtort wordt, omze

te laaten gisten of werken. Men werpt 'er

,

inmiddels , drie of vier Handen vol fyné

Kelk in , en doet 'er ook wel Water by , naar

den eifch.

• >hen Hetzy, nu, de Druiven, gelyk in Vrank-

ryk, door middel van een Pers uitgedrukt; of

door Menfchen getreden worden
,
gelyk in Per-

fle ; of met de Handen gekneusd , gelyk in de



Levant : het komt alles op 't zelfde uit. Even- JIT.

wel valt daar in op te merken, dat de kundig. *r™u~
Re behandeling, gelyk in alles, ook hier de HootD»
beste uitwerking doet. Zo men de Druiven STUK-

van de Stcelcn plukt, eer men die in de Persi JJJ*
kuip werpt, dan beneemt men den Wyn ze-*

-**"**

kere fcherpheid, welke hem minder aangenaam
zou maaken. Het eerst ukloopende Sap en de
volgende wel van elkander af te zonderen *

maakt dat men Soorten bekomt van Wynen.
Dus leveren zelfs de donker blaauwe Drui-

ven eerst een Witten, dan een bleekrooden , en
eindelyk een donker rooden Wyn uit. Maar
het voornaamfte is de vermenging van verfchei-

derley Soorten van Druiven onder malkander,

geevende de eene Soort de Rinsheid, een an-

dere den Geur , een andere de Zoetheid en
Kragt aan den Wyn. De trap van deeze Ver*

menging , alleen door Ondervinding te ontdek*
ten, heeft zekere Wynen van Vrankryk byna
tot de volmaaktheid gebragt, van de beste Kaap-
fe Wynen.

De Gisting behoort ook wel in acht genomen
te Worden , om een goeden Wyn te bekomen,
waar van men, door overhaaling

i Brandewyn
itookt. De Droesfem of de uitgeperfte Draf
levert , met Wyn door een tweede Gisting ,
Azyn uit

, dien men echter gemeenlyk hier té
Lande, van Bier óf Mout bereidt. Bovendien
verfchaft de Wyn den zo bekenden fPynfleen •

die als een Korst zig aan de Vaten zet, zyndé ]
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AfUkel.
naar ^e hoedanigheid der Wynen , wit, bleek

v. of rood van Kleur.
Hoofd* j)e ^yyn is jjet uitmuntenfle, tot verlterking

Kratjen
van het Lighaam en verheuginge van den Geest

,

van den dat men op den Aardbodem heeft, en door de
V' vn

' Zeevaart , zo wel als door den Koophandel ,

wordt dezelve aan alle befchaafde Natiën van

de Wereld toegebragc. Een klein gedeelte ech-

ter van onze mede - Menfchen kan het flegts ge-

beuren dien te drinken , en van deeze wordt hy

dikwils tot walgens toe verflonden. Hier uit

blykt , dat hy geenszins onder de noodige Le-

vensbehoeften te tellen zy. De Wyn is een

Spotter , zegt Salomo, en die hem bemint

zal niet ryk worden. Het blykt dat men van

ouds zig al in deszelfs gebruik te buiten gegaan

heeft , en zig daar aan vol gezoopen. Doch

,

behalve de Dronkenfchap , die den Menfch tot

een Beest maakt , is het zeker , dat zelfs een

maatig gebruik van louteren , zwaaren , Geclli-

gen Wyn, het Bloed verhit, de Driften opwekt

en het Verftand eenigermaate benevelt. Van
ouds heeft men die eigenfehap reeds in de Wyn
erkend (*) , en zy heerfcht nog meer in de

Brandewyn en andere gedeftilleerde Wateren of

liever Geeflen , die iemand zyn weezentlyken toe-

ftand vergeeten (f) , niet alleen , maar hem

ook tot kwaade bedryven doen overflaan. Wagt
j

(*) Sic quoque in Pxoverbimn cesüt ,
Sapicatiam Vu»»*»1»

(tj 5PMDK.XX». V. *,7.
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U, zegt daarom P au lus, voor de Dronken- IV.

fchap, welke een Wortel is van alle boosheid

:

ArDEKU

maar hy beval Timotheus het gebruikHooFo-

van Wyn, in plaats van Water, tot verfterking
8TÜK*

aan. Ook heeft men van ouds al bevonden ,f
dat Water met Wyn gemengd een zeer goede

verfrisfehende Drank ware , zelfs dien ft ig ia

heete Koortfen en in die gefteldheid van hec

Bloed, welke naar Rotting neigt, doch inzon-

derheid, om dezelve te voorkomen. Dus wordt

de Wyn in de warme Klimaaten meest gedron-

ken : terwyl ook de getemperdheid aan veele

Franfche Wynen , niet zonder eigen belang

,

door de Verkoopers toegebragt , dezelven ia

ons Klimaat veilig, zelfs tot verheuging , drink-

baar maakt. Ja dat men, by gelegenheid, nu

en dan eens daar van een Roes drinke , heeft

de Ondervinding geleerd voor fommige Men-

fchen niet ongezond te zyn: hoewel men die

zekerlyk niet als een volftrekt vereifchte ter

Gezondheid kan aanmerken (*).

De Azyn heeft een regt tegengcftelde hoe- D«A*yo.

danigheid. Dezelve is uitermaate verkoelende

en verfrisfehende , en derhalve dienftig om de

verhittinge van het Bloed te doen bedaaren ,

het beginzel van bederf daar in weg te nee-

men , en ftilt zelfs , in fommige Gevallen , de

Dron.

(•) Nee Venerii nee tu Vini cipiaiii amore: Uno nem-

petnodo , Vina Venusque nocenr. Cic. dt Stntflutt.

Aa 2
!L Ditt. iv. Stuk.



372 Vyfmannige Heesters.

III. Dronkenfchap. Ook 'dient hy tot opwekking
Afdeel.

yan ^ Levens . Geeften in Flaauwtens , zelfs

Hoofd- door den enkelen Reuk. Men heeft fommigen,
STÜK' die door kwaade, Zwavelige, Dampen verflikt

sJ™L
n
~ of verfmoord waren, daar door zien bekomen.

Tegen de Pest wordt de Azyn , of deszelfs

Damp, als een Behoedmiddel aangepreezen.

Voorts dient hy tot Bloedftemping, zelfs op

de Borften gelegd in te fterke Vloeijingen.

Men gebruikt hem, gelyk bekend is, zeer nut-

tig in de Saufen , inzonderheid by ligt vergang-

lyke Spyzen , Vleefch en Vifch. Het menig-

vuldig gebruik daar van , nogthans, benadeelt

de Gezondheid niet minder, dan het misbruik

van den Wyn of Sterken Drank. Het kan de

Kinderen allen fleur beneemen en de Vrouws-

perfoonen doen kwynen, die 'er aan overgege-

ven zyn , inzonderheid , wanneer zy tevens

niet dan zwaar verteerbaare , zuurachtige , Spy-

zen nuttigen. Om die reden is de Azyn het

kragtigfte Middel , tot wegneeming van de

overtollige Vetheid. Het Verjuis of Sap van

onrype Druiven is nog fchadelyker , wanneer

men het veel gebruikt. De Droesfem of Moer

van den Wyn , warm van de Gisting op de

pynlyke deelen gelegd , wordt als een Middel

tegen de Jichtpynen aangepreezen.

De wyn- De Wynfteen, een Korst die aan de Vaten,

inzonderheid van de Rynfche en Moefelwy-

nen, groeit, is eigentlyk het Zuure Zout van

'c Druiven - Sap , door de Gistinge toe een
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grooten trap van fynhcid gebragt. Dezelve III.

komt in kragten veel met den Azyn overeen 5

FD
£
EL -

doch is meer laxcerende , verdunnende en Pis- Hoofd-

dryvende. By andere Purgeermiddelen ge-
STUK»

mengd, tempert hy of verfterkt derzelver wer-^J^*"

king. Door 't Vuur verandert hy in een an-

der en geheel tegenltrydig Zout , geevende

door Destillatie een zeer doordringende Olie

uit , die men te vergeefs zou zoeken in de

Druiven of in de Wyn,
Dit zo kort als mooglyk van den gewoonen^J^u

Wynftok in 't algemeen gezegd hebbende ,

moet ik nog aanmerken , dat de paarfche of

blaauwe Druiven in haare Schillen een famen-

trekkend Sap hebben , 't welk de Kleur geeft

aan fommige Roode Wynen, en dezelven ook

eenigermaate Samentrekkende maakt. Zodanige

Wynen , nu , zyn meer verfterkende , en daar-

om dienftiger voor de Gezondheid in Koele

Klimaaten gelyk dat van onze Provinciën : 't welk

mooglyk de reden zyn zal , dat het drinken

van Rooden Wyn hier zodanig is doorgedron-

gen , dat men fomtyds zelfs de Wynen konitig

kleurt. Voorts verfchillen de Zoete W'ynen,

gelyk de Spaanfche, ongemeen van de Rinfche

en Moefelwynen , die in heete Klimaaten , en

zelfs by ons in een heet Saizoen , veel dien-

ftiger dan de Roode zyn. De Zoete Spaan-

fche ,
Malvefey genaamd , bezwaaren 't Hoofd

indien men 'er wat veel van drinkt, zo wel als

ILDeu.iv Stuk»

A
* 3 ^
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de Portugalfche door hunne Geeftigheid. Zy
worden van half gedroogde Druiven of byna

van Razynen gemaakt , en dit geeft 'er de

gedagte Zoetheid aan. Maar bovendien zyn

'er blaauwe Druiven , klein van Tros en Besfen ,

die een zeer zoet en tevens kleurend Sap heb-

ben , deswege Wyntint - Druiven , naar het

FranJche Fin de teint, genaamd, van welken

een Wyn gemaakt wordt van dien naam, on«

gemeen lekker en verwerkende , inzonderheid

in groote Verzwakkingen heilzaam.

De Druiven , zegt Boerhaave, hebben

meest vier Korrels , en S c h m i d e l (*) zo wel

als Hall er ff), fchryven 'er maar vier aan

toe , hoewel Linnjeus dit Geflagt vyfzaa-

dig ftelt. Dikwils komen 'er zelfs niet meer

dan drie of twee in voor. Van ouds voeren

deeze Druifkorrels den naam van Gigarta of

Arilli , en dezelven zyn uit het gebruik der

Razynen genoeg bekend. Men vindtze in allcrley

Druiven, uitgenomen in die van den Wynftok*

waar van de by ons zo bekende Korenten ge-

maakt worden , deswegen Uvce apyrena en Uvcs

Corinthiacce genaamd , naar de Stad Corinthus

of Korinthe , van waar zy eerst haar afkomst

hebben gehad. Tegenwoordig vallen zy op

ver-

() Germen intus fovet pnmordla Arülorum quorum

Temper quamor ,
nunquam quinque , nob.s fe •btulerunc

Icon. Plant. p. i7.

(f) Bacca tetrapyrcnos. HALL. Htlv.
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r

verfcheide" Griekfe Eilanden, aan de Vcnctirn

nen onderhoorig , en leveren zo veel uit , d ft
/

die Republiek uit de Belasting daar op gefe§d , f-

7.0 men wil , haare gewoone Zecmagt onder-
r '

houden kan. Dë Wynftok, waar aan zy groei-gt

jeft 3 verfchik van den gewoonen weinig, dun

dat hy de Bladen wat grootcr en de Trosfen

veel kleiner heeft, beladen mot Druifjes, die

nr^mvlyks jrrooter zyr> dan Vlierbesfèn. Dceze

Druifjes, van de Steek n afgeplukt zyr;
. \c , droo-

gen ligt , en worden dan , tot verzendinge . in

Vaten gefhmpt of getreden , waar door zy tot

een Koek famengroeijen , die met geweld moet

los gekrabd worden , gelyk men dit hier, by
?

t overkomen , dikwils ziet. Dus vallen zy al-

toos zwart ; maar de vermaarde Er.gclfchmrfn,

te Krenten gezien. JS
T
u gaa ik over tot de an-

dere Soorten van dit Geflagt.

(1) Wyngaard met Hartvormige getande , van

onderen ruig». Bladen en Trosdraagende }

Klaaumeren. g
Aan de Vaste Kust van Indie groeit ook wel

de
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ÏII. de Gewoone Wyngaard, doch op Malabarvafc

*
v.

L
' een Wilde , die men 'er Aapedruiven noemt,

Hoof;j. wanrfchynlyk om dat zig de Aapen voornaa-

r.

n^yfc daar °P ver8asten «
is een Gewas meE

^2"" dunne Houtige Ranken , geevende tot de K noo-

pen lang gefteelde Bladen uit , van de gemelde

figuur , zynde van boven Wollig , van on.

deren glanzig groen. De Bloemen komen Tros-

•wyze ap dikke Steelen vcort , met Klaauwie-

ren : zy zyn eenbladig , in vyven verdeeld ,

rood van Kleur , met vyf Meeldraadjes en in

3
t midden een rood Knopje. De V rugten , die

Daar Druiven gelyken , volkomen rond , worden

door de rypheid zwart, en bevatten ook maar

vier Zaadkorrels, 't Gewas , dat men aldaar

Scembra - Valli noemt , is altyd groen, met

Bloem en Vrugt beladen.

m (3) Wyngaard met Hartvormige
, byna drie-

Hier wordt de Wyngaard met getande Klim-

op Bladen , van P l u m i e r , bedoeld , die

overeenkomftig fehynt te zyn met den Wilden

kwabbige , getande, van onderen Wollig*

{Maden,

VU-
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Firginifchen Wyngaard van C. Bauhinüs -

a.^l,

-

Volgens Cuyton draagt dezelve weinig v.

s

paarfche Druiven aan een Tres , die zeer Hoofd.

groot zyn , van een Hinkenden Reuk en on-
STÜK#

aangenaamen Smaak , dik van Schil. Men noemt-

ze Vosjen- Druiven, gelyk de volgende.

(4) Wyngaard met Hartvormige, Zaagswyf ij.

getande, wederzyds naakte Bladen. jZ$L.

Tot deeze Soort fchynt my veeleer de aan-Druivca.

gehaalde van Sloane, een Westindifche

Wyngaard , met eene kleine roode , wrange

Vrugt, te behooren: want die Autheur betrekt

'er zelfs toe, den Wynitok van Oviedo,
aan groote Boomen oploopcnde , met zwarte

Druiven van een aangenaamen Smaak , en in 'c

algemeen allerley Westmdïfche Druiven , van

de Autheuren gemeld , die waarfthynlyk flegts

door de \\ ildheid wrang zyn. Hy merkt aan

,

dat dezelve een Stam heett van dikte als eens

Menfchen Been , komende in manier van Groei-

jing volmaakt met den Europifchen Wyngaard

overeen , maar flegts Druifjes draagendc van

grootte als Aalbesfen ; 't welk met den voor-

gaanden Virgimfchen in 't geheel niet llrookt.

R a y , ondertusfehen , meent , dat zy de zelf-

den zyn. Van den uit hem

s , der
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met Bladen van Efchdoorn , hadc hy flegts cea

"droog Blad gezien.

CS) Wyngaard met drievoudige Bladen , die

rondachtig en Ziagswyze getand zyn.

. Het Raazcnde Koorts Blad van R u m p h i ü s

'*

is reeds t'huis gebragt tot het Bofchtouw Cis.

i./wx*, en men is niet verzekerd, of de Bloe-

men in de aangehaalde van Petiver, door

R A y , vier dan vyfbladig zyn. De Heer N.

L. Burmannus heeft een Gewas afge-

beeld , dat zyn Ed, uit Indie, onder den Ma-

leitfchen naam Galing Galing, bekomen hadt,

niet veel verfchillende , zo 't i'chynt , van dee-

ze Soort.

(6) Wyngaard met vyfvoudige Bladen , dit

fyn ge/nipperd zyn.

x' Deeze is , onder den naam van Wyngaard

met gefnipperde Bladen van Kanada , door Cor-

nütüs befchreeven en afgebeeld. J.
Bachi-

ursnoemt hem Wyngaard met Seldrie- Bla-

den , en badt hem nergens dan te iiefancon

gezien s werwaards men denzelven zeide over-

ritVpcatme doorica Petiverii. Raj. Dendr. «8. Buhm. &

'*('<)
ruit VA. q-i!n«r«, Fol.oli» multifidfj. ZHd.Htrt.Clf-
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.gebragt te zyn uit Hongarie. De Heer Schmi. III.

"del heeft hem zeer fraay in Afbeelding ge-*™**1"

bragt , en de gcfteldheid' van dc punten der Hoofd-

Kb»uwieren aangetoond. Hy verfchilt in Bloem
*TUK'

en Vrugt van de gewoone Wyngaarden weinig,

zo Munting aanmerkt, die hem de Virgi-

nifche noemt , en anderen de Cretifche : des

het misfchien eene Verfeheidenheid zal zyn,

uit het Zaad van den Europifchen geteeld.

LiNNiEus laat derhalve, met reden, de plaats

der afkomst onzeker.

(7) Wyngaard met dubbeld verdeelde Bladen ,

de Zydblaadjes gevind. A
^
hör

'"[

Een klimmende Virginifche Heefter met Pe-
BI,,d,ge,

terfelie - Bladen , die Klaauwieren heeft , van

Plukenetiüs afgebeeld , maakt deeze
Soort uit, welke overeenkomt met den Karo-

linifchen Wyngaard , die dergelyke Bladen heeft,

en Trosfen draagt van paarfchachtige Druiven

,

in de Verhandelingen van de Bononifche So-

ciëteit • befchreeven. De Woonplaats Ichync

derhalve zo wel in Karolina te zyn als in Vir-

ginie.

(8) Wyn-
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III. (8) Wyngaard met zevenvoudige Eyvormigi
Afdeel.

effenrandige Bladen.

^k?* Deeze thaDS bykomende Soort is een Oost-

vnr. indifch Rank -Gewas, veel naar de Vyfbladige

Vitis Klim - op gelykende , dat gevingerde Bladen

ï£
Up yi

'

heeft , en aan het end der Ranken Trosfen

biadfgT' dl
'aaS c > uic verfcheide enkelde Wollige Aaircn

famengefteld, van kleine, ongefteelde Bloemp-

jes, Kranswyze geplaatst. Deeze hebben den

Kelk vyftandig , vyf Meeldraadjes en een (lom-

pen Stempel; de Bloemblaadjes aan de tippen

famenkleevende , van onderen zig Iosmaakende.

Het kon derhalve niet behooren tot het Bc-fch-

touw , noch tot de Klyf , maar alleenlyk tot dit

Geflagt.

De Geflagtnaam ftrekt ter vereeringe van den

Kruidkundigen Heer, Doktor Cl ayton, die

uit Virginie een menigte gedroogde Planten,

met derzelver befchryvingen , aan den ouden

Heer J. Fr. Gronovi üs heeft toegezonden.

Een tweekleppige Kelk, een vyfbladige Bloem

met vyf Meeldraadjes en den Stempel in drieêo

gedeeld: een driekleppig Zaadhuisje dat in ééne

Holligheid drie Zaaden bevat ; maakt de Ken-

merken uit. Twee Soorten, die tot de Kruiden

behooren , zyn daar van voorgefteld geweest

,

(g) ntis Foliii feptenatis ovatis integerrimi». Sytt.

r*g. XIII. Mm. ai*.



z Deel, Plaat xxii

A
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waar thans een Derde , die 'er veel overeen-

komst mede heeft , is bygevoegd , onder den

Tytel van I

(3) Claytonia

Steng.

Deeze, van de Kaap afkomftig, was te voo-Porfeidn.

ren Anacampferos met Wigvormige gepaarde
boom *

Bladen getyteld , en door Djllenius af-

gebeeld , onder den naam van Crasfula, die

Boomachtig is , in de geftalte van Porfelein

:

dus ook door onzen Ridder naderhand geplaatst

in het Geflagt van Crasfula , dat verfcheide

dikbladige Kaapfche Plantgewasfen bevat. On-
langs heeft zyn Ed. , na dat het Gewas in een

Tuin te Venetië gebloeid hadt , de befchry-

ving der Teeldeelen van den Heer Turra
ontvangen, waar uit blykt, dat hetzelve naast

behoore tot dit Geflagt. Ten opzigt van het

Zaadhuisje alleen is geen volkomen zekerheid %

dewyl het geen rype Vrugt heeft voortgebragt,

zynde het Vrugtbeginzel Eyvormig en drie-

Onder myne Kaapfche Planten (*) een Tak*

«ynde , by tyd en wylen gekogt.

IU DHI* IT. stuk.;
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UI. je vindende, 't welk in de Teeldeelen van al.

Afdeel.
lfi andere tot nog toe door Linn^üs geop.

Hoofd- perde Geflagten fchynt te verfchillen, en naast

«tuk. Yast t'huis behoort; zo heb ik goed gevonden

,

daar aan den naam te geeven van

De verdienften van den Hoog geleerden Heer

Pallas, zo in de opheldering van de Na-

tuurlyke Hiftorie in 't algemeen , als van de

Kruidkunde in 't byzonder , naar waarde te be«

fchryven , gaat buiten myn beftek. Het gene

zyn Ed. ten opzigt van de Zee - Gewasfen uit-

gevoerd heeft, is uit myne zo menigvuldige

aanhaalïngen , van zyn Werk, gebleeken (*).

Van het gene de Planten aangaat , ftrekt de

befchryving van zyn Ed. Reistocht door ver*

fcheide Gewesten van Afie , ten voorbedde.

Sedert zyne terugkomst en verblyf als Hoogte-

raar te Petersburg mag men met reden een ver-

dere voortzetting van zynen loffelyken arbeid

verwagten , en het kwam my voor , billyk te

zyn , zyn Beeld hier, onder de Mannen van

naam in de Kruidkunde , een Standplaats toe te

eigenen.

De Kenmerken zyn : een Kelk in vyve»

verdeeld , een vyfbladige Bloem ; de Meeldraad'

jes by uitftek lang , zo wel als de Styl ,
die

cnkeld is , ftaande op een gefteeid Vrugtfc*

(*) Zia het I. D. XVII. STOK efeeae JV*/. Htftne.
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ginze! , dat uit vyf Haauwtjcs of Hokjes is fa- III.

mengefteld. Afdeel.

Volgens het gene zig in myn Takje , dat Hoofd-

nsar 't Leven op de nevensgaande Plaat ver- STtJK -

toond wordt, openbaart, heeft dit Gewas de'^f1

^
Bladen Spatelvormig ovaal , aan 't end een

weinig nitgegulpt, effenrandig, glad, met cene

van onderen uitpuilende middelnb en evenwy-

dige dwars of zyd- Ribben. Ik vind ze over-

al niet alleen fterk geaderd , maar ook door-

zaaid met dergelyke doorfchynende Olie - Blaas-

jes of Kliertjes, als 'er in de Bladen van Wyn-
ruitzig vertoonen. Deeze Bladen zyn gefteeld,

en komen tegenover elkander , of gepaard, aan

een Scheutje voort , dat kantig is , gcevende
uit derzelver Oxelen , en verder daar boven ,

gepaarde Bloemfteelen uit , die met elkander

eene groote Tros maaken. Ieder Steel verdeelt

zig doorgaans' in drieën, en deeze fomtyds we-

derom in tweeën , zo dat fommigen van deeze

Trosjes drie , anderen vier of vyfbloemig zyn.

De Bloemen zyn groot , gelyk uit de natuur-

tuurlyke Afbeelding van het Takje met zynen

Tros , in Fig. 1 , blykt , en by A ziet men
eene Bloem , die in Afmeetingen verdubbeld

is. Hier openbaart zig de zonderlinge gefteld-

heid; hebbende deeze Bloem een ruuwen Kelk,

die in vyven verdeeld is , met een Steeltje

van een half Duim langte , waar binnen het

Honigbakje eene verhevenheid , als een Voet-

ftuk , uitmaakt , aan en rondom hetwelkc de
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HL Vyf Bloembladen, ieder ongevaar een Duinj
Afdeel.

lang ^
zyn in-eplant. Deeze hebben eene Lan-

Hoofd- cetvormige figuur, en zyn aan beide zyden

,

•™' doch wel meest lang het midden heen , van bo.

ven , met eene digte Wolligheid , als Vilt j

bezet, geelachtig bleek van Kleur. Zy fprei-

den zig uit. Daar boven, op den rand van 't

Honigbakje , zyn de vyf Meeldraadjes geplant,

veel langer dan de Bloembladen , hebbende

zeer groote,en regt Tongachtige Meelknopjes(*).

Tusfchen dezelven komen zekere Wratdge Blaad-

jes voort, die het Honigbakje rondom fluiten,

omringende het Vrugtbeginzél , dat gedeeld is,

en eenen dannen Styl draagt van wat minder

langtedan de Meeldraadjes
,
gekroond met eenen

ftompen Stempel. Dit Vrugtbeginzel , in fomiui*

ge Bloemen reeds merkelyk uitgezet, beftaat,

gelyk hetzelve by B
, vergroot zynde, is ver-

toond, baarblykclvk uit vyf Haauwtjes, ieder

met een geknopt Puntje , en van binnen hd»

Van buiten zyn dezelven vol van ruige Puistjes,

in 't midden open , en daar een foort van Stu-

tje of Tongetje hebbende , zo dat het zig laat

aanzien , of dit wel een Vrugt mogt worden van

buiten met Vleefchheuveltjes begroeid.

(*) De Meelknopjes niet alleen , maar zelfs de Meeldraad-

jes, waren in dc meefte Bloemen afgeva

xo dut veelen derzelven alleeniyk het V

Styl hadden, en fi>mm>ge Bloemen zyn ,

men dit ia ïlaat ziet voorgelleid.

ugtbeginzel en dat
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Verder is my van dit Gewas niets bekend, III.
.

dan dat het , als gezegd is , van de Kaap der
AvD^^

Goede Hope zyne afkomst heeft en tot deHoom-

Heefter- of Boomachtigeh behoort. Het Takje STüK»

naamelyk , daar het gemelde Scheutje op ge-

groeid was j is rond en Houtig , met cencn

rooJaehtfgen Bast , waar aan verfcheide Tekens

van afgevallen Bladen , echter niet volmaakt

tegenover elkander , voorkomen. Een gedeel-

te van een zeer dun Schyfje, daar af gcfnee-

den, is, om gcdagte Houtige zelfHandigheid na-

der te betoogen . hier by C , fterk vergroot

zynde , voorgefteld ; het welk men , ten dien

opzigte , met de verfchillende Soorten van

Houten, in 't voorgaande Stuk op Plaat
XV i. vertoond , kan vergelyken , en dus daar

over oordeel vellen.

Heliconï a»

De Kenmerken zyn , een algemeene Bloem-

fteng, in byzondere verdeeld; geen Kelk; een

driebladige Bloem met een tweebtadig Honig-

bakje, en een driezaadig Vrugthuïsje.

De eenigtte Soort van dit Geflagt is thans t

van dat der Banannen of Pifang afgezonderd (i)

al-Tafdblii.

(,) Heliconia. Syst. Nat. Vtg. XIII. Gen. ix,7. P^.
JuJt. xii. MufaBlLai. Sy,t. N*t. XII. p. «7. 5p. Pl*«.

l

LL-l
7

'^T^^Ti^r. <». f. *. B»ow«.
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III. alwaar zy als de Moeder der anderen was aan-

Afdeed gemekt. £en groote verandering, inderdaad,

Hoofd, wegens de driezaadige Vrugt alleen. En fchynt

stvk. dezelve dan geenszins de Moeder van de Ba-

nannen te kunnen zyn. De Bihai van Ameri-

ka, ondcrtusfchen , door Plumier in Af-

beelding gebragt , heeft zes Meeldraadjes en

eene veelzaadige Vrugt. Het Tafelblad van

Rümphiüs is een Struik van agt of tien

Voeten hoogte, die uit den Stoel Bladen uit-

geeft van drie of vier Voeten lang en rykelyk

een Voet breed , met aanmerkelyke dwars - Rib-

ben getekend , en ftaande op Steelen van by

de twee Voeten lang , een Vinger dik, Geuts-

wyze uitgegrocfd. De Vrugten merkt hy aa$

dat naar de Schepzels of Vrugtbeginzels vm
de Pifang gelyken. Dewyl de Wortel Bolach-

tig is of uit Schillen als een Uijen famenge-

fteld , zo zou men dit misfchien tot de Bol*

planten betreken Jmnnen.

De Rauwolfid, Carisja, Cerbera, bevoorens

* ii. D.onder de Boomen befchreeven * , komen met

"Vfénzt elkander in die eigenfehap overeen, dat de

Bloemen , voor de ontluiking , als in één ge»

draaid zyn. Zulks heeft ook plaats in de Gardenia

en eenige volgende Plantgewasfen , die deswe-

gen tot den Natuurlyken Rang van Contorta

Tzieii.behooren zouden f.

De Geflagtnaam is door den Heer El lis*
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ter eere van den Kruidkundigen Heer Doktor UI.

Garden , in Karolina, ontworpen, en dour
FD
£

EIrf

Lihn^üs goedgekeurd. HoofiH

Behalve een Trechterswyze Bloem , boven ,
t
STüK»

Vrugtbcginzel , de Slippen van den Kelk Degen-

vormig en overendftaande , heefc dit Geflagt een

opgeregten tweekwabbigen Styl , en de Vrugt

is een veeizaadige Befie.

De eenigfte Soort , hier van bekend (i), G}rit1 .

A
maakt een ongemeen fchoonen Bloemheefter^L.

uit, die zo wel een Inboorling fchynt te zyh £^yo.
h*

van de Kaap als van Oostindie. Men noemt«

ze, volgens Rümphius
,

Catsjopiri, zynde

van Batavia op Amboina gebragt, en aldaar tot

fieraad der Hoven , en wegens den aangenaa-

men Reuk , gehouden wordende. Hy befchryfc

het als een Struik van omtrent eens Mans lang-

te hoog, met verfcheide Stammen opfchieten-

de , hebbende kromme Takken , aan 'c end met

eenige Bladeren bezet , die fpitsachtig ovaal

Zyo, draagende witte Bloemen , als Roosjes*

Sommigen noemen het Kaapfe Jasmyn, en on-

der dien naam was een Plantfoen daar van in

En-

fO Gardenia. Syst. Nat. XII. Gen. z9z. p. ,8* Veg.

XIII. Gen. Z96. P- 2°*- Ell. Phil. Trans. Vol LT. p. ï»2. T.

13. EHKT. PUI. T. ij. E. N. C. i 76i. p. J 3 3- Carsjopiri.

1.ÜMPH. Amb. VII. p. li. T. 14. f. 2. Jasminnm Foliis lan-

ceolatis oppoGtis inte/errimis. Miix. Ie. T. ito.Nêta. Ja?mi-

num Zevhnicum folio oblongo , Flare alho plcno odoratisfi.

nio. BraiM. Ziyt. 129. T. S9 q. Nandi Ervatam. Htrti

Mal. hinc d.ffert: vid Lirw. Mant. alt. p. 3^.

Bb f
Rt Dm., IV- Stuk,
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HL Engeland overgebragt , 't welk gelegenheid
Afdeel.

gegeven heeft Qm dit betoverend fchoone

Hoofd- Gewas zodanig te vermenigvuldigen , dat de
«tuk. Hovenier Gordon, door middel van vier

Stekken daar van, zig oordeelde een voordeel

te kunnen doen van vyfduizend Guldens. Hy
bood

, naamelyk , de Planten te koop aan ,

voor vyf Guinjes het ftuk. Dit dient om van

de waardy te oordeelen. De vermaarde Ehret
heeft 'er een zeer fraaije Afbeelding van ge-

maakt, en uitgegeven onder den naam van Jas-

myn met dubbelde Bloemen , die uit Lederach-

tige Blaadjes famengefteld zyn ; doch de Heer

LiNNiEus , onder zyne gedroogde Planten een

Takje vindende met enkelde Bloemen , zo bleek ,

dat het geen Jasmyn ware , en daar uit zyn de

voorgedagte Kenmerken afgeleid ; berustende

de hoedanigheid van de Vrugt alleenlyk op die

van het Vrugtbeginzel. Dit alles is door den

Heer El lis in Plaat vertoond.

N E r i v m. Oleander.

Eefl Pypachtige Bloem , in vyven gedeeld,

die in baar Mond als een gefcheurd Kroontje

heeft , en in 't midden een Vrugtbeginzel ,

dat eene Vrugt wordt, welke beftaat uit twee

Scheedachtige regtopftaande Zaadhuisjes, met

gepluisde Zaaden , maakt de byzondere Ken-

merken uit.

In dit Geflagt komen vier Soorten voor,

als volgt.

CO Oie-
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(i) Oleander met fmal Lancetvormige drie- UI.

voudige Bladen en gekroonde Bloemen.
A™****<

Hoofd-
De Gewoone Oleander, ra Europa gemeen 5STUK.

doch waarfchynlyk uit Oostindie afkomftig , i.

wordt hier bedoeld. Dezelve maakt in ons ^J"
Wereldsdeel een byzonder Sieraad der Bloem- Gewoone.

hoven uit,- maar verdraagt de Winterkoude

niet van ons Klimaat , veel min van dat der

Noordelyke deelen. In Spanje en Italië groeit

hy in de vaste Grond. Men noemt hem , in

't algemeen , Oleander , hoewel de Franfchcn

'er den naam aan geeven van Laurier- Rofe ,

met den Griekfchen RhododapJm overeenkom-

iïig , of Rofagine. Het Gewas, naamelyk

,

dat fomtyds eens Mans langte bereikt , draagt

Roosachtige -Bloemen , en de Bladen, die het

aan de Steelen heeft , gelyken eenigermaate

naar Laurierbladen , doch zyn langer en nage-

noeg overal even breed. Men heeft 'er met

roode en met witte , als ook met cnkelde en

met dubbelde Bloemen. Voorts wordt hier

t'huïs gebragt de Smalbladige Jndifche Olean-

der,

CO Nerlum Fol. lineari - lanceolatis ternis , CorolH* coro-

nalis. Syst. Nat. XII. Gen. 294. p- «9. Vtg. XIII- Gen. 297.

p. 209. Hart. CHf. 76. Ups. jj. Fl. Ztyl. ros . R. Lugüat.

12. Nerium &c. C. B. Pin. 464. Eurm. Ztyl. U6. Borm.

Fl. Ind. «7. Hhododendnim. Don, Pempt. %$x.
fim

Ner.

Ind. anguftifolium, Flor. odoratis Gmplicibus. HïRM. hugdk.

447.- n. 448- y. Ner. md. latifol. Floribm plenii ©dorati*

fimis. IbU. p. 447. W.

II Dl 5V SW«
Bb 3
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jU#
der, met enkelde welriekende Bloemen , van

'Afde£l. tlEüMANNüs afgebeeld , die zegt , dat dee-

ÏWn- ze dópr den Ed. .Heer van Rheede in

stvk Nederland overgebragt zy. Ook betrekt men
Oleander.

tHsns hier tor de Breedbladige Indifche tne*<fc&-

i*Zi* welriekende Bloemen van dien zelfden Au-

theur , welke in de Hoven op Ceylon en in

Oos tindie om den aangenaamen Reuk wordt

aangekweekt , en door den Ed. Heer BEVERf
Uïng eerst in zyn Tuin en vervolgens dus

in Europa is ingevoerd > zo Hermannus
aanmerkt.

ii. (2) Oleander met Lancetsivyze gepaarde Bla-

Ze'ylaZ den '* de Takken regt.

fche!

yI°n" Een Gewas , dat door den Hoogïecraar J.

Büumannüs, onder de Ccylonfche Planten

*

in A<Veldin<j; gebrnyt is en genoemd Klein

Boomachtig Aj-ocynum , met Oleander - Bloem

,

maakt deezt Soort u ;

r. Zyn Ed hadt reeds

aangemerkt , dat hetzelve toe dit Gefia-t be«

hoorde. De Stee'en zvn rond en donker pin rfch

,

de Bladen byna a ] s d?e der Myrthen. De Bloe-

men hebben tien MeeldmaHje*. Het Zaadhuis-

je fchynt een enkel Scheedje- tc zyn ; niet



(3) Oleander met Lancetswys' ovaale Blaa- W.

den, de Takken wyd gemikt. ^f
8

Hier van heeft de 'zelfde Hoogleeraar, onder

den naam van Indifche Wilde Reukelooze A- m.

pocynum , die Haauwen draagt met gepluisde,^

Zaaden en groote witte Bloemen , gewag ge-'«*
d

maakt. Het is een Boompje met dikke rimpe- mLk
y
te .

lige Takken, dat insgelyks op Ceylon groeit,

wordende aldaar Idda of Iddaghas genoemd ,

volgens Hermannus.

(4J Oleander met [pits ovaale gefieelde Bladen»
™

r
:

De Heer Bürmannus noemt dit In

Oleander, met fmalle regtopliaande lange dub- k£™f"

belde Haauwen, Walidda genaamd by de Cey.

loneezen. Volgens Hermannüs zou het

de Codaga-Pala zyn van Malabar, waar van

de Bast der Wortelen als een onverbcterlyk

Middel tegen allerley Soort van Buikloop, en

hetZaad tegen Koortfen ,
aangepreezen wordt (*>

De Bast van den Conesfi- Boom van Kormandel

,

naar

Fol. ovatis acuminaris periolatts. lbid. Fl. Zeyl.

td. 102. Codaga-Fala. Hort. Mal. I. p. %s. T.

[67. T. 77. BUBM. Fl. lni, p. 68.

u Mat. Md, Tom. II. p. 108.

Bb 4
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IH. naar deezen gelykende , was door den Hooglee-

Afdeel.
raar jyj o n r o , te Éienburg , tot Geneezing

Hoofd vin een hardnekkiger. Loop, met een goeden

fTUK. u;rni-ï ingrgeven (\), De Haauwen van dit

Boompje zyn uitermaate lang.

£ c h i t E s. Roos - Winde.

De Geflagtnaam is niet van het bekende

Kruid Echium , noch ook van de Adders

,

daar men deezen gemeenlyk van afleidt, oir-

fpronklyk : maar van het Griekfche Woord

$»wf , dat wel in de eerfte en eenvoudigfte zin

Htbben, maar ook Houden, ratten. Vasthou-

den, betekent {{) , en op deeze Plantgewasfen

alleenlyk daarom is toegepast, datdezelven an-

deren omflingeren. Zeer veelen hebben dit

wel gemeen , doch die eigenfchap munt uit in

deeze, en daarom heb ik ze Roos- Winde ge»

tyteld. De Bloem, naamelyk, is Trechtervor-

mig , en gelykt , in fommige Soorten , naar die

van de Oleander, welke men Laurier - Roos

noemt , maar heeft de gezegde Franje niet m
de Mond of Keel. De Vrugt beftaat insgelyks

uit twee lange regte Haauwen , welken gepluis-

de Zaaden bevatten. Voorts hebben zy in de

eerfte opfla^ iets , 't welk haar van andere Plan-

ten onderfcheidt*

'c Ge-

{\ ) A&. Edlnhar<r. Tom. III. Art. 4.

C|) *>» hz>*. Ten* re Haftara - iroMÏHÜS
-
*T*'

7
job. z. V. u *pt. rerfim. Hy houdt

mag Tast aan zyne opt^gtigaild.
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't Getal der Soorten is thans zodanig ver- in.

groot , dat men 'er elf in vindt, allen uit de*"****

Indien afkomltig , waar van ik de twee laat- Hoofd-
ften , als tot de Boomen behoorende , reeds STOT»

befchreeven heb (*).

(O Roos - Winde met dubbelde Bloemjieel- ï..

Tweebloc

De Heer Jacquin geeft van deeze, gelyk^s6*

van veele anderen , welken zyn Ed. in de West-

indiën waargenomen hadt , een zeer fraaije

Afbeelding. Het was een Takkige Melkgee-

vende Heefter , beklimmende de Boomen tot

meer dan twintig Voeten hoogte, die de Bla-

den ovaal hadt met een klein puntje, drie Dui-

men lang ; de Bloemen zeer groot en fraay ,

wit met een gcelen Keel. De Franfchen noem-

den het Liane Mangle of Mangles - Klyf. Het
groeide op de overftroomende Zeekusten der

meefte Karibifche Eilanden , onder de Wor-
telboomcn , enz. Plu mi e r heeft dit Gewas

Klimmende Hondendood , met witte Oleander-

Bloemen, getyteld.

00 Roos-

(*) Zie rayn II. Deils II. SïUK.bladz. ï«4- enz.
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III. (a) Roos- Winde met getroste Bkemjleeltjts
Afpeel. w^ öyflflfc

^•uk\
D

Deeze , omftreeks Kartbagena door zyn Ed.

11.
waargenomen

, draagt Trosfen van ongevaar
£-.'-7 - - zestien Bloemen, die groenachtig en groot zyn

,

vyfhoéki- met eenen geelachtigen zoom 3 den rand van
t«c de Pyp vyfnoekig en wit hebbende» Het Ge-

was heeft geen Melk. Hy hadt de Vrugt niet

gezien.

ui. (3) Roos -Winde met getroste Bkemjleeltjts

ff£!fg1l m fi°mP Jachtige gefpitjte Bladen.

op an e.

deeze ^ wellce zyn Ed. op Jamaika en

St. Domingo overvloedig waargenomen hadt

,

wordt de regtopjiaande Heeflerachtige Honden

dood, met een zeer groote en ongemeen fraai-

je geele Bloem, van SLOAME, t'huis gebragt.

Dit Gewas , dat Heefterachtig en vol Melk-

achtig Sap is , komt in de Kreupelbosfchen tien

Voeten , op drooge Velden drie of fomtyds

ook maar één Voet hoog voor. De Ranken

klimmen wel , maar winden naauwlyks, krui-

pende,, zo zy geen Stcunzel vinden, langs den

Grond. Eenige groote geele Bloemen , die zeer

fraay doch van buiten ruig zyn , komen aan

Veelbloemige Steeltjes voor.

Of) Roos-

(z) Echius Pedunculi,

12lbide ?ACQ; Amtr. Hifi. 32. T. 25

(3) Ecbites Peduncuüs Racemofis, ]

r, WJI, 32, T. z<.atis. Ibii. Jac^ Amtr, Jüjl. 32,
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Roos- Winde tw£ê gejmfó Bloemjieeltfes UT.

c« ovaafe uitgerande gefpitjle Bladen.
AFD

y
Est.

Om dat de Zaadhuisjes aan de tippen fa-g-ru**
*

menkleeven , voert zy deezen bynaam by den
I7>

Heer Jacquin, die het Gewas } op St. Do-^'*»**-

mingo , met Heefterachtige windende Steelen Aange-

vondt
,

draageude kleine witte Bloemen. De,ymdc '

Hoogleeraar N. L. Bürmannus heefteen

dergelyke Soort , doch die de Bladen niet uit-

gerand heeft , van Oostindie afkomltig , in 't

licht gebragt.

(5) Roos - Winde met byna getroste Bloem- v.

Jieeltjes en Lanceivormige gefpitjle Bladen.^^:

Deeze, op Jamaika waargenomen, heeft van
se'

de gelteldheid der Haauwen den bynaam. De
geheele Plant , die Heefterachtig is met win-

dende Ranken , is met een Lymerig Melkach-

tig Sap gevuld.

(6) Roos - Winde met Kroondraogende Bloem- vi.

Jieeltjes, {lomp ovaale gefpitjle Bladen èn^S^
windende Steelen.

Die

, Echites torofa JAC<^ Amtr. Hifi.

(6) &titi.

II .DJ SU ]
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IH. Dit laatfte is 'er bygevoegd , om deeze van
Afd

v
eeu

de Derde Soort, waar mede zy veel overeen-

Hoojd- komst heeft, te onderfcheiden. Men vindt ze by
stuk.

verfcheide Autbeuren befchreeven en afgebeeld.

Winde' Dezelve gaf den vermaarden Doktor Brow-

N e aanleiding , om het Geflagt van Echites ,

dat naderhand met zo veele Soorten , door

den Heer Jacquin, vermeerderd is, te ont-

werpen. Z'y heeft taaije windende Steelen

,

die om laag Houtig en ruuw, boven groen,

rond en glad zyn, waar mede dit Gewas, dat

vol is van een Lymerig Waterig Sap , de

Boomen tot vyftien Voeten hoogte omflingert,

even als onze Winde. De Bladen zyn drie of

vier Duimen lang ; de Bloemen groot en groen-

achtig met een witten Rand.

•rSfiJ*
(V Roos -Winde met driedeelige veelbloemi*

Dricdecii-* ge Steeltjes j de Bladen langwerpig ovad

£e- ge/pitst.

Gedagte Heer vondt dit Gewas, omflreeks

Karthagena, ook met Heefterachtige windende

mucronatis, Caule volubili. lUd. ]i

BROWN. Jam. I. p. IS 2. Apocyni

fuhrotundo. Sloan* J*». «?. Hifi.

ulit trifidïs molrifloïis,
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Steden , wei twaalf Voeten hoog by de Boo- HL
men opklimmende, met groote , fraaije Bloe-

An
?f

EL,;

men verfierd. Een Javaanfche is hier door denHooFD-

Heer N. L. Ijürmannüs t'huis gebragt,
STüK*

(8; Roos - Winde met getuilde Tros/en, uit- vnr.

puilende Meeldraadjes en Lancetswys^2ït£'
ovaale Bladen.

Deeze, door den Heer Jacquin op St.

Domingo waargenomen , beklimt de Boomen
fomtyds tot twintig Voeten hoogte , zynde vol van

een Melkachtig Sap. Zy heeft de Bladen maar

twee Duimen lang; de Bloemen klein en rood,

aan getuilde Trosfen. De Ingezetenen noem-

den het Gewas Gras de Gallt of Schurfc-Vet-

tigheid, waar van de reden hem niet bekend

geworden was.

(9) Roos - Winde met korte Aairen in de .
i*-

Oxelen , uitpuilende Meeldraadjes en ovaal-eKdc.
achüge Bladen.

Deeze is ecne der zonderlingfte Soorten , niet

minder Melkachtig dan de anderen, beklim-

mende de Boomen in digte Bosfchen
, by Kar-

thagena , tot over de zestig Voeten hoogte.

De Stengen waren Houtig , een Duim dik,

omwindende als Ranken, hier en daar Takjes

uit-

{%) Echiut Racemis Corymbofis , Stamin. eminentibas

,

tibiu , Fol. fabüratis. HU. jAC<i Amtr!Wft. j4 T. z^'
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III. uitgeevende van anderhalf Voet lang , met Bla*

Afdeel. den van een ha]f Voet ; de Bloemen menig-

Hoofd- vuldig, klein ,
Aairswyze indeOxelsder Bladen

stuk» geplaatst. De Vrugt hadt zyn Ed. niet ge-

j^X zien, want zy misdroegen altemaal.

Nog twee Soorten van dit Geflagt zyn door

den Heer N. L. Burmaknüs opgegeven,

welken Linn^us niet fchynt erkend te heb*

ben. De eene is een Gedoomde Heefter,

van twintig Voeten hoog , Vrugten als een

Kers draagende , en derhalve , zo in Gewas

,

tls in dit opzigt, grootelyks van de Roos-

Winden vevfchillende , Carandas by Rum-

phiüs genaamd : de andere is een klein Hee-

ftertje dat beter gelykt , met Penningkruids-

Bladen (*). De Kenmerken der Vrugtmaakiflg

zullen dtzelven,waarfchynlyk, hier hebben t'huis

gebragt.

Na het befchryven der Ecnwyvigen , onder

de Vyfmarnige Heefters , gaa ik thans tot de

Tweewyvigen, van de zelfde Klasfe,

over. Het eerfte Geflagt, dat hier voorkomt,

heet

Pergularia. Luiffeïbloem.

Deeze Geflagtnaam is af komffig van de Luif'

fels,

(*) Echites fpinofa & Echires Nammularia. EüRm. Ft. ld»

i «9. T. %*. f
> i.

(i) Pirgularin FolÜs ovarls glabris. Syst. N*t. XII. G»

iS3. p. 191. Vii. XIII. p. zi2. Fl©5 Pergulanus. ROM*
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fels , Afdakken of Prieelen , over welken de JU*

eerfte Soort ,
volgens Rumphius , geleid

¥D^^
wordt , welke door den Heer N. L Bü r- Hoofd,

mannus } als een nieuw Geflagt, voorgefteld
STUK'

was onder den naam van VaXlaris , dat in Ker-*^*
merken naauwlyks van de Rondektia fcheen te

verfchillen. In het Gewas , door my , hier

voor , bladz. 195 , igö , befchreeven , waar

van een Blad, benevens de Bloemtros en Bloem ,

in Fig. 1 , op Plaat XX , in Afbeelding is

gebragt , heb ik den Styl niet dubbeld maar

enkeld gevonden , en dat het Honigbakje met

vyf Pylswyze Punten de Teeldeelen omringe,

gelyk in de Kenmerken gezegd wordt , kan

ieder oordeelen uit de vergroote Afbeelding

van zulk een Punt , daar de Meelknopjes bui-

ten aan gehecht zyn , welke ik derhalve voor

een Stamen houde, als ftaande op een zelfde

Steeltje.

In de tweede Soort, tot welke de Asclepias 11.

met Hartvormige Bladen , van den Heer N. Uwtmgï**
Burmannus , betrokken wordt, komt, vol-

gens deszelfs Afbeelding , een geheel andere

gefteldheid van de Bloem en Teeldeelen voor.

Forskaol vondt dezelve in Arabie , een

ronde, windende Steng hebbende , die Wollig

Was?, met gepaarde, gefteelde, fpits Hartvor-

.

'

'
- nri«

(») Pergularia Foliis cordatis toraentofis. Jhid. Mant, Si ,

Aidepiascotdata. Bubm. FL Ini, p, 7z, T. * 7 . f. *.

U. Deei* ivt stuk*
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III. mige , effenrandige , gladde Bladen , uit wier

Afdeel. oxe ien gefteelde Kroontjes voortkwamen, van

Hoofd- Bloempjes , welke naar die der Kalmia gelee*

•tok. kerj> in de Tuinen van Upfal bevondt zig

dit Gewas.

De Periploca , Gynanchum, Apocynum, As-

elepias en Stapelia, heb ik, fchoon daar onder

Heefiers voorkomen , best geoordeeld in hun

geheel tot de befchryving der Kruiden te be*

waaren, om die Plantgewasfenniet van elkander

af te zonderen , en gaa dus over tot de

L 1 N CON IA,

Een nieuw Geflagt , waar toe de Afrikaan-

fche Heefter, naar het Vosfeftaart - Kruid ge-

lykende , met Bladen en Aair van Coris, £tt

witte Bloemen , van Hermankus opgege»

ven, is t'huis gebragt.

Het heeft , in een vierbladige Kelk , vyfBloem»

blaadjes, die hec Vrugtbeginzel bevatten, en

aan den Grondfteun met een Kuiltje , welk

tot Honigbakje ftrekt, ingedrukt zyn: de Vrugt

is een Zaadhuisje met twee Holligheden.

De eenigfte Soort CO» op Waterige Bergen

L'Z'onU aan de Kaap groeijende , ïs een Heefter met

^"^Takken als Roedjes , die door de Lidtekens

Gcft««te.der afgevalle Bladen ongelyk zyn, even als in

de Denneboom, weinig in getal en van ^P3*1
*

( i ) Linconia. Syst. Nat. Veg. Xtll. Gen» isoS . p. *n •
Co*

disfoüo&fpiciPwtex Alopccuioide», ih*c*B>*.
1****"*'*' 1,
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de langte : de Bladen verftrooid
,
by Kransjes III.

van vyven of zetfen , eenigermaate gcfïccld ,

^ rD*ZL.

fmal, driekantig, ftyf , glad, een Duim lang, Hoofd-

aan de boeken ruuw , de bovcnlte op zyde STUK»

gehaaird : komende de Bloemen , aan de enden

der Takjes , op zyde, ongefteeld, voort, van

langte als de Bladen.

Die Soorten van Herniaria , Chenopodium ,

Salfola en Anabafis , welke Heeftcrachtig zyn

,

zal ik, wegens haare kleinte f*) , en om de

eenpaarigheid der Geflagten niet te fchenden,

ook tot de befchryving der Kruiden fpaaren.

P H Y L L I S.

Onder de Kroontjes -draagende Plantgewas -

fen (Umbellifera) , die in 't algemeen vyf Meel-

draadjes en twee Stylen of Stampers hebben,

en vyfbladig zyn , komen weinige Heefters

voor. De eerfte Soort van dit Geflagt (i) L

wordt by Waltherus een Kroontjesdraa-
nolp

Ui'

gende Boom, die naar het Buplevrum zweemt, ksii.-u.ïc;:*

géheten. Dillenids noemtze Heeftenen-

tige Fakriamlla van de Kanarifchc Eilanden

,

firn-

(*) I>« Saifoia Ariuicula van den Heet Fallas
,
by voor-

beeld , hoe Boomachtig ook , groeit volgens zyn Ed. maat

(i) Phytlh Stipulis dentatis. Syst. Nat. XU. Geh. 320.

p. 2oi. Vtg. XIII. Gen. jzj. p. 2z 3 . Royen Lugibat. Sim

Valerianella Canarienfis frutescens Simpia nobla difta. Dill.

Ulth. 405- T. 299. f. 3t6t Buplevroides <j. Arbor, ümïjclli-

fera.WAl.TH. Hort, 11. T. fi.

Cc
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Itt fimpla nobla getyteld, en zegt dat het Gewas,
Afdeel -

n gjoem en Vrugtmaaking , veel naar de ge-

Hoofd- woone Valerianella gelykt , doch overblyvend
8TÜK

* is en Heefterachtig , meest één of anderhalf

Elle hoog groeijendej de Bladen zyn effen en

glimmende ; de Bloemen komen verfpreü aan

't end van de Takken voort: de Plant is zon-

der Reuk ; de Bladen zyn famentrekkende.

De tweede Soort van dit Gellagt , alleen

door ongedoornde Stoppeltjes onderfcheiden

waar van de Ridder de Bloemen niet gezien

hadt , uit Indie afkomftïg
s

is thans weg ge-

laten.

De andere Kroontjesdraagende , die Kecftur-

achtig zyn , gelyk in het Geflagt van BupU*

vrum en Eubon voorkomen , kunnen , wegens

de gelykheid vaa Geftalte , en cm dat 'er meer

van dergelyke hoogte zyn , wegens de Hout-

achtigheid der Stengen alleen , niet van de

Kruiden afgezonderd worden.

Ik gaa derhalve tot de Driewyvigen»
dat is die drie Stampers of Stempels hebben ,

onder de Vyfmannigen over; als •

R h u s. Sumack.

Van de Kenmerken van dit Geflagt heb ik

reeds omftandig gefproken (*) , en daar van de

Vyf-

(t) Pbyllls Stipulis integerrimis, ROVEN LugSat. 92.

(*) Ik voeg 'er alleen by , hoe ik my gtootelyks verwon-
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Vyfde cn vyf volgende Soorten befchrecven ; III.

de overigen zal ik hier voordellen. Afdêel.

Ci) Sumack met gevinde, [lompachtig getan-irux*

de , ovaals , van onderen iTollige Bladen.^ l'

Q

Deeze groeit in de Zuidelyke deelen van Eiiropi-

Europa, als ook in Paleftinaen Klein Afie. By
lclie*

den Arabifchen naam Sumach , dien men in 'c

Italiaanfch Somacco, in 't Spaanfch Swmque uit-

fpreekt , is zy meest bekend, doch de Duit-

ichers noemen het Gewas Gerberbaum , om
dat men daar van gebruik maakt tot Leertou»

wing. Jaarlyks worden de Scheuten of Uit-

loopers, die het in menigte gelyk de Hazelaars

uitgeeft , by den Grond afgehakt, gedroogd ,

fyn gemalen , en dan gebruikt tot bereiding van

het Spaanfch Leer. Zie daar de reden , dat

men het Rhus Coriariorum noemt. Het Zaad

wordt in de Oorterfche Landen in de Winkels

verkogt en gebruikt tot Hartfterking cn om de

Spyzcn een Geur te gceven : weshalve het

Rhus

deren moet, dat LlNNsns ïn Gen. Plant, daar van zegt:

iet rruphginzil is rond, van grootte al, dt Llesm. Dit komt

me- dc Afbeeldingen geen z:r..

(i) R'.ut rol. njmatis .fn 1 •
' ie fecr. ovaü'jus, iuVus

yillofis. S,it. Nut. XII. Gen. 366 p. 217. Pïg. XIII. Gen.

R'ms folio ülm'i. C. B. Pin. 414 Toubnf. / - mi. L . ,i.

Lugdbat. II. p. 229. dod. i1*»/», 779. Raus ObioEioruaj *
Coiiaiiorum Park. Theatr. i4jo.

CC 2
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III. Rhus Obfoniorum heet of Culirtdrium. De
Afdeel, Verwers maaken ook gebruik van het Zaad

:

Hoofd- des men het zou kunnen noemen Rhus Tinfto-

STUK* rium ' doch de gewqone naam, in 'c Engelfch,

.

s*maik. pranfch en Hollandfch , is Sumach of Sumack.

't Gewas is doorgaans Heetterachtig , eens

Mans langte hoog , maar wordt , in goede Gron-

den, wel een Boom. De kleine Takjes heb-

ben eenc ruuwe Schors, inzonderheid naar bo-

ven. De Bladen, als die van de Ypen of Ol-

men diep getand
,
groeijen met hun nc^cnin,

elven of meer, aan eene Rib, die roodachtig

ïs. De Bloempjes welke wie , r.'.ar die

vüi. gdykende, komen by digte Trosfen

voort, en daar cp volgt een Yrugt nis 't Zaad

der Linfen , roodachtig met een Huidje, dat

zuurachtig is van Smaak , en
'

ver.

droogt; des het eigen tlyke Zaad, 't welk men

Sumack noemt , veel kleiner is , omtrent zh

dat d^r Plompen , en ongelyk van Kleur.

Dit geheele Gewas, dat den naam zou heb-

ben om dat het tegen Vloeijingen dient, heeft

een zeer iamentrekkende hoedanigheid , en is

derhalve tegen den Rooden of Bloedloop en an-

dere te groote Ontlastingen , aangeprcezen ;

hoewel fommigen 't inwendig gebruik daar van

gevaarlyk achten, 't Gedroogde Zaad is, in

dien opzigte , op ver naa zo goed niet , zeid

B o e r h a a v r. 3 als de verfche Benen.
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O) Sumack met Lancetvormige fcherp getan* JU.

de Finbladen , die van onderen Wollig
Ar»™u

zyn. Hoofd-
.

Deeze Soort, in de Tuinen gemeen, volgens n.

Linn^üs, verfchik in verfchciUc opzigten

van de voorgaande , niet alleen , maar cok
fch

T
e

ir«*ni*

van de Vierde Soort. De Takken zyn van ruigte
L

'

en Kleur gelyk bet nieuwe Hercs - Gewey ,

waar van de bynaam , hoewel men bet ge-

woonlyk de Virginifche Sumach noemt. Bau-

hinus , dezelve belchryvende , zegt, dat het

een Boompje is , grooter dan de gèmëëne ,

hebbende de Bladen fpitfer, groener, zagter en

veel grooter, zo dat ieder \ inblad v.ei vyf of

zes Duimen lang valt. Men tek 'cr neoit

minder dan tien , maar wel tot by de twintig

toe , aan éénen Bladfteel. De Aair of Zaad-

Tros is ook veel grooter dan in de gewoone

Smack, de afkomst uit Virginie.

(3) Sumack met ovaale /pits getande Vinbla- iit.

den t die van onderen Wollig zyn. jSSea^

Deeze , van Osbeck in China waargeno- fche.

aan~

men , zal onze Ridder van Java ontvangen

hebben , dewyl hy dezelve Javaanfche tytelt.

CO Su-

tofis. Am. Acüd. IV. p. 311. Rhus Virg. C. B. Pin. 517,

DlLL. Ettb. 253.

(3) Rhus Fol. pinn. ovat. acutnin. ferratis, fubtus tom:a-
fofi». Syit. Nat. XII. Fig. XIII.

Cc 3
II. DEEL. IV, STUK*
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III. (4) Sumack met Lancetvormige , Zaagswyf
Afdeel.

getande Vinhladen , die wederzyds kaal

Hoora- zyn.

iv. De Smlbladige Sumach van Baohinus,

g*ïa! in Brafil groeijende , en door de fmalbladig-

Giadóia- heid byna alleen van de gnwoone vcrfchillen-
£e

' de , wordt hier t'huis gebragt. De Vir^ini-

fche van dien aart heeft de Aair zo digtniet,

als de Europifche. De Heer Kalm vondt

deeze Soort zeer algemeen in Per-fylvanie ,

groeijende aldaar in de Heggen , aan de kan-

ten der Bouwlanden en op braak leggende

Akkers 9 van zelf zeer fterk : want de Vogels

,

die de JBesfen gaarn eeten , verftrooijen het

Zaad , daar in vervat , alom. Zy zyn zuur

en ftrekken ook voor de Kinderen tot ver-

fnapering , rood van Kleur , en kunnen tot

Verwen van Stoffen gebruikt worden. Deeze

Bcsfen blyven anders, zegt hy, den geheelen

Winter aan de Boomen, niettegenfla inde die

al vroeg in de Herfst hunne Bladeren , na dat

dezelven eerst rood geworden zyn , laaten val-

len. Zy worden 'er zelden hoogcr dan tus-

fchen de drie en vier Ellen. In het doorfny-

den



PENTANDJITA. 4P?

den bcvondt hy den Stam gevuld met een UI.

overvloedig Merg , even als in de Vlierboo-
Afdbel.

men , doch hetzelve was week en bruin. Mid- Hoofd*

delerwyl kwam uit denzelven , tusfehen denSTUR»

Bnst en het Hout, een geel Sap te voorfchyn.

Op 't Vuur gelegd , wilde het Hout zeer wel

branden.

(n) Sumack met drievoudige Bladen , die xi.

fpits ovaal en Zaagswyze getand zyn;
Ceffé

a

e

*

de Eloemfieeltjes Wollig.
fch?

yIcm "

Op 't Eiland Ceylon , alwaar deeze groeit ,

fchynt zy Cobbée genoemd te worden. De
Bloemen komen Aairswyze , of als Katten ,

voert , cn dj Ëesfui zyn zwart, vorens He*-

MANNüs. De Bladen zyn drie of vyfvoudig,

fpics ovaal , Zaag^ze getand en taamelyk

groot , ^e Bloemen zeer klein en menigvuldig.

(12) Sumack met drievoudige Bladen, die Xn.

eenigermaate gejïeeld , Ruitachtig gehoekt

en van onderen Wollig zyn. Am.
Wollige.

De

(x Rhu, Fol. ««tb , Fol. ov«is acamintó fan* ,

texu^lunnnorlnica fen^CoMM. I?,.T.,z.

II. Deel. IV. Stuk.
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HL De aangehaalde komen altemaal met getande
fdeel.

g]acjen voor . ^0Q^ aangez jen 'er zo aanmerke-

Hoofd- lyke Verlcheidenheden onder de Kaapfche Su-
STÜK

* mack zyn, als de Hoogleeraar J. Bürman-
nus meldt , mag ik hier toe ook dat Kaapfe

Gewas betrekken , waar van ik verfcheide Tak-

jes heb , zynde de Bladen van hetzelve lang

gefteeld , en wel drievoudig , doch geheel ef-

fenrandig. Hetzelve is aan de Bladen niet
,

alleen , maar ook aan de lakken, JBlocmfteel-

tjes en in 't geheel, uitermaate ruig of bezet

met eene rosachtige Wolligheid , en fchynt dus

zekerlyk tot deeze Soort te behooren.

Xin. 03) Sumack met drievoudige gejleelde
, fmal

mïïufïifi-
Lancetvormige effenrandige , van onderen

#*««.
,

Wollige Bladen.

**e" Deeze, ook aan de Kaap groeijende , vcrfchilt

door de fmalheid haarer Bladen grootelyks;

alzo dezelven naar Rosmaryn - Bladen gelyken

,

en dus de Bloem- en Vrugtmaaking alleen het

Gewas tot dit Geflagt betrekt. Hetzelve

groeit op Steenachtige plaatfen aan de Kaap,

twee Voeten hoog , en draagt groene welrie-

kende Bloempjes.

(14) Sa-

^
(13) kkttt Fol. tan. Fól. petïobtïs , Kneati - lanceolatta,
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(14) Sumack met drievoudige Bladen , die om* III.

ge/foW , Lancetvormig en glad zyn.
Afdeel,

Deeze insgelyks, zo wel als ook de volgen-
S

*^°*D"

de,een Kaapfch Gewas, verfchilt daar van xir.

weinig, dan door de figuur der Bladen , en^JJ^
dat het de Bloempjes aan een zeer lange dun- Gladde.

'

ne Aair heeft.

(15) Sumack , met drievoudige Bladen, die xr.

ongejieeld Wigvormig en glad zyn.
lt$j£m

Deeze is onder den naam van Breed - drie- d».

bladige Boomachtige Sumack , onder de Afri-

kaanfche Planten , door den Hoogleeraar J.

Bur mankus afgebeeld , omtrent welke

zyn Ed. van dc gedagte Vcrfcheidenheden ,

waar van men 'er wel tien in de Hortus Me-

dicus alhier hadt, gewag nw.kt. Deeze heeft

dikwils een Stam van Mans Iangte hoog, en

de Bladen, altoos drie by elkander op een Steel-

tje voorkomende , zyn , aan byzondere Boomen,

van zeer verfchillendc figuuren.

(16) Sumack met enkelde Spatelvormige Bh- xvi.

den. On-^j^J

(t 4) Rbu> Fol. tern. Foliolis fesfitibos Lanceolatis hmbus.
V etW'°°"

Sp. Plrnt. Afp. 1072.
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lil. Onder den naam van Coccygria is deeze ge-
/fdeeu

„jgguiyk bekend, wordende in Vrankryk Fujlet

Hoofd- en in Ooftenryk Farblaub , dat is Verw;oof

,

stuk. geheten. Clüsius vondtze in het Gebergte
Vtrwkof.^ ga(jen } ccn weinig boven de Wyngaarden

,

groeijen , en hadtze ook omftreeks Avignon

gezien. Linnjus zegt , dat de Groeyplaats

is in Lombardie , aan den voet der Apennyn-

fche Bergen en in Karniolie. Zyn Ed. kon

'er Provcnce bygevoegu hebben , alwaar dit

Gewas , volgens Gar idee, gemeen is. Men

„ vindt hetzelve ook in Dauphinó , alwaar de

„ Ingezetenen het Kim noemers ,
'

' v
i.:k ndc

„ den Bast tot Leertouwirg , cn daarom heb-

„ ben fommigen dit v- r de Kbus Coriarin

gehouden. Die van Grenebie gebruiken

„ Bladen en Toppen orn Linnen of Doé
„ zwart te kleuren , daar men Kasfen van maakt

„ voor de Vrouwen , om baare KIcederen te

„ bewaaren voor Vuiligheid cn Stof. De Sa-

„ voijaarden verkoopen den geheelen Boom,

„ of de groote Takken , na dat zy 'er den

Bast afgenomen hebben 3 en noemen dat

„ Hout Fujlet, waar van men zig bedient om

„ Laken geel te verwen , en het is ook geel

„ van Kleur. Die aan den voet der Apennj£

„ nen

HU. Cotinus Fo). obretfc ovatis. Hort. CBf. in. ROTE*

Lagi^at. Gron. Ori-r.t. 5;. Cotinus Coriaria. DoD.

Fempt. 780. Coccomlea five Coccygria. C. B. Pin. 41 $• Los-

Ic c>9 ToUBNF. Infl. 609. BOFRH. Lugdhat. 12S, CLUS. Pan*.

?• 53. icbona. Scop.C™. 3 * 3 .
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4) nen noemen het Rosfolo ; die naby den top ni*

„ wooncn , heetcn het Scotano, en, als zy ie-

Af"?eu

3 , maod affchilderen willen, die de Geelzugt HoOFD'

n heeft, dan zeggen zy , dat hy geeler is dan""
ÜK*

„ dit Hout (*)." Het blykt hier uit, dat dit
*****

Gewas niet alleen aan den voet, maar op dat

Gebergte zelf groeit, zo wel als op de B fgen
van Dauphiné ; beminnende Steeoachtige.plaat-

fen, die befchut zyn , en tevens niet te hoog,

Tourkïforï merkt aan , dat de Coccv-
gria, in de middelde deelen van Vrankryk

, geen
ryp Zaad geeft. Boerhaave bepaalt de
Vrugt , als rond zynde , cn in een harde on-
deelbaare Dep een driehoek',.; Zaad bevattende.

Doktor Scopoli bevondt her, in Kaïrdoliê"

een knoopigen laagen Heefier, dreh cld rs

groeit het wel tot drie tf vier Eden hooe-e.

„ De Bladen (zegt zyn &L) zyn glad.cnityf,

„ efFenrandig cn rond::e:;t.
:

.;, rnec doorie!)\n-nd«

„ witte Randen. Aan 't end der Ta! i •. eit

Ti een Pluim
, met gevederde rnodc Draaden

„ of Vezelenen gladde Steekjes." Sommigen
hebben die ruigte aangezien voor de Bloemen
maar dezelve is flegts een uitgrocizcl van de
Steekjes , die de Vrugten of tfesfen draaien.

„ De Bloem is in 't eerst als een Druiftros,"

» van donkergroene Kleur, zegt Dalechamp,

{*) Hifi. fa Pl^t. 6 Ljon. Tom. L p. u } .

U. Deu. IV. srwu
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IIT' „ én opent zig eindelyk als een Waaijer, ver-
Afdeel.

^ dwynende in erne fyne Haairigheid, welke

Hoofd-
sj niet kwaalyk naar de Pluimen, die men op

komen zwarte Zaadkorrels voor , van eene

„ Hartvormige figuur. De Befie is ,
volgens

den eerstgemelden , glad, famengedrukt ,
gely-

kende naar een Peultje van 't Herders Tasch-

Kruid, wanneer dat Peultje doorgefneeden wa-

K (*)•

Dit geheele Gewas is van een famentrekken-

de hoedanigheid. Men maakt van de Bladen

een afkookzel, dat tot zuivering der Zweeren

van Mond en Keel, als ook van de Natuurly-

ke deelen , uitmuntende is. - Jn Gorgeldranken

dient het Zaad op gelyke manier als dat van

de Smack". Men heeft getwyfeld ; of het d«

Cotinus van Plinius wel kon zyn, alzo de-

zelve, volgens hem, rood verwt; maar dit is,

ten opzigt van de Wortelen , waar bevonden 5

als ook van den Bast , die een bruinroode of

paarfche Kleur uitgeeft.

V i b u r n u m. Vforne.

Behalve het gewoone Gewas , 't welk de*

zen naam voert ,
zyn in dit Geflagt ook an-

deren van eene geheel verfchillende Geftake,

ge-

(*) Bacca glabra cornpresfa , filiculam Burfic Pafloris
, pö

medium «juafï dufc&am, refcrens. FUr, C*r». p. 323.
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gelyk de Laurier - Tinus en Gelderfe Roos be- III.

greepen ;
wegens de overeenkomst der Kenmer-

Afd=ei-'

ken , die in een vyfdeelige Kelk en Bloem be- Hoofd»

ftaan, en eene éénzaadige Befie.

't Getal der Soorten is daarom negen , waar

onder zes voorkomen , die haar Natuurlyke

Groeyplaats hebben in Noord • Amerika.

(ï) Viorne met ovaale efenrmdige Bladen , de^ 1.

Takmaakingen der Aderen van onderen 'rln™

Haairig geklierd.
Tinus!"

18

Dit Gewas is onder den naam van Laurus

Tinus , in 't Franfch Laurier - Tin , by ons

bekend , doch men noemt het in 't Latyn flegts

Tinus of Laurus fylvefiris , dat is Wilde

Laurier. Deszelfs natuurlyke Groeyplaats is

in Portugal, Spanje en Italië. Clusius heeft

drie Soorten van Tinus waargenomen , waar

van de eerfte een Heefter was , zegt hy , van

grootte als de Wyfjes Kornoelje - Boom , met

vierkante Takkige Ryzen, hebbende de Bladen

altoos gepaard , ovaalachtig
, donkergroen en

glad. Aan de toppen der Takken droeg het.

zelve Kroontjes van vyfbladige witte welrie-

HBbÊÉÉÉg^^g^t - ken-

(1) jnlumum Foliis integerrimis ovatis , Ramificationibus

Venamm fubtus villofo glandulolis. Syst. Nat. XII. Cen. 3*7.

p. ai», rtg. XIII. Gen. 370. p. 243. Hort. Ups, 69. SAW.
Monsp. ijtf. GOUAN Mtnsp. 221. Tinus. Hort. Cliff. i„.
Clcs. Rar. »o. Hifi. I. p. 49. Laurus Tinus five fylveftrjj

trwm gencrum. C. B. Pi*. 4«i. J. B. Hifi, III. p. 4u.

II. Deel. IV. Stok.
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III. kende Bloempjes , waar op Besfen volgden

,

Afdeel.
wac hngcr dan die der Mynhcn , platter, hoe

Koofd kig en van eene zeer i'chouii bia-iuwe Kleur.
stuk.

j_)ctze groeide op Sceenacntige plaatfeji. De

t.kZ"
ui

tweede, van de /elfde hoogte, hadt de lak-

ken met eene groenachtig roode Schors be-

kleed; de hlad'.n wat ihialier en meer geaderd;

menigvuldig voorge*

noemden dc cerltc

Follado en dc Span-

Kandia i

genoemd vvuui
,

wc;ïci.j» e.e i,;0L\.rüOv;e uu<*

de Bladen bopeqcfe Aderen. In ons K&ntf
verdraagen zy de Winterkoude niet, en moe-

ten daarom in Potten of Bakken gehouden en

binnenshuis lugtig geplaatst , en wel bezorgd

worden tegen lterke Vorst. Zy maaken fifif*

lyke Bloemboompjes uit, en dit is het ineeöc

nut, dat men 'er van heeft. Boeuhaave

zegt dat de Besfen Venynig zyn, ten minlte

van eene zo fcherpc hoedanigheid, dat zy de

Keel branden , wanneer men ze inneemt ;
dei
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hy bet inwendig gebruik daar van afraadde
, ,

ÜBi

niette: er fiaandc door dezelven dc Waterzugt
''r

^
EL«

fomtyds genezen ware. ^°FD"

(2) Viornc ::c: e(fcnrz:id;ge Lancetswys* ©vaa- 11.

Ie Bladen* nZiïmT

Decze voert dien bynanm, om dat de Kroon-mi-c.

tjes geen bekieedzd hebben, gelyk in de voor-

gaande Soort. Zy groeit natuurlyk in Virgi-

nie , heeft de Bladen rondachtïg , de Besfen

donker paarfen , met een plat Steentje.

(3) Viorne -met rondachtige , Zaagswy? ge- ^:rft

tande , gladde Bladen. 1»1

De Keer Claïtok heeft deeze in Virgi- digc "

nie waargenomei : Pruim-

- Bladen , de Bloemen in Kroontjes, de

Besfen dcnkei paarfch ,
langwerpig, met een hard

platachtig Steentje , wordende aldaar gegeten.

Hier toe behoort dc Pruimbladige Virginifche

Mispel van Plükeketius , met cene

zwartachtige Vrugt, welke de Kanadafche glad-

de Viorne is van Vaillak t.

C4)Vi-

(3) Vibumum Fol. fubrotundis crenato - fertatis glabris. ïbii.

Gron. Fïrg. 33, 45. Vib, Canadenfe glabnim. VAILL, Mtm.

it ijzi. p. 200. MespÜos frunifoiia Virg. non fpinofa, tLV£.

II. DEEL. IV. STUK.
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Hl»
(4) Viorne met Eyronde , Zaagswys 1

getan*

v.

EU
de, geplooide Bladen.

stok
F

.

D
Ook deezc heeft haar natuurlyke Groeyplaats

^ iv. in Virginie.

Tandbia- Viorne met Hartvormige
,
getande ,

v, derde , van onderen Wollige Bladen.

EiuopiK-e Dit Gewas voert gcmeenlyk den naam van
viome.

jriburnum of Lantana , welke laatftc naam

van de taaiheid van deszelfs Takken afkomftig

zal zyn , waarop V irgilius reeds gezin-

fpeeld heeft, warneer hv van Rome fprak (*).

De Franfche naam is f^iorne of Bhnche Pu-

tain ; ook Mausfair.e , Riorte en Hardeau : de

Engelfchc Wayjarlng- Tree of tfc<? ƒ>to JMk-

ly-Tree, dat is , 'de bnhzaame Meclige Boom,
en de Hoogduitfche Meelbaum of Meelboom,

om dat de Bladen zig a's met Meel beftoovcn

verwonen. De Groeyplaats is in Kleijige Heg-

gen der Zuidelyke deelen' van Europa, gelyfc

Linnjeus zegt, niet alleen, maar ook ia

Ooftenryk cn andere deelen van Duitfchland ,

daar men het Schlingbaunz noemt, dat is Sïin-

f+) Vibumum Tol ovatis, deni

JACO^ Hort. T.
36.^

^

tofis. IHd. Hort. CBf.Vir.tce.8ec. I
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gcrboom. In Swuzerland is het, volgens den

Heer Halm:r, niet ongemeen, en wordt al-
A '

daar een Ileettcr van zes Voeten boo
i

het groeit zelfs in de middelde deden van Vrank- st

ryk en in Engeland
,
op de zelfde manier, in 't

'

wilde, volgens M sr R et. Ook verdraagt het,

in onze Nederlanden, alle de Ongemakken van

het Winter -Saizocn, zelfs buiten itaande, zu

Mdntinc aantekent.

Het is een Boomachtige Heefter , die fbm-

tyds vry groot wordt , met een digte Kroon

van Bladen , welke Hartvormig ovaal zyn , in-

zonderheid van onderen met een wit Poeijcr

befprengd , zo wel als de Takken of Ryzen , die

zeer voos of vol Merg zyn , gclyk mede hec

Hout. Zy gelyken wel wat rmr Olmen -Bla-

den, maar zyn breedeT, zeer ruk, en worden

Peercboomcn. Dc Bloemen komen , even als

in dc Tinus , by Kroontjes voort , en zyn wie

van Kleur , eenbiadig , Klokvormig , in vyven

gedeeld , met vyf regtopffaande Meeldraadjes ,

doch hebben in plaats van Styl een Klier zegt

Doktor S c o p o l i , wordende het Vrugtbe-

ginzel, dat in dc Kelk vervat is, een Eyronde

Befic , eerst geelachtig , dan rood en eindelyk

zwart, met dc Puntjes van den Kelk gekroond*

en een enkelen Zaadkorrel bevattende. Deeze

Besfen worden , op fommige plaatfen , in Duitfch-

land gegeten. De Bladen zyn famentrekken-

de; jn Loog gekookt maaken zy het Hnofd-

Dd feaair

II. DfKIrt IT. STO*.
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WI. haair zwart : van de Wortelen wordt Vogellym
Afoeel,

gema2L
y. tt Meest echter wordt dit Gewas, we-

Hoofd, gens het fieraad der Bloemen , in de Tuinen
STUK.

(6) Viorne met gekwabde Bladen en effqtö

Blacifteelen.

ni* De Bladen van deeze geïykcn naar die van den

Efchdoorn , waar van de bynaam is ontleend,

't Gewas komt in Virginie voor, en zou, door

de gezegde bepaaling , van dc volgende Soort

vcrfchillen.

r. (l) Viorne met gekwabde Bladen en geklhrii

Deeze ,
gemeenlyk by den naam van Cel'

derfche Roos bekend , groeit zelfs in de koude

deelen van Europa, tot in Sweeden, natuürlykj

in vogtige Landsdouwen. In Gelderland is do

zelve gemeen , waar van zy den naam heeft,

doch komt ook in het Stigt , in Overysfel en

Vriesland, overvloedig voor. De-Franfche naaiïi

Sambucus aqaatica fl. fimplici. C. TJ. Pm. S*mba

s paluftrii DOD. Pmpt. fi. Sambucus aq. Fiere glo
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is Otor, de Duitfche Waldthoider cn

/wWer, dc Neerduitiche Schwelkenhout ze;rt Do-'

DONéus ; doch wy . noemen die met tuLdde

Bloemen gemecnlyk JVatervlieT , de Engelfchen
!

Water - Elder , met den Latynlchen naam Som-

bucus aquaiwa cpvereenkomftig. De Sweeden

noemenze , onder anderen , Olwoon cn FogeU

baer % dat is Vogelbezie, in fchoonen Ularoon,

enz.

Het is een Heefter van ruim zes Voeten

hoogte (*)* met vericheide Stengen opfchieten-

de, hebbende voos , witachtig Hout. De Bla-

den gelyken eenigermaate naar die van denWyn-
gaard, of liever naar die van den Ahornboom,

loopende in drie breede punten of Kwabben uit

die getand zyn. Twee paar Klieren zitten door-

gaans op de Bladfteeltjes en aan derzelver Wor-
tel twee paar Tandje* , die fomtyds ieder ook

een Kliertje draagen. De Bloemen komen by

Kroontjes of Zonnefchermen voort , als die van

de Vlier , en zyn ook, niet onaangenaam maar

flap van Reuk , wit van Kleur. Die aan dea

rand van 't Kroontje zyn grooter en onvrugtbaar.

Hier op volgen Besfen , die ryp wordende rooi
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III. zyn , of gevlakt , met een Wynachtig bitter
fdeel,

^ walgelyk van Smaak ; des men daar van

HooEn- tot een Braakmiddel gebruik kan maaken.
stuk.

gewoone 9 mct dubbelde Bloemen , zoge-

naamd, heeft dezelvcn Balswyze vergaard, en

daarom noemt men ze Sneeuwballen of Balroo-

zen; in onze Provincie gemeenlyk "Gelderfche

Roos, als gezegd is. Deeze draagt geen Vrugt,
•

en wordt alleenlyk tot verfiering der Tuinen , of

Wallen van Plantagiën , nagehouden. Men heeft

ook met paarfche Bloemen daar van gezien»

Vaillant, dit Gewas befchryvende ,

merkt aan , dat Tournefort ten opzigt van

de Bloemen , zo wel van 't zelve als van de

Laurier - Tinus en Viorne , hier in heeft mis ge-

had , dat hy dezelven ftelde doorboord te Wöf*

den van den top des Kelks; daar de Buis, zegt

hy , van den Eijerftok (of de Styl van hefVrngc-

beginzel
, gelyk wy zeggen zouden,) zulks doet:

doch dewyl die Kruidkenner den gcheelen Kelk

mm voor het Vrugtbeginzel , hetwelk dezelve

ook wcezentlyk is : (want hy blyft en maakt niet

het bekleedzel , maar een gedeelte van de Vrugt

uit,) zo is die aanmerking, inderdaad, van wei-

nig belang.

VJn (8j Viorne met /pits Eyronde gekartelde gbd-

VUums» de Bladen, de Steeltjes gezoomd hebbende.

Ia
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In Kanada groeit deeze , volgens Kalm,
welke de Takken neerhangende heeft en dikke

FD *Et»

Bladen, die glad zyn, met zeer kleine Tand» Hoofd»

jes, de Steeltjes overlangs gezoomd. DeEnd- slm*

Knop is Elsvormig, van onderen uitzwellcndc.

(9) Viorne met Eyronde getande gladde Bla-
cJ*r

*
-

tdts

den , de Steeltjes ongeUïcrd « gekield.
dige.

Deeze, insgelyks afkomftig uit Noord-Ame-

rika , is een Boompje , dat zeer naar de Casfine

gelykt. Men vindt het Casfine met Lancetswys*

Eyronde Bladen door den Heer Miller getyteld

;

doch de onderfte Bladen zyn ftomp ovaal , de

middelften Eyrond , en de bovenften Lancet-

vormig.
^

Dit Geflagt heeft den Kelk ook in vyven

gedeeld , maar de Bloem is vyfb'adig , en de

Vrugt eene Belle met drie Zaadcn. Thans ko-

men 'er vier Soorten in voor , meest van de

Kaap afkomftig, als volgt.

(O Casfine met ge/teelde , Zaagswys' getart- c
l
i

. Clus. App. 2. Phillyrea <

Dd 3*
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iJSh ^ ' f10™^ Bladen 9 de Takies ™r'

v.

L
* kantig.

Hoofd- „.
gtl::. -nier toe wordt dat Gewns betrokken, 't welk

men by den Heer J. Bcrm a.unIn üs zeer iïaay

afgebeeld vindc onder den naam van Celaftrus

met rondachtige getande Bladen , de Bloem en

Vrugt Trosachtig. Het is , zegt zyn Ed. , een

flerlyke Eoom , die Bladen heeft van vier Dui-

men lang en drie Duimen breed , en ronde

ffcmp driekantige Besfen draagt , welke drie

bruinroode Steentjes bevatten. Dillenius
merkte het als een Soort van Phillyrea aan.

Waarfèhvnlyk zal de grootte veel naar de

CvooynhV verfchillen.

n. O) Casfine met gejteelde ,Zaagsv;ys y

getande,

ffraiZ
ovmle > fPitsachtiëe Bladen , de Takjes aan

vhiïm' heide zyden fcherp.

Deeze wordt thans van de Kaapfche, door

die bepaaling , onderfcheiden (f). Het is dat

Gewas, welk Plokbnetiüs noemt een

Boompje , dat grootelyks naar de echte Casfin:

gelykt , welke door my reeds , onder den naam
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van Prinost is befchrecvcn *. Deszelfs Bladen Hl.

zyn uitermaatc bitter, en het wordt van de
AFD

v
EEL*

Engelfchcn , in Karolina, daar het valt, CaJJto* Hoofd.

berry-Bush getyteld. STUK -

(3) Casfine met ongefteelde Zmgswys' getan-U- 5™'
de , langwerpig Hartvormige Bladen, de

'

IU
."

Takken vierkant. Caifa

Dit laatfte onderfchcidt deeze voornaamclyk^
nyad '"

van de voorgaande , en de ongcftceldheid der

Bladen van de eerfte Soort; doch , waar het den

bynaam van bekomen heeft , is duiftcr. Het
is een fcaaplch Gewas , dat de Bladen van ag-

teren uitgegulpt heeft , met verheven Aderen ,

blinkend glad cn veel daidelylccfgttand : deTak-

ies wederzvds met Sleuven : de Eloemtfeekics

11» BlU* 1Y.



III. en breedte der Bladen zeer. Men vindtze, by
Ai-deel. p ETIVER a Kaapj-g Xerfeboom getyteld , mei

Hoofd roode Vrugten en byna Itompe Bladen. Plu-
,TUK» keketiüs merkt aan , dat de Bladen , meest-

al, aan het top -end uitgefneeden zyn. Van

Dillen ïus wordt het Gewas Altyd groene

Vuilboom , met rondachtige ftyve Bladen ,
ge-

noemt, flet behoQrt ook tot de Afrikaanfche

Planten.

De Bloemen zyn , in dit Gcflagt, zo wel als

de Kelk, eehbladig, in vyven gedeeld, en bo-

ven het VriK-tbc. : /ei -plaatst, dat eene drie-

zaadige Befie wordt.

Vier Soorten komen 'er in voor, welken ifr»

wegens de overeenkomst van *t Gewas, allen

hier zal befchryven.

Se l'cus
^ieF

' die kruidig is , met driedeelige

£>Jm* Knontjes en Bladerige Stoppeltjes.

Laage.

Men noemt deeze in ons Land , alwaar dezel-

ve in fommige Provinticn niet ongemeen is,

Hadigof Laage Vlier , met den Hoogdnitfchen

naam Attigof Nieder - Holder overecnkomib&i
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gclyk dc EDgclfchen haar ook Dwarf-Elder Ut.

hcetcn. Dc Franfchc naam Yeble is zeIcerlyk
AirD

^
EL-

van den Latynfchen Ebulus , die wederom van Hoofd-

't Griekfch Euboulos afgeleid wordt, overecn-STUK;

komflig. De Groeyplaats is door geheel Euro-
VLer'

pa, aan de kanten van Wateren , Bceken en

Rivieren. Men geeft 'er in Karniolie den naam

van Hebath aan , in Swecden dien van Sommar-

Hyll, dat is Zomer- Vlier.

Van de gewoone Vlier verfchilt zy byna al-

leen in hoogte en minder Houtigheid van Ge-

was , bereikende zelden de langte van een

Menfch. De Stengen, die zy voortbrengt, zyn

en met verfchekie Kr... vk Jonge

Scheuten van den Vlierboom. Dc Bladen zyn

ook gevind, maar fmallcr; dc Bloemen grocijen

aan Kroontjes , zyn wit van Kleur , en worden

gevolgd van zwartachtig roodc Desfen. Aangaan-

de de bevrugting van hetzelve heb ik elders een

Dit Gewas heeft een fterker Reuk dan de^ S™K
*

Vlier , ja zo fterk , dat fommigen het daarom
voor Vergiftig hebben gehouden. De Konferf
van de Besfen , niettemin , is op vecle plaatfcn

in algemeen gebruik ; dewyl zy, verfch zynde,
zagtclyk Afgang maakt, en oud zynde onder de
Oplosfende Middelen geteld wordt. De mïddel-
ftc Bast

, inzonderheid die der Wortelen zet
het Water fterker af , dan de middelde Bas'tder

Dd S Tak.
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III. Takken van den Vlierboom, De Bk
Afdeel.qj^^ wei]v

-

ej jaar uitgeperst zynck

Hoofd- Braaken , Afgang en Waterlood
stuk» wordende flegts toe de Gifce van

i de Bast, in Water

a Loot Gewist, h

an verfcheide Winkel-Middele

Ue He-prachtig is , raï vyfdt

In Kanada is deeze door "den Heer Kalm
waargenomen , die als een middclflag uitmaakt

tusfehen de voorgaande en volgende Soort, ko-

mende in Gedaante met beiden overeen , maar

de Bladen, die gevind zyn, hebben alle de Vin.

blaadjes ronder, en de agterften drievoudig. Het

is een Heefterachtig Gewas , dat echter oö£

doorgaans in de Winter vergaat. Draadachtige

breid ,
gelyk de Laage Vlier.

(3) Vlier,
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f3) Vlier, die Boomachtig is, met vyfdeeligc nfc

Kroontjes, Afdeel.

Van dit bekende Gewas , niet minder algc-^oorD*

meen door geheel Europa, zal ik niet uitvoerig nj

fpreeken. De Latynfchen naam is Sambuc .

de Franfche Sureau , de Engelfche Elder of £
tfer - Tr« , de Hoogduitfche Rolder of Hollander-

Baum. In Sweeden noemt men het Flaeder/m

Schonen Hyll , in Gothland Fulbom. VVy gee-

ven 'er den naam van Vlaarboom of Vlierboom

aan. De Grocyplaats is niet alleen in Duitfch-

IMi'. -«us zegt, maar door ons ge-

heele Wereldsdeel , en zelfs ook in Japan, zo

zyn Ed. aantekent.

Dc Vlierboom is zeer gewillig in 't groeijen

,

kunnende overal van enkele afgefnteden Tak-
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III. twintig Voeten. De jcngc Takken zyn altoos

ArD
v
£IL'van binnen voos , met een wit Merg gevuld,

Hoofd- doch dit vergroeit allengs, gelyk in de Wyn-
stdic.

gaard; zo dat het Hout, van den dikken Stam*
rUtr

' hard en taay is , geelachtig van Kleur. De
Schors is vol barlten , Afchgraauw , gelyk die

der Takken , doch daar onder zit een groene

Bast, dien men de Middellte noemt. De Bla-

den, die langwerpig en fcheip getand zyn, zit-,

ten by paaren ,
doorgaans vyf of zeven, aan

een dikke Rib , zynde groen van Kleur en

zwaar van Reuk: de Bloemen maaken brecde,

platte , ronde Kroontjes uit : zy zyn wit en

aangenaam van Reuk : de Bcsfen eerst groen

en door de rypheid zwart , zeer fappig , bevat-*

ten drie Zaadkorreltjes. Men vindt 'er, waar

van de Besfen groenachtig of bleekgeel blyven #

doch deeze zyn flegter. Ook is van den Vlier-

boom , zo wel als van de Laage Vlier, eene

aanmerkelyke Verfchcidenheid , met gefnipper-

de Bladen, bekend.

De Konferf , die van het Sap der Besfen

,

met Suiker , wordt gekookt, is een zeer goed

Zweetmiddel, en dient ook in groote veelheid,

gang te maaken. Dit zelfde doen de Bloemen ,

vcrich zynde, doch gedroogd dient het Aftrek-

zei daar van om de Doorwaafeming te bevor-

deren. De jonge Spruiten en Knoppen, als

Salade gegeten, zyn ook Jaxeerende, zo wel
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als het Zaad. Kier uit blykt, dat deeze B°°m
ApJJ£

vry algemeene Geneesmiddelen voor de Ge-
F

^
Elw

zondheid uitlevert. Of hy dus ook in ftaat zy Hoofd*

om het Leven der Menfchen te verlangen en"^
ze een hoogen Ouderdom te doen bereiken ,

gelyk fommigen fchryven , is zo zeker niet.

In de Geneeskunde worden de Besfen , naar

den Griekfchen naam des Booms, Grana Aftes

geheten. Men heeft 'er ook een Vlier -Azyn,

die zeer verfrisfehende is, zo wel als het gedes-

tilleerde Water van Vlierbloemen. Maar bo-

venal en van dc meefte uitwerking is de mid-

delde Bast (Cortex medianus), welke echter zo

geweldig niet werkt, a's die van den Hadig

of Laage Vlier , kunnende het uitgeperfte Sap

daar van tot een half of geheel Once , van

Volwasfencn , worden ingenomen. Aan den

Stam groeit cene Gom, van eene famentrekken-

de hoedanigheid.

(4) Vlier, die Boomachtig is en famengejielde *v -

Eyronde Tros/en draagt, iucemo/a.

De byzondere gefteldheid der Bloemen, die
SV

by Trosfen groeijen , onderfcheidt deeze Soort

,

welke haare Groeyplaats op de Bergen der Zui-

delyke deelen van Europa heeft,- weshalve men
ze, met Lobel, niet ten onregte Berg-Flier

mag

(4) S/zraAafai Rac-mis coropoiitis ovatls, Caule aiboreo. IM.
R.OYEN Lugibat. 243. Sambuct» raceroofa rubra. C. B. fin.

45«. GODAN,HALL. &C. I.OJJ. Ictn, II. p. i6 S>

ll.Dlfu IV.STUit.
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IIL mag noemen. Zy komt ook op dc Bergen van
Afdeel. ^ en iQ Switzerland voor , alwaar de

Hoofd- Heer H aller dezelve als een Boompje van

stuk. vjer Voeten hoog vondt , in gedaante weinig

van de gewoone Vlier verfchülende , maar de

Bloempjes en Vrugten aan ge-aairde Trosfeo

hebbende. De Bladfteeleo en Aders der Bladen

,

yfdeelige ]

vergaarde

Twee Soorten komen 'ervan voor, alsvol^t.

(O Pimpemoote met gevinde Bladen.

By den Griekfchen naam , Staphylodendron ,

welke een Druivenboom betekent, is dit Ge-

was byna zo bekend, als by den Neerduitlchen

kdir/.-.z :ei. -- t.r b-S.yyA-. in 'c é'ranich v-e« : :

de Vrngten cf Zaaden Bagenai

ftre, en het Gewas zelf iVfcz

om dat de ronde Zaadkorrels i

Steenachtig hard zyn , naar Pa

len cenigszins gelykende, als e(



PïNTANDRÏA. 431

een afgefneedcn Neus verwonen. De Engel- HJ.

fchen noemen het the Bladder - iVitf - 2V« of de
Aro«t-

Blaas - Nooten Boom ,
gelyk Tragus hem iVkc Hoofd*

Veficaria geteeld hadt , en Dalechamp stuk»

Baguenaudhr , doch die naam komt eigentlyk
Wfl̂
'r*!

ds Lombavdiiè Linzen toe. Deeze laatfte noemt

hem in 't Franfch ook Arhre du Raijin , dat is

Druivenboom.

'c Gewas , dat in de Zuidelyke deelen van

Europa wild groeit , is in onze Tuinen bekend

en verdraagt de VS ii ter] ouc Het blyft aldaar

Hout, 1

Trosjes voort . er. brlhr.n vyf JBIaad-

vccl klein-:- c": <\- v vn den

de gezegde Blaasac

wel driehokkig is

,

dc Nootjes, daar i

maakt ,
zyn eetbaa

Hoofd in 't klein,

te Bekkeneeltjes v<
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III. geland , groeit deeze Blaasnooten - Boom ook ,
Afdeel

zq
>

t fchyDt .

jn »c ^Me , maakende fomtyds

Hoofd- Boompjes van tien Voeten hoogte.
STUK.

ii. (2) Pimpernoote met drievoudige Bladen*

DrieSadi-
Behalve de voorgaande is 'er een VirpnifcU

ie. Pimpernooten - Boom bekend , met drie Bladen

aan een Sceel, en tte Vrugt in drieën verdeeld

hebbende , welken de Engelfchen te Nieuw

Jork , volgens Colden, Bladdernut, dat is

Blaasnoot, noemen. Deeze verdraagt , volgens

Munting, ook onze Winterkoude , zonder

hinder, doch een kleinere, ook driebladig en

zeer fchoon van Gewas, in 't Jaar 1656, docr

den vermaarden Ëngclfchman Tradescant
,

uit Amerika overgebragt, was teerder, en moe*
des Winters in huis gezet worden. Van decÉe

p- Een vyfdeelige Kelk en vyfbladige Bloem ,

waar op een Zaadhuisje volgt, dat driekleppig

is met ééne Holligheid , bevattende gepluisde

Zaaden ; maakt de byzondere Kenmerken uit

van dit Geflagt , waar in twee Soorten , beiden

Europifch/ Gewasfen , vervat zyn.

CO Ta-

(z) Sutpbyk» Fol. tetnatïs. Mi. Cold. Ncveb. 6z. Gro«.

V.rg. 34 , 4-- HF-BM. Lugib. tic 1'ifhchu Virpinica fylvc-

ftris ttifolia. MOR1S. BUs. Z9S-

(*) Stapbylodcndron rrjfblhtura minus, Mvtrr. RAJ. Hifi.

p. 1919.
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(i) ïamarifch met vyfmannige Bloemen. m*

Men heeft deeze, die in Italië, Vrahkryk en v-

Spanje, doch meest, zo 't fchynt, omftreeks

Karbonne en Montpellier in Languedok, aan
r>

den Zeekant groeit, door de fynheid der Bladen

önderfcheïden gehad , maar het verfchil der FtaufcJc.

Meeldraadjes in getal maakt een vaster Kenmerk

uit. Doorgaans valt deeze Heefterachtig, doch

wordt fomtyds ook wel een taamelyke Boom.

De Blaadjes zyn zeer fyn , als die van Heide of

Cypresfen, witachtig groen ; de Bloemen komen
Aairswyze aan de enden der Takjes voort ; zy

zyn klein , van buiten paarfch met vyf Meel-

draadjes en daar op volgt een Wollig Zaad, door

den Wind verftuivende , éven als 't Zaad de'f

Wilgen en Popelieren. Hier volgen aanltonds

weder Bloemen op , des dit Gewas wel driemaal

's Jaars bloeit. Des Winters verliest het zyne

Blaadjes , zelfs in Spanje , zo Clüsius aan-

tekent , die 'er Boomen van gezien hadt, zo

dik, dat menze naauwlyks kon omvademen. Bo-

ven Madrit was een groote Vlakte vol van zon-

danige Tamarifch Boomen. Het groeit ook

in Griekenland, in Afie aan de Kaspifche Zee*

en

(i) Tamarlx Floribas pentandrij. 5yif.JVkf.XIT. Gen. 372.-

f. 2l 9>*. XIII. Gen. Ï7 J. p. 244. Hort. Cllf. m.RoYEK
lugihat. +3 6. SAUV. Monsp. 4J. GoüAm Monsp. 425,. HORT.
Ups. 9 s. Mat. Md. Tamar.x altera Folio tenuiore f.
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Hl. en overvloedig in Perfie, op drooge, dorre Vel*
'

ArD
f
zu

den, in een zoute Grond.

*tux*
D
" CO Tamarifch met tienmannige Bloemen.

Tammrix Deeze Soort maakc den gewooncn Tamarifch-
GtrmaHi. hoorn uit , die gemeen is in Duitfchland, op de

puitfehc Zandige Oevers en Eilandjes of Ondiepten ,

welke met hoog Water onder Ioopen , zo in de

Rhyn, als in de Donau en andere Rivieren, of

aan de kanten van Moerasfen. In alle Taaien

van Europa , byna , voert dezelve een naam 5

die met den Latynfchen Tamariscus ftrookt ,

doch Clusius heeft deeze, zo wel als de

voorige, onder den naam van Myrica befchree-

ven en afgebeeld , noemende de andere de

Spaanfche of Franfche , en deeze de Ooften-

rykfe. Hy merkt aan , dac dezelve veel kleiner

is , nooit Boomachtig
, gelyk die ; hebbende de

Takken dikker en de Blaadjes grover. „ Alle

M Jaaren , (zegt hy ,) brengt dezelve nieuwe

3 , Scheuten voort, van eenEUe lang , die groen

3 , zyn, loopende meest allen uit in zekere Aair,

„ van een Handpalm of een half Voet lang, uit

„ Bloemen beftaande , die paarfchachtig wie

s, zyn, van vyf Blaadjes ,
grooter dan die der

>3 Franfche, en daar op volgen langwerpige ge-

„ fpit-

. (2) Tdmarlx Flor. decandris. Ibid. Hort. Clif. iii.Roïe*

L*gÜ*t. 43 6. SCQV. C*r*. 310. HALL. Helv. 419. MA».

a99. Tamarix Fiutieofa Fol. crasGore Gve Gernunica. C. B«
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fpitfte Kelkjes, die gaapende een gepluisd III.

5, Zaad, als dat der Wilgen , vercooncn." Dok-
Aw

\f
Bt

'

tor Scopoli nam waar, dat het getal derHooFD-

Meeldraadjes verfchillende is, en dat de Bloem STUK*

drie Stempels heeft zonder Styl. De Hoog ^T**
leeraar deGorter vóndt 'er gemeenlyk tien

,

op twee ryën , van onderen famengegroeid , en

een Stampertje in drieën gefneeden 9 dat zig als

een Pluimpje vertoont (*).

De Bast der Wortelen van den Tamarifch-

boom is hedendaags in de Apotheeken bekend

en zo wel in Aftrekzei als Afkookzel in gebruik

als een .Middel , dat de Veerkragt der Vaste

deelen van ons Lighaam verfterkt en dus de Ont-

lastingen der Vogten bevordert , inzonderheid

door de Waterioozing. Tot de meefte fleepen-

de Kwaaien , daar geen Verflópping in de Inge»

wanden of Verteering van dezelven plaats heeft,

is hetzelve dienftig. Men wil dat 'er de Milt

door verkleind worde. Sommigen doen deezen

Bast of het Loof, in plaats van Hoppe , in den

Brouwketel. Men heeft het gebruik des Houts

ook in Bloedzuiverende Dranken aangepreezen i

anderen verhaalen , dat door een langduurig ge-

bruik van het Afkookzel van het Hout en den

Bast

(*) Zie zyn Ed. onderzoek , of de zogenaamds Heyde ia

dt Wiidernis/tK en xp de ÏVoe fijne ,diat de Proplieer JERE-

mus, Kao. XVII. v. 6. en Kap. XL Iir. v. 6. vanfpreekc,

«iet veeleer een Soort van TamiHuHn* zy. Kitband, dtr

KêU. Maat/eb. XV. Deel, blad*. n6 , enz.

Ee a

Iï. DJlEI» IV. STtK»
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IIL Bast met Krenten, warm ingenomen , de Schurft
Afdeel.

genezen worde. Voor 'c overige is dit Gewas,

Hoofd- als naauwlyks eenig Voedzel verfchaffende aan

stuk» Menfch of Beest, van ouds een zinnebeeld ge-

weest van Ongeluk en VervloekiDge.

Gatten Dat de Tamarifchboom fomtyds , even als de
dr*a«endc

' Eiken, met Galnooten beladen zy , zodanig,

dat de Takken 'er byna door breeken , verhaalt

Bellonius, en zegt, dat dezelve in Egypte,

op Aardige of Zandige, op vogtige of drooge

plaatfen , by Bofchjes voortkomt. Hy hadt 'er

groote Boomen van gezien , en die Galnooten

,

oudtyds in de Geneeskunde van veel gebruik

,

werden CJiermafel genoemd by de Arabieren.

Dit fchynt de Tamme Tamarifch van Dios-
corides te zyn , welken die Autheur verze?

Jcert in Egypte en Syrië te groeijen , wordende

mooglyk om zyne Galnooten aldaar aange-

kweekt. De gemelde Heer D. deGorter,
houdt dezelve voor eene Verfcheidenheid van

den Franfchen Tamarifch , die byde Arabieren

Tharfe en by de Ingezetenen AtU geheten wordt

,

welken naam zy ook, volgens Alpinüs, by

de Egyptenaaren voert. En die Gewas zou

dan door 'c Hebreeufch woord Araar , dat in

de Heilige Schrift Heyde vertaald is , bedoeld

worden ; zo zyn Ed. oordeelt (*).

Xtlophylla. Houtenblad.

De Kenmerken hier van beftaan in een vyf-

dee-

(*) De Ethiopifche Tawrifcl» is d« Brm&AUM*v*tf* i *
1ti« yo« bltdz, 3 3»,
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dcelige gekleurde Kelk, zonder Bloemblaadjes, HL
mee drie gefcheurde Stempels, en een driehok-

AFD
^
'*u

kig Zaadhuisje met dubbelde Zaaden. Hoofd-

(i) Houtenblad met /malle Bladen en vier» L
'

hoekige Takken, uÜ^jt
Deeze Oostindifche is door Rumphius''*;,,^

befebreeven , die zegt , dat dezelve alleen opdige.

het hooge, koude, Steenachtige Gebergte van

't Eiland Ceram groeit. Het is een Heefter-

achtig Boompje , den Stam naauwlyks een Arm
dik hebbende , doch van een hard en vast

Hout, in veele Takken uitgefpreid, waar van

de Hoofdtakjes naauwlyks een Vinger dik en

rond zyn. Het bovenlie verdeelt zig in ver-

fcheide* fmalle Bladeren , van byna anderhalf

Voet lang , en omtrent een halven Vinger breed

,

aan de kanten ingekeept. Zodanige Bladen groei-

jen Waaijerswyze aan een ander Blad , hetwel-

ke in een Houtachtig Takje verandert. De
Vrugten komen uit de Keepen der Bladen voort,

gelykende naar Laurier - Boontjes , en bevatten-

de een Pit , die aangenaam van Smaak is , als

de Hazelnooten. Het fchynt derhalve een ander

Gewas te zyn , dat onze Ridder heeft onder-

zogt , of mooglyk het Mannetje , geevende

Bloemen tot de Keepjes der Bladen uit,

(2) Hou-

(i) XylopbilLi FqI. linearibus Ramis tenagonis. Sytt. Nst.

l«<l. XIII. Gen. 1:99. p. 244. Mant. zzu Xylophyllos Cera-

«ica. RumEH. Amh. VII. p. 19. T. 12.

Ee 3
II. Deel. IV. Stuk.
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III.
(2) Houtenblad met Lancctvarmige Bladen

Af
v
EEU

en ronde Takken.

stu?.
* Deeze is uit het Geflagt van Thyllanthus

ii. thans hier overgebragt , en maakt die zeldzaa-

j^fi^me Westindifche Plant uit , door verfcheidene

biadis?
afSebee,d » tot welke de voorgaande bevoorens

was betrokkeD, De gezegde naam was 'er aan

gegeven , om dat zy haare Bloemen voortbrengt

uit de hoeken, die de Tandjes der Bladen maa-

ken: doch dit heeft maar by de punten der Bla*

den plaats , gelyk men in de Afbeelding daar

van by Seba en by anderen , als ook in de

Openbaare Kruidtuinen a aan het groeijcnd

Gewas zelf, kan zien. De Bladen, die aan

een Heefierachtïge Steng groeijen, zyn dik e&

ftyf , krom Lancetvormig , licht groen van

Kleur , doch gelyken weinig naar die van Va-

ren , volgens 't gene men uit de benaaming van

Plukenetius vermoeden zou. a , Voor

3, weinige Jaaren, fchryft de HeerN. L. Bur«

31 mani\üs, is van deeze Soort , uit Vrankryk,

„ eene Verfcheidenheid in onzen Tuin over-

gebragt , welke veel tederer is , hebbende
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„ de Steng en Bladen roodachtig en zeer glad, III.

,! met rosfe Aderen." De Groeyplaats is m A*™*^

Zuid- Amerika en op de Westindifche Eilan-Hooro-
, STUK.
den.

Alzo de Vierwyvigen i onder de Vyfmanni-

ge Planten , geen Heefters opleveren ,
gaa ik

tot de Vyfwyvigen over. Daar onder heb ik

het Geflagt van Aralia, wat de Boomachtigen

aangaat , reeds befchreeven; de overige Soor-

ten bchooren tot de Kruiden. Het Geflagt

van Barrera is thans vernietigd. De Statice ,

Linum , Crasfula , bevatten wel eenige Soor-

ten , die Heeiterachtig zyn , doch deeze kun-

nen niet gevoeglyk van de anderen afgezonderd

worden. Dus blyft nog maar één Geflagt, ia

deeze Klasfe, te befchryven over, genaamd

Een vyftandige Kelk met vyf Bloemblaadjes

en vyf Honigbakjes, die Hartvormig zyn, on-

der de Draadjes geplaatst, en eene vyfhokkige

Vrugt, maaken de byzondere Kenmerken uit.

Twee Soorten , beide Kaapfche Gewasfen,

komen 'er in voor, als volgt.

(1) Mahernia met gekranfte fmallc Bladen. ^
Deeze Soort heeft eene Hecfterachtige Steng*-'

„et Draadachtige Takken, die uitgefpreid zyn ; K;

de Bladen aan Kransjes, dikwils van agt tot**

. Nat, XII.
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in. tien , fmal , naauwlyks verdeeld of Vinachtig,
Afdeel. -pe g]0emen zyn geej en komen meest twee

Hoofd- op een Steeltje, gelyk in de Hermannia, voort.

ii. (2) Mahernia met driedeelig gevinde Bladen.

vSadi
Deeze is te voorcn Gevinde Hermannia ge-

ge. noemd geweest, doch, om dat de Honigbakjes

afgezonderd zyn , wordt zy thans hier betrok»

ken. Boerhaave noemde ze Heefterach-

tige Hermannia, met fyn gefnipperde Bladen

en eenen rooden Steel. Plüken etius geeft

kleine Bladen , als van Hertshoorn , aan derge-

lyken Heetter, dien hy afbeeldt, en Comme-
LYN noemt hem Afrikaanfche Blaasdraagende

Kelmia , met Kruisbezie - Bladen , die eene ge-

draaide Zwavelkleurige Bloem heeft. Het Loo#

van deeze verfchilt aanmerkelyk. De Steng is

rond en oneffen , maakende in onze Kruidtui-

nen fomtyds een Boompje , van vyf Voeten

hoogte: de Blaadjes zyn groen en in verfchei-

de Slippen verdeeld: de Bloemen komen, twee

by elkander, op een lang Steeltje, uitdeOxels

der Bladen voort, en hangen nederwaards, by-

na als die der Akeleijen, Zwavelkleurig, en de

Vrugt,

tescens , Folio multifido tenui. Bohh. Lugih. I. p. 27 J-

Ketmia Afr. Veficaria Uvx ciispx foliis. Co.MM. R*r. 7. T.

7, Ciftoide* F*ut« Athiopicus &c. Pluk. Ma*t. 5°. T.
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Vrugt, in een Kaasachtige Kelk verholen, is IH.

in vyf Holligheden verdeeld, met kleine Zaad-
FD

*f
L'

ies. Zelden komt dezelve tot rypheid in onsHooFr»
STUK,

Klimaat.

VI. HOOFDSTUK.
Befchryving van de Heesters, wier Bloe-

men zes Meeldraadjes hebben, deswegen Z e s

-

mannige genaamd, waar van de Yucca's,

het Rotting -Gewas, en de Bert>erisfen , de

bekendfie zyn.

den naaam van

Het zelve behoort tot de Eenwyvigen van

deeze Klasfe , dat is , die maar één i>tyl of

Stempel hebben. De Bloem is wyd Klokvor-

mig , zonder Styl : de Vrugt driehokkig. Het

bevat de vier volgende Soorten.

(1) Yucca met geheel effenrandige Degenvor- r£f4

mige Bladen. Gkrur*.
6 Ptagtige.

Dit Geflagt heeft onze Ridder den Ameri-
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HL kaanfchen en weezentlyk Barbaarfchen naam ,
¥

vif
L

* die naauwlyks voor ons uit te fpreeken is , laa-

Hoofd- ten behouden. En deeze naam fchynt eigent*
STUK

' lyk , by overdragt , van dat Gewas , anders
Tucca.

jtfanijl0t genaamd , 't welk het gewoone Brood

der Amerikaanen uitlevert (*) , op deeze toe-

gepast te zyn. Zy fpreeken 't zelve als Hyju*

ca uit. De tegenwoordige Soort voert den by-

naam wegens haare Pragtige Vertoon ing. Men
vindt dezelve Tucca met Aloè'- Bladen getyteld

van C. Bauhinüs. Uit een knobbeligen

Wortel van zelfftandigheid als een Raap, maar

harder en vol Sap , dac zoet van Smaak is ,

komt een Kroonswyze Stoel van Degenvormi-

ge Bladen voort, fomtyds een Elle lang, ftyf

en Ipits , altoos groen , uit welker midden ,;iB

fommige Jaaren , een Steng fchiet van drie Voe»

ten hoog , die Houtig is en ftevig , Pierami-

daalswyze bezet met kleine Takjes , waar aan

witte Klokvormige Bloemen hangen , van bui-

ten roodachtig, doch waarop, in onze Gewes-

ten geen Zaad volgt ; maar in Provence , daar

men 't Gewas in de Vaste Grond laat overwin-

teren ,
brengt het ryp Zaad voort. Door het

affnyden der Bladen krygt hetzelve een blyven-

den Stam, van aanmerkelyke hoogte: weshalve

het zekerlyk behoort tot de Heefterachtige Plan-

ten. Men heeft 'er geen nuttigheid van, buiten

het

(*) He-zelve zal men vervolgens in 't Geütgtvsn jatn-

fff* ' efvhreeven i.iffen. Sommigen hebben het niet deeze

veivatd. Zie Boerh. Hift, Pianu Lond. 1731. p. 606.
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het Sieraad. Zonderling is 't, dat een dergelyk IIL

Gewas uit Kanada overgcbragt ware in den
AF°*M

Farneüaanfchen Tuin, zo Aldus verhaalt , Hoofd-

die 'er de Bloemen van afbeeldt doch deeze STüJi*

hadden éénen wel duidelyken Styl en vyf dikke

Meeldraadjes. Het bragt zelfs te Rome geen

Zaad voort (*).

(2) Yucca met gekartelde Lancetvormige Bla-
r
ir-

A.ocblad'

De Gekartelde Bladen onderfcheiden deeze,S£*

welke Boomachtig is
,

volgens Commelyn,
die dezelve noemt Ake' met Bladen van Yucca.

De Stam heeft, zo dra hy uit den Grond
voortkomt, zegt hy, reeds anderhalf Voet dikte,

en daaronder wel derdhalven Voet, en meer;

wordende eens Mans langte hoog , en aan 't

boven - end Bladen uitgeevende , langer dan twee

Voeten , aan beide enden fmal , twee Duimen
op 't breedfte.

(3) Yucca met gekartelde knikkende Bladen. IIL

Fül. ij'gidiorïbus reöis ferratis Djll. Eltb. 43 j. T. 323. f.
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III. Deeze gelykt, wat de Bladen aangaat, veel

Afd
v
e

i

el
- naar den Draakboom , en is , gelyk de voor-

Hoofd- gaande, een Westindifch Gewas- C om me-
stuk* l y n noemt het Amerikaanfche Jloè' met Zaags-

wys' getande Draakbooms - Bladen. „ Üen

„ groote dikke knobbelige Wortel (zegt hy)

„ brengt een Plant voort , hooger dan drie

„ Voeten , welke uit Bladen beftaat van twee

„ Voeten lang , naauwlyks een Duim breed , en

„ allengs in een fpitfe Punt uitloopende, 'twelk

„ hun van de Bladen des Draakbooms onder-

„ fcheidt," De Bladen , merkt hy aan , ftaan

overend, doch fommigen zyn in de Afbeelding

knikkende voorgefteld. Hy dagt of deeze ook

de Aloë met Vucca- Bladen van Sloane,
welke van de Engelfchen op Jamaika Silkgrasf,

dat is Zyde-Gras, genoemd wordt, mogte zyn,

doch dit fchynt tot de volgende te behoo-

iv. (4) Yucca met Zaagswys1
Vezelige Bladea*

fiiamtnto- r}eeze , die in Virginie groeit, heeft de Bla-

"Draaciigc. den Lancctvormig gefpitst, efFenrandig en aan

den Rand Vezelig ,
volgens den Heer Gro-

ïjoviüs. Een zeer fraaije Afbeelding is door

T r e \v aan 't Hcht gegeven van dit Gewas

,

'twelk in de Kruidtuin van Collinson,
te Londen , een Bloemfteng , van by de vyf

Voe-

nentofis, lhli. GBON. rirg. ija.



Voeten hoog, heeft voortgebragt. Clayton IïI.

zegt , dat het in Virginie op de Zandige Oe- AF^*t
vers der Rivieren groeit. Van deeze of de Hoofo-

eerfte Soort verhaalt Munting , dat hy aan STÜK*

den Bloemfteng van eene Plant, in zyne Tuin

groeijende , in den jaare 1648 geteld hadt ,

driehonderd-vierenzestig Bloemen , witachtig van

Kleur , doch zonder eenige Reuk , aan bruinroo-

de Steelen hangende, en, gelyk de Bloemen die

men Kievits - Eijeren noemt , van onderen zig

open doende , hebbende de minfte daar van

de grootte van een Hoender * Ey.

A l o e.

Schoon het Gellagt der Aloë ook eenige

Heefterachtige Soorten uitlevert , zal ik , om
dat de meeften de geftake van Kruiden en voe-

len geen blyvende Steng hebben , dezelven tot

de befchryving der Kruiden fpaaren. Wy komen
dan tot de

C A l A m u s. Rotting - Gewas.

Waar van de Kenmerken zyn , een zesbladi-

ge Kelk zonder Bloemkrans, de zes Meeldraad-

jes en den Styl bevattende, terwyl het Vrugt-

beginzel een drooge eenzaadige Vrugt uitle-

vert, die naar een Appeltje gelykt, met Schub-

ben agterwaards. bekleed.

Tot eene zelfde Soort (1) betrekt onzeRid-
r

f.) CaU-us. Syu. N*t, XII. Gen. p . ZfC . F*Jj^
XIII.
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IU* der alle de Verfcheidenheden van Rotting-Riet ,

AF
vi.

EL
welke byRüMPHius afgebeeld zyn , en onder

Hoofd- den naam van Rottang voorgefteld als Heefter»

stuk. f Struik- Gewasfen van meer of minder hoog-

Gewas?'te en verfchillende gedaante. Dus fpreekt die

Autheur van een zwart , van een wit , van een

Teenachtig en van een Zweepachtig of Ruiters

Palm -Riet ; wordende deeze laatlte naam daar

op toegepast , om dat zy in Gewas naar de

Palmboomen gelyken , en de eerfte voert by

hem , deswegen, den naam van Kalappus-Rot*

tang , als naar den Kokosboom zweemende

,

hoewel dezelve meer overeenkomst met den

Sagoe- of Meelboom heeft, die door my om*

*n.D.ftandig is befchreeven*. Dezelve wordt van

ij 1

\ Rumphius Olus Calappoides getyteld , om

'dat hy een eetbaare Scruik, naar den Kool der

Kokosboomen gelykende, uitlevert.

De Rottang , in 't algemeen , zegt hy ,
is

een Doornachtig Gewas , geevende uit den Wok
tel eerst als een Bosfchmgie vanjonge Palmboomp»

jes, die in een kring ftaan, aan de Rugzyde ge-

doomd, en Bladen uitgeeven, welke zig als ge*

vind

XIir.Gen. 43«. P- 279- Atundo Nucifera
'
Rorang difla

PLUK. Alm. Si- Arundo Roting diéia. Pis. Mant. *\%.*

xiindo Zeylanlca fpinofisfima major 8cc. Burm. Zejl. i6. Ft»

Zeyl. 4S8 Fruftus Cannx deBenghala. C. B. Pht.+of. T&vi

TsJurei. Hart. Mal. XII. p. Iii. T. 64, 6$. f3lO>juW3W.Ca-

lapparius; niger ; albus ; ven»; Viminaüs; Equestris; ZaJac

ca; Draco. RUMPH. Ami, V. p. SS , «CC, T. Ji- J». EUH*

Fl. lnd. p. »4.
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vind vertoonen , doch ieder op zig zelf naar
Ajr

*Ir*

de Bladen van Riet gelyken. Uit het midden vr„

van dit Bofchje fchiet een Hoorn , van wel fI°OFIÏ

twaalf Voeten lang, eer die zig in Takken
ST
^*.

verdeelt, Deeze Hoorn geeft dikwils twee of Gewas*

drie Ryzen uic , van een Duim dik en van

ongelooflyke langte , fomtyds tot honderd en

meer Vademen , ja in fommige Landen heeft

menze twee- of driehonderd Vademen lang ge-

meten. Zy zyn in Leden, van één, twee of

drie Voeten , verdeeld , en uit ieder Lid komt

een gebladerd Takje voort , dat met Doornen

bezet is. Men noemtze Touwen, om dat de

Boomen daar door als aan elkander gebonden,

ja zodanig famengevlogten worden , dat men
den eenen dikwils zonder den anderen , of zon-

der dit Touw af te kappen , niet kan vellen.

Het maakt niet minder verwarring in de Bos-

fchen , dan de andere Bolchtouwen, waar van

voorheen gefproken is * , en wegens de Door-

nen, die 'er aan zyn, blyft men 'er overal metn
de Kleederen in hangen , of kwetst zig deerlyk aan

den naakten Huid. Behalve de Doornen heb-

ben fommige Soorten Haakjes aan deBladdraa-

gende Takken , die de fcheuring en kwetzuur

nog veel erger maaken. Als het Touw afgekapt

wordt, flroomt *er , met eenig geruis , een

drinkbaar Water uit , dat tot laafenis verttrekt

in drooge Wildernisfen. Het is met een ruige

Huid of Wollige Schors bekleed , waar onder

de Rottang verborgen zie, die daar. uit gehaaid

u. Dmu ir« STUK.
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ÜI. in 't eerst kleverig is , doch door fchuuren droog
ApD™L

' worde en handelbaar.

Hoofd- Uit den naam moet men niet denken , dat dit

STÜK« Gewas al onze Handrcttingen uitlevere. De bes-

tingenf
01'^ komen van Malakka , Siam of elders aan de

Kust van Indie, en zyn Uitloöpers , zo men
wil, van eene Soort van Bamboezen, mooglyk

behocrende tot die , welke van my reeds be*

t n. d. fchreeven is f. Het Wilde Boomriet , Bulu Swan*

biad™?.'^ Senaamcl » levert door zyne kruipende Tak*

ken of Wortelen, in Japan en China, zekere

Geknobbelde Handrottingen uijt , zegt Rum*
tHius. Dat Rotting - Riet , 't welk her-

wanrds in omgedraaide Bosfen overgebragt

,

en aan ftukken gefneeden doorgaans tot het uit-

kloppen van de Vloer - Matten gebruikt wordt,

is zekerlyk van dit Rotting - Gewas afkom*

ftig. Verfcheide van de dunfte Soorten wor-

den door de Indiaanen tot allerley Vlegt- en

Bindwerk gebruikt,

vetfchii Die hy de Kalappus - Rcttang noemt, dient

ungrieten.
ecnter tJaar toe nieC * maar men eeC daar van de

toppen , even als van den Koolboom of Pal-

miet, en de V rugten, die aan Trosfèn groeijen,

kunnen , by gebrek van Areeknooten , met Betel

gekaauwd worden. De Zwarte deugt weinig >

doch de Witte is tot allerley Vlegtwerk zeer

bekwaam , leverende Stokken uit van twee Vin-

geren dik, welke men ten dien einde aan Rie-

men fnydt en verder zo dun fplyt als men wil

;

waar van dat Werk gemaakt wordt, dat mes

ge-
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gefpleeten Rotting noemt. Het Touw heeft IIL

geen Doornen , maar is met een dergelyken
AF

y*E

Huid bekleed , en in 't eerst kleverig van bui- Hoofi

ten. Van de gene, welke hy de Echte Rot^TVK*

tang tytelt, zo de Arakanfche a!s de Palam,

bangfche , wordt in Indie veel gebruik gemaakt
tot Handrottingen of Wandelftokken , maar de

Leden vallen niet boven een Voet lang. De
Chineezen vlegtcn 'er Touwen van , zo tot An-
kers , als om hunne Vaartuigen vast te binden

en de Vifchfuiken neder te laaten. Tot aller-

ley Bindwerk , niettemin , is het zogenaamde
Teenen Palmriet dienftigst, datnaauwlyk dikker

is dan een Pennefchaft , vallende op Java en de

naby gelegene Eilanden. Hier van worden door

de Javaanen , Matten , Manden , Korven en al-

Jerlcy Huisraad , Stoelen en Blinden voor de
Venfter - Raamen , ook Touwen en wat die*

meer is, met veel Konst vervaardigd. Het Rui-
ters - Palm - Riet heeft het dunfle Touw van al-

len , hoewel weinig dunner dan het laatstge-

melde. Men gebruikt het, te Paard zittende,

in plaats van een Karwas, als ook om deSlaa-
ven en Kinderen te kastyden , in plaats van
een Zweep: waar toe alleenlyk het agter-end
genomen wordt , zynde het overige mede toe

bind- cn Vlegtwcrk dienftig. Van deeze laat-

ften komen aanmerkelyke veranderingen voor,

cn de Vrugten zyn in fommigen niet grooter

dan Erwten, doch anders van dcrgelyk Knco*
pige gefchubde geftake.

n. Dnt.iv, swk. * ^e
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UI- De Zalack- Struik, eindclyk , is een Gewas
Afdeel.

van ^q ze}fóe gedaante, maar dat geen Touw
Hoofd- voortbrengt, donker green van Lcof. Hier
STUK

' '
aan . komen V'rugtcn , van grootte als Oranje

Struik. Appelen, die ook een gefchubden Boliter heb-

ben , waar binnen drie Zaadkorrels als Snap-

haan - Kogels , zittende in een zeer aangenaam

rins Vleefch , dat de Maag verflerkt cn zeer

gezond op de Zee - Reizen is. Hier van wor-

den geheele Potten ingepekeld; doch op lange

Reizen verliest het zyn aangenaarrien Smaak

;

hoedanigen Clüsius hier in Holland geproefd

hadt , welke ingelegd uit Oostindie ötforgebragt

waren. Ik heb zodanig eene Vrugt van deeze

of een andere Rottang- Soort.
' r;^H||H

DKwkea- Tot dic Geflagt wordt betrokken dat P$lo>

Paimxiet
Riet ' netwel^e insgelyks de Gom , die men

Draakenbloed noemt , uitlevert, deswegen Pal-

mi Juncus Draco van Rümpiüs getytcld. Ik

heb daar van reeds eenig gewag gemaakt * , en

K zal hier de befchryving kortelyk mede deelen,

bladz, 225. welke Kaempf er. van dit Gewas geeft , dat

hem in Oostindie voorgekomen was (*>. ><> Het

„ groeit op 't hoogst drie Vademen hoog , zyn-

3 , de overal bezet met lange , dunne , bruine

3 , Doornen. De Stam is een Arm dik, en be-

„ ftaat uit in elkander fchietende Stukken, die

„ een wit Merg , dat eetbaar is , bevatten.

„ Het Loof gelykt naar Palmbooms • Bladen ,
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3) van zes Voeten lang, wier Steel gedoomd Ilr.

„ is en de Vinbladen Rietachtig. De Vrugten
Af

yj
EL

«

3 , komen by Trosfen voort, die uit klenv. !o:.;fd-

s, Trosjes famcngeftcld zyn, en aan het Steel-
51 ÜE"

„ tje de overblyfzelfs van cene zcsbladige

„ Bloem vertoonen. Zy zyn rondachtig , groo-

„ ter -dan een Hazelnoot , netjes gefchubd
,

„ en dus naar Pynappeltjes gelykende, bruin-

„ rood van Kleur , bevattende een Vleezig

bolletje , dat ongemeen famentrekkende is.

Si Een zeer gebrekkelyke Afbeelding is, onder

sj den naam van Palma - Pinas , door J. Baü-

j, h i n u s van deeze Vrugt • Tros gegeven ,

zo wel als door Bontiüs , die geen van

„ beiden het gebruik daar van hebben gewe-

„ ten (*). Deeze Vrugten legt men op een

„ Roofter boven een groot Aarden Vat , dat

„ half vol Water is , en , hetzelve toegedekt

„ op 't Vuur gezet hebbende, werkt de Waa-

„ fem van 't kookende Water zodanig op de

5 ,
Vrugt , dat de Bloedroode Kleur daar uit

zweet en afgefchraapt in Rietblad gedaan ,

„ wordt hetzelve toegebonden, ifeaar door de-

„ zelve droogt. Anderen kooken' de gezegde

„ Vrugten en laaten het Afkookzel uitdampen."

Op de een of andere manier wordt dat gene

vervaardigd , 't welk wy dus onder den naam van

Braam

(*) Men vindt een dergelyke Tros uit Lobf.l overgenomen

in de Nederduitfche Uitgaave van t Werk van Dodoncus
,

bl. ij»», waar aan ook de naam van Palma- Pinus gegevea

wordt. Ff 2

U. Ditu IV. Stuk,
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Afd'eel
-Draakenbloed in Bitjes, of in Druppen, oit

VI .

' Oostindie bekomen : maar een andere Soort, in

Hoofd- Kluiten of Klompen , die onzuiverer is , valt
STUK

' ook in Westindie (fj.

Wy hebben gezien , dat de Vrugcen van het

Rotting - Gewas in 't algemeen famentrtkkende

zyn , cn dus komt dit niet onwaarfchynlyk voor.

Dc befchryving echter, welke Rumphius
geeft van de manier , op welke men de drie

derley Soorten van Djerenang
,
gelyk in Oost.

indic het Draakenbloed genoemd wordt , be-

reidt , is hier van aanmerkelyk verfchillende.

De Vrugt, zegt hy, van deeze Soort van Rot-

tang, is aan haare Pit met deeze Gom be-

groeid, welke door kneuzen, roeren en fchud-

den , daar af geholpen, en door Vuur of war*

me Handen week gemaakt, tot Bolletjes wordt

gekneed, die men dan in Bladen bindt, gelyk

wy ze ontvangen. Dit is het beste Draaken-

bloed. Voorts worden de gezegde Pitten, die

nog vol rood Sap zyn , door malkander gc-

ftampt : dan kookt menze in Water , en de

bovendryvende Harstachtige Stoffe maakt men

Koekjes van , omtrent een Handpalm groot

,

zynde de tweede Soort. Hec overige ftampt

men tot een Koek , die hec gemeene Draaken-

bloed uitlevert. Het meefte en beste valt op

Sumatraas Oostkust en aan de Zuidzyde van

Bor-

Cl) Zit hec voor£. II. Stuk, Wad*, zi9 en het III. Stuk,

Wad». 167.
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Bomeo. Ook komen van dit flag van Palm- III.

riet, zegt hy , veel fraaijer Handftokken, dan ArD **L'

van de anderen , met Leden van twee of drie Hoofd-
Voeten , een Pink dik, en van Kleur eeftpaa- STUK'

rig bleekgeel , welke echter de eigentlyke Rot-

tingen niet zyn.

Berberis. Berberisfe.

Een zesbladige Kelk en zes Bloemblaadjes ,

die aan de Nagels twee Klieren hebben
; geen

Sryl en eene tweezaadige Befïe, maakt de by-
zondere Kenmerken uit, van ditGeflagt, het
welk twee Soorten , beiden in Europa groei»

jende, heeft.

(i) Berberisfe met getroste Bloemfteeltjes. r.

Zeer gemeen is dit Heefter - Gewas , door*^™-'
ons gantfche Wereldsdeel en in 't Ooften. Den

Getllcece*

Latynfch.cn naam Berberis behoudt het in onze
Taal en in de Engelfche: maar de Italiaanen

noemen het Crespino , de Spanjaarden Espino,
de Franfchcn Epine Vinette of Wynacbtige
Doorn ; de Sweeden Surtorn , dat is Zuur-
doorn; de Duitfchers Saurach, Erbfeil en Pais-

'felbeer ; wy geeven 'er ook den naam van Saufe-
ho,n of Zuurboom aan.

CiJ Berbtris Pcdunculis Racemofïs. Syst. Nat. XII. Gen.

In

Ju. Roysn LaXSat. + jï. Hall. Hetv. 424. B. Dumetorura*
G. B. Pin. 4j+. Eetb. vulgaris f. Crespinus. Cam. Epit. 8*.

H.Deh. IV. Stuk,]
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1IU in 't wilde groeit dit Gewas in Kreupelbofch

vf
EL

*en Heggen , zeer Heefterachtig : in de Tuinen

Hoofe- maakt het een Boompje uit , dat men door

*TÜ1£
' befnoeijing in die geftalte houdt , bereikende

ttrberisfi.^ ^ ^ ^ Het heeft

een Afchgraauwe Schors , aan de Takken, die

broofch z^n , bezet met driedubbelde , twee-

dubbelde of ook met enkelde Doornen. Een

zonderlinge verandering der Bladeren in Door-

nen, heeft onze Ridder daar in opgemerkt (*>.

De Bladen zyn dun, Spatelvormrg , aan den

rand bezet met flappe Doorntjes: de Bloemen

komen by Trosjes voort en zyn van eene geel-

achtige Kleur , met groene Stampertjes , zwaar

van Reuk. Hier volgen langwerpige Besfen

op, die rood zyn, een zeer zuur Sap bevat-

tende , waar van het Gewas den gedagten naam

heeft. Somtyds vindt men dezelven zonder

Zaaden , en dit houden fommigen voor een

byzondere Soort ; doch anderen merken aan,

dat het daar mede is als met de Druiven

,

die ook in zeer heete Zomers wel zonder

Korrels voorkomen. Anderen, in tegendeel»

zeggen , dat de Berberis zonder Korrels foia\

tyds , door een kragtigen Grocy , Korrels krygt»

\ welk men , om do aangenaamheid , zoekt te

beletten.

Deeze Besten , of het uitgeperfte Sap, &

Syroop en andere bereidzelen daar van ,
zyn

(•) $p* Plant. II. p. 471.



Hbxandkia. 455

tot verkoeling in Heete Ziekten , Blutskoort- III.

fen , ja zelfs in de Pest , van ongemeenen dienst

,

te meer , dewyl zy tevens eenigermaate Hart- Hoofd-

Herkende zyn of famentrekkende ; weshalve 7y^ Tl5K-

ook in de Roode Loop veilig gebruikt kunnen

worden. Het gebrek vnn Limoenen , Sinaas-

Appelen en Aalbesfen , kunnen zy , derhalve ,

vervullen, niet alleen, maar hebben een fyner

Zuur , dat zig inzonderheid in het Esfenticcle

Zout daar van openbaart. Voorts dienen zy

tot het maaken van Wyn , Azyn en andere

Huishoudelyke dingen , gelyk in Sweeden veel

plaats heeft (*). Zelfs worden 'er de Bladen,

die ook zuurachtig zyn, als Salade gegeten. Hcc

Afkookzel van den Bast , maakt door Mond-

fpoeling, zegt men, de Tanden vast. Het Hout

is bleekgeel , met veel Merg , doch dat der

Wortelen hoog geel , zo wel als de Bast

,

wordende daar van het Afkookzel tegen de

Geeluw aangepreezen. Men gebruikt dcnzel-

ven om eene geele Kleur te geevcn aan het

Garen, als ook aan Turkfch Leder, dat 'er een

Glans door krygt. Om alle deeze nuttigheden

noemt men het , als naar den Granaatboom

gelykende, in Vrankryk de Edele Doorn. Men
verzekert , dat allerley Soort van Boomen , die

Vrugten met Steenen of Pitten draagen, daar

. .. • \
' P

(*) Zie het Vertoog over de nattigheid van den Berberis-

te- Boom in de Huishouding. Stockh. Vtrb. XI. Band. i7J4«

**
JU DlIL» IV. STUK.
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Iï'. op ge -ent kunnen worden. De Berbetó*
A
™f

EU
zelf kan men op Haagedoorn enten (*).

"u°™* (2) Berberisfe met enkelde Bloemetjes.

B)lier;s Deeze Soort , de Kandiafche met Palmbladen

c^tica. van ToDRNEFOiiT getyteld
,
fchynt overeen

^Kandü-
^ komen met het £ycium Creticum van A l-

pinüs , die hetzelve befchryfc als een Boom

van Mans langte , op de Gebergten van dat

Eiland groeijende, fterk gedoomd, met Bladen

als van de Palm doch fmaller , by vieren of

vyven famengevoegd , voortkomende uit de

Knobbels der Takken , by den wortel der Door-

nen, die ook driedubbeld zyn. De Bloemen

kwamen , twee of drie in 't getal , op enkelde

Steeltjes voort en dus waren de Steeltjes niet

eenbloemig. Op dezelven volgden langwerpige

zwarte Besfen , van grootte als Peper , van een

famentrekkende, eerst zoet dan bitteren Smaak,

LokaKthus, Riemenbloem.

De Bloem is in dit Geflagt verdeeld in zes

Slippen , naar opgerolde Riemen gelykende ,

-waar van het den naam heeft, en de Rand van

de Bloem maakt een klein Kelkje uit, dat het

Vrugtbeginzel kroont , komende de Meeldraad-

jes,

(*) La *e*vtlU Mmfin Rustig. Paris 17+0. Tom. I. ?•

TOURtfF. C«r. 42. B. Alpina Cretica. C.

<fttto*. ALf. £*•*. T.*o.*,ydumeC

U. B. Cretica Bnxi Mlo.

leCaadia. Po*. It.t&
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je?, waar van drie korter dan de anderen zy11 »^'*1*

aan den Wortel der Bloemblaadjes voort, en 'vl
IL*

de Vrugt is een Befie met één Zaad. Hoofd^

't Getal der Soorten van dit Geflagt vind ik
STÜK*

thans tot negen vergroot , waar onder ééne Eu-

ropifche , als volgt.

(1) Riemenbloem met eenbloemige vergaarde

Steeltjes en Spatelvormige Bladen, Sc*rruU.

Dit Gewas bevoorens een Geflagt uitgemaakt fcha»

hebbende onder den naam van Scurrula , voert

hetzelve thans daar van den bynaam Het is

een Heefter , die als de Marentakken op de

Boomen in China groeit , hebbende de Bladen

gcftceld , tegen elkander over , effenrandig ,

glad , aan de eene zyde wat breeder , en in

derzelver Oxelen van drie tot zes Bloemen ,

elk op zyn eigen Steeltje.

(2) Riemenbloem met eenigermaate Takkige n.

gelyke Tros/en, en Eyvormige Bladen» nutT"'*'

Deeze , in de Bosfchen op 't Gebergte van»"»^.

Ci) I.trémthut Pedunculb unifloris congeftis, Fol. obovatis.

Syit. Nat. XU. Gen. 439. p. XIII. Gen. 443. p.

CAM. Luz. 3. N. 3 «. PET. Gaz. T. 63. f. *.

(z) Lortniui Racemis fubraroofis aqualibus, FoL ovari*.

Amotn. Atai. V. p. 39«. L. Americanus. Sp. Plant. I p. 331.

jAcq. Amer. Hifl. 97. T. 67. L. Racemofus F!, coccineo,

Baccis nigris. VAIIX. Mtm. i?zz. p. 274. Flum. Gtn. 17. Ie.

Ui. f. 1. Scanuia panfcica &c. B»o\vn. Jam. 197.

Ff 5
II. Dl£t. IV. STOK.
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Afdee

'
C EiIand Martenique , door den Heer Ja cquinFD

/L
EL

* waargenomen , is een Heetferachtig, Takkig,
Hoofd- broofch Gewas , hetwelk op de Takken der
$T

R*L-
hooSfi:c Boomen groeit, gelyk de Marentakken

teem.
' vast daar in geworteld. Wanneer een Tak is

afgekapt , daar het aan 't end op zit, zo wordt
den volgenden Dag reeds het geheele Gewas
flap , en fterft weldra : waar uit blykt , dat

hetzelve door de bewecgende Vogten van den
Boom gevoed worde. De Bladen waren dik
en glad, ongeaderd, gelteeld, van eene ovaal-
aehtige figuur, doch aan den rand altemaal als

afgeknaagd en uitgebeeten : mcoglyk , z0 zyn
Ed. oordeelt, om dat het aan fterke wryving
door 't geweld der Winden zeer is bloot ge»
fleld. Uit de Oxels der Bladen en aan de Top-
pen kwamen Takkige Trosfen voort, met me-
nigvuldige

, zeer fraaije, hoogroode, hangende
Bloemen, van anderhalf Duim lang, de gezeg-
de Kenmerken hebbende, en beftaande uit zes

Bloemblaadjes , doch die zig als eenbladig ver-
toonen , maakende een lange Bloempyp uit. De
Besfen moeten zwart zyn , volgens Plümier.

oS»** ^3 ^
Riemenbloem met enkelde Trosfen en on.

(%) LoroHtlus Rac. fimplicibus , Flor. irregularibus. Lam.

regelmaatige Bloemen.

De

ca. Fol. majoiibus &c. BROWN. Jam. 197.
'

52. T. 200. f! 2. Ra/ Btndr. j 2 ?

^ Viscum 1latior.
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De Heer Loeflihg nam deeze aan de HL

Vaste Kust van Zuid - Amerika waar en de-
F™*1*

zelve groeit ook op Jamaika, zynde mooglyk Hoofd.

de Marentakken van Sloane met brecdc
STUK-

rondachtige Bladen en paarfche Bloemen. De

Heer Jacquin vondt 'er op St. Domingo

cene , met zeer eenvoudige Trosfen , die hy

afbeeldt , doch de Bloemen daar van waren re-

gelmaatig.

(4) Riemenbloem met de Bloemen tot Hoofd'

LJ?e;ei .
jes vergaard. &

_

Deeze, als naar de Kamperfolie ;gelykende
baaiichc-

voorgefteld , groeit op gelyke manier aan de

Boomen op Malabar , alwaar menzo Itty • Can.

ni , in 't Neerduitfch Prikliout noemt. Op

Ceylon valt zy ook 3 zynde Marentakken met

Pypachtige Bloemen en langwerpige roode

Vrugten , van den Heer J. Burwannus
gctyteld. De Bladen zyn Lancetswys' ovaal ,

gefteeld , dik , effenraridig : de Bloemen komen

in een gemeen Omwindfel , met haar drieën ,

vieren of vyven voort , zynde geel van Kleur.

(5) Rie-

(4) Lor*nthu% Flor. aggregato - capitatis. ttid. Loniccra Pe-

aanc. maltiflorïs &c. Fl. Zcyl. sj. Periclymenura furrediirr^

reificafol. Maderaspatanum. Pluk. Alm. z%i. T. 2:1. f. 5.

Itty-Onni. Hert. Mal VII, p. SS- T. 29. Raj. Dendr. iz.

ÏISM. Ztjl. 229. BuRM. Fl. lnd4 84.
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Wi (5) RiemeDblocm met driedec'ige Tros/en ,

Afdeel, driekantige Steeltjes en gelyke Bloemen,

SaT* De Heer LoEFLINC'
nam deeze °P de

v
* Boomen in Kumana , aan de Vaste Kust van

SteL Zuid - Amerika , waar , en hadt 'er den naam
^Kumana-

van Stglis ^ die njets dan Marentakken betekent

,

als een bynaam aan gegeven. Drie Bloemen

komen in dezelve by elkander voort ,
geelach-

tig groen zynde , met zeer kleine Blikjes , en

het onderfte van den Steng is een groote Knobbel,

vi. fö) Riemenbloem met zeer eenvoudige Tros-
Unifl.ru,.

J
f

6

m £C
' Deeze is de voorgemelde , welke de Heer

Jacquin op St. Domingo vondt, door zyn

Ed. afgebeeld, hebbende dc Steeltjes derTros-

fen ieder een klein reukeloos Bloempje en de

Vrugten waren zwarte langwerpige Besfen,we.

derzyds plat , met een lymerig Melkfappig

Vleefch.

vit. (7) Riemenbloem met enkelde end - Tros/en en

T:
'',7o--'

tveehuizige Bloemen.

fche
' Dccze heeft die zelfde Heer in de Eiken-

Bosfchen van Ooftenryk gemeen bevonden te

zyn,

ïloribus scqualibus. LoEFL. It. i«7-

(ó) Ltrantbus Racemis fimplicisfimis. JAC<& Amtr. H'tji.

9J. T. 69.

(7 ) Ltrantbus Kacemis fimplicibus tcrrainalibus. JAC<&

Jhfftr. T. 3.
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zyn , en dezelve omftandig befchreeven. Zy III.

groeit zo wel op de hooglte als de laagfte
Af

J

>

i

eei-

ïakken , dikwils ter hoogte van vier Voeten , ïïoofd.

hebbende de Steng fomtyds dikker dan een STUK'

Duim , de Takken gegaffeld en als met Ge-

wrichten famengevoegd , bruin van Schors ,

aan 't end groen , in een Trosje uitloopende.

De Bladen zyn Spatelvormig,gefteeld, gepaard.

Sommige Planten draagen Mannetjes of on«

vrugtbaare , anderen Wyfjes - Bloemen , waar

Bcsfen op volgen , die een Zaadkorrel bevat-

ten, wiens Top reeds het Worteltje fchynt te

draagen van de toekomende Plant, gelyk in

meer Soorten van dit Geflagt plaats heeft.

(8) Riemenbloem met enkelde Tros/en , vyf- vrrr.

deeligt Bloemen en overhoekfe gefieelde dr
*'KtM~

Bladen. Vyfmaiini-
ge.

Dit is een Oostindifche Heetter, met Lau-

rier - Bladen , uit wier Oxelen Trosfen voorko-

men van Bloemen , ter helft in vyven gefnee-

den , mee vyf Meeldraadjes , die korter dan de

Meelkcopjes zyn.

C9) Riemenbloem met vierhoekige Aairen. 1X

Deeze Westindifche is een Heeflerachtig Ge Gc «Jde.

was , welks Wortel zig om de Takken tier

Boo-

(%) Lorambut Racemi* Gmpl. Flor. quinqaefidis , Fv»l. al.

temis petiolatis. Msnt. «3.

ft» Urantbui Spicis quadrangularibus. jACt* Amtr, WJt.

II. om. iv. Stw,
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UI. Boomen vlecht , en dan langs dezelven toe

Ay
vi.

EL
ecne aumnerkclyke langte voortloopt, geeventic

Hoofd- Takken uit die Houtig en broofch zyn , mee
STUK* ftompe gedeelde Bladen , van zeer verfchillen-

blMm.
meri

de fiöuur 9 langwerpig , rondachtig of Homp

ovaal. Uit de Oxden komen dikke vierhoe-

kige Aairen voort , van kleine, roode Bloem»

pjes , waar op Bc.sfen volgen , die groen zyn

met een roode tip , edh Melkachtig Lym bc-

De Geflagtnaam is ter eere van den geleer-

den Heer Doktor Hill, door zyne Kruid-

kundige Werken :ls anders zeer vermaard , van

den Heer Jacquin ontworpen.

Een Kelk in zesfèn gedeeld, zo wel als de

Bloem, die by uïdtek lang is, boven betVrugt-

beginzel , dat cene tweehokkige Befie met vce-

le Zaaden wordt , maakt de Kenmerken uit.

t. De eenigfie Soort (i) , ook in de Westin-

T l"~>uli.
^n door gedagten Heer waargenomen, is een

Ame i- Heefter , die op Boomen en oude Muuren
aaH C C

* groeit. Dezelve heeft ronde Steelen, die over-

al Vezelige Wortels uitgeeven ; ovaale Bladen

,

wederzyds gefpitst, gefteeld , gepaard , van drie

Duimen, en Bloemen, die aan \ end der Tak-

jes enkeld voortkomen , een half Voet lang

,

fi) Hillia. Syst. Nat. XII. Gen. 440. p. 'S'. ™.
Gen. 4+4. p. z%i. }\cq. Amtr. Hifi. S6. ï'. se.
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ongedeeld , geelachtig wit van Kleur. Dceze III.

Bloemen beftaan uit een dunne Cylindrifche
AFD

^f
L'

Pyp, welke zï^ aan 't end Sterswyze uitbreid: Mo< L

'

.

met zes Puntje Slippen, hebbende de Meel- STÜK -

knopjes in de Keel. Geen rype Vrugt hadt

hy 'er aan gevonden.

Onder de Tweewyvigcn , dat is die twee

Stylen of Stempels hebben , in deeze Klasfe,

voert het eenigfie Geflagt , dat Heefterachtig

is, deezen naam. De overige Kenmerken zyn

:

een tweebladige Kelk en twee Bloemblaadjes ,

die uitgegulpt zyn : geknopte Stempels : een

enkeld Zaad.

Twee Soorcen komen 'er in voor, de eene

uit Afia , de andere uit Afrika afkomftig.

CO Atraphaxis met gedoomde Takken.
,

De Grickfche naam der Melde is toegepast xu"
r"'

op een Gewas, dat To

u

rnefo r t genoemd
d^

edouni-

heeft Orientaalfche Atriplex , een gedoomde
Heefter , met eene fchoone Bloem. Dit komt
met de gezegde Kenmerken overeen. Dil-
le mus heeft 'er eene Afbeelding van ge-
geven. De Groeyplaats is .in Medie, by de

Stad

(i) Atrafhaxh Ramis fpmofis. Syst. Nat. XII. Gen
444- p. 253. Kg. XIII. Gen. 449. p 4 2S4 . Hort. CUff. i 3

g*

Roïen Lugdhat. 409. Airiplex Oriemalis Frutex aculeatus
,

Flore pu'chro. Touenf. Cor. 38. BuxB. Ce»t, I. p, l9 . T
3«. ClLL. Elth. 47. T. 40. f. 47.
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Hl. Stad Hanfen , op Zandige plaatfcn aan de RL
Afdeel, vieren, zegt onze Ridder.

Hoofd- ^ Atraphaxis , die ongedoornd is.

ii; Een Afrikaanfch kruipend Boompje, dat de

SgoiSi' Bladen op zyde gekruld heefc , tot de Polygona

t'huis gebragt , insgelyks by Dillenius
voorkomende , maakt deeze Soort uit , tot

welke Linn &us betrekt , het Gegolfde Po-

lygonum van de Kaap, door B er guts be-

fchreeven. De Kelk is in vieren gedeeld , mei

Eyronde holle Slippen Het heeft geene Bloem-

blaadjes in 't geheel , maar, zo wel als de an-

dere Soort , zes Meeldraadjes, die Lancetvor-

mig zyn, met rondachtige dubbelde Knopjes:

een zeer korten , dikken , gcgaffeldcn Styl

,

met twee rondachtige Stempels. Het Zaad,

dat in de Kelk aanrypt , is enkeld, Eyrond ,

wederzyds plat , fpits , donker paarfch. Ee
Hoofd - Kenmerken komen derhalve overeen.

Het Gewas beftaat uit verfcheide Heeflerach-

tige Steelen , naauwlyks een Voet lang , vaü

onderen kaal , in 't midden bezet met ftomp

ovaale ,
gefteelde, gladde Blaadjes, die aan de

kanten gegolfd zyn , en boven korte Takjes ,

overshands, uitgeevende. De Blaadjes worden

naar boven allengs grooter, een halven Nagel

lang.

(z) AtrapbMxh incrml*. Uil. Fot. undulatis. H. Clif. 137-

ROTEN LugSat. 409. Arbuicula Afric. repens , Folio ad ïar<v

ra criipo, ad Pdygona cdata. Dill. Eltb. 36. T. :: f.
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lang. De Bloemen , in Aaircn vergaard, zyn lïï.

door fpits ovaale Blikjes onderfcheiden. Aan Ar
J"^

ieder Knoop van de Takjes komen Vliezige Hoofd-

Stoppeltjes, en zulks bevestigde
,
dagt deHeer STUK*

Berciüs, dat dit Plantje tot het Varkens-

Gras behoort, al ware zulks uit de Bloemen

niet baarblykelyh

Flagellaria. Zweep - Riet.

Onder de Driewyvigen van deeze Klasfe komt

dit Geflagt hier alleen in aanmerking , welks

Kenmerken zyn een zesdeelige Kelk , zondet

Bloemkrans en de Vrugt eene cenzaadige Befiei

De eenigfte Soort vak in Ooécmdie (i) en^ ƒ•

voert in *t IvJaleidch den mam van Rottang "
'

Utan of Wilde Ro:üng , in 't Malabaarfch
dlf

°°|tin ~

Panambu - Valli , wordende van Rümphius
Glad Palmrïet getyteld. Het heeft met de

andere Rotangs of Palmrieten , zegt hy, bog-

thans niets gemeen dan het Touw , 't welk

echter niet Houtig , maar Biesachtig en groen

is , en dus tot Zweepen dienftiger dan tot Rot-

tingen, waar van het ook den naam heeft. Het
is een Vinger dik of minder , grofdraadig ,

(i) Flagcllaria. Sytt. Xtt. XII. Gen. 4«. p. :;+. Peg.

XIII. Gea. 4J«. p. Fi. 2eyl. 133. Am. Ac*d. l.p. 3J>S.

OtB. It. 176. Palmjuncus laeris. Rumph. A*b. V.p. u«« T*

Ï9. f. 2. Panambu - Valli. Hm. Mal. VII. p. 99 . T. Sii

RaJ. Suppl. S7i* Lachiyma Jobi Gramincif foliij. BUHNk,

M%\ BURM. Fl. Ind. % 5 .

Gg
1U DEEL IV. STOK,
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UI. zeer taay , zonder Doornen of eigentlyke Le •

Af**el
- den , en met Bladen bezet , die met hunne

Hoofd- Steelen het Touw omvatten, en dus hetzelve

STUK#
als in Leden verdeelen. Deeze Bladen zyn

Rut?"
p Lancetvormig , by den Steel breedst, en loo-

pen puntig uit, maakende de middel- Rib daar

aan een Klaauwier
,

gelyk in weinige andere

Planten plaats heeft, waar mede het zig vast-

houdt. Het Bloeizel komt aan regelmaatige

Trosfen voort , gelyk in de Ligufter, beftaan-

de uit kleine witte Bloempjes, waar van eeni«

gen Besfen , wat grooter dan Peperkorrels ,

uitleveren, 't Gewas kruip: door de ruigte of

klimt by Boomen op , wordende meest aan den

Zeekant gevonden en ook tot Vlecht- of Bind-

werk gebruikt.

Petiveria.
Onder de Vierwyvigen komt dit Geflagtvoor,

hetwelke den Kelk vierbladig heeft , zonder

Bloemkrans , en een enkel Zaad , met omge-

boogene Baardjes gekroond.

Twee Soorten , beidenWesrindifche , zyn daar

in opgetekend , naamelyk

t (i) Petiveria met zesmannige Bloemen.

Petiveria &
Lookachti- (i) Petiveria Floribus hexandris. Syst.Nat.XIl. Gca.fJ4.

p. Z57- ^'E- XIII. Gen. 4 J2>. P- 2». Hort. CÜf. 141. Upt.

9 i. Aa. Stockbtlm. 1744. p. S8 7 - T. 7. Pet. Foliis obiongo-

ovatis. Brown. Jam. 274. Verbena: aut Sctodonlx z£»li

anomala &c. Sloan. Jam. 64. MA. L p. r>*. Raj. Safft-



De fterke Lookreuk en Smaak , die in dit IIT.

Gewas heerfchc , geeft 'er den bynaam aan.
A
™f

Dezelve maakt het Vleefch der Runderen, die Fïoon*
'er van gegeten hebben, in de Westindiën ,^m'

alwaar het groeit , oneetbaar. Pldmier
heeft 'er den Geflagtnasm , ter eere van den
vermaarden Peïiver, weleer Apotheker te

Londen , die de Natuuxlyke Hiftorie met de
Afbeeldingen van zo veele zeldzaame Voor-
werpen verrykt heeft, aan gegeven. Uit Zaad,
dat nu ruim dertig Jaaren geleeden te üpfal

gezaaid werdt , kwam een Gewas voort, dat

onze Ridder in Afbeelding gebragt heeft en
omftandïg befchreeven. De Steng , van dikte

als ecne Pennefchaft, wa$ twee Ellen hoog,
met eenige Lancetswys' ovaale Bladen, effen-

randig, wederzyds groen, met Ribben en korte

Steelen. De bovenfte Takjes zyn allen Aairs-

wyze bezet met Bloemen , en krom, doch, na

dat de Bloemen uitgebloeid zyn , worden zy ,

van onderen af, allengs regt. Zy zitten onge-

fteeld , ver van elkander , aan de Takjes, en

bcltaan uit vier langwerpige Bloemblaadjes, wit

en ftyf , niet afvallende , wordende groen en

hard (*> 't Getal der Meeldraadjes , van dikte
'

' - , als

(*) Dus hadt LiNN^us het Gewas, in de Sttkholnft Ver-

Gg 2
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Hl. als Paardehaair , is zes , de helft korter dan de
AfDEEL.

Bloem zynde en mec vier regte geele
,

fpitfe

Hoor©- Meelknopjes voorzien. Het Vrugtbeginzel is

iTüJU
Tond, Haairig, en heeft vierStylen: het Zaad-

huisje, naar dat van het Herders Tafch Kruid

gelykende , heeft van boven vier Haakswyze

Baardjes en bevat een enkelen Zaadkorrel.

ir. (2) Petiveria met agtmannige Bloemen.

Ag?mtfiii. °P Martenique en de andere Karibifche Ei-

landen vondt de Heer Jacquin een Hee-

fterachtig Gewas van drie Voeten hoog, naar

de voorgaande Soort , die in de Openbaare

Kruidhoven thans vry algemeen is , zodanig

gelykende , dat zyn Ed. 'er naauwlyks eenig

verfchil in vondt , uitgenomen dat de Bloemen

beftendig agt Meeldraadjes hadden, en dat het

Penfeelachtig Lighaam , by het Vrugtbeginzel

zittende , zegt hy , in deeze rood was , in de

andere wit. Dezelve bloeide byna het gantfche

Jaar.

Onder de Zevenmannigen geen Heefiers voor-

komende, zo gaa ik tot de volgende Klasfe over.

VIL HOOFD-

(2) Petiveria Floribus oAandrii. IHd. Petir. Solani foüis

LocalU fpinofii. ÏWM. Gen. 50. Je. zi9 . JACQ; Amer. WJl.
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Afdeel,

VII. HOOFDSTUK. hoofd-
STUK.

Befchryvhg van de Heesters, wier Bloemen
agt Meeldraadjes hebben, deswegen Agt-
mannige genaamd.

\7"an de verdeeling der Agtmannige Planten
v

in Rangen heb ik reeds omftandig ge-
fproken * De Rang der Eenwyvigen , dat is * n. d.

die den Styl of Stempel enkeld hebben, le-bK*!
vert de meefte Heefters uit, als volgt.

O S D E C K I A.

De Geflagtnaam van dit Gewas flrekt ter

eere van den Sweedfchen Heer Osbeck, die,

naar Oostindie gereisd tot nieuwe Ontdekkin-
gen in de Natuurlyke Hiftorie , de Kruidkunde
daar door niet weinig bevoordeeld heeft.

De Kenmerken beflaan in een vierdeelige

Kelk , welke de Slippen door een gehaaird
Schubbetje onderfcheiden heeft , en eene vier-

bladige Bloem , met fnuitige Meelknopjes
;

zynde de Vrugt vierhokkig , in het geknotte
Pypje van den Kelk vervat.

De eenigfte Soort fi) > hier van voorko- T



4?o Agtmanni g e Heesters.

M« mende , is een Gewas , dat in China groeit

,

AF
vfi

E1" en aldaar Geudrsozen-Fedcr genoemd wordt,

Hoofd z0 gedagte Heer «aantekent. Het heeft eenen

stuk*
Hoatigen Wortel , die fomtyds een menigte

van Steelen uitgeeft , welke vierkant en zeer

dun zyn , zelden meer dan een half Ëlle lang

,

dikwils met verfcheide Takjes bezet , welke aan

't end doorgaans twee Bloemen hebben, mét

vier Bladen omringd , die aan de Takjes en Steng

gepaard zyn , Lancetvormig ,
ongevaar een

Duim lang. De Meeldraadjes zyn korter dan

de Bloemblaadjes. Het Zaadhuisje bevat veele

kleine Zaadjes, die , met een Vergrootglas be-

zien, nr.-r opgerolde Wormpjes gclyken.

Het Loof van dit Gewas , zegt hy , ver-

koopt men , als een Geneesmiddel , in de Chi-

neefche Apotbeeken. Het wordt , met oude

Euli-Thee vermengd zynde , gekookt en dat

Afkookzel tegen Kolykpynen gedronken. In

Verftuikingen en Gezwellen gebruikt men het

tot Stoovingen.

G A U R A.

Een vierdeelige Kelk , die Pypacbtig is; een

vierbladige Bloem , naar de bovénzyde zi£

verheffende : de Vrugt een vierhoekige Noot

,

met één Zaad , maakt de byzondere Kenmer-

ken uit.

t. De eenigfte Soort ( i ) , hier voorkomen-
^Giura de,

^wcejaa- ^ Gaur^ g^ Na{ ^ XIL Qca r>
264i V(l% X jir.
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de ,
groeit in Virginie cn Penfylvanie. Lin. III.

NiEus kreeg dezelve , uit overgezonden Zaa-
Ar™!*L*

den, te Upfal op, en in het tweede Jaar ver- Hoofd-

hief de Steng, die ongevaar een Vinger dik STUK»

was , zig tot bykans vier Ellen hoogte, fchie-

tende vervolgens Takken uit , welke zig om
hoog in kleine Takjes verdeelden. De Bladen,

daar de Steel en Takken rykelyk mede bezet

waren , hadden omtrent de langte en breedte

van eens Menfchen Vinger, zynde Lancetvor-

mig, aan beide enden fpits, kaal zonder glans,

aan den rand eenigszins uitgegulpt. Aan 't end

van de Takken kwamen Bloemtrosjcs voort ,

van roode Bloemen , wier Blaadjes allen op-

waards waren gekeerd , ftaande boven de agt

Meeldraadjes en den Styl , zynde deze!ven al-

len nederwaards geboogen , en de Stempel in

vieren gedeeld. De Vrugt was klein , vier-

hoekig, aan beide enden fpits. 't Gewas bloei-

de zeer laat in de Herfst , eene eigenfehap

veelen Amerikaanfche Planten gemeen , gelyk

men dit in de Virginifche Afters waarneemt.

Een viertandige Klokvormige Kelk, boven

het Vrugtbeginzel , de vier Bloemblaadjes in-

zzz. T. ï. Lyfinnchia Chamznerio fïmilis Floriihna,

i nigris punftis, Capfulis &c. Pluk. Amalth. 139. T. -
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Afdeel
gepIaDt hebbencfc en ^gt zeer lange Meeldraad-.

vii.
*

ics

;

bet Zaad aan de vier kanten gevleugeld :

Hoofd, maakt de byzondere Kenmerken.
stuk. Twee Soorten , beiden Westindifche Plaoe*

gewasfen, komen in dit Gefiagt voor.

CoJ'rttum ^ Combretum met losft Mren.

Los^Aaïr.
^c **ecr Loefling nam dit Gewas ia*

nge. Zuid -Amerika waar, en bevondt fiet een klim*,

mende Heefter te zyn , gelyk de fleer J a c-.

Qüin hetzelve insgelyks op St. Domingo
vondt, hebbende ovaale , gefpitfte Bladen ,

fomtyds ftornp met een puntje en losfe regtop-

ftaande Aairen , van drie Duimen lang , be-

gaande uit kleine Bloempje?.

?

ii. (2) Combretum met eenzydige Aairen.

fvn^-X' De?z?> volgens den laatstgemeldcn , in het
' Kreupelbofch by Karthagcna groeijende, is een

Boompje van twaalf Voeten hoogte , met zeer

lange , ronde Ranken
,

op de nabuurige Boo-

men nedcrïeggende , en dergelyke Bladen, van

vier Duimen langte. De Aair ftrekt zig wa-

terpas uit , doch heeft de Bloempjes allen op-

waards gekeerd , die geelachtig zyn met roode

Meelknopjes , gelykende dus , door haare lange

Meel-

(1) Ctnhrttum Splch laxis. Syst. Ntt. XII. Gta.^67. p. z6$.
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Meeldraadjes, naar cene K.im of Kuif van ge- W.
fponnen Glas. De Takken gebroken en de 'Juf

1"*

Bladen met de Handen gewrecven zynde ,Hoojd-

geeven een zeer onaangenaamen Reuk of Stank,
STüK*

G R I S L E A-

De Kenmerken , ten opzigt van de Teeldee-

ïen der Bloem , komen nagenoeg met die van
"[ voorgaande Geflagt over een , maar de Vrugt

is hier een Klootrond Zaadhuisje, dat in ééne

holligheid veele Zaaden bevat.

De eenigfte Soort van dit Gefiagt Cl), voert \
insgelyks den bynaam van Eenzydige. Volgens £21'*.

Loef l ing is de Steng Hceiterachtig, twee^e°zydl
"

of drie Vademen hoog , met weinige Takken
en Lancetvormige Bladen , van drie Duimen
lang ; zynde de Bloemen allen opwaards ge-

boogen, en in digte Tuiltjes, tegenover elkan-

der , gefchikt. De meeftcn hebben den Kelk
viertandig en de Bloem vierbladig , met agt

Meeldraadjes, maar in het zelfde Tuiltje komen
ook wel Bloemen voor , die vyfbladig zyn ,

met tien Meeldraadjes , hebbende een vyftan-
digen Kelk, welke Bloedrood is , doch de Bloem

,

voor 't overige, fchoon hoogrood. De Groey-
plaats was in Zuid - Amerika.

Lawsonia.

Een

fi) Grlflea. Syst. Nat. XII. Gen. +«. p. ztS . Veg. X\ïl.
Gen. 474- p.237. Hirt.Ciijf.n6. LOEFI,. Tth, 24 y,

...B«t..v. JOT.

Gsj
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III. Een vierdeelige Kelk , vier Bloemblaadjes en
AF

vii

EL
" v5er Paar Meeldraadjes, met een enkelen Styl,

Hoofd- wordende het Vrugtbeginzel een vierhokkige
stuk. veelzaadige Vrugt : zulks maakt de Kenmerken

uit van dit Geflagt , waar aan twee Soorten

toegefchreeven zyn, als volgt,

i. (O Lawfonia met ongedoornde Takken,

inermis.^ Hier wordt bedoeld de Cyprus of Alcanna

doomde, der Arabieren , welker befchryving , door de

Afbeelding van A l p i n u s , in zulk een dui-

fierheid is gebragt en tot zo veel twist onder

de Autheuren gelegenheid gegeven heeft. Men
kan een uitvoerig Hoofddeel, daar over, vin»

den in 't Werk van Rumphiüs, uit wiens

Afbeelding blykt , dat men in 't geheel niet

moet letten op die van Alpinus, een Ge-

was , onder den naam van Egyptifchen Liga-

fter, Elhanne genaamd , of Alcanna van Avi-
cenna , voorftellende , dat gevinde Bladen

heeft, Veslingids, inderdaad , heeft den

misdag van den Tekenaar , ten dien opzïgte ,

reeds aangeweezen , en uit de Afbeelding van

Rauwolf blykt, dat die Bladen niet aan

ge-

(x) Law/enia Ramis inermfri;s Sysf. Nat. XII. Gen. 477.

p. z67 . Veg. XIII. Gen. +82. p. 300. H. Ztyl. 135. GRON. Or.

47. Liguftrum /Egyptiacum Iatifolium. C. B. Pin.4.76. Alhen-

nafive Henna Arabitm. WALTH. Hort. 3. T. 4, Pontaletfche,

jy. Cypras, Henna, Alcanna. Rauw. Itin. 60, T. <o. Clus.

Ex»t. ad Bell. p. 135. ALPIN. JEgypt. 47-



gemeene Bladfteelen maar aan de Takjes groei- HL
jen, 'c welk mede door die van Rcmphius A™2L'

bevestigd wordt (*). Hootd-

'len opzigt van de figuur deezer Bladen STUK'

fchynt echter , naar den Landaarc, ten aanmer-
c*m*'

kelyk verlchil te zyn , waar van C. D A n h i-

nus een Brtedbladige en een Smalbladige Egyp-

tifche Ligujler, beiden tot dit Géflagt behoo-

rende, genekt Ueft. Ce E
;
ptifche , meen-

de daarom de geleerde Casp Hof mankus,
hadt de Bladen imaller, de Syjrrfche breeder ,

doch beiden naar Olyfbladen gelykende , zo

wel als die van de Lïgufter (fj. Grootelyks

verfchilt dit van de Afbeelding , waar mede

men dit Gewas , by Wei n m ann, getragt

heeft uit te drukken , geevende 'er den naam

van de Ligufter aan ; terwyl zy nog het een

noch het andere voordel t (].).

Bellonius verhaalt, dat hy in 't jaar

1547, den 29 Oktober , des avonds uitKairoge-

(*; Hoe ligt Jaar omtrent eene verwariinj plaat» Ion hev

(tj Ligujhvm noftrum Folia Ole* habet , nndc Olivell*

\vi\z c! c: . ; !:?.:-: <• C -rus Ztc. De Mti. Offic. p. -351.
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Afdeel. 8aan en te Mesqueda J cen vierde Myl van

vu. daar ,overnagt hebbende, 's morgens , voor dat

«tuk™
^cc Jlcllt was 9 uitëinS- hadt het Land

.*/mm«
van EgyPte »

'

c we,Ic door ^en Nyl overitroomd

was , ter flinkerhand , en zag vervolgens de

Dorpen daar in , op hooge plaatfen , tus-

fchen Bosfehen van Dadelboomen leggende.

Toen namen wy
, zegt hy , den Hcefter

„ waar , Alcanna genaamd , dien zy vlytig

„ bouwen , muakende daar van fierlyke Hak-

,, bofchjes. De Latynfche Overzetters der

„ Arabieren hebben gemeend , dat het de Li-

» gufter der Latynen was ; maar zy bedriegen

,, zig : het zyn verfchillende Heeftcr?. De
„ Aleanna groeit tot de hoogte van den Gra-

3 , naatboom op; doch, by den Grond afgekapt

wordende, brengt zy flegts Ryzen voort,

„ als de Wilgen. Veel voordeel brengt zy de

„ Ingezetenen van Egypte aan , die haarc droo-

„ ge Bladen tot een Poeijcr wryven , dat geel

„ verwt. Op dit Poeijer legt zulk een Bc-

„ lasting in alle Landen , die onder 't Gebied

„ van den Turkfchen Keizer (taan , dat des-

„ zelfs Schatkist meer dan agttienduizend Du-

„ kaaten daar van trekr. 't Is, naamelvk, een

„ vaste gewoon te, da talie Vrouwen de Handen,

„ Voeten en een gedeelte van 't Hoofdhaair

,, daar mede rood of geel, de Mannen hunne

Nagels met dit Poeijer rood maaken : voorts,

„ Aluin 'er by gedaan hebbende , kleuren zy

„ daar mede het Haair der Kinderen van bcidcr-
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ley Sexe , als ook de Maancn , Poóten en HU
„ Staarten , der Paarden. De Vrouwen van

Af
££
u

„ dat Land meenen dat het haar zeer fraay Hoofd-

„ iiaat , het Lighaam , van den Nsvel neder-
STUK '

„ waards en ook een gedeelte der Dyën, daar
AlcannM'

„ mede geel te verwen ; doende zulks zo dra

„ zy uit het Bad komen ; om dat alsdan de

„ Kleur dieper indringt in de Huid. Het ge-

„ bruik van dit Poeijer , daar tce , is zo alge-

„ meen , dat het niet alleen door geheel Tur-
kye , maar ook door Wallachie, Bosnië > en

„ tot in Rusland gevoerd worde. Alzo het

„ Volk , derhalve , het niet ontbeer en kan ,

„ brengt noodwendig deszelfs Verriering een

3 , groote Schatting op, en 't gebeurt dikvvils,

„ dat Schepen van Alexandrie ,-daar mede al-

„ leen beladen , te Konüantincpolen komende
op ftaande voet uitverkogt zyn "

(*;.

Veslingius is een weinig byzonderer

in dit opzigt. Hy zegt „ dat de Bloemen en
„ Bolletjes als van Vlier, gewildst zyn by het

„ Vrouwvolk , wordende met Korven vol in

„ de Badftooven gebragt , alwaar zy den ge.

„ hee-

i» kat ntjlri. Conf. ejus ftttfa

li* DE», IVf $TVK.
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IH, „ heelen Dag , als uitzinnig , haar Vel en de
AF

vi
E
u
L

' » Liefchen zitten te wryven. Met het Af-

Hoofd- „ kookzel der Bladen maaken zy het Haaïr
STÜK

* „ vast, en houden 't Ongediert van 't Hoofd.
Akamu.

^ Daar roe&e tekenen zy ook dc Nagels haa-

„ rer Vingeren , halfmaan^wyze Oivmje- kleur

„ of hoeger V'uurig rood : het welk zy zig

„ inbeelden tot niet minder fïcraad te ftrekken

,

3, dan oudty' 1 dj i.:!; : .^at sv,\ ze Schoenen voor

. 3 , de Romeinfche Raadsheeren waren (t).

ii. (2) Lawfonia met gedoomde Takken.

^Gedoom- ^ot ^eeze Scort > welke , zo onze Ridder

de. aanmerkt , zeer naby komt aan de voorgaande

,

en mooglyk door in 't wilde groeijen alieen

daar van verfchillen zou , worJe van zyn Ed.

,

niettemin , die van Rumphius t'huis ge-

bragt , welke men in Oostindie zorgvuldig in

de Hoven kweekt, en die, welke de fchrandere

HasselquisTj in het midden dezer Eeuw

,

in Egypte waargenomen heeft: een Gewas van

Mans langte , met dunne Takjes aan de Sten-

gen, die in een ftekelïge Punt uitliepen, de

Bladen Lancetvorm ig en helder groen : Tros-

(t) J.
VESLIN3. Obferv. in Libr. V. Almni de PLv*.

AZgypti. p. 16.

(2) Lawfonia Rarnis fpinofis. Md. Fl. Zeyl. i 34.Hassfi.^

lt. 464 . Rhamnus Malahaxicus. Plok. Alm. 38. p. 220. f. 1.

Mail- Anfchi. Htrt. Mal. I. p 73. T. 40. Cyprus. Ru.viPH.

Ami. IV. p. 41. T. 17. Alcann* 5/. Zeyl. Macithondi difla»

Buxac. 9 , 142. BüHM. Fl. Ind, p. |$.
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wyze Bloempjes , vierbladig en met agt Meel- III.

draadjes , gelyk in de Kenmerken is gezegd ;

Air

bloeijeude hetzelve, in Egypte , van het begin Hoofd-

van Mey tot het end van July agtervolgelyk

,

STUK*

mee gecle Bloemen , die witte Draadjes en
ylkam*'

bruine Knopjes hadden , in een groene Kelk.

Deeze Bloemen hadden , gedroogd zynde , een

zeer fterken Reuk , voor beproefde Meisjes

onverdraaglyk (f). De Arabifche naam was

Chenna. Aangaande het gebruik fpreekt hy

„ De Bladen , tot een fyn Poeijer gemaakt

,

worden met een genoegzaame veelheid van

kookend Water tot een Deeg gekneed, dat

„ men op de Nagels der Handen en Voeten

5, bindt , laatende het een Nagt daar op bly-

„ ven , waar door die Declen een Goudgeele

Kleur bekomen, zo bevallig voor de Oofter-

lingen. Deeze Kleur houdt drie of vier

„ Weeken Hand , voor dat men dezelve behoeft

„ te vernieuwen, 't Is van een zo oud ge-

„ bruik in Egypte , dat ik de Nagels der Mo-
„ miën zelfs daar mede gekleurd heb waarge-

„ nomen. Men voert dit Poeijer jaarlyks in

„ zulk een menigte uit Egypte, dat de bezit-

„ ting van eene Plantagie , daar van, een Ryk-
dom kan genoemd worden."

Uit dit alles blykt, dat hier het zelfde Ge-

was

(t ) Flor. ficcati odorera fpaigunt fagrantem
, <j. a deflo-

mis toleraii non potest, Itim, p, J04.

II* DlSU IV. STUK.
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HI
» was als voorheen bedoeld worde , 't welk móoglyk *

vu. " even als cenigc anderen, nu eens Stekelig voor-
Ioofd- tomt dan niet , en misfehien hangt de Steke-™K

' ligheid wel daar van af, dat men het tot

Boompjes laat groeijen, terwyl het aan de Ry-
zen , die uit den afgekaptcn Stoel fchieten

,

geen Doornen draagt. Dit zoude onze Ridder

bedoelen kunnen , wanneer hy van de voorgaan-

de zegt, dat dezelve misfehien door de behan-

deling zagcer Van aart gemaakt zy

'c Gebruik , om zig een gedeelte van het

Lighaam, ja zelfs de Armen en Beenen, meer
óf min , met het Poeijer van de Alcanna • Bla-

den roodachtig geel te verwen, is by aüe

Oofterïin-en , zo Turken als Perfïaanen
,
ge-

meen, zegt Rümphius, doch de Indiaanen,

die het niet behoeven tot Kleuring van de

Huid , verwen alleenlyk daar mede de Nagels
rood, en dit mo^en geen Slaaven of Slaavinnen

doen , wordende anders flreng geftraft. De
Maleitfe Vrouwen houden ook veel van de

Bloemen in 't Haair te draagen, op de Slaap-

lieden te flrooijen , en by het Linnen te leg-

gen , 't welk daar van een goeden Reuk be-

komt. Sommigen zyn 'er, evenwel, waar aan

de Geur van deeze Bloemen niet behaagt.

Men wil , dat de Bruid in 't Hoogelied de-

zelven bedoele , wanneer zy haaren Liefften een

Tros
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Tros van Cyprus noemt , in <

Lusthoven van Engeddi (*).

Nergens , ondertusfehen , vind ik gewag van Hoofd.
het gebruik der Wortelen van dit Gewas : dan STÜK*

dat de Arabieren van dezelven , gebrand zyn-
Akam*'

de , hun Spodium zouden maaken , zo Avi-
c e n n a fchryft ; en dat menze in Indie gebruikt

om te blanketten. De meefte Autheuren (zelfs

Trillerus) houden voor den Alkanna-

Wortel , die rood verwt , den Wortel van het

Kruid Anchufa genaamd of Ösfe-Tonge , in

Provence of Languedok groeijende. LineïjEus,
niettemin , geeft Winkelmiddelen van den Wor-
tel der Lawfonia op (f). Pomet fpreekt al.

leenlyk van de geele of roode Kleur, die door

de Oofterlingen uit de Bladen gehaald wordt
,

om hun Lighaam te kleuren , en zegt dat zy

uit de Besfen een zeer welriekende Olie per-

fen, genaamd Olie van Cyprus, tot verzagting

der Zenuwen zeer bekwaam. Zie hier , wac

Plintüs daar van fchryft. „ De Cyprus ,

„ in Egypte , is een Boom, met Bladen van

„ den Jobenboom en Koriander- Zaad, hebben.

„ de witte welriekende Bloemen. Deezc wor.

„ den in Olie gekookt en uitgeperst, welke

) Hoogvl. Kap. I. V. 14.

t) Alcannse ver» Radix: Ung. rubr. potabile:

ne j Decoaa rabra. Mat. Mtd. doch dit was i
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III. j, men dan Olie van Cyprus noemt. De Prys
'Afdeel.

^ ^gar van is vyf Ponden. De beste komt van

Hoofd- „ Canopica ,
zynde aan de Oevers van den Nyl

*TUK*
»> geteeld; die daar aan volgt van Askalon uit

Akama.
^ j^j^ . dercje van ' t Eiland Cyprus , in

„ zoetheid van Reuk uitmuntende. Sommigen

zeggen , dat dit een Boom is , dien men in

„ Italië Ligujlrum noemt." Men weet ech-

ter, dat dezelve daar van aanmerkelyk verfchil-

Iende zy , fchoon in eenige opzigten wat gé*

Iykendc (*).

Clausen a.

Dit is een nieuw Geflagt, van den Hooglee-

raar N. L. Burmannus voorgefteld , naar

een Javaanfchen Heefier , waar van zyn Ed.

de eenigftc Soort den bynaam van Uitgeholde

1. geeft (1), om dat de Meeldraadjes, van.onde»

txfaMa*Ten verbreed , van binnen uitgehold zyn. 't

i^tgehoi- Gewas heeft overhoekfe gevinde Bladen ; de

Vinblaadjes zyn gefteeld , langwerpig ovaal

,

naauwlyks gekarteld , Wollig , met gepluimde

Trosfen : de Kelk is eenbladig , viertandig,

platachtig en kort : de Bloem beftaat uit vier

rondachtige ongedeelde Blaadjes ; 't getal der

Meeldraadjes is agt , die Elsvormig zyn en

korter dan de Bloem , ftaande rondom hef

Vrugtbeginzel en het Honigbakje uitmaakende,

met

() Zie C. Hoffmann. i> Mei. Offit. utfep»,

{1) Claufena. Bwm. FU Ad. p. 17.
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met rondachtige draaijende Meelknopjes. Het IH.

Vrugtbeginzel is rond : de Styl Cylindrifch , vu**"
korter dan de Meeldraadjes, meteen enkelden Hooro-

Stempel. Van het Zaadhuisje of Zaad wasSTWU

niets bekend.

Vaccinium. Bofchbesfèn.

De Kenmerken hier van zyn , eene eenbla-

dige Bloem met agt Meeldraadjes in den Kelk

ingeplant , die het Vrugtbeginzel bevat , met

eenen enkelen Styl, wordende een Vierhokkige

veelzaadige Befie.

Van dit Geflagt komen twaalf Soorten voor,

waar onder de negen eerften de Bladen jaarlyks

afwerpen , de drie laatften altoos groen bfyven.

Meer dan de helft groeijen in Noord- Amerika,

vier in ons Wereldsdeel , en ééne Soort in

Klein Afie.

(1) Bofchbesfèn met éénbloemige Steeltjes , i-
_

Zaagswyf getande Eyronfc Bladen en een ji^SSÜ.

hoekige Steng.
beffend"

Hh 2

II. DEH» IV. STOK»
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III. De benaaming van Bofchbesfen, die onder an-

Afdeel.
aan ^ t Qewas gegevjn worde , heb ik

,

Hoofd- om dat dezelve vry algemeen is ten opzigt van

STVK
' de andere Soorten , tot een Geflagtnaam ge-

^«T^'bruikt. Men noemt het, in ons Land, ook

Kraakelbesfcn of Pojlelbesfen , doch meest Blaauw-

be'fen ,
wegens de Kleur van de Vrugt, waar

mede de Sweedfche naam Bluobaer flrookt. De

Franfehen noemen het Airelle , de Engelfchen

Bilberries , de Duitfchers Heydelbeeren. Het

groeit overvloedig in donkere Bosfchen der

Noordelyke en middelfte deelen van Europa ;

doch bemint meest de hooge , drooge Heijen en

Bergen ;
gelyk men het dus by ons op de Velu-

we, in Vriesland , Overysfel, en inzonderheid

naar den kant van Brabant, aantreft. In Swit-

zerland , evenwel , is het ook niet zeldzaam

:

het komt in Provence en Ooftenryk voor : ja

Doktor S co poli zegt , dat het in Karniolie

groeit in alle Bosfchen ; daar men de Vrugt Ba-

raunitze noemt.

Het is een Heefter, die fomtyds een Voet,

fomtyds een Elle hoog voorkomt , naar de Groey-

plaats , hebbende de Takken regtopftaande en

vierkantig , zo wel als de Steng , of diep ge-

ftreept , met uitfteekende zoomen. De Bladen

zyn fpits Eyrond , aan de kanten met fcherpe

Tandjes , van boven glad , dun en fterk geaderd,

van grootte omtrent als die der Myrthen. De

Afbeeldingen van Lobel en DoDONéus
drukken de Geftake taamelyk uit, doch die van

Ca-
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Camerariüs, in 'c Kort Begrip van Mat- B£
thiolüs, is beter, en die van Tabernjemon- At^*1,

tan cs de volmaakfte. De Bloemen komen als Hoofd-

Klokjes voort, zegt die Autheur, hangende aan
5TUK*

Steeltjes tusfchen de Bladen en zyn roodachtig
, ^jf"

w'

met hoog geele Meelknopjes. Hier op volgen

de Besfen , wier gedaante en grootte iedereen

bekend is ; alzo zy dikwils te koop worden

aangebcoden , onder den naam van Blaauwbes-

len
; zynde laf zoet van Smaak met eenige

rinsheid , en geevende de Vingers en Lippen

,

onder 't behandelen en eeten , eene donker

blaauwe Kleur.

Deeze Besfen , hoe weinig ook by ocs, die

beter Vrugten hebben , in achting , zyn by het

Landvolk , dat de Hey- en Bergachtige Stree-

ken bewoont , door geheel Europa , ccn Ver-

fnapering. De Laplanders mengenze onder den

Room van hunne Rendieren - Melk, en vullen

daar mede de Maag of Darmen -van geflagte

Beeften , hangende die dan in de Rook, het-

welk eene Kaas - Beuling wordt
, zynde de

voornaamfte Lekkerny van dat Volk (*). De
Herders gebruiken deeze Besfen , overal , tot

Vocdzel , hetweike , wanneer zy 'er Brood of

Vleefch en Spek by hebben, voor hun niet on-

gezond is, en tot Dors tlesfchinge tevens ftrekt,

maar

(*) Ik heb hunne levensmanier , ten dien opzigte , om-

ftincüg befchreeven in het I. Dsels III. STUK van deez«

kt. HJforu, bladz. 124.^
^

II. Deel* iv. stox
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maar in 't algemeen zyn decze Besfen , veel

' gegeten , de Maag bezwaarende en de Darmen

opproppende , door haare famentrekkende hoe«

danigheid, welke 'er een naam aan gegeven heefc

' in de Geneeskunde (*). Zy zyn het, eigentlyk,

die men Baccct Myrtüli noemt ; hoewel daar

voor , veelal , de gedroogde Besfen der Myr-

then , als kragtiger zynde ,
gebruikt worden.

Voornaame befchryvers der Drogeryën ,
gelyk

Pomet en L e m e ry, verwarrenze daar me-

de. Men maakt 'er een Syroop van, die tegen

Borstkwaalen en het Scheurbuik gepreezen wordt

,

maar voornaamelyk dient tot een Stoppend mid*

del. Dc Vcnvers gebruikenze , fomtyds , als

ook de Schilders , wegens de fchoone blaauwe

Kleur, welke men 'er met Aluin en Galnooten

uit weet te trekken. Van deeze Besfen wordt,

in Vrankryk , gebruik gemaakt om den Roe-

den Wyn te kleuren. Voor 't overige Kruk-

ken zy den Berk - Bofch- en Veldhoenderen,

Faifanten 9 Patryzen en ander Gevogelte, tot

Aas (t;.

(2) Bofchbcsfen met enktlde éénbloemlge Steel-

(*) Lcthalcm ex eorura Decoflo Alri

(t; Die fchync Plinius te bedoele
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tjes, de Meelknopjes uitjieektnde , de Bla- ^Ht^

den langwerpig ongekarteld, '

VHf
*

De langte der Mannelyke Teeldeelen treeft

den bynaam aan decze Soort, welke in Ame.

rika natuurlyk groeit , en aldaar van de Engel-

fchen Goofeberries , dat is Kruisbesferj , geheten

wordt. Het is een Heefter , die de Bladen

byna als der Laurieren , en groote Klokvormige

Bloemen heeft , met tien Meeldraadjes , zynde

de Styl langer dan de Bloem.

(3) Bofchbesfen met eenbloemige Steeltjes , de
JJ.y.^

Bladen effenrandig , ftomp ovaal en S^:/»^^

Op vogtige-plaatfen, in de jQOiergten vaobesfen.

Lapland , kamt deeee, volgens onzen Ridder,

voor, en de Heer H aller vondt 'er geheele

Heijen mede begroeid in Switzerland. leiden

beoogen die Soort , welke de Blaadjes byna

rond en van onderen witachtig heeft , en als

de Tweede Vitu Idaa afgebeeld is by C l u-

sius en Tape rn m montanu?. Deezc,

zo wel als de ccrltc , komt onder den naam van

Irtnr. Gros. P~>rg- 4J. Vitis Tdata Americana longo ïuucr. fo-

vm Pcdunc. oniflorii , F=>!. iareg. oboirarij obruGs

Vacc. Fol. ov. mteg. declduls. Ft. Smt:. }::,

1. snnub integerrimis. Fl. L*pp. i4». Hall.

ttis ld*a Fol. fubrotundis exalbidis. C. B. Pin.

Hip. I. p- 6», «2. TA* III,*.

Hh 4
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III- Myrtillus by de Autheuren voor , en zou de
AF

viï
L

' Groote zyn j daar niettemin gedagte Heer

Hoofd. Hall er 'er flegts de hoogte van een Voet
STUK

* aan geeft , en L i n n m u s het maar een Hce-

ltertje noemt. Misfchien maakt de Groey-

plaats , gelyk ik aangemerkt heb, hier in een

aanmerkelyk verfchil. De Besfen zyn zwart-

achtig en eetbaar, doch weinige komen 'er van

voort, zegt de Heer Haller, die groote

Velden daar van gezien hadt met verflenzende

Bloemen , zonder Vrugt. In Lapland werden

de Besfen van deeze Soort, die blaauw waren

met een wit Merg, laf cn Waterig van Smaak

weinig gencht van de Ingezetenen. Clüs
integendeel , die ze in Ooftenryk met veel

Vrugten beladen vondt , zegt dat zy van het

Bergvolk Jagerheer , dat is Jaagers - Besfen ge

noemd werden , om dat de Jaagers dezelven

gaarn aten , en Camerariüs verhaalt , dat

dezelven in het Erts - Gebergte den naa

Trinckelbeer hadden, dewyl het overvloei

bruik deezer Besfen iemand als dronken maak<

te. In Sweeden noemt mcnze Otter- Besfen,

De jonge Blaadjes zyn van onderen gehaaird.

tv. f4)
Bofchbesfen met enkelde Bloem/teelt

j
'es en

Tv™*"* effenrandige, Eyronde , van onderen Wol.

witte.
ijge fiiaden..

f-f) Vaccmium Pedunc. pfly>licibus
,
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In Penfylvanie kwam dcezc voor , volgens III.

Kalm, een Heefter zynde rnet twee of drie
Ar

v

D*EL;

Bloemen aan de enden der Takken; de Bloem- Hoofd-

Heekjes vergaard, zeer kort, zonder ora-
sm*

windzel.

(5) Bofchbesfen met geheel enkelde éénbïoemigeNJr\na.

Steeltjes , de Bladen Eyrond , ge/pitst
,

glad en effenrandig. dige!"

Deeze, insgelyks in Noord - Amerika groei

«

jende, was een Heefter met ronde , blauwach-

tige Takjes , de Bladen op gefleufde Steeltjes

en de Bloemfteeltjes een weinig korter dan de

Bladen. -

(6) Bofchbesfen met getuüde Êyronde Bloe- vi.

men, de Bladen langwerpig ge/pitst effen-

randig. ü«uiW«.

De Groeyplaats is de zelfde * van deezen

Heefter, dien Kalm ook waarnam, brengen-

de uit een Knopachtig omwindzel ongefteelde

Tuiltjes voort, van Cylindnfch Eyronde Bloe-

men ,
langer dan in de overigen , met tien

Meeldraadjes.

(7} Bofchbesfen mtt Draadige gebladerde vu,

mucrLtiï, g'abrii, intecerriL.

(6) raccinium Plor. Coiymbofis , ovitls , Fol. oblongi»

{7; r*cc\nmm Racemii Filiformibm foliolis , F0IÜ1 oblongis

Hh 5
ia'
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Tros/en en langwerpige efenrandigi Bla-

den.

Deeze komt ook in Noord - Amerika voor.

De Heer Clayton zegt dat het een Heeftcr

is met witte Bloemen , hebbende tien zeer kor-

te .Meeldraadjes , doch wier Knopjes twee dun-

ne gekrulde Vezeltjes uitgeeven , die zig aan 't

end in twee of drie zeer fyne Haairtjes verdee»

len , welke als tot geleiding fchynen te dienen

van het Goudkleurige Stuifmeel. De Vrugt is

een groote , ronde , genavelde Befie, met agt

holligheden , wordende door de rypheid flaauw

rood , en bevattende eenige Beenige Zaaden.

De Bloemfteeltjcs zyn, bovendien, met eenige

Draadachtige Blikjes voorzien.

(8J Bofchbesfen met bloote Tros/en, een Eet*

fterachtige Steng en gekartelde langwer»

,

t.
pige Bladen.

Deeze, wederom door den Heer Kalm in

Penfylvanie waargenomen , heeft de gezegde

Blikjes of Blaadjes en waarfchynlyk ook die

Draadjes niet , waar door zy gemakkelyk van

de anderen onderfcheiden wordt.

(9) Bofchbesfen met Trosachtige Bloemen,
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gekartelde Eyronde ffufe Bladen en eene III.

Boomachtige Steng.
ArD *M

Deeze is veel grooter dan eenige andere van^™*
'

die Geflagt. Toürnefort vondc dezelve

aan de Kust der Zwarte Zee , by Tripoli in

Klein Afie , en gaf 'er de Afbeelding van ,

merkende aan , dat zy waarfchynlyk de Beeren-

Druif, Jrktoftaphylos , in 't Latyn Uva Urji ,

is, van Galenüs. Het was een Heefter

van Mans langte , met een Stam zo dik als een

Arm , en dus Boomachtig. De Bloemen nam

hy zeer naauwkeurig waar : dezelven kwamen

met die der andere Soorten in figuur overeen,

zynde Klokvorraig , met tieö Meeldraadjes ;

doch de Vrugcen hadc hy flegts groen gezien

,

zynde omtrent een derde Duims lang, vanbo-

ven als met een ingedrukt Naveltje cn zuurach-

tig van Smaak. De Bladen gcleeken zeer naar

die der Kerlen- of Mispelboomen.

(10) Bofchbesfen met knikkende end'Trosfen , x.
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IIL de Bladen ftomp ovaal, omgekruld, effen-

Afdeel. randig, van onderen geftippeld.

j[^°
FD" Deeze Soort voert den bynaam van Vitis

rosfe Bes- Jdcea , welke aan de eerst befchreevene Euro-

ftn' pifche Bofchbesfen ook dikwils gegeven wordt,

enbyTouRNEFORT niet alleen , maar ook

by anderen, tot een Gcflagtnaam is gebruikt ,

om de Verfcheidenheden te bevatten. Dus

beeldt Clüsius een Eerfte, Tweede, Der-

de, en Ta bern^mo ntanus ook een

Vierde Vitis Idcea af. Die benaaming fchynt

van den Berg Ida afkomftig, hoewel To ur-

ne fort op dien van Kandie geene zodanige

Gewasftn aantrof. Deeze Soort valt door ge-

heel Europa , inzonderheid op hooge, dorre,

Bergachtige Gronden en in drooge Bosfchagien.

Men vindtze ook by ons op de Veluwe , alwaar

de Boeren 'er den naam aan geeven van Vosje-

Bes/en. Anders noemen wy ze Roode KrakeU

bes/en , en in Duitfchland voeren deeze mede
den naam van Heidelbeeren , wa3rfchynlyk om
dat zy op Hcijen groeijen , of als onder 't Gewas

van de Heide. De Engelfchen geeven 'er ook ,

zo wel als den Blaauwbesfen , den naam van

Bilberries of Wliortleberries aan , met onder-

ichciding van de Kleur , en de Franfchen noe-

menze, zo wel als die, Airelle. Uy de Duit-

fchers worden deeze , in 't byzonder, Stein-

heerkin geheten , om dat zy veel op Steenige

plaatfen voortkomen, in Sweeden Lingon.

't Ge-
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»t Gewas :verfchilt in grootte, insgelyks ,
^J*

naar zyne Grceyplaats zeer. Camera- f

v

r i u s , die 'cr ccn zeer goede Afbeel- Hoe

ding van geeft , noemt het een klein Hecftert-
STU1

je en S co poli geeft 'er kruipende Steelen/,*'

aan , 't welk nader met de Afbeelding van Do-

DONéus ftrookt, maar Linnjeus nam in Lap-

land, daar dit het allergemeende Kruid is in

de Zandige Bosfchen , op een zeer hoogen

Berg eene Verfcheidenheid hier van waar, wel-

ke regtop en twee of driemaal zo hoog groei-

de als anders, dus in Geftalte zeer verfchillen-

de , doch zynde niettemin , zegt zyn Ed. , vol-

ftrekt de zelfde Soort , welke gemeenlyk maar

een Span hoog groeit.

De Bladen gelyken naar die van Palm , doch

zyn wat grooter: het heeft, aan 't end van de

Takjes, witte of bleekroode Bloempjes , van

Klokswyze figuur , aan knikkende Trosjes ver-

gaard , en daar op volgen Besfen , die als een

Gekroond Naveltje van boven hebben , ryp

zynde rood van Kleur. De Smaak derzelven

wordt van fommigen gepreezen, van anderen

gelaakt. Zy zullen ook op de eene plaats moog-

lyk beter dan op de andere vallen , naar den

Grond en Zonnefchyn , die zy hebben. Zy
zyn zuur, verkoelende en famentrekkende , wor-

dende de Geley , daar van met Suiker gemaakt,

tot verfrisfehing in heete Ziekten aangepreezen.

De Laplanders eeten ze zegt Linn^üs, en

mengenze ook dikwils onder hunne Kaas - Beu-

lin-
II. DUO* IV. STOK»
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UI lïngen. Die van Westerbotknie gebruikt r.zc

^vu^ met aHeen in de Keuken , maar zenden ook

Hoofd- jaarlyks , in de Herfst , een greote menigte
8TUK

van deeze Besfen naar Stokholm, alwaar men

fiif
'E
""ze als Kappers of Augurkjes inlegt, om by ge-

braden Vleefch te eeten. Van de Bladen wordt

het Aftrekzei als Thee , dat bitter is , in dc

Opper - Paltz veel tegen Zinkingen gebruikt,

Sommigen pryzen gebruik der Besfen tegen

't Scheurbuik aan» Men kan ze 's Winters in

de Noordelyke Landen met Loof en al onder

de Sneeuw vinden ; want het Gewas blyfe akyd

groen , en dus ftrekt hetzelve tot Voorraad ten

dienfte van de Bofch- en Veldhoenderen , en

ander Wild, in 't koude Saizoen.
'

rafdnium
Eofchbesfen met effenrandige , omgekrul-

OxyZe»s. de, Eyronde Bladen en kruipende Draud-

b*Z' achtige, naakte Takjes.

Van dit Gewas heeft To urne fort een

bvzonder Geflagt gemaakt , onder den naam van

Oxycoccus , welke op de Zuurheid der Eesfen

zinfpeek. De Heer Hall er onderfcheidt

het ook, doordien de Bloem zo diep in vieren

gedeeld is , dat dezelve eindelyk , zig omkrul-

len-

rtpentibus Filiformi'nis imdis. Ibid. Fl. Lapp. i+y. Fl. Suic.

3i;, 3 35. Mat. Med. is<f. Vitis Idxa paluftris. C- B. Pin.

47t. Vaccinia painftria. Y)OT>. Ptmpt. ijo. LOB.

Oed. £*x. *o. Oxycoccos. TooftNï. Jm/ï. 6fs. HUL
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lende , in vier deelen fplyt , en daarom heeft Hl.

Toürhefort 'er een veelbladige Bloem

'

aan toegefchreeven , waar over hy van onzen Hoofd-

Ridder zo gehekeld is geworden. Dodonjeus stük*

en anderen noemen het Vaccinia paluftria

om dat het alleenlyk in Moerasfige Gronden

groeit , en , dewyl het meest voorkomt in de

Veenen, zo heeten de onzen het Veenbes/en,

of Kroofen , als een Kroos - Gewas ; de Duit-

fchers Mosbeeren , de Engelfchen Moorberries ,

de Franfchen Canneberge. Het valt ook in

Sweeden , alwaar men het Tranbasr , en in Lap-

land , daar men het Ladich noemt.

't Is een Plantje , dat met zync Vezelach-

tige W orteltjes door de boven -korst van den
Veenigen of Mosachtigen Grond kruipt , en
Houtige Takjes uitgeeft , dun bezet met byna
ovaale gefpitfte Blaadjes , aan den rand omge-
kruld , van onderen grys , niet flap. Aan het

end der Takjes komen een, twee of drie, Steel-

tjes voort , ieder een roode Bloem draagende ,

als gezegd is , in 't midden met agt Meeldraad-

jes , die Saffraangeele Topjes hebben , welke
met den Styl zig tot een Kegelachtige Punt,
in 't midden van de Bloem, famenvoegen. De
Besfen , door de rypheid rood, of geel met
paarfche Stippen , hebben een Kroontje en zyn
vierzaadig. Door de overmaatige zuurheid zyö
dezelven byna oneetbaar , doch worden fbm-
tyds gebruikt van de Zilvcrfmeden , om het

Zilver *wit te maaken , en kunnen , in dit op-

IT. D««_ IV. Stuk.
Zl8t*
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III. zigt, ook, buiten twyfel, dienen om den Glans
Afdeel. van ,t j£oper ^ m >t fchuuren , op te helderen.

Hoofd- Het Sap daar van , gekookt en met Suiker to t

siu&. een Syroop gemaakt, is van gelyk gebruik als

de Geley der Vosfebesfen.

XTI Q12) Bofchbesfen met ejftnrandige omgekrulde

y»ctmium Eyronde Bladen , en kruipende Braadach-

siSSTs?' tige Jtekelige Takjes,

Deeze Soort , in Noord - Amerika groeijen-

de , zegt onze Ridder , komt met de voor-

gaande overeen , dan dat zy in alle opzigten

grooter is en de Stengetjes met Stekelige Schub-

ben bekleed beeft. Kalm noemtze Amvïi-

* Brom- kaanfche Braamen *
, en ze^t dat de Besfen

here
- zeer naar de Swcedfche Brummelen (*J gely-

ken, wordende van de Engelfchen Cranberries,

van de Sweeden Tranbaer , en vandeFranfchen

Atopa , dat een Indiaanfche naam is , geheter.

Men brengt dezelvcn , laat in de Herfst, ovcr-

repentibus Filiforraibus hispidis, KALM. hin. Hl. p. 37, 4g.

Fru^ii grandiore rubro, plurimis intusAcinis referto. Pluk.

Alm. 392. T. 310. f. 6. Vitis Id*a paluftris Virginiana ,

Pruftu majore. RAJ. Hifi. 6gj. An Vitis Idxa humilioi Fol.

CLATT. apud GBONOVIUM. p. 60.

(•) Dewyl die met onze Braamen overeenkomen ,
20

begryp ik niet, hoe zy dao naar de Veenbcsfen gelykea



vfoedig op de Markten te Philadelphia; zy wor- UT;

den byna eveneens gekookt als de Vosfebesfen ^y"4*

in Sweeden , en vervolgens , des Winters , inHooFD-

Taarten en ander Gebak gébruikt; hoewel zy,STUK*

wegens haare zuurte, veel Suiker neemen. Een
menigte van deeze Besfen, ingelegd, wordt zo

wel naar Europa als naar de Westindifche Ei*

landen verzonden*

Erica. Heide,

De Kenmerken van dit Geflagt zyn : een

vierbladige Kelk en de Bloem in vieren ge-

deeld : de Meeldraadjes in den Kelk ingeplant

:

de Méelknopjes in tweeën gefpleeten het

Zaadhuisje een Doosje met vier Holligheden.

De Verfcneiaenheïd der inlandfche of Euro-

pifche , maar inzonderheid die der uitheemfche

Heiden , is ongemeen groot. Öp 't Zuid- end
van Afrika fchynen zy het menfgvuldigfte te

groeijen van den geheelen Aardbodem. SejsA
verhaalt j dat hy meer dan honderd én dertig

Soorten van Afrikaanfche Heide, (waarfchyn-

lyk van de Kaap afkom (tig ,) bezeten hadt,die
«Hen in Blad en Bloem verfchillende warens.

Het blykt nogthans, dat die groote Verzamelaar;

veele GeWasfeh , wegens 't uiterlyk aanzien ,

voor Heide gehouden heeft , welken men thans,

met reden , daar van onderfcheidt. Evenwel
is *t getal der bekende Soorten groot. Lin-
Mjeus hadt 'ér , met de Europifcheö te fa-
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Hl. men , zevenendertig opgemaakt uit de ryke Ver-

^vS*" zameling van O ld en land, welke aan zyn

Hoofd- EJ. , door den Hoog - geleerden Heer J. B u r-

•tük. mankus, om te bezien was toegezonden (*) :

" " maar naderhand zyn hier zo veel nieuwe Kaap»

fche bygekomcn , dat het getal der Soorten te-

genwoordig tot zestig is gebragt.

Veel moeijelykheid , ondertusfchen , heeft on«

zen Ridder de Soortelykc verdeeling van dit zo

gemeene en verachte Gewas , gegeven. De

onderfcheiding door de Bladen , eerst van zyn

Ed., op de gewoone manier, gebruikt, door de

menigte wel haast vervallende , ondekte men

een naauwkeuriger weg, door middel van het

fynfte Teeldeel dei Bloemen, de Meelknopjes

(Antima) naamelyk , wier Ueitalte in byzon-

dere Soorten van Heide aanmerkelyk verilhilde.

Sommigen hadden twee Baardjes , anderen wa-

ren ongebaard , Jlomp en uitgegulpt : hier door

werden de Heiden in twee Rangen onderfchei-

den , waar van de eerfte tien , de andere ze-

ventien Soorten begreep (f). Vervolgens wer-

den zy, naar dat de Meelknopjes tweehoornig)

of enheldJtomp en uitgegulpt zyn , in twee Ran-

gen onderfcheiden , de een van tien , de ander

van twee- en- dertig Soorten (i). Maar deetf

verdeeling , wederom , of te ongelyk, of niet

(*) Vid. Sp. PUnt. Ed. 17Ö2. p. S o9.

(t)IHd.p. ,oi.,og.

<4J Sjtt. Nat. Ed. XII, Stockh. 1767, p»
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genoegzaam naauwkeurig voorgekomen zynde, IJL

vindt men thans dit Geflagt gefplitst in vier
Af

?fI
ÏL*

Hoofdverdeelingen ; waar van de eerfte is derH >>fd-

genen die gebaarde Meelknopjes , de tweede
,TüK#

der gfnen die dezeiven gekamd hebben ; de
Mde*

derde , die dezelver zonder Baardjes of Tandjes

en ingeflooten ; de vierde die dezeiven dus efl

üitjleekende hebben , buiten de Bloem. Naar
dat de Bladen enkeld of drie -vier- en meer»

voudig zyn , worden de Onderdeelin^rn ge-

maft (*) , gelyk men hier altereer,volgelyk

kan zien. Ik zal , om niet te zeer uit te wei-

den, van de byzondere Soortrn weinig zegden,

dewyl de bcpaalingcn tot onderfcheiding mce-
ftendeels voldoen , maar her n-n-r da Ailvtclding

die van de gezegde verfchillendheid der Meel-

knopjes , hoe klein en fyne Werktuigen ook,
trachten op te helderen.

I. Met gebaarde Meelknopjes.

(i) Heide met geb. Meelkn. de Bloempjes Rloks- t.

(*) Sytt. tftt.rtg.tA. XtlT. Gotting. 1774. p3g . 301 ,
««.Hc^"

^ualibus ,
Calycibus dupliciris , Fol. oppohris fagittatis. Syst.

Nat. XII. Gen. 475>. P« =68. PSg.XIli. Gen. 484. p. 301. Eri-

ca FolÜs quadrifariam imbricatis &c. Hort. Gif. i 4<. FL
5«f. J09 , 316. R. Lu^ti. 441- HALL. HÜV. 41 TOUBNF.

ïtft. 6oi. FL Lapf, 141. GORT. Beig. ui. Erica nlgaris

tlabra & hirfata. C. B. Pin. 4*i. Erica ruïgaiis «ie. Raj,

éngl. UI. p.47 l-ï>«.

Ii 2

H. Dim», iv. Stuk.
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III. wyze ,
byna egaal , de Kelken dubbeld,

Aï
vn
EU B.aatjes Pylvormig tegenover elkan*

Hoofü- der.

Heide.
Dit is de Gemeene Heide, die door geheel

Europa op drooge , dorre Zandvlakten groeit.

Men noemtze in 'tLatyn Erica, van 'tGriekfch

afkomftig en overgebleeven in de Italiaanfche

Taal ; in 't Spaanfch Brego of Queiro ; in 't

Franfch Bruyere 9 in 't Kngelfch Heath of Ling 9

in de Swee jfche Taal Liung of Lyng , in

Gothland Graune : doch de Duitfchers geeven

'er , in 't algemeen , den naam van Heiden

aan.

TTir mrnïgvnMige bruinroode Wortelen, die

zeer taay zyn , fchiet dit Ccwa* veele Houtige

Stengen , van dergelyke Kleur, zeer Takkig en

niet minder taay. De Hoogte, tot welke die

zig verheffen , is zeer ongelyk; dikwils maar

een Voet, zelden meer dan een Elle, doch ia

de Noordelyke Bergachtige deelen van Enge-

land hadt Ray het twee Ellen hoog gezien.

De Takjes zyn kruislings, niet fmalle Blaad-

jes , Schubswyze bekleed, even als in deCy*

presfen en Tamarifch, gelyk iedereen in onze

gewoone Hey kan zien , zo wel als de Bloemen,

Aairswyze vergaard aan 't boven - end der Tak-

jes , en dikwils zig nog aan onze Hey - Bezems

bevindende, paarfch van Kleur. Derzeiver ge-

Halte befchryft de Heer Haller dus.

„ De eerfte of buitenfte Kelk is klein , groen

,
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„ vïcrbladig; de tweede, gekleurd, beftaat uit nj,

„ vier ovaale Blaadjes , die nooit open gaan of Afdeel.

„ gaapen. De Bloem byna vierbladig, diep h^ofd.

„ in vieren gedeeld , ia kleiner dan de binnen- stuk.

„ Kelk. Agt Meeldraadjes , korter dan de

s, Bloem , met Pylswyze Toppen , en twee

regte Plaatjes , van derzelver begin ncerdaa-

„ lende , ftaan rondom den Styl , gelyk in de

a, Vosfebesfcn. De Vrugt , die rond is , van

a, boven plat , met agt Streepen , en viertan-

», dig , rypt aan binnen de Bloem. De Styl

„ is enk'cld , aan 't end dikker. Welk ten

verfchil van dceze Kenmerken met die van

s, MaGNOLIIS, VAlfctflöïj tr rr i u S

Ik kan niet zien , dat dit zo wyd verfchilt

van de gedagte Kenmerken van dit Geflngt.

Doktor Scopoli merkt aan, dat de Meel-

knopjes ros zyn , van langte als het kromme
Draadje , van onderen in twee fpitfe witachti-

ge Borftels , die voorwaards ftrekken , uitloo-

pende. De Styl
,
zegt zyn Ed. , is paarfch , van

langte als de Kelk.

Behalve het algemeene gebruik der Hey tot

Bezems , Boenders en dergelyke Tuig , waar
toe de Ruige , die van fommigen onderfcheiden

wordt , zo wel als de Gladde dienen kan , heeft

dit Gewas ook , zo fommigen willen , in de

Geneeskonst zyne nuttigheden. Dat het Af-

tookzel van Hey den Steen inde Blaas vergrui-

li 3 zen
11, DEIL.IV. STUK,
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Af
"

l
Zen Z0U ^unnen • Seïy^ Matthiolus ver-

vii. zekert , gaat boven alle geloof maar dat

Hoofd- het gedertilleerde Water van de aioemeo de
5T

«ni Ont^ccIc,ng der Oogen wegneemen kan , en

de Olie , daar die in getrokken zyn , de

Huidkwaaien van 't Aangezigt geneezen, heeft

niets tcgenftrydigs in. Op fommige plaaifen

wordt de Hey , in plaats van Hoppe , tot

het Bier brouwen gebruikt. Voor de Honig-

byën (trekken de Bloemen tot een onuit-

putbaare VoorraaJfchuur. Ook verfchafc het

Loof Voeder aan het Vee. Men kan de Hey,

in planr* vnn Hout , branden : in Schotland

dient zy , met Strc o i„,rW Kiev ftekneed, tot

het maaken van Muuren ; als ook rot vulling

van Niatrasfen om op te flaapen, maakende

,

door haare opdroogende hoedanigheid
, eene ge-

zonde Legerftee , veel in de Boven! indeö ge-

bruikelyk. füaar, voor 't overige, is dn Kruid

een zo groote Landplaag in Swiczerland, Fin-

land en elders , dat 'er een Spreekwoord onder

't Landvolk daar ter plaats is , hoe eindelyk

twee Plantgewaslen den gcheclen Aardbodem

vervullen en vernielen zuil- n , dc Heide caa-

melyk en de Tabak ;
zekerlyk hadden zy 'er

de I'hee by^edaan , indien zy die gekend had-

den , zegt onze Ridder. Zouden zy dan aldaar

het middel niet wectcn, om van onvrugtbaare

Hey-Grondm vrugtbaar Land te maaken , door

die af te branden , naamclykj gelyk men hier

op dc Veluw doet ?



.2, Deel, Pl aat xxiii.
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.Nu volgen zeven Soorten , van de Kaap der III»

Goede Hope , of uit Afrika aftomftig : te ^f'
1*"

weeten. f°™f
(2) Heide met gebaarde Meelknopjes ; de Blos- „.

men fpits Eyrond , famengchoopt , g^l
uft

T

J
eA

van Kleur; de Blaadjes J'mal en tegenover Goeie.

elkander.

a. Met gebaarde Meelknopjes en drievou-

dige Blaadjes.

(3; Heide met— Blaasachtige Eyronde

Bloemen , die enkeld zyn , met den

daar binnen bejlooten. ge.

Dit is een hooge Heefter, wiens Bloem ,
naar

die der Alkekengi gelykende , de grootte van

een Eikel heeft.

(4) Heide met '» Jt£*
den Styl binnen en Jptfe Kelken , getrost.^

Deeze heeft Biesachtige Takken, die aan 'i^LE*'

end wederom een Aair uitgeeven.

(5) Heide wet — de Bloemen Slyme-

n£siyuierig«.

Erica AnA. Arift. Cor. ovaris acuminacis , Flor. iuteis

( 3 > Erica —
inclufo, Flor, foli

(4) Erica—
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vu. btnde*

stuk. Tot deeze Soort wordt betrokken de Vzer-

Heidi. kleurige van Bergius, dus wegens de Kleur

der Bloemen getyteld, niettegenftaande dezelve

viervoudige Blaadjes had. Hier heeft zy van

de Slymigheid der Bloemen den bynaara. De
Blaadjes zyn fmal , klein en kort , tegen de

Takjes aangedrukt.

£«i*kc '

^aast voeël llier die Soort van Kaapfche Hei-

tixiiii. de uit mync Verzameling , welke ik den by-
r'*- u naam van Pulchella of Sierlyke geef, om dat

zy in fchoonheid , zo van Blad » ajs Blpem en

Kleuren 3 boven vecl^ nnderen uitmunt. Een

Takje daar van is in Fig. i , op de nevens-

gaande Plaat XXIII, naar 't leven afge-

beeld. Myn geheele Tak is ongevaar een Voet

lang , rond en röodarhH^ Afchgraauw, verdee-

lende zig in zwiepige Takjes en deeze in dun-

ner Rysjes , die roodachtig zyn en als 't ware

uit veele Leedjes beftaan , gelyk zig in de on-

gebladerde openbaart. Die dunne roode Rys-

jes zyn digt bezet met gladde Blaadjes , als te-

gen den Steel aangeplakt , iets korter dan de

Leedjes , drie in de omtrek van het Takje

,

ongefteeld. De figuur van deeze Blaadjes is

ovaalachtig , verwonende zig byna als een

Tarwe- Graantje, met een Sleufje op de Rug,

{lie eenigermaate rond verheven is, en de an-

dere zyde, tegen het Takje aan, vlak of zelf*
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ïngeboogen. De Kleur derzelvcn is geelachtig lil.

groen. Tusfchen decze Blaadjes komen de
AF^L'

Bloempjes uit ieder Leedje voort , die eene Hoofd-

Aair famenftellen , welke dit Gewas niet wei" ST^
nig verfiert. Ieder Bloempje heeft een aan.

merkeïyk Steeltje : het is Eyrondachtig , met

een Kelk van vier Blaadjes , die hoog purper-

rood zyn , bevattende een éénbladige Vleefch-

kleurïge Bloem , met een klein , in vjeren ge-

deeld , Mondje. Hier binnen zyn de deelen

der Vrugtikaking, een paarfche Styl met een

grootkoppigen Stempel, die geel is, benevens

de Meelknopjes , op hunne Meeldraadjes zit-

tende , vervat ;
gelykmen die Deelen by A,door

üerke Vergrooting, eicc afgebeeld, om dus dui-

delyk te doen blyken , dat de Eyronde Meelknop-

jes met twee Baardjes zyn voorzien ; het welk

insgelyks in de Bloemen der Gewoone Heide,

daar men hier Bezems van maakt, plaatsheeft;

doch de kleinheid van decze Knopjes als een

Zandje maakt , dat men zulks naauwlyks kan

nagaan, dan met een Vergrootglas of Mikros-

koop.

Weinig, beken ik, verfchilt deeze in de

meefte opzigten van de befchryving , welke onze

Ridder van de Mucofa of Bergiüs van de

Ferrea geeft ; maar zo veel echter, dat ik ze

niet tot die zelfde Soort heb kunnen betrek-

ken.

Ii 5
II. Deel* IV, $rus«

(<5) Hei-
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III* (6) Heide met geb. Meelknopjes driev. Blaadjes
AVm L' en Klokswyze Bloemen , met omgeboogen KeU
Hoofd- ken', den Styl ingejlooten.

STUK»

vi. Deeze naar gedagten Heer gebynaamd door

"^«iuM-den Ridder, is een ruig Heeftertjc van twee
fehc Voeten hoog , met imalle Blaadjes , die een

weinig gehaaird zyn , hebbende aan 't end der

Takjes open Bloempjes , paarfch van Kleur.

vii
(7) Heide met — Klokswyze Bloemen

D-fres/a. dun gezaaid, den Styl ingejlotten, en leg-

Hurkende.
gendg Takje^

(S) Heide met — KMswyze Bloemen ,

FiiuüfèrM.
aan Kroontje » den Scyl ingejlooten heb-

(oj Heide met Klokswyze Bloemen,

ylriJi- die verjlrooid zyn , den Styl ingejloêten.

purpurta.

Gioenpaar. rjeeze soorc van Heide is in Portugal , door

Clüsiüs, waargenomen , en maakt zyne Der-

(7) Erica

aris , Caule depresfo.

(*) E»<* ~
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de, met Bladen van Coris , uit. Hy fchryft IÜ.

'er viervoudige Blaadjes aan toe, dat eene Ver- v^
u"

fcheidenheid is van deeze Soort, volgens L 1 n- Hoofd..,

wjevs. Zy groeit, onder de Heiden, taame-
STUE*

lyk hoog en Heeflerachtig , zyndc boven Lisla-

bon en aan de Taag gemeen , alwaar zy in 't

midden van den Winter bloeit. Het Loof is

van eene famëntrekkende hoedanigheid. Van

deeze worden , volgens Garidel, de meefte

Bezems gemaakt , die men te A;x in Provence

verkoopt.

(10) Heide met Kloknvyzc Bloe- x.

men , die ruig zyn, den StyL ingegoten. P«"*?hl-

Deeze, gclykde beide volgende , zyn weder-
t

. i

V
%

yfbladl*

om Kaapfche. Bergiüs heeft deeze Kruik-

achtig geheten, wegens de figuur der Bloemen,

en daar toe de gene , welke onze Ridder bevoo»

rens Vyfbladig genoemd hadt, betrokken.

(11) Heide met Klokswyze Bloemen , X i.

den Styl ing'Jlooten en driebloemige
, o»-^*^*^,

gejteelde , Schubachtige Kelken. nge.

De zwartheid der Meelknopjes in de witte

Bloe.

(io) Erua Anth. Arift. Fol.rernïs, Cor camp. Stylo ine!.

f,"t) Erica Cor. camp. Styl. incl. Cal.

i m ricJtis , mfloiis, fesfitibus. Mant. 6c. Öurm. Predr. n.
ferica L meina. Bfrg. Cap. s>+ . Ene. Afr. Fol. Corio* miaois

tl. al w. SEB. Kab. li. p . „. T. f. ? , A fi.

li» bnu iv.« sxuh*



jo8 AgtMANNige Heesters.

III. Bloemen , geeft 'er den bynaam aan. Ber-

Hoofd
L

" c,us hadtze LorkachtI*ge getyteld, alzo het

vn. Loof eenigszins zweemt naar dat van den Lor-
STÜK

' kenboom. De Blaadjes , zegt hy, zyn fmal

en kort, van boven plat , van onderen rood
,

met een Sleufje, glad en gefteeld, uitgebreid,

drie by elkander,

xii. {ii) Heide met Klokswyze Bloe-

viïuSdT.' men , den Styl uitfltekende , de Blaadjes

«e' zeer vlak.

Deeze heeft de Blaadjes ovaal, fpits, aan

de kanten gehaaird, en op een vry grooten af-

fland Kranswyze om den Steel geplaatst , 'c

welk dezelve duidclyK van all- de voorgaanden

onderfcheidt , en te regt den bynaam geeft. Pe-

tiver heeft de Blaadjes by die der Vecnbesfen

vergeleeken , en de Takjes zyn ook nederhur-

kende, de Bloemen Violet.

xin. OS) Heide met — Klokswyze Bloemen
$C

Ztml'.
en een uitfteekende Stempel , als een Schildje.

Deeze Soort van Heide is in geheel Spanje,

Portugal en de Zuidelyke deelen van Vrankryk,

zeer gemeen, zo Clüsiüs aanmerkt, wor-

dende , zegt hy, in die wyd uitgeftrekte Woe«
fte-

lierg. Cap. ioo. Pluk.. M*m. <

Cor. camp. ftigmate exCe

quaita. Clüs. Hifi. I. 4*. W
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ftenyën en ongebouwde Landen boven Bour- Ilfc'

deaux, naauwlyks eenig ander Heefter. Gewas
Ap

J
)

I

£
If
L*

gezien. Zy groeit op tot twee Ellen en fom- Hoofd j

tyds meer hoogte , hebbende broofch Hout enSTUK*

kleine dunne Blaadjes, die ligt afvallen. De-

zelve is evenwel , zo hy aanmerkt , tot het

maaken van Bezems zeer bekwaam.

(14) Heide met Klokswyze Mo*'
Arf™;m

men met een uitfteekende Styl , de Takjeszoomzch-

PV-

Onder alle de Soorten vanHey is deeze moog-

Jyk de hoogfte ; weshalve zy , niet onbillyk

,

den bynaam van Boomachtige voert. Clü-
sius, by wien hrt ^Bcrffc is, zegt dat de-

zelve fomtyds hooger dan eens Mans langte

groeit ; dat zy zeer Heefterachtig is, hard van

Hout, uit den rooden zwartachtig, met kleine,

korte Blaadjes , die by vieren om de Takken

geplaatst zyn , van een zeer famentrekkende

Smaak : dat de Bloemen Troswyze het boven-

tte der Takken beflaan, zo dat men dikwiis de

grootfte Takken , ter langte van een Voet

,

daar mede beladen ziet ; zynde deeze Bloemen

hol als een Bekertje, langwerpig , welriekende

,

fchoon wit , of naar die der Lelietjes van den

Daïe gelykende.

Deeze

(14) EricM Anth. Atlft. Fol. ternis Cor. camp. Stylo exfer-

to , Ramulis incanis. Erica Cons folio prima. Clus. Hifi. I.

Hhp. 108. ie iosu Eur. Erica maxima albe. C. B. Pi* 4jj,
Gort. Btlg.

11. dkx. iv. sraa
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III. Dceze groote Soort van Heide hadt die ver-
Ar

vu
BL

* vaarde Man in de Woeftynen van Portugal ,

Hoofd- tusfchcn Lisfabon en Conimbra , als ook aan
ITUK* de Taag gevonden

,
bloeijei de aldaar in Movem-

ber en December. Men vindtze ook, volgens

Gerard, in Bosfchen aan de Zeekust van

Provence. Volgens Commeltn valt dezelve

op de Veluwe op verfcheide plaatfen, en veel

omtrent Harderwyk.

b. Met gebaarde Meelknopjes en viervou*

dige Blaadjes.

xv. (15) Heide met - die Borftc'ig zyn t

tJl*
me*~ Bloemen bolrond , den Stjl ingejlooten

Sphnterige, met een dubbelen Stempel.

Deeze , van de Kaap afkomftrg , is VeeU

kroontjes draigende getyteld van den Heer

8 e a gi ds , om dat de Bloemen veel Kransjes

om de Takjes maaken : ten minfte wordt die

tot deeze Soort betrokken
, niettegenftaande ik

daar in niet gemeld vind van eenen dubbelen

Stempel , zynde de onderfle rondachtig , de bo-

ven fie in vieren gedeeld, zo Linn^eus aan-

tekent. De Kelk is korter dan de Bloem c'ie

paarfch ie , en groen , de Bhadje? zeer fmal en

tegen de Takjes aangedrukt , die Draadach-

tig
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tig dan en fplinterig voorkomen , waar van de
A^^

bynaam. vu.
_. Hoofd-

(16) Heide met Klohwyze 5Zo«-STÜK.

men, den Styl ingejlooten , de Kelken op ^xnT
.

de kant gehaaird. wydgS

Tot deeze Kaapfche Heide wordt de Wyd-

gemikte van Bergius fhuis gebragt. De

Blaadjes zyn eenigermaate Stekelig of ruig; de

Bloemen komen by losfe Kroontjes aan de top-

pen van de Takjes voort.

(17) Heide met Eyronde Bloemen , T™;,
tot Hotfdjes vergaard , den Styl ingejloo- Dop-m-

ten, de Blaadjes ruig,
e*

Tot deoae Soort wordt de uit den rooden

zwartachtige Bezem -Heide van Bauhinus
betrokken , welke de basterd - Heide of Te-

tralix van Ruppiüs zou zyn, daar Haller
een byzonder Geflagt van gemaakt heeft. De

ruigte der Steeltjes en Bladen, de vergaaring en

gedaante der Bloemen , onderfcheidcze genoeg-

zaam van de voorgemelde Soorten, 't Is een

laag

<i6\ Erica Anth. Aiift. Fol. fluat. Coi. Campanulatis , Stylo

IfcDStt. IV. STUK,
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laag Gewasje, zelden een Voet hoog, eri dik-*
F
vzf.

1-
wils neerhurkend voorkomende onder de andere

Hoofd- Heiden , of alleen op Moerasfige plaatfen en
*TtJJC* vogtige Heygronden door geheel Europa , en

zelfs in onze Provinciën , alwaar menze, vol-

gens den Hoogleeraar de Gorter, Dop-

Heide of Fyne Heide noemt.

pIaiIcm
^e^c "— Eyronde Bloemen i

Ruigbioc- die ongejieeld op 'zyde zitten, den Styt
m&e

' ingejlooten , de Blaadjes ruuw.

Hier is ook de Kleinbloemige t'huisgebragt ,[die

bevoorens een byzondere Soort uitmaakte. Dee-

ze en de negen volgende, wederom, zyn van de

Kaap afkomfb'g.

xix. (i9) Heide met lange Bloemen , dit

Dennbiadi-
ongejteeldzyn , den Styl ingejlooten hebbende

.

£C
' Van deeze Soort , die van anderen Genever-

bladig genoemd wordt , zyn de Bloemen Rol-

rond , en tweemaal zo lang als de Bladen ; Aairs-

wyze vergaard , hangende nederwaards , hoogrood

Van Kleur.
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De Bloemen van deeze zyn Eyrondachtig , UT.

'een Duim groot , Bloedrood , zo wel als de 'JJf
1*

Kelk , die zeer kort is en de Stempel van den Hoofd.

üitfteekenden Styl, als een Knopje, vierhoekig

:

STÜK-

de Blaadjes Elsvormig fraai, digt en ruuw.

Czi) Heide met Eyronde Bloemen

die famengehoopt zyn , den Styl uitfteeken- wolüje.

de, de Bladen Wollig.

ÏL Met gekamde Meelknopje* en drievou-

dige Blaadjes.

(22) Heide met de Bloemen rond xxn.

Klokvormig , aan 't end der Takken, den „^jfc?
Styl ingejlooten.

mise»

Deeze fchynt van de Driebloerhige van B è r-

Giuste verfchillen. Zy heeft de Takken en

Steeltjes ruig , de Bloemen van langte als de

Kelk.

(23) Heide met -— de Bloemen rond xxiii.

Klokvormig gedekt , den Styl ingejlooten,

<fe Blaadjes Schubachtig geplaatst. tigc',

(24) Hei-

(al) ÈnMAnth. Atift. Fol. quat. Cor/ov. Sty!oexferto,Fol.

juscongeftis.Er. fol. lineari-fubulatii ten»

&c. J/orr. CAtf. i4«. Afr.
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(24) Heide met — de Bloemen Ey-
rond gedekt , den Styl ingejlooten , den

Stempel in vieren gedeeld.

(25) Heide met de Bloemen Eyrond

met Tolachtige Kelken , aan Kroontjes

,

den Styl ingejlooten , met een geknopten

Stempel.

(26) Heide met de Bloemen Jpits

- Eyrond, den Styl ingejlooten; den Kelk,

Gewrïchte. die gekleurd is, langer dan de Bloem.

xxviT. (27) Heide met de Bloemen Eyrond,
Cshcin*. den Styl ingejlooten , de Kelken Raderach*

jckelktc. tig uitgebreid,

Hier wordt de Gnaphalodes van Bebciüs
fhuis gebragt , in welker befchryving ik echter

geen gewag gemaakt vind van die hoedanigheid

der Kelken , noch ook niet , dat de Blaadjes

driekant zyn , de Blikjes overhoeks , de Stem-

pel

(24) ErkdAnth,Cti&. Foh tem. Cor.ovatis reitJs , Stylo in-

clufo, Stigraate quadrfpartito. bfrg. Cao, 119. Er. Afr. tenui-

folia üncdonis fl^re. Plhk. Mant. 68. T. S4«"- f- ï'l. Afr.

(zs) Erica Cor. ovatis
, Stylo fnclufo

, Calyci-

bus turbinatis , Flor. umbellatis , Stigm. capitato. Berg. Cap.

los. Erica CapenGs , Coiidis folio, Flore rubello. Pet. Gaz.

p. 7. T. 3. f. 7- Afr.

(z6) Erica Cor. ovarfs acuminatis , Stylo io-

clufo Calycc coloiato longiore. Syst. Nat. XII. p. 26*.

JUant. 6 S . Afr.

(z7) Erica cor. ovatis, Stylo inclüfo , Calyci-

bas patciuiïfiBjïs watïs* Eika Gnaphalodes. BEBG. Cap. 119.
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pel ftomp , gelyk thans gezegd worde van deeze UT-

rond, den Styl byna uitfteckende , met een*
TV1

geknopten Stempel. ™
r

De Laage Heide met een Afchgraauwe Schors wel*
1

en Aardbefie- Booms Bloemen , van C. Bau-
hinus, maakt deeze Soort uit, welke van

de Kleur haaren byna3m heeft. Dezelve groeit

in de middelfte deelen van Europa en in \
Ooften , zegt onze Ridder. Menigvuldig komt
zy voor , in Engeland

, volgens Ray: men
vindtze op onze Hcijen , buiten Utrecht en

Naarden. Het is de Zcadc van Clusiüs,
welke die Kruidkenner zo in Engeland boven

Windfor , als in Vrankryk boven Pafys , en in

Spanje ,
waargenomen hadt , geevende maar te-

dere Rysjes tot den Wortel uit, zonder eenige

Steng , en de Bloemen fchoon donker paarfch en

groot hebbende , even als die van zyne Vyfde

Soort , welke Heeflerachtiger was , en omtrent

een ElJe hoog, in Portugal boven Lisfabon ge-

mecD. G e r a it d wil , in zyn befchryving der

CLU«. Hifl. I. p. +7. Hisp. Ic. p. n«. GER. Prov. 237. GORT.

Belg , 112. fi. Erica ternis per intervalla Ramalis. C. B. Pin,

4ïö. Erica Cmïs folio «juinu. Clus. Paan. Ic. p. uj.

Soort.

(28) Heide

Planten

(28) Erica Anth. Cnft. Fol. tern >r. 07. Stylo fubexfeito ,

Erica humilis Cortice

Kk 2

II. Déei* IV. Stuk,
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in. Planten van Provence , dat de eerstgemelde
AF
vn!

L
*flegts een Verfcheidenheid zy van decze, wel-

Hoorn- ke te vooren door de drievoudigheid der Tak-
5TUK

* jes onderfcheiden werdt. Men zegt thans, dat

de Bloemen blaauwachtig zyn in deeze Soort.

(29) Heide met Klokswyze kleine

Bloempjes, den Styl uitfteekende.

Dit is wederom een Kaapfche , tot welke de

Duizendbloemige van Bergiüs betrokken

wordt , een laag Heeftertje , dat de Blaadjes

fmal en ftomp , van boven plat, van onderen

rond heeft , Schubswyze op zes ryën geplaatst

;

de Bloempjes kicin en kort gelteeld , tot een

Cylinder famepgehoopt, Afchgraauw van Kleur.

Heide met de Bloemen RoU

'c rond, den Styl uitfteekende , de Blaadjes

uitgefpreid.

In Spanje is deeze waargenomen door Alt-
s t roemer, De Bloemen waren byna onge-

fteeld, driemaal zo lang als de Kelk, met grys-

achtige Slippen , den Styl geknopt hebbende en

de Meeldraadjes met twee Baardjes gekamd
,

ingeflooten, in tweeën gedeeld.

K Met gekamde Meelknopjes en vier-

voudige Blaadjes.

C30 Hei-

(19) Erica Anth. Crïft. Fol. tem. Cor. campanul. Stylo

»fcrto , Flor. ininutis. Erica railfefbra. Berg. Cap. 9«. Aft.

Erica cor, Cylindr, Stylo «fcito , Fol.
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f31 ) Heide met — de Bloemen opge. III.

blazen Eyrond, byna enkeld, denStyl in-
AF™*u

gejlooten hebbende, Hoofd-

Deeze heeft de Bloemen Lymerig en

grootte als een Erwt, waar van de bynaam. Zy ErWtb

is , zo wel ais de zeven volgende Soorten , van misc»

de Kaapafkomftig.

(32) Heide met de Bloemen Eyrond, xxxu.

ongefteeld, zydelings geplaatst. S"""
Ruigbladi-

Deeze , van Bergius ontleend , heeft de ge

Blaadjes als Spiraalswyze om de Takjes ver-
P1
jr£*

n
£

iïrooid, gelyk in de Lycopodium ,_zo_jiat de-

zeiven moeielyk te^ teJlcrr-zyn , zegt de Ridder.

In alle opzigten., byna , behoort tot deeze

Soort dat Kaapfche Hey- Gewas, waar van ik

een Tak heb, omtrent een Voet lang, die rond

en Houtig is , donker paarfch van Kleur , met

Lidtekens, zig in drie dunnere en deeze weder-

om in dunner Takjes verdeelende , welke digt

begroeid zyn met tropjes van vier of vyf fmalle

rondachtige Blaadjes, donker groen van Kleur,

ftomp en krom , uitgefpreid , bezet met dunne

witte

StyloLclufo, FJor. fubfolitariisAïRG. Cap. 101. Afr.

V 3 i) Erica Cor. ovatis , Flor. fesülibus laterali-

bus. Erica Empetrifolia. Berc. Cap. iz». Erica Africana,

Cor. folio pilofa , FIosc. minutis purp. iutcr Ramo* disper-

Cs. PLOK. Mant. 61. Afr.

Kk 3 ...
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HL witte Haairtjes. Tusfchen dezelven , aan de

v£ t0PPen der Takjes , komen de Bloemen Aairs-

Hoofd* wyze voort , zynde byna ongefteeld , Eyrond
stuk. f Bolrondachtig , paarfchachtig rood , bevat-

tende den Styl en Meel knopjes", die onder Fig.

a cp Plaat XXIII, welke de naauwkeuri-
ge Afbeelding van een Takje daar van is , by
Letter B

, door Vergrooting zyn afgetekend :

waar uit zig de hoedanigheid der Gekamde
Meelknopjes, die als tweearmig in deeze

zyn, ten duidelykfte openbaart. Ook is een

Blaadje, op dezelfde manier, daar nevens ge-

voegd, om de ruigte der Blaadjes , die ook op
den Kelk plaats heeft , te vertoonen.

UL Met angebaardeiDgeflootene Meeiknopjes.

SSL (33) Heide mt * Blaadi"^aari>

Dunbiadi- de Bloem en Kelk Bloedrood.
«c.

Tot deeze Soort wordt door Linn^s üs een
andere van Seba betrokken, dan door B er-
gius, die ook de gladde van H erma nn ü

s

met kleine fraay paarfche Bloempjes, welke tot

Hoofdjes vergaard zyn, hier t'huis gebragt heeft,
dat met geen van beiden tfrcok:. l)c Kleur der
Bloemen (trekt tot een voornaame onderfcheiding.

(fl) Met drievoudige Blaadjes.

(34) Hei-

fSJ) Erica Anth. muticls hicïuGs , Cor. Calyceque Sanguf-
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(34) Heide met de Bloemm HL
langwerpig /pits Eyrond , over de eene zy-

Al
'yf^"

de getrost. Hoofd-
stuk.

(35) Heide met de Bloemen by xxxiv.

drieën door een gemeenen Kelk gedekt en ŵ ££
ongefteeld. mige.

Tot deeze Soort wordt, behalve de Spumofaspu^fi

van Berg ius, ook de Scariofavan dien zelf-
Schttimige*

den Autheur betrokken : want deeze twee ko.

men in 't hoofdzaakelyke nagenoeg overeen:

de Styl alleenlyk is in de eerlle ingeilooten ,

in de andere uitfteekende, 't welk een byzon.

der aanzien geeft. De Kelk wordt gezegd

htig te^n en-dBtecdtrieijrTg : dc Bloe-

men Klokvormig én geelachtig ; met een zeer

langen, knikkenden Styl,

Hier moet ik de befchryving laatcn volgen Sptendida.

van een derden Tak myner Kaapfche Heiden

,

GlanZ!gc'

die ik de Glanzige noem , om dat zy een"
1'*™*:

Glans heeft op het Loof, zynde in Fig, 3,

op Plaat XXIII, afgebeeld. Dezelve,

naamelyfc , heeft de Meelknopjes ftomp of on-

gebaard en ongekamd ,• zy zyn binnen de Bloem

befiooten ; de Blaadjes zyn drievoudig of aan

drie-
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III. drieën Kranswyze om de Takjes geplaatst, en
Afpeel.

de Bloempjes komen by drieën in een gemee-

Hoofd- ne Kelk voort. Dat de Bloemen gepluimd
stuk. zvnj n jet zydeijngs getrost, onderfcheidtze van

Httid
' de naastvoorgaande , dat de Blaadjes drievoudig

zyn van de Dunbladige , en dat de gemeene
Kelk niet Schubachtig maar Bladerig is, van

de laatfte Soort. Gezweegen nog de Kleur der

Bloemen , die zeer bleek roodachtig zyn. De
Stengen zyn donker bruin , rond en taamelyk
dik, hebbende rnyn geheele Tak ongevaar een

Voetlangte. Daar aan komen de Takjes, meest
boven

, Tropswyze by malkander voort , zig
wederom in kleiner verdeeïende

, die altemaal

met gladde groene Blaadjes , by drieën dïgt

Kranswyze, en eenigermaate Schubachtig, be-
groeid zyn. De langte der Blaadjes is omtrent
een tiende Duims ; de figuur gelyk men om
laag , by C , vertoond ziet ; alwaar ook de dub-
belde Meelknopjes , benevens de Styl , met
tferkc Vergrooting getekend, voorkomen. De
Bloemkrans is gaapende en van grootte als de
eigen" Kelk , beftaande de gemeene Kelk uit

vier kleine in 't kruis geplaatfte Blaadjes , van
Kleur als het Loof.

xxxtl C3ö; Heide met — - de Bloemen

Ruigkop- W
P;ge - (36) Erica Anth. mat. inch Fol. tern. Cor. tcStis Calycela-

N. '4. Seb. Kak. I. p. jo. T. 20. f. 1. Erica Camea Ttom*

Bonx. Spei. isxiv. Gaz. V. T. 2. f. 10. A't,
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ongepeld en met een Wolligen Kelk ge-

dekt, de Meelknopjes middelmaatig. vu.
Hoofd*

Hier is de Bloem in vieren ten halve ge-«TUK.

deeld , Homp , niet langer dan de Kelk : de

Meelknopjes byna met den Rand gelyk ;

de vStyl uittekende. Men vindt by Sela,

onder den naam van Afrikaan fche Heide met

een Wollige geelgroene Kelk, de Afbeelding;

waaruit blykt } hoe zeer deeze Soort van de

voorgaanden verfchille.

(37} Heide met de Blomen
*f*J£l

Khkvormig en langer dan de Kelk, die ge- r ~.

f

kleurdis; den Stylj

De zwartheid der Meelknopjes, die ook r

den Rand van de Bloem gelyk komen , geeft

den bynaam aan deeze Soort, wier KelkBloed-

kleurig is, breeder dan lang.

(38) Heide met -de Bloemenm
Eyrond Khkvormig , den Styl uitfteeken-fj*

de , den Stempel Trechterachtig. ™g

^Wfnm^mii
1

' r 1 [Ti

ut : 1

tigmtte infundibuliformi. Mant.

Afr.

Kkj
IU dhl. IV» S-nnu
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III. Heide met groote Eyron-
Ar™u

de Bloemen , den Styl uitjkekende , de

Hoofd- Tros/en over ééne zyde.

STUK.

xxxix. Met reden verwondert zig R a

y

, hoe Ba u-

Ge£a£ele.
HINÜS deeze de Engelfche heeft kunnen noe-

men , terwyl dezelve , zyns weetens , nergens

in Engeland gevonden werdt. Zy groeit , vol-

gens Clusiüs, in Portugal, byna een Elle hoog,

zynde Heefterachtig met dunne Takjes , waar

aan de Blaadjes drievoudig groeijen , maar bree-

der dan in andere Soorten , van onderen wit-

; , op de kanten Haairig en famentrekken-

van Smaak. De Bloemen , die groot en Be-

kcrachtfg zyn , komen ook by drieën , Krans-

wyze , aan de enden der Takjes voort. Op
Zandige plaatfen , omftreeks Lisfabon , was

deeze niet ongemeen. Thans volgen wederom

vyftien Kaapfche Hey- Soorten.

b. Met viervoudige Blaadjes.

SL (4°) Heide met groote gelnod*

Turs.ira. Jte Bloemen } den Styl ingejlooten , de

SS*
*' Blaadjes, een weinig gehaaird.

Dee-

( i 9) Erica Anrh^mut ind. Fol, tem. Cor. ovatis grosfis, Kylo .

*.%&. Erica duodectma. Clus. HIJl. I. p. 46. Oftava. Eisp.

p. 119. Raj. Hifi. ijlt. Eur.

(40) Erica 1 Fo!. quaternis , iubciliaris , Cor.

c:avatis grosfis
,

Stylo inclufo. Er. fpicata , Flori'ms ob-

Jongis,e carneo purptireis. Pluk. Mant. €7. 3*<5. f- 9- Eri-

ca Aft. frutescens. Seb. Kak. I. T. 10. f. 4. Aft.
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Deeze Heeiter groeit aan de Kaap wel twee
Ap *]£

Ellen hoog en draagt zeer groote Pypachtige
V
yf^*

Bloemen, die Wollig zyn, komendede StylftooFD-

byna met den rand gelyk , die in Lancetvor-
STÜK*

mige Slippen is verdeeld. De Meeldraadjes

fteekenby Se ba aanmerkelyk buiten de Bloem,

en de Blaadjes worden Haairig genoemd, zyn-

de zeer kort en fyn.

(4 Heide met — &oote geknot-^
fte Bloemen , den Styl ingejlooten , ^xrorabioc-

Blaadjes glad.
mige*

Deeze komt de voorige zeer naby , doch

heeft de Bloemen ruig , met imalbi^ Slippen

;

Heide met groote ge- Xlii.

knodfte Bloemen, den Styl ingejlooten , de<j£$££
m

Kelken ruig. ««ge-

Ongemeen fchoon vertoont zig deeze Kaap-

fche Heide, wegens haare groote nederhangen-

de Scharlakenroode Bloemen , met lange uit-

denkende Meeldraadjes van die zelfde Kleur.

(43) Heide met groote geknod- XLIIL

^tfMttiMMk; JteCjrin:^

(41) Erica Anth. raut. incl. FaJ.quat. glabrls, Coroll. dav -

fchoone"
gtosfis , Stylo inclufo. Er.Africana. Seb. Kab. II. T. 19. f. S- Air.

(4i) Erica Cor. chv. grosfis, Stylo in-

Denir. 98. ^EB. Kab. I. T. ai. f. 4. Aft.

(4J > Erica Cor. clav. groifls
, Stigmate

H. DEEL. IV- STOK.
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fte Bloemen , en eenen ifigeftooten gekrui»

vnf^ ften Stempel.

2uk!
D

Om dat de Bloemen naar die van 't Kruid

,

Qerinthe genaamd , gelyken, heeft deeze dien

bynaam. Breyn geeft 'er de Afbeelding van

en houdtze voor de Koningin van de Kaap-

fche Heiden , als onder die allen in fchoonheid

uitmuntende. De Bloemen , paarfchagtig rood

van Kleur , zyn aan Hoofdjes vergaard op de

toppen van de Takjes, en Wollig, hebbende

den Kelk als verdubbeld, 't Gewas is Hcefter*

achtig , met vry breede ruuwe Bladeren.

xltv. (44) Heide met Trompetachtige
F
Topbto£'

gebondelde Bloemen, den Styl ingejlooten

raige, hebbende.

In deeze ftaan de Bloemen overend ; zy brei-

den zig aan den rand in vier Hartvormige

Slippen uit , die van onderen rood , van boven

wit zyn, anders ook op de zelfde manier aaa

Hoofdjes vergaard.

xtv. (45) Heide met /pits Klokvor-

vicik'rt?.
m^e Bloemen t den Styl ingejlooten, de

te. Kelken vierkantig heblende.

(46) Hei-

1 hïspido , Cerlnthpïdes
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(46) Heide met — Eyrond Treek- UT.

terachtige Bloemen, den Styl ingejlooten en ^Jgf*
getande Kelken. Hoofd*

stuk.

(47) Heide met Klokvormige XLVL

Lymerige Bloemen , die getrost zyn, den &j
nt;cuia

Styl ingejlooten.
^"yfj*

(48) Heide met Bolronde Bloe*^^-
men , die den Styl ingejlooten hebben en XLV {u

de Kelken eenigermaate gefchubd. Grar.ui*.

(49) Heide met langwerpig Ey-
Ko"^'

ronde Bloemen, die beneden den Top fa- Como/a.

mengehoopt zyn, met der, Styl iv.gefïooten. d^
c "*con

De Bloeai^^irrtleézé'geTïTcén naar die van

de vierendertigfte » en de voorgaande naar de

vyftiende Soort.

IV. Met óngebaarde uitfteekende Meeïknopjes*

a. Met drievoudige Blaadjes.

{50) Heide met de Bloemen Rol- l.

rond, den Styl uitfteekende , enkelde KeLS™"&
ken en zeer lange Meelknopjes.

(51) Hei-

f47 ) Erica Cor. Camp. glutinofis Styio

iiiclufo, Flor. racemolif. Mant. 231. Afr.

(48) Erica Cor. Globofis , Styl. incl. Cal.

(49) Erica Cor. ovato - oblongis , Stylo
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Hl. (50 Heide met de Bloem™
AF

?n!
L

' fPits » dm Styl uitfleekende , gefchubde

Hoofd» Kelken en zeer lange Meelknopjes,

li. Deeze twee verfchiilen weinig in Getfalte ,

Sïmfe. maar bovend 'en zYn de Bloemen in deeze geel

en fcherp in vieren gedeeld ; in de andere rood

en flaauw verdeeld ; terwyl ook deeze de Blaad-

jes op elkander leggende , niet afftandig heeft

,

gelyk de andere.

Lir. (52) Heide met — de Bloemen

Sbioc. Rolrond , den Styl uitfteekende , de Takken
m]&' Wollig.

In dcczo zyn de Bloemen verfpreid ; de Kelk

js zeer klein ; de Styl Haairachtig.

liii. (53) Heide met de Bloemen

w7iÊ£'' met een Wolligen Kelk gedekt , hier en

pigc daar verftrooid, den Styl uitfteekende.

De Welriekende Afrikaanfche Heefter van

Se-

Stylo cxferto,CaI. Cmplicibus , Anth. longis.Cnis. Pluk. Ma>.t.

+S. T. 34+. f. 6. Seb. K*b. II. T. zs. f. 5- Afr.

Oi) Anth. niut. externs, lol ternis, Cor. acutis, Stylo

US' ErFca Plukenetiï. BERG. 91, Afr.

(sz) Erica Cor. Cylindr» Stylo exferto,
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S eba worde hier t'huis gebragt, hebbende de m
Bloempjes van een aangenaamen Reuk , doch

AF
Jjp

de Blaadjes niet Haairig gelyk zy zig in die Hoofd-

van Plukekeï vertoonen. De Kelken STUK'

maaken, in beiden. Wollige Knopjes, die van

binnen hol zyn en de Bloempjes bevatten ,

welke , in die van Petiver, wit waren met

roode Meeldraadjes.

(54) Heide met — de Bloemen' LIV<

Klokvormig , met een gefchubden Kelk ; di

£tyl uitfteekende. dige.

Ten opzigt van het Loof komt deeze zeer na-

by aan de Laricina van Bergiüs, doch de fi-

guur der Meelknopjes^zaLza_daar-«m -onder-

fcheiden.---Be- Bloemen ftaan zydelings
, zyn

wit en binnen den Kelk vervat.

(55) Heide met — — — de Bloemen lv.

Klokvormig, den Styl uitfteekende tn%£j££
Naaldswyze Bladen.

In Spanje heeft de Heer Lo efling dee-

ze Soort van Hey waargenomen , een Heeftcr-
tje met korte gladde , Naaldswyze Blaadjes

,

by

(S4) Erica Anth. mut. exfettis , Fol. ternis, Cor. Cimpa-
.Tiluis, Cal. imbricatis, Stylo exferto. Sp. PUnt.x:. iz. Eri-

(;;) Erica Cor. Campanula
exferto, Fol. acecofis. S? . Plant, N. 2 . Er, Fol. a

beu terni». Loefl. It, ijg. Eur.
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by drieën geplaatst. De Bloemen waren blaauw-

^vil" acntl8 * komende by Kransjes voort , en dë

Hoofd- Meelknopjes hadden , van onderen, een knob-
STÜK - belige Staart.

b. Met vier- of meervoudige Blaadjes.

lvi. (56) Heide met - : de Bloemen
r»rp«ras.

Klokvormig, verftrooid; den Styl uitftee*

paarfchach- kende.

Deeze, in de Zm'delyke deelen van Europa
vallende , maakt de Zevende van Clusiüs,
met Bladen van Coris , uit , en de hurkende
bleek paarfche van Baühinü s. De Kelk is

Elsvormïg; deBWi^n zvT) Rolrond; de Meel-
knopjes diep gefpleeten ; de Bladen drie of
viervoudig, maar aan de topjes Vyfvoudig, zo
de Heer S eg ui er, teVefona, waargenomen
heeft. Zy groeit op veele Zandige Plaatfen
van Portugal, komende de Besfen daarvan, in

de Maanden September en Oktober, te Lisfa-

bon op de Markt te koop , die een Snoepery
voor 't Vrouwvolk en de Kinderen zyn. Men
geeft deeze Besfen ook aan Luiden die een
heete Koorts hebben , tot Dorstlesfchinge , zö
Clusiüs aantekent.

(57) Hei-

(S<) Erica Anth. mut. erfenis, fel. qtmernis. Cor.C**
panulatis, Stylo exferto , Flor. fparfis. 5». Plar.t. N. 10. Eri-

ca ptocumbens dilute purpurea. C. B. Pin, 4S«. Erica Coris

folio feptinw, C«7i. Hijl. I. p. «3. Hisp. p. 117. E«r.



^""menKlokvormig, enkeld; den Styl uitftee-
A™"t"

kmde
' ^tukT*"

Deeze groeit ïn Afrika en komt ookbyThou- LVn.

loufe, in Vrankryk, voor, zege onze Ridder , 2^fv7n-'

. Zy gelykt naar de vol« de.

(58) Beide met — de Slee- lviii.

men langwerpig, over ééne zyde } den Styl g^J;
uitfteekende.

Deeze is ,
volgens zyn Ed. , de Winter - Plant

,

van de zelfde Soort als de Voorjaars - Plant,

zynde de Vleezige Heide, door den Heer Jao-

Besfen draagt, met Vleezige Bladen.

(59) Heide met vyfvoudige ux
Blaadjes, de Bloemen Rolrond, verfpreid , Makiflm

den Styl uitfteekende.

(57) £**a.

nubtis ,
Stylo «

Dee-

.Campa-

rto , Floribus foli

{J9 ) Erica FOI. qum.s, Wt. cyuna.

fctto, Flor. fparüs. Sp. Plant. N. 13. Erica Fol. Co

iflora. J. B. Hifi. I. P- 35«. Raj. III.p.471.

r^a 6oZ% gort. 2fc/g. N. 3 3 3. Erica Juniperifolia
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Deeze fchynt in Provence byzonder gemeen
' te zyn , wordende de Bloemen , daar van , dik-

wils iu de Tuilen gedaan , wegens haare fraay-

heid;zo de Heer Garidel aantekent. Ray
vondt in Engeland eene Genever- of Denn-

bladerige Heide , met veele Bloemen, waarvan

deeze Soort den bynaam voert. Een Dennbla-

dige Kaapfche is hier voor befchreeven. 't Is

een digt Heefter -Gewas, van taamelyke hoog-

te, met dunne Blaadjes, tropswyze by malkan-

der gevoegd , en aan de toppen met veele

Bloemen beladen. Clusius heeft buiten

twyfel van deeze , als een andere Soort zyner

Tweede Corisbladige , in *t Land omftreeks

Narbonne gemeen, waar van Matthio-
lus, waarfchynlyk , de Afbeelding gegeven

hadt , gefproken.

(60) Heide met . viervoud^
a
' ge uitgebreide Blaadjes

, Eyronde Bloe-

[" men, die verfpreid zyn en een uitjleekende

Styl.

Deeze heeft de Takken wit en hoekig, de

Bladen komen meest by vieren voort ; de Bloe-

men

ticafts Narbonenfis Lob. Hifi. 62c GARI». Aix. \6o, T. it,

SAUV. Monsf. 4<S- GOUAN. Monsp. 19$. GERARD. Prev. 4J«-

(60) Erica Anth. raut. exfertis , Fol. quaternis patenri-

bus, Corollis ovatis , Stylo exfcrto, Flor. fparfis. Mant. 229.

Erica maxima purpurascens longioribus fbliis. C. B. Pin. 41;-

E. Fol. Corios quaternis Flore purpurascenre. |. B. Hifi» I. p.

3; 6. Erica Coris Folio fecunda. CLUS. Hifi. I. p. 4*-

p. UO» Comm. Ind. Hall, p* 34.
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men zyn niet Rolrond, maar volftrekt Eyrond, Hl.

zegt Linnjeus; waar door hy deeze, op de
A
™f*

u
Gebergten van Ooftenryk vallende , van de Hoofd*

voorgaande onderfcheidt. De Tweede xm*TaK*

Clusjus, hier t'huis gebragt , in Portugal

groeïjende, hadt byna eens Mans langte. Of
het deeze dan de voorgaande zy , die men
op de Veluwe en buiten Utrecht aantreft , ftaat

nog te onderzoeken.

O P H I R A.

De Kenmerken van dit nieuwe Geflagt , behalve

de agt Meeldraadjes en één Stempel , zyn , een

tweekleppig Omwindzel , drie Bloemen bevat-

tende a welke vierbladig zyn , bo ven het Vtue**
beginzel , dat^mU^-^^^ Hol-

ligheid.

De eenigfte Soort ( i ) is door den Hoog- i.

leeraar Burmannüs opgegeven , als een$$£
regtopflaande Afrikaan fche Heefter, welke de

Bladen gepaard en fmal Eyrondacbtig heeft ,

de Bloemen zydelings
,
ongedeeld. Onze Ridder

merkt aan , dat zy veel naar de Grubbia van

Berg ius gelykt.

D a P h N E.

Een Bloemachtige , egaal in vieren gedeelde

Kelk , die verwelkt , en de agt Meeldraadjes

infiuit, wordende het Vrugtbeginzel eene één-

(x) Ophir». Sytt. Nat. Vtg. XIII» Ge». 1304. p. 3.7,

LI 2

IJ. DEM. IV. STU».

I
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HU zaadige Befie : dit maakt , met den enkelden

^vS
1
* StyU de Kenmerken uit.

Hoofd- Dit Geflagt bevat dertien Soorten, waaron-
«tuk. £eT agt ftQ (je Bloemen zydelings en vyf die

dezelven aan de toppen der Stengen of Stam-

metjes hebben. Ver de meeften zyn Europi-

fche Gewasfen.

na h«e
^aPnne mt ongefteelde Bloemen, drie by

MeLTum, elkander aan de Steng, en Lancetvormige

boSSpje. afvallende Bladen.

Onder den naam van Peperboompje is dit

Gewas, wegens den heeten Smaak zyner Bes-

fen , by ons bekend. In Dukfchland geeft men

'cr , gemrrnlvk , den Griekfchen naam Meze>

rèon aan, of noemt het Cliamètea, om dat het

eenigermaate naar den Olyfboom zweemt. De

natuurlyke Groeyplaats is zo wel in de Zuide-

lyke als in de Noordelyke deelen van Europa.

In Provence, Karniolie , Dukfchland, Lapland,

Sweeden en Switzerland , treft men het op de

Bergen en in de Bosfchen aan: doch in Enge-

land wordt het , gelyk in onze Provinciën

,

tot Sieraad in de Hoven gehouden.
Het

Ci) Dtpbne Flor. fesfiïibus terms Caulinis , Fol. lanceolatis

Purg, p. i30,Daphnoides Cam. Eph. 9i7.Sc

Gm. Prov. 4+3. Tbymelia Lauri folio deci

eola foemina. Tourn. Injl. s $s. IÜU, Hetv, i
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Het is een Boompje of Heefter', doorgaans III.

een Elle of ook wel twee Ellen hoog wor- AF^ELi

dende , met ronde Stengen en Takken , die Hoofd-

zeer taay zyn , hebbende een witachtige Schors ,
STUK*

waar onder een groene Bast met eenige Wol-
ligheid , bedekkende een wit Hout. De Bla-

den gelyken taamelyk naar die van den Lau-

rierboom, doch zyn kleiner, en daarom wordt

het dikwils Laureola genoemd of Laurus pu~

tnila, en misfehien heeft, om die reden, onze

Ridder den naam van Daphne, welke volmaakt

de Griekfche naam is van den Laurierboom ,

aan dit Geflagt gegeven (*). Tournefohï
noemde^deeze SoottTl^iel^ rmBt «frziïmde

dus van het zogenaamde Zwarte Peperboompje,

dat men Mannetjes Laureola heette, te on-

derfcheiden. De Bloemen die Aairswyzc, in

't vroege Voorjaar, voorde Bladen, ontluiken,

hebben een zeer aangenaamen Reuk en vertie-

ren dus , als Eerftelingen van de Lente, een

Bloemtuin ongemeen. Men vindt 'er , van

deeze Soort , met witte Bloemen , die men

Witte , en met roodachtige Bloemen, die men

Roode Peperboompjes tytelt; maai- het grootfte

verfchil beftaat in de Kleur der Besfen , welke

aan de eerften volkomen geel , aan de laatften

hoog.

(*) Nomen (T£y**k*)displicuitLinnato; fedGrarcum est,

innocentiu» lqvam\Dapbnt , quavetisfima Laucusest. HAfci.»

LI 3

II. DKU IV 4
STUK.
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III. hoogrood voorkomen. In het Gewas heeft

AFD
vn.

L
' ook eeDiS verfchil plaats, dewyi de Witte veel

Hoofd- fterker opfchieten en zig minder gemakkelyk

STÜR' tot fraaije Bloemboompjes laaten maaken.

Dencsfen Men wil dat de Besfen van deeze Peper-

8e

cw boompjes , die door 't droogen zwart worden

,

Qnüia, het in de Apotheeken , ten minfte in de Sim-

plicie- Kastjes, bekende Cocco - Gnidium uitleve-

ren. De Besfen zyn ongemeen heet en byna

vergiftig fcherp , brandende den Keel zodanig,

dat hier door eene byna onlefchbaare droogte

en dorst verwekt wordt : weshalve fommige

Duïtfchers dit Gewas KeUerhals heeten. De-

wyi een enkele , ingeflokt , zulks ver-

oirzaaken kan , zo blykt, hoe gevaarlyk het in

de Bosfchen moet zyn , deeze Besfen te vin-

den, voor Memchen door Dorst afgemat, en

dat men , in de Tuinen , niet te veel voorzorg

* kan draagen , om de Kinderen van deeze Bes-

fen, die fchoon voor *t oog zyn, af te houden.

Voorts leveren zy een zeer fterk Purgeermid-

del uit, Waterige Vogten met geweld ontlas-

tende , en kunnen derhalve , door weeking in

Azyn verbeterd, in fommige hardnekkige Kwaa-

ien , by zeer kleine Giften, gebruikt worden ;

doch veiligst zal men 'er zig van onthouden.

De Kwakzalvers geeven 'er fomtyds drie Kor-

rels van in, tegen de Waterzugt. De Boeren

in Sweeden maaken 'er een grappig gebruik

van, floppende het een of ander Kreng vol

met deeze Besfen , om de Wolven en Vosfen
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te vergeeven. De naam is daar van afkomüig , UI;

dat men zig verbeeld heeft , dat zy de Grana*™^
GnWifl of Cnidia van Hippocrates en de Hoofde

oude Grieken mogten zyn ; doch hier van is
STÜK-

geene zekerheid.

(i) Daphne met ongeft.Oxel-Bloemen > Lancet* n.

vormige Bladen en zeer eenvoudige Stengen» Qhddt

De naam van Thymelaa, welke door Tour-

nefort en anderen tot een Geflagtnaam gebruikt

was , om een menigte van dergelyke Gewasfen

te bevatten , geeft onze Ridder aan deeze Soort

,

welke het ^^^^^^^^^j^^^^
n

ven onder den naam van Sanamunda t welke aan

verfcheiderley Planten is gegeven, wegens eene

Geneezende en zuiverende kragt : waar van ik

in deeze niets verneem. Gerard geeft 'er

de Afbeelding van , waar uit blykt , dat het

gladde Blaadjes, als van de Polygala, heeft, en

dat de Groeyplaats is in Provence. Volgens J.

Baühinus fchynt het ook te groeijen in Lan-

guedoken in Spanje (*>
fa*) Daphne
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Afdeel ^ft*^ ^ aP^ne mlitm^eIt
'
zydeh vergaarde Bloe-

F
vnf men s fmal Lancetvormige Bladen en een

Hoofd- Wollige Steng.
STUK.

li*. Dceze, in Oc/lenryk groeijende volgens den

woHige?' Heer Jacquin, fchynt van de voorgaande

te vcrfchillen , doch komt dezelve zeer naby,

en daarom is zy hier geplaatst.

.

m- (3) Daphne met ongeft. zydel. enkelde Bloemen

fcuSg^' en Lancetvormige , gehaairde ,
platte , ver-

gaarde Bladen.

In Portugal groeit deeze, volgens Tourne-
forTjuj in Spr.vj~ volgens Altstroemer,
een Heefter zynde met overhuirkfc Tnkkcn ,

die uit de Oxels der Bladen rondom kleine

Bladerige Takjes uitgeeft , zo dat het Gewas zig

als gekranst vertoont.

lv . (4) Daphne met ongeft. vergaarde Oxel-Bloe>

Tartmrei- mm f de bladen Eyrond s wederzyds ruig ,

witachti* «n geaderd.
ee. Dit

Linnsüs in Spie Plant, doch , behalve de zonderlingheid van

die uiïdtuhhinc- , is het uit GAKiDELen GEKARD ge*

(z*) nlpbr.t Flor. fesfil. later, aggregatis, Fol. lanceolato-

(4) Dapbne Flor» fesfil. aggr. J
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Dit Gewas, omflreeks Marfeille, in de Wyn- Iir.

gaarden, den naam voerende van Tartonraire i

AFT^L'

heeft witachtige Bladen , zo zagt als Fluweel Hoofd.

en groeit ook aan de Zee -Kust van Proven-STUK-

ce, Genua, Corfica en Sardinië, volgens Da-
lechamp , die 'er naauwlyks de hoogte van een

Voet aan geeft. De Bloempjes komen Trops-

wyze uit de Oxels der Bladen voort, welke naar

die van Wynruit of van Myrthen gelyken,

en het draagt Besfen , niet minder heet en fcherp

en van dergelyken aart , als die der Peperboom-

pjes. Van fommigen is het Groote Sefamoi-

des genoemd geweest.

men en Lancetvormige fiompachtige Bla-AipAZ'
den, die van onderen Wollig zyn.

Deezc is , onder den naam van Alpifche gry-

ie Chamelaa, by Lob el afgebeeld, en by
Gesnerus onder dien van Daphnoides, wel«

fee

«jue pubescentibus ncrvofls. Gron» Or. iz$. Th. Fol. candi-

(5) Dapbnt Pier, fcsMl. aggr. Iareralibus, Fol. lanceol. ob-
tufiusculis, fubtus tomentofis. Daphnoides Fol. fupinis hirfu-

flore pallido. Bark. 1c 23*. Thym. Cantabr. Juniperifolia.

TOUKNF. Inji. S9S. HALL. Heh. IS 7. SAUV. Mor.sp. 57.
Chamelaca Alpina folio incano. C. B. Pin. +ö 2. cham. Alpina

ïncana. Lob. Ic 370 /Ï.Cham. Sabaudica Sec. Raj, Hijl.is%%.

Thym. incana. Pluk. Alm. i66. T. 225, f. it

LI 5
IUDeu^IV.Stuk,
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DL ke de Bladen van onderen ruig heeft, 't Ge-
AF

vn!
L

' was groeit 20 weI in de Switzerfche Gebergten,

Hoofd- als in die van Italië en Ooftenryk. De Savoi-

stuk* fcne chamelaea , die als een Byfoort aangemerkt

wordt , heeft het Hout zeer broofch, en be-

reikt niet meer dan anderhalf Voet hoogte.

Ten opzigt van dc ruigte der Bladen is naar

den Ouderdom en Groeyplaats een aanmerkelyk

verfchil, zynde de joDgen Wollig en de ouden

kaal.

tl (<5) Daphne met vyfbloemige Oxel -Tros/en,
L
z^^ de Bladen Lancetvormig glad,

boompje. Dit h het zogenaamd Zwarte Peperboom-

pje , dat dien naam zo wel hebben kan wegens

de donkergroene Kleur der Bladen, als wegens

de zwartheid der Besfen. De natuurlyke Groey-

plaats van hetzelve is niet in de Noordelyke,

maar in de middelde deelen van Europa , op de

Bergen en in de Wildernisfen van Engeland,

Vrankryk , S witzerland , Duitfchland , in 't byzon-

der aan den Rhyn en Moefel en aan 't Meir van

Geneve. Het voert, zowel als de eerfte Soort,

den naam van Laureola of Daphnoides , en is

mede , in de Winkels ,
by den naam van Mezerêon

bekend ; doch dit voert, in 't byzonder, in 'c

En-

(t) Dapbnt Racemis axill. quinquefloris , Fol. Iaoceolatls

gtabris. Hort. Cliff. Ups. &c. Mat. Mei. SAW. Monsp. GOüAN.

CER. &c. Lauieola fempervirens floie viridi
,
quibusdam Lau-

teola sas. C, a. Pin. tfi. TOUIOT. Infi. S9S.D0D. Ptmpt.

3«y.
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Engelfch den naam van Dwarf -Laurel of Spur- III;

ge-Laurel, in 't Hoogduitfch dien van Z«- Af
J™»

landt , in 't Franfch Laureole male of Mannetjes Hoofd-

Laureola. In 't wilde wordt het wel twee El- stuk,

len en hooger, hebbende mede ronde Takken
en eene witte Schors, met dikke Laurierachti-

ge donker groene Bladen , die zelfs door den

frrengften Vorst niet afvallen , noch fchade ly-

den; des het de Hoven met een altoos groe-

nend Loof verfiert , en een fraay Boompje
maakt , niettegenftaande de bevalligheid der

Bloemen , die geen Reuk hebben , gering is.

't Geheele Gewas heeft een zeer fcherpJSaji,

en de Besfen zyn_j}j£j^miod<a ëivddiTyk, dan

die van cTe "andere Laureola; doch van deeze

is meest de Bast in gebruik tot een Schroei-

jend of Brandmiddel , en de Bladen hebben in

Stooving of Pappen , als een oplosfend , ver-

dryvend , verwarmend Middel , in Jichtpynen

uit Koude ontftaan, eenigen naam.

(7) Daphne met zydelingfe tweebloemige Steel- VIL
tjes, de Bladen Lancetvormig Eyrond.

Lc t̂

'

f̂

Toürneïort nam deeze op zynen Reis»

togt in de Levant waar , een Heefter zynde
van omtrent twee Voeten hoog, met zeer taai-

je

(7) Daphne Pedunc. Iatcralibus biflorif , Fol. lanceolato-

owtis. Thymelza Pontict Citrei f©Uis. Toubnf. Itht. 1U T.

11, aau Wt*tm»
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III.
je Takken en Bladen als van den Citroenboom.

vn
EU ®e Bloemen waren ten minfte zo groot als die

Hoofd- der enkelde Hyacinthen , van een aangenaamen
STUK

* Reuk , geel van Kleur. De Vrugt was nog
groen en onryp, doch het geheele Gewas hadt

eenen fcherpen Smaak, gelyk de gewoone Pe-

perboompjes.

viii. f8) Daphne met eengefteeld Bloemhoofdje aan

chhlec'
** end der Takken , en gepaarde , langwer-

fche. pig Eyronde , gladde Bladen.

Dit is een klein Heeftertje, door den Heer
Osbeck in China waargenomen, aan 't end
van zyne TuRTccn f-mp

3>s draagendc van zes ,

zeven of agt, ongedeelde Bloemen.

ix. (9) Daphne met ongefteelde BUemlwofdjes aan
Cn
B™g?'

'
£ end der Takken , en Lancetvormige kaa-

peper. je gefpitfte Bladen.

Deeze Soort wil het Cneorum van Mat-
thiolus zyn. Het is een Plantgewas, veel

naar de Thymeljea gelykende, dat in Switzer-

land , Hongarie en op de Pyreneefche Bergen

;

als ook in Languedok valt. Men vindt het

(9) Üdphne Flor. fascicul. terminalibus fesGlibus, Fol.lan»

reolatis nudis mucronatis. Daphne humifufa &c. SkW.Mns?-

57. Thytnelara minor f. Daphnoides Alphujm. GEStf. Fase.

:. T. 3. f. 6. Th. affinis facie «terna, C.B. Fin.tfi. Cnco-

lim. MATTH. Hi/l. 4«.
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ïnsgelyks in Provence, volgens Gerard, die III.'

de Alpifche Vlafchblaadige Thymekea , van
A
™J^

Tournefort, met zeer welriekende paar-HoofdK

fche Bloemen, daar toe betrekt.
STÜK*

(10) Daphne, met een endelingfeBloempluim iGr.^.
en fmal Lancetvormige gefpitfts Bladen. ThynW«.

Deeze maakt eigentlyk de Thymelaa der Au«

theuren uit , hoewel zy door den naam van

Thymetea met Bladen van Vlafch onderfchei-

den wordt. In Spanje en Italië, doch inzon-

derheid in Languedok en Provence , is zy ge-

meen , wordende aldaar Cante - Perdris of Ga-
rou genoemd. Het is een Heefter dieJom|yj}s

een Duim dikken eea-^il^ Luug, nöfflt, veel

dunne Rysjes uitgeevènde, welke met geduurig

groenende Bladen , als die van Vlafch , maar

grooter , breeder en aan 't end een Puntje heb-

bende, bezet zyn. Aan 't end der Rysjes komen
Pluimen van Bloemen voort, byna als die der

Olyfboomen, waar op Vrugten volgen als Myr-
the-Besfen, doch wat langer, in 'c eerst groen,

in de rypheid Koraalrood , vol van een Sappig

Vleefch, met een enkelen Zaadkorrel, die on-

der een zwart Huidje een wit Merg, dat zeer

fcherp

(10) Daphne Panicaü terminal! , Folus lineari - lanceolatis

acum'matis. Gek. Prov. 444. GouAN Mom?. 196. Sauv.
Mensp. $6. GüETr. Stamp. 2. p. 427. Thymelxa Foliis Lini.

C. B. Tin„ 463. Thymetea Monspeliaca. j. b. HtJI. I. p.

591. Thymelasa. Clos. Hiji. I. p. 87. Hisp, i 7z. DOD. purS.

Ï27. Hijl. des Plant. Lyon. T. 2, p, 811.

Hi miu iv. stok»
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III. fcherp is , bevit. De Wortel is Houtig en

**™f" hard , in tedere Plantjes van figuur als een Ra-

Hoofd- dys, en met een dikke Schors bekleed, welke
stuk* zeer taay is f gelyk het geheele Gewas.

Dus befchryft Clüsius deeze Soort, wel-

ke de oude Kruidkundigen vastgefteld hebben

de Plant te zyn, waar van Hippocrates
het Zaad , onder den naam van Grana Gnidia

of Cnidia , tot een Purgeermiddel gebruikte.

Dit Zaad is zeer heet en fcherp , doch hec

Vleefch der Besfen niet , naar welken het

Pluimgediert zeer gretig is ; zo dat menze ,

in Spanje, even als by ons de Lyfterbesfen , om
Vogels te vangen met behulp van Lymftokjes

gebruikt, 't Gehcdc Gewas ïs van eene bran-

dende hoedanigheid. De Bladen zyn wel, met

de noodige bereidingen en tempering door mid-

del van Azyn of Olie , tot een Purgeermiddel

gebruikt geweest, maar de hedendaagfche Prak-

tizyns , zelfs in Provence , onthouden 'er zig

van. De Verwers gebruiken het om de Stoffen

te verwen ; want het Afkookzel van Garou

maakt dezelven geel, en dan worden zy, door

middel van het blaauw der Weede of Indigo

,

groen gekleurd.

Bo}s & De Wortel van dit Gewas wordt by 't Ge-
Careu

' meen, in Vrankryk , genoemd le Bois pour Us

Creilles of Hout voor de Ooren, om dat men
dikwils een ftukje van deszelfs Bast agter de

Ooren plaatst , tot het maaken van een Etter-

dragt. Sommigen fteeken zelfs maar een Ve-
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zeltje daar van in de Gaatjes der Oorlellen, en III.'

op de een of andere manier ontftaat daar door AF^L«

een groote ontlasting van Vogten , tot genee- Hoofd-

zing van zeere , loopende Oogen , dienftig. STÜK*

Hier van maakte R i v i é r e , in dergelyke Kwaa-

ien, gebruik (*). Sedert eenigen tyd heeft men

een Stukje van deezen Bast , een Nagt in Azyn

geweekt zynde, aan den Armge-appliceerd om
Etterdragt te maaken , tot verligring van de ge-

nen, die met langduurige Borstkwaalen gekweld

zyn. Wy hebben daar van taamelyk goede uit-

werkingen, in deeze Stad, gezien. Die Schors

heeft van binnen zekere fyne Haairigheid en

deswegen noemt men mooglyk , inJtHoo>
duitfch , d it Gewas iWctów#r--T7e^gedagte

Haairigheid en taaiheid van den Bast, hebben by-

na alle de Soorten van dit Geflagt gemeen.

(n) Daphne met endelingfe gefteelde Bloemen

en verfirooide , fmalle , uitgebreide gefpit^S^Zf*'

Jle Bladen.

Hier toe is betrokken de Wollige ThymeUea

met Hoofdjes en zeer kleine fpitfe, digt aan

malkander geplaatfte Blaadjes , van den Hoog-

leeraar J.Bürmannüs onder de Kaapfe Plan-

ten befchreeven en afgebeeld ; maar, alzo de

Bloe-

(*) GARIDBL,^! Plemt. tAix. p. 4*z.

(11) Daphne Flor. terrain. pedunculatis , Fol. fpsrfis lineari-

bus patentibus mucronatis. Thyrn. capitatalanugjnofa, Foliis

II. DUU IV. STUE,
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III. Bloemen daar van duidelyk gekelkt zyn , fchynt

Afdeel, dezelve naauwlyks tot dit Geflagt te kunnen be-

Hoofd hooren.

"xn. O 2) Daphne met dubbelde ongefteelde End'

Okoidtu bloemen , de Bladen Lancetswys' ovaal en
Olyfachti-

te. glad.

Deeze Soort, die de Steng Heefterachtig en

famengefteld heeft, is door Screber, als

in 't Ooiten groeijende , afgebeeld.

Een Bloemachtige , Pypige , ongelyk aan den

rand gedeelde Kelk, waar de Meeldraadjes bui-

ten ftccken , mot Ppn enkelen Scyl ; wordende

het Vrugtbeginzel en \ Ecfic : die

maakt de Kenmerken uit (*).

j De eenigtte Soort (i) groeit aan de Oevers

der Rivieren en Moerasfen in Noord -Amerika,

voerende daarom, niet eigen, den bynaam van

ftmik
'

Palufiris. De Sweeden en Engelfchen in Nieuw

Jer-

(12) Dapbne Flor. geminis terminalibus fesfdibus , Fol. d-

liptico - lanceolatis glabris. Mant. 66.

C*) Van dit zo wel als van 't voorgaande Geflagt wordt in de

befchryving gezegd Caljx nullus , cn in de optelling, aan 't

hoofd der Klasfe: Calyx qaairifiius Corollinus : van *t voon-

^CorollaCorollacea en van dit Geflagt Caljx elimbis Corolli-

Ti) Dirca. Amxn. Acai. III. p. 12. T. 1. f. 7- KALM-

hm. III. p. 8S , lU. DU HAM. Arbr. I. T. z». ThyroeUtf

üs, Viminibus et Cortice valde teaacibus» GaON. Virg. *SS*
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Jerfey noemden het Muizen - Hout , zegt Kalm ; UT.

doch die te Albany woonden Lederhout : de-
A*°?*u

wyl de Bast zo taay als Leer is. By de Fran- Hoofd-

fchen, in Kanada , heette het Bois de PZom&, STÜK-

dat is Loodhout , wegens de zagtheid van het

Hout. De Indiaanen plagten van den Bast

Korfjes , Koordjes en andere dingen , te maa-

Icen. De Europeaanen gebruiken denzelven
,

even als den Linden Bast, om alles te binden»

in plaats van Touw. Waarfchynlyk zal men
'er de Rysjes, even als die der Bindwilgen

hier te lande, ook bezigen: want het Gewas
is zo taay , dat men de Takken naauwlyk*

kan breeken. He_t
,

biyffi-eea-Mccxiui , "fiiauw-

lyks eenar-ManTTangte bereikende 5 met lange

fpitfe Bladen, welke veel naar de gewoone Pe-

perboompjes gelykt, drie neerhangende Bloem-

pjes voortbrengende uit ieder Knop. Door dè

taaiheid van den Bast komt hy ook met de Thy-

meléaas overeen , doch of hy daar mede ten op-

zigt van de fcherpheid der Sappen ftrooke, vind

ik niet gemeld.

G N I D I A»

Hier zyn de Kenmerken : een Trechterswyze

in viefen gedeelde Kelk , met vier Bloemblaad-

jes daar ingeplant : de Meeldraadjes agt en de

Styl enkeld , als vooren ; de Vrugt een enkel

Befie-achtig Zaad.

Zes Soorten , aïtemaal van- dè Kaap, komen

»er in voor , als volgt.

Min (i) Gni-
II. DIÏU IY. STUK.
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III. (i) Gnidia met verjlrooide /malle Bladen,
AF

?i
B
i!

L
' dë Bloemen gekranst.

Hoofd-
stuk. De Ethiopifche Valerianelle met Rosmaryn-

c
^
£a

Bladenj by Seba afgebeeld, en de Afrikaan*

padftiia. fche Rapunculus van den Heer J. Burman-
pynbiadi- NÜSj geeven cen denkbeeld van dit Gewas,

't welk een Heefier is met tedere, hoekige,

paarfchachtige Takken, bezet met lange, fmal-

< le, fpitfe Bladeren , die aan 't end der Takken

een Hoofdje maaken van veele kleine Blaad-

jes, 't welk de Bloemen uitgeeft.

x'Jl Ca) OrMm met Elsvormige , driekante , fpitfe

Gdtmidc. Bladen , aan 't end gtftraalcte ongefteelde

Hoofdjes , met Lancetvormige. Blikjes *

Deeze ruuwe Heefter heeft de Bloemhoofd-

jes geftraald , de Bloempjes van buiten Wollig

;

den rand van den Kelk van binnen glad: vier

Bloemblaadjes kleiner dan de Kelk en Haairig:

van de Meeldraadjes vier uitfteekende en vier

in het Pypje der Bloem.

(3) Gni-

(i) Gnidia Fol. fpsrfis ünearibus , Florajibus verticillatii.

Syst. Nat. XII. Gen. 48*. p. »7*. Kg- XIII, Gen. 4*7- P-

308. Mant. 37j. Berg. Cap. 122. Valerianoides JEthlopia

nervofis linearibus , Floribus Argenteis non galeate. BüBM.

Afr. f. 3.

<z) Gnidia Fol. fubul. triq. acutis
, Capit. lerminaHbuïfcsfiU-

bus radiacis, B»£tós lanceoiati». Mant. 67* Bükm. Pnir, uK
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(3) Gnidia met alle de Blaadjes fpits enfmal; Jtfc

de Bloempjes ongefteeld , aan
9
1 end der

Takken. Hoofd*

Dit Heeftertje heeft Stengen van een half nu
Voet lang , oneffen door de Lidtekens der af-

Jjjf*
gevallen Blaadjes , welke fmal , fpits en glad ^ *

zyn : de Bloemen komen uit het Wollige Top-
je der Takjes voort

, zynde tot Hoofdjes ver-

gaard, kaal en geel van Kleur, met lange fpitfe

Bloemblaadjes : de Meeldraadjes even als in de
voorgaande Soort. In die van Bergius, hier

'aangehaald
,
waren de

^°^^'^^n

^
c^U;"^

"

wonderlyke byzonderheid in dit Geflagt , welke

ik ook in de myne waarneem.

(4) Gnidia met verftrooide Blaadjes , die lang' w.

werpig ovaal, aan den rand ruw zyn.

De Toppen der Takjes zyn hier Wollig, ge-

lyk in de andere Soorten ; de bovenfte Bladen

eenigermaate ruig : de Bloemblaadjes klein en
üitgerand: vier Meeldraadjes uitfteekende, vier

in de Keel; dc Stempel geknopt» ruig of zeer

Fyn gedoomd.

(5) Gni-
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III. (5) Gnidia met Eyronde Wollige Bladen , de

AV
vii
U ' Bloemblaadjes by vieren , de Steng ruig;

Hoofd- de Bloem met agt Borftels gekroond.

*TU
v! De Keel van de Bloem is hier bezet met

Fiuwed
aSt dunDe fmalle Schubbetjes , welke Bergiüs

ackïge.
"
voor het Honigbakje gehouden heeft, maakende

van de zodanigen , onder den naam van Nt&an*

drce , een nieuw Geflagt , en betrekkende daar

toe de Pasferina Sericea van onzen Ridder, dus

genaamd , om dat de Thymelcea Sericea van den

Heer Burmannus, welke als geheel Flu-

weelachtig is, daar toe betrokken was. Deeze

heeft dc Bladen taamelyk breed , ovaal , kruis-

lings gepaard , en de Bloemen naar die van de

Jasmyn gelykende, zeer dun van Pypje, zo ge-

dagte Hoogleeraar aanmerkt,

vr. C<5) Gnidia met Lancetvormige Blaadjes, te*

f?ff
fiti' &m Gander over.

paarbiadi-
Hier de Rjdder zyne Pasferina lavi-

gata , tot welke de Thymeléa met platte fpitfe

Bladen , die de Topjes en Bloemen paarfch heeft

,

ook van den Heer Burmahnus afgebeeld

,

was t'huis gebragt. De Bladen zyn hier als die

der

r fi) Gnidia 3

:aule i

Plant.

(6) Gnidia Fol. oppofitis 1;

Afric. SaaamojMlae prioris Clufii facie. PLUK. Alm. i6j. T. 3SJ.

i. 7. fi. Pasferina lzvigata. S?. PUmt. S i$. Thymela* FaL

flanis a«uti« , Com, 8c Fta. pwp< BW*, dtfr. 117. 49. **
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der Myrthen , doch kleiner , glad en groen ,
UI.

wordende aan 't end der Takjes paarfch , ge-
™**L

lyk de Bloemen , die zig Fluweelachtig vertoo- Hoofd-

nen. Door aankweeking in de Tuinen krygt
,TUK*

eeze Bloemblaadjes, zegt Linn^eus.

Een Bloemachtige Kelk, die egaal in vieren

gedeeld is, met de Meeldraadjes op het Pypje

geplaatst , gevolgd van een Zaad dat een Bast

heeft; maakt de byzondere Kenmerken uit.

't Getal der Soorten is tegenwoordig zes , al»

zo 'er twee of drie zyn uitgemonfterd ; als

(i) Pasferina lange fmatte^vêrhevenronde , *^
in vier ryen op elkander leggende Bladen; mffimts.

de Takken Wollig. tedtodi-

De Wolligheid der Takjes is zeer blykbaar

in deeze Soort, welke de Bladen fmal en over-

langs geftreept heeft , zynde in de befchryving

der Planten van den ClifFortfchen Tuin afge-

beeld.

(a) Pasferina met Fleezige Bladen , van bui- *^

ten glad; de Stengen Wollig* Juiige,*

Hier

Ci) Pasfirina Fol. linearibtw convexi*, qoadrifariam imbri-

catit, Ramis tomentofis. Sytu N*t. XII. Gen. 48+. p. 27u
Vt^ XIII. Gen. 4«9. P- 309. Pasf. Fol. lineaiibus. Hort.

Clif Z4«. T. n. Roten LmgdUt. zoS. Thym. JEtbiop.

fruticofa, Foüis in longum ftriatis Sec. Pms. Alm. 180.

(z) Patftrln* Fol. cainoGs extus glabris , Caulibus t^men-
tods. Thym. tom. Fol. Sedi minoris. C. B. Pin. 461. Sana-

Mm 3 nu*»
II. df.il. IV, Stuk*
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vu,
' Huislook toegefchreeven , en het zal de Derde

Hoofd- Sanamunda zyn van Clusius, die tot meer
?IW

' dan een Elle hoogte opfchiet, groeijende door

geheel Spanje 3 als ook op dorre Steenige plaa$«

fen , aan de Zeekust en elders in Provence,

Zy is , door haare Wolligheid , ongemeen ruig

en van eene dergelyke Purgeerende en bran.

dende hoedanigheid als de Thymeléa en Pe*

perboompjes.

in. (3) Pasferina met fmalle , effene, byna opleg*

Heyacht!* - 8ende Bladen en Klootronde Bloempjes.

*c ' 1 Deeze , een Kaapfche Hecder van grootte

als de cerÏÏe SBotc , Koms in gedaante zoda-

nig met de Heide overeen, dat mcnze, in de

eerfte opflag, daar voor houden zou. De Tak>

jes zyn Wollig; de Blaadjes kort, langwerpig

ovaal en Vleezig ; de Bloemen komen , onger

fteeld, aan de Toppen der Takjes voort, hek
bende een gekleurde, gezwollen Bloempyp

,

gelyk als de Heide, byna Bolrond, De Zaa-

den zyn Eyvormig , zwart en glinflerende.

ïv fa) Pasferina met fmalle gladde Bladen en

tefiitJts. Wollige gefieelde Bloemhoofdia.
ScUopre, Dee .

<nonda Tertra. Clus. Hiji I. p. 99. Hisp. p. ijs. ErêVi^

Onr. T. 19. Sefameidcs parvum Dalechampii.
J. B. Hïjl. I.

Is globofi*. Mant. * } 6. Bubm. Predr. 12.

(*) P*tfirixA lol Iincar. glabris ,
Capitulis pedunculatis ^
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• Deeze Soort, door den Heer J. Burman- HL

nus onder den naam van Thymeléa afgebeeld, VIL

heeft aan de enden der Takken ronde gefteel-HooFD-

de , Wollige Knoppen, bevattende ieder veeIe
STUK'

ongefteelde Bloempjes, die zestien Meeldraad-

jes boven de Keel hebben , waar van de agt

binnenften zonder Meelknopjes.

(5) Pasferina met lancetvormige , eenigcr-

maats gehaairde , opfiaande Bladen , de Gchaahde.

Takken naakt.

Deeze, van den Heer J. Burmannus
zeer wel in Afbeelding gebragt , onder den naam

van Thymeléa met langwerpige
,

fojtfe,M±~dcu

rand gehnairde. Blaadjes", zorrUe'Eërfte Sana-

munda zyn van Clusius, welke gemeen is

in Spanje, wordende van het Landvolk aldaar

Mierda-Cruz, wegens haare Purgeerende hoe-

danigheid, geheten. Hier mede komt, in ge-

ftalte , de Afrikaanfche Heide met Bladen als

van

tomentofis. Pasf. rol. Woiato • Uncaribus gl.bris, Flor. ca-

kat. 2.0%. GlOK. Or. 126. Th. Fol. Charaelatas , roinoribus

hiifutlï. C. B. Pm. 463. Th. Fol. oblongis acutis ad oras

fimbtiatis.' BORM. Afr. 129. T. 47- f. 2. Sanamunda prima.

CLUS. Hifi. I- P- «8- Erica Afr. Rusci folio. S*B. Kak. 11^

p. IS. T. 11. f- 9- BERG. Cap. I2«.

Mm 4
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III. van de Stekende Palm , by S e b a , overeen,
1

Afderl.
j-jus zou Gewas zo wei in Spanje voor-

Hoofd- komen als aan de Kaap , en tevens op den
STUK

* Berg Libanon in het Ooften , volgens de waar-

neemingen van Rauwolfiüs.

vi. (6) Pasferina met gepaarde fmalle Blaadjes »

SnbiM- de BUemen aan 't end en enheld; de Tak-

ken glad.

Onder deeze bepaaling worden hier twee by-

zondere Afbeeldingen van den Hoogleeraar J.

Burmannus betrokken, welken Bergiüs
als Verfcheidenheden aanmerkt. De éénbloe*

migheïd maaTa het voomaarrvfte Kenmerk uit.

Linn^us zegt: „ de Bloemen zyn blaauw

„ en hebben agt Meeldraadjes aan de Keel

;

„ terwyl op den bodem der Bloem de blyken

5 , van agt Meelknopjes verholen zyn.

L A C H N E A.

Een Bloemachtige Kelk, die ongelyk in vie-

ren gedeeld is , en de Meeldraadjes uitfleeken-

de heeft , wordende het Vrugtbeginzel een Zaad,

dat naar een Befie gelykt: maakt de byzonde*

re Kenmerken uit van dit Geflagt, 't welk twee

Soorten, beiden Kaapfe, bevat, als volgt.

CO Lach*

(6) Pasferina Fol. linearibus oppofitis, Fleribus termtnali-

bus folitarüs , Ramis glabris. Be*0. Cap, 128. Thym. Fol.

triquetris , cruciatim oppofitis &c. EURM. Afr. T. 4*. £ *•

Thym. ramofa linearihos foliis anguftis &c. Ibid. T. 48*



Octandeïjc: 553

re Kenmerken uit van dit Geflagt , \ welk IIL

twee Soorten, beiden Kaapfe, bevat , als volgt.^^f"
(O Lachnéa met enkelde Wollige Hoofdjes ,HooFi<

de Bladen viervoudig opleggende.
STVK*

F Deeze heeft de Blaadjes driekantig en buJ-l^^*^
tig; de Koppen , aan 't end der Takjes, met/.^

eene witte Wolligheid omringd. p;ge?
kop~

(s) Lachnéa met famengehoopte Hoofdjes, de ir.

t los en luchtig.
f"ff""*"

Hier wordt t'huis gebragt de Afrikannfche^^
Thymeléa, met Bladen vanPolium, doch frnal-

ler; de Bloemen in Hoofdjes og_de_toppen der

Takjes fmncngehoopt ; zyndè deqze doorBBEYW

afgebeeld en aangemerkt veel naar de Derde

Sanamunda van Clusiüs te gelyken.

Een vyfbladige Bloem , vervat in een Trech-

terachtige vyftandige Kelk, boven het Vrugt-

beginzel, dat eene Befie wordt met vier Hol-

ligheden , die gekroond is : dit maakt de by-

zondere Kenmerken uit.

I -
,

Pe

(i) Lachnéa Capitulii folitaru* Ianatis, Fol. quadrifariao»

irabricatis. Syst. Nat. XII. Gen. +8*. p. Zji. Vtg. X II.

C2) Lachnéa Capïc. confertis , Fol. laiis. Uii. Thytn. Afr.

Folii anguftionbus Foliis. Pluk. Mant. 179. Raj Denir»

54. Saiurxiunda: terti* Clufii affinis , Folii folio. BREÏW.

. DEEl. IV» STUK.
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III- De eenigfte Soort (i), die haaren Geflagt-
A
*vïï?"

naam hecft van den Heer Baeck
' Lyf-Arts

Hoofd- van den Koning van Sweeden , is door den
stuk, Heer Osbeck in China waargenomen als een

BJ'kea Heeftertje , dat ongevaar een Vierendeel Elle

frutescens. n0og wordt , naar de Averoon gelykende en

i*che.

"**
van een aangenaamen Reuk. De Takken van

hetzelve zyn als Roedjes , met enkelde korte

Zytakjes, hebbende gepaarde, fmalle, gladde,

fpitfe Blaadjes, en enkele Bloemen, op Steel-

tjes, in derzei ver Oxelen. De agt Meeldraad-

jes , waar van zes gepaard en twee cnkeld ,

zeer kort en geboogen , hebben kleine ovaal-

achtige MccWmopjes. Het Vrugtbcginzel is

rond : de Styl Draadvormig korter dan de

Bloem ,• de Stempel geknopt. De Chineezcn

noemen het Tjong-ma, en het dient om droog

in de Kasfen te leggen , bewaarende de Klee-

deren voor de Mot.

Van de Eenwyvigen gaa ik tot de Tweewy-
vigen in deeze Klasfe over; waar onder eerst

voorkomt

SCHMIEDELIA.
Een Geflagt, naar den vermaarden Erlangfen

Hoogleeraar Schmiedel getyteld, dat den

Kelk tweebladig , de Bloem vierbladig heeft

,

en de beide Vrugtbeginzels op Voetjes ftaande,

die

(1) Baeckea. Syst. Nat. XII. Gen. *%6. p. 274. ^g. XIII.

Gen. 451. p- 3ïo. 0*B. liin. p. 131. T»b. I,
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die langer dan de Bloem zyn, bevat maar ééne HL
Soort (i), welke op Java groeit , en aldaar

Af
JJj

Bl**

Klinting Birou geheten wordt van de Indiaancn, Hoofd.

zynde onder den naam Van Ufubis door denSTUK'

Hoogleeraar N. L. Bormannus sfgebeeld.&w^-,

Het is een Boomgewas , naar den Vergift-^j^»
boom gelykende , dat bogtigc Takken en drie-

avaan C
"*

voudige Bladen heeft, de enkelde Blaadjes fpits

Eyrond, een weinig uitgegulpt, of eenïgermaa-

te getand , brengende uit derzeiver Oxelen en-

kelde Trosfen voort , waar van de Bloempjes

Kranswyze 'uit een middelpunt fpreiden. De
Bloemen zyn van de gezegde gedaante en Teel

deelen, doch de Vrngt {sjnnzJ^haUaé-.

Een vierdeelige Kelk, zonder Bloem, de agt

Meeldraadjes bevattende en den dubbelen Styl

,

waar van het Vrugtbeginzel een rondachtig

,

tweehokkig, tweezaadig Huisje wordt, zyn de

Kenmerken van dit Geflagt, 't welk naar den

ouden Galenus is getyteld.

De' eenigfte Soort (t) van hetzelve , een
,

Afri- S-f

fïutesceitf , Rosra. foL Tu*, Fit.
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III. Afrikaanfche Heefter , is onder den naam van
Ar

Jnf" Houtige Kali, met een Mosachtige Bloem en

Hoofd. Rosmaryn - Bladen , door Boccone afgebeeld.
stuk. Men vjncjtze ^or Tillius Heefterachtige

Afrikaanfe Houtige Melde , met Rosmaryn»

Bladen getyteld. Boerhaave noemde ze

een Afrikaanfe Heefter, met dunne Rosmaryn-

Bladen , de Bloem en Vrugt van Ganzevoet

hebbende, en Pontedera hadtze She-
r ar dia geboekftaafd.

Het is een woest Heeftergewasje, in de ge-

ftalte van de Tetragonia , maar in alles veel

Rïriner en over 't geheel flaauw getepeld: de
Steng rond , met hier en daar een dun terug

geboogen Borfteltje: de Bladen gepaard, fmal,

ongedeeld
, overblyvende : de Bloemen ook on«

gefteeld, wit, in een gegaffelde Pluim.

Weikmannia.
In dit Geflagt, dat naar den bekenden

Weinmann, die een uitvoerig Werk van
gekleurde Afbeeldingen der Kruiden uitgegeven
heeft , getyteld is , beftaat de Bloem zo wel
als de Kelk uit vier Blaadjes en het Zaadhuisje
is tweehokkig met twee Snuitjes.

vromen-
De eeniSfte Soort CO* den bynaam van

kosm. ten. «. &Fma« Chenopodü, koekh.

Syst. Nat. XII. Gen. 48 «. P- 274. Veg.
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Gevinde voert, is op 't Eiland St. Cruz Hl,

waargenomen door den beroemden Doktor Brow- ™ff
u"

ke. Het is een Heelterachtig Boompje, met Hoofd*

gepaarde Takken en gevinde Bladen, die denSTÜK'

gemeenen Steel gevleugeld hebben ; de Vinbla-

den klein
,

Spatelvormig , van elf tot dertien

in getal; eenigermaate gehakkeld of getand, en

tusfchen de paaren der Bladen komen enkelde

Stoppeltjes voort, van grootte als de Bladen ,

die afvallen. De Takken geeven aan 't end

Trosfen uit, die regtopftaan, uit menigvuldige

witte Bloempjes famengefteld , wier Kelkblaad-

jes ook wit zyn; de Bloemblaadjes Lansetvor-

mig, driemaal zo lang r^MëeTdraadjes eens

zo lang als de Bloem. Het Vrugtbeginzel Ey-

rond , met twee Draadachtige Stylen , die ge-

knopte Stempels hebben.

Onder de Driewyvigen van deeze Klasfe is het

eenïgfteGeflagt,dat Heefters oplevert , genaamd

Paullibia,
Een vïerbtydige Bloem en vierbladige Kelk,

een Honigbakje dat uit vier ongelyke Blaadjes

beftaat: een Vrugt van drie platachtige, Vlie-

zige famengegroeide Huisjes: dit maakt de by-

zondere Kenmerken uit, terwyl de Soorten , op

één naa altemaal Westindifche , thans in getal

verdubbeld zyn, als volgt.

(i) Paullinia met drievoudige Bladen, de Stee- h
len en Steng gedoemd. Dït

Af!!!%ÏC

(i) Paulllnin FoÜis tematiï, Petiolis Caulcgae asuleatis;ftue

t

<

'ndl '
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AfdeÊ
Dit Gewas 9 op Ceylon groeijende , is doof

F

vn
EL

' den Heer J. Bun mankus, onder den naam
Hoofd- van Driebladige gedoomde Chamelaa, met Aaïrs*
•tuk. wyze Bloemen , in Afbeelding gebragt en be-

fchreeven. Het voert aldaar den naam van

Kudhumeris , en fchynt overeen te komen met
de Kaka-Toddaly van Malabar, een gedoomde
Driebladige Heefier, welke Besfen draagt. De
Bladen hebben niet alleen de Steelen , maar
zelfs de middel- Rib gedoomd: zy zyn Eyrond
met een Punt, dik, glad, en groen, zwaar van
Reuk of (tinkende , zo wel als de Bloemen ,

die wit zyn, beftaande uit vyf Blaadjes en vyf
Meeldraadjes hebbende, met roodachtige Top-
jes. Dit getal heeft ook in de Afbeelding van
de Ceylonfche plaats , en gedagte Hoogleeraar
merkt aan, dat de Vrugt gemeenlyk wel drie-,
doch fomtyds ook vier of vyfhokkig is. De-
zelve heeft de gedaante van een Befie, eerst
groen dan bruinachtig of geel , welke in een
zoet Vleefch Zaaden bevat , die Peperachtig
heet en fcherp zyn. Deeze hoedanigheid heeft
ook in de Wortel en Bladen plaats , daar
men in Smeering, Stooving of Pappen

, gebruik
van maakt, om vergaaringen v$n koude Slyme,
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Tsge Vogten, in 's Menfchen Lighaam, te ver- Ut
dryven en te doen verflaan. Commelyn*1'""1*

tekent aan , dat men dit Gewas , onder defifooFo-

Nederlanders , op Malabar , Praatjes noemt :
stuk.

mooglyk om de zelfde reden , als wy vervol-

gens een ander Gewas , door Rumphius,
dus genoemd zullen vinden,

(a) Paullinia met drievoudige Bladen, ^r

'. Ir-~

Steeltjes naakt , de Bladen langwerpig éimmén~

ovaal. dc«

Dit is een klimmend Rankgewas met Klaau-

wiercn , door Plu mi er in ZuiJ^-Wierika

[. Het valt ook ,

volgens den Heer N. L. Bürmaknus, in

Oostindie.

(3) Paullinia met drievoudige Bladen , de nr.

f Steeltjes naakt, het middeljle Blad {J^e.
telvormig,

(4) Paullinia met drievoudige Bladen, de Steel* ÏV.

tjes gezoomd. g£Ï.

||^_ (5) Paul*'

(z) PauUini* Fol. tcrnatis.-Per. nadii, Folioïk ovaro -ob-

IonR is. Hort. CUf. Ui. Seriana fcandens triphylla & racemo-

ft. PLUM. Gen. J4» *. "3. f- * JACQ. T. <Sl, f. 2.

(t) Paullinia Fol. tern, Petiol. nudüj Foliolo medio oïx>-

vato. Jac* T. 6z. f, 3.

(4) Paullinia Fol. tem. Petioüs raarginatis. Hort. Cliff.

isu Cururu fcandens triphyUa. PtUM, Gt*t j*, I« m% f,

*. Uc* T. «i. f. 4 .

H. Dm*.. IV, SWK.
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Ut. (j) Paullinia dubb. driev. Bladen , oliede

A,
vn

£L
* Steeltjes gezoomd, de Steng gedoomd.

ituk. De twee laatftcn zyn beiden klimmende

v. Rankgewasfen , door P l u m i e r in Zuid - Ame-

Mexkaan* r^a waargenomen; de volgende, door den Heer

iche» Jacqüin, ïn de Westindiën.

vi. (6) Paullinia met dubb. driev. Bladen , alk

ÏZfiu** de Steeltjes gezoomd, de Steng ongedoornd.

eS"h?.
a£C

(7) Paullinia met dubb. driev. Bladen , alle

cnrill'a. de kleine Steeltjes gezoomd, de Takken

Kaïibiicue. gedoomd.

VIII. (8) FaulIini;1 met duhb - driev- Bladen, alle de

Curasf*vi< kleine Steeltjes gezoomd, de Takken onge*

Kurasfau- doomd,
fche.

ix. (9) Paullinia met dubb. driev. Bladen , het

Barbaten- middeljte Steeltje gezoomd, de overigen
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(10) Paullinia met driedubbeld driev. Bladen, IH.

de kleine Steeltjes naakt.
Af

?il
L'

Door den Heer Jacquin zyn de Binden stur^
D*

van deeze Soort , zo wel als, van alle anderen, x.

by elkander in Afbeelding gebragt, gelyk men£'V*J;-

deeze ook by Plümier vertoond vindt vedbudü

onder den naam van Heeiterachtige VeeMa- 1^

dige , Trosdraagende Seriana , zynde door hem

in Zuid - Amerika waargenomen. Door Plu-

ken et is deeze, zo wel als de voorgaande,

onder den naam van Cor-Indum bladige Hee-

fter voorgefteld ; groeijende deeze laatfte ook

op 't Eiland van Porto Rico.

(11) Paullinia met driedubbeld drievoudige Bla- xi.

den> de kleine Steeltjes gezoomd. £itern**

Deeze, door dien zelfden Heer, op St. Do- driebiadï-

mingo , in de Bosfchen waargenomen, is een
ge*

Heefterachtig Gewas , dat by de Boomen op-

klimt tot twintig Voeten hoogte. De Takken

zyn rond , glad , gevoord , langen buigzaam:

de Bladen beftaan uit drJedubbelde Bladfteelen,

ieder met drie Blaadjes , welke fpits en onge-

lteeld zyn , boven 't midden onegaal Zaagswyze

getand , de zydelingfen roodachtig , het uiterfte

eens

(10) Paullinia Fol. trirernatis , petiolulis nudis. Seriana

frut. Plum. Ie. 112. Cordis Indi folio &c. Pi.UK. T. i«8.

f. s. jAcq. T. 61. f. 10.

(11) Paullinia Fol. triterr
"

Amtr. Hijl. 110. T. iSo. f. 32. OU. T. 1

Nn
II. DEEL IV. STUK.
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'III, eens zo groot en van agteren fraaist. Uit der-

vu
L

' zelver Oxelen komen Trosfen voort , van vier

Hoofd- Duimen lang , met omtrent vyftig Bloemen.
stuk.

£)eeze Trosfen zyn tot twee Duimen langte

naakt , en verdeelen zig dan in drieën, gee-

vende naamelyk twee gladde platte Klaauwie-

ren uit , van twee Duimen langte. Ieder Steel-

tje van dczelven draagt gemeenlyk vier Bloe-

men, die zeer kort gedeeld zyn, klein, wit-

achtig , met een vuil witten Kelk. Deeze
Bloemen beftaan uit vier Blaadjes, twee nader

aan , twee verder van elkander. Zy hebben
ieder twee Honigbakjes het buïtenlte beftaan-

de uit vier langwerpige, holronde, witte Blaad-

jes , die aan de Tippen geel zyn , regtop

ftaan , en dus in de eerfte opflag naar Meel-
draadjes gelyken , in het onderfte der Bloem-
blaadjes ingeplant : het andere uit vier ftompe

ronde, Klierachtige Lighaampjes
, geplaatst tus-

fchen de Bloemblaadjes en Meeldraadjes. Dee-

ze laatften beilaan een ledige plaats , en zyn in-

geplant in het eigen Kasje van 't Vrugtbegin-

zel. Hun getal is agt : zy zyn Elsvormig ,

ruig , niet langer dan de Bloemblaadjes , en heb-

ben ovaale opleggende Meelknopje?. Drie Vrugt-

beginzels zyn 'er , ieder met een Draadachtigen

regtopltaanden Styl , half zo lang ais de Meel-

draadjes. Deeze hebben enkelde itompe Stem-

pels, De Vrugt hadt zyn Ed. niet gezien.

(12) Pau-
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(12) Paullinia . met gevinde Bladen, de Steel- HL
tjes gezoomd , de Finbladen glanzig.

Ar?"u

Hier toe behoort de Fjfbladige Clematis vanJJ.°°™"

Plumilr., die Troslèn draagt van driezaadige xn.

hoogroode Vrugten , als ook de Hartvormige niet
vïïSadi.

Blaazige Erwten van Sloane,op Jamaika groei* ge.

jende, een Gewas met taaije Ranken , dat zig

om de Boomcn flingert , en aan 't end der

Takken Aairen draagt van geelachtig witte

Bloempjes , waar op Vrugten volgen van Hart-

vormige figuur. Dccze bevatten , in een hoog-

roode Schil , welke aan drieën open fplyt , een

witte Mergachtige zelfstandigheid , cn daar in

tv/ee Zaadcn als Turkfche Boontjes , die bruin

zyn met een zwarte Vlak. In 't Water gefmee*

ten , worden 'er de Visfchen door gedood.

f13) Paullinia met gevinde Bladen en gezoom- xnr.

de Steeltjes; de Vinblaadjes Wollig. woTgcf*

(14) Paullinia met dubbeld gevinde Bladen en xiv.

gezoomde Steeltjes , de ondsrjien vyf> de

bovenjien driebladig. u%
Ccbil~

Lugdh. +64. Clematl» pentaphylli

,91. Pifum corditum non Vefica.

II. Deel, IV. Stuk.
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III. Alle de Verfcheidenheden der Bladen van de

™f
L

' Paullinia, heeft de Heer Jacquik op twee

oofd- Plaaten in zyne Waarneemingen aan 't licht

gebragt.

Thans de Agtreannige Heefters befchreeven

hebbende, gaa ik in 't volgende Stuk, toe

de TieDmarmigen, dat is, die tien Meeldraadjes

hebben, over.

DRUKFEILEN.

Bladz. 44. Aanu
62. Reg. 18.

Lees Anthersc

—— Baccifera?.

Scabiofa.

Uitmuniendfte.

De Plaaten zyn dus ingevoegd:

Plaat XVIII. tegenover Bladz. 41

. . . xix. m 99

. . . XX. 195
. , . XXI. 311

. . . XXIL 381

; . . XXIII.— 503

. XIX. 99


