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'

2. Een Soort van Aspt-
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jes , die hier altemaal tot

één Lighaam famenge-
voegd zyn , gelyk zy zig

by g ppenbaaren; zyn-:
de derzelver Meelknop-
jes "aldaar ook zigtbaar

,

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

tjes van aanhechting,
•ok zeer vergroot zyn-
de

, voorgefteld.
tt. C. vertoont hetZaad-

r.ui-e of Haauwtje wat
grooter dan natuurlyk.
De Haairigheid is hier zo
fyn , dat men die niet
overal heeft kunnen af-

beelden.
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DÜBB ELEHOEDER I GE Hee-
fters. . . i

Fig. i. Een Tak van de Li-

paria Villofa van de

Kaap ,
zynde een zeer

fraay Zilverkleurig Ge-

Wolligheid. iL $ou
Lett. A. vertoont de Bloem

,

en b , c , d, e haare
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ne Lettertjes de deelen

van de Bloem aan en het

Vrugtbeginzel }
zynde
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vcorgefteld , om de

Klierachtige Stippen ,

die zig daarop bevinden,

E E-



ËESCHRYVING

PLANTEN.
BERDE AFDEELING*

De HEESTERS.

VIII. HOOFDSTUK.

Èefchryving van de Heesters,w Bloemen

tien Meeldraadjes hebben, deswegen Decan-
dria of Tiekmannige genaamd , tot

welken de Casfia , Ruta en veele anderen bc»

«&&-&-&n het voorgaande Stuk zyn de Agt-
*

j % mannigen befchreevén : de Negen-

mannigen leveren geert Heefters

yy.Hy'Hïï- uit: des begin ik dit Stuk met de

Tienmannigen , rau vricr dlgcmeene Verdeeling

reeds gefproken is» Het eertte Geflagt* in die

Klasfe voorkomende, heet

DER

8 O P H O R i,

Ècti Vyftandige Kelk , aan dé bovenzyde bul-

tig, bevat een Vlinderbloem , die de Vleugels



2 TlENMANNIGE HEESTERS.

UI. zo lang heeft als de Vlag. 't Getal der Meel*
A
*vih!" draadjes is tien , allen van elkander afgezon-

Hoofd- derd , 't welk deeze en de volgende Soort
stuk. van de ancjere Vlinderbloem - Planton onder-

vife!*™*" fcheidt. De Styl is enkeld ; de Vrugt een

Peul.

Thans zyn twaalf Soorten , uit de drie ande-

re Wereldsdeelen afkomltig , in dit Geflagt

begreepen, naamelyk

I. (i) Sophora Tïïtl gevinde Bladen , de Blaad'

Ai!p«£ jes talryk j ruig 9 langwerpig; de Steng

vosfeftaat
Kruidig.

mgc
' Deeze bevondt zig in de Cliffortfche Tuin

,

zynde onder den naam van Zoethout , met

knoopige als' gewrichte Peultjes, door Bux-
baum afgebeeld en befchreeven. Toürne*
fort hadtze Orientaalfch Ervum , dat over-

blyft , Vosfeftaartachtig , met een zeer lange

Vrugt , geheten. De Groeyplaats is in de Oos-

terfche Landen.

II. (O Sophora met gevinde Bladen , de Blaad-

^K?' jes talryk 3 rondachtig en milig.
^

(i) Sopfora Fol. pinnatis , Foliolis numerofis rillofis ob-

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

Vtg. XIIT. Gen. 503. p. 325. Sophora. Hert. Cliff. i S 6. Er-

vum Oriëntale Alopecuroides pereniie, Fru&u Jongïjfïmo.

TOORNJ. Cer. 27. DlIX. Elth. n6. Glycynhiza Siliquis

nodofis, qaafi arriculatis. Btjxb. Cent, III. p. 2j. T. 46.

(1) Sofhora Fol. pinnatis, Foliolis numerofis fubrotundis-

FL Zeyl» Jtfj. I»-



Decandria, 3

De Wolligheid der Bladen maakt dit Gewas HI«

geheel Zilverkleurig , en het is tot de Colli-*™**
1'*

tea's betrokken geweest door Hermannus, Hoofd-

die aanmerkt, dat het een Heefter van MansSTÜK#

langte hoog wordt, de Bloemen Aairswyze ver-^f"^
gaard hebbende , welke naar die van Brem ge-

lyken , en v/aar op dergelyke Peultjes volgen

cis in de voorgaande Soort. Het komt over-

vloedig in de Kreupelbosfchen , aan de Zee-
Kust van 'r F.iland Oyl™ , voor, y.ynde van

een fcherpen , bitteren , walgelyken Smaak. Dat
het in de Cliffortfche Tuinbefchryving Indigo-

phora genoemd was, is niet om dat het de In-

digo zou voortbrengen , maar, om dat het tot

dien Geflagtnaam betrokken werdt.

(3) Sophora met gevinde Bladen, de Blaadjes nr.

talryk en eenigermaate Hartvormig.

Deeze, door Eiiret te Londen getekend ,fch*.

1

is door Trew zeer fierlyk in Afbeelding ge-
bragt. Men betrekt 'er toe de Ongedoornde
naar den Koraalboom gelykende Heefter van
Sloane met Bladen als die der Esfcheboo-
men, doch ronder, de Bladen en Takjes ruig:

als

digophora Fol. tomentofis. Htrt. CBff. 4S7. Colutea Zeilanï*

Cotal affinis non fpinofa. Sloint. JuJ. 144. Hiflx \\

T
- ïo7. f. 3. Sophora arboiea &c. TREW» Ebret. p, a

A 2



4 TlENMANNICE HEESTERS,

Hl. als ook de Heefterachtige Galega van Browne;

vm!
L '

doch deeze Westindifche verfchilc , zo onze

Boom- Ridder aanmerkt , zeer weinig van de voor-
*T
T*w -

gaande Soort
9 daD dat de Bladen veei minder

Vi£e!"
wy

en naauwlyks van onderen eenigermaate Wollig

zyn.

ïv. C4) Sophora met gevinde Bladen 9 de Blaadjes

Spfthe. talryky Lancetvormig , van onderen Wol-

lig, de Steng Heejterachtig.

Deeze, aan de Kaap groeijende, iseenHee-

lter in de Jongheid Wollig , <ioch ouder wor-

dende kaal , hebbende aan ieder Bladfteel drie-

en -twintig Blaadjes, en aan 't end der Takken
een Tros van witte omgekromde Bloemen 3 wier

Meeldraadjes als met Fluweel doorweven zyn ,

en de Vrugt is een platachtige Wollige Haauw

,

bevattende van drie tot zes zeer harde Zaaden.

V
'v

" ^ SoPhora met Sevinde Bladen; de Blaadjes

^pnniche'. menigvuldig 9 ovaal en glad; de Steng

Boomachtig.

Deeze valt in Japan , en heeft van zeven

tot elf Eyronde, dunne , wederzyds gladde Vin-

blaadjes , de onderften een weinig kleiner en

kleine Trosfen van witte Bloemen.

(6) So-

(O Sophora Fol.
]



Decandria. 5

(6) Sophora met gevinde Bladen; de Blaadjes Ui,

zeven in getal en glad.

Een Chineefch Heeftertje mee fmalle Senne- sTUiC>

Blaadjes , en een geknoopte Haauw , die een vr

hnge Snuit heeft, van Pluk e net , wordt

hier betrokken , zo wel als de Eortftruik van zevenb

Rumphiüs, .Antichokrica s dus genaamd , om dlgc '

dat dezelve een gezegend Middel uitlevert ,

tot fluiting van gevaarlyke Galbraakingen. De*
yelve isvry gemeen op Java en de Oosdndi-

fche Eilanden daaromltreeks , als ook op de

Molukkes, grocijende aan het Strand ter hoog-

te van den gemeenen Ligufter , doch de Stam

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

jes ovaal , de Bloemen geel , de Vrugtcn knoo-

pige Haauwcn , naar die van den Koraalboom

^elykende , en Zaaden als Erwten bevattende,

die een bitteren Smaak hebben, zo wel als het

pcheele Gewas. De Ternataaten noemen 't

zelve het opperfte Geneesmiddel, als tegen drie

aldaar zeer gevaarlyke Kwaaien, het Bort, de

Pleuris en Venyn, dienflig zynde.

(7) Sophora met drievoudige cngejkelde Bla- vu

den, de Blaadjes fmal. gjjJJ

Hier
tiee*

(6 Sophora Fol. pinnatls, F >:.'>: ;> fr:vors plahris. FLZeyt.



6 TlENMANNIGE HEESTERS.

Hl. Hier wordt zo wel de Bremachtige als de
Afdeel; WaHlrooachtjge van Bergius, beiden aan

Hoofd» de Kaap der Goede Hope vallende , t'huis ge-
ST

^«w
br3§t

"
De eerfte heefC Plükenet onder

vigé?
wy

* den naam van Kaapfche Driebladigen Brem
met Rosmaryn - Bladen ; de andere onder dien

van Afrikaanfche Brem met fmalle hangende

Blaadjes , voorgefteld en afgebeeld. De Kiel

van de Bloem is wederzyds gehoornd.

Aunllhs ^ Sophora mco drievoudige* hyna ongejleel-

zuiddykê. de , gladde Bladen , en Degenvormigs

Stoppeltjes.

Deeze heeft een Kruidige leggende Steng;

de Bladen zyn langwerpig Wigvormig : de

Grocyplaats is in Karolina.

ix. (9) Sophora met drievoudige byna ongejlcelde

véi^dc. Bladen; de Blaadjes jlomp ovaal en glad,
^

de Stoppeltjes zeer klein.

Men heeft deeze voor de Indigo- Plant uit-

gegeven , doch de Ondervinding leerde, vol-

gens C la y ton , dat 'er de Indigo niet van
:* * '• ' ~

.; Ai • 'tc

Cap. 140 fi. Sophora Gallioides. Berg. Cap. 141. Genifta

Rosmarini folio triphyllos. PLUK. Pbyt. 41 }. f. 5. Genifta

Afr. fol. Gallii. Old. Afr. 31.

(i) Sophora. Fol. tertiaris fubfesGIibus glabris, Sripuüs En-

fitoitnibus.^/Mf. 378.

(9) Sophora Fol. ternatis f^f««fiHbiis » Foliolis abovatis gla-

T. 86. f. Z. EHRET. T^I. f. 3 .

^



Z Peel , Plaat xxiv.



te maaken ware. Het is een Gewas , naar het III.

Spartium gelykende , driebladig en takkig , met
AF
v
D
1fI

E

.

L*

kleine rondachtige Zeegroene Blaadjes ; de Sten- Hoofd-'

gen glad en geelachtig, taay, tot aan het cnd STUK*

van Juiy kaal ; de Bloemen geel ; de Vrugt
n!

*msy'

cene zwartachtig bruine , korte , gczwollene

Haauw , welke twee of drie Nierachtige Zaa-

den bevat. De Wortel, die overblyft, geeft

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

Indigo geheten.

(10) Sophora met drievoudige gefteelie Bh- x.

den, de Blaadjes ovaal en glad, de Stop- wnte.

peltjes kort en eenigermaate Elsvormig.

Deeze, te vooren Crotalaria genoemd ge-

weest , heeft een hooge purperroode Steng :

4e Vinbladen zyn anderhalf Duim lang. 't Ge-

was heeft hangende Trosfen van witte Bloe-

men , die een Voet lang zyn. De Groeiplaats

is in Karolina.

(11) Sophora met drievoudige gefteelde Bla- xi.

u den, de Blaadjes Haairig en ovaal. LupSÏÈf'

Deeze , op Kamtfchatka door Demi dof F
Mge*

(10) Upbora Fol. ternatis petiolnls elliptïcis glabris; Sti-

puliï fubfubulatis brevibus. Syst. Veg. XII!. Crotalaria alba.



$ Tier ma nn i ge Heesters.

lil. gevonden , heeft een gekranfte Aair en Stop-
AF
vm

U
PcItics 20 Sroot aIs de Bladen ; 't welk deeze

Hoofd- Plant zonderling maakt. De Vlag is , gclyk

stuk.
jn de mcefte Soorten van dit Geflagt, caauw-

Sflwgr- ]yts Zo groot of zelfs kleiner dan de Vleu-

gels , en de Kiel tweebladig. Men heeft 'er

eene , die de Stoppeltjes rondachtig en ftomp

;

een andere die dezelven langwerpig en fpits

heeft, waargenomen,

xit. (123 Sophora met mkelde Bladen.

Eiflora.

cnkeibia. pee^c Soort zou de Bladen nu ronder dan

pu xxiv. langwerpiger , nu Wollig dan glad hebben » dcch

,

r'£* x
* dat dezelven enkeld zyn , onderfcheidsze ge-

noegzaam van de anderen. Ook zyn de Steel-

tjes fomtyds eenbloemig
,

gclyk in het aange-

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

eenkomende met de mynen van de Kaap ont-

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

bragt, om de Geftalte naauwkeurig tevertoonen.

Hier in openbaaren zig, berKilve de Bladen, die

eenigszio^ zyn , ook de B&eralraoppen

zngt als Fluweel ; terwyl de purperblaauwe

Kleur der Bloemen nog fland houdt in myne
ge-

(iz) Snpbtr» Fol. fi.rp!id?)ui. ASH. Soph. lo^^ifMi^

Alm. T. ii S . 2. Geaifta arborescens Aftic HER!*.

Lugib.u. 270. T. 27i. See. Kab. ir. T. 99. f. 3. Myr«v



Decandria. 9

gedroogde Exemplaarcn van dit Gewas, het- Hl.

welk door Her ma knus, met de Bloem en vm.
L'

het korte rondachtige Zaadhuisje , is in Plaat Hookd-

gebragt , onder den naam van Boomachtige*™*'

Afrikaanfche Brem , met een blaauwe Bloem.ni*!*'"'

Deeze behoort zekerlyk tot die Verfcheiden-

hcid, welke Bercius de Wollige tytelt, en

die van Breyn, welke de Bladen zeer pun»

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

tot de Gladde van Bergiijs; zynde in deeze

de Takjes zeer hoekig en fommige Steeltjes

tvvecbloemig. De Vlag is hier, zo wel als in

de Zevende Soort , groot en breed , gelyk ik

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

lang en plat, gelyk de Haauwen van de Brem;

zo dat men mag denken , of dezelve geen by-

zondere Soort zy , gelyk Bergius met re-

den vermoedt. Tot deeze laatfte behoort ze-

kerlyk dat Takje , uit Zaad van Afrika, naar

dat van Brem gelykende geteeld , 't welk door

B Artholt Nüs in Afbeelding is gebragt (*_).

Immers wegens de Bloemen , Zaadhuisjes of

Peultjes en het Zaad, alleen, als ook wegens

de Hoekige Takjes , is dit Gewas door femmi-
gen tot de Brem betrokken.

Anagyris.
Een Vlinderbloem , welke de Vlag regt er.

(*) Arbor Afncanafi!iq«ofaGenifli femine. B*arth. H*fn.



10 TlENMANNlGE HEESTERS.

III. 7.0 wel als de Vleugels korter dan de Kiel
AF

vm.
1
" hecfc 5 terwyl de tien Meeldraadjes ook van

Hoofd» elkander afgezonderd zyn , mee een enkelden
STÜK

' Styl , die een Haauw voortbrengt , maakt de

Kenmerken uit.

L De ecnigfte Soort (i) is een zeer bekend

f«üdl
T

.

lS
Gewas , groeijende op de Bergen der Zuidelyke

stinkende, (jgeien van Europa. Immers het komt niet

alleen voor, in Italië, Sicilië en Spanje; maar

ook in Languedok en Provcnce. „ Tour.
„ n e f o r t hadt ons een Boompje , daar van ,

„ gebragt van een kleinen Heuvel , die by Ar-

„ les is, waar Clltsius dit Gewas hadt

„ waargenomen; (zegt Garidel,) om het-

„ zelve te planten in de Tuin van den Heer

„ de BeaüMON t , alwaar men het een lan-

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

ge plaatfen , groeijende gevonden. Bauhi-
püs wil, dat het de Anagyris der Ouden zy.

Gedagte Clüsius befchryft hetzelve als een

Boompje, zelden hoogcr dan eens Mans langte;

hoewel hy het ook tweemaal zo hoog gezien

hadt ; Heefterachtig met veele Takken , die

met ccne zwartachtig groene Schors bekleed

zyn,

Gen. 5o 9 . p. CLUS. Hifi. i. p. 9 i. HU?, p. Hl.

Icon. Amgyris fl-iribus Literalihus. R. LufJi*t. 37«. An-gvris

fceridi. C. B. Pin. DOD. Pempt. 7gj. TOTIBNF. ƒ«/?.

<47- Anag. vera fcetida. J.
BAUH. Hiji. L z. p. sö*.



Decandria.
zyn j gccvende Takjes uit , mec Bladen als UI.

Water. Drieblad, van boven bleek groen, van
A^L*

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

in Kleur meer dan in figuur, gelykende; waar STUK *

op Peulen volgen van een Vinger lang cn niJ!

t'"iesy'

een Duim breed , met drie , vier of meer ,

rvicrachtigc Boontjes, eerst wit, dan paarfch

en eindelyk zwartachtig blaauw van Kleur.

Dit Gewas heeft tot zonderlinge Spreek-

woorden aanleiding gegeven door zynen Stank,

die onverdraaglyk is, wanneer het Loofgefchud
of vertreden wordt. Men zeid' , om die reden

,

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

ons Land aanbeveelt , den Drek ongeroerd te

Iaaten , en met de zelfde betekenis. Evenwel
zyn 'er , die beweeren , dat het Gewas , zelfs

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

daar het overvloedig groeit, gelyk in Spanje,
te verftaan zyn. De Ouden verzekerden, dat

het Zaad , gekaauwd zynde , een geweldig

Braakmiddel uitlcvere.

it Gcflagt , welks naam ter ecre van

voortreffelykc Broeders , weergalooze
taars van de benaamingen der Planten

yrin ne raoyeas. EHASM. Aiur . CA./.
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t

ÏIL cn befchryvers derzelven, J. en C. Bauht-
AF

vni.
L

' NUS * ontleend is, zyn de Kenmerken , toen

Hoofd- ik de vier laatfte Soorten onder de Boomen
stuk.

befchreef , uitvoerig medegedeeld *. Thans
j* STuK ,

D!yvcn nog de vier ecrften te befchrvvcn over, als

bladz. 37^.

i. ( i ) Bauhinia met een Klaauwierdraagende

Steng.

de!

mmcn
" Deeze Soort fchynt zo wel in Amerika als

in Afla te huisvesten LoerLiNG namze in

Kumana waar en de Naga - Mu- Valli van Ma.
Jabar, een Heefter, met Ranken van een Duim
dik, die zig Slangswyze om de Takken van

Boomen winden , wordt daar toe betrokken.

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

af kan krygen. Hier mede komt overeen het

Tonge - Blad van RüMphius, die ten opzigt

van de Bladen aanmerkt , dat dezelven naar

verdeelde Tongen gelyken ; weshalve de Predi-

kanten dikwils daar van gebruik maakten om
de figuur der verdeelde Tongen van betPiok-

fter - Vuur aan de Indïaanen af te fchetzen.

Deeze verdeeling der Bladen maakt mede een

Kenmerk van de Bauhiniaas uit. Zy behoort

tot de Bofchtouwen , en draagt groote platte

liaanwen , waar in Zaaden , als Dubbeltjes

,

met

fi) Bauhinia Ciufe drrhlfcro. Syst. Nat. XII. Gen. s°6.

p. 2»s. Veg.XUl. Gen. 511. p. 326. Loffi„ Itin. zi%. Clema-

tis Indxa &;c. KAj. Supp. 3*ï. FoJium Linguir. RüMPH.
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(2) Bauhinia mtt een gedoomde Steng. STUK>

In plaats van Klaauwicren is deeze met me-

nigvuldige Doornen begaafd , zynde een Hee- Gedoem-

lter van Mans langte, welken de Heer Jao
Qüin omftreeks Karthagena , in de Westin-

diën , in 'c Kreupelbofch waarnam. Dezelve

hadt cc Bladen rondachtig en tweekwabbig
;

de Bloemen groot , onaangenaam van Reuk ,

met witte Bloemblaadjes , vyf in getal en tien

Meeldraadjes , de Vrugt eene langwerpige platte

Haauw , met dergelyke Zaaden.

(3) Bauhinia met Eyronde Bladen, wier nu
Kwabben wyd van elkander zyn.

njvaricm.

Die oinHandigheid onderfcheidt deeze , wel- bTge.'

<wab'

ke niet gedoomd is , een Amerikaanfche Hee-
fier , met grootere en als tweehoornige Bladen

,

door Plumier afgebeeld , tot welke die

andere van Miller, me: Hartvormig ovaale

hebben , als ceDC Vcrfchcidcnheïd is betrokken.

U) Bau-

ra , Fo.io amj.Uc

. Bauhinia Fol.
j

«11X, Di2, T.
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Üh Bauhinia met Eyronde Bladen , de Kwab-

Afdeel. ben evenwydig.

Hoofd- yan deeze Soort, niettemin, ook uit Amc-
%7U
^ rika afkomltig , maakt zulks de Kenmerken

Ur.gJatc uit. Zy heeft zig , zo wel als de twee voor-
Gecoefde

* gaande, inde Kliffortfche Tuin bevonden.

Een vyfbladige onregelmaatige Bloem , met

cenen vyfbladigen Kelk, maaken "de byzonde-

re Kenmerken uit. Van de Meelknopjes zyn

de boven fte drie onvrugtbaar , de ondcrite drie

Snuitig. De Vrugt is een Haauw.

Dit Geflagt is zeer ryk in Soorten , alzo 'er

dertig in gevonden worden , waar onder wel

veelen flegts Jaarlykfe Gewasfen zyn; doch

om de overeenkomst zal ik ze allen hier be-

fchryven. De zes laatften heeft Linnjeus,
wegens de menigvuldigheid der Vinblaadjes ,

van de anderen, die hy Sennce noemt, onder

den naam van Chamacriftts afgezonderd.

1. (1) Casfii met iénpaarige Bladen en Hartv&r-

diphyfta. ™g Lancetswyze Stoppeltjes.

ïgc?
bl3

" Dit is een Indifche Heefter, met een ronde

Steng , twee ftompe , gedeelde , halfronde Blaad-

jes,

(4) Baubkia Foliis ovatis Lobis parallelle Syst. Nat. Eau-

hinia Fol. ovatis oblongis re&4 linei biüdis. Hort. Cüff. ij'.

(1) Casfim Folüs -conjagatis Sripulis cordaco - lanceolaiis.

Syst. Nut. XII. Gen. $09. p. 2S8. Vtg. XKI. Gen. 5 '4- p

3ZS. BURM. Fl. Ini. p. 5+ .
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jes , die geflreept zyn , hebbende aan een k*tt
Aï™|

Steeltje, zynde de geheele Takken met de Stop- v^
peltjes bedekt. Hoofd-
V « «TUK.

(2) Casfia rotf tweepaarige Spatelvormige

Een Haairig Gewas , dat vierbladige Senrn,

met een platte ruige Haauw en eene Goud-

kleurig Bloedroode Bloem ,
getyteld is door den

Hoogleeraar J. Burmannus, is de Egypti-

fche naar den Lotus gelykende van Bauhi-
nüs, welke by Alpi nüs den naam van Ab-

Jus voert. Het is zeer laag en groeit ook in

Oostindie.

(3J Casfia met tweepaarige langwerpig Ey- m
ronde gefpitfle Blaadjes , een langwerpige *r«*»w.

Klier tusfchen de agterfien , en onder c*te*
1 1

de Steeltjes flaauw drietandige Doornen.

Op Jamaika groeit deeze Soort , een Hee-

fter met eenigermaate Wollige Takken , bren-

gende uit de Oxels der Bladen yle Bloemtros-

fen voort.

( } ) Cesfia lol bijugis,or. oblong. acum. Ghnduld obl. in-

Atéd. v. p. 397. Loml, Ju*, a,a, Cufia vimioea

B*OWM. Jam. 2i 3 .

H. ÜUi. Y. STVS,

Blaadjes en tusfclien de agterfien

Elsvormige Kliertjes.
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UI.
f4) Casfia w« driepaarige Blaadjes , èèti

vm
U

Steelkliertje en gehaairde [pits Hartvor-

Hoofd- mige Stoppeltjes.

iv. Een hurkend Heettertje , drie of vier Voeten

MaTS- ho°g » °P Zandige plaatfen aan de Kust van

fche. Malabar voorkomende , heeft Draadachtige Tak-

jes en korte BladiTeeltjes , wordende de Blaad-

jes op Venynige Beeten ge-appliceerd.

r/ra
Czsfn met driepaarige Spatelvormige Bluad-

ceyioa- jesy de buïtenfttn grootst, en tusfehen de

fche- yier onder/ten een Elsvormige Klier.

Van deeze is de Steng regtopftaande, niet

zeer Houtig , ruuw wegens de Lidtekens der

Takken , die zig zeer uitbreiden. Men vindt

'er, door verlcheide Autheuren, de Afbeelding

van gegeven ; inzonderheid van die met krom-

me Haauwen, Tala genoemd by de Ceylonee*

zen, volgens Hermannus, doch de alge-

meene naam, by de IndiaaneHj is Tora, waar

(4) Coi/sa Fol. trijugis, Gland. pctiolari , Stip. ciliatis*

cotd. acuminacis. Casfn f. Senna fpuria tetraphylla aibores^

eens 5cc. Amm. Herb. 603. N. 33 ? Tagera Hort. Mal. U.

p. 103. T. jz ? B.AJ. Hijl. 17+ï ? BüUM. Ft. Ind.p. 9S-

( 5 ) Cttjia Fol. trfjugii obovati* , exterioribus majoribus,

Glandula fubnlata inter inferiora. Mant. 378. R. LugdbaU

46g. Ft. ZeyL iji. H$rt. Ups. 1*0. MilL. Dia. T. »z.

Casfia Süiqua qnadrangulari. Dill. Élth. 72. T. tfj. f. 75-

0. Casfia humilis Siliquls Fceni grxei. PLU.u. Spec is. T. 7 6.

f. z. Senna Orientalis hexaphylla. HeRM. Lttgdtat. ss?- Pluk.

jilm. 3+z. Galega Indica minor hcxaphyllt» Anatnanni, RAj.'

Hifi, nu Buiur, Fi, l*d. ?. 9u



van het den bynaam draagt. Plukenetius III*

noemt het Oostindifohe zesbladige Senna , met AF
y^f

^
lange kromme Haauwen , en , zo het de Laage Hoofd-
Casfia, met Fenegriekbladen , ook is van Plu- 8™*,

mier , dan zou deeze Soort in de beide In-

dien huisvesten.

(6) Casfia met driepaange Spatelvormige glad- ,
vr.

de Bladen, de binnenfien ronder en klei- fis?'^
ner, met een ronde Klier daar tusfchen?.weeilok

-

geplaatst.
'ge*

Deeze Indifche is Boomachtig en zeer glad

,

hebbende rondachtige Haauwen,taay van Schil,

met een dubbeld rond Hokje.

(?) Casfia met driepaarige, gerond Eyvormi- vu.
ge, uitgerande, gelyke Blaadjes.

Emargin*.

Van deeze, die op de Karibifche Eilanden dc!^"""
vak, zyn door Sloané de Afbeeldingen ge-
geven, zeggende, dat hec een Gewas is, 'twelk

vecle Ryzcn van een Vinger dik , ter hoogce
van zes Voeten, uitfchiet, draagende Haauwtjes

van anderhalf Duim of langer, van binnen een

'j ' öbo W
FUr"

Hort. Ups. 100. R. Lugdbat. 4« 8 . Casfia hexaphylltfsiliqui

bicapfulaii. *lum. Sp. u. ï'. 7 ó. f. u bukm. FL Ind.

P- *•
j. ,

.,
-.

d
k

litms. Hort. Clif. ij 9

fc

R. Lugikat. 467. Casfia minor fimi-

cofa hocaphyüa Sennz foliis. Sloan. Jam. 14S. Hijl. li. p.

44. T. \%o. RAJ. D'.ndr. uo.

^
U. Duu V, Stuk.
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III. purgcerend Merg bevattende, als dePyp-Kas-
A,

viirf' fie » en de Bladen werden aldaar even als de

Hoofd- Senncbladen gebruikt.
SJVB.

vin. (8) Casfia met driepaarige Eyronde ftompach
o^fi/o. üge BiaadjeSt

stompbia. Dc Stinkende Casfia met Sennebladen van

Dilleniüs van Kuba ; de kleine Kruidige

Senne , die itompbladig is , doorgaans zesbla-

dig , van Sloajse op Jamaika gevonden,

wordt hier bygevoegd het Hoenderkruid van

Rumphiusj dus genaamd , om dat hetzelve

op Ambon tegen de Snotterigheid der Hoen-

deren gebruikt wordt , zynde een Boomachtig

Heeftertje, met Haauwtjes van een Pink lang,

een Pypelteel dik 3 waar in kleine Zaaden.

u. (?) Casfia mt vierPaariSe > Lancetswy? Ey-

F*icat'a. ronde , agterwaards omgekromde Blaai-

é\™hli
~ jes > en een Kliertje aan het onderjle der

Steeltjes.

.Van deeze Soort , uit Amerika afkomftigj

bevondt zig eene Plant in de Kliffortfche

Tuin.
(10) Cas-
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(10) Casfia met vyfpaarige Lancetswys' Ey~ III»

ronde Blaadjes, ruuw van Rand, de bui-
A™"L*

tenjien grootst i met een geertje onder aan Hoofd

<fe Steeltjes, "ük»

Decze is, onder den naam van Westindifche°'
cidtnt<t *

Senna, die den Stank van Heulfap heeft, met'wemndl.

gefpitlle rondachtige Blaadjes , glad zynde ;

fche*

door Commelyn in de befchryving van den
Amfterdamfchen Tuin , afgebeeld. Het Ge-
was , van Jamaika afkomttig, hadteen Steng

van anderhalf Voet hoog, met vyfpaarige Bla-

den in de jongheid , en maar driepaarigen in

de volwasfenheid. De Kliertjes der Bladfteelen

zyn paarfch.

00 Casfia met vyfpaarige, Lancetswys' Ey- xi.

ronde, gladde Blaadjes y en een Kliertje^T^'
onder aan de Steeltjes, piathaau-

Dceze, door de platheid van haare Haauwen
uitmuntende, is van Plu mi er in Zuid-Ame-
rika ontdekt.

(12) Casfia mei vyfpaarige fpits Eyronde xir.

gladde Blaadjes, de Steeltjes ongeklierd.

DitPypKaific

fio) Ca,/,a Fol. qninquejugis ora» - lanceoïatis , margine
fcabris ; exterioribus imjoribus

; glanduli bafeos Petiolomm.
Hért. Clijf. 1 59. R. Lugibax. +«7. Senna Occideutalis Odorc
Opii virofo Sec. Comm. Hort. I. p. su t. is.

(11) Cai/ia Fol. quinquejugis ovato • lanceoïatis glabris ,

Ghndula bafeos petio'.orutn. Plum. U. 77. R. Lurdidt. 4O.
(11) Casfia Foi. qufn-pciugis 75: -} acuininatis ,

glabri»,

II. Diu. Y. Stuit.
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III. Dit is het Gewas, dac de gewoone Winkel-
AF

yjjf
L

' Kasfie, of Purgeerende Casjia der Apotheeken,

Hoofd- uitlevert. Hetzelve groeit zo wel in Oost- en
stuk. Westindie, als in Egypte, Ethiopië en Syrië

,

Etr.w}vi-
worcjer:Cje ons de meefte van Alexandrie of el-

ders uit de Levant , toegcbragt. Men noemtze

daarom Casjia Akxandrina, Casjia JEgyptiaca,

en Casjia folutiva of nigra ; door welke benaa-

mingen, inzonderheid, deeze van de Casfialig-

nea of Hout-Kasfre, te vooren door my reeds

li* stok*
bcrchreeven * 5 onderfcheiden wordt. Sedert

iia£aïi.eenigen tyd , evenwel , is ook uit Westindie

een menigte van dergelyke Pyp - Kasfie in

Vrankryk, aangebragt, doch veel flegter,zegt

Geoffroy. Mo nar d ez verzekert , dat

die van Sc. Domingo en Porto Rico immer zo

goed is als de Egyptifche (*). In Oostindie

valt deeze Drogery , niet minder dan de Le-

vantfche in hoedanigheid.

Fgypti- 't Gewas , dat dezelve voortbrengt , is door
fche

' Alp inüs afgebeeld en befchreeven. „ De

„ Casfia fijlula, zegthy, welke de Egyptenaa-

„ ren Chaiarxambar heeten , is een Boom , die

„ in Stam , Takken en Bladen , veel gelykt

naar den Nooteboom , doch de Bladen zyn

„ talryker , tien aan eenen Bladfteel , die eens zo

» lang

Petioli» eghndulatis. f7. Zt^l. 149. Mst. Mei. 19». Has-

sja.<^ Itim. 46* , 507- Caifia Fift ila Alexandcina. C. B. Pi»-

+oj. CoMM. Hert. I. 2is. T. 110. Caifia Fiüula. RumTB*

Jmk. II. p. «j. T. 21. Conna. Hart. Mal. L p. 37. T. *«•

(*) Ap. CL Vs. in Exttieu. p. J}2.
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„ lang is als in de Nooteboomen cn aan 't cr.d III.

„gedoomd. Hy draagt Goudkleurige Bloe-
A*™;*

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

ter en talryker , hangende aan Trosfen ne-
STUK'

„ derwaards. In 't midden heeft ieder Bloem n\a^
„ veele Draadjes, gelyk de Roozen, waarvan

allengs dikke Haauwen voortkomen, dieregc

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

grootften byna twee Ellen lang. Een ge-

„ heel Jaar hebben deeze Haauwen noodig ,

„ om aan te groeijen en ryp te worden : wanc

„ de Egyptenaaren zamelen niet in , dan in 't

„ midden van den Zomer, wanneer men reeds

„ wederom een menigte jonge Scheedjes aan de

„ Boomen zirt , die in Juny by Kairo en Ale-

„ xandrie in Bloem ftaan. Van die kleine

„ Haauwtjes , verfch en groen
, gekookt en in

„ Suiker gekonfyt , wordt een groote menigte

,, buitenslands verzonden."

V e s l i n ti i ü s merkt aan , dat de Casfia-

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

mende veel op laage plaatfen , aan den Zeekant,

in Egypte voort , alzo hy de vogtigheid be-

mint Dus vondt ook Hasselquist naby

het Kanaal, dat het Nylwater naar Alexandrié

leidt, op een vrugtbaar Land, tusfehen de Da-

tot drie Span dik en twaalf Voeten lang wa-

ren , doorgaans bogrig cn glad van Schors. Zy
biociden 'er de geheele Mcy- maand. Deeze,

B3 in
H deel. v. stuk*
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Kt in 't Arabifch genaamd Biarfchiamher , hadt
Ar

vm.
L

' maar vier Paar BIaden aan een Steel, die aan

Hoofd- de Punt uitgegulpt waren ; doch een ander ,
STÜK* Soplur genaamd , welken hy in de Tuinen teKai.
Een-aiyv:-

TQ vonfc j hadt vyf paaren van gefpidte Blaad»

jcs , wordende dezelven , van de agterflen tot

de voorflen , allengs grooter. Een derde , ge-

naamd Ketfchia, hadt zes paaren van Lancets-

wys ovaale Blaadjes , de buitenflen kleiner;

maar deeze kwam zeer weinig in de Tuinen van

Egypte voor, wordende gezegd de Vrugtvol te

hebben van een dikachtig wit Sap, De Groey*

plaats van deezen laatltcn was in Arabie en Indie,

javaanrchc. Rümphids befchryft hem , onder den naam

van Trommetjlok - Boom , die dc grootte en fi-

guur, in Oostindie, byna van een Nooteboom

heeft, en Bladen van vyf of zeven paaren aan

een Steel ; ovaalachtig , voor fpits
,
doorgaans

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

flaan uit vyf geele Blaadjes, ongelyk geboogen

,

en bevatten veele Draadjes , met graauwe Knop-

jes, fteckende vier buiten de Bloem uit, entus-

fchen dezelven komt het Vrugtbeginzel voort,

dat ,
gelyk hy wel aanmerkt , maar enkeld is in

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

in Indie Trommelflokken noemt (*) , hebben

de langte van twee Voeten; en de dikte van

(*) Deeze naam is niet alleen van de figuur , maar ookm
bet rammelend geraas dat zy ,

ryp zynde en hard , door den

veifccrikken dost
,
afkomftig.



Decandria. ao

een Duim , zynde dezelven een langen tyd IH.

groen , en zo zagt dat men ze buigen kan
,
ryp

Av
Su^"

wordende eerst bruin en éindelyk zwartachtig. Hoorn-

Op Java groeit deeze natuurlyk in de Bosfchen »
s™*

wordende aldaar Caju Radja geheten.

De Conna van Malabar, welke ook eene Pyp- Mal».

Kasfie is , heeft den Stam fomtyds zo groot

,

baaifchc *

dat een Man denzelven naauwlyks kan omva-

demen. De Schors of Bast is Afchgraauw en

famcn trekkende. De Bladen beftaan uit vyf

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

zy loopen fpits uit, zynde taamelyk dik en

glad. De Bloemen komen aan Risten , van

twee Spannen lang, voort, gelykende naar die,

welke men Hemel - Sleutels noemt : zy zyn geel

en bevatten tien Meeldraadjes , waar van drie

langer , buiten de Bloem uitfteekende, de ande-

ren korter, allen met bruinachtige Topjes. Aan

de Haauwen wordt , op de dikte van een Duim

,

ook de langte van twee Ellen toegefchree-

vcn (t).

De Hoogleeraar Bcrmannus heeft, on-Koroman.

der andere gekleurde Aftekeningen van de Kustddfche '

van Koromandel , ook eene onder den naam

van Caju Conne ontvangen, welke zekerlyk toe

dc Casfiaas behoort , doch van de gemelden in

eenige opzigten verfchilt. 't Getal der Vin-

blaadjes is wel doorgaans tien, maar de Stop-

tómtydi maar anderhalf '
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III. peltjcs zyn hier taamelyk zigtbaar
,
terwyl zy

?

vni
EL

* zig in deeze Soort, zo de Ridder zegt, naauw-

Hoofd- lyks openbaaren. Ook heeft de Haauw een
stuk.

geheet andere figuur, meer naar Trommelltok-

vige?™* ken gelykeDde; doch gezegde Hoogleeraar merk*

aan , dat 'er een groot verfchil is onder de

Kasfie - Boomen en deeze fchynt tot geen ande-

re Soort betrokken te kunnen worden.

De Pyp- Kasfie heeft inde behandeling meer

oplettendheid noodig , dan veele andere Dro-

geryën. Dewyï het Merg der Haauwen , waar

in de Zaaden zitten , alleen gebruikt wordt , cn

hetzelve van eenen ligt bederflyken aart is , zo

wordt , met reden
, naauwkeurig gelet op des-

zelfs deugd. En , om goed te blyven , moeten

de Scheeden geflooten zyn ; terwyl men uit-

wendig aan dezelven geen verfchil ontdekken

kan. De Egyptenaaren verwierpen die , waar

m de Zaaden , by 't fchudden , niet rammel-

den, zegt Alpinüs; alzo zy oordeelden , dat

de zulken door te groote vogtigheid bedorven

waren. Zy bewaarden ze dikwils veertig Jaa-

ren lang, in Pakhuizen of Kelders opgeftapeld

,

en dezelven moeften vier of vyf Maanden oud

zyn, eer men ze gebruikte. De Europifche Dro-

giften verwerpen hedendaags die rammelen , en

agtenze, hoe frisfeher menze krygt, hoe beter,

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

befchimmeld zyn. Zie hier hoe HasselquisT
bevond , dat men 'er hedendaags in Egypte

mede %e werk gaat, „ De



„ De Haauw of Pyp worde, nog niet vol-

„ komen ryp zynde, geplukt, en in een digt^

„ geflooten Huis gebragt , 'daar menze op eenH

5 ,
Bedding van Palmbladen en Stroo, die een ÏT

„ half Voet hoog is , flapelt , fluitende dan ooknh
de Deur , en de twee volgende Dagen den

„ Stapel met Water befprengende. Dus veertig

3 ,
Dagen op een Hoop gelaten zynde, zyo de

Haauwcn volkomen zwart. Anderen begraa-

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

„ op deeze manier bereid wordt , is niets

waardig."

Zonderling is 't, datD los c or i d e s,Hip-
pocrates en andere Grieken , niets geweten

of gemeld hebben aangaande 't gebruik van dit

Geneesmiddel , hetwelke , door de Arabieren

ingevoerd , thans zo algemeen bekend is door

de gehcele Wereld. Het Merg , verfch uit de

Scheeden gehaald , is een ongemeen zagt Pur-

geermiddel, dat de Hitte der Vogten tempert,

on dus veilig gebruikt kan worden in allerley

Heete Ziekten en algemeene of byzondere Ont-

Üeekingen. Voor de Kwaaien van de Nieren

en Waterblaas wordt hetzelve , van veelen ,

zeer gepreezen. In heete Landen , daar de
Lighaamen zeer uitgedroogd zyn, en in zoda-

nige Geftellen, is het dienftigst , hebbende fom-

migen aldaar de gewoonte van , tot Gezond-
heid, dagclyks voor het Middagmaal ccn Le-
pel vol te gebruiken van dit Merg. In koude
Klimaatcn of Saizocncn en ftymigc I/'shaamen,
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IlL is dit Purgeermiddel op zig zelf te Hap en te
Ar

viif
l
vecl verkoelende ; doch door byvoeging van

Hoofd- anderen kan het overal gebruikt worden , en
stuk. bevordert dan derzelver werking , gelyk die

v;

£<»u>y-
van de Rhabarber, ongemeen. De Konferf der

Bloemen, als ook de ingelegde jonge Haauwen,
zyn nog zagter purgeerende*

xnr. (13) Caffia met vyfpaarige, Eyronde, eeni-

Atomaïia.
germaate Wollige Bladen , de Steeltjes

In Amerika groeit deeze volgens den Heer

J a c q u 1 v. Onze Ridder heeftze met de Steng

iVïans langte hoog gehad, Houtig, Afchgraauw

en zeer Takkig : de Bladftceltjes met Roest-

kleurige Stippen befprengd : de Bladen weder-

zyds groen en zagt op 't gevoel : de Takken
bezet met Eïsvormige Stoppeltjes. In de Ko-

ninglyke Tuin , te Upfal , hadtze nog niet ge-

bloeid.

(14) Casfia met vyfpaarige ongeklierde Bla-

den, half Hartvormige gefpitjte Stoppel-

tjes ; de Steng dun en Haairg.

Deeze, op Jamaika door Browne waarge-

nomen , is een Heeftertje met regtopftaande

Tak-

i Casjla Fol. qainqnejugis eglandutatis , Stip. femïcof

ita, floribus fingularibus ad alas. Brown. Jam, z%%.



Takken , die overal zeer ruig zyn door veelc Hl.

Haairtjes ; de Bladen glad hebbende ; tweeAFyjJ
L-

Bloemen by elkander en langwerpige platte Hoofb.

Haauwen draagende. 't Getal der Meeldraad- STUK*

jes is hier vyf.

O5) Casfia met zespaarige Eyrondachtige xv^

Bladen, de Steeltjes ongeklierd. s«ï£

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

welks natuurlyke Groeyplaats , zo wel als die der

Pyp-Kasfic, in Egypte of Arabie is , hoewel

het ook voorkomt in Italië. Gemeenlyk, ech-

ter , wordt de Egyptifche, Syrifche of Oofter-

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

die, welke men Italiaanfche noemt , onderfchei*

den. Dat de eerfte de Bladen langwerpiger en

fpitfqr, de laatfte ftomper en ronder heeft, is

zeer blykbaar uit de Afbeeldingen van beiden

,

by Morison en Tabernjemoni anus.
Lob e l en Dodonóus hebben flegts de

Italiaanfche , welke van Sloane ook in een

T-jin
,
op Jamaïka , in de Westindiën , waar-

genomen vverdt ; hoedanig eene door den

Heer

(U) CtiM Fol. fejugis fu?.ovatis , PetloKj eglandulans.

C. Foliis trijugij, T/aadriju^rjue fu'watis. H»rt. Cltf. 119.

24, f. I.
fi.

Senna Italica l. Tol. oLfi». C. B. Pin. 397.

Mqris. JbU. f. i. Senna utxaqne. T*b Senna. Dod. Ptmpt.

}«t. TOUB.Nl. Ujl. 618.

11. Dm, V, STUK»
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in. H?cr N. L. Bürma nnus, waarfchynlyk uic
AF

viil
L

' °°stindie of uit Perfie , in Afbeelding is ge«

Hoofd bragt.

etük.
pje[ Gewas js Heefterachtig , met Houtige

v;#r
Wy

' hengen j twee Ellen hoog , die taaije Takjes

uitgeeven met Stoppeltjes , overshands bezet

met dunne Bladfteekjes, van vier
, vyf of zes

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

hout gelykende , bleek groen , korter dan een

Duim. De Bloemen komen aan 't end der

Takjes by Risten voort
, zynde Roosachtig ,

geel van Kleur, met paarfche Aderen, endaar

op volgen langwerpig ovaale 3 Zeis fenvormige ,

zeer platte Haauwtjes, die men dikwils onder

de Sennebladen vindt , bevattende Zaaden als

Druifkorreltjes.

Met de Alexandrynfche komt overeen die

van Sidon of Seyde , in 't Franfch genaamd

Sennê de Ssyde ,
wegens de afkomst , of

Senné de la Palte , uit hoofde van een Schat-

ting , door den Grooten Heer op deeze Dro-

gery gelegd. Die van Tripoli , Senné de Tripoli

genaamd , heeft de Blaadjes breeder en ttomper,

ruuw op 'c gevoel. Bovendien komt 'er fom-

tyds ook een Mochafe Senna voor , welke ,

wederom , de Bladen langer , fmaller en fpit-

fer heeft : maar deeze laatften, zo wel als de

Jtaliaanfche , zyn veel flapper van werking en

dus van minder waarde.

De Senne - Maden zyn een Purgeermiddel

,

van een geheel anderen aart dan het Merg der

i'yp-



Decandria. ay

Pyp Kasfïe. In Heete Ziekten , Ontfteekin- IFT.

gen en bederf der Ingewanden, of Borstkwaa- Af
^

E

j

EU

len , als ook in zwaare Bloedltortingen , kan Hoofd-

menze niet veilig gebruiken , om dat hunne STUK-.

Purgeerende kragt in fcherpe , Harstachtige J^°
n0&y '

deelen beftaat. Voor 't overige verfchafFen zy

een zeer gereed en weinig kostbaar Middel
, dat,

door byvoeging van verzagtende, verkoelende

dingen
,
geheel onfchadclyk wordt gemaakt. De

Haauwtjes , die eertyds in meer aehting dan de

Bladen waren , worden thans , zo wel als de

Steeltjes, voor menze in 't Water werpt, daar

uit gezogt. Het Poeijer is , doordien het meer
Krimpingen maakt, zo goed niet als het Afkook-

zel , of Aftrekzei liever : want zy verliezen door

fterk en lang kooken veel van hunne kragt. Bo-
vendien komen zy in veele famengeftelde Win-
kelmiddelen.

(16) Casfia met zespaartge langwerpige
'

'gladde xvr.

Bladen , de agterjlen kleiner en een Els-tijH?/"

vormig Kliertje tu fchen de alleragterften:^e

e

e ,Io£S

met tweebloemige Uloemftsel'tjes.

(17) Casfia met zespaarige Eyronde gefpitfte XVïT
Wollige Bladen. ' Hir/uU

Dee- ^
(16) Crtj/7*Fol. fcjagis oSlongmsc. g^hrls, infer. mlnon-

bus. Ghnd. fubalata inrer infi.m , Pcd celhs bifloris. Hort.

CUff. U 9. Cisf. biflora. Am, A**d.y p. 397 .

planit articulatis. Plum. Sp. 18. Ic. 78. f. r.

(17) Casfta Fol fejugisovatis acuminstis lanatis, Hert, Clif.

IL DEEL, V, Sm* "*
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111. Deeze groeit , zo wel als de voorgaande, lil

A"«^'Amerika. Zy heeft den Stank van Heulfap en

Hoofd- komt ook in het Loof met de Tiende Soort
ituk. overeen. Tournefort heeftze Amerikaan*

^
EtKwy-{chQ ftinkencje CaSfiaj met grootere ruige Bla-

den, getyteld.

xvin. O 8) Casfia met zevenpaarige Bladen , vyfman*

Kruipende. niSe Bloemen en Draadachtige leggende

Kruidige Stengen.

Deeze, op Jamaika door Browne waar-

genomen , heeft de Blaadjes fmal en geftreept

en in de Oxelen enkelde Bloemfteeltjes ; de

Takken bezet met Elsvormige Stoppeltjes: dc

Haauwtjes van eene Ruitachtige figuur.

xix. (10) Casfia met zevenpaarige Lancetswyze
L
ïï£ïï™.' Bladen , de uiterften kleinst , en een Kliert*

achtige. je onder aan de Steeltjes.

I. Lugdb. SS6.

("is; C*sfta lol. feptemjugiSjFlo:

Filiformiïms proftracis Heibaceis. <
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Onder den naam van Casjia met Ligufter - Bla* III.

den vindt men deeze door Dillen iu s afge-*™*^'

beeld. Zy groeit op de Bahama's . Eilanden ,Hoofo«

als ook in Virginie , en heeft breede Haauwen ,

STüK-

die door de rypheid zwart worden , met een
ni^

("t9i1'

zwartachtig groen Zaad. De Bladen komen in

Purgeerende kragt , volgens Clayto», mee

de gewoone Senne - Bladen overeen.

(16) Casfia met agtpaarige langwerpig ovaale xx.

Bladen, de uïterften kleinst; de SteeltjesGevtcugd*

ongeklierd en uitgebreide Stoppeltjes. dc*

Van Plümier is eene Amerikaanfche wil-

de Hinkende Casfia opgegeven, die gevleugelde

Haauwen heeft , en deeze fchynt overeen te

komen met het Gewas dat Merian in Af-

beelding gebragt heeft , onder den naam van

Zoete . Boonen - Boom , zeggende dat dezelve groot

is en groeit in de Bosfchen van Zuid- Amerika,

draagende lange Haauwen , waar binnen zwarte

Boontjes leggen in een zoet wit Merg. Vol-

gens haare Afbeelding zouden de Bladen maar

driepaarig zyn. Het Dauworms - Boompje van

Rumphiüs, dat hier toe betrokken wordt

,

hadt Bladfteelen van anderhalf of twee Voeten

lang,

(iz) CaifÏA Fol. oaojugis , ovali • oblongiï , extcriori'rus

minoribus, Pctioüs eg!andulati», Sripuli. pamüs. Mant. Ï7 S.

Hort. Lliff. 158. Ups. 100. R. Lugdbat. 467. Casfia fylvcs-

nii factida, Siliquii alttb. Pujm. Sp. is. Faba dulcis,M*R.

Smr. T. S i. Heipetica, Rumm. Amh VII. p. jj. T. i«.

*ÜRM. Fi. Ind. p. ,6.

B. DIIL. V, STUK,
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KT. lang
,
GeHtachtig uitgehold , met twaalf paaren

AF
vm

L
' bladen , van vier tot zes Duimen lang , aan

Hoofd- ieder zyde en een aan 't end: dus in 't geheel

stuk. vyfentwintig Bladen. In de Afbeelding , even-

w^f
mwy

wel , komenze geheel anders, en op 't hoog*

fte agtpaarig voor , zonder end - Blad. De
Vrugten zyn lauge vierkante Hauwen van vyf

Duimen , met vier Vleugels op de kanten.

Dit, zegt hy, voert in 't Maleitfch den naam

van Bauiz Curap , dat is Schurftblad, om dat

men met de gewreeven Bladen, aldaar, de In-

diaaniehe Curap, een Puiftige Huidkwaal, ge-

neest. Men noemt het gemeenlyk Daun Coe-

pan , onv dat <le Bladen naar een JapanfcÖe

Maat , Coepan genaamd , gelyken. In de Apo-

theek , te Batavia , worden de groene Bla-

den , in een Mortier gewreeven en met ver-

fche Klapper -Olie tot een Zalf gemaakt zyn-

de, tot verdryving van roode Vlakken, aller-

ley Zeer en; Ruidigheid , niet vrugt gebruikt.

Tegen 't Scheurbuik zynze ook dienftig. Het

verfche Sap geeft een roode Kleur aan blaauw

Papier.

By de uit Java gezondene was aangetekend

,

zegt de Heer N. L. Bürmahnüs, dat het

een Jaarlykfch Gewas is, groeijende zes Voe-

ten hoog. Linn^eüs meldt thans dien aan-

gaande , dat de Steng dik , doch Kruidig is

,

met half Hartvormige Stoppeltjes ; de Blad-

deeltjes geelachtig en diep gefleufd , met van

zestien tot twintig Bladen , die ongekïiferU



Decandria.
zyn, doch twee zeer korte Borfleltjes hebben s III.

wac van elkander af.
A
vïf/

fc*

CsO Casfia met agtpaarige , langwerpig Ey-^^
ronde , gelyke Bladen , die een Klier heb- xxu
ben onder aan de Steeltjes,

n?"fmt

Dit is niet een tweejaarig maar óénjaarigMaryiand-
hoog Gewas , met Goudkleurige Bloemen

,

fcl,e -

volgens t l a y t o n , die hetzelve in Virginie

waargenomen heeft. Plukenetiüs noemt
het Basterd -Senne , die rondbladigis, met ruige

ïiaauwen. Het is door den Heer Martyn,
onder den naam van Marylandjche Casjia, met
langwerpige Vinblaadjes en een omgeboogen
Bloemkelk, afgebeeld.

(ai) Caslia met negenpaarige langwerpige

Bladen, tusfehen de agterjlen een Els-tm-
vormige Klier,

%

De ODgemeene dunte van de Haauwen, on-
gC'

derfcheidt dceze , die een Hcefter is , by de
Havana groeijende.

(23) Gis-

( 2 Caifia FoL oftojujjls ovaro - o'jlongis
, iqunlibus Glan-

dtUi bafcos pctiolorum. Hort. Ciif. Ups. Sec. Casha Mimo rx
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1!T. (23) Casfla met tienpaarige Lancetvormige

Bladen, onder aan een langwerpige Klier.

aooFo-
f)ee7C soort voert den bynaam van Sophe-

'

xxhi. ra , een Egypafeh Gewas , naar de Galega

JjjJjJk
gelykende , door Alpinüs afgebeeld , en door

?!" "'Camerarius onder den Indiaanfchcn naam

H«xccoquomaclit befchreeven doch daar is

een asnmerkelyk verfchil tusfehen die beiden,

en de Afbeelding van de Tmntigbladige Sen-

na van Ceylon , door den Heer J. Bürmak-
kus aan 't licht gegeven , welke de zelfde

fchynt te zyn met de eerde Soort van Hoen-

derkruid by Rumphi us , behoorende de an-

dere tot onze Agtfte Soort , hier voor befchree-

ven. De fpitsbladigheid onderfcheidt deeze

genoegzaam van de meefte anderen.

XXiv.
(24) casfia met twaalfpaarige Stompe ge/pit-

mT* fte Bladen, en veele Elsvormige Klieren,
Geoorde. ^ Stoppeltjes Nierachtig en gebaard.
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(25) Casfia met twaalfpaarige langwerpige III.

Stompe gU« iJtotfew era geene Klieren, A*
if,

EL"

Deeze Soort , onder den Latynfchen bynaam"^D
"

van Javaanfche, is de Brafiliaanfche Pyp-Kas- xx

"

v.

Jie, of Westindifche , alzo men dezelve ook?**."1***

op Jamaika vindt , alwaar het een geincenc fcheV

Boom is aan de Oevers van Beeken. Men
hcetze 'er Horfe Casfia , dat is Paarden-, of
Wilde Kasfie. Sloane noemt dezelve de
tweede Soort van Zwarte of Pyp- Kasfie: want
de andere of Gewoone is aldaar, zegt hy, ook
gemeen. Aan den Zee-Boefem , Cul de Sac

genaamd, van het Eiland Sint Domingo, zegt

Rochefort, ziet men geheele Vlakten , van

groote uitgeftrektheid , welke met geen andere

Boomen bedekt zyn , dan met die van deeze
laatfte , welken hy meent van daar door Za->d

op de andere Eilanden overgebragt te zyn.

De Brafiliaanfche of Wilde onderfcheidt zig

genoegzaam door het Loof en de Vrugten. De
gewoone Pyp -Kasfie Boom heeft

, gelyk wy
gezien hebben , maar tien of een weinig meer
Vinbladcn ; deeze heeft 'cr twintig of vieren-

twintig aan éénen Steel, Browne noemtze

Cas-
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IIL Casfia met veele langwerpige Bladen , eenrood-

Afdeel, nc j:tjge Bloem en zeer groote dikke Haauwen ,

Hoofd- met drie Ribben, ik heb een ftuk van zulk

stuk. ecne Haauw , dat anderhalf Duim breed en één
Eenviy.

jju jm dik is , dus in de doorfnyding ovaal ,

waar aan die drie Ribben, twee by elkander

aan de eene zyde , zig zeer duidelyk, dikker

dan Pypelleelen , overlangs , vertoonen , niec

alleen; maar door haare grove dwars - Aderen ,

even als Takjes maakendc, die zig met elkan-

der vereenigen, zeer zonderling en van de ge-

woone Pyp - Kasfie , die ook dc Haauw veel

ronder heeft , verfchillende zyn. De Wanden

van de Haauw , de middelfchotten , en alles

,

is ook veel grover ; de Kleur van buiten niet

zwart maar graauwachtig bruin.

Buiten twyfel is het deeze, waar van Bueyn

de Afbeelding geeft onder den naam van Bra-

JMaanfchc Pyp- Kasfie met eene roodachtige

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

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

dit valt ongelyk (f> Die Autheur merkt aan,

dat het een ongemeen fchoone Boom is , in

Erafil groeijende , zo ten opzigt van de Bladen

als van de Bloemen , welken kleiner dan in de

Egyp-

te Casfia fiftuh Urafiliam Flore incarnaro. Cent. T. T.zi.

op^deeze Soort

2

, van eene Malabaatfe, uit het Kruidboek van

Gabciw gewag, die veerrienpaarige Bladen heeft, langwerpig

gefpitsr , eens 10 groot als in de figuw van den bwoandpn

COM^SJLYN, Fl, lod. p. P7«
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Egyptifche zyn , doch ook vyf bladig , met III.

Meeldraadjes , zwaar getopt , de drie onderftcn
A
™f,

EL"

eens zo lang als de bovenden (*). Wat deHooFD-

Haauw aangaat , dezelve , zegt hy , van die fl-
STUK.

guur en grootte, als zy door Lobelch Pis o
xi^m^t

is afgebeeld , wordt van Marcgraaf be.

fchreeven als twee Voeten lang en vyf Vingeren

dik zynde ; (dcch dit zal men in den omtrek

moeten verdaan ,) cn een weinig omgekromd , als

een Poolfe Sabel. Dezelve fpreekt ook van

drie Ribben als aangelymde Peczen , overlangs,

en zegt dat de doorfnyding ovaal is
, gelyk in de

myne plaats heeft, Zyn Ed.vergelykt den buiten-

Bast by de Schors van een Doom ; moetende de

Haauw met een Hamer aan Hukken geflagen

worden , om het Merg te bekomen , dat in

Celletjes, van een Ptnr.efchaft wyd , tusfehen de

middelfchotten vervat is , waar in een Zaadkor-

rel legt , van gre.otte en figuur als een Aman-

del, in een harde Dop een witte Hoornachtige

Kern bevattende.

Van het Merg deezer Wilde Pyp • Kn?fie

hadt M »rc g raaf gezegd , dat hetzelve ook

wel zwart is , maar bitter van Smaak en famer-

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

dien aart, doch de rype Haauwen Purgeerende

zyn. Lob el , de Haauw van deeze Brafili-

7 (*) Welke eebrekkclyke Afbeeldingen , van deeze en d«

tndere Casfiaaj ,
in t*t Kruidboek van WlINMANM Plaat

N. 34i- voorkomen, is hier uit Zonneklaar,

n. »«. v. t» C 3
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III. aanfche Pyp-Kasfie befchryvende
, getuigt dat

A
™*f

L
' één Once van derzelver Merg üerker Afgang

Hoofd- maakt , dan twee Oneen van de gewoone Lc-
STUK-, vantfehc Casfia; 't welk Baühi n us, in zy-

v;Se!
nwy

'
rie Finax , ook aangetekend heeft (*). Waar-

fchynlyk voert zy daarom, by de Engelfchen,

den naam van Paarden -Casfia ; (als kon men
een Paard zelf daar door doen afgaan ,) en 't is

blykbaar dat Johnston zeer gemist heeft,

met deeze Brafiliaanfcbe Casfia van de Pur-

geermiddelen af te zonderen (f).

O6) Casfia met veelpaarige Bladen, een ge-

Jf}a
mA

'
fteeld Kliertje aan de Bladftsden en De-

Gekuifde*. genvormige Stoppeltjes.

Een Jaarlyks Heellerachtig zeer fraay Bloem*

gewas , op Jamaika , Barbados en in Virginie

groeijende , is door zyne fraaüe Blaadjes, die

het echter maar twintig aan een Bladfteel heeft

,

van de anderen ligt te onderfchciden. Het be-

hoort onder de zes Soorten , welken onzen

Ridder Chamtscrificn , als laage Pwuwe» • Kuif-

— Plan-

kragi der '' - ï'v.ir P; <-F - rc : t
in V >rrujil , on Jcr-

vonden. Zlte *yn Werk de U Mat. Mei. Pirls 17 J7- Octa-

vo. Llvr. I. p. : :.
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Hantcn, noemt. Dctwce bovcr.fte Blocmblrad- Hl.

jes zyn hier met een paarllhe Vlak getekend en
r

?,

r

£
L *

dc Mcclknopjes rood. Hoofd-

(17) Casfia met veelpaarige veelklierige Bla- >xvir.

den en FAsvormige Stoppeltjes. ^ «

Dccze door Breyn in Afbeelding gebrast

,

onder den naam van sJmerikaanfche Laage Paau-

wenkuif, is een Gewas met Ilecfterachti-eStee-

fen of Takjes, meest naakt, dc Blaadjes Lan-

cccvormig , by vccle Paarcn aan een Steekje,

tusfehen ieder Paar een gefteeld Kliertje heb-

bende. Uit de Oxels der Bladftcclen komen

dubbelde, eenblocmige , Bloemttceltjcs vcort,

die korter zyn , en daar op volgen platachtige

Peultjes. Dc Bloemen zyn meest zesmannig

met twee zeer lange Meelknopjes.

(2%) Ca<fh rtiet veelf aari^e /malle Blaadjes , £™"J;
die een fiaauwe Klier onder aan de Steel-d*u

tjes hebben , en Borjlelachtige StoppeltjesLktoÈ"

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

zelven gclykt. Zy heeft de Bladitccltjcs on-

t^mmoi nnr ~ **«>- < • - 8e*

3tnn» o'jfolcti
,
Sripults fctaceli. Fi. Zty
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IIL geklierd; de Steng niet bogtig; de Stoppeltjes

stuk* (20J Casfia met veelpaarige Blaadjes, de Stop?

^xxix. peltjes half Hartvormig.

BogcJge, doot de en j<e]je Haauwen wordt deeze, ook

door Breyn afgebeeld, van de voorgaande

Geklierde ligt onderfèheiden. Men heeftze

Westindifche Basterd - Senna genoemd gehad.

De afkomst is uit Brafil.

xxx. (30) Casfia met veelpaarige Blaadjes , vyfmanr

LuXiï. ni5e Bloemen en een opgeregie Steng.

Deeze heeft haar bynaam van de byna ge-

flooten Bloemen , die zeer klein zyn in de Vit-

ginifche , Basterd- Senna genaamd , by Plu*

kenetiüs, tot welke betrokken wordt een

Pl,antje op Ambon groeijende , 't welk R um-

phius de Droevige blyde tytelt, om dat het,

heel fierlyk opgefchooten , tegen den avond , of

door 't uittrekken, aanftonds verflenst. Het is

in de befchryving van den Ktifbrtfchen Tuin

afgebeeld.

(30 Cas.

(29) Casfia Fo!.rauItïjugisStipj!isdimidiato.cordatis. Sen-

na fpuria Ocddentalis HFRM- Lugdbat. 55S. Slcun.?.»,
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< 3 i) Casfia met veeipaarigo Bloemen, de Tak- 1H.

jVj neerleggende. Vnr.

Een Kruidig Plantje , dat op dorre drooge 5TUK.

'

Velden van Virgin ie waargenomen is , met Bla- xxxr.^

den van Mimofa als het voorigc ; de Bloemen *MS

klein , de Haauwtjcs fmal en plat hebbende

,

Huikcnde'

maakt deeze laatfte Soort uit.

Poinciana. Paauvvc-Kuif.

Dit Geflagt heeft den Kelk en de Bloem zo

wel vyfbladig, als hetvoorige, maar hier is een

bovenst Bloemblaadje grootst: de Meeldraadjes

zyn lang , allen vrugtbaar en dc Vrugt is een

Haauw of Peul.

Drie Soorten, altemaal Indifche, komen in dit

Geflagt voor, als volgt.

( 1 ) Paauwc - kuif met enkelde Doorens , de u
Blaadjes uitgegulpt. Pemdann

Dc Wcstindifche Paauwe-Kuif, deeze SooitïTge^"

uitmaakende , die op Zandige drooge plaatfen

van Kurasfau zeer gemeen is, volgens den Heer

JACQU
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AviIe
2lS Ccn rc8tftammiS> Takkig, onaanzienlyie

" V:fiV

T

" Boompje, fomcyds hoogerdan vyfentwintig Voe-
Hoon). ten, met een zwarte Schors en gedoomde Tak-
8T
£«*

ÏCCn; de ^aden tweepaarig, met uitgcrande

,

•mie?™* gladde , meer of min Hartvormige , dikwjis

wanflaltigc Blaadjes : komende vcclblocmige

Steeltjes uit de Knobbeltjes der Takken voorr.

De Bloemen zyn gee! , Reukeloos en maar half

zo groot als in de volgende Soort.

Tukberru ^ Paauwe " Kuif met dubbelde Doornen.

"a

zcer Deeze onderfcheiding gebruikt Linn^eu»
fchooue. om het Gewas te bepaalen , waar van de be-

roemde Tquiinefört een Geflagt maakte
onder den naam van Poinciana, naar den Heer
dePoinci, diestyds Intendant der Franfche
Eilanden van Amerika. Hy gaf 'er dcc naam
aan, van Poinciar.a r.ist een overfchoone Bloem.
Op de Karibifche Eilanden groeit hetzelve, vol-
gens den lieer Jacquin, een zeer fchoone

Hccfter zynde van agt Voeten hoog , die wel

Doornen aan de oude , doch zelden aan de jonge
Takken heeft, en dikwiïs geheel daarvan ont-
bloot is. De Bloemen zyn heerlyk van Kleur,
Saffraan- en Menie- rood, doch walgclyk van

Smaak

ROYtN Luylbat. 466.
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Poinciade of ook Paradys - Bloemen.

rype Zaad ccten de Kinders en Wilden raauw ; Hoofd-

roaar de Bloemen, als Thee getrokken, hebben STUK-

een openende kragc , en worden gezegd Koorts
n
£"nP-

verdryvende cc zyn. Meriün getuigt , dat

het Zaad van de Paauwe - Bloemen te Suriname

vm ce Slaavinnen gebruikt wordt, om de Vrugt

Hier t,oe behoort zekerlyk de Ambonfche

Heefcer, welke Breyniu's zo fieriyk in Af-

beelding gebragt heeft , onder den naam van

Faauwe - Heefter of Paauwe - Kuif
,
zeggende

dat die vyf Ellen hoog groeit, en deeze komt

niet alleen met de Ceylonfche , welke ook der-

gelyken naam draagt, en met de Malabaarfe ,

TJtetti - Mandaru , die de Hollanders aldaar

Paauwefiaarten heeten , overeen ; maur buiten

twyfel behoort tot de zelfde Soort de Pacuwen*

kuif van R umphios , gefneenlyk in Oo§tin-

die de Paauwe- Bloem genaamd ,
wegens de

Kuif van Meeldraadjes , die uit de FToemcn

npwaards ftcekt , of Cliineefdie Bloem, om dat

Vr de Chincczcn groote Liefhebbers van zyn,

hebbende het Gewas van de Vaste Kust vaö

Afïe , alwaar het overal bcooflen de Ganges

heid der Elocmen , immers, die Goudgeel en

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

fcheide Dagen in wezen Myvcnde , welke 'er

de Chineezen , op Bruiloften en Gastmaalen,

de
U. Heel. V. stuk.



44 TlENMANNIGE HEESTERS.

III. de Huizen en Kamers mede verficren deedt

;

**v*l" ftrookt geenszins met de voorgaande Soort, cn tic

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

STÜK
" aan een Steel groeijende , die, volgens de Af»

vijr™*' beelding , ook geenszins uitgegulpt of uitgerand

zyn, doet 'er dezelve grootelyks van verfchil-

len.

AUta ^ Paauwe-Kuif die ongedoornd is.

Gevieugci-
Deeze ^ op Ceylon waargenomen , is voor-

heen als overeenkomflig met de voorgaande

aangemerkt geweest , en het fchynt nog twy-

felachtig of de Doornen , die dikwüs aan een

zelfde Gewas ontbrceken , genoegzaam zyn

,

om de eene Soort van de andere af te zonde-

GUILANDINA.
Van dit Gcflagt zyn de Kenmerken reed*

opgegeven , to^n ik de twee laatfle Soorten

,

* ii. d. die Boomen zyn , befchreef * ; des gaa ik nu

Sl 38™* t0t ^C aDt^Cren 0Ver J 3k.

T>
(i) Guilandina die gedoomd is , de Vinblaad-

o-^h.r.ü-
jes Eyrond, met enkelde Doornen.

K

2a!le"jet'* Een

ioru Clif. 158. FL ZtyU i$9. Critta Pavoms flore e!egan-

isfimc vsrlegato. EURM. Zeyl. 79. FL Ind. 9%-

ixLL Syst. N*t. XII. Gen, iiz. p. 291. XIIL Gen.



Een Geflagfvan Planten , door PlumierJII.
Bonduc getyteld , volgens den Amerikaanfchen ^f^'
naam, komt overeen met de Balletjes Struik Hoofd-

van Rumphius, een Doornachtig Gewas ,

STUK -

dat de Stranden van fommigen der Molukkifche
ni£mgr

Eilanden op cenige plaatfen ontoegangïyk maakt.

De Stam is dikwils een Arm dik , en breidt

zig zydewaards uit met ltyve Takken, diefom-

tyds langs den Grond kruipen, hier en daar zig

wat verheffende, en aan de dunne Rysjes met

haakige Doornen , byna gelyk de Eglantieren ,

doch yl bezet. Aan deezc Rysjes komen de

Bladen by vyf , zes of zeven paaren voort, drie

of vier Duimen lang zynde en half zo breed ,

en aan hunnen oirfprong een krom Haakje heb-

bende. Zy fluiten zig by nagt onder den Steel

famen, gelykerwys de Tamarinden en andere

flaapende Plantgewasfen. Uit het end der Tak-

ken komen gebaarde Trosfen voort van Bloe-

men , wier Blaadjes agterom geboogen zyn ,

en op welken platachtige Haauwcn volgen van

drie of vier Duimen lang en twee Duimen

breed
,

digt bezet met flappe dunne Stekeltjes

,

die echter , door den Ouderdom , aan de bruine

329. Hort. Clif. 15 8, Bonduc vtifgare majus poly.

droo-

Jmm. 144- H'ft- *• P- *°» Fmtex Globulorara.

V. p. ï9. T. 4». Ca&lpinta acukis recums ,

Fl. Zejl. 157.
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drooge Haauwen rtdelyk flyf en prikkelende,

" doch niet kwetzende zyn. Binnen deeze Haauwen

zitten twee , drie of vier
, rondachtige Zsadi-n

of Nooten , fommigen van grootte als Knik-

" kers , anderen kleiner , onder een Houtigen

Dop een bittere Kern bevattende. Deeze noemt

men Klitsjis en gemeenlyk Klktjes , wordende

daar van in Indie tot zeker Spel , dat men

Tsjoncka heet, dikwils gebruik gemaakt.

Uit deeze befchryving van Rümphius
blykt, dat bier mede overeenkomt de Stekelige

Haauw van Sloane, afkomftig van het Ge»

was, dat men op Jamaika de Geele Knikker-

boom noemt , om dat de Nooten geel zyn;

doch of tot deeze dan tct de volgende Soort

de Stekelige Haauw van Clusiüs behoore,

is duider.

(2) Guilandina die gedoomd is f de Finblaai'

la* jes langwerpig Eyrond , met dubbeldi

* Tot deeze tweede Soort van Bonduc, welke

Plu;.: IER. de kleine genoemd heeft, worde

leis geminis. IbU. Fl. Zeyl. 1

vulgare minus po!yphyl!um. P

is, Glycyrrhizx folio, minor rej
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betrokken de kleine kruipende zeer Iterk ge-

doomde Pauwen - Kuif van 13 r e y n , mee zeer

kleine geele ge - aairde Bloemen , zeer breedc Hoofd»

Stekelige Haauwen en een rond Afchgraauw stok.

Zaad. De gedoomde Kaauw van Sloane m**w
met langere Bladen en eene blaauwe Vrugt , ko-

"

mende van den Afchgraamven Knikkerboom , die

gemeen is op de Velden van Jamaika, hoort

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

tjes Struik van Rumpiiiüs, die Doornachti-

ger dan de andere is, brengende Haauwen voorc

van een Vinger lang en twee Duim breed , mec

grooter Nooten of Balletjes daar in.

Van deeze Balletjes getuigt Rümphiüs,
dat dezelven regt Afchgraauw , fommigen blaauw-

achtig, ook eenigen naar het zwarte trekken-

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

guur uit den ronden wat langwerpig en aan

de zyden ingedrukt. Onder een menigte ven

dergelyke Balletjes , die ik bezit, vind ik zo-

danige verfcheidenheiJ van Kleur en figuur ,

zynde fommigen langwerpig Eyrond , {bmmigeii

plat of Knolrond ; eenigen grooter , anderen

kleiner dan Hazelnooten , met flaauwe Kringe-

tjes getekend en een bruin plekje van aanhecl -

ting hebbende. Twee van de grootfle Afch-

graauwe en een kleine geelachtige zyn hier op

Plaat XXIV , by Letter A , in Afbeelding

gebragt , waar uit derzelver verfchillende gc-

flalte blykt. Ik heb ook een aanzienlyke Vrugt-
Tros van dit Gewas, in myne Verzameling,

H, Dm. y. stuk.
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Hl. met zeven Haauwen beladen, aan welken nog

Af
,

d
„ i

£L
' mcer Haauwen zyn geweest , gelyk uit de

Hoofd- afgebroken Steden blykt , en aan het Takje

si uk. vertoonen zig > naar 't fchynt, dê merktekens

^enwy" van afgeworpen Doorntjes , waar mede het bo-

venfte digt is bezet. De Kleur van deeze Haau-

wen is graauwachtig, bruin en zy zyn digt bezet

met rosfc Doorntjes.
HL

Bofd?
Guilandina die den Stam ongedoornd heeft,

praatjes. de Bladen en gemeenen Bladfieel , van on-

deren , met dübbelds Stekels bezet.

Rümphius zegt , dat men den zonderlingen

uaam van Praatjes der Bosfchen geeft aan der-

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

met geweld , maar met geduld zig kan ontwar*

ren , als wanneer al het vloeken , tieren ofraazen

,

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

met al het Geraas, dat de rammelende Nooten

in de Haauwen maaken; even zo min als yde-

le Praat of Beuzelaarye. De laatst befchree-

vene noemt men de Groote Praatjes , en deeze

tegenwoordige de Kleine Praatjes der Bosfchen;

zynde wel het kleinfte in Gewas van de drie,

doch het haatelykffe. Het flingert zig door

(3) GuilétrJina Cau!c inermi , Foliis Petiolo pnmario ft:'>'

94. T« fO. Burm» Ft', IrJ. f. pp.
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atferley ruigte heen met zync dunne Ranken , III.

die by den oirfprong der Bladfteelcn , van on-
A™*EL '

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

de het zig vasthecht aan de Klccdcrcn of inden ,TUK*
•

•

naakten Huid. De Blaadjes zyn fpits Eyrond

omtrent een Lid van een Duim lang, by vier,

vyf of zes paaren groeijende : de Bloemen , fchoon

geel, maaken fierlyke Trosfen of Aairen en de

Vrugten gelyken wel naar die van de voorgaande

Soorten , maar zyn veel kleiner en geheel onge-

doornd , langwerpige Boontjes bevattende. In

de Strand - Soort hebben de Bkfcmen een lieffc-

lyken Reuk. De Land - Soort is yler van Loof

en niet minder kwetzendc.

R u t a. Wynruit.

Een vyfdeelige Kelk, de Bloemblaadjes hol;

tien Meeldraadjes en een enkele Styl: het Kasje

met tien Honigftïppen omringd : doch in fom-

migen alles vier en agt : met een gekvvabd Zaad-

huisje : maakt de Kenmerken uit.

Dit Gcflagt bevat vier Soorten, als volgt

(i) Wynruit met famengeftelde Bladen, de
t

Zjdelingfe Bloemen in vieren gedeeld. Rut*.

Ditf^xr;'*

fidis. Syst. Nmt. XII. Gen. ji-. p. 29 j. Veg. XIII. Gen.

JU. p. lil. Hort. Chff. Ups. Mat. Med. R. Lmgdiat. 461.
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IU. Dit Gewas is door geheel Europa gemeen ,

AF
vnf

len SroeiE in 'c wiIdc > °P drooge dorre plaat-

Hoofd* fen, zo in de Zuidelyke deelen als in Barba-

*TUK' rie. Het is , onder den naam van Peeganon ,

vip™*' aan de Griekeo bekend geweest; hoewel zy

het ook Rittee noemden, waar van de Latyn-

fche naam Ruta zynen óirfprong heeft , welken

men in de meette Taaien van ons Wereldsdee!

navolgt. Dus noemen het de Italiaanen Ruta 9

de Spaanfchen Ruda , de Franfchen en Engel-

fchen Rue , de Duitfchers Raute en wy Ruite

of Wynruit.

Volgens Co r dus is het een Heefter, die

een Stam of Steng maakt van één of twee

Ellen hoog , een Vinger dik, Afchgraauw van

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

jaars veele groene Takjes uitgeeven, waar aan

de Bladen cn Bloemen groeijen. Maar , ei-

gentlyk gefproken , komen van dit Gewas aan-

merkelyke Verfcheidenheden voor, die de hoog-

te onbepaald doen zyn. Men heeft eene

Breedbladige of Gemeene , die hier te Lande
zeer wel voort wil , en den Vorst zelfs in de

open Grond verdraagt: eene Portugaalfche

Ruite , veel fterker van Reuk , doch zeer te-

der, moetende des Winters in Huis gezet wor-

den en eene Smalbladige Ruite, die men ge-

meen*

Ruta giaveolens Hortend. Dod. Pemft. 1 1*. J. Rma Hort,

htifolia Arbusculz fimilis, BojRH. Lugdh. I. p. 260. Rum
Africana maxima. Scbwer. Hort, s«.. t. Ru» fylveftri* mi*

«« ct 1, Pin, 336, Cam, £?itA w, po», Fttft, ia*
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meenlyk Berg-Ruite noemt, welke 's Win- III.

ters, in deeze Gewesten, nóóit overgehouden A™J<

t '

kan worden , wat moeite men ook daar toe Hoofd.

aanwende, zegt Müntinc. stük-

Deeze zal, waarfchynlyk, de Bergruite zyn,^****
waar van Clusius meldt, dat liet een laag Berg.

Gewas is , „ verfcheide Stengen uit den Wor:

auite'

„ tel fchietende , in zyn geheel van een zeer

„ zwaaren Reuk en zo fchefp , dat hy het door

3, driedubbelde Handfchoenen aan de Handen

„ dikwils gevoeld hadt, verwekkende hetzelve,

wanneer iemand met de Hand, daar hy het

3, mede afgeplukt hadt , flegts zyn Aangezigt

„ wreef 4 daar in op Itaande voet een hevige

5, Ontfteeking , gelyk Dioscorides zeer

„ wel gefchreeven heeft." Camerarius
onderfcheidt dezelve , doordien zy naar de gc-

meene Tamme Wynruit, in Stengen, Tal

Bladen , Bloemen en Kroontjes , wel gelykt *

doch het Loof veel dunner of fmaller heeft

,

maar den Stam, in tegendeel ^ dikkeren Houtig.

De Heer H aller hadt uit Italië en Provence

een zodanige Ruite bekomen, welke door Ges-

kerus op den Pilatus-Berg in Switzerland ge-

vonden zou zyn , en die hy aldus befchryft.

3, De Steng is Takkig , twee Voeteö hoog:

3, de Bladen zyn blaauwachtig groen , fyner

„ dan in de Gevroone verdeeld, met de uiter-

„ fte Slipjes der Bladen niet rood maar zeer

„ fmal, liniaal: de Bloemen ineen korte Aair,

5, kleiner dan die van de Tuinruite, uit den

D 2 „ gee*
II» Ditu v. Stuk» * 6
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UT- „ geelen groen, volgens Clusius, en ins-

AF
vin.

1
"» êelyks met geftonfte blaadjes, zo Magno-

Hoofd- S9 hi vs aantekent."

stuk.
jn Hof-Ruïte zyn dc Blaadjes bynarond,

•f*"
w^ in de Wilde Ruite fmallar en Lancetvormig

of Liniaal. Ten opzigt van de Bloemen ko-

men zy overeen , dat de meeften beftaan uit

vier holle Blaadjes, op de kanten als met Fran-

je,, en agt Meeldraadjes , in welker zonderlinge

fpeeling , tot een bewys van de Minnaary der

Planten , iedereen zig gemakkelyk kan verlusti-
m

* z5e \ gen, gelyk ik dit omflandig befchreeven heb*,

ii. d. l Het Vrugtbeginzel , daar binnen, of deszelfs

Wafc.V Kasje, beeft onderaan, agt Stippen-, die altoos

met Menig, als een foort van Baliem, bevog-

fcigd zyn. De Vrugt is rondachtig met vier

ftompe toppen , en beftaat dus als uit vier fa-

mengevoegde Huisjes , door een Kruiswys'.

middelfchot verdeeld, en veele zwarte Zaadjes

bevattende.

Aangezien Hippocrates meer dan der-

tig maaien van de Wynruïc in zyne Werken

fpreekt, en dezelve inzonderheid voor de Kwaa-

ien van de beminnelyke Sexe aanpryst , zomag

men onderflellen , dat dit Gewas oudtyds vaa

veel gebruik geweest zy in de Geneeskunde.

Dioscorides, ondertusfehen , verhaalt %

dat het , te veel ingenomen zynde , van eene

doodelyke uitwerking zy. De zwaare Reuk

,

zekerlyk , en de ongemeene bitterheid van

Smaak , die 'er in heerfcht, wyzen een over-
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-vloed van fcherpe Olie in dit Kruid aan , waar III.

van men de Vergaarplaatfen zeer duidelyk in de A
VjfI

£L%

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

fchouwen. De vlugge Geest, hier in vervat, STUK-

maakt een fterke prikkeling der Zenuwen yj^*00
'

verdunnende de Slymige , dikke , koude Vog-

ten en de fchadelyke dikwils door 'c Zweet

uitdryvende. Uit- en inwendig is hierom het

Loof der Wynruïc, in veele Gevallen, een

voortreffelyk hulpmiddel. In 't algemeen wordt

hetzelve aangemerkt een byzonder Tegengift

te zyn van de Pest en ingenomen Vergiften ,

die een Flaauwte of Hartvang vcroirzaaken ,

gelyk de meeften doen (*J , en hier mede
heeft de byzondere kragt van die Kruid , in

de Vrouw- en Vryfter - Ziekten of Moeder*

kwaaien , zo genaamd , veel overeenkomst.

Merk hier uit , wat de reden zy , dat hetzelve

in Mannen en Vrouwen eene tegen flxydige

uitwerking hebben kan (f). Wanneer de Men.
fchen door Zwaarmoedigheid als betoverd zyn,

zal dit Middel dikwils hun tot herflellin^ bren-

gen. In allerley Kwaaien , daar de kragt der

Natuur tot uitwerping van ongeftelde Stoffen

door de Zweetgaten moet geholpen worden ,

gelyk de Kinderziekte, Mazelen en dergelyken,

is het , maatig gebruikt zynde, voortreffelyk.

Men

(t) P. facit cafbm, incendirque übidinera V: Eade*.
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UI. Men trekt de Bladen als Thee, en den Damp
AF
v*f

L' daar van 's morgens in de Oogen ontvangende

,

Hoofd wordt het Gezigt hier door vcrfterkt en opge-
STUK- helderd , volgens het oude Spreekwoord (*).
^£«wi-

Hfit dient ook tcgcn de Vallendü Ziekte ,

Hoofd- en andere Stuipachtige Kwaaien. Het

gedeftilleerde Water en de Olie , daar van, wor-

den meest inwendig voorgefchreeven. Het

Aftrekzei van dc Bladen in Azyn of Wyn

,

met Brandewyn en Zout geappliceerd op

zvvaare Ontfteekingen of beginnende Verfter-

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

ring te geneezen : even als dit 'door de opleg-

ging van het Kruid , op de Gezwellen van Vrou-

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

der gevaar
,
uitwendig tot afwending gebruiken,

in de allcrheetttc Ziekten. Het Zaad wordt als

een Middel tegen de Wormen aangepreezen.

ii. (*) Wynruit met meerder famengejlelde Bla-

Cb*iepén-
^eT1) ^e Bloemblaadjes gehaaird.

Aieppifche. Alle de verfcheidenheden van Wynruit, die

de Bladen uit verfcheide Steeltjes met Bladen

famengefteld hebben , zyn door den Ridder tot

de zelfde Soort betrokken geweest. Thans

wordt

(*) Nobilis m Ruta
,
quia Lumina reddit acuta.

(*) Jiuta FoLfupradecompoiaii, IV:a!;s ciliatis. Mar.:. 69.

Inft. -_ 57 . Eadcm ufiuttifoin. Moris. Hifi. U. p. S°». S,
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wordt aJs een nieuwe voorgefteld de Akppifche III.

van Tournefort, die de Bloemblaadjes AF
v"

L*

vol Haairtjes heeft en breedbladig is, waar toe HoofdI

de Ridder, als eene verfchcidenheid , de Smal- STÜK *

bladige Aleppifche , met dergelyke Bloemblaad-

jes, van Morison, betrekt, (tellende dè
Groeyplaats in Afrika; doch Aleppo legt in Sy.
rie. „ Zy gelykt zeer naar de Sterkruikende

,

„ Czegt zyn Ed.), en is daar van voortgeteeld.

„ De eerfte Bloemen zyn in vyven , de anderen

„ in vieren gedeeld: de Bloemblaadjes holrond,

„ aan den rand gegolfd, gelyk in de gemelde,
maar aan den rand gehaaird. De Steng i3

„ hooger en de Kwabben van het Zaadhuisje

s , zyn fpits , ftomp. De andere verfchilt door

a, de Bloemblaadjes langer genageld te hebben,
„ en de Kwabben der Zaadhuisjes niet zo ver

„ van elkander af
,
gelyk men in de Tuin van

„ Upfal waargenomen heeft."

Met reden zou men dan ook van de eerfte wy,/;pg.

Soort mogen afzonderen , die Berg- Wynruit^-;^
met dnbbeld gevinde fmalle Bladen, de Bloemen^'

°*

Aairswyze over de eene zyde , de Aairen met
van elkander wykende Trosfen

; welke de Heer
LoEFLiNoopde Begraafplaats der Proteftan-
ten te Lisfabon , reeds verdord zynde, gevon-
den hadt en omftandig befchryft, aanmerkende,
„ dat het Zaadhuisje in dezelve meer vierkwab-

;s big is, met de toppen Stomp gerond; terwv l

„ de Gemcene , zegt hy, die ook op de Ber-
„ gen by Lisfabon groeit, het Zaadhuisje aUeen-

I'. Deel. V. Stuk*
D

* »W
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III. „ lyk aan den top in vieren verdeeld en lpits

A
viu.

1
* " heefc ; zyndc dc SciPPen °P hetzelve , in

Hoofd- j, deeze Lisfabonfche , ook zigtbaarer." LlN-
stuk. n^üs fchynt dezelve met de Bergruite van
Venwpvi. Clüsiüs ovcreenkomftig te achten, doch dan

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

fchreeven , maar met de groote Portugaalfche

,

daar Munting van meldt.

p*tlv- a
^ Wynruit met drievoudige ongefieelde Bh'

Padiufchc. den -

Deezc is door den Kruidkundigen Heer Mi-
chilics

, op een Berg by Arqua , niet ver van
Padua in Lombardie , overvloedig groeijende
gevonden

, en tot een byzonder Geflagt ge-
maakt onder den naam van Basterd - IVynruit*
Zy verfchilt in de deelen der Vrugtmaaking
alleen

, doordien zy een vlak vyfbladige Bloem
heeft, zonder Franje of Haairigheid. De Bladen
zyn Lancetvormig , komende by drieën uit de
Steng voort , gelyk men in zyne Afbeelding

iv. U) Wynruit met Lancetvormige onverdeelde

Bladen.

trifbii», Fl. lurffs n:Ti')e:i.itis. MlCH. Cc. 21. T. 19.

() Ruta Foliis lanccalaris indïvüïs. Syst. Vtg. XIII. R.

foliiï funplicibus loliciriis. Hort. CMJ. i4ö. R. fylveftris Li-

n:folu Hispanica. Bocc. Mui. II. p. ga. T. 7J . BiRR. Icon.
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Id Spanje , als ook in Italië en in de Ooitcr- III,

fche Landen, is eene dergel vke Soort van Wyn- 4™"1*

ruic waargenomen. Zy heeft de zyd - Takken Hoofd-

van de Pluim gegaffeld , driebloemig , met de STUK -

middclfte Bloem ongedeeld. De Blocmblaad-^.^"^

jes zya onverdeeld , gelyk in de voorigc. Dc
Meeldraadjes , aan den Wortel Haairig, beflui-

ten digt het Zaadkasjc , dat doorboord is met
Honiggaatjcs. De Vrugt heeft verhevene Stip-

pen, zegt onze Ridder.

C HAL C A S.

Een vyfdeelige Kelk , een Klokswyze Bloem
uit genagelde Blaadjes beftaande, en een Stem*

pel als een Wrattig Hoofdje ; maaken daar van

de Kenmerken uit.

De eenigfte Soort, hier van bekend (O, on-
T#

der dcezen Geflagtnaam eersc voorgelteld door

den Hoogleeraar N. L. Bürmannus, wordt
?
"cÜ.n'a-

-'

in Oostindie gemcenlyk Camuneng genaamd of
nc"g '

Daun Cammuni , waar van gemeld wordt, dat

het een Hcelterzy, wel twintig Voeten hoog

groeijende, dien men in dc Tuinen houdt, we-

gens zyne litflyke Bloemen , en ook aldaar toe

Ilaagen , waarfchynlyk gelyk onzen Ligufter
,

gebruikt. By Rumphius komt de Afbeel-

ding voor van die Gewas , door hem onder-

schei-
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ltf• fcheiden wordende in een Ambonfch Camuneng

,

AF
viii.

L
* dac een Üaptakkige Heefter is, en een Javaanfch,

Hoofd- hetwelke een fierlyk Boompje wordt , van hoog-

stuk.
te a]s cen Granaatboom, met een digte Kroon,

vif*!^" en zeer welriekende Bloemen , die des avonds

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

ren Reuk vervullen. De Bladen zyn een weinig

bytende op de Tong, gelyk Limoenbladen. De

Ambonfche wordt meest geacht wegens de fraai-

heid van het Hout, datüerlyk gevlamd is, geel

met zwartachtige of bruinroode Plekken , digt

en zwaar als Palmhout en dus tot allerley Draai-

jers Werk bekwaam : dewyl men 'er fïukken

van krygt , die eenigc Duimen dik zyn.

t-l xnv. Van dit Gewas , en wel van het gedagte Ja-
F>:

'
z

' vaanfche , een Takje , dat door den mcergemelden

Richter medegebragt was , zigin de Verzameling

van den Hoogleeraar Bonn bevindende, geef ik

daar van , om dat de gefteldheid van de Bloera

zig aan hetzelve zeer fraay vertoont , alhier de

Afbeelding in Fig. 2. op Plaat XXiV. Men

ziet daar in , het getal en de grootte der Vin-

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

heid der Verdeelingen van den Kelk , en hoe

van de tien Meeldraadjes vyf korter dan de an-

deren zyn , hebbende geen ronde maar als dub»

belde of Beursachtige Meelknopjes. Daar ce-

der komt het uitgezette Vrugtbcginzel , dat eene

Befie wordt , na het afvallen van de Bloem

te voorfchyn.
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In Kelk cn Bloem komt die Geflagt, naar
Ho"/ó,

den Hoogleeraar Muhray te Gottingen ge-STÜK#

tyteld , met het voorgaande overeen , maar heeft^J6"**>

het Vrugtbeginzel meteen Honigbakje omringd,

en de Besfen eenzaadig.

De eenigfte Soort (\) , ook in Oostindie ^
groeijende , is een kleine Boom met een witten^v*3

'*

Bast , de Eladen famengcfteld hebbende uit ze- vreemde*

ven gedeelde 3 gladde, ftomp ovaalachtige Vin.

blaadjes , en verfchilt , zo Linnjeus aan-

merkt , zeer veel van de Camuneng voorgemeld.

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

Zygophyllu
Van dit Geflagt zyn de Kenmerken reeds op-

gegeven , toen ik -de Soort, die een Boom is,

befchreef * Thans zal ik drie Heefterachtigeu * Ut D<

van de Kaap voordellen , fpaarende de overigen
"j^J

**

tot de befchryving der Kruiden.

(5) Dubbelblad met gepaarde , byna gejleelde v
Bladen, die Jtomp Eyrond zyn; ds Steng Zis3?hl-

Heeftprachtig.
Eenvie
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a"eel
Een Afrikaanfche Heefter *«« Porfelein-BIa.

nu. den, twee uit een kort Steeltje, wordt onder
Hoofd- deezen bynaam , die van Syrifchc afkomst ichynt

Ee
'

te zyn , tot dit Geflagt betrokken. Zy is door

*>zu den Hoogleeraar J. Bürmannus in Afbeel-

ding gebragt , onder den naam van drie- en

yierbladige Fahago , met eene vierbladige Bloem

en eene Vrugt, die vier Vliezige hoeken heeft,

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

nen , by de Kaap aan Zee , vier Voeten hoog

groeit, komende de Bladen by tropjes van drie

of vier uit de kanten der Takken voort , met

zekere Doornachtige Stoppeltjes daar onder.

Zy zyn ftomp Eyrond , dat is , hebben het

breedlte van de Eyvormige figuur uitwaards.

De vierbladigheid der Bloemen en de Vliezige

Zaadhuisjes onderfcheidtze van de anderen.

vt
(6) Dubbelblad met ongejieelde Bladen , die

aliljus, mnrgine fcabris , Cau'e fruticofo. Hort C.iff. ido.

Lugdhat. 4eo. Fabago C.ipenfis frur. minor. Dill. Eltb.

kern Fj:>. Fiurc inteo &c. EüRm. Afr.

Fab. Afr. arborescens, Fl futphureo fiuU
Kar. p. 10. T. 10.
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Lancetvormig ovaal , aan den Rand nmw nu
zyn; de Steng Reefierachtig. Af

J^
l-

Tot deeze wordt , behalve de haagt Vitr-^™*
bladige Jfrikaanfche , met witachtige Bloemen M^
en ronde Vrugten van gedagten Hoogleeraar

ook t'huis gebragt deszelfs Fabago met geelt

Bloemen cn eene gelleufde fpits langwerpige

Vrugt , a's eene verfcheidenheid aangemerkt

zynde. Beiden komen zy ook op Zandige

plaatfen aan de Kaap voort. De Steng is hoe-

kig: de Bloemfteeltjes enkeld ,
laoger dan de

Bladen , en de Bloemblaadjes zyn gekarteld»

zegt Linnjeüs. Dit laatfte, echter, vindt

men in de Afbeeldingen , zelfs in die van

Commelyn, welke de Bloem zeer groot

vertoont, geenszins aangevveezen. Deeze geeft

'er de hoogte van drie of vier Voeten aan en

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

en vyfhokkigj bevattende vyf platte Zaaden.

(l) Dubbelbad met ongefieeldt Jmailt Bladen , vrr.

die Vleezig zyn, van boven plat; dtj™£"'dm
Steng Heejterachtig.

Deeze Kaapfche Heefter fchiet, volgens den

gemelden Hoogleeraar , eene regte , ronde,

gladde, bruine Steng, welke zig in veele Tak-

ken

(7) Zyiophylium Fol. conjuptis fssfllitras, FolIoUs Uneai

bai, Carnolïs fupra planis; Cmls Fruticolö. M**t. 3»o. Fa.

bago ttnuifolia fpinofa , Frufc» lotuudo. «urm, Afr. p. u
T. 2. f. 2.

1L Deel. V. Stuk*
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III. ken verdeelt , met Blaadjes die zeer fmal ei)

^Tm^ Puntig zYn » twee Paaren tegen eender overi

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

s>rr,K
' de Vrugt is rond en plat, vyfhokkig gelyk in

«jf"
17

' de andere Soorten.

Heistèria.

De Geflagtnaam is den vermaarden Hêi*

ster, wylen Hoogleeraar der Genees- en

Heelkunde niet alleen , maar ook der Kruidkun-

de , in welke hy ook aanmerkelyk gearbeid

* zie ti. D.neeft *, toegewyd.

biadJ
X3

-

ï

o"i
kenmerken , behalveh die van tien Meel-

draadjes en een enkelen Styl te hebben, zyn,

een vyfbladige Bloem met cenen vyfdceligen

Kelk , die vergroot zynde en gekleurd tot eefl

bekleedzel ftrekt van de Vrugt.

t>
De eenigfte Soort (i) is door deri HeerJac-

a'ÉT
<3ÜIÏ*' dic den Sezegdcn Geflagtnaam overge-

C
hÏ£- dragen heeft, in de Westindiën, en welaan

loodc. Beeken in digte Bosfchen, op 't Eiland Marte-

nique, waargenomen» Uit zyne Afbeelding is

*t blykbaar, dat dezelve als Laurierbladen heeft,

doch het is een gantfeh niet fraaije Takkige

Boom , zegt hy , van twintig Voeten hoog*

Met reden mogt dezelve dan van my onder <fe

Boomen befchreeven zyn geweest. „ De In-

(i) Hrifteria. Syu. Hat. XII. Gen. 5 JJ. p. ±97. XI»
<:en. sis* p. 3J«. JAC^ Jlmer. Hift. p. ns. T. %u
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„ gezetenen noemen hem , (zegt zyn Ed.), III.

„ Bois Perdrix , dat is Tortelduiven - Boom ,

„ om dat die naar de Vrugtcn zeer gretig zyn".HooFo-

De Bloemen die klein, op Steeltjes, in de STUK *

Oxels der Bladen voortkomen , hebben cen^f/"
19*7*

klein, groen Kelkje, dat in de Vrugt hoogrood

wordt, meteen zeergrooten uitgebreiden Rand %

geevende den bynaam aan deeze Soort. Die

zeldzaame Vrugt , een Eyronde flompe Noot

bevattende , heeft zyn Ed. in Plaat vertoond.

Qujsqualis. Warftruik.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

zyn , een vyfdeelige Draadachtige Kelk; vyf

Bloemblaadjes, een vyfhoekige Vrugt.

De Geflagtnaam , door Rümphius ver- J-uaUi
zonnen om de wonderlyke veranderlykheid vanw/cL*

3

\

dit Gewas uit te drukken, is door den RidderfChe
°sundl

behouden en met den bynaam Indica toegepast

op eene Soort tot welke zyn Ed. zo wel

de ruige of Wollige als de Gladde Quisqualis,

die beiden door den Heer N. L. Bitrma n-

nus in Afbeelding gebragt zyn, betrekt. Van
deezen waren zy door de plaatzing der Bloem-
fteeltjes , overhoeks , of tegenover malkander,

onderfcheiden. Die van Rümphius is een
Gewas , dat eerst als een klein Boompje uit den

Grond

(1) Quisquaiis. Syst. Nat. XII. Gen. j 34. p. 2*7. Keg.

XIII. Qen. 5 39. p* n«. Rü.MPH. Amh. V. p. 71. T. 31.
Iükm. FUlni. p. 104, pubescens. T, 35. f. 2, gla'ora. T.

II. DEU, V, STW,
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III. Grond fchict , doch vervolgens flingcrende of
Al

viif
L '

Iievcr kuipende Ranken voortbrengt , gelyk de

Koofd. Bofchtouwen ; aan welken de Bladen anders ge-

STUK * plaatst zyn , dan aan de gezegde Boomachtige

vip.™
1' Scheuten. Zy hebben ecne ovaalachtige ge-

fpitfie figuur en zyn effenrandig. Aan 't end

der Ranken komen Bloemfteeltjes voort , die

uit een trop Schubbetjes of Blikjes Bloemen

uitgeeven, naar die der Thymelcea gelykeridc,

met eenen Draadachtigen van buiten ruigen

Kelk. 't Gewas groeit op verfcheidene der

Eilanden van Oostïndic, wordende te Batavia,

in 't Portugeefch , Catappa de Mato geheten.

De Vrugtcn , die van grootte als Eikels zyn,

in Bosjes by een hangende, vallen ryp zynde

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

als een Hazelnoot; maar,onryp zynde, fmaa-

ken zy wat Radysachtig , en zyn dan voor

een goed Middel bekend, om de Kinderen in

te geeven tegen de Wormen ; de rype heb-

ben , in grooter veelheid , de zelfde , en in

fommige Mcnfchcn zeer byzondere uitwerkin»

gen. "

'"'

.

ÏD A I Si

De Bloemen , in dit Geflagt in vier of vyvén

verdeeld , hebben een vierbladig Omwindzel en

de Vrugt is eene éénzaadige Befie.

Twee Soorten komen 'er in voor, een ICaap-

fche en een Oostindifche , als volgt. . ,,<,.• I

co
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(1) Dais met Bloemen die tienmannig zyii 9
Hf.

in vyven gedeeld.
Af™^>

Deeze heeft de tlladcn gepaard, ftomp ovaalj!^^
cffenrandig

,
glad en gefteeld ; de Bloemen aan 1.

*t end der Takken Bondelswyze vergaard , cofiïïfiii*

Wollig, met een Knopachtïg, vierklcppig Om-^1?^'
wjndzel. In geftalte komt zy de Pasferinaas

naby.

(2) Dais met Bloemen die agtmannig zyn , n.

in vieren gedeeld.
0f?f^

De Heer N. L. Bür mankus heeft eenShe!
ndl"

Afbeelding van deeze, die op Java groeit, ge-

geven, in welke nogthans de Bloemen in vy-
Ven gedeeld voorkomen. Het vierbïadig Om-
Windzeï van de Bloemtros is aldaar zeer blyk-

baar. De Bladen zyn gepaard , Lancetvormig
ovaal, gefpitst , gefteeld en glad, zo wel als de
Bloemen, die agt Meeldraadjes boven hetPyp-
je hebben, langer dan de rand van de Bloem.

Een Trompetswyze Bloem , die den rand
van onderen vyfhoornig heeft, in een vyfdee-
lige Kelk , welke een vyfhokkig Zaadhuisje
wordt, zyn de byzondere Kenmerken van dit

Ge.

(1) Dais Flori'ous quinquefidïs - decaadris. Syst. Nat. ffl,
C«iu sis. p. 297. Vtg. XUT. Gen. j*<». p. 336.

(2) Dais Floribuj quadrifidis, o&andlis. Mmt, f9 , Bl'BM,
FL Ind. p. T. iz. f. 2.

E
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III. Geflagc , welks naam ter vereering flrekt van

A
vm

*" den Sweedfchen Heer Kalm, dcor wien de

Hoofd- Natuurlyke Hiftorie van Nfcord - Amerika zo

stuk. veel is opgeiuifterd.

Het bevat twee Soorten , beiden aldaar huis-

vestende, naamelyk.

T.
(i) Kalmia met Eyronde Bladen; de Tros/en

u^fl£
a endelings.

^Breedbla- D\t Gewas groeiC natuurlyk in verfcheide
£

'

Provinciën van Noord - Amerika. Door Plu-

k e n e t en Catesby waren 'er Afbeeldin-

gen van gegeven , doch die aanmerkelyk ver-

beterd zyn door Ehret, van wien ook het

maakzel der Bloemen ten naauwkeurigfte is af-

getekend. Kalm, wiens naam onze Ridder

goedgevonden heeft daar mede te vereeren

,

zegt dat men het overvloedig vondt in Penfyl»

vanie , alwaar de Sweeden het Lepelboom noem-

den , om dat de Wilden , weleer in dat Land

gewoond hebbende , daar van hunne Lepels

plagten te maaken. De Engelfchen noemden

het Laurel , om dat de Bladen eenigszins naar

die van den Laurierboom gelyken. Zy be-

minnen een laagén vogtigen Grond , en be-

tiana Lamifrlia &c ïlum. Alm. 4». T.
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houden zelfs in de Winter hun Loof , waar IIL

door zy van de andere Boomen der Bosfcha- A™*BI-

giën gemakkelyk te onderfeheiden zyn. In 't Hoofd*

laatst van Mey begonnen zy te bloeijen , en 8TUK-

dan overtroffen zy in fchoonheid , door

groote Trosfen van hoogroode Bloemen , die

naar Schenkbordjes gelyken , byna alle andere

Gewasfen. Door de Zonnefchyn, echter, ver-

bleeken die wel dra en worden eindelyk byna

geheel wit* Ook vallen de Bloemen fomtyds

Roozekleur. Op eenige plaatfen heeft men
*er de gewoonte j van op Kerstyd en Nieuw-

jaarsdag de Kerken met het Loof te vertieren*

Het is, ondertusfehen , voor Schaapen en Kal-

vers , die 'er van eeten , even ais de Taxi*

hier te Lande , dikwils doodelyk» Voor de

Herten , in tegendeel , (trekken de Bladen

's Winters , wanneer dezelven geen andere

Groente vinden , tot Voedzel : zonder dat hun

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

geten. Het Hout is zeer hard en glad, wor-

dende deswegen tot Asfen in Katrollen , of

ook tot Wevers . Spoelen en Wieldraaijers-

Werk , in plaats van Palmboom Hout gebruikt.

Het valt fchoon geel met eenige Straalswyze

Streepen. Sommigen verzekerden, dat, wan-

neer by Zomer eens brand ontflond ïn de Bos-

fchen, het Loof daar van niet aangetast werde.

E 2

II. DU*. V. STUK-

«OKai.
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III. (2) Kalmia met Lanceivormige Bladen , de

AF
vm.

L
* Tros/en op zyde.

Hoofd-
j)eeze , op de zelfde plaatfen voorkomende ,

n
* verfchilt bovendien door de kleinheid der Bloe-

ïCaimi* men en Bladen van de voorgaande. Zy worde

K" ' °'
niet minder fchadelyk geacht te zyn voor het

Smalbladi- \\T
Ivee>

Led ü m>

Dit Geflagt heeft een vyfdeeligen Kelk , eene

vlakke vyfdeelige Bloem , en een vyfhokkig

Zaadhuisje, dat van onderen gaapt,

j. De eenigfle Soort (1) is een Heefter, die in

p£$Z Moerasfige Poden der Noordelyke deelen van

Möcraifige.Europa , volgens den Ridder, groeit, doch

niettemin ook bekend is in andere Landen.

Camerariüs, die 'er, onder den naam
van Wilde Rosmaryn , eene Afbeelding van
geeft, zegt, dat het groeit op Moerasfige
plaatfen in Poolen en Bohème. Het fchynt

ook die Plant te zyn, welke Clusius uit

fz) Kalmia Folüs Iwceolatis
, Corymbfe laterattbus. Mi

Tb«w. ML f. j. Chamx-Daphne fempervirens. Cat. Cau
III. p. 17. T. 17. f. 1. Ciftui fempervirens Laurifolia 8K.
Ïluk. Alm. 106. T. itfi. f. j. Anonyma. Cold. Navel. 10*
U) Lfldum. Syst. Nat. XII. Gen. 538. p. z99t Veg. XIH*

• p. 337. ^1. Lapp. Ko, Lediim Fol. ÜncaribuJ ,

tfijti» , Flor. corymboCs. J7. Suee. N. 341, 3 *ï.

C. B. Pin, *S7.

Clos. Fom. 6t. Ledum Fol. Jtoiisnunw
Lob» Iet*. II. 124. «.ouaaiinom fylrcfae. Cam. Mpü*
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Silczie ontvangen hadt , en derhalve voorftelt

onder den naam van Silezifch Ledum , aldaar
"JJJJ"

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

tige Stengen , fomtyds een Elle hoog , die zig
STüK *

in veele Takjes uitbreidden , de dunftcn met
r-^

on0£^

zekere rosfe Wolligheid bekleed , hebbende

lange fmallc Bladen , grootcr dan die van de

Rosmaryn, doch ook aangenaam van Reuk en

fcherp van Smaak. De Bloemen, Troswyze

op Steeltjes aan de enden der Takjes voort-

komende , beflonden óit vyf witte Blaadjes ,

met tien Meeldraadjes en in 'c midden een

Styl , zynde de Vrugt een vyfhokkig Zaad-

huisje, ros van Kleur. De Steeltjes, met de

Bloemen overend ftaande , boogen zig met de

Vrugten om ; des de gaaping van het Zaadhuis-

je alsdan naar boven was gekeerd.

Dit geheele Gewas, in bloem ftaande, hadt

ccn zo fterken Reuk , dat het tegen de Motten

by de Kleedeien gelegd werdt ,zoMatthio-
i. c s verhaalt. Het Afkookzel wordt in Swee-

den gebruikt om de Luizen der Runderen en

Varkens te verdryven ; het Loof tegen de

Wandluizen; gecvende de Olie, daar van door

neerdruiping gebaald, den Reuk aan 'cKusfifch

Leder, zege Linn^us. Zyn Ed. voegt daar

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

er.!-, fchrikkelyke Hoofdpyn vcroirzaakt , die-

nende wederom het Gedefinieerde Water , uit-

wendig
, tegen dat Ongemak. Men wil dat

het Kruid, tot ccn Bad gebruikt, van grootcn

E 3 dienst
li. Dut v. stwu
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HL dienst bevonden zou zyn tegen de famentrek-

A
v'iif

1
' ^in§ ^er Gewrichten. De Sweeden noemen het

Hoofd- Squatram , in West - Gothland Lammer; de

stuk. Duitfchers Kuh - Rust,
Eenuy.

v
'ie* R h o d o d e n d r o n, Roozelaar.

Een vyfdeelige Kelk , de Bloem byna Trech-

terachtig en van den Styl afgeboogen Meel'

draadjes , benevens een vyfhokkige Vrugt

,

maaken de byzondere Kenmerken uit,

Zes Soorten 3 meest Europifche Plantgewas»

fcn, komen in dit Geflagt voor, als volgt.

Rhthun (l) ^•ooze^aar met gtodde van onderen Schurf-

dron ferru- tige Bladen » de Bloemen Trechterachtig»

ioatkicu* Om dat men den Oleander Rhodadendron ,n£C
' dat is Roozeboom , in 't Franfch Laurier-Rofeoi

Rooze - Laurier noemt , geef ik aan dit Ge-

flagt , welks Griekfche naam niet gemakkelyk

uit te fpreeken is , den naam van Roozelaar,

De vermaarde To urnefort hadt den naam

van Chamarhododendros , die zo veel zegt als

Laa-

fl) RhcdodtrJm Foüis glabrij fubtus Leprofïs, CorolIÜ

infundibuürarmibut. Syu, Nut. XII. Gen. si9- p. 209. Kg.

XIII. Gen. f*s. p. JJ7- JACQ. Oh. I. p. 26. T. 16. Azalea

xaacalis ferrngiaeis. SAüv. Mmsp. 57. Ledum Alpinun», Fol.

ferrca mbigine nlgric. C. B. Ti*. 4«g. Raj. HiJI. iooj. U-
dam folm glabris Flote tubulofo. HA li. Helv. 417. Ledi

Alpina glabn. Toübuf. /«/?. <J«4. Ch. montana Allobrogom

Lenfifdfolia. Lob, 3 *J. Evonyraus Theophrasri. DAjEfW »7,
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Laage Oleander, van Lobel overgenomen, III.

en daar van ook een Geflagt geformeerd , waar A
5jJJ

I"

van dit mede de eerfte Soort is. Zy komt Hoofd-

voor op de Alpen van Switzerland
, Oolïcnryk,

STOK *

Savoije en de Pyreneen. De Heer H alleu rJ^
0K'sy~

befchryft het als een kromtakkige Heefler van

één of twee Ellen hoog , de Bladen aan de

toppen digt by elkander, droog en hard, ovaal

aan beide enden fpits, van onderen ros en met
bruine Stippen befprengd hebbende. De Bloe-

men , die by Trosfen uit de toppen voortko-

men , zyn hoogrood met geele Vlakjes, Pyp-

achtig met den rand in vyven gedeeld, maa-

kende een zeer fraaije Roosachtige vertooning.

Van de Meeldraadjes zyn vyf langer, vyf kor-

ter. De Vrugt is pieramidaal , vyfhoekig , in

vyf hokjes verdeeld , die veele Zaaden bevat-

ten. S cheuchzer heeft aan deeze en de

derde Soort veele Galletjes waargenomen (*).

De Heer Jacquin geeft een zeer fraaije

Afbeelding van dit Gewas , dat hy op de
hooge Bergen van Ooftenryk niet ongemeen
vondt. Op de hoogfte toppen , aan den rand
der Kloven met Sneeuw gevuld, groeide het
onder de laage Pynboom - Bofchjes , beminnen-
de in de fchuinte der Alpen fteile vogtige met
Mos of Gras begroeide Rotfen, breidende zig

al-

(•) Met reden merkt de Heer Halmcr aan, dat de >Aza.

II. DF.KL. V, STCK.
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aldaar uit éénen Stoel dikwils zeer wyd uit»

* dewyl de kleine Takjes , op den Grond leggen*

de, zeer ligt Wortel fchieten. Hierom kan

men het Gewas, fchoon de Pen -Wortel niet

' ligt te rukken is uit de Spieeten der Rotfen,

gemakkelyk in de Tuinen overbrengen , daar

het echter niet veel tier heeft en weinig Bloe-

men voortbrengt. Zyn Ed. meent , dat di«

Roestkleurige Schurft der Blaadjes , van onderea

met zwarte Vlakjes , door den Ouderdom ver-

oirzaakt worde ; als zynde de jonge Blaadjes

aan beide zyden groen,

(a) Roozeiaar met gladde wederzyds kaalt

* Bladen, de Bloemen Raderachtig.

De Heer Amman heeft deeze fchoone Soort,

de Rusfifche Velden in Afte verfierende, hem

door den Heer Gmelin in Aftekening van

Irkut toegezonden , in Plaat gebragt. Uit èt

befchryving blykt , dat dezelve , uit een knob-

beligen Wortel , verfcheide Ryzen fchiet vafl

een Elle tot eens Mans langte hoog , die in \

midden Takjes maaken , zynde verder , tot aan den

top , ieder met een of twee Bloemen verfierA

Zy wordt ook , onder den naam van Groei?

landfeh fydum, afgebeeld door Oederüs,

(z) Rbododtndm Fo!. ghhris utr'nque nudis, Corollisf



en befchreeven , als hebbende een naakte Steng , III.

die getakt is , aan den top Bladcrig , met ge-

{teelde Bladen , langwerpig van boven kaal

,

Hoofd-

wederzyds digt , en van onderen zeer digt,
,T^**

Roestkleurig geftippeld zynde ; de Bloemen,-
onesy

Violet, grooter dan de Bladen, met uitgebreide

Meeldraadjes , zo lang als de Bloem en eenen

Üloedkleurigen Styl. Zonderling is 't, dat de

lïusfen , in Daurie woonende , deeze Styltjes

gebruiken zouden om de Visfchen dronken te

maaken , gelyk men aan Messerschmid
hadt verhaald. Ook hadt die zelfde Authcur

aangetekend , hoe een Priefter der Tanguten

hem zeid' , dat dit Gewas, in hunne Heilige

Taal Sfurnak genaamd , tot Reuk - Offers aan

de Afgoden , in Tangut , zeer veel gebezigd

werde.

(3) Roczelaar met laaie op de kant gehaair- in.

de Bladen en Trechterachtige Bloemen.

Deeze Soort wordt van de Herders Alproo-

zen of Bergronzen genoemd
,

volgens C i u-

s 1 [J s , die 'er den naam van Ledum Alpinum

aan geeft , komende overeen met de Alp - Eal-

(i) RMcUndroK Fo!. c:!. nudis , C roüis InftindiSuü-

fem -

formibo». Ledum Fo!. glabr. ciliatis,

Hilv, 41e. Ledum Alpinum hirfutan

Balfamum Alpinum Gesnerh Lob. Ie.
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III. femboompjes van Lob el , dus genaamd we-

Afdeel. gens den voortreffelyken Reuk. In beide op.

Hoofd- zigten is deeze Heefter een Juweel der Berg»

stuk» Woeftynen. Hy groeit, zo wel als de eerftc

.•Swwy- Soort, op de toppen der Alpen en Bergen van

Ooftenryk , doch komt een weinig zeidzaamer

voor , hebbende veel met dezelve gemeen ;

dan de Bloemen zyn kleiner en bleeker, meest

Vleefchkleurig , zo de Heer Hall er aantc>

kent.

IV . (4) Roozelaar met gehaairde Bladen en Ra-

^KfoJtd. derachtige Bloemen.

^"lUigc. In laagheid van Gewas verfchilt deeze meest

van de voorgaande , als een Heeftertje zynde

van naauwlyks een half Voet hoog, met veele

dunne Takjes als Heide , die zeer digt bezet

zyn met Blaadjes als der Myrthen
, op de kan-

ten gehaaird ; de Bloemen taamelyk groot, en

zig als vyfbladig vertoonende. Cl Cs 1 us vondt

deeze op de toppen der hooge Bergen van

Ooftenryk , cn zy groeit ook in 't Saltzbujf»

fche, alwaar Michelids, die 'er mede een

Afbeelding van geeft , haar met Bloemen be-

laden , nevens den gemeenen Weg, by Rei-

chen-

tffflfftts. Clw. Psnn. 6s. Te. «4 . Cift. pumiln* Montis Batd".

J. B. Uil}. H. p. i 9 . n A1. jiijl. iooj. Cift. Chamxrodod.

&C i LUK. Alm. io«. T. zj. f, + .
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chenthall

,

tus , en in zyn Tuin ovcrgebragt

twee Jaaren lang gegroeid heeft en niec alleen Hoofd»

Bloemen, maar ook Vrugten voortgebragt , 't
STJ3£ *

welk Clüsius vrugteloos hadc onderno- „0™***

men.

Dit flag van Gewasfen , naamelyk , 't welk

in de fpleeten van hemclhooge Rotfen en als

in een eeuwjgduurende Winterkoude groeit ,

is moeielyker aan een zagtcn Grond en ge-

maatigde Lugtftreek te gewennen , dan de

meefle Oost- en Westindifche Planten. Men
is niet in flaat, om 'er een dergelyke Groey-

plaats aan te bezorgen, en dit maakt, dat wy
deeze zeldzaamheden van ons eigen Wereldsdeel

in onze openbaare en byzondere Kruidhoven,

hoe keurig ook , en hoe uitvoerig van alles

voorzien , niet lecvend kunnen befchouwen,

(5) Roozelaar met glanzige , Lancetvormige , v.

wederzyds gladde Bladen en endelingfe/^"^

Aan de Kust der Zwarte Zee , by Trebi-

zondc, nam de vermaarde Toürnefort
deeze zo wel ais een ander Plantgewas, dat hy
mede tot dit Geflagt betrokken heeft , doch
tot de Azalea behoort * , waar. De hoogte

(S) Rhol.J~.dron Fol. nitida lanceolatis arrinq.ie glabris
,

II. Dltu V, Stu*.
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UI. was omtrent zes Voeten , de Stam zo dik als

Ar
ym,

L' eens Mans Been > mct een ^yze Schors ,
het

Hoofp- Hout wit en broofch ,• de Takken digt , en

stuk. aan ^e yoppen alleen met Bladen als die van

vife
e™y~

den Laurierkers begroeid , van aanzienlyke

grootte , waar binnen Trosfen voortkwamen

van wel twintig of dertig Bloemen, ieder op

een Steel van meer dan een Voet lang, zyn-

de de Bloemen anderhalf Duim breed, meest

blaauwachtig paarfch , fommigen bleeker, an-

deren geheel wit , doch altemaal met geele

Stippen, zeer kleverig eer zy ontlooken, heb-

bende een aangenaamen Geur , die Ichielyfe

verdween. Dit Gewas werdt voor fchadelyfc

gehouden ; weshalve het van deeze Soort nog

nrndcr te verwonderen was, dat de Honig op

derzclver Bloemen door dc Lyën vergaderd,

zodanig eene bedwelming onder de Soldaaten

van het Perfïaanfche Leger , als gemeld is , kon

veroirza.-iken.

Men vindt dit deeze Soort ook, volgens Alt-
stroemer, by Gibraltar , op vogtige be*

fchaduwde plaatfen , en dus wordt daar van

door den Kidder gezegd : „ de Bladen zyn

„ als van den Laurierkers , niet afvallende

,

„ fpits , met korte gladde Steelcn : de End»

„ Tros heeft de langte der Voetjes of Bla*

„ den
f
met overhoekfe , naakte, Voetftcelen:

,, c Kelk is zeer klein : de Bloem Klokvor-

,> mig , van grootte als die des Oleanders

,

„ paarfch?



D E C A N D R I A. 77

„ paarfch : de Meeldraadjes, van den Styl af- Ut

„ geboogen , hebben de laflgte van de Bloem.''
Af
v
d
I j I

*l'

C<5) Roozelaar met glanzige, ovaak
, Jïorope , ^0?.°

geaderde Bladen , die ./pit/èn omgeboo- vt

ge» £a»rf foMen , 0» éénbloemige Steel- Jj^^
tjes.

fchc

ginii

Deeze Fïrginifche is aldaar twintig Voeten

hoog waargenomen , zo dat zy ' te regc dett

Latynfchen bynaam voert. Dilleniüs,
evenwel , merkt aan , dat zy met de voorgaan-

de Soort overeenkomilig is. De Steeltjes

,

naamelyk , zyn wel éénbloemig , maar maaken

door hunne vergaaring ook end - Trosfen uit

:

de Bladen als die van den Citroenboom, we-

derzyds glad , byna een Span lang. Collik-
son noemt dit Gewas Berg - Laureola of

Chamasrhododendros van Penfylvanie. Ande-

ren geeven 'er Bladen van den Laurierkers

aan ; dat weinig verfcbilt. De Bloemen zyn

,

volgens Claytoïï, fchoon rood; de Bladen

zeer dik en glad , van onderen Roestkleurig

,

volgens Mille r. 't Gewas blyft altoos groen

en groeit op de Berg-Rotfen in Noord -Ame-
rika. A N-
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III. Andromeda.
A

vifr

EL
* Zekere Planten , die in de eerfte opflag

Hoofd-
gr00tciyfcs naar de Heide gelyken, en op even

ST

Emvj
de ze^e Plaat ên voortkomen , zyn, wegecs

*Ige . de verfchillendheid der Teeldceïen, daar van

afgefchciden. Rajüs en Micheliüs wil-

dcme onder den naam van Ledum begrypcn;

Buxbaum ncemdeze Chamadaphne en Polii*

folia; Heister Ericoides en Dillen ius

Ericoniaf Toürnefort begreepze, met

Rudbèck en Petiver, onder 't Geflagt

van Erica of Heide , waar van zy echter,

wegens de verdeeling van den Kelk, de Bloem

en 't Zaadhuisje , in vyven , en wegens het

getal der Meeldraadjes , behoorden afgezonderd

te worden, zo Linn^eus oordeelt, die, dat

zonderling is , zo veel overeenkomst tusfchöJ

dit Gewas en de bekende Maagd der Fabel-

Hiftorie vondt , dat hy 'er den naam van Ar?

dromeda aan toegeëigend heeft (*).

Dit Geflagt, welks Kenmerken, behalve de

figuur der Bloemen, (die echter in allen niet

Eyroiid is , met den Mond in vyven gedeeld,)

inet die van 't voorgaande overeenkomen , \»

vat thans twaalf Soorten , meest Europifcl*

€n Virginifche Gewasfen, als volgt.

() SiOvitfo, fal
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(i) Andromeda met enkelde zydclingfe Bloem- III.

Jleeltjes en Klohwyze Bloemen; de Blaad-*™*^
jes gepaard 9 opleggende 9Jiomp } omgekruld. Hoofd*

STUÏ.
Maar eenmaal was deeze Soort den Ridder j.

in de Laplandfche Gebergten, en wel in 't 'mid-^jjjjjjjj*

den van den Nagt , (zo men 't Nagt mag noe- yierhoe-"

men , zegt zyn Ed., wanneer dc Zon boven de
klge '

Kimmen is, en zo fterk fchynt, dat haar Straa.

Ien 't Gezigt belemmeren , 't welk tevens door

de fterke Schaduwen van het laage Schynzel

als beneveld is ,) voorgekomen. Op zekere

plaats , vier üuren gaans ten Noordwesten van

't Gebergte Wallivari , in 'c Diftrikt van Lu-
la, groeide dezelve in groote menigte, doch
was meest in 't Zaad gefchooten, zo dat hy
daar aan flegts een enkeld Bloempje vondt.

't Gewas zweemt veel naar Heide, geeven-
de tot een Houtigen Wortel veele dunne Sten-

getjes uit, ongevaar twee Voeten hoog, die in

Takjes verdeeld zyn , veel dikker door de
Blaadjes van een half Duim lang , dezelvcn

Schubswyze bekleedentfe. In 't eerst meende
zyn Ed. dat dezelven driekantig ; doch be-

vondt-

(i) Anirtmtia ped. fölitaiiis Iateralibuj , Cor. campanula-

XII. Gen. j+o. p. 299. rtL. XUL Gen. J+j>. p. 3}t . Andrl
Fol. quadilfariam imbitcatii , obmfis. FL Suec. 123. Andr.

FoU oiqaetre imbric. obtuSs, es Al» floiens. Fl. Lat». u&
T. I. f. +% Hcrt. CBff. i«3.
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UI- vondtze naderhand vierkantig geplaatst te z)%
A
™5f

L
' Hier uit komen enkelde Steeltjes voort, Draad*

Hoofd achtig dan , een Duimbreed lang , met een

STUK * knikkend Bloempje , dat Klokvormig is , wit,

^Eötwy. *

n vyven gefneeden en zeer naar die der Lelie-

tjes van den Dalegelykende,met eenen Vleefch.

kleurigen Kelk en tien geelachtige Meelknop-

jes ,
omringende een wit Styltje , dat een wei-

nig korter was dan de Bloem, nog overblyven-

de op een Zaadhuisje van ronde figuur, vyf*

hokkig, in de Kelk vervat,

li. (2) Andromeda met enkelde endelingfe Blom

ByinTdfj* fteeltjes , de Bloempjes Klokswyze ; ét

Mosachti- Blaadjes Elsvormig en digt geplaatst.

Een der gemeende Plantjes in de Lapland*

fche Alpen is deeze Soort , welke bloeijendé

een zeer fchoone vertooning maakt, doch an-

ders naaüwlyks van de geraeene Mos is te oti
4

derfcheiden. Het heeft naaüwlyks de hoogte

van een Span , doch is niettemin Heefteracb*

tig , bekleed met zeer fmalle Blaadjes als Naai»

den , hebbende insgelyks Klokvormige Bloeffl'

pjes en ronde Zaadhuisjes. De Meelknopje»

zyn in dceze Soort gebaard.

f3) &
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(3) Andromeda met vergaarde Bloemfteeltjes lift

en Eyvormige Bloemen; verfpreide
, fmal-

A
y"fI

EL*

le, ftompe , platte Blaadjes. Hoori»

Deeze groeit ook overal in de Laplandfchc
Gebergten , van waar dezelve door Rüdbeck c^Jie^

aan Pet iv er bezorgd was, zynde nader-
Blaauwt*

hand, zo wel als de voorgaande, in Noorwé-
gen gevonden , en insgelyks door Oederüs
afgebeeld. Onze Ridder, naamelyk , heeft
deeze drie Soorten allereerst waargenomen , en
zeer naamvkeurig in Plaat doen brengen. De
tegenwoordige is van de beide voorgaanden
grootelyks , zo in Gewas , als in Blad en
Bloem

, verfchillende. De Stengetjes , die ruuW
en bruin zyn, groeijen fomtyds een Voet hoog.
De Blaadjes zyn ongevaar een Lyn breed, een
halve Nagel lang, en flaan byna in den winkel-
haak aan de Takjes , elkander geenszins bedek-
kende , maar byna als in het Empetrum , glad
en green. Van tvvee tot vyf Bloemfteeltje*

komen uit de enden der Takjes voort, zynde
Draadachtig , een Duim lang , ieder met een
enkel Bloempje , dat eene Eyvormige figuur

heeft en hoog blaauw is, met eenen paarfcheri

Kelk , zynde het Mondje fameiigetrokken , met

eenen

(j) Ar.iromiia Ped, aggregatis, Ccrollis ovatis , Fol. fpa>

Alinearibus obtufis plani». Oed. Dan. $7. Fl. Lapp.

T. I. f. j. FL Sutc. 3 3«, 3 J+ . Hort. Cliff. Androma-

* rarior Norvegica Burfer. Amoch. Acad. I. p. 3Ji. Eric»

folio Abieti» Flore Arbuti. BUXB. Cent. IV. p. z6, T.fi.

F
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m. eenen vyfdeeligen Rand, en de Vrugt een vyf-

Af
\m^'

hoekiS Zaadhuisje , met het Styltje ook daar

Hoofd- op. Dat topje , daar in 't ecne Jaar de Bloem.

«tuk.
pjes uitkomen , fchiet Takjes in 't volgende

9:£
iKwy' Jaar« De Meelknopjes zyn hier ongebaard.

Buxbaum heeft dit Gewas, onder den naam

van Heide met Dennebocms - Bladen en Aard*

beziebooms - Bloemen , voorgefteld.

Iv . (4) Andromeda met vergaarde Bloemfleeltjts

MmS'. m cylindrifche Bloemen, de Bladen over*
^aryan

. ^ ^Xj Eyrond en onverdeeld.

Een Marylands Boompje , met kortere Paa-

penhouts Bladen , die bleek groen zyn, bren-

gende uit een zelfde Knoopje verfcheide Aard-

beziebooms Bloempjes voort , die Aairswyze

over den eenen kant uitbotten, van Pluke-

Hetius in Afbeelding gebragt, maakt deeze

Soort uit , welke de Meelknopjes als laatst ge-

meld en de Bloemen Rolrond Klokvormig heeft'

De Bloemen zyn groot en wit van Kleur ; de

Bladen Lederachtig en glinfterende, de Zaad-

huisjes vyfhoekig en aan 't end gaapende,
men nader in Virginie, alwaar het ook groeit»

waargenomen heeft.

Ü) &
' f4) Andromeda Ped, aggregatis, Cor- cylindrieis, Fol.ali*

«ymi foliis &c. pluk. Mant. aj, t. 441/ Andromeda W*
WatM fcc. GRON. Virg» 4s , 66,
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< C5) Andromeda met vergaarde Blomftnhjes HU
^

en Eyronde Bloeinen r de Bladen over- A^EI*

/zoekr , Lancetvormig en omgekruld. Hoofd»-.

Onder den naam van Rosmarynbladige Heide v#

is deeze voorgefteld door Plukenet, maar F° liiM*>

Büxeaum noemtze PoMifolia* Zy komt inbiSSge?*"

de Veenige Moerasfen der Noordelyke deelen

van Europa, Lapland, Sweeden, Noorwegen,
niet alleen , maar ook in die van Switzerland

en elders voor ; zelfs in Engeland , volgens

Ray, die het Moeras- Ledum van zyn Land
noemt. Het is de Ericoides van Heister;
de Ledoides van anderen. Hall er noemt
het een regtopftaande Heefter, van een Elle

hoog. L i ij n je u s vondt hetzelve door geheel
Lapland en Sweeden , zelfs in de Gebergten

,

op vogtige plaatfen, in de Bosfchen met veele,
doch anders dikwils met maar eene Bloem aan
een Stengetje, welke door haare fchoonheid van
Kleur dc meefte anderen van dien oord overtrof.

De Meelknopjes zyn in deeze, volgens Oe de.
Ros, gebaard.

(s) Andremcda Ped." aggregatis , Coroll. ovatis , Fol. al-

(<5) An-

ne rcflexts. Ft. Lapp. iöj. T. I. f. 2. Fl. Sutc.
Hort. Clitf. I63. R. Lugib. 44 o. HALL. Helv. „
»*o. PoliifoIU, BüXB. ASt. Petr. II. p, 34 y. Cent

F ft

H, Deei. v, Stuk.
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ÖL (6) Andromeda met getuilde Bloemen, ovatie

AT
vm^ Bladen en neerleggende Stengen.

s^ük!
* Deeze »

door den Heer Gmelin in debe-

V

'

K fchryving der Planten van Siberië afgebeeld

,

?Kfch£ ^
roeit in Kamtfchatka , onder het Empetrum ,

Sl en c

op de Rotfen , by dikke plaggen gelyk de

Wilde Thym , hebbende veelbloemige Steel-

tjes. De Meelknopjes zitten loodregt aan de

Rug der Meeldraadjes vast.

vu. (7) Andromeda met hellende Trosjes y vier-

*v£i£ deeli5e gronde Bloemen en overhoekjt

Lancetvormige omgekrulde Bladen.

Deeze s die te vooren , met reden , door den

Ridder tot de Heiden betrokken was, worde

thans, om dat de uitwendige Geiïalte veel naar

die van de Vyfde Soort zweemt , hier t'huii

gebragt , niettegenftaande het getal , in de dee*

len der Vrugtmaaking , volmaakt met de Hei-

de ftrookt. De Kelk is vierbladig, de Bloem

in vieren gedeeld met agt Meeldraadjes ; het

Zaadhuisje vierhokkig en vierkleppig. En,
dewyl dit getal , van vieren en vyven s

het

eenig-

Veg. XIII. Erica F>

>fis. Sp. Pis*
maximo , Fol. Myrthi fubt*

Erica Cve Dabeoci Hibefflifc



DlCAND&IA. 85

eenigfte onderfcheidend Kenmerk van de Ge- III,

Aagten van Erica en Andromeda uitmaakt , niet
AF
y^

u

alleen , maar ook verfcheide Soorten van dit Hoofd'.

Geflagt zodanig Daar Heide gelyken , dat men- iTVK*

ze 'er naauwlyks van onderfcheiden kan; zo '^
ttiJ^

e'"'s1"

deeze overbrenging zonderling.

Men vindt dit Gewas op zekere Bergen van

Ierland , in een Veengrond. Het heeft Hee-
fterachtige , Haairige , Roestkleurige Stengetjes

,

die aan 't end enkelde Trosfen uitgeeven , van

eenbloemige Steeltjes , met Violetkleurige Cy-
lindrifch Eyronde Bloemen , eens zo groot als

die van de Rosmarynbladige. De Meeldraadjes

zyn wit , de Meelknopjes bruin , Pylvormig ,

ongebaard, aan den top geknot, met twee Gaa-
tjes. De Styl , die Draadachtig is , Van langre

als de Bloem , heeft een Hompen Stempel.

(8) Andromeda met hellende Trosfen, deBla- Vnx
den liniaal met eene kleverige Haairig' 7*"/^
heid

' KaVchc
Hier wordt dus t'huis gebragt de Lymerige

Heide van de Kaap , door B Ê r c 1 u s befchree-
ven , welke het Loof byna als dat van een Soort
van Zonnedaauw heeft , waar van de bynaam
ontleend is. Het getal komt , in de deelen der
Vrugtmaaking

, fomtyds de Heide nader, zegt
de Heer Murray en de Meelknopjes zyn
gebaard. (9) An.

(O Ar.iromiia Racemis fecundis, Pol. linearibus pilofisvi-

fcldis. Munt. 239. Erica glutinofa. Beec. Cap. S9 . ChajB*»
ciftus Roris Solis foliis, Pïnv. Mus. 22. T. if*.

F q
ü. Dem- Y. Stü»,



T

i

e n maknice Heester s.

UI. fy) Andromeda. rast naakte, gepluimde, hel-

ienfe Trosjes , en Rolrondachtige Bloem-

Hoofo- pjes, de Bladön overboekt, langwerpig en

8TUS. goLri^.

Péxicui*. (iö) Andromeda roet hellende Trosjes , die

cépiuim- hebben , de Bloemen bultig Rol-

dc
- rond , de Bladen overhoeks langwerpig ,

juLyi. mt Tandjes.

xi. (n) Andromcda met hellende naakte Trosjes,

EoiTT' de Bloemen rondachtig Eyvormig.

ugi
' Deeze drie Soorten vallen in Noord -Ame-

rika, en verfchillen zeer in grootte van de an-

deren , inzonderheid deeze laatfte , welke Boom»

achtig is ,
ja van den Heer Clayton ge-

noemd wordt een Boom met kleine witte Bloe-

men, als Bekerachtig ,
naakt, Aairswyze over

de eene zyde gefchikt , de Bladen langwerpig

gefpitst : het Zaadhuisje klein , Kegelvormig»

in vyven gedeeld. Het Afkookzel deezer Bla-

den , die zuur zyn , merkt zyn E L aan tot ver-

koeling en corsi!(.sicI::i:ge in 'j Hitte van de

Koorts

(9) Jtnirtmti* r.".c. fc.:. ;i paniculatis , Coroll. fubcy

ic. fee. Drafteatis, Cor. globofo-cylin-

•Iongis fermtis.

c. fee. nudis, Corollis rctundo - oratit

s fp 'caris uno verfu dispoficis. CAT. C#*

r
«i. m,JJ,bl. 3 6» ïl, XLII.
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Koorts te dienen. Men noemt het deswegen III.

de Zuuringboom , die , volgens Catesey, AF
v
D
In
BL'

wel een Stam krygt van een half Voet dik Hoofd-

en twintig Voeten hoog. STÜK*

(12) Andromeda met hellende Tros/en , die xn.

Bladerig zyn , de Bloemen Rolrondachtig
3 f^

lyeula"

de Bladen overhoeks 3 Jlomp Lancetvor-

mig, gejlippeld.

Volgens den Ridder zou deeze zo wel in Vir»

ginie en Kanada , als in Siberië en Rusland ,

huisvesten. Het is een Heefter met Leder-

achtige Bladen , van gezegde figuur , die de

Trosfen uit byzondere Takjes uitgeeft , met

ovaale Blaadjes , de Bloempjes gefteeld voort-

komende uit derzelver Oxelen , die den Kelk

bedekt hebben met twee Blaadjes. Zy knik-

ken over eene zyde. De Meeldraadjes hebben

langwerpige Meelknopjes , in tweeën gedeeld en

ongebaard.

Nog drie anclere Soorten van Andromeda ,

in Noord-Amerika groeijende, zyn, volgens de

Berigten van den Heer Clayton, door den

Heer Gronovius opgegeven. De eene ,

uit

(11) ArJrtmeda Racera. fccundis foUacels, CoroII. fubcy-

II, N. 3 57- Gort. Fl. I*gr. fi+ . Cittus Lcdon.f. Androme-

da FU monopctalis, parvis albis tubulofis
,
fpicatiiu&c. Gbon.

rirg% ix ? Chamx-Daphne. Büxb, A8%
Pttr. I, p. T.

t. f. I. GM3EL. Sik* VI. p. 119.

F4
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UI. uit de Westelyke deelen , in de Winter, aaa

.

1
denzelven gezonden , fchcen veel naar deeze

Hoonv Iaatfhe Soorc te gclyken : de andere , op de

«tuk. toppen der Bergen groeijende , hadt cene roo-

vip™™* ^e Schors; de derde, met wyde fpitfe Kelken,

wordt van hem de lioodknop - Boom geheten (*J«

De uitwendige Kelk is in dit Gefiagt drie-

blad ;p; , de inwendige in vyven verdeeld : de

Bloem Trompetachtig: het Zaadhuisje metvyf

Holligheden.

t. De eenigfte Soort (i) 1S ccn kruipend Hee»

fter - Gewas , altyd groen, op drooge dorre

xLi, caie. Gronden van Yirdme en Kanada , inde Pyn»

boom - Bcsfchcn
, groeijende. De Takken van

hetzelve zyn rond, met rosfe Haantjes bezaaid >

en overhoeks bezet met Hartvormige, Leder-

achtige , effenrandige , gedeelde Bladen. Het
bloeit in 't vroege Voorjaar, geevende , aan 't

end der Takken , Trosfen uit van Bloemfteel-

tjes, met Pypachtige VleefchkTeurigé Bloemen,
die den rand in vier cf vyf Slippen verdeeld

hebben Mitchel heeft hier van een nieuw

Gcfbgt, onder den naam van Memecylum, ge-

maakt.

G ü AL':

(*) GRQN. Ft. Virg. Lqgjb. i7<?i. p. tf7.

(i) Epg*a. Syst< Nst. XII. Gen. , 4 i. p. 3 oc. Veg. XIII.

Gen. j 5 o. p. ii9. Am. Acad. 1IT. p. 17. Memecy'unh

AliTCH. G«. ij. Albums Fol. ovatis integri*. Gron VUf
49: 67- Pyro!z affinis repeqs fruticofa &c. PJLüK. Alm. 30*

T» 197. f- I. IUJ. Suppl. S9 6.
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GUALTHERIA. III.

Dit Gcflagt heeft ook een dubbelden Kelk ,

A
vni.

L*

den buitenften tweebladig , den binnenften in
s

^°°FD"

vyven gedeeld, de Bloem is Eyrond. Het Ho. M M̂gy
nïgbakjq heeft tien Punten. De Vrugt is een™'*-

vyfhokkig Zaadhuisje , bekleed met den bin-

nenben Kelk in een Bcfie veranderd.

De eenigfte Soort (i) door den Heer Kalm r.

op dergelyke plaatfen van Kanada waargeno
(
?£

uh*
a

'

men, alwaar het van de Wilden Pollom gehi

ten wordt, heeft den gedagten Geflagtnaam
m enie*

naar den Franfchen Geneesheer Gualthier,
aldaar gewoond hebbende , en in de Kruidkunde

zeer ervaren , bekomen. De Sweeden , zegt

Kalm, noemen het Thebuske, omdat zy het Af-

trekzei der Bladen in plaats van Thee drinken*

Het heeft naauwlyks meer dan een Span hoog-

te , is Takkig en altyd groen , met ovaalachtige

Blaadjes, die glad zyn met fpitfe Tandjes; ko-

mende de Bloemen enkeld uit de Oxelen voort,

aan Steeltjes hangende en wit van Kleur. Dc
Vrugt is een roode Befie.

A R B ü T U S»

De figuur der Bloem , die Eyrond of liever
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HL Belvorm"g is , maakt een voornaam Kenmerk
AF
vm

L
' van dic GeflaSc uic

» maar in &t opzigt ver-

Hoofd- fchilt zy weinig van die der Andromeda of
stuk. Heide , ja zelfs weinig of niet vsn &j Bloem

^8U,r der Bofchbesfen*. Hier is het gotai uer Meel-

* r«c/.draadjes tien , en de Bloem aan den Mond in

nium yyven gefneeden , van onderen doorfchyr.en-

de C*) : de Vrugt een Befie met vyf Bollig-

heden , in de Kelk aanrypende, terwyl in de

Bofchbesfen die Kelk zelf de Befie wordt.

Vyf of vier Soorten komen in dit Geflagt

voor, meest in Europa en Noord - Amerika
huisvestende, als volgt.

jsltutut
^ Arbutus

»
mt &ladde Zaagswys getande

Vr.tdo?

Ul
Bladen , en veelzaadige Bes/en.

fchc.
P

In de Bosfchen 3 zo der Zuidelyke deelen

. Nat. Veg, I

letten , dat

de Optellin:

tinio differt Fruïïu intra Florem
, toque perpttuo quinqutfidé ,

Campaniftrmi, zegt de Heer HALLER.

(i) Arbutus Cade Atboreo , fol. glabris ferratis , Baccis

polyspexinis. Syst, Nat, XII. Gen. 543. p. 300. yèg. XIII,

Gen. sst. > liort. Clif, i63 . R. Lugdbat. 440. SAWr.

Mtnsp. 59. GOUAN Monsp. 207. GER. Prov. 4J». GroN.
Oriënt. u?. Arbutus folio ierrato. C. B. Pi», 460.

BÏU, T. 48. f. 1 , 2. Arbutus. CAM. Epit, i«S. DOOi
Ptmpt, 804. Rij. Hij?, IS74.
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van Europa, als der Westelyke deelen van III.

Ierland, en in de Levant, komt deeze Soort

*

F

vni.
U

voor , welke in 't Italiaanfch Albaro , in 't Spaanfch Hoofd- .

Mandronho , in 't Franfch Arboufier , getytcld 5TUR '

wordt. Inde Noordclyke deelen van Europa,
;i£em>

voert hy , in 't Hoogduitfch , den naam van

Erdbeerbaum, dat is Aardbefie - Boom , 't welk

de Engelfchen met Strawberry - Tree navol-

gen.

Schoon dezelve , in Griekenland' ,
fomtyds

een Boom wordt, naar het getuigenis vanBEL-

lon i u s , blyft hy doorgaans maar laag en Hee-

fterachtig , groeijende op de manier der Kvvee-

Boomen. De Stam en Takken zyn bogtig mee

een ruuwe Schors : de Bladen als die van den

Laurierboom , op de kanten fcherp getand, dik,

groen, aan de enden paarfchachtig: de Bloem-

pjes wit van Kleur en aangenaam van Reuk ,

komen aan Risten voort , en daar op volgen de

Vrugten , naar Aardbefiën gelykende , maar

grooter , volkomen rond , ruuw van buken ,
ryp

zynde fchoon rood en in vyf Holligheden vee-

Ie Zaadjes bevattende , niet grooter dan

Geerst (*).

Deze Vrugt fchynt Unedo van Plinius
genoemd te zyn, 't welk daar van afgeleid

wordt

,

LlNNSUS , door overhaafting : want het zyn geenszins de

Zaadjes die deeze Vrugtea ruuw maaken, gelyk uit defraaije

Afbeelding van TounNEFoax, als anders, genoegzaam blykt.

IL DXEL. V. STV**
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Afteel wor(fr> dat men 'er, wegens de wrangheid, maar

vin. 'eene Belle van zou kunnen eeten. Dit moet dan
Hoofd- z jen op ^ onrypc Vrugt : waDt anders is dezelve

Emwy- zoet > docn tevcns ^ > bvna als cIe Lyfterbes-

fen , gelyk zy ook tot Aas (trekt voor dergelyk

Gevogelte. Zelfs kan de Landaart en Grond

daar in een aanmerkelyk verfchil maaken , ge-

lyk men dit aan fommige Pccrcn, en Haagap-

pelen, ziet. Hoe zou men anders de Bladen,

Bast en Vrugten , als een Stoppend Middel , te-

gen den Buikloop kunnen aangeprcezen vinden.

Zo dikwils ik van die Vrugten gegeten heb,

maakten zy my Pyn in de Maag, zegt J. Baü-
hinus , maar Clusius getuigt , dat hy 'er

vcelen van , zonder eenig hinder
,
genuttigd heeft,

zynde dczelven zo aangenaam als Aardbcfiën ,*

hoewel niet zonder wrangheid en van een by-

zonderen Smaak. Te Padua komen zy op de

Markt te koop, en worden 'er, van 't Gemeen,
niet minder gretig gegeten , dan in Spanje.

Het verfchil tusfehen deeze en de voorgaande

is naauwlyks genoeg , om 'er een byzonderc

Soorc

(A) ArbuArbutus met gladde effenrandige en ge-

kartelde Bladen , de Bes/en veelzaadig.

Irboreo Fol. ghbris integerrimis ferrï-

nis. Andrachne frutescens, Spica erec-

:im« & ferratis, EHRET, Phil. Trant.
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Soort van te maaken ; weshalve zy ook thans UI.

van het getal is uitgemonfterd. De keurlykc*™^
Afbeelding van den Heer Ehret toont niet- Hoofd-

temin een weezentlyk verfchil aan. Behalve TUK*

dat de Bladen maar weinig en veelen in 't ge-„£emslfm

heel niet getand zyn , hangen de Trosfen ook

zodanig niet , en hebben ruige Steekjes, mee
cene aanmerkelyke Lymerigheid. Uit Zaad,
dat van Aleppo , nu ruim twintig Jaar gelee-

den , door Doktor Russel overgezonden was

,

is deeze te Londen geteeld en door het enten

op den gemeenen Aardbcfie - Boom wat veran-

derd. Die Doktor fchreef ; dat de Schors van
den Stam en de dikfte Takken , eenige Maanden
in 't Jaar , heerlyk Karmozyn - rood was

; gelyk

men de jonge Takjes in die uit Zaad geteeld

ook bevondt te zyn. De Heer Ehret heeft-

ze onder den naam van Andrachne befchreeyen.

(2) Arbutus met hurkende Stengen, de Bladen n.

Eyrond eenigermaate getand, de Bloemen ^l*
d^tm

verfpreid, de'Besfen veehaadig.
*

Deeze is , onder den naam van Akadifche
Vosfe- Besfen, met Bladen van Alaternus, door
Tournefout voorgefteld.

(3; Arbutus met hurkende Stengen, de Bladen
gerimpeld en Zaagswyze getand. 2fcn*,

Dee.Alpilchc.

(3) Arbuius Caul.

£ Diu. v. Stuk
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III. Deeze groeit niet alleen op de Bergen van

A
*™J" Lapland, maar op de Switferfche Alpen en in

Hoofd- Siberië ; ja, zo het fchynt, ook in Engeland.

stüjc. gy heeft Stengen van een Voet lang en ge-

..^
eKuy" fteelde witachtige Bladen, roetzwarte of blaau-

A
we Besfen, welke, (zo het deeerfte Vitis Idaea

van Clusius is, door hem op den top van

Schnealben of Sneeuw -Alp, boven Newberg,

waargenomen ,) Vrugten draagt , die fomtyds

de grootte hebben van Kerfen, niet onaange-

naam van Smaak. De Laplanders agten ze

weinig en noemenze Kraaijen- Bes/en.

v
v,
l} fl

(4) Arbutus met hurkende Stengen en geheel

Beerenl' ongekartelde Bladen*

Het Gewas, dat Clusius onderden naam

van Uva Urji of Beerendruif afgebeeld, en

waar van To urnefort dus een byzondër

Geflagt gemaakt heeft, komt in Switzerland en

in de Noordelyke deelen van Europa niet al-

leen, maar ook in de Gebergten van Langue-

dok, Provence en zelfs in Spanje, voor. Al-

daar

Suec. H. CBf. R. 1-ugdbat. 44°. Hall. Helv. 415. OW.

73- Vitis ld» Fol. oblongis albicantibus. C. B. /*•

470. Vitis Idaca ï. Clus. HIJl. I. p. 61. Pam . p, 77, 7»«

162. T. 6. f. 3. Fl. Suec. H. Cliff. &^ Mat, Md. 2Ü-

Hall» Helv. 415. uva ürfl Cl;s, Hift. U p. 6u &?>

p.79. Icon optima. item. LOB. Icon. 366.8e Oed. Dan. T. 35-

Radix Idaea putata «e Uva ütfi. J. B. Hijl. I. p. 524» Aib«*

tus Noveboracenübus Bearberry, Cold. Ncvê. 104.
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daar was het een Heeftertje, met buigzaame ITT.

Takjes , ongevaar een Voet lang , op den Grond ^y"*
leggende, en Bladen als die van den Aardbefie- Hoofd*

Boom , doch naar 't end breeder of Spatelvormig
5

ST"*'^

zynde niet getand. Het is door geheel Lap-*;*.
**nr

land en Sweeden zeer gemeen , groeijende op

de droogde dorre Zandvelden , en aldaar Meel-

besfen genoemd wordende. Sommigen hebben

het aangezien voor een Soort van Vosfebes-

fen (Fïtis Idaa s ) daar het in geftalte weinig

van verfebilt *. De Bladen zyn wat langer of * zie

langwerpiger, zo de Heer H aller aan-
bIadz ' *9U

merkt , en de Bloemen komen by Trosjes uit

de Toppen der Takjes voort. Linn^eus
heeft bevonden , dat de Stengen van een tot

drie Voeten lang zyn , en , de jonge inzonder-

heid, rood van Schors: het Loof, altyd groen,

bettondt uit Eyronde Blaadjes, den rand omge-
boogen hebbende en byna Wollig: aan 't end
der Takken kwamen enkelde Trosjes voort

,

van twee tot agt Bloemen , elk op haar eigen

Steeltje, met een Schubbetje onder ieder Bloem.
De Kelk was zeer klein , in vyven gedeeld,
flomp , ftandhoudende , paarfchachtig : de Bloem
Eyvormig , wit , met een vyftandigen, omge-
boogen , ftompen , Vleefchkleurigen , Mond

:

't getal der Meeldraadjes tien , de Meelknopjes
tweeborftelig : het Vrugtbeginzel Eyvormig

;

de Styl langer dan de Meeldraadjes; de Stem-
pel ftomp ; de Vrugt een ronde gladde Befie
met een droog Vleefch. Of
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r
flll. Of deeze Plant de Beerendruif van Gali-

AF
vm.

U N ° s zy » Selyk Clusiüs zig verbeelde, is

Hoofd- geene zekerheid. Sommigen houden daar voor

stuk» een £oott van Mispelboom * ; anderen wat an«

vi£
nvy

ders f. Galenus zegt, dat dezelve een

* zie laag Heefterachtig Gewas is, in Pontus of Klein

stuk
lI

' Au
*

e groeijende met Bladen van Memecylon ,

Wadz^soj.dniagende een ronde , roode , op den Smaak

yoorbiadz.wrange Vrugt. De Besfen van deeze Soort
4SU zyn inderdaad van eene famentrekkende hoeda-

nigheid , en komen uit dien hoofde onder de

Geneesmiddelen in aanmerking. Zy worden in

Sweeden nooit gegeten zegt onze Ridder ; maar

het Kruid verzamelt men in menigte in de Noor-
delyke deelen , en voert het naar Stokholm»
alwaar het , als de Smak , gebruikt wordt van

de Leertouwers. Sommigen willen , dat het

de Idcsa radix van Dioscorides zou zyn

,

waar aan een iterke Samentrekkende kragt toe-

gelchreeven wordt (*),

In deeze beide Soorten zyn de Besfen niet

veelzaadig, gelyk de Vrugten van den Aardbe-
fie- Boom, maar bevatten alleenlyk vyf Zaad-
korrels. Het fchynt dat de laatfte dezelfde
zy, welke men in Nieuw Jork Bearberry , dat

is Beerenbesfen
, volgens Colden, tytelr.

C L E T H R A.

De Kelk in vyven gedeeld , met vyf Bloem-

blaad-

(*) Dalech. Hifi. du Plantts Lyon itfiy. Li«. «•

Chap. }€.
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• blaadjes een driedeeligen Stempel en een Zaad-
A?
"
E

r'

u
huisje dat driekleppig is , met drie holligheden,

^ vni,

maakt de byzondere Kenmerken uit.
stuk*

"

Maar ééne Soort is van dit Geflagt , tot
*

nog toe , met zekerheid bekend (i ) , die men ci»bra

door Catesby afgebeeld vindt , zeggende , jaKfie,
dat het een Heeiier is met Diaden als der Haag-

appelboomcn , welke op vogtige plaatfèn van

Carolina of Virginie in 't Water groeit. Hy
.voegt 'er by , dat dezelve ook het Klimaat van

Engeland in de vrye Lugt verdraagt. De Hoog-

leeraar Bormannus heeft dit Gewas op

zyn Ed. Buitenplaats , onder vcele andere zeld-

zaam voorkomende Planten , in de vaste Grond

,

alwaar ik het bloeijende gevonden heb , en my
een Takje met Bloemen daar vandoor zyn Ei.

is medegedeeld.

De bynaam is ontleend, van Plukene-
t i u s , die het Amerikaanfche Elsbladigc noemt,

zynde dit mooglyk eene verfcheidenheid : want

de Bladen gelyken , inr het gemelde , naar die

der Elzen weinig. Het is, volgens den Heer

Gronovius „ in Virginie een taamelyk

» hooge Boom met ronde Takken , de Bladen

ji fpits Laneetvormig , gefteeïd, de bovenflen

„ bree-

fi) Clcthra. ?yst. Nat. XII. Gen. 54+. p. ?oi. Vtr . ÏIU,
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III. „ breeder en fcherp getand, de onderften,[die

^v"l' » meest naar E,zen Bladcn zweemen »]
ftomP

Hoofd- „ Eyronë , doch ook met Tandjes. Aan 't

,T0K * „ end der Takken komen losfe Aairen voort,

v
;*™wy*» naauwïyks een Span lang , van onge-

„ fteelde Bloemen , ieder gevat in een Elsvor-

„ mig Stoppeltje en met een gryzen Kelk ge-

wapend". Het Zaadhuisje is , volgens Clay-

ton , vyfhoekig, droog, gevuld met zeer klei-

ne , dunne Zaadjes. Clcthra is de Griekfclw

naam van den Rlzeboom.

Een vyfdeelige gekleurde Kelk , zonder Bloem-

blaadjes ; maar een Honigbakje in tienen ge-

deeld, het Vrugtbeginzel omringende: het Zaad-

huisje van binnen Befie - achtig , driekleppig n*1

ééne Holligheid , waar in de Zaaden nestelen.

Dus zyn de byzondere Kenmerken voorgedra-

gen.

Vyf Soorten , altemaal Westindifche Planten»

komen in dit Geflagt voor , als volgt.

sim u Samyda tienmannige Bloemenen 1®
t*r%jiora. cetswys' Eyronde , wedtrzyds gladde Bb
ttwi» ^ v,

( 1) Sawyds Floribos decandris , Foliis ovato - obloiff»»

Miinque glabris. Syst. Nat, XII. Gen,j47 . p. 301. Vtg.t®'

Gea. J4J. p. 340. Samyda farriflora. Loefl. //. 260.

<k Fol. ovatis &c. Srown. Jam, »i 7 . Cafearia Flor. deO"'

dria. ]ac<J. Amtr. zi. Hijl. 133. T. %s, Arbor Baccifcra &
oKlonp» Sec, SuokH. Jam, 173. Hifi, II. p. ft* T.

f. 2. Rij. Dtndr. 7S ,



Van Sloane wordt deeze een Besfendraa- IIÏ«

gende Boom genoemd , doch de Heer J a c q ü i n ""J"
zegt dat het een Boompje is van vyftien Voe-Hjoib.

ten hoogte , waar van zyn Ed. een Takje af-
4TUK'

beeldt , hebbende hetzelve tot een nieuw Ge- Kia.

""'^

flagt , van Cafearia , betrokken. De Takken

zyn dun en niet gedoomd , de Bladen als ge-

zegd is ,
Zaagswyze getand , gefteeld , een Duim

lang, aan de jonge groene Takjes. Vergaarde

eenbloemige Steeltjes komen aan de oude Bla-

derlooze Takken voort , met een menigte van

witte Bloempjes. Volgens Sloane is de

Vrugt zeer klein en SafFraankleurig. 't Getal

der Meeldraadjes is tien.

(2) Samyda niet agtmannige Bloemen , en Hart- u.

vormige gladde Bladen. GiSgt.

De Bladen zyn in deeze Soort flaauw ge-

karteld
, en uit de Oxels komen dunne Bloem-

trosfen voort. Het is mede een Boompje van

vyftien Voeten volgens Jacquin, 't welk

zyn Ed. in het Kreupelbofch by Karthagena

teel hadt aangetroffen.

(3) Samyda nut agtmannige Bloemen en ge- m .

doomde Takken. Dit s£!™{*-

i) Samyda Flor. oaandrii, Raraisfpino

:.oaandris. [ACQ; Am>r, 11. Hifl. 133
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.
III. Dit is een Boompje van zeven Voeten , vol.

^vïü
EL,

Sens dien zelfden Heer , waar van de oude

Hoofd- Takken hier cn daar met Doornen zyn gcwa-

STUR - pend, de Bladen Eyrond fpits, anderhalf Duim

...H™
7 ' lang, geevendc omtrent twaalf zeer kort een-

btoemlge Steeltjes uit ieder Oxel ; zo dat de

jonge Takken als geheel bedekt zyn met Bloe-

men wit van Kleur , de Kelkjes uit den paar-
j

fchen groen , een Pap bevattende die Oranje-

kleur verwt. Het was zyn Ed. menigvuldig

op St. Domingo voorgekomen,

rv< (4) Samyda mtt twaalfrrtannige Bloemen, &
\

woUig?'*
BXaAien jlomp ovaal, van onderen Ifollifr

De Samyda met ruige Eyronde Bladen, de

Bloemen aan tropjes geplaatst, van Browne»»
komt hier bedenkelyk 't'huis , zo wel als de

j

Befiedraagende Heefier met effenrandige lang-

werpige Bladen en vyfbladige bleekgeele zeer

welriekende Bloemen », van Sloane op f
maika waargenomen. De Vrugten van deeztf

liatftcn werden 'er Cloven - Berries , dat is Ni*

gel-Besfen, getyteld.

v. Cf) Samyda met twaalfmannige Bloemen, &

»» ? R*J. DenJr. -ji?

(?) Samyda Flor. dwïecandrïs, Foïii:
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Bladen langwerpig Eyrond en fyn gekar-

teld.

Dit is een Heeftertje van twee of drie Voe- sl

ten hoog volgens den Heer Jacquin, die

hetzelve op St. Domingo hadt gevonden. De*"

Guidonia met Olmen - Bladen en een Sneeuw.

Witte Roosachtige Bloem T van Pater Plu-

Mier, wordt hier t'huis gebragt. Het zonder-

linge Honigbakje, dat zig als een Eekercje ver-

toont, maakt het voornaamfte Kenmerk uit van

dit Geilagt.

De ïweewyvigen onder de Tienmannige

Plant - Gewasfen , dat is die tien Meeldraadjes

en twee Stylcn of Stempels hebben , leveren

ook eenige Heefiers uit, als

R O Y E N &.

Een Geflagt , dat benoemd is ter Eere van

den beroemden Leidfchen Hooglecraar den Heer

Adr. van Royen , die de Kruidkunde , zo

doorzyne Onderwyzingen , als anders, ook niet

weinig heeft voortgezet.

De overige Kenmerken zyn ; een Eekeiachti-

ge Kelk ; een éénbladige Bloem , met een om-
geboogen rand; een eenhokkig vierkleppig Zaad-
huisje.

Het behelst thans vier Soorten , altemaa!

«li. Guidonia Ulmi folio, Flore rofeo niveo. Plum, Ce»,

/*. 1*6. f. z.

IL DML. V, STUK.
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Ilf. van de Kaap afkomftig , doch in de Open-

^vui*" kaare Kruidhoven ovcrgebrage; naarnclyk

«ukT" (O Royena met Eyronde ruuwachtigs Bladtn.

Royêna
Deeze maakt in de Hortus Medicus alhier

UtcUa. een Takkig Boomgewas uit , van ruim zes

Giaozis*.
yoeten h00gte 9 ^och bereikt anders fomtyds

wel de grootte van den Laurierboom. De

Schors is Afchgraauw ; de Bladen zyn fpits

ovaal , omgekromd , twee Duim lang en een

Duim breed , van boven glanzig donker groen»

van onderen helder groen ,
digt bezet met ecu

J

menigte van zwarte Stipjes. Of dit laatfle r*
|

tuurlyk zy , dan toevallig, kan ik niet verzeke-

ren. Het bloeit jaarlyks met fraaije paarfche

Bloempjes , doch draagt hier geen Vrugt , die

volgens Commelyn , welke het Gewas uit

Zaad van de Kaap geteeld hadt, rond is, met

vier driehoekige Steentjes.

C«) Royena met Lancetvormige gladde Eladtt<

Van deeze Soort is 't Gewas , in de Hortö

alhier , wel zeven Voeten hoog : de Blaadje

if

(1) He-en* Fol. ovatis fra')riu:cu!:s. Syst. Nat. Xtl. G#

SSo. p. joz. Vtg. XIII. Gen. jjj. p. 341- Hort Clif.W

R. Lu*ibut. +41. Staphy'odenJran A&. fempervireos , &
fplendeatibus. Comm. Hert. T. p. i% 7 . T. 96. Staph. Aft-

folio Ongulaii lucido. Herm. Par. T. 232. Piftacia Afritf*

VlJÜk. Mm. 298. *. 6i . f. 4. T. 317. f. ,.

(2) Royrn* Fol. lanceolaiis glabris. R. LmgJhtt. 44»-
//,rl

Clift. 149. BïBC Caf. 144. Vitis • d.-ca jErhiopica , B««* 8"'

noiis folio , Ploiibus aübia. Comm. ifrr*. 1. j». 125. V* éi

!
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zyn de helft fmaller , taamelyk ftyf doch regt HL

en glad in vergelyking met de volgende: de
Af
v̂ "

l-

Bloempjes veel kleiner en niet onaangenaam van Hoofd-

Reuk. In de Afbeelding van Commelyn'™4

^
gelyken zy meer naar die van Palm , dan in de

'syn'a '

tegenwoordig hier leevende. Hy hadt 'er een

Vitis Idcea van gemaakt , naar welke Plant zy

in Bladerloof zweemt. Bergius befchryft

deeze Soort omftandig.

(3) Royena met Lancetvormige ruige Bladen. m.

De Blaadjes zyn in deeze Soort zo Lancet- hwflïl*

vormig niet , als in de voorgaande , en meer *u58*

ovaalachtig ; ook zeer weinig naar die van Ros-

maryn gelykende , geelachtig groen , aan beide

zyden Wollig of met een zagt Dons bezet en

flap met veele Adertjes. Zy bloeit ook hier te

Lande.

(l) Royena met langwerpig Hartvormige van

onderen Wollige Bladen.

Deeze gelykt naar de eerfte Soort , maar
heeft de Takken ruig : de Bladen zyn langwer-

Fol. lanceol. &c. Htrt. Cliff. Staphylod. Afr. fol. lanu-
jinoTo Rosmaiini lattore. Boebh. Lugib. 11. p. z is .

(4) Rtyen* Fol. cordatii oblongis, fubtui tom«ntofii. Syst.

Xlll. Royena Fol. ovtto - lanceolttig fcabm. Htrh Oi.
tol. Bü*M. Fl. Cap. Prtdr.

G4
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pig ovaal , van agteren Hartvormig, van onde.

ren Wollig, ftompaehtig , met korte ruige Steel»

tjes. De Bloemen in de Ox;len , enkeld

,

knikkende, hebben ook ruige Steekjes. , niet

" langer dan de Bloem. Onder den Kelk zitten

twee fpits ovaale , ruige , afvallende Blikjes.

Het fch\ nt die te zyn , waar van onlangs een

Takje aangebiagt was, met ftomp ovaale reu-

\rc Bladen , en Beslen in de Oxclcn , volgens

den Heer N. L. BüiUiann O s. Maar , hoe

kan een Gewas niet eenc Befie - achti: re Vu; :

tot dit Geflagt behooren ? Een dergeiyke thans

in de Hortus zig bevindende , heeft Bladen als

van den Laurier - Kers Boom , Lancetvormig

ovaal, van onderen Wollig maar niet ruuw,

dik en flyf , wel vyf Duim lang en by de

twee Duimen breed.

"

li Y D bT A N G E A.

Een vyfbhdigc Bloem , een vyfdeeüge Kcik

boven het Vmgtbeginzel , dat een tweehokkig»

tweefnuitig , rondom benieeden Zaadhuisje

wordt
, zyn de byzondcre Kenmerken van dit

De eenigfle Soort (i ) , in Virginie huisves-

'•'f
tende , is een Hceiier , niet zeer hoog van

Stam , met vierhoekje Takken , Hartvormigs



Plaat xxv.
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g^rpitfte , Zaagswys' getande ,
gladde Bladen

,

de bovenden Èyrond. Oe Takken loopen ui ylU4 ,

in een trop van gepaarde Sict.t]cs , die langer ^ooro-

dan de tusfchenwydte der Bladlleekn, zeer me'^JzQ
Digvuldig , verfcheide maaien verdeeld , een dig-

te '[ uil maaken , van kleine witte welriekende

bloempjes. Het Zaadhuisje , dat in twee hol-

ligheden vol is van kleine Zaadjes , heeft twee

kromme Hoorntjes, 's Winters verliest dit Ge-

was zyne Takjes. Van deszclfs figuur zal de

Geflagtnaam , een Water - Kruik , Emmer of iets

dergelyks betekenende, afkondig zyn. 's W in-

ters raakt dit Gewas zyne Takjes kwyt.

Dc Bloem en Kelk zyn in dit G^flagt bei-

den vyfbladig , met de Stylcn langer dan de

Bloem. De Vrugt is een tweehokkig gi-f]>ksc

Zaadhuisje, dat vcelc Zaadjes bevat.

De eenigde Soort (t), aan de Kaap groei-
r

jende , is Oujlerdykia genoemd geweest door c«wrf«

d.-n Hoogleeraar J. B r rm.unus, ter cercKupu tic.

\ an de beroemde Heeren. Ooste.rd y k , Va.

der en Zoon. Zy maakt aldaar , zo zyn Ed.

^ .r, merkt , een gvooteu Loon , die brui;. tu ruuw

-aemsori
,

-
;

-
\

-
. van
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HL van Schors is , en wiens Hout , aldaar gemeen-

A
vhju

L
' ]yk &fchen • Hout gcheten wordende

,
tot de

Hooro- Timmeragie zeer dienftig is. De Bladen gely-

stuk.
|jen taamelyk naar die der Esfcheboomen , als

^et,llr zynde paarswyze aan een Steel geplaatst, met

een oneffen Blad aan 't end ,
doorgaans ze-

ven in getal. Maar het byzondere, dat deeze

Boom heeft , zyn zekere Spatelachtige , ge-

Heelde Klieren in de Oxels der Bladen. Boven-

dien draagt hy dubbelde Aairen , naar die van

*t Vosfen- Staart Gras gelykende , geheel uit

de Bloempjes famengefteld , met zekere uitftee-

kende Puntjes , dat de Stylen zyn , rondom be-

zet, waar van vervolgens Vrugt - Aairen wor-

den, beltaande uit kleine tweehoornige Zaad-

huisjes. Het Afrikaanfch Boompje , met ge-

wiekte Aardbezie - Booms Bladen , van P l ü*

ienetiuj, is hier t'huis gebragt.

tl. xxr. In verfchcide opzigten komt daar mede dat

l
' Takje overeen , 't welk zig onder myne Kaapfe

Planten bevindt, hier nevens, op Plaat XXV 5

afgebeeld. De Bladen zyn zeven of meerbladig

gevind , en hebben ieder op zig zelve byna een

Vinger langte
,
gclyk ten opzigt van de cerftc

Oofterdykfa door den Hoogleeraar
J. B urm aN-

nus gemeld wordt ; maar van gedagte Spatel-

aehtige Klieren openbaart zig niets , of het moe*

ften de Lidtekens daar van zyn, die zig boven

aan het Takje vertoonen. Hier zitten de Blad-

iteelen tropswyze , van aanmerkelyke langte

»

eer zy de Bladen uitgeeven , die ongekarteH

zyfli
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zyn , byna als in de gemelde. Dc Bloempjes III.

komen aan Aairswyze Pluimen uit dcrzelver
Ai

yfI
*L*

Oxclen voort , omtrent zo als in de tweede Hoofd-

Oojterdykia , welke hier van den Ridder aangc- STUK*

;

haald is ; maar volgens gezegden Heer Bur- *JW**

mankus Mannelyke Bloemen hadt. De
Bloempjes heb ik ten naauwkeuriglte onderzogt

,

en bevind, dat zy den Kelk in vyven gedeeld ,

en lbmmigen de Bloem vyfbladig hebben , uit

vyf holle Blaadjes beftaande , waar binnen tien

langwerpige Meelknopjes , van gedaante als

een Hoorn , ongedeeld , den Styl omringen

,

die pieramidaal , dik en zeer Haairig is; wie met

een rondachtig bruin Hoofdje als Stempel , wor-

dende van de Meelknopjes overdekt. Deeze

deelen zyn hier , met fterke Vergrooting ,
op de

Plaat vertoond. Of dit Gewas tot de gezeg-

den behoore , dan een byzonder Geflagt uit-

maake, zal door nader Waarneemingen blyken
j

kunnen. Ik heb het hier, fchoon tot de Een-

wyvigen betrekkelyk , ter Proeve voorgetteld

en kan nog dit zonderlinge daar omtrent be-

rigten, dat eenigen van de door my onderzog-

te Bloempjes zes Blaadjes hadden en niet meer
dan negen Meelknopjes (*>

D 1 a n t h u s, Anjelier.

Een Cylindrifche Kelk, dieeenbladig is, van

on-

Mfcv
1*^ 1 dl SiMÜns, j«Jyk beken* is, fomtyds in Fe-

il. Dim., v. Stuk*
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Uk onderen met vier Schubbetjes , bevattende vyf
A

*vni.

L
'genagelde Bloemblaadjes : de Vrugt een Cylin-

Hoof»- drifch Zaadhuisje met eene Holligheid ; zulki

«tuk.
Zyn dc byzondere Kenmerken van dit Geflagt,

^Twwwj- wei{cs gewoonen naam Caryophylius onze Rid-

der met veel oordeel , wegens de gelyknaamig-

heid met dien van den Kruidnagelboom , ver-

anderd heeft in den Griekfchen naam Dian- !

thus , op derzelver voortreffelykheid zinfpee- 1

lende.

Onder de veele Soorten komen maar weinige

Heefters voor, naamclyk de drie laatften
% als;

volgt.

xvni. (i 8) Anjelier met een Heejlerachtige Steng

,

^rTJrell Elsvcrmige Bladen en Zaagswys 1

getande

ac'ïe?
Bloemblaadjes.

Deeze Soort, op 't Eiland Candia in de Mid*

dellandfche Zee groeijende, is door Alpi nüs
in Afbeelding gebragt , onder den naam van

Boomachtige Wilde Anjelier , die vyfbladig i$J

Hy zegt , dat dezelve op de Eergen van dat'

Eiland twee Ellen hoog en hooger groeit , heb-'

bende een lange , harde Steng, van een Vin-

ger dik, witachtig van Kleur en zeéK knobbelig,

. p. J48. Caryophylius Arborescens Crccicus. c. B. P*>

Proir. 104. Betonica Coronaria Arborea Crerica. J.l.

'. II ï* p. 511. Car. Arborcus fylveftri», Alp. Exot, JJ»
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Takken uitgeevcnde die zig in kleinere verdee- III.

Ien , hebbende hier en daar troppen van fmalle ™
JJ

1*

Blaadjes , en aan 't end Bloemen als Anjelier- Hoofd.

tjes, witachtig paarfch , vaneen aangenaamer.
^TUI•

Reuk.

(19) Anjelier nut een Heefterachtige Steng m.
en Lancetvormige Bladen. Fr7m"nt.

Het eenigftc Bcrigt van decze Soort hceftachtige.

men van den fchranderen Tournefort ,

die op zyncn Lcvantfchen Reistogt. decze fchoo-

ne Anjelier -Struik waarnam
, groeijende in de

Kloven van afgryzelyke *Rotfen op 't Eiland
Serpho

, van vvaar zy door Zaad was overge-
bragt en voortgeteeld in den Koningryken Tuin
te Parys. Dezelve hadt een kromme Steng van
twee Voeten hoog en omtrent twee Duimen
dik, Houtig, met eene zwartachtige Schors

,

als geringd. De Takken waren ook bruin ,
doch aan 't end groenachtig , en aldaar digt be-
groeid met Spatelachtigc Bladen , dik en Vlee-
z'S ,

zo bitter als Gal. De Bloemen waren
vyfbladig en volkomen Anjelierachtig , bleek
graauw met paarfche Streepen. Dezelven kwa-
men fomtyds enkeld, fomtyds by Tuiltjes,
uit de enden der Takjes voort. . Het Zaadhuis-
je geleek naar dat der Anjelieren.

C20) An-
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(zo) Anjelier met eene laag Heejlerachtigs

Steng , de Bladen fmal Elsvormig , de

Bloemblaadjes niet èngefneeden.

Aan de Zeekust van Spanje is dit Gewas

>»ontdekt , dat de Bladen cenigszins de Steng

. omvattende heeft , zynde dezelven platachtig,

fmal , gefpitst. De Bloem fteeltjes , die van

één- tot driebloemig zyn , komen uit de enden

der zyd- Takjes voort, hebbende de Kelk vier

Lnncetswyze Schubben , en de Bloemblaadjes

zyn aan den rand niet ingefneeden , gclyk m

de andere Anjelieren.

Banisteria.
Onder de Driewyvige Heefters komt eerst

in aanmerking dit Geflagt van klimmende Ge-

wasfen, *t welk den naam naar den Kruidkundi-

gen Bani ster voert. Hetzelve heeft den

Kelk in vyven gedeeld , van buiten met Ho-

niggantjes: de Bloemblaadjes rondachtig, gena-

geld ; en brengt dr?e Zaaden , welke Vliezig

gewiekt zyn, vooct.

't Getal der Soorten, altemaal in de West-

indien, of in Amerika huisvestende, is zeven,

als volgt.

(ï) Banifterta met hoekig uitgegulpte Blad»
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De eertte Soort is, volgens Plumiek, 10.

een Gewas, beftaande uit lange Ranken , van**g*u

weinig meer dikte dan ccn Schryfpen, die we- Hoofd.

derom dunnere Rankjes uitgeeven, en hier aan

zitten de Bladen ,
tegenover elkander

, op lange
r,£yiuM*

Steden, byna een Handpalm groot. Uit dcr-

zelver Oxclen komen Trosjes voort of Tuil-

tjes, van zes of zeven Bloemen, die uit vyf

Lcpclachtige Blaadjes beftaan. De Vrugten

gelyken naar die van de Schotfche Linden en

hebben een heldere Taankleur. De Groey-

plaats was op 't Eiland Dominika.

(i) Banifteria met Eyronde Bladen en zyde- u.

lingfe Aairen, de Zaaden overend.

De byzonderheid der Bladen die Gevind zyn,

naar het Loof van de Basterd - Acacia gelyken-

de, onderfcheidc deeze Soort veel meer dandc

Kleur der Bloemen , welke paarfchachtig is of

Purperkleurig. Die Pater heeft deeze in Zuid-

Amcrika waargenomen.

(3) Banifteria met langwerpig Eyronde fiyve m.

M. Sp. i«. Clematis angulofo Folio ,

tr. 77. T. 92. RAj. Suppl. jif.

. Mill. Dia. Acer fcandem Pfeudo-



III. Bladen en Bloemtros/en aan 't end dtr

Afdeel. Ranken.

^°FD Op 't Eiland Jamaika kwam dccze den r>
'

Dr
'

;vn . roemden Sloake voor, die fomtyds drie zo
J

danige Zaadhuisjes , als de Europifchc Efchdoorn,

by elkander draagt, 't Gewas is ,
uitgenomen

wat net Blad betreft, met de voorgaandenzcer

iv. (4) Banifteria met langwerpig Eyronde p-

Btnghak*. j-pxp B iadeTlf zydelingfe Tros/en en &
^citroen gebreide Zaadert.

üe Bladen var. deeze onderfchciden zigi*

delyk van die der voorgaande Soort , niètfr

genitaande 'er de Lauricrbladigc van Pluki*

net ook toe betrokken wordt. In Oostindie»

in 't byzondcr in Bengale , wordt deeze S<x« I

ook gevonden , Loo- Utan genaamd by de >
|

vaanen.

(5) Banifteria met Eyronde Bladen en gtgtf'

felde Takken.
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De Zaadhuisjes van deeze zyn met hunne

Vleugels uitwaards gekeerd. Zy was Klimmen- ^nf/"
de Efchdoorn met Bladen van Winde en Goud- Hoofd-

kleurig roode Bloemen, van Plumiêr ge-
s
L
UK '

tyteld.
*****

(6) Baniftcria met Eyrondachiige , van ondt- rJgnt.

ren Wollige , Bladen, gearmde Takken Rond-*

en Kroontjeswyze Bloemen.
lad 'se*

Hier wordt de Klimmende Amerikaanfcht

Triopteris , met eene groote Goudglanzige

Vrugt, van Plukehetius, t'huis gebragt,

zo wel als de Kleinere klimmende Efchdoorn

,

die de gedaante van Hondendood heeft, met
rondachtige Bladen, van S loane, 't Gewas
heeft , volgens Browne, de Bladfteelen met

twee Kliertjes ; uit de Oxels komen de Bloem-

trosfen byna als Kroontjes voort , en de Zaa-

den zyn gerimpeld met ééne Wiek,

(7) Banifteria met Eyrondachtige Bladen, ge-
^
vn.^

armde Takken , en de Zaaden inwaards smïzaSf."

/maller. De£e-

(6) BaniftirU Fol. fubovatis , fubtu!

raraoGs &c. H»rt. Ciiff. 169. Banifi. Fol. orbic

brotundo. Sloan. i3«. Hifi. II. p. 27.

Tiiopteris Amwicana fcandens , Fiuftu fulgente ia

ÏLüK. Ment. i«5.

( 7) Banijitria Fol. fubovatis , Ratnis btachiati:

&c. Htn. Cliff. i69 . Ban. Fol. oratis acutninat

II. Deel. V. STUB.
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fil. Dewyl de Takken, in de voorgaande Soort,

AF
viil

U
ook gearmd zYn >

en de Bloemen in de vyfde

Hoofd- Goudglanzig, zo acht ik dezelven bekwaamd

8TUK ' door myne Bynaamen onderfcheiden. Deeze

Vif/.
Uwy

'

laatfte Soort heeft de Bloemen in losfe Aaireo,

en de Zaaden geeven inwaards geen Wiek uit.

Het is mede een klimmend Rankgewas, dat in

de Westindiën valt.

Hui a.

Dit Geüagt , door den Heer JacqüIÏ

geopperd, is van zyn EL dus genoemd ter ge-

dagterisre van den vermaarden M. de la Hl*

re, van wien verfcheide Natuur- en Kruid'

.

kundige Vertoogen , in de Verhandelingen

de Kon. Akademie der Weetenfchappen H
Parys, aan 't licht gegeven, en van wiens Had

de Afbeeldingen zyn van Plantgewasfen, do»

een byzondere Konst gemaakt , vier Boekdeel

vullende, die in de Keizerlyke Bibliotheek be-

waard worden.

Een vyfbladige Kelk, vyf rondachtige W.
genagelde Bloemblaadjes : een Zaadhuisje

ftaande uit drie ronde Hokjes, die ieder

groote Vliezige Wieken op de Rug hebben»

en enkelde rondachtige Zaaden bevatten:

de byzondere Kenmerken (*). #

(*)^De Heer Murrav geeft een driehokkig

de Opgave vau de» Heer jAcqpiu , van wica zyn & *

Geflagt ontleend heeft. Linkxus zelf htdt gezegd, dn*'*"

wiekige Zaaden. Syst. Nat. jrt£ . XII.
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De eenigfle Soort (i) , door gedagten Heer Hl.

omareeks Karthagena in de Westindiën waar- vin.*"

genomen , is van zyn Ed. dus gebynaamd , om Hoofd-

dac het Gewas , een Boompje dat zelden hoo-
STUK*

ger wordt dan vyftien Voeten , zyne Takken , mr\a

die lang en taay zyn 3 naar den Grond of op
rt

^^^
de byftaande Ruigte neder laat zakken. Het^t>£«n '

heeft een Afchgraauwe Schors. De Bladen zyn

langwerpig , om hoog een weinig breeder

,

aan beide cr.den flomp , effen randig , van on-

deren glad , van boven met een fyne Wollig-

heid of Dons bekleed , tusfchen de drie en zei

Duimen lang. De Bloemen die zonder Reuk,
doch fraay

, geel van Kleur, een Duim breed

zyn , komen aan ficrlyke Trosfen voort; Het
bloeit in Juny > de Zaaden worden in Septem-

ber ryp.

TRIO?? ERI5;

Van de drie - Wiekigheid der Zaadhuisjes

heeft dit Geflagt zynen naam. Dezelyen, niet-

temin , zyn drie in getal , en hebben ieder twee

Vleugels, welke zes Wieken ook aan het Vrugt*

beginzel , even of het Bloemblaadjes waren *

zig vertoonen. Ieder Zaadhuisje bevat een en-

kel Zaad. De Kelk is in vyven gedeeld. Het
een en ander maakt de byzondere Kenmerken

d) Hiiata. Syu. Nat. XII. Gen. S 69 . p. %l$. ftf- XïII.

Cen. $69. p. 3 J«. JAC<^ Amtr. Hift, 137. T. 176. f. 4*.

H 9
n. dim., v. sten.
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W. De eenigfte Soort CO is een Gewas, dat op

AT
vnf

L
' Jamaika zal waargenomen zyn. Hier mede

Hoofd- fchynt overeen te komen de Driezaadige klit*

STU*' mende Efchdoorn vanPiuMiER met Citroen-

jw#^i*ri«bfedfen en een kleinere Roosachtige Bloem,
jammu*~m ^uid- Amerika groeijende. Het heeft een

fiS***"
w in,lcnde Steng ; de Bladen zyn puntig Ey-

rond , en de Bloemen komen by Tuiltjes of

Kroontjes aan het opperde van de Steng

voort.

Onder de Vyfwyvigcn van deeze Klasfe is

maar éón Geflagt , dat eigentlyk hier t'huis

behoort, genaamd

Cotyledon. Navelkruid.

Een vyfdeclige Kelk , een eenbladige Bloem

met vyf Honigfchubbetjes aan den Voet van

't Vrugtbeginzel , maakt de byzondere Ken*

merken, met de vyf Zaadhuisjes, uit welken

de Vrugt beflaat.

Zeven Soorten komen thans in dit Geflagt

voor , onder welken eene Europifche , als volgt

,
(i) Navelkruid met rondachtige, platte, tf»

triïÈiïï
fenrandige Bladen , en eene Heefterachti-

Kondbu*' ge Steng.
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De meefte Soorten van dit Geflagt hebben, 1H.

wegens de dikte der Bladen en manier van
™™u

grocijing, een aanraerkelyke overeenkomst met Hoofd,

de Sedum ,
genaamd Huislook of Donderbaard.

8™-
Deezc wordt van Herman nüs Afrikaan-

fche Heefterachtige Sedum , met rondachtige

Bladen , geheten, 't Is een Kaapfch Gewas

,

op drooge Zandige Vlakten aan de Zeekust

Heefterachtig groeijende , met eene dikke

,

witachtig groene Steng, die van onderen met

dikke rondachtige Bladen digt begroeid is

,

geevende van boven dunne Takjes uit, aan

welken Klokswyze Bloemen hangen , die zig

als uit vyf roode omgekrulde Blaadjes famen-

gefteld verwonen, en op dezelven volgen vyf

Haauwtjes , die het Zaad bevatten. Onder de

vreemde Gewasfen in onze Tuinen is het ge-

meen.

(a) Navelkruid nut Spatelvormig Lancetswy-

Cwte Fruticofo. Syst. Nat. XII. Gen. 574. p. 3K. VtgJ^Z-

Cot. Afr. fiutescens incanum , orbiculatl» foliis. HEttat.
LHiiat% j49 . t. SSL MORIS. Hi/l. III. p. +7+. S. 12. T.

(1) Cttyleitn FoU alterals Spatulatis carnofis integerrimis

,

e»nk Fruticofo. Cot. Afr. ftutescem, Fol. Iongo & ugufto,
Floie flivesceme. Comm. Rar. T. z 3 . Bukm. Afr. Tab. 1»

,

»>.f. t. 8c T. zï. f. 1. Cot. Afr. fol. depresfts,craciatij,

*U-ra. Hort. u. Sedam Afr. tererifoliutn , Flore Hemen».
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III. ze Bladen , dis Vliezig en itfenrandig

^viï*
1" W1 » de Sten& ^eefierachtiS-

JJuk™* Behalve de Afrikaanfchc Cocylcdon met een

frjf^y. lang en fraai Blad en geelachtige Bloemen , van

Commelyn, en verichcidcne van den Hoog.

leeraar J. Burmannus in Plaat gebragt

,

wordt hier ook het Afrikaanfche Vingerbladige

Huislook van Mortson betrokken. De Steng

is zeer dik, met ftompe Takken , welke aan 't

end alleen bezet zyn met dikke
, langwerpige ,

gefteelde Bladen , geevende een Aair uit van

een Voet lang, met knikkende geelachtige om-

gekrulde Bloemen , van binnen rood geltippelA

De Meeldraadjes zyn een weinig langer daa

de Styl en de Meelkncpjes rood.

- in. (3) Navclkruid met half'- Klootronde Bladen.

MemispU-
r
55f d ,

Deeze is ook een Kaaplche, door Dilli*

biadig. iïiüs in Afbeelding gebragt.

iv. Navelkruid met ovaale gekartelde Blad*'1

"zwgtw. en eene ge-wirde Steng,

Van den zelfden is deèze , onder den naam

van Cretifche , ah van \ Eiland Kandia afkom*

ftig zvnde, met een largwemig Blad metFra*

je, afgebeeld,
g

\

j|

'

!

;

, Folig ;.:i.,.-:ol-2:o. DllL.

T. 9 J. f. III.

IW, 4»7- R. Lugüat. 4<4. Cotyledon Ctetxa Folio

fp.fimbiiato, Diix. Eltb. ui. T. 95. f. n*.
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(5) Navelkruïd met gekapt Schildvormige ,

Zaags-w' getintk overhoekfa Bladen , een
F

yfn_
L '

Takkige Steng , de Bloemen overend. Hoofd-

Deeze Soort is van ouds bekend onder den v .

naam van Cotyledon of Umbilicus Vtneris , dac^^J
aï

is Venus- Navel. Men gaf 'er ook wel denïuropifch.

naam van Acetabulum , met het Griekfch over-

cenkomftig , wegens de Holligheid der Bladen

aan. De Italiaanen noemen het Gewas Bellico

di Venere\ de ïoskaners Copertyole , de Span-

jaarden I 'ajillosy de Franfehen Escudes , devvyl

de Bladen Scbildvormig zyn , de Duitfchers

Frawen Nabel of Nabelkraut , en de Engelfchen

Navtlwort.

Tweederley vindt men het ; de eerfle noemt

J. Bauhinus de Echte, met een Knobbeli-

gen of Bol -Wortel. Dit heeft Morison
Geel Huislook der Muuren , dat genaird is ,

met ronde genavelde Bladen, getyteld. Som-

*. 26j. T. 7 J. Coc. Rad. tuherofa tonga repente.

rxL U7.RAJ. Hil. 1X7%. Umbüicus repens. Cam.
. fi,

Cot. ren Rad. tuberoQ.
J. B« Hifi, III. p.

ledon major. C. B. Pin. zsj. Cot. Umbilicus Ve-

"o- CM. Prov. p. 4*9- TOOKN. Infi. 90. DOD. Ptmpt. 13 r.

ïedum lmeuna murale fpicatum, Folio umbiii«to wtuado,
WO**. Hfi. BL p. 47- S- «• T. 10, f, 4.
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1H. migen hadden verzekerd , dat het nooit voor-

*"vuïï" ^wam dan °P oude Muuragiën , maar Clu-

Hoofo- s i u s nam hetzelve , in het doorreizen van

,TÜK - Spanje- en Portugal, niet alleen op dezelven,

vi^!
/v3y

' maar ook op Daken , Rotfen , Aarden Wallen

en zelfs fomtyds in een vrugtbaare Grond,

aan den Voet van Olyf en Dadelboomen,

als ook op de Stammen van oude Kurkboo-

men, waar.

De Wortel geeft een trop Steelen uit, van

een Handbreed lang , die aan 't end het mid-

delpunt fchraagen van een rond hol Blad, en

tusfchen deeze Steelen fchiet hy twee of drie

Stengetjes , welke Aairswyze bezet zyn m$
groenachtige Bloempjes. Deeze Stengetjes

geeven fomtyds verfcheide Aairen uit. Hec

Zaad, dat op de Bloemen volgt, in vyf Hofe

jes vervat, is klein.

In de Zuidclyke deelen van Provence vifldt

men dit groote Navelkruïd , volgens GerarBi
nevens de Muuren , maar Garidel merfc

aan, dat het omftreeks Aix zeer gemeen is in

de Gaten van oude Muuragiën , zonder Kalk

gebouwd. De Bladen zyn door de oude Ge-

neeskundigen ais zeer verzagtende aangemerkt,

inzonderheid tegen Ontiieckingen , als ook te-

gen 't Graveel dienftig , komende ,
wegers

hunne Sappigheid , daar in overeen met de

gewoone Huislook of Donderbaard, die thans»

in piaats van dezelven, in de Popeljoen-Z$

gebruikt wordt.
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De "andere , die ook in Paleftina en in En- III.

geland zou gevonden zyn, heeft geen Bolron^™^ 1-

den maar een langen kruipenden Wortel enHoofd»
geele Bloemen. Dodart merkt aan, datSTü**

dezelve de Bladen gekarteld heeft, 's WintersJ^'**
groen blyvende , maar in Mey verdorrende ,

tusfchen welken een dunne ronde Steel opftygt,

die in verfcheide Takjes , met Bloemen bela-

den , is verdeeld. Of dezelve een weezentlyk
verfchillend Gewas uitmaake van de voorge-

melde, is niet zeker.

(6) Navelkruid met verdeelde Bladen en vier- yi.

deelige Bloemen, L
*ook'£

De Bladen zyn in dit Gewas zodanig ver-
l0i *

deeld, dat Rümphiüs hetzelve de Mende-
Plant noemt , doch dit was beter gezegd Een-
de - Poot , en hy moet hier zyn Oog gehad
hebben op een byzonder flag van Eenden ,

Duikers genaamd : want in de gewoone Eenden
is de Voetzool gewebd en onverdeeld. Ieder

Blad ftaat op een langen dikken Steel, en is

doorgaans verdeeld in drie Lappen, welke, zo

hy

(6) Cot^Itdon Pol. hciniatis , Flor. quadrifidis. Cot. fui.

trifidis &c. Hort. Cliff. i7u R. Lugdbtt. 454. Cac. Afra ,

ïolio crajfo Iato ladniato, Iloiciilo Aureo. BOIBH. Lugdb. I.

P- m. T. Teleph. Afr. anguft. folio , Florc Auianfiaco.

7*v- m. Planta Anatis. Rumph. Ami. V. p. tys. T. SS*

Tï. DUL. V. STUU
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III. hy aanmerkt, elk op zig zelf naar een Haane-
A*5*

IjfJ

L
' kam gel y ken. Zy (laan digt om den middel-

Hoofd- Stam als een Kroon , naar fommige Soorten

stuk. yan KoqI gelykende, 't Gewas heeft fappige

^fwy
' Stengen , een Vinger of Duim dik, in Leden

verdeeld en veelal op den Grond leggende,

maakende te famen een Struik die vier Voe-

ten hoog wordt. Zelden geeft het Bloem of

Zaad : maar is vol van een dergelyk Sap als

de Huislook , van dergeiyken aart. Het heeft,

naamelyk, een zeer verkoelende kragt, worden-

de het Sap daar van uitwendig op het Lighaam

gefmeerd , om Ontfteekingen te verdryven, of

iogenomen in Heete Koortfen , als wanneer het

de Hitte tot verwondering maacigt. De Bloe-

men zyn in vieren gedeeld en hebben agt

Meeldraadjes. Het groeit niet alleen in Oost-

indie , maar ook in Afrika, zo Linnaus
aanmerkt ; zullende dat Gewas zyn , hec welke

Boerha ave Afrikaanfch Navdkruid met

een dik breed gefnïpperd Blad en Goudgeele

Bloempjes, getyteld heeft. De Heer GouaN
tekent aan , dat de onderfle Bladen Wigvor-

mig , in drieën verdeeld , de bovenften lang-

werpig en onverdeeld zyn (*).

mp%ta. W Navdkruid met langwerpige byna Spil-

spaanfeh,' ronde Bladen, de Bloemen aan Tuiltjes.

(*) Cotylcdon laciniati. Hort. Mmy. p. iw,
(7) Ctijtedon Tol. oblongis fubreretibus, Flor. ftsticnlatt»

Loïïï.. h. p. 77 . x. u Cotyl. maiitiau Jcdi folio, Flor»
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Aan de Zee -Kust van Spanje, als ook in 't 1U.

Noorderdeel van Afrika of Barbarie , en in
A™[= 1"

de Levant, valt eene Soort van Navelkruid ,Hoofd-

die van alle anderen verfchilt, doordien deBla- STOK*

den byna Rol- of Spilrond zyn. Shaw heeft
S™***

dezelve Moeras - Cotyledon , met Loof van Don-

derbaard en lange roode of geele Bloemen
, ge-

tyteld. 't Is een klein Gewasje, met Vezelige

Worteltjes , hebbende een enkeld rond opgc-

regt Stengetje, dat op den top Tuiltjes draagt

van Trechterachtige Bloempjes , aan dea rand

in vyven gedeeld
, roodachtig , met dikke uit-

lleekende Meeldraadjes, die zeer kleine Knop-

jes hebben , en een korten Kelk. In de be-

fchryving van Loeflings Rcistogt , naar

de Spaanfche Gewesten , is het afgebeeld ge-

lyk hetzelve uit overgezonden Zaad in de Ko-

ninglyk Sweedfche Akademie - Tuin te üpfal

was opgekomen, hebbende aldaar gebloeid.

Die Soorten van Sedumy welke Heelterach-

tïg zyn, zal ik billyker in 't vervolg, met de

anderen , onder de Kruiden befchryven. De
Suriana, die fomtyds klein voorkomt, is reeds

voorgefteld onder de Boomen *. Des gaa ik * H. d.

thans tot de Klasfe der Twaalfmannigen^, ^J?*
over.

IX. HOOFD-

c**1»» , fibrofa radice. Toürnï. In/t. j»o. Cotyl. teretifolh

Hup. Sedi teretifolii folio Sec. MiNUAET. Sdfd. j. Cotyl«-

*» paluxe Sedi folio &c, SBAW. Aft. 177 . f. »7«.

Dku v. Stuk.
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Hoofd- IX. HOOFDSTUK.
STUK.

Befchryving van de T waa lfm annigi

Heesters, Dodecandria , dus wegens htt

getal der Meeldraadjes , dat meer dan tien en

minder dan twintig is , en veeltyds twaalf,

genaamd.

Het eerfte Geflagt , tot de Hecfters be-

, hoorende , dat hier voorkomt , voert,

naar den vermaarden Italiaan Boccone , door

wien de Kruidkunde, zo wel als de Natuurlyke

Hittorie in 't algemeen, grootelyks bevorderd

is, den naam van

Behalve de algemeene van deeze Klasfe zyn

deszelfs Kenmerken een tweebladige Kelk , zonder

Bloemblaadjes; de Styl in tweeën gedeeld: de

Vrugt een drooge éénzaadige Belle,

i. De eenigfte Soort (i) is een Amerikaanfcii

f>ïreÏMï.
GeVTas

> door Plumie r Takkige Boccorü

Hecftet- met Wollige Bladen van Beerenklaauw gety-

achüg* teU,

fi) Bocconia. Sjsu X*:. XU. Gen. S9 i. p. 325. «•

XIII. Gen. J9 r. p. 3 67 . Hort. Clif. zo*. Jmr.M-

p, 145. Bocconia tamofa Sphondylii folio tomentofo.

Gen. su Trkw. Etret T. 4. Bocconia ranofa Sec. B«o**'

Sloan. Jam. jz. H,y?. i, p. i9s , x. lij, Cocac^
KlRW. Mtx. 158,
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teld, en ook door den beroemden Triw in III.

Afbeelding gebragt. Men vindt hetzelve , door AtD^
Sloane, Groote Boomachtige Chelidonium , Hoofd- ,

met Eike - Bladen , getyteld ; die wil , dat dit
STUK»

het Bytende Kruid van Mexiko , by Her-,^"
nandez, zou zyn , hetwelke fomtyds twee

of drie Ellen hoog wierdt , hebbende Bladen als

die van Boomvaren. De Heer Jacquin,
dit Gewas op de Westindifche Eilanden aan-

treffende , bevondt het een Boompje te zyn

van negen Voeten hoog, hebbende den Stam

oneffen, hol ,
gevuld met een wit Merg, ge-

lykerwys de Vlier, en het Hout gaf een rood-

achtig Sap uit , zegt zyn Ed. , gelyk de Stin-

kende Gouwe. De Stam was boven in wei-

nige, ronde , broofche Takken verdeeld , mee
Vinachtig uitgefneeden Bladen , een half Voet
lang

, gefteeld , van onderen Wollig. Aan 'c

end van ieder Tak kwam een Pluim van een

Voet lang, met menigvuldige Bloemen , groen-

achtig van Kleur, Eyvormig zo lang de Kelk

geflooten blyft. 't Getal der Meeldraadjes

hadt hy altoos twaalf of zestien, zeer zeld-

zaam tusfehen beiden , en nooit minder of

meer bevonden. Na 't afvallen van eenigen,

zegt hy , blyven 'er vier over , welken men
in de Afbeelding van Plumier voor Bloem-

blaadjes heeft aangezien. Dit hadt onze Ridder

ook gedaan
,
gelyk de beroemde Trew te regt
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BI. Dc Heer Jacquin hadt de Vrugt niet

uf" Sezien » docn > volgeDS <te Afbeelding van den

Hoofd- Heer Ehret , is die zeer aartig. Een ge.

stuk.
f^eejd Vrugtbeginzel , met een Styltje en dub-

^?»w;y-
^eJen gtempej gekroond y WOrdt een droog

Zaadhuisje, van grootteen figuur byna als een

Druif, het Steeltje en den Styl behoudende,

Door de rypheid fplyt hetzelve in twee afval*

lende Doppen, cn dan blyft een Ring over»

die in zyn midden een glanzig zwart Zaad be-

vat, zittende op een rood Sappig Vleefchheu-

veltje , waar aan het vervolgens , uit den Ring

zakkende, gaat nederhangen.

De byzondere Kenmerken hier van zyn, een

vierbladige Kelk, een agtdeelige Bloem met

een gezwollen Pyp , en zestien Meeldraadjes;

benevens een vyfzaadige Pruimvrugt.

Jt
Volgens het fchryven van den Heer Koe-

hfgtfïiL
N 1

G

is dic Gewas (O > op Malabar groeijen-

fangbia- de , en aldaar Jllippe genaamd , een hooge
,gc

" Boom, met de enden der Takken krom, dik»

achtig en grys Wollig. De Bladen, die bet

aldaar uitgeeft , zyn Eyrond Lancetvorruigj

efFenrandïg , fpits , geaderd , kaal , een half

Voet lang, afvallende, met rondachtige, korte

Steel'

*ulk» nog in Ed. V. Sutk i 75+; maai ia Sy,t. Né, &
XII. is het verbeterd,

(i) Barff,^». Nat. Ffr, XIII. Gen. m7. p. 3*7,^
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Steeltjes. Uit derzelver Oxelen komen van een HL
tot vyf enkelde, Draadachtige, eenbloemige,

A™rt.'

regtopftaande Steeltjes voort, die na den Bloey- Hooi-

tyd lang nederhangen (*).
STüK*

B L A K E A, nia.

Een onderfte Kelk , die zesbladig, een bo-

ven fte die onverdeeld is : zes Bloemblaadjes :

een zeshokkige Veelzaadige Vrugt, maaken^de

byzondcre Kenmerken uit.

Deeze, op Jamaika door Browne waarge- i.

nomen (i) , is een Heeiïer met langwerpigj^jjjj^

Eyronde
,

gedeelde , efFenrandige , gladde Le- oricribbi-

derachcige ,
gepaarde Bladen , die van onderen

60'

drie uitpuilende zwartachtige Uibben hebben ;

waar van de bynaam is ontleend. De Bloemen
zyn gefteeld , enkeld , tegenover elkander op

de zyden der Takjes geplaatst.

De Kelk is hier in zevenen gedeeld , met
zeven Bloemblaadjes en veertien Meeldraadjes:

*

de Vrugt een Befie met zeven Holligheden en

veele Zaaden.

Dit

(*) Dit Gcflagt in <te XII. Uitgaave rtn het Syst. N*i,

(O Btakea. Syst. Kat. XII. Gen. 5>3- p. Vtg, XIH.
Gen. J5j. p, i6t . BlakeaFol. clliptici» uineirüi «cc, Blow,
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UI. Dit Gewas , waar van ook maar een enkele

Aideel.
gQQj.j.

} in j^ieuw Spanje of Mexiko groeijen-

Hoofd- de, bekend is (i); komt voor als een Heefter

stuk* van twaaif Voeten hoog, met rondachtige uit-

Btflria gefpreide Takken, de Bladen digt aan elkan-

Mttikaan.
der '

langwerP i§ Eyrond, ftomp, efFenrandig,

fe. glanzig, van onderen Wollig , met veerkorte,

platte , Steeltjes : de Bloemen meest aan 't end

der Takken , op ruige takkige Steeltjes , Vleefch-

kleurig.

V A T I C A.

De Kelk is vyfdeelig, met vyf Bloemblaad-

jes en vyftien ongefteelde Meelknopjes , die

ieder vier Holligheden hebben , waar van de

binnenften kortst.

x
Dit is , zo wel als 't voorige , een nieuw.

Chiwnf*
*ings 0nt^e^c Gewas ( i ) , in China groeijen-

cüaeü' de , dat in Geftalte naar den Citroenboom
fche

- zweemt. Hetzelve heeft de Takken geftreept

of hoekig en eenigermaate Wollig; de Bladen

overhoeks , gefteeld, Hartvormig ovaal, effen- :

randig , wederzyds glad , geaderd , een Span
j

lang , een Hand breed : de Bloemen komen i

Pluimswyze, meest aan \ end der Takjes; vas

grootte als die van den Citroenboom.

Hi-

fi) BefarU. Sytt. Nat. Ptg. XIII. Gen. uio. P-^'
Mant. 24i.

(») Vatica. Syst. Nat. Veg, XIII. Gen. ijn.
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H A L £ S I Jt.

t)it Geilagt , dat naar den vermaarden H a- hoofd,
les, door zyne Weegkunde der Plantge- stuk.

wasfen bekend, getyteld is, heeft den Kelk Mnog?
viertandig, boven het Vrugtbeginzel ; de Bloem

"'^

in vieren gedeeld , en de Vrugt is eene vier-

hoekige, vierzaadige, Noot (*).

Twee Soorten, beiden uit Noord- Amerika,
komen in hetzelve voor, als volgt,

(i) Halefia met Lancetswy? Eyronde Bla» r.

Dit Gewas is door Catesbt afgebeeld en£e-

befchreeven als een Heefier , in Karolina door-

gaans tien Voeten hoog wordende en dikwilg

met twee of drie dunne Stammen opgroeijen-

de 3 hebbende Bladen als die der Peereboomen
of Vogelkérfen en witte Klokswyze Bloemen*
De Heer Ëllis heeft 'er, naar die uit Zaad
in Engeland opgekomen waren , ook een Af-

(0 Zo wel in Ed. XIII. Vt£. door den Heer Mubray,
* in Ed. XII. Syst. Nat. ftaat w«l Nux + aKguUris z /per.

; maar in de Optelling der Gefl igten , Peric. + /permum

ELLIS en met de befehryving bctefftfookt.

'den , de Steelen geklierd.

beel.

3 «9. Halefia Fru£Kbu» n

PM. TrMs. VOL. LI. p.

IHs ferratis 8cc. CATESB. <Csr. L T. p. fi4.

I

H. deel, v,:
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III. beelding van gegeven , met het volgende Be-

Ar
°|£L - rigt, zyn Ed. dien aangaande door den Heer

Hoofd. Doktor Garden uit Karolina toegezonden.

stuk. „ Deeze fchoone Boom groeit vry gemeen

£«wr „ IaDgs de Oevers van Santee- Rivier, en ver-

„ heft zig dikwiïs tot de hoogte van middel-

; l;>') Mccrlrfic - Boomen. Ik heb hem

j, fomtyds Zuideijker gezien , naby de kleine

Watcrbcckcn ; maar veel kleiner dan die,

„ welke aan Santee groeit. Zyn Hout is hard

„ en geaderd : de Bast van eene donkere

„ Kleur , met vceJé onregelmaatige ondiepe

Scheuren, De Bladen zyn ovaai en fcherp

„ gepunt , met het midden ingedrukt
,

groei-

„ jende overhoeks op korte Steelen. De Bloe-

„ men , waar van ieder Knop 'er van vier te:

agt of negen voortbrengt, hangen by Tros-

„ jes langs de Takken j zynde Klokvormig efl

„ volkomen zuiver Sneeuwwit. Alzo dit O
„ was vroeg in 't Voorjaar , eer de Bladen

„ uitgefprooten zyn , bloeit , en twee of jM

Weeken in Bloefem flaan blyft, maakt
j

„ zelve een allerfierlykfte Vertooning. QP

„ de Bloemen volgen redelyk g'roote vierwie-

„ kige Vrugteri , die insgelyks by Trosfen bat

„ gen, ieder vier Zaadkorrels bevattende, «er

it aangenaam van Smaak."
,

n (a) Halefia met Eyronde Bladen, de Sta®

ËL effen'

k''& (z) Hak/lm Fol. ofatis, Petiolis lzribus, Halefia ïtaS^*

alati». Ell. Pbii. Trans, utfupta. Fig. B.



Ü n E C A N D R I A. 131

Biet van heeft E l l i s de Vrugt nevens Ufc

die der andere in Plaat vertoond, om het on-
Afd

1^
l '

derfcheid aan te wyzen. Dezelve heeft tweeHoofo-

groote fpitfe Wieken tegen elkander over, cn
sluIi *

daar tuslehen twee Ucinc Wiekjes. De Bla- nfl?^
1*

den zyn zesmaal zo groot als van de voorgaan-

de Soort, en van onderen hebben zy geen de

minlte Wolligheid, zegt onze Ridder, die aan-

mérkte , dat dit Gewas , in de Natuurlyke

Rangfchikking , naast komt aan den Styrax-

boom.

Decümaria.
Dit Geflagt heeft een tienbladigen Kelk.,

boven het Vrugtbeginzel en tien Bloemblaad-

jes , maar de Vrugt is tot nog toe onbekend

,

zegt de Ridder , die twyfelt , of het ook tot

de Tweehuiziiren behoore.

De renigfte Soort (r), die uit Afrika of van T<

de Barbaryfche JCust afkomftig fchynt te zyn, J^'^
is in de Tuin der Geneeskundigen t© Hclmilad n
naauwkeurig waargenomen door den Wel Ede-fche.

'*

len Heer Fabriciüs , die dezelve de Clu-

Jia met geaderde Bladen meende te kunnen zyn
van L i n n je u s , door my reeds befchrceven *; *

,L n .

doch dit is onmooglyk. Dezelve, naamelyk
,,

,

j

,,/ Tl;K
'

heeft,

fi) Decümaria. Sf»r. Nat.tihGcn. sp7-P* F*-*. XIII.

li- Tmm Florc pleno. FABB. Htlmftad Ed. I. 1:6.

ClufiaFol. Venofis. Ed. II. p. m. Clufia minor, TramF. Oright;

I 2

lt Dut. v. Stoa*
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III. heeft, volgens den Heer Jacquin, een

Af
?x

EL
* vierbladigen Kelk en vier Bloemblaadjes ; 't welk

Hoofd- zeer tegen de Kenmerken aanloopt. Eerst hadt

stuk» Fabrtcius de tegenwoordige Tinus met duh>

xige
nwr

belde Bl9emen geheten , en de Bladen komen,

inderdaad , veel met die van den gewoonen

Laurier - Tinus overeen. Zyn Ed. vondt den

Kelk in negen of tien punten verdeeld: 't ge»

tal der Bloemblaadjes van tien tot vyftien, af-

vallende , fmal , ftomp en fcheppende : de

Meeldraadjes twaalf, dertien, twintig en meer,

wit , van langte als de Bloemblaadjes , met

witte Meelknopjes. Het Vrugtbeginzel ws >

groen, Klootrond , groot, den Kelk vervullen-

de, met een groenen, korten, dikken, ronden

Styl en een knobbeligen, breeden Stempel. Al-

le Jaaren bloeide dit Boompje , dat knoopige

kromme Takken hadt, in de Helmitadfcltë

Tuin, doch bragt geen Vrugten voort.

Het is een Boom, zegt Linnje us, die de

Bladen gepaard, gefteeld, ftomp Eyrond, ef-

fen , fpitsachtig , getand , de Knoppen ruig

heeft , brengende gearmde ongebladerde Tui'

len voort , van witachtige zeer welriekend

Bloemen , naar die van den Lindeboom gely-

kende, wier Kelk agt of zestien Tandjes heeft.

De Bladen, zegt zyn Ed. thans, zyn geaderd,

Lederachtig, van agteren wyd getand. Hy bedt

geen Stoppeltjes.
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P E g a N u m. Wildruit. UL

Een vyfbladige Bloem, met een vyfbladigen^i^

of in 't geheel geen Kelk; een driehollig > ;Tuk!
IK

driekleppig Zaadhuisje , dat veele Zaaden be- Manege
vat, zyn de byzondere Kenmerken. nia -

Twee Soorten bevat dit Geflagt , waar van

de eerfte wel geen Houtige Stengen heeft ,

doch wegens de andere en om dat de Tam-
me Ruite hier befchreevcn is, mede in deeze

Afdeeling komt.

(1) Wildruit met fyn verdeelde Bladen. L

By den Griekfchen naam Harmala is een£™ï™
Gewas bekend, dat veelen voor een Wilde**

1™1 '

Wynruit gehouden hebben , en daarom gebruikt

de Ridder ook den eigen naam der Wynrui-
?e, Peganon , tot een Geflagtnaam. Bauhi-
nus noemt het Gewas Wilde Ruit met een

groote witte Bloem. Hetzelve groeit in de

Zuidelyke deelen van Europa , doch niet over-

al. Clusiüs, die het in Spanje, omftreeks

Madrit en elders, op de Heuvelen vondt,zegt

dat het een Heefterachtig Kruid is , veele Sten-

gen uit den Wortel voortbrengende, die zwart-

ach-

(0 Ptgmum Foliis muhinU's. Syst. Nat. XII. Gen. «01.

P- 317. Veg. XIII. Gen. «ei, p. i7°. Hort. Ups. i 4+. GROS.
Oriënt. i6 S . Pcganam. Hort. Cfiff. 106. Ups. 1+4. R. I.ugi.

***. 4«i. Rura fylveftris Flore m3gno albo. C. B. Pm. ui,
Hwinala. Dod. Pmpt. izi. Toühn, Injl. 257»

I 3
H. Dml. y. Stuk.
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III. ach tig groen zyn , met Bladen breedcr dan die

Afdeel. van Venkel , en omtrent als van de fmalblar

Hoofd- dige Napellus of het Monnikskappen - Kruid,

«tuk. taay en Gommi^ , bitter en eenigszins byt»

de van Smaak, hebbende, aan de toppen der

Stengen cn Takken , witte Bloemen van vyf

Blaadjes , en vcele geele Draadjes in derzei»

ver midden ; waar op Zaadhuisje:

grooter en zagtgt dan die van dc Wyaruiti

driekantig, gevuld met zwartachtig roode, hor

kige, oneffenc Zaaden.

De Reuk van dit geheeïe Gewas, zegt hy,

was zwair cn um die reden onaangenaam, 1

ons Nede rland gezaaid , bloeit het zelden t

is zeer vatbaar voor de Koude. Die van Ki

ftilie noemden de Zaadhuisjes, daar van, Kfc

ne bittere Augurkjes. Bellonius verhaalt

dat het op Zandige plaatfen by Alexandriei

Egypte groeit , en in verfchciderley gebruil

is by de Arabieren en Turken
, doch 'm®

derheid uit hoofde van eene beïïcndige gewoon

te onder hun , om 's morgens zig alle Dagö

daar mede te berooken
, waanende dus vtf

alle listen cn Iaagcn van den Duivel beveilig

te zyn : weshalve men aldaar ook , ra ^

Winkels van Kruiden en Drogeryën , d&

Plant of derzei ver Zaad te koop vond. D

^ Zaad werdt, met Honig, Wyn, Saffraan,- 3

van Venkel en Hoenderen - Gal ,
gewreeve00

opheldering van 't Gezigt , zo Diosco
des verhaalt.

(»)
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(i) Wildruit met onverdeelde Bladen, III.

Deeze wordt Wynruit met cnkelde over-
jjq

1

^,
hoekfe Bladen van Gmeljn geheten. Zy etuk.

was van Messerschmid Daurifche Berg- u.

Harmala t dïe overblyft en veelfleelig is, met £%.%Zm

Bladen van Polygala en witte Bloemen , ge- siberifche.

noemd. Dezelve hadt een flaauwe Reuk en

eenen Grasachtigen Smaak. Hier wordt byge-

voegd de Berg-Harmala, met Bladen van Po-

lygala en geele Bloemen, welke Gmelin,
in 't Gebergte aan den Mond van de Rivier

Borfa , in 't voorfte van Augustus verzameld

,

onder den tytel van Scorodoprafum met Flafch-
bladen, dus befchryft.

Uit eenen Wortel komen veele dunne
„ Steeltjes voort., twee Handbreedten hoog ,

„ groen, rond, -met talryke Blaadjes ongefchikt

„ bezet , en van boven in eenige korte Takjes

„ uitioopende, waar van ieder een geele Blcfcm

„ draagt , die van buiten groenachtig is, uit

„ zes Blaadjes beftaande , welka aan 't er.d

„ ftomp zyn , en waar op driehoekige Zaad-

» huisjes volgen , in drie Holligheden ver-

„ decld."

Hud.
fi) Peranum Foliïs indivifis. Harraala montana Daurica

J«enBis nulticauüs
, Tolygal* foliis , Flore albo «c Flore

•
lfeo. Amm. Ru:b. N. 91 , 92. Rma Foliis fimplicibui ai-

GmKL. Sibr. IV. p. 176. T, «J. f. z.

i 4
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- HUDSONIA.
RU

Dit Geflagt heeft een vyfbladigcn Pypachti-

gen Kelk , zonder Bloemkrans , met vyfu'cn

wy- Meeldraadjes en een enkelen Styl , waar van

het Vrugtbeginzel een Zaadhuisje met ééne

Holligheid wordt , dat driekleppig is en drie

Zaaden bevat.

De eenigfte Soort (1), hier van bekend,

)f*
wordt geacht te zyn het Hebachtig FirginifA

Heeftertje met kleine Bloemen en een lang-

werpig in drieën verdeeld Zaadhuisje vanPr.ö-

ken et: weshalve ook deeze den bynaam van

Heyachtige voert. Het is een Heefter , die de

geüalte van Heide heeft , zegt onze Ridder,

met Draadvormige verfprcide Takjes en Na alk

wyze ruige Blaadjes. De Bloemfteelrjes ,
uit

Bladerige Knoppen voortkomende , zyn enkeld»

langer dan de Bladen , met regtop{taande Wol-

lige Kelken.

N 1 t r a r 1 a. Salpeter -Struik,

Een vyfbladige Bloem , de Blaadjes aan t

end gewelfd hebbende , met den Kelk in vy-

ven gedeeld en vyfticn Meeldraadjes: deVrugs

een eenzaadige Befie : maakt de byzondcre

Kenmerken van dit Gefiagt uit.

!. De eenigfte Soort (1), aan Zout - Moerasfen

O Hudfonia, Syst. Na:. XII. Mant. 74. Sy». AVr.^4'
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in Siberië groeijende , en derhalve als met Sal- Ilt.

peter bezwangerd, werdt Cajia met een zwarte AfJJE*l.

Vrugt getyteld van denvermaarden Gme lin,Hoofd-

die haar befchryft als een Heeüertje , dat zel-STÜK»

den een Elle hoog wordt , met verfcheide Hou-^*"*7'

tige Steelen , wit van Bast : zo dat dikwils

twintig en meer Takken uit éénen Wortel zig

in 't ronde verfpreiden , maakende dus één

Gewas een Bofchjc uit. De Takken zyn hy

troppen bezet met kleine Blaadjes , ongevaar

een [half Duim lang, Lancetvormig , van een

zouten Smaak. De Takjes loopen aan 't end

als in Doornen uit. De Bcsfen hangen 'er

Troswyze, gelyk die der Nagtfchade, van vyf
tot vyftien by elkander aan , en zyn grooter

dan die der Berberisfen, van Smaak, zegt hy,
zo zoet als Kerfen. De fraaije Afbeelding van

dit Gewas, door Stellerus getekend, is

door dien Kruidkenner aan 't licht gegeven.

Li n N ze u s hadt het bevoorens Otyris mee
flompe Bladen getyteld. Het groeit aan de

Wolga
, by Astrachan en elders in Siberië.

Dcor Doktor Schoberüs eerst ontdekt zyn-

dc, voert het daar van den bynaam.

De fchrandere Hoogleeraar Pallas, op

zynen onlangfen Reistogt door de Landen om-

ftreeks

Gen. 602. p. 370. AZl. Nbv. Petrep. VII. p. J15. T. 10,

MtJRR. Gott. p. 191. f. i. Ofyris Fol. obtuls. Horu Ups,

Gmm.. SÜ. IU p. «7. T. 98. Cafu Fruftu nigro.

Amm. Rutb. *j 6 .

li» Deel. y, stuk*
^
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111. flreeks de Kaspifche Zee, dit Gewas ook waar.

A™f
Lt neemende , befchryft de Vrugtmaakcnde dec-

Hoofd- len op de volgende manier. „ Het heeft naauw-

stuk»
5> lyks eenigen Kelk. De Bloem is vyfbladig,

Emvy-
^ w j Cj zcer v ]a ?- uitgebreid j de Blaadjes lang»

„ werpig , hol , met een itompe Huikswyze

„ tip. 't Getal der Meeldraadjes is van twaalf

„ tot vyftien , zo lang als de Bloem , met

„ langwerpige geele Meclknopjcs, van onderen

„ in tweeën gedeeld. Het Vrugtbeginze! is

„ Kegelvormig , in eeD drietepeligen Stempel

„ uitloopende ; de Vrugt een Sappige , don-

kerroode Befie, welke door aan ryping zwart

„ wordt , van een Zoutachtigen Smaak , be-

„ vattende een Kegelachtig Steentje, zeerfpits

„ aan 't boven- en rond aan 't onder - end

,

„ van buiten met twaalf putjes, van binnen

3> een enkele Kern bevattende, die rolrond is

„ en geel , met een geftreept geel bekleedzel.

„ Weinige en gegaffelde Tuiltjes , die als de

i, Vrugt afvalt ovcrblyven, maaien denHee-

„ fier Doornachtig. De Bladen zyn Sappig»

„ Zeegroen , langwerpig , van agteren dunst;

„ als zy afgevallen zyn met een bruine Stip

„ op het Lidteken van het Steeltje gemerkt" (*)•

G i n o r i a. Rivier -Roos.

De byzondere Kenmerken van dit Gefla#

zyn: een zesdaelige Kelk en zes Bloembed-

•ag,, ........
'

"

:
.* >i

(*) Pallas Reizen. I. Deel. Anhang. p. 4^4.
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jes : dc Vrugt een Zaadhuisje met ééne Hol- lil,

ligheid, vierkleppig, gekleurd, veelzaadig. Afdeel.

De eenigfte Soort ( i ) maakt een Gewas Hoof'd-

uit , 't welke den Heer J a c q u i n op de Zan-STÜK*

dige Oevers der Rivieren van 't Eiland Kuba is clwru
voorgekomen , wordende van de Ingezetenen Ameriea'

Rofa del Rio , dat is Rivier- Roos, genoemd. *westindi.

Hy hadt dit nieuwe Geflagt dus getyteld ter
fche '

gedagtenisfe van wylen den -Markgraaf G i n o-

ri, Keizerlyk Gouverneur van Livorno, een

Heer de Natuurlyke Hiftorie zeer genegen ,

door wien met groote Kosten te Florence een

Tuin van uitheemfche Plantgewasfen is aange-

legd. Het maakt een zeer fraaijen Heefter ,

van drie of vier Voeten hoog, die zig in ron-

de Houtige Takken verdeelt , met fpits Lan-

cetvonnigê effenrandige gladde Uladen , zeer

kort gedeeld , gepaard , anderhalf Duim lang.

Eenbloemige Steeltjes komen uit de Oxelen
en aan 't end der Takken voort, met fchoone

Bloemen, byna een Duim breed, die e^p roo-

den Kelk hebben en blaauw van Kleur zyn ,

uit zes Blaadjes beftaande. Twaalf Meeldraad-

jes , met Nierachtige Knopjes , die groot zyn

,

omringen het Vrugtbeginzel , dat een Zaadhuis-

je wordt, 't welk na het uitvallen der Zaadjes,

met den Styl en Kelk, nog lang, als een rood-

achtige Befie , aan de Takken ftaan blyfe.

Dus

fi) Ginoria. Syst. Nat. XII. Gen. €c S .p. 3 z9 . ^.xill.
Gen, 605. p. 37Z . jAcq. Amer. zz. Hiji. p, ifg . T. SI.

II* DML, V, STUS*
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Hl. Dus de Eenwyvigen voorgefteld hebbende

^u?
1- van deeze Klasfe

» Saa ik over tot de Twee-

Hoofd- wyvigen waar onder het eeniglte Geilagt, hier

stuk» t'huïs behoorende, den naam voert van

Heliocarpus. Zonnevrugt»

Een vierbladige Kelk , vier Bloemblaadjes

,

twee enkelde Stylen : het Zaadhuisje tweehok-

kig , famengedruke
, wederzyds in de Jangte ge-

draald ; maakt de byzondere Kenmerken uit van

dit Geilagt , welks naam van de figuur der

Zaadhuisjes , die als Zonnetjes zig vertoonen,

niet oneigen is ontleend.

mlccr-
De eeDisfte Sooit CO > ook in de WestiD'

pV Amt. diën zig onthoudende, waar van zy mede den

*w>stindi-
bvDaam heefc

> is Boomachtige Montia met Zaags-
fchc. wys getande Eladen van Abutilon cn eene Tros-

achtige Vrugt , genoemd geweest van Hoo-
ston, en onder dcezen naam in Millbrs
Tuinboek gebragt: doch die Autheur goeft *er

een Trechterachtige Bloem aan , het bovenfte

in vyven gedeeld ; terwyl in de Afbeelding

van Iïhret de Bloem en Kelk, beiden, zig

vierbladig vertoonen. Dat het getal der Meel-

draadjes veertien of zelfs meer is
, ftrydc niet

tegen de opgegevene bepaalingen van decze

Klas-

(i) Heliocarpus. Sytu Nat. XII. Gen. 6o«. p. 329. Vtfr

XIII. Gen. 606. p. 372. Hort. Cüff. »n. T. 16. TBEW.

Ehret. 14. T. 4 J- HlLL» Hift. Pl. 481. R. Lugti. 477-

«ontia atborescens Arbuti folio ferrato , Fruau racemo&i

Houfloni. MiLL. DiSf.
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Klasfe. De figuur der gefiraalde Zaadhuisjes , ÜL
die by troppen groeijen , is zeer aartig.

Afdmi.

De EupJiorbia en Sempervivum leveren ook Hoofd-
wel verfcheide Soorten uit , die Heefterachtig STÜK*

zyn , maar aangezien dezelven weinig hoogte

hebben, en niet Houtig zyn, zal ik die beide

Gcilagten tot de Kruiden betrekken , en dus
hier de Klasfe der Twaalfmannigen ten op-

zigt van de Hecffers befluiten.

X. HOOFDSTUK.
Befchryving van de Heesters, die T w 1 n-

tigmannige, Icofandria , wegens het ge •

tal der Meeldraadjes , geheten worden , tot

welken die Gewas/en , welken men Toorts-

planten noemt , als ook de Granaat - Appelen,

.Roozen
, Myrthen , en verfcheide anderen ,

tetrckken zyn,

\7an de onderfcheiding en Onderdeelingen
V

deezer Klasfe , in Eenwyvigen, Twee-,
Drie

, Vyf- en Veelwyvigen , is reeds gefpro-

frcn» doch daar omtrent komt nog in aanmer-
king

> dat de Meeldraadjes hier in den rand
van den Kelk ingeplant zyn. De meeften van

<j

e gedagte Rangen leveren Heefters uit, en
onder komt eerst voor, het Geflagt van

C A C-

***** ?. SWK.
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Hl, Cactus. Toortsplant.

Afdeel.
x - De Kenmeiken daar van zyn: een vecibladi-

Etr.wy 1'chubd , boven het Yn^tbc^in^e! , dat cene

*>g<' Befie of weeke Vrugt wordt met cene Hollig-

heid en veele Zaaden.

De vier - en. tuintip Soorten, hier van voor*

komende , altemaal. Amcrikaanfthc Hecfteracb-

tige Gewasfen, zyn verdeeld in vier Rangen,

die door byzondere naamen onderfcheiden

i. (i) Toortsplant , die rondachtig is ,
gedtü

MamUL!. Eyronde gebaarde Knobbels.

Gc!ePe:«ie.
' Onder den naam van Knobbelige of getepelit

Meloen- Dijlel is deeze in de Openbnare Kruid-

tuinen bekend , en fchynt'die te z\n, welken

de beroemde B o e u n « ave Kleinrre Amen-

kaanfche Meloen- Dijlel getyteld ha k. De M
deruukfehe naam is maar cene vertaaling
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den Griekfchen Melocaftus, aan deeze Planten III»

gegeven , om dat zy naar een gedoomde Me-
loenvrugt gelyken. Het voorzetzel Echinos Hoorn-

kin itrekken om door verdubbciing.de Steke-
STUK'

ligheid deezer Gewasfen, als een Egel of Pen- «fcf

re -Varken, te kragtiger uit te drukken, of

ook wegens de Egelachtige geltalte , die de-

zelven van de eigentlyke Toortsplanten on-

derfcheidr.

Deeze Soort is Amerikaan/the, Kloolronde ,

geknobbelde Melkgeevende Ficoides_ of Vyg-
plant, met een witte Bloem, van Co mme»
lym geBoemd geweest. Zy heeft naauwlyks

Sleuven, maar is, in plaats van dien, met groote
Tepels, die Doornen draagen, bezet, en draagt

een roode , puntige Vrugt. De natuurlykc

Groeyplaats is op Rotfen en Klippen in Zuid-

Amcrika.

Hier mede fchynt eenige overeenkomst te

hebben, de Zeer kleine Wollige Meloen • Dijtel

of Vygplant van P l u m 1 e r , die zagter Door-
nen heeft , en geheel beflaat uit een Klomp
van Tepelige Knobbels, aan 't boven -end met
eenige Doorntjes , in Wolligheid , gewapend ,

geevende de Bloempjes en Vrugten , waarfchyn-

tot de enden van deeze Tepels uit.

(2) Toortsplant die rondachtig is, met veer" u.

Hen hoeken. fr
a

.

aus

Dee-,^ _
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III. Deeze is van over lang bekend, en Westto

Akdiel. dij-cjie Meloendiflel getyteld by Bauhinus,

Hoofd- die aanmerkt, dat dezelve als van een Meloen,

•tuk. Pepoen en Dirtel, famengegroeid fchynt tezyn.

vî

tnwy ' Wat denkbeeld , echter , hy daar van gemaakt
gt

' hebbe ,
blykt niet. C l ü s i u s , verhaalende

,

dat in 't jaar 1601 vcrfcheide zodanigen , van

Pena en Lob el Echinomelocattos genaamd,

met Schepen , uit vreemde Landen, in Holland

gebragt waren , twyfelde , of het ook een Vn#
mogt zyn. Hy heeft 'er een , die twaalf Dui-

men hoog was , en by den Grond eenen om-

trek van vyfcntwintig Duimen hadt , doorge*

fneeden , en een dikke, taaije, weeke, witte

Zelfftandigheid daar binnen gevonden , welk

eenigszins den Smaak hadt van Kaauwoerden;

doch zonder cenige holligheid
, zegt hy , I

Zaad. Om hoog gaf dit Gewas een dikke Klomp

van Wolligheid uit , zo fyn van Draad als K*

best, met ëenige paarfche Doorntjes, daarbo

ven uitfteekende , en van binnen Bloedroode

Blaasjes hebbende , met een zeer fyn Zaad,

a!s dat van Amaranthen
, gevuld, zynde in btf

bovenrte van die Blaasjes als het overblyfol

van een Bloempje.

Hoe de Bloemen en Vrugten als in een Vf$

ligen Kop famengehoopt worden, is doord^

Cliff. itu Ups. &c. Cstlut hurrüls fubrotundus
e

Jnd. Occidcntalis. O. B. Pin. m» Echino - M*-^
CLUS. Ex». T, si- BRADL. Suce. IV. p. 9. T. Jï.
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vermaarden Toürnefort zeer duidelyk IH»

vertoond ; maar het onderftc of Lighaam van
AfW

den Meloen - Diltel maakt zekerlyk den Stoel Hoofd-

uit van dit Gewas , alp in de Aarde geworteld
STUK*-

zynde of Wortelfchietende , zo M u n t i n g ni

afbeeldt. Het is , derhalve , zekerlyk een Plant-

gewas , van eene Meloenachtige figuur, uit-

wendig van eene groene Kleur , met veele

Ribben, en dus gefleufd, hebbende op die Rib-

ben geregelde Knobbeltjes , uit ieder van wel-

ken verfcheide Doornen Sterswyze fpreiden.

Clusius telde negen zulke Sterren van

Doornen op elke Rib; doch het getal derzel-

ven is onzeker. In een andere vondt hy maar

elf Ribben , en op ieder Rib twaalf, zulke

Knobbeltjes. Ook is de figuur van fommigen
ronder , van anderen byna pieramiedaal ; de Groey-

plaats op de Westindifche Eylanden en aan de
Vaste Kust van Zuid - Amerika. Zy kunnen
Mer te lande niet dan met veel zorgvuldig-

heid, in Potten , worden gehouden, en bly-
vcn meest in de Erocikasfen, gelyk de overi-

gen van dit Geflagt, welken de minfte Koude
met nattigheid of Regen krenkt.

Drie Verfcheidmheden zyn hier , in het
Kruidkundig Woordenboek van den Heer Mil-
ler

, bygevoegd, maar van de eene Vetrüenhoe-
«feij ,met lange witachtige, kromme Doornen

;

& andere Vyftienhoekig met breede, zeer me-
Clgvuldige

, kromme Doornen ; de derde ook

K Vyf-
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1U. Vyftienhoekig met regte Doornen , de hoeken

Avdbel. Spiraalswyze omgedraaid.

Hootd- Wat deeze Planten aangaat , 't is zeker

,

stuk. fat die van de Eerlle Soort ver de gemeen.

wigtT^' ften 7vn 9 komende dikwils voor, op ftukken

van Rotfen of Steenen , waar op zy , zonder

eenige bevogtiging of oogfchynlyk Voedzel»

dan dat haar de Lugt toebrengt, Jaaren lang

in 't Leven blyven. Die van de andere Soort

groeijen in Potten met Aarde en worden door

Afzetzels , welken zy rykelyk uitgeeven , voort-

geteeld , doch derven ligt en kunnen naauwlyfc

eenig Vogt verdraagen. Zy zyn hier ook rit

Zaad gewonnen , door den Hovenier van on-

zen Stads Tuin , den Heer Storm , die my ten

cpzigt van een zeer grooten Meloen - JDiflel
j

van doezen aart , zig thans daar in bevic-
j

dende , verhaalt , dat dezelve 'er, zo hy wel

meent te. weeten, reeds dertig Jaaren geweest

is, en in die tyd mooglyk niet meer dan de

helft aangegroeid. Het Gewas heeft ongevaar

een Voet diameter en drie vierden van een

Voet hoogte , met een Kop die veertien Dui-

men hoog is en vier Durmen dik. Op W
bovenfte van deezen ruigen , fierlyk bruinen

Kop , vertoonen zig thans paarfche Bloempje
j

De Stoel of Plant fchynt my ten minfte vfc'

j

cntwintig Ribben te hebben: in een andere 1

1

die kleiner is , hebbende den Kop naauwlyfe

half Voet hoog , is >e getal der Ribben , §
veel dikker zyn, dertien, en in de jonge

^



ten Vuist groot , komt ook het getal der Rib- III.

ben op twaalf, dertien of veertien uit. Hier An>
^L '

uit blykt , dat het getal der Ribben in een Hoofd.

zelfde flag van deeze zonderlinge Planten, on- STUK '

* * Cerei, angulati erecti.

Toortfen , die hoekig zyn en regtopftaande.

(3) Toortsplant, die orerend ftaat, langwer-

pig is en zevenhoekig. kptag:

f4) Toortsplant , die overend Jiaat , vierhoe-
hJ^f

a
e

"

kig is en lang , met de hoeken famenge» IV ,

*

drukt. Jï
tra&e~

(S) Toortsplant , die overend ftaat, zeshoe- ge!*
*1""

kig is en lang y met de hoeken afjtandig, ^v»
g

<C) Toortsplant, die overend ftaat , byna vyf- "zeshots.

hoekig is en lang , mt Geledingen.
kis«*

(7; Toorts- P^
ti) CüSus ere£lus oblongs , fepteraangularis. H$rt. Cliff, Vyfhoc*

*• F'^c alho tadiato. LR \dl. Sme. \. p. 1. T. 1. Melocac-
:»wonoclonül Jee, VLmi . u. ,„?
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f7) Toortsplant , die overend fiaat ^ lang is

en agthoekig , met famengedrukte gegolfde

hoeken , de Doorens langer dan de Wol.

(8) Toortsplant , die overend fiaat, lang is

en byna negenhoekig , de hoeken Jiomp ,

de Doorens korter dan de Wol.

Cs») Toortsplant, die overend fiaat , langü

en byna agthoekig , de hoeken fiomp.

fio) Toortsplant , die overend (iaat, Ga-

dingen heeft en negenhoekig is; de Li-

den ovaalachtig ; de Doorens met de Wt
gelyk.

Deczc zonderlinge Gcwasfen worden Cerfa,
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Jat is Wafchkaars of Toorts - Plant , genoemd , IIJ#

om dat veelen de geltalte van een Flambouw Afdeel.

hebben, of ook, zo fommigen willen, om dat Hoo^
'er de Amerikaanen, wanneer zy gedroogd zyn

,

stuk.

als Toortfen gebruik van zouden maaken ; 't Monttn

welk zekerlyk gefchieden kan. Of alle de op-"'"**

genoemde byzondere Soorten zyn , is duifter.

Plümier heeft nog veel meer Verfcheiden-

heden daar van in Afbeelding gebragt. Het ge-

tal der Ribben of Hoeken is hier ook niet be-

ftendig , geevende die vierhoekig zyn dikwils

vyfhoekige Takken uit , en aan een zelfden

Stam is met de zyd- Stengen wei verfchil in

't getal der Hoeken. De Vierhoekige komt
van Kurasfau , en de Zeshoekige van Suriname.

De Negende voert , naar haare Groeyplaats ,

den bynaam van Peruviaan/die , hoewel een

dergelyke ook op Jamaika groeit, welke digt

bezet is met Doornen. Men heeft 'er in on-

ze Akademie- en andere Tuinen , waar uitheem-

the Gewasfen gekoefterd worden , die dikwils

Mans langte
, ja fommigen twintig Voeten hoog

zVn > en veel hooger groeijen zouden , indien

fcenze niet affneed ; gelyk daar van zodanigen
zi
g in de Hortus Medicus alhier bevinden. In de
Mngder Planten van den Leidfchen Tuin

,

20 door den voormaaligcn Hoogleeraar Boer-
b * a vk, als door den nog leevenden Hoog
berden Heer vanRoyen, (naar wien de
^gemelde, ik weet niet om wat reden, in
1 b^°nder den bynaam voert,) zyn van deeze
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111. regtopftaande Toortsplanten verfcheide Soorten

Atdeel. voorgefteid .

Hoofd- Wat de groeijing deezer zonderlinge Gewas-

stuk, fen aangaat : daar omtrent is in 't algemeen

vip
KWy~ bekend , dat zy beftaan uit enkelde of meer-

voudige dikke Stammen , bleek groen van

Kleur , die of op zyde , of aan den top , een

ongeregelde Kroon van dergelyke Takken heb-

ben , of zig hier en daar in Armen verdeden,

waar in de bepaalde of natuurlyke Groeyplaats

veel verfchil zal maaken ; gelyk uit de Afbeel-

dingen van Plumier, die fommigen als ge-

hecle Kroonboomen voorltelt , te befiuiten ft

Ook is in 't algemeen waar, dat zy geene Bla-

. den draagen , maar op de hoeken der gedagte

Stammen , die als Kantzuilen of uitgegroefde

Kolommen zig vertoonen , veelal met geftem-

de Doorens , en fomtyds ook* met Wolligheid

bezet zyn. De natuurlyke dikte en langte*

ongemeen verfchillende. De Boomachtige van

Lobel, die de Peruviaanfche heet , zou foru*

tyds de hoogte bereiken van twintig Ellen. Op

de één of andere plaats , van den Stam of Tak-

ken , geeven zy nu en dan een Bloem uit ;
die

groot is en veelbladerig , van eene Trechter-

achtige figuur, meer of minder uitgebreid, ^

Hartvormige of langwerpige Blaadjes , *
veelvoudig op elkander leggen, beftaandeö1

een menige van Meeldraadjes bevattende,!2

welker midden een ir.nge Styl uitfteekt. &
Vrugt , die liier op volgt , is rpndachrig ^
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langwerpig , fomtyds gedoomd , foratyds on- Hl»

gedoomd, en van grootte, in fommige Soor-
Ar
^EL*

ten , als een Noot of Appel , in anderen als Hoofd-

een Meloen ; van binnen vol Zaad en niet
*

onaangenaam van Smaak. In 't midden van nia.

den Stam is als een Stok of Staak , van Hou-

tige zelfftandigheid , vervat , welke rondom zig

een zagt doch taay Vleefch heeft , met een

iymerig Sap , dat onfchadelyk fchynt te zyn ,

gevuld.

* * * Cerei repentes, Radiculis lateralibus.

Toortfen , die kruipen 3 met zydelingfe

Worteltjes.

Cu) Toortsplant , die kruipt, en byna vyf- Xi.

hoekig is. c«/«*

Dus wordt door den Ridder een foort van cïTóotbio».

Cerëuafen bepaald , welke uitmunt door haare ™j£ Ce*

ongemeen groote en fierlyke Bloem , voerende
daar van te regt den bynaam. By anderen
is dezelve door de Geledingen onderfcheiden
geweest. In de keurlyke Afbeelding van Ehret,

komt

(») Caffus repens fu'iquinqmngularis. Herm. Par. 120.
«ftus fcandens

, an^ulis quinque plurihusquc obtufis. Hort.

2 Hort. Ups. 121. R Lugdiat. 2 g . Cereus fcan-
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in. komt dit Gewas voor , onder den naam van

Afdkel, Qroote Amerikaanfche Cereus met Geledingen
,

Hoofd- gemechlyk zeshoekig , draagende een groote

sr
' Bloem, welke 's avonds open gaat cn 'sNagö

«4?*^ ÜÖefl zeer aangefiaaiften Geur verfpreidt. Die

•Geur
,
gclyk ik thans in een ontlooken Bloem

bevind, heeft veel van den Reuk van Benzüin,

en vervuic een gcheclen Kamer.

De Bloem zweemt naar de zogenaamde Zon-

nebloemen , als een Kelk hebbende die zig m
Goudgeele Straalen tot byna een Span in mÜ"

dcllyn uitfpreidc , en daar binnen een Snccc*-

gevuld , die ten deele uit de Pyp der Bloem»

ten deele van de kanten des Monds , voortko-

men. Gedagte Bloempyp tot den Kelk t-

hoorcnJe , een half Voet lang , is van buit*
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Tuin gehad , doch zonder Vrugtcn , tot dat, UI.

in 't jaar 1748, aan 'c zelve een Vrugt, op de
AFI

^'
EL"

Bloem volgende, verfchecn ; waar van de Afte- Huom-

Jccning ook door den beroemden T hew in
Ai

'

Plaat gebragt is. Dezelve heeft de figuur als van^ **T
ccn Pynappel of Ananasjc, bevattende, binnen

de Schil of Huid, in ccn witte Lymerige Pap
,

een menigte van kleine Zakjes als Druivenkor-

rel';. Voorts was deeze Vrugt nog met het over-

Myfzel van de Bloempyp gekroond. De Bloem-

knoppen vertooncn zig, cenigc Dagen voor zy

open gaan , als ruige Kwastjes. Het Gewas , dat

uit enkel flingeragtige Ranken , van ruim een Vin-

ger dik , die hoekig zyn en met Doorntjes bezet,

befhat
, geeft op zyde , hier en daar , zekere

dunne Worteltjes uit , wordende , gelyfc alle

andere Cerëusfen , door afgefneeden of afge-

broken Stukken der Takken, die men in den
Grond fteckt , gemakkclyk voortgeplant. De
•fkomst is van Jamaika en Vera Cruz in de

Gedagtc Afbeelding met Kleuren , door 1'rew
op twee Pfeaten aan 't licht gegeven, is dienftig

om een denkbeeld te krygen van deeze ver-

wonderlykc liloem , doch, wat de byzondcre
declcn aangaat , zo 'c my tocfchynt , niet zeer
naauwkeurig. 'c Ovarium is, in myne doorge-
feeeden Bloemen , veel grooter , met Zaadbe-
ginzeltjcs gevuld , die ieder zyn Strengetje
hebben , en het loopt door tot op den Tak

,

het doen moest , wanneer het van het

a »«. r.

K 5 Mcr8
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III. Merg der Plant zou afkomltig zyn. De laagfte

Afdeel,^ee]^ra2Ld\es komen een Duim boven hetzelve

Hoofd- uk de Wanden van den Kelk voort. De Styl

8TUK
' is niet groen , maar bleekgeel , gelyk de Sta-

v;£j?
wy

' mina. De Franje, aan zyn opperite gedeelte,

welke den Stempel (Stigma) uitmaakt, heeft

in 't midden zulk een verbaazend Gat niet

,

maar evenwel een zeer zigtbaar Gaatje, dat

open is en den geheelen Styl doorloopt

,

maakcnde een Pypje of Geutje daar binnen,

wyd. genoeg om een menigte der Bolletjes van

het Stuifmeel, die geen tiende deel der wyd.

te van dat Geutje beflaan , door te laatens

waar uit dan blykt, dat de Bevrugting infom»

mige Planten ook dus gefchieden kan (*).

Het fchynt my toe, dac de Vrugt van dit

Gewas op de gedagte Plaat byna de helft klei-

ner dan natuurlyk is vertoond. Immers, in ver»

gelyking met een andere afgetekende Vrugt

van hetzelve, fchynt de Vrugt wel rykelyfc

zo groot te zyn , als een der grootfte Ocker*

nooten in de Bolfter, Inmiddels is het te ver-

wonderen, dat de Natuur hier tot het formee*

ren van een zo kleine Vrugt een zo verbaazend

groot Bloemgeftel gebruikt , daar in zo veel an-

dere Gewasfen , gelyk de Ooftboomen, Me»

loenen en dergelyken , een klein Bloempje &
Vrugtmaaking uitvoeren kan. Het Gewas bloeit

at»

(*) ^erge!yk myne Bedenkingen hieiom in ketlI.PIÖ*'

I. Stuk, bl. S4 , en elders.
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dlhier in de Hortus Jaarlyks wel fterk, doch III.

freeft 'er nog nooic een rype Vrugt gedragen. Aj,deel.

(12) Toortsplant, dU kruipt en tienhoe-*TUK.

Deeze , veel kleiner van Gewas en Bloem^ellif9r'

is niet minder fraay, Men vindtze Aineri'1:^^ 3̂ ''

kaanfche Ficoides of zeer kleine kruipende"
6*"

Toortsplant van Pluken et getyteJd ; zynde

dezelve ook door den beroemden Sloane op

Jamaika waargenomen , welke aldaar by de Boo-

men opklimt. Zy is veel Doornachtiger en

wilder van Gewas , donker groen van Kleur

en niet zonder Geledingen, hebbende Ranken
van ruim een Vinger dik, die zeer digt bezet

zyn met tropjes van fyne Stekeltjes , welke

Koperkleurig zien f Uit deeze Takken komen

,

naar de behandeling , menigvuldiger of min-
der Bloemen voort , van een Vinger lang,

fchoon Roozerood van Kleur, die dikwils in

menigte te gelyk dit Gewas verfieren, bly-
vende zo wel over Dag als by Nagt open,
cn niet fehielyk verflenzende , doch zonder
Reuk. In Geftalte verfchillen zy aanmerkelyk
van die der voorgaande Soort , a!s zig van bo-
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ven niet zo zeer uitbreidende. Dus fpreekt 'er
- Ehret van.

„ De Kelk is uit verfcheide onregelmaatige

3, Slippen iamengefteld , doch dc Bloem be-

„ ftaat uit twaalf reguliere Bloemblaadjes, van

„ buiten en van binnen heerlyk purperkleur.

„ Uit het midden van de Bloem komt een

„ Styl voort, die ïnsgelyks paarfchis, metme-

„ nigvuldige Meeldraadjes omringd, wier Draad-

„ jes ook paarfch, doch de Toppen geel zyn.

„ Deeze Bloem ontluikt over Dag en blyft

„ drie of vier Dagen open ; waar door het

Gewas zig van de andere Soorten van dit

„ Geflagt ocderfcheidt , wier Bloemen niet dan

5, by Nagt ontluiken en nooit langer dan agt of

„ tien üuren haaren fleur behouden.''

Wy kunnen hier by voegen , dat in het Ge-

was en de Kleur der Bloemen een weinig ver-

fchil is naar de behandeling en Groeyplaats,

brengende hetzelve fömtyds ook Vrugten voort,

die weinig grootcr dan een Hazelnoot , met

een dikke Wolligheid bezet zyn , en van bin-

nen, in een geelezelfftandigheid, eenigeZaad-

jes bevatten.

(13) Toortsplant die kruipt , rond is eng*'

jlreept, zonder Doornen»

Een



I C O S A N D R I A. 157

Een zodanige door Brownb op Jamaika TI1*

gevonden, welke als een Bygewas op Boomen
¥r^L*

groeit, en met dunne Takjes van dezelven ne- Hoofd.

derhangt
,

fchynt overeenkomftig te zyn met
8™-

de zeer kleine Zweepachtige Opuntia van Pa* ma,

ter Pl u m i er, die Bloempjes aan 't end van

de Takjes uitgeeft , vertoonende zig de Vrug-

ten als geknotte Kegeltjes.

(14) Toortsplant, die kruipt en driehoekig is. ^ xiv.

Dit Gewas is in de Kweekeryën van Uit-jgjgg-,

heemfche Planten door geheel Europa bekend ge,

en van verfcheidene afgebeeld. Men vindt het

in een byzonder Vertoog , dat in de Switzer-

fche Verhandelingen geplaatst is, door den Heer
li 1 s l e r u s , van Muhlhaufen , alwaar het in

't jaar 1762 gebloeid hadt , (dat in Europa iets

zeldzaams is ten opzigt van deeze Soort ,) om-
ftandig befchreeven. Het was reeds twintig

Jaaren in een Brceihuis gekoefterd , zonder

Bloem te geeven , maar toen , des Zomers in

de vrye Lugt geplaatst zynde , vertoonde zig

een Bloemknop , welke den s September een

vol-

(14) CaUus repens triangularis. C. triangularis fcandens ar-

ticulams. Hort. Cliff 182. Ups, izi. R. Lugdbat. zio C.
debilis brachiatus iqualis friquetrus fcandens f. repens. EROWN»

468. Cer, Americanus triangularis radicofus. ERADL.
Stee. I. p. 4. T. 3. Eph. Nat. Car. i 7S z & 1754. jACq.
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UI. volkomen uitgefpreide Bloem wierdt , ruim id

AfI
?
EL

gi"°ot als die van de Soort, welke Giootbloe-

Hoofd- mig wordt getyteld : want de middellyn der

STUK#
Kelk - Kroon was grooter dan een Parysfche

v£
mW3

' Voet. Het Gewas Urekte zig ter langte van

zes Voeten uit.

Het fchynt dat hier toe betrekkelyk zy, de

Amerikaanfche Kruipende Melosndiflel , van Plu-

mier , die driehoekig is , met een witte Bloem

en Vioolkleurige Vrugt , welke van de meefte

Kruidkundigen overcenkomftig geacht vverc'É

met de Driehoekige Gewrichte Cerêus van Her-

mannus , draagende een zeeraangenaame Vrugt)

doch in verfcheide opzigten daar van verfchü*

de volgens den Hoogleeraar J. Bürmaw
nus, die van de Toortsplanten in 't algemeen,

ïiu by de twintig Jaar geleeden , aldus fchreef.

„ De zuurachtig zoete Vrugten van deeze

.j Gewasien , ttrekken in de heete Landen van

„Zuid -Amerika tot een ongemeene verfris-

3 ,
fching voor de Ingezetenen, vallende dik*

„ wils zo groot als Oranje - Appelen : zodat

„ deeze Planten, hoe onbevallig en akelig ooi:

„ door haare Slangachtige geftalte en Doornen,

„ wegens haare lekkere Vrugten, inzonderheid

in het doorreizen der Bosfcben , alwaar zy

„ aan de Boomen hangen
, beminnelyk voor

„ de Menfehen zyn. Want alle deeze krui-

pende Soorten , geen Steunzel vindende

»

„ loopen langs den Grond en klimmen anders
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„ by de Boomcn op, in welker Bast zy zig nt.

„ vast hechten met haare zydelingfe Wortel-A™eel;

„ tjes en dus Bygewasfen worden , zuigende Hoofde

„ haar Voedzel zo wel daar uit als uit denSTUK*

„ Grond. De Wortels , naamelyk , van alle^"*3*

„ Toortsplanten , zyn ten opzigt van de groot-

3, te zeer klein , 't welk duidelyk in de over-

,j endttaande blykt , die dikwils maar als aan

„ de Rotfen geplakt zyn met haaren Stoel ,

d zonder aanmerkelyke Wortelen , en 'er zo

„ vast aan kleeven, dat men veeleer het Ge-

3, was fcheurt, dan het 'er af te kunnen ruk-

„ ken. Dit Geflagt van Planten fchynt der-

„ halve naauwlyks door Vezelworteltjes zyn

„ Voedzel uit den Grond te haaien ; het welk

5, in andere Sappige Gewasfen, de Aloë, Fi-

* coides en dergelyken , ook plaats heeft."

De Heer Jacquin nam in de Westin-
diën een dergelyke Soort van Toortsplant waar,
welke de Boomen, zo wel als de Steenrotfen,
tot eene aanmerkelyke hoogte beklom en on-
gemeen lekkere Vrugten droeg, van grootte en
%uur als een Hoender- Ey, wordende deswe-

gen
, op Martenique, Poires de Chardon, dat

is Diftel
- Peeren , genoemd, en aldaar veel ge-

acht
.

wegens haare aangenaame Rinsheid. Op
't Eiland St. Euflathius kwam een zodanige
Toortsplant voor, die gebladerde, roode, on-
fciaakelyke

, doch niettemin eetbaare Vrugten
«oeg. By Karthagena , in 'c Kreupelbofch aan
dei

> Zeekant , vondt zyn Ed. een Gewas van



l(So Twintig Mannige Heeste r s.

III. deczen aart , door de Ingezetenen Pitahaije ge-

Afdeel. nocmd wordende , hetwelk Linn^eüs thans

Hoort*- als een byzondere Soort, met dien bynaam,

stuk. voorgefteld heeft onder de regtopitaande en

vk/.
KV3y

' genoemd

xxtv. (24) Toortsplant , die overend Jlaat en drie-

j££Si.
hoekig is.

seenfehe. Gcdagte Heer merkt aan , dat dezelve is

Geftalte met de voorgaande overeenkomt , doch

zig overend houdt tot de hoogte van agtor

tien Voeten , maar hooger wordende het Steun*

zei van Boomen noodig heeft , en nogdÉÉ

geen Worteltjes op zyde uitgeeft; zo dat het

een van de Kruipende verfchillende Soort moest

zyn. Zy geeft by Nagt etn .Bloem , die zeel

fchoon is en witachtig, zonder Reuk, een haff

Voet breed , met een Kelk van agt Duimen

lang. De Vrugt , die de figuur en grootte

heeft van een Hoender - Ey, is geheel hoog-

rood en glad, met ccnige Kelkblaadjes van bui»

ten bezet , van binnen een wit , zoet en e

baar Vleefch hebbende , vol van kleine z*a

glanzige Zaadjes. „ Kortelyk zal ik hier nog

„ byvorgen , (zegt hy) dat Van alle de Soor-

„ ten van Cerëusfen , welken ik in Amerito

„ gezien heb , de Vrugten eetbaar zyn, ^
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>, van weinigen maar, fmaakeiyk voor een Eu- III.

„ ropeaan." Afdeel.

Ik moet aanmerken , dat men hier uit met Hoofd-»

oplettendheid , en de reden gebruikende , eenig
ïTÜK«

denkbeeld kan maaken , wat de oirzaak zy van^'*^
de ondoordringlykheid der Westindifche Bos-

ichagiön. Wanneer men by de Bofchtouwcn,
waar van hier voor gefproken is , die den eenen

Boom aan den anderen ftrengelen, deeze ge-

doomde Slierten voegt , inzonderheid de Krui-

pende s en in acht neemt, hoe dezelven dik-

wils, by gebrek van Steunzel, digt langs den
Grond loopen, alwaar zy ten halve of geheel

met Mos en Ruigte bedekt zyn , waar onder
wederom Slangen en ander Venynig Ongedierc
nestelen; zo begrypt men ligt, dat zy als na-

tuuriyke Voet -Angels en Valftrikken maaken,
gevaarlyker dan die men door Konst vervaar-

digt , en befpeurt het gevolg van het doorrei-

zen of doordringen van zodanige Bosfchen ,
of Heijen en VVoelte Gronden zelfs , zo lang
die niet opgeruimd zyn , ten duidelyktte. Tnans
gaa ik tot de Vygplanten over.

* * * * Qpuntia. Vygplanten.

(15) Vygplant met Kegelachtig ronde, ge- Xv
doomde Leedjes. Cadus

Os) CaÜn artlcuhto • prolifcr , ArticuJjs globoCs fpinofis
?

Jlomoatis. Melocaftus tx plor?mis globulis Sec. rurj, Ie -
s

L
n«D*n. v, Ma,
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III. Van deeze zeldzaarae Soort van Vygplanten

Afdeel
vindt men de een jgfte Afbeelding by Plc-

Hoofb- mier, die dezelve in Zuid - Amerika tal

Cl 6) Vygplant , met platte ovaale Leedjes ,

die bezet zy?i met Jlappe Bvrfteligt Dm

Deeze Soort maakt dat Gewas uit, 'twelj

men gemeenlyk Opuntia of Indiaanfche V$

noemt, zynde reeds van over lang bekend bf

de Kruidkundigen. Het Gewas heeft zynöi

;

naam van een Stad Opuns in Griekenland

by welke , zo Plinius fchreef , een Kruid

:

groeide, hetwelk Wortels fchoot uit zyne Bla-

den en dus voortkwam
, zynde voor de Me&

fchen aangenaam van Smaak. De Eigcnfcnap *

van Wortelfchieting en Groeijing heeft plaaö

in dit Gewas en alle deszelfs mede - Soorte*
j

Het wordt anders ook Indiaanfche V% gehe
'

ten ; want , hoewel het thans in de Zuidelvfe

deelen van Europa gemeen is, wordt het nog-

thans uit de Nieuwe Wereld zyn afkomst ge-

rekend te hebben. Maar het verfchilt onge-

meen van die Indiaanfche Vyg , waar van Thï'

ophrastüs fpreekt
, zynde een Boom j

(16) CaZus articulato-prolifer

R. L*5Jhat. 210. Opi

l majorc, C,
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gyne Wortelfchieting uit de Takken ver- UI.

maard (*).
Afdkel,

Het Gewas bcftaat uit op elkander g?groei- Hoofd-

de vStukken , die men naauwlyks Bladen noe "
ST^

men kan* hoewel zy doch het naafte daar n3.n nis[

tK0Z *

komen , en heeft anders geen Stam of Tak-

ken , niettegenftaande het een Boomachtige ge-

ftalte aanneemt. Men wil ook, dat het, uit

Zaad geteeld, fomtyds een weezentlyken Stam

bekome. Gedagte ftukken of Bladen zyn dik-

wils een Handpalm groot , ovaal en meer dan

een Vinger haaiende in dikte , gemeenlyk be-

zet met Stekeltjes. Uit deeze Bladen komt nu
en dan een Bloem , van aanzienlyke grootte ,

voort , die zig Roosachtig uitbreidt , en waar

van het onderfte gedeelte een Vrugt wordt ,

naar een Vyg gelykende en niet veel kleiner*

Dceze Vrugten zyn van buiten groen, bevat-

tende een Vleefch dat zeer aangenaam van

Smaak is , maar het Water van de genen , die

dezelven ceten , Bloedrood kleurt , ja ook de

Handen befmet, even als de Möerbeijen. Iu

Virginie komt deeze voor , met eene Purper-

kleurige Vrugt, die men 'er Prickly - Pear

noemt. In Spanje en op fommige Kilanden

in de Middellandfche Zee, geïyk op Minorka
in 't byzonder , wordt het Gewas tot Haagen
gebruikt , om de Akkers of Hoven af te fchütten.

(17) Vyg-

<*) Zie het II. Dzzu , II!. Stuk; van deeze N«t» Hijtf

t %
H. Dm, v, sna.
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III. f i?) Vygplant , die de Leedjes langwerpig

Afrsel.
oyaal jieejti met Borjlelige Doornen.

Hoofd-
stuk. (18) Vygplant , die de Leedjes langwerpig

j-
XV

/«</i
ovaal heejt , met Elsvormige Doornen.

Langwer- Dccze beiden verfchillen van de gewoo*

l
,i2c - ne Cpuntia door de langwerpigheid der B!a-

?w* den , en van elkander door de gcfteldheid der

scherpe.
jjoorncn 9 welken in deeze laatfte zeer lang,

fcherp en fterk zyn. Zodanig cene heeft

Sloane in Afbeelding gebragt , als ook Dit-

LENirs, die dezelve noemt Groots Tuna, ntf

iterke fLcc hc' tigu Doornen. Men maakt 'et

op 't Eiland St. Euftathiu* gebruik van, K*

befchutting der Verichanfingen (*). Tuna is de

West-

(17) Cali», artïcalato-prolifer.Articalis ovato • oblong*,

Spinis Setaceis. Cactus Compresfus articulatus ramofitf

Hort Clif. 18 3. Hort. Ups. 120. R, Lugdhat. zto.

ticuli. ovato-oblongls, Splnh Subutatis. Hort. Clif

Hort^Ups. izo. K. LuX&. 2So . Cactus biacbiatuS «tg£

gevoegd, even als of 'er verfchefd

nd, alwaar men zelfs geen eene Sa

dc Haven dekt, cc Hea
J
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Westindifche of Amerikaanfche naam van dee-j^*&

ze Gewasfen. x.

(19) Vygplant , die de Leedjes langwerpige^

ovaal en byna ovgedoon d hetft. X!X>

Dus worde die Soort onde»fchriden , welke/*-,

de zo bekende Cochmilje uitlevert. Dille ^
'jf 4a"

d'

Nins noemt dezelve zagtere Tuna met eenegeuJc

Bloedi-lcurige Bloem , en S l o a n e /llergroot-

jle Opuntia, hebbende een grooter langwerpig

rond Blad , dat met eenige niet kwetzende

Doornen bezet is , de Bloemen rood geftreept

hebbende. Girfpronkelyk groeit <'cc?c in Nieuw

Spanje , alwaar zy de Vocdftcr van de Infekten

is , die de thans zo bekende en gebraiklyke

Verwftof, welke men Conchenilje noemt, uit-

leveren
; zynde van daar op Jamaika en ook in

Europa overgebragt. Het is , volgens Her-
na n n e z , in ïndie een Gewas , Nopal genaamd ,

Tan ongevaar drie Ellen hoog (*),
(ao; Vyg-



i66 Twi'ntigmannige Heesters.

III. (20)
Vygplant , die de Leden Rolrondachtig

sti^
" ^en D0€mt deeze » een van de kleinften

xx. onder de Opuntiaas zynde, de Kurasfaufche

,

c£i%* naar de Groeyplaats. Zy heeft het Gewas

e». Heefterachtiger dan de andere Soorten, voor-

ftafche. gemc-Id; met Afchgraauwe iterk gedoomde Tak»

ken, en bevindt zig hier te lande in de Broey<

huizen van uitheemfche Planten,

xxr. ' C21) Vygplant , die het Loof Digenvomi

PkyTal Plat en Zwgwy™ uitgegulpt heeft, I

LangU«di- Deeze bepaaling duidt de gedaante aan van
:

ge
* eene Soort van Opuntia, gemeenlyk met Bk

den van Hertstonge getyteld, die geheel onge-
;

doornd is , brengende Bloemen voort uit de !
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Tandswyze inkervingen der zogenaamde Bla- III.

den. Hier van heeft zy den bynaam, die ech-
a™eel.

ter doorgaans aan een geheel ander flag van Hoofd-

Planten gegeven wordt, 't Gewas heeft een STUK

^
buigzaame ronde Steng, waar aan de gezegde

rA^me£f"

Bladen groeijen. Het valt in Erafil , Suriname

en verder in Zuid- Amerika , zo Linn^eus
aanmerkt,

,

(22) Vygplant met ten ronde Boomachtige «n^
Steng , dubbelde kromme Doornen en Lm- pertsk>*.

cetswys' ovaale Bladen. Rondbia-

't Gewas , dat onder den naam van Pereskia

een byzonder Geflagt uitgemaakt heeft, is thans

tot eenc Soort van het tegenwoordige gefield.

By Commelyn wordt hetzelve, in de be-

fchryving der vreemdfte Gewasfen van den

Amfterdamfchen Tuin , Gedoomde Amerikaan-

fche Appelboom , met Porfeleinbladen , ecne ge-

bladerde Vrugt en een Nierachtig gliniterend

Zaad , getyteld. Dus is de Geftaltc taamelyk

uitgedrukt: doch het Gewas valt zo Doornach-

tig niet, gelyk Plukenet aanmerkt, die

het Amerikaanfche breedbladige Porfelein noemt

,

(ti) GS« Caule teretï Arlwreo , Ac geminis reeurvis ,

K'u.H. Clif. 122. R. Lugdbat. z%j, Dji,l. Eltb. 30J. T.

fruSu raajore Arbor fpi-

16. Hift. II. p. M.Rij-



i6B Twintig mannice Heesters»

III. welke aan den oirfprang der Bladen mee Wof<

Afdeel.
]igheid bezet is ^ cn fchr orneIyk wegens de

Hoofd- lange Doornen. Sloane noemt het even-

iTVK
- wel een G-sdoornde Boom met een grootere

vist!*™*' Kmisbefie-Vrugt , die groenachtig wit cn ge-

bladerd is. Het komt, volgens Browne,

op Jamaika voor met Ranken , die gebladerd

zyn, hebbende dubbelde kromme Doornen eo

zagte Eyvormige Bladen. De Groeyplaatsi

in Amerika, op Jamaika en St. Margriet (*),

zegt onze Ridder.

xxni. (13) Vygplar.t met een ronde Boomaclifyt

Ponuilli- Steng en Wigvormige flompe Bladen,

/dit.

d«£<Sf
3
* Zeer fterk gedoomde Opuntia - Bom,
Hartvormige Porfclein • Bladen , wordt deflt

hy Pldmier getyteld, Uit derzelver Af'

beelding door hem blykt , dat de Vrugten biö

met geen Bladen bezet zyn , gel} k in de voor-

gaande Soort j die alom bekend is in de open*

baare Kruidhoven.

Philadelphus.
Een vier- of vyfdeelige Kelk ,

boven W
Vrugtbeginzel : vier of vyf Bloemblaadjes ^
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vattende
;

waarop een vier- of vyfhokkig Hl.

Zaadhuisje volgt , dat vecle Zaadjes bevat :

Afd
x
ebu

zyn de byzondere Kenmerken van dit Gcflagt ,Hoofd-

't welk zynen ouden naam behoudt. TweelTÜK*

Soorten zyn 'er van, als volgt.

( 1 ) Philadelphus met eenigermaate getande 1.

Bladen, f-'^VX-

De aangenaame Reuk der Bloemen, van dkweideken-

Jasmyn aan doen geeven; hoewel het geens-

zins tot de Jasmynen behoort. Anderen noc
men het, om die zelfde reden ^ Witte Syring,
t welk eene grootc verwarring maakt met het

Gewas, dat den naam voert van Syritige , hier

voor befchreeveu *
; hpewel die naam, moog- * IL D>

tyk, niet minder pasfen zou op het tegenwoor-^'* STÜK 1

<%e, dat ook Pfeifenftrauch genoemd wordt, '
iU

alzo men de holle Takfteeien tot Pypen ge-
bruiken -kan. Anderen noemenze Fluitenboom,
of Honigbloem

, wegens de zoetheid van den
Reuk. Cl u s 1 os befchryft hem , onder den
naam van Frutex Coronarius , aldus,

si Het is een zeer fraaije Heefter 3 die veele

3 > reg-
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III.
3, regte Stengen, met eeneAfchgraauwe Schors,

'Afdeel.
^ uic den gtoe] voortbrengt , welke doorgaans

Hoofd- „ een Duim en daar boven, ja fomtyds wel

stuk.
sj een Arm dik worden, knoopig en vol Merg,

v^™3 '

*> Deeze geeven groene Takken uit, welke

„ altoos bezet zyn met gepaarde Bladen, don-

„ ker groen , langwerpig, aan 't end gefpitst

,

a, eerst bitter dan fcherp van Smaak. Drie,

„ vyf, zeven of meer Bloemen, komen Tros-

„ wyze aan 't end der Takjes voort, bete
„ de uit vier gefpitfte Bloembladen, die wie

„ achtig zyn , met veele bleeke Vezeltjes, W
„ een zwaaren doch aangenaamen Oranje- Ap

, t
pelen of Citroen - Reuk. Hier op volgen

„ Hoofdjes , als uit veele Klepjes fameoge-

„ field, die door de rypheid zwart worden en

„ een fyn Zaad verfpreiden ; het welk , op

„ den Grond gevallen , in 't volgende Jaa

dikwils nieuwe Plantfoenen geeft."

Niettegenftaande de Afbeelding volmaakt on-

zen Philadelphus uitdrukt , valt op deeze be-

fchryving het een en andere op te merken:

in 't byzonder, dat 'er Bloemen aan voortko-

men , die den Kelk in vyven gedeeld hebben

en vyf Bloemblaadjes (*). Het Gewas heeft

g:en Knoppen. Het komt hier te Lande , ^
overal , als een Bloemboompje in de Hoven

voor, en verdraagt zeer wel de Koude en Vorst

van

v
(

aVs

F'tala ******** tb "'3tUa' '*» *W U *
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van ons Klimaat in de open Grond : doch de HL

natqtulyke Groeyplaats is onzeker. C l u s i u s

,

die het grootfte gedeelte van Europa hadt door-Hooro-

gereisd, zegt, dat hy deezen Heelrer nerSen, >
S™^

in 't wilde groeijende , hadt aangetroffen. 8ev<ï<
tnt^

dcnkelyk ftelt Linnjeus de Woonplaats te

Verona in Italië ;
gelyk ook Lobel 'er den -

raam van Italiaanfche Syring aan geeft , en

die van Languedok heeten hem , volgens Gouan,

in de Landtaal, lm Siringua-, maar men zegt,

dat hy uit Spanje gekomen zou zyn , volgens

DODON JEUS.

den.

Dit Gewas is door den vermaarden CATEs-Reul

by in Karolina ontdekt, die hetzelve Phila-
ze*

delphus, met een groote witte Reukelooze

Bloem, getyteld heeft.

M Y R T ü S.

De byzondere Kenmerken van dit Geflag£

?yn: een vyfdeelige Kelk met vyf Bloemblaad-

jes , en de Vrugt een Befie , die in twee of drie

Holligheden eenige Zaaden bevat (|).

(\) Bacc* z.f.3/p*rma z<

h« Gefligt: Bacca 3 ItcuUrit
a»n 't hoofd dei Klasfe: Bacca

* Pltntmum: zy is vceli
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De meefte Soorten als Eoomachti- of Boo

•men zynde, heb ik reeds befchrceven f , zodat

alleen daar van nog de volgende voorkomen.

, CO Myrtus met enkelde Bloemen ineentwtt-

1» bladig Omwindzel.

,z
* De Myrten , door geheel Europa byna on.

der deezen naam , wiens oirfprong nog onzeke

: is (f) , bekend , zyn van ouds tot heden ii

achting geweest, wegens de fraaiheid van haa

ahvd groenend Loof. Men vindt 'er, inde

Heilige Schrift , onder de fierlyke Booraen,
|

die men tot het maaken der Loofhutten gfr
'

bruikte , gewag van gemaakt ; alwaar in 't Griekfcb

(1) /Ar/wFloribus foünrFis, ïnvo'viTo diphylfo. Svtf. "st.

CU. Gen 6 17. p. 340. reg. XIII. Gen. 617. p. 38+. HtrU

-Jtf. 42 H. Vpt. 123. Mat, Mei. zz4 . 'K. L»:*'-

» ? ' ' - > M. i- !. ovto-!

. C. B. Pm. 4«S9. CiUS

Mr,n wu by hun de 1
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voor den Hebreeufchen naam Ha hs, in plaats Hl.

van Myrtos , die van Myrfine gelteld is. Dus Arn
£
ÏL '

heette een Meisje van Athenen , dat wegens Hoofd-

haare fchoonheid was om 't leven gebragt en*
TUK'

volgens de Fabel - Hiftorie in zulk een Boom„-^y"

veranderd , die door een droevig aanzien als

haar dood beweenen zou. Van Minerva was

derhalve de Myrteboom niet minder bemind

dan de Olyfboom. Virgiliüs fprcekt van

Oevers , die verrukkelyk fchoon waren wegens

de Myrten - Bofchjes , daar op groeijende (f).

Volgens P l 1 n 1 u s waren de Myrten aan Ve-

nus toegeheiligd, die zelfs, onder den naam van

Fenus Myrta , een eigen Altaar hadt. Zy wer-

den tot Kroonen gebruikt , om de Hoofden

der genen , die 's Lan Js Vryheid befchermd ,

bevogten , of verzekerd hadden , te vertieren.

De Wyn van derzelver Beffen door Gisting

bereid, was by de Romeinen , onder den naam

van Vinum Myrteum of Myrtites , bekend.

In 't algemeen kan men zeggen , dat het een

Heeücrachtjg Gewas is, 't welk door kundige

behandeling een fraay Boompje wordt, laaten-

Qe zig van Stek voortteelen , gelykerwys de
Rosmaryn

, Jasmyn en Oleander. De Takken
van hetzelve zyn taay en buig/aam , met eene
roodachtige Schors : de Bladen hebben eene ei*

gene Lancetswyze figuur , en zyn ia de ge-

mee-

(*) Uttota Myitetis Ixtisfuaa. Vwo, G<orS. n, r, XIJf

& OtUL T, STB*
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III. meene Myrten niet veel grooter dan Palm*

Afdeel.
blaadj

-

es ^ donkergroen van Kleur en welrieken-

Hoofd- de. Uit de mikjcs der Bladen komen enkelde

stuk* Bloempjes voort, die als een Kwastje of Pen-

wte*!"*"
feeI van Meeldraadjes uitgeeven , hebbende de

Blaadjes omgeboogen , aangenaam van Reuk

De Kelk verandert in een langwerpige Befie,

die als gekroond is , en drie Holligheden heefti

met Nierachtige Zaadjes bezwangerd.

Groot is het verfchil der Myrten, naar de

Groeyplaats niet alleen , maar ook naar dec

aart. Men heeft 'er die in Grootte en Blad,

als ook in de figuur en kleur der Besfen, ver-

fchillen. Dus is 'er, volgens MüNTiifc,een
Groote , Middelbaare en Kleine Tarentynfclie

Myrtus bekend : een Laurier- , een Palm- cc

een Rosmarynbladige: een die de Besfen laojf

werpiger dan de gemeene, en eene die dezelven

tvit heeft, met de Bladeren vol Gaatjes of Blaad-

jes, gelyk die van 't St. Jans Kruid. Meïiviödt

'er ook met dubbelde of volle Bloemen, weto

zeer raar zyn , en die den Reuk van Citroenen

hebben , deswegen Citroen- MyrtuS genaamd.
Onze Ridder maakt , in navolging van den

Kruidkundigen Mi leer, zeven VeW^'
heden van dit Gewas , welken zyn *Ed.

naamen onderfcheidt. i. De Roomfche, die de

Blaadjes Eyvormig , de Bloem fteeltjes W
heeft: 2. De Tarentynfche

, zynde deGemec'
ne kleine met ronder Besfen: '3. De ItalW'
fete, met de Blaadjes fpitfer, de Takkend
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ter: 4. De Spaanfche met dergelyke Blaadjes, UL

zeer digc by een : 5. De Portitgaalfche mee
FD
x
*£t#

zeer fpitfe, doch tevens breede: 6. De iVé<fer- Hoofd-

la»4/cfo met fpitfe fmalle, en 7. De Gefpitjie ,

nuE*

met zeer kleine, fmalle
,
fpitfe Blaadjes. Dée.

ze laatfte is de gene , welke men Rosmaryn-

bladige Myrtus noemt. Alle de twaalf Soorten

van Myrtus , by Tournefort, zyn hier

in begreepen.

Waarfchynlyk hangt dit meest van de Voort-

teeling en Behandeling af; doch ecnigen der«

zeiven fchynen oirfpronkelyk te verfchillen;

gelyk de Breedbladige Roomfche , de Spitsbia-

dige Spaanfche , en de Tarentynfche of Ge-
meene kleine Myrtus voorgemeld , zo Ray oor-

deelt, die de twee laatften overvloedig in Pro-

vence, in de Haagen en Wildernisfen , groeï-

jende gevonden hadt. Volgens Gerard
komt de Gemeene , in de Zuidelyke dorre ,

ongehavende Bosfchen , als ook aan de Zee-

Kust, uit de Spieeten der Rotfen voert. Men
noemtze, in de Landtaal van Provence, Nerto
en in die van Languedok, Murtra ou Herba
foow Lagui, dat is Kruid der Meiren of Moe-
rasfen

; aan welker Oevers zy veel voorkomt
in dat Land. Die met dubbelde Bloemen zou
d°or Pf.ireskius , by het Dorp Castellet , wild

groeijende gevonden en van daar overgebragt

indeszelfs keurigen Hof, alwaar die Heer
«ezelve lang gekweekt , en uit denzelven aan
de Vorftcn en Liefhebbers van Cerlyke Ge-
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Waifèa , door geheel Europa , medegedeeld

" heeft, zo Gassekdi in zyne Levcnsbefchry-

ving verhaak (*).

Van öuds was de Myrtus veel in gebruik,

om dat men ze in die Landen , waar de Ge-

neeskunde baaren oirfprong heeft gehad, over-

vloedig vondt. Het Loof, dat zeer welriekend

is , bevat een Kruiderige Olie , met veele Aard-

achtige deelen gemengd ; waar door de Bladen

een iamentrekkende kragt hebben , dicuendc,

gekaauwd of in Aftrekzei, tot Gcneezirg var

t weeke Tandvleefch, in Scorbuticke Kwaaien.

De BeSferi , die zuurachtig van Smaak zyn»

bezitten een dergelyke en tevens, verkoelende

Jcragt: weshalve het verdikte Sap of deSyroop

derzelven zeer dienftig is in overmaat/ge Vloei-

jingen , die uit verflapping der vaste deelfl

ontdaan. - .Dikwijs worden zy, in famengefte!'

de Middelen , in plaats van de Baccce Mjtm
gebruikt

, gelyk wy gezien hebben f, en ook

doorgaans voor dezelven verkogt (f).
De

c
- Olie

<*) Ga^del dn ?UKtet d'envlron, i'Aïx. pag. SU-

rJJ', i

"
r

Lf" nt lk
'
nm d :t dezelven met geen anderen i*

hy van kZ^T^ ^^mert. 'Omkt verhit, i*

itaan hadt, hoe dc Bacct Mymyi, d e tm,
; ;

* ' u'K*>
alen wjr'-Mmc v i: -. de ," mt .. «

...

Hy zegt ook wel , du die u
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Olie van Myrthe • Besfen , door Infufie gemaakt , IJL'

is een ongemeen verfterkend Middel, door uit-
A™BaLi

wendige Smeering op verflapte Lighaamsdeelen.Hoofd* :

In Sclavonie , dat bezuiden Hongarie en be-STüK'

ooften Karniolic legt, gebruiken de Ingezete-^""1*"

Een de Bladen der Myrten tot het bereiden

der Runder - Huiden , volgens Bellonius,
even als dit hier te Lande met de Run of Ei-

ken - Bast , en elders met de Smak of andere

famentfekkende Stoffen , gefchiedt. Hier uit

ziet men , dat de Myrten ook overvloedig moe-

ten groeijen in dat gedeelte van Europa. Zy
komen in Afrika en zelfs in Afie natuurlyk

voor ; maar die van Rumphius , welke de

Ambonfche Myrteboom genoemd wordt; en waar

aan men in 't Maleitfch den naam van Caju-

heti of Witten Boom, zo wel als aan ande-

ren
, geeft ,

fchynt van de Gemeene Myrten * z[e e

aanmerkelyk te verfehillen *. ii. du

(6) Myrtus met driedeelige Bloemfteeltjes , <fc
bL " } -

Bloemen gepluimd, de Bladen langwerpig, A]yru

k telken» drie Holligheden bevind , geruid met Nienrormige
z 'ge *

z«den zo als Tournï.ïort afbeeldt, wiet getal ongemeen

Hoe kan dan de Vrugt dei Myrten gezegd worden ttutt

'****dig , of iriehokkig te zyn mtt een Zaai of met en-

« Zucm; gelyk UNNiEUs op verfchillende plaatfen doetf
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HL Dus ftel ik de bepaaling van deeze Ameri*

'Afdeel,
fcaanfche Myrtus, die Mannelyke en Vrouwe-

Hoofd- lyke Bloemen op byzondere Stammen draagt;

stuk. (je Bladen dik cn gepaard of tegenover elkan-

vif"™*' der hee^c > Lancetswys ' Eyrond
;
geevende uit

derzelver Oxclcn en aan 't end de Blo

tjes uit , die dus een Fluim formeeren. 't Ge-

tal der Bloemblaadjes is klein,

vu. (7) Myrtus met tweedeelige Steeltjes, de Blfi

cbfnJcZ men Wollig gepluimd; de Bladen duM,

byna Ëyvormig aan 't end der Takken.

vin. (8) Myrtus met veelhloemige Steeltjes^

Z^r'iZm
'- Bladen dubbeld , byna Ëyvormig, aW*

cegaffd- ' end der Takken , die gegaffeld zyn.

De Griekfche naam zal in de eer/Ie deetf

twee , welken de vermaarde Browne beids

op 't Eiland Jamaika gevonden hadt , van *

figuur der Besfen afgeleid zyn. Dezelve**

Boomachtig en deeze laatfte Heeiterachqg'

met witachtige Takken.

De Dertiende Soort , zynde de Kajapoetfr

(?) *V



Boom , thans, als gezegd is , van bet Geflagt d«r HL

Myrten uitgemonftcrd zynde , ftel ik in plaats die; ,

FD^U
welke de Hoogleeraar N . L. Burmannds Hoon*

genoemd heeft, Myrtus Capenfis , en waar van 8™*'

Eyn Ed. de volgende bepaaling opgeeft.

(13; Myrtus met tweebloemige Steeltjes, die jjniï^

de Bladen LancQtvormig en van onderen Cap^jis.

Wollig heeft.
KaaPfehc*

Want deeze verfchilt dan zekerïyk van de

Volgende Kaapfche , door den ouden Heer 13 R-

Man

n

u s afgebeeld en genoemd, Phillyrea

met lange van onderen geele Bladen en eene

afvallende Vrugt : waar van LinnjEüs de

Veertiende Soort gemaakt heeft, dezelve noe-

mende

(14) Myrtus met Ktoontjeswyze Bloemfteel- xiv.

tjet , de Bladen fmal Lancetvormig en*^".
byna ongejïeeld.

tfeeze, door den Heer Schreber aan de
gc'

Kaap waargenomen , is een Boompje met ron-

de Takken , de Takjes vierkantig hebbende en
&d

i met Bladen als die van de Smalbladige

^lyjea, byna ongedeeld, lang, liniaal -Lan-



ïSo TWIfrTIGMAWWlGÉ Hek4tER|J

DL cetvormig , effenrandig , glad, verfcheide maa.

'tavzai*
len langer dan de tusfchenwydten ; de Bloem.

Hoofd- fteeltjes zydelings , gepaard, kort, naauwlyb
STÜK* langer dan de gezegde tusfchenwydten der Bla-

^Etnwy- den t voerende een Kroontje , dat enkeld is,

zelden famengefteld , klein , uit veele Bloem-

pjes beftaande, die de Bloemblaadjes rondacb-

tig hebben en korter dan de menigvuldige,

Borftelachtige, regtopftaande Meeldraadjes.

tl. xxv. Het Gewas , waar van ik een aanzienlykn

Fi£
'
z
* Tak van de Kaap ontvangen heb, in Bg.h

op Plaat XXV. afgebeeld , komt nader met

deeze befcbryving , dan met den Hoogleeraa

Bürmannüs overeen , die duidelyk zegt

,

dat de Steekjes lang en enkeld zyn, met »«'•

nige Bloempjes of Besfen , welke ook, volgen»

zyn Ed. , iénhollig zyn en een enkel Zaad be-

vatten. Yan de Vrugt wordt in gedagte be-

fchryving, door Schreber, niet gefprokefl.

Ik bevind dat de Bloempjes , van mynen Tak,

den Kelk vyftandig hebben , uit welks omtrek

vyf Bloemblaadjes en aan de binnenzyde ten

minfte twintig Meeldraadjes voortkomen , &
lang zyn , met aanmerkelyk groote Knopje-

terwyl in 't midden van het Bloempje zig tfi

enkele Styl bevindt, op een rond Prugtbegiw

geplaatst, dat van den Kelk is afgefcheiden>

en in ééne Holligheid verfcheide Zaadjes I*'

m. Zulks ftrydt , wel is waar ,
eenigs^5

tegen de Kenmerken van dit Geflagt;^
niet meer , dan het hebben van één Zaad 01
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ééne Holligheid, gelyk de aangehaalde Bur- III.

mannifche. Het Loof, ondertusfchen , en de
Af

Geftalte , benevens de roodheid van de Schors , Hoofih

heeft veel overeenkomst met de Myrten. DeSTÜK*

Bladen zyn op 't hoogst twee Duimen lang ,„;^e'w
gepaard : de Kroontjes in de Oxelen beftaan

fomtyds wel uit twaalf en meer Bloempjes

,

en zyn zeer kort gefteeld; hebbende de eigen

Bloemfteeltjes fomtyds enkeld , fomtyds twee

of drievoudig.

P ü N i c a. Granaatboom.

De Kenmerken zyn , insgelyks, vyf Bloem-

blaadjes ,een vyfdeelige Kelk boven het Vrugt-

beginzel , dat een Appel wordt met veele Hol-

ligheden en veele Zaaden.

Twee Soorten behelst dit Geflagt, waar van

de laatfte uit de Westindiën afkomftig is.

(i) Granaatboom , die Boomachtig is , met p^bm
Lancetvormige Bladen. CrmJt»mi

(0 Putlca Foliis lanceolatis , Caule Atboreo. Syit. N*u
X»- Gen. 6i8. p. 341. Vtg% XIII. Gen. «is. p. 385. Htrt.

<¥• Up,. &c. Mat. Mti. ïij. R. Lutibat. 2*7. Gkon.

. Tisw. EbrtU T. 71, 7*.

M 3
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III- De Granaat - Appelboom is van ouds niet

Ar
x

E£1- minder bekend dan de Myrten. Zyne Vrug-

Hoofd- ten werden , met de Druiven , Vygcn en Oly-

8TÜK* ven, onder de heerlyke voortbrengzelen van't

LanJ Kanaan gerekend. Ook b!ykt uit de

verbloemde uitdrukkingen in het Hoogelied

van den Wysten der Koningen , in hoe veel

waarde'deszelfs Bloesem gehouden werdt. Zyn

Latynfchen naam , Malus Punica , wil men

dat hy van 't Land omftreeks Karthago, daaT

de besten voortkwamen , zou hebben beko-

men (*_) , en die van Granatum zal waarfchyfl'

lyker van de Korrels/ daar in vervat, dan van

het Landfchap Granada in Spanje af te Ietdefi
'

zyn. In 't Spaanfch , evenwel , noemt men

hem Granadero , in 't Italiaanfch Granataru

in 't Franfch Grenadier , in 't Engelfch P0
Granate - Tree , en in 't Hoogduitfch Granoi'

baum. De Hebrceufche naam was Rimmoh
de Griekfche Roa of Roia. Hy groeit natuur*

lyk in de Zuidelyke deelen van Europa, ia

Paleftina en in Barbarie , in een Krytachtige

Gemeenlyk is het een Heefter , die fomtyds,

echter, een taamelyke hoogte krygt. Men ge*

ijruikt hem in Languedok en Provence tot af«

fchut-

(*} Dat de Kleur, dïe men Puniceus noemt , van

d« Granan - Ap reen haaren naam heeft, is ,
mynsoord^'

>eet wmfchyn lyker , dan dit de Granaitboom ' zynO»

zou hebben van die Kleur , gdyk fommigen wille*



boomen
,
zynde grooter dan dc cerften cn klei-

ner dan de Jaatftcn. Hier cn daar geeft de-

zelve hoogroodc Bloemen uit , hebbende een

grootcn Klokvormigcn Kelk van de zelfde

Kleur , met vyf Bloemblaadjes bezet en van

binnen gevuld met een menigte van Meel-
draadjes, wier Knopjes Iaager zyn dan de rand

van de Bloem. Het onderftc van daezen Kelk
worde een grootc ronde Vrugt , die onder den

bekend

gcevcn aan dceze Vrugt. De Kleur des Ap-
pels is van buiten roodachtig, het Merg van
binnen geel , de Korrels zyn paarfchachtig , en
öecze bevatten in een Vlies, 't welk hun be-
kleedt, een rins Sap, omringende het Zaad in

ieder Korrel.

Van ouds zyn de deelen der Bloem en Vrugt,
v«i decze Boom , met byzondere naamen on-
dttfehciden geweest. Cytinus werdt dc gcfloo-

Bloem of de Kelk geheten : het Huidje

n-rw. M 4 dat
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III. dat de Korrels afzondert , Cicus. Nog heden

Aï
x
ZU

noemt mcn de Bloemen , wanneer zy gedroogd

Hoofd- zyn , Balaujïia , en den Bast van de Vrugt Mn-
,TÜK

* licorium j ziende dit laatfte op de Lederachtig-

vigeT^' heid van dcezc Schil ; die ook wel tot Leder-

bereiding gebruikt is ; waar van fommigen de

benaaming afleiden. Deeze Bast is wel het

meelte by de Geneeskundigen in gebruik, we-

gens zyne uitmuntende famentrekkende hoeda-

nigheid. De Bloemen hebben die een weinig

rninder , doch zyn niettemin ook zeer goed tot

ftremming van allerley Vloeijingen, die uiteene

flapheid der Vaste deelen ontdaan. Zy komen

in verfcheide famengeftelde Winkelmiddclen.

Dergelyke eïgenfehap heeft in de Pitjes der

Korrelen of in het Zaad plaats. Het Sap is

by uitftek verkoelende en tevens verwerkende;

weshalve het in Galachtige Koortfen met groft

te verzwakking , daar geen Ontlasting noodig

is , kan dienen. Dus vindt men het tegen de

Hartvang , Hoofdpyn , Bedwelmdheid en der-

gelyke Kwaaien, aangepreezen. Tot bedwang

van de Maagpyn , die uit Galachtige Stoffen

ontftaat , is het van de Ouden gebruikt.

Het onderfcheid tusfehen de Wilde en Tam*

me Granaatboomen zou alleen in de behande*

üng pf daar in beftaan , dat de Wilde
Bloemen draagt en geen Vrugten. Men vindt

•sr ook , die geen 2aad in de Korrels hebben;

doch dit is zeldzaam. De Appelen zyn &
fpmmige Stammen grooter en zoeter, die
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dan Zoete, of kleiner cn rinfer, welken men III.

Zuure Granaat - Appelen noemt. Ook heeft Afde«~

men 'er van een middelbaaren en Wynachtigen Hoofd-

Smaak. Dit zyn flegts veranderingen, gelyk STUK»

in de Ooftboomen blykbaar is. De Granaat-
ni
^'"i9ly '

boom met dubbelde of volle Bloemen wordt

van LiKNiEus als eene Verfcheidenhcid aan-

gemerkt.

(2) Granaatboom, die Heefterachüg is, met
/malle Bladen. £™

Men heeft den gewoonen Granaatboom ook
in de beide Indien , die weinig of niet van

den Europifchen verfchilt , doch in de West»
indien groeit een Kleinere, welke niet boven

de vyf Voeten hoogte bereikt, de Bladen kor-

ter en fmaller heeft , bloeijende den geheelen

Zomer. Hier te Lande , in Potten aangekweekt

,

heeft dezelve die hoedanigheden behouden.

Van deeze zyn de Bloemen , benevens die van

den gewoonen Granaatboom , zeer fraay door

Ehret afgebeeld.

Prunus. Pruimboom.

In de befchryving van dit Geflagt f , heb j n> D<
ik éénc Soort voor de Heefters gefpaard, naa-"- St -'

melyk.
u isu

(2) Panica F«1üj linearibm , Caule Frucicofo. J

fuaica Aroericana nana 8c humillima. Too&nï, Jnj

M 5
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111. (14) Pruimboom met byna Kroontjeswyu

Afdeel. Bloemen en fmal Lancetvormige Bladen.

!tuk'

D
Iiicr wordc bcdocld de LaaSe Kanadafck

XIV#
Kers , met lange fmalle Bladen en cene kleine

Prur.it Vrugt, van du Hamel, welke overeenkomt

'*Naamjci-rnct de Virginifche Wilde Naantjes • Pruim j

rmim. mct ccnc kic ine roodc vroege Vrugt en rcren

kruipenden Wortel, van Gronovius. Het

is een Heerter, die de geftalte van den Naant»

jes- Amandel heeft, met paarfche TeenachtigB

Takken, de Bladen van onderen bleek. Drie

ccnblocmigc Steeltjes heeft dezelve, in de Up*

zalfche Tuin, uit ieder Knop uitgegeven.

M e s p 1 l u s. Mispelboom.

Drie Soorten van dit Geflagt zyn onder de

tii.n.ii.Boomen befchrceven f , zo dat 'er nog vier

5T'bUoo,
overblyven, als volgt.

(4) Mispelboom die ongedoornd is , en de Bla-

den ovaal, Zaagswys' getand , van onderen

In Provcnce en Montpellier , daar dit Ge*&
op

t<c nu H am. Arhr. i 4S . N. 17. Trunus fylr. humitior «cc.

ti«. M»ll, DM. 178. f. i.H^^'^^rTz^
A!ni effigie Lanaro folio minor. C. B. Pin. 4*>« vid

Idca Term. CtOS. Pam. | . BABH. Ic. f*7«



op Bergachtige plaatfen gemeen is, noemt men III.

't zelve Amelanchier. Het groeit ook in Swit-AFD^
EU

zerland, Ooftenryk en elders. Van Clusius ,Hoofd-

die het als een derde Soort van Vosfebesfens™*»

voordek en afbeeldt , wordt gezegd , dat deJJ^nr-

Ooftenrykfche Boeren het Fliegenbaer , dat is

Vücgcnbcsfen , heeten. Het geeft uit den Wor-
tel verfcheide Heefterachtige Stengen , drie ,

vier en fomtyds vyf Ellen hoog , dik en zeer

Takkig , meest bedekt met een zwarte Schors.

De Bladen zyn aan de jonge Scheuten wit en

Wollig , doch vervolgens kaal en groen , en

uit derzelver Oxelen komen Trosjes van witte

Bloemen voort, waar op ronde, zwarte, ge-

kroonde Vrugten volgen , grooter dan die van
den Haagedoorn , Sappig en Honigzoet , met
tien of meer langwerpige Zaaden. De Tanden
van den Kelk zyn langer dan zyn Pypje.

(5 ) Mispelboom
, die mgedeornd is , met v

ovaale fpUs getande "gladde Bladen en Sh*"£-

Trosachtige Bloemhoofd) es. X'K^
Deeze verfchilt van de voorgaande w«nie

wnde van Clusiüs voor den Cotonafter
^Gesnerus aangezien, en groeijende veel
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IU. op de Switzerfche Alpen en Pyreneen, alwaar

Afdeel. ^ een jaage jjeefter is. Het voornaamfte

Hoofd- verfchil beftaat daar in , dat de Tanden van

8TÜK ' den Kelk korter dan het Pypje zyn. Ook is

vi
prtwy' de Bloem aan de Heeren Haller en Jac

quin tweewyvig voorgekomen,

vi. (6) Mispelboom die ongedoornd is met lang-

Cm"&* werpig Eyronde 3 gladde
,
getande fpits-

xanada- achtige Bladen.

Deeze heeft die zelfde eigenfchap , van in

de jongheid Wollig, in de voïwasfenheid glad

te zyn van Loof, gelyk de twee voorgaande.

De Bloemen zyn hier in langwerpige Trosfen

vergaard. De bynaam duidt de Groeyplaats

aan.

^ (7) Mispelboom , die ongedoornd is, met ge»

Ccttned- heel efenrandige Eyronde Bladen.

Auigbladi- Volgens Clüsiüs is de Chama-Mespilus

of Laage Mispel van Ges ne rus, welke

deeze Soort uitmaakt , niet alleen op alle Al-

pen , maar ook op fommige Bergen naby Wee»

Deo,

(6) Mtspilus inermis , Foltis ovato - oblongis glabris f«i»

tïs aoitiusculis. Mg. XIII. Map. Fol. fubtus glabris , obtrerfc

ovatis. Gron Virg. 54. II. P . 76.

(7 ) Mtspilus ineimis, Fol. oratii integerrimis fubtus to-

Lugdbat. 271. Hall. Heh. 3 ƒ 2. Cotoneafter Fol. rotunia

non ferrato. C. B. Pin. +52. Chamx - Mespilus Gesnoi.

Clos. Hifi. 1. p, 60. Pann, «3, Chamse - Mesp, Cordi. G
B. Pi*. 45*.
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nen, zeer gemeen. Deszelfs Gewas bereikt HE
twee Ellen, één Elle en fomtyds minder hoog- A">em*

te, beflaande uit buigzaame Takken of Rys

,

Hoofd-

met eene zwarte Schors. Hetzelve heeft de«TUK-

Bladen veel naar die der Kwee- Boomen gely-^'W
kende, maar kleiner en dikker, van boven

groen , van onderen met eene witte Wolligheid

bezet
,

groeijende overhoeks. De Bloempjes

zyn groenachtig, by drie of vieren getrost, en

leveren vervolgens een ronde Vrugt uit , van

grootte als Myrten- of liever Haagedoorn-

Besfen , die van buiten rood is , in een Spon-

gieus Vleefch vyf Steentjes bevattende De
Bloemen (wordt thans gezegd,) komen zyde-

lings in deeze Soort : zy zyn korter dan de

Bladen en hangen nederwaards. Deeze Mispel

groeit ook op Klippige Gebergten in Switzer-

land en in Sweeden.

ïetragonia. Vierhoek . Plant.

Een Kelk in vieren of vyven gedeeld , zon-

der Bloemblaadjes ; waar van het ondertte ge-

deelte een Pruimvrugt wordt, die vier of vyf-

hoekig is , met vier of vyf holligheden , zyn
de byzondere Kenmerken van dit Geflagt

,

dat twee Soorten , beiden uit Afrika afkom

-

itig, bevat.

(i) Vierhoek- Plant met lange /malle Bladen.
x

(») Taragoma Foliis linearibni. Sytt. Nat. XII. Gen. 6x7. "j* *-
achtigc

^Dki-V.Stws. P'
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' UI. De vermaarde Commelyn heeft gedag.
*™**u

ten naam , zo van zyn Ed. gezegd werdt, aan

Hoofd, dit Gewas gegeven, wegens de vier Vleugelen
«tuk. f Zyden van de Vrugt. Het maakte een Steng

^M»;-van een Voet hoog, in verfcheide Takjes ver»

deeld , die eerst groen en naderhand bruin wa.

ren , met lange , groene
, Sappige Bladen. On*

der alle Afrikaanfche Gewasfen kon het , zo

hy aanmerkte , de meelte koude verdraagen,

De Afrikaanfche Plant , naar het Paapenhout

gelykende , met geele Bloemen en Bladen als

van de Porfelein
, by Seba afgebeeld , wordt

hier t'huis gebragt door don Ridder, die zegt»

dat 'er drie ecnbloemige Steeltjes uit de Mik-

ken , die de Takjes met de Steng maakan 5

voortkomen. In de gezegde Aïbctlam^cn, a's

ook in myn Exemplaar, komen de Bloemfteel-

tjes uit de Oxels der Bladen.

n. (2 ) Vierhoek - Plant met ovaale Bladen.

ntXjp* Deeze, insgelyks door gezegden Kruidkennrf
Kruide.

afgebeeid) heeft een di{cken Wortel, die zoet

van Smaak is , uit welken eenige StengetjeJ

voort-

tragonia. H. CliJ. uï. Ups. iz6. Tetraponocarpos African»,

fruricans
, Foüis ion?is cr anguflis. Comm. Hert. II. p.

T. 103. Evonytno affinis Africana Tortulaca: folio.

earpos Africana, Rad. rnagna crastè Sccarnofll. Comm. H'rt'



voortkomen, die op den Grond leggen, met MU

dikke Sappige Bladen ,
eenigszins zuurachtig

A*£EEI'

als die van Porfelein. De Bloemen , aan de Hoofb»

toppen der Takken, (laan op lange Steeltjes

/

TÜK*

zynde de Kelkbladen geel , met een groenen

Styl en geele Meeldraadjes. Hier op volgt

een vierkantige harde Vrugt , met vier uitfteek-

zels of Vleugelen. De kundige Hovenier MiL-

lf.r heeft deeze beide Soorten op nieuws in

Afbeelding gebragt.

In het Geflagt van Mefembryanthemum , 't

welk de gewoonlyk zogenaamde Ficoides bevat,

komen wel veele, Heefterige Soorten voor

,

doch de Geftalte van ver de meeften Kruidig

zynde » zal ik die tot de volgende Afdeeling

befpaaren, en kome dus tot de

Waar van de Kenmerken zyn , een vyfdee-

lige Kelk , vyf Bloemblaadjes en een veelzaa-

dig Zaadhuisje.

Die van den eerden Rang in dit Geflagt

zyn altemaal Heeftcrachtig en maaken thans

negen Soorten uit, meest in de koude deelen

des Aardkloots huisvestende , als volgt.

(i) Spiréa met Lancetvormige
, effenrandige , r.

(i) Spin* Fol. lanceolatis integerrimis feifiübos
, Racemisge,

«wpofitis. Sr t Peg. XIII. Gen. «jo p. 39 i. Syst. Nat. XII.

H*. Spjrxa Altajenfis. 43. Pttrtp. i 77o. p. 5SS . T.

M
- DlM~ V. STOK»
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III. ongefteelde Bladen en famengeftelde Tm»
Afdeel.

S°ot.
d
* Deeze in Siberie

•
volsens dcn Pctersburs;

vyfviy fchen Hoogleeraar Laxman ,
groeijende, i»

vl&- een Heefter met ronde Takken , de Bladen

als gezegd is , ftompachtig met een puntje en

zeer glad ; de Bloemen getrost hebbende aan

*t end der Takken , zodanig , dat de Tros of

Aair uit kleine Aalrtjes beftaat , met Blikjes

onderfchraagd ; zynde de Bloemen langer dan

de Steekjes, wit, en de Meeldraadjes langer dan

de Bloem.

it. (a) Spiréa met Jlomp Lancetvormige
,

Zaagi-

gaande Bladen , en dubbeld getrosU

wiijbiadi- Bloemen.

Zo onbekend als de voorgaande , zo bekend

is deeze , die een zeer gemeen en niet onaarög

Bloemboompje in de Tuinen uitmaakt. Ma
noemt het gemeenlyk Druifjes - Wilg , om dx

de Blaadjes veel naar die der Wilgen gelyken,

en de Bloemen als Druiftrosjes zyn. ClO'

sius heeft het voor de Spirxa van Theo*
phrastüs, waar van men weinig zekerheid

heeft , gehouden , en die naam zou 'er , w

(z) Spirea Fol. Ianceolatis obtuSi ferratis nudif , Flof.
*>

pWcato-Mccmofis. Syst. N*t. xn. Gen. *,o. p. 347.*

Oiff% i9i . Ups. nu R. Lugdb. z77 . spirxa Salicis ftl*

Tourni. Infi. 61%. Boe rh. Lugdb. 13» Sphzi forte Th*»-

phralh. Clvs. Hijl. u p. »o. Frut. Spicatus Fol. fentfts
»'

lignis. C. B. Pin. 47;. Spirza Salicis folio long» fcoato,^
ribm rubris. Amm. Rutk. a«j.
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gens de buigzaamheid van de Takken , op toe- UI.

pasfdyk zyn. De afkomst is, volgens Mdn- FD
X
EEL"

tinc, uit Silezie: maar de natnurlyke Groey-HooFD-

plaats wordt thans gertcld in Siberië en Tarta-
ST"K

'^

rie. De Heer Amman, immers , verzekert > r.i*?
tMgr

dat het Gewas, 't welk de Heer Mes se r-

scjimid aan de Rivier Jeniscea groeijende

vondt, het zelfde zy als de Spiréa met Wil-

ge. Bbdcn van Tournefort. Ik zal des-

zelfs befchryving , als te wydloopig , hier niet

inrukken. Die, waar van Gmelin de Af-

beelding gezonden hadt, zynde door gedagten

Heer op de zelfde plaatfen waargenomen , ver-

fchilde weinig van de gevvoone Druifjes - Wilg

,

maar hadt de Bladen wat grooter en wederzyds
gTocn. Zy werdt zo wel als die, van de Rus-
ten en Tartaaren , aan gedagte Rivier woo-
neode, Tawalgah genoemd.

(3) Spiréa met Lancetvormige , ongelyk ge- nr*

tande , van onderen Wollige Bladen en
tJê %.

duhbeld getroste Bloemen. woiw.dl-

Deeze, in Philadelphia groeijende
, volgens

Kalm, verfchilt van de voorgaande door de
Bladen dieper en ongelyk getand, van onde-
ren zeer Wollig en derhalve dik te hebben :

de

f0 SfirtM Fol. Wolati. inzqualirar ferraris fu'rtiu to-
°w>fii

t Flor. duplicato- raceraofis. ülmar a penracarpos,
•««pi* ferratisque folüi &c Tlvk. Alm. J9|.T. HU f, 5.
*J ï3o. MoiUS. Wft. III. p. 32,.
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in. de Endtros is digteren langer; de Bloemen zyi

An)*EL
- roodér en agtmaaal zo klein zegt L i nn.oi.

Hoofd-
stuk. (4) Spiréa met Jlomp Eyronde effenram

^iv. Bladen en ongefteelde Kroontjes.

Hypencifo- ^ Kanadafche naar de Slee • Pruim gdy-

£k& kende Gewas, van Bauhinus, was doof

di«e ' Tournefort reeds tot dit Geflagt betrok-

ken , onder den naam van Spiraea met onge-

kartelde Bladen als die van 't St. Jans Kruü

Van de voorgaarden verfchilt het bovendien,

door enkeldc Bloemfteeltjes.

v. (5) Spiréa met Eyronde diep Zaagswys
Chm*rL fngeden Bladm en geJUelde Kroontjes ,

lynbiadige. Onder de Soorten van dit Gewas , die*

Siberië gevonden zyn, komt deeze voor, v&

ke de Bladen naar die van 't Kruid , dat V&

Gamanderlyn noemt
, gelykende heeft. &

Bloemen zyn wit , en komen by Kroontjes

,

op Steeltjes van één of anderhalf Duim langi

fiiet Aairswyze , maar langs de Takjes voort.

(4) Spir** FoL obovttis imegerrimis Umbellis
«tt. Upu m. sp ;r. Fol. inregerrimis Pedanculis fimpk?'

CSf. i 9o. R. I.HA. 277. Pruno fylreftri affinis Cam*9
*

C. B. Pin. si?. PLWK. Alm. 303. T. ilS. f. J. A
(5) S/rfr** Fol. ovaris incifo . ferratis giabris ,
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(6) Spiréa met langwerpige, aan de Punt III.

gekartelde, Bladen en zydelingfe Bloem-
AVD
£U

tuiltjes.
Hoofd-

De Spaanfche, met gekartelde St. Jans Kruid Vi.

bladen van Baruklier, wordt tot een zelf-
e,J£**

dc Soort betrokken als de Siberifche, met Bh- GekaiteN

den grooter dan die van het St. Jans Kruid,
e *

nu gaaf , nu getand. Van deeze laatÜe zyn

de Bladen één of anderhalf Duim lang, byna

een Duim breed , glad , geelachtig groen , en

de Bloemen komen aan Kroontjes op lange

Steden voort. Door de menigte van Bloem-

tutttjps , aan 'ü end der Takken , wordt de

geheele Heeltcr Sneeuwwit gemaakt, zegt on-

ze Ridder.

(7) Spiréa met gekwabde gekartelde Bladen , Vir.

m Kroontjes aan t end der Takken.
Dr££jjj;

Deeze, in Siberië door Laxman gevon-
b 'se'

den, is een Hcefter met ronde Takken, zeer

TaVkig , wiens Bladen naar die van de Gel-

derfche Roozen gelyken , doch klein en rond-

fchtig zyn , met drie Kwabben , waar van de
bynaam.

W spi-

(

(«) Sph-4* Pol. ebloagiusculis ap-ce ferratis
, Corymbis

'«ertiljas. Sp. Htspanica Hyperici folio crenato. BABR. R*r.
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Iïï. f8) Spiréa met gekwabde getande Bladen ,<f

Afdeel.
Tuiltjes aan 't end der Takken.

6

?

tuk.

D
' De Bladen van dceze Soort gelyk'en naar

VIlI
die van de Gelderfchc Roozen ;

zynde bet

Og^jjj. Gewas door Commeltn Paapenhout vfl

bhdigc Pïrginie mee Aalbcsfcn Bladen en lierlyk ge-

bobbelde Zaadhuisjes getyteld. Het won*

aldaar Sivenbark genoemd , volgens Clayton,

vvaarfchynlyk om dat men van den Bast Zee-

ven maakt. Het groeit ook in Kanada. Deeze

Soort is hier ook in de Tuinen bekend,

ix (9) Spiréa met gevinde Bladen , de Bk^its

fmSi. getand, eenvormig ; de Steng HeepM'
tig; de Bloemen gepluimd.

De Bladen hebben de figuur van die c*
I

Sorben- of Lyfterbefie - Boomen. Dceze So*

door Messerschmid in Moerasfige B* '

fchen aan de Rivier Jeniscea, in Siberië, menig*

vuldig aangetroffen , is een Heefter zelden

langtc hoog , met Stengen opfchietende va2

bym een Vinger dik , die taay zyn ,
eD Bi*

den hebben , met verfcheide Paarcn
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donker groen , van de gezegde figuur. De

AFJJ

Bloemen
, zegt hy , komen Aairswyze , op

™
korte Steeltjes , aan 't end der Takken ; zy Hoe

zyn klein
, wit, vyfbladig, met veele Meel-""*

draadjes , in 't midden een Styl hebbende ,„;„,'

die een Vrugt wordt uit vyf Hoorntjes beftaan-

de, in de Kelk vervat en als met een Kroont-

je van de verflenfte Meeldraadjes omringd. Dus

komt deeze Soort ook overeen met de Ken-

merken van dit Geflagt , tot het welke vcr-

fcheide Kaapfe Gewasfen , die men thans Di-

cima neemt , wegens de gelykvormigheid van

de Eloem en Vrugt , zonder op het getal der

Meeldraadjes 'te letten, door Commelyn
cn anderen zyn betrokken geweest *.

.

*

Onder de Veelwyvigcn . van deeze Klasfo-S

komt or.s in de eerfte plaats voor, het zeer be-
3I9j

kende Geflagt, dnt den naam voert van

R on. Roozeboom.

Vyf Bloemblaadjes : een Kruikachtige Kelk

,

die Vlcczig is , met een vernaauwden Hals

:

veel Zaaden , die Stekelig zyn , aan de binnen-
7V-e van de Eefie-achtige Vrugt gehecht: dit

maakt de byzondere Kenmerken uic
De Roozen ~, die haaren Latynfchen naam ,

V3Q den Grickfchen Rodon afkomftig , welke
van den aangenaameo Reuk, dien zy verfprei-

^» afgeleid wordt, in alle Taaien van ons
«eldsdcel behouden, zyn van ouds beroemd.

Men vindt 'er wel, in de Gcwyde Bladeren ,

B. n... „ , ^3 zc
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III. zo veel gewag niet van gemaakt , als van do

Avdwl. Myrten en aI)c}ere geurige Kruiden ; doch het

Hoofd- blykt niettemin , dat zy onder de Israëlieten

stuk. ook in achting zyn geweest. De Turken ver.

vip"
1™*' beelden zig , dat alle Roozen in 't eerst wit

waren , en door het Zweet van Mahometh

rood geworden zyn : weshalve zy niet lydcn,

dat de Roozebladen op den Grond leggen. De

Fabel- Hiftor ie onder de Romeinen leidt zulks

van 't Bloed van zekere Godheid af. De Roo-

zen waren toegewyd aan de Godin der Min-

ne , die 'er van gegeven hadt aan Harpoen*

tes, om haare Gunften te bedekkeny en bitf

van is het Spreekwoord aflomftig , dat men

nog heden gebruikt, wanneer men' iets geheim

wil houden; het blyy' onder de Roof, of ónia

faüLm'
de Rm gtZegd * » Zo Jupitér een Koning

„ wilde over de Bloemen (lellen, zegt Achil-

„ les Tatius, zou de Roos zekerlyk dieftr

„ verkrygen; want zy is het Sieraad der Aar-

„ de, de Glorie der Planten, het Oog der

» BIoemen
> enz." (*). Van een zagte Le-

gerftee en nangenaamen Slaap wordt gezegd,
dat men in de Roozen legt ; even als in éi

Vn

>e

Ro/" R°o^n te letvenj, oudtyds, een onbekommerd,
fienocglyk Leven betekende. Tevens is in dee-

ze Bloemen een Zinnebeeld opgeflooten van *
verganklykheid van '

s Werelds fchoon (f)i
de

;

wyl

<*) Ro/a est frinceps Flcrum ft- „aximum Tert* B*»

TtT 7^ ' Panaeia Morboruvi ze n ruNiM.i
{,) &c tr&fit Gkria &*ndi.



wyl zy zo fchielyk verwelken , en dan door m.

het afvallen der Bladen niet meer te vinden
W^L>

zyn. Hier van komt de Zinfpreuk , dat men Hoon».

een afgevallen Roos niet weder vinden kan ;

ST^
aanduidende , dat een Kans, die voorbygegaan nia%

my
is , hoe fchoon ook , niet kan herhaald wor-

den (f). Dewyl het Gewas der Roozen fterk

gedoomd is en men dus met deeze Bloemen

te plukken zig ligt kwetst , wordt hier op acht

geflagen, wanneer men betekenen wil, dat iets

heerlyks zelden zonder moeite te bekomen is;

zeggende : Geen Roos zonder Doornen. Mooglyk
.

is daar op wel met de Roos, in 't Koninglyk

Wapen van Schotland , gedoeld geweest.

Behalve dit laatfte komt nog, ten opzigt van

de Roozen in 't algemeen , in aanmerking

,

dat het Gewas derzelven allemaal Hecfterach-

tig is, in ibmmigen hooger, in anderen laager,

doch niet veel boven eens Mans largte groci-

jende, en niet dan door opfnoeijing Boomach-
tig te maaken zynde. Zy worden alle van Uit-
loopers of Afzetzels door inleggen, als ook van
Wortelftukjes , die men twee Duimen diep in
<fe Aarde plant , voortgeteeld. Veelal moet
nien de oude Stammen , na verloop van eenige
Jaaren, weg fnyden , om van de Uitloopers
^uwe fleurige Stammen te bekomen, 't Ge-
*as beflaat uit hard Houtig Rys , inzonder-

heid



soo Twinticmannige Heesters,

Afdeel.
^C'^ ^C Wortelfcheuten, met kromme DoorneB

fabel.
^ezct ^ waaraan rocn z)-g ijgfejyjj kwetst . De

Hoofd- Bladen hebben zy allen gevind ,
ovaalachtig,

8
vyf of zeven aan eeD Sted

:

de Bloemen als

vige. gezegd en bekend is, op een rondachtig Voet-

Huk zittende , dat zig doorgaans in vyf ongeljt

gebaarde Slippen uitfpreidt (*).

In ieder Roos zyn oudtyds agt deelen doa

de Geneeskundigen onderfcheiden geweest, i.

Calyx heetten zy , dat men tegenwoordig dea

Knop noemt van de Roos, 't zy reeds outloo-

'ken of nog geflooten : 2. Cortex de gedagtc

Slippen j die de Roos omvatten , van anderen

Alabaftri genaamd : 3. Apices de Meelknopjes»

die men in de "Winkels Anthera tytelt : 4- &

pillamenta de Meeldraadjes, hedendaags Sté

na genaamd : 5. Folia de Bloembladen , (F»
la,) wier onder fte gedeelte; 6. UnguisgeW I

werdt, als naar een Nagel van de Hand S
kende : 7. Lana de Wolligheid , waar ia * I

Zaadcn: £. Semina, vervat zyn.

't Gebruik der Roozcn is naar de Soorttï

vcrfchillende , waar van zeventien

,

Europ fchc Gcvvasfen, in dit Geflagt opgeteb*

zyn , hebbende daar van de tien eerden -

Knoppen of Vrugtbeginzels byna Klootrond,*

zeven laatften Eyrond. Hier volgen zy.
j

#|
(*) DM Mt Urhtü; duo /me Crine crtMt

;

Qjmtux baiet Barham, fid tantum dimidittam.

Twee zyn gebaard; twee he'iben gantfeh g'"

Pc vyfde hseft den Baard, aan écne zydc »*•
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(i) Roozeboom met ronde, gladde Knoppen, HU

Bloem-, en ruuwe Bladjleelen , de Fin-™**?*

bladen Jpüs , de Steng dun bezit met Hoofd-

regie Doornen.

Decze, een zeer bekend Gewas, geraeenlyk

Eglantiir of Neglantier genaamd , wordt doorw*.

de welriekende Bladen van de andere Rooze-
Egbm;ct*

boomen onderfcheiden. Men kan 'er fierlyke

Kroonboompjes van maaken , om dat het fyner

Takjes heeft en de Bloemen geel. Ray houdt

den Eglantier voor een zelfde Gewas met de

Hondsroozen , fchoon hy erkent , dat daar van

hier en daar een Struik, aan de ronde Knoppen
en welriekende Bladen kenbaar , in de Haagen

van Engeland wild voorkome. De Reuk, in-

derdaad , der Bladen kon iets toevalligs zyn ,

maar de rondheid der Knoppen en de regte

Doornen onderfcheiden dit Gewas genoegzaam

,

dat men
, iQ Engeland niet alleen , maar ook

in Vrankryk en in onze Nedefcden , in ia

Dukfchland overvloedig
, volgens der. Heer

Hall er in 't wilde aantreft. Somtyds ech-

ter wordt de Hondsroos , met dikke korte

kromme Doornen (*) , fomtyds de fterk ge-

doorn

-

>

2 : :V-,c.v.

'•ftrii Foüis odontis. C. B. Pi*. 483. Rofa Eglanteiia. Til

(*i AU !,y la COURT , Aar.m, * v:r Luithtven t« Phntt
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III. doomde witte, die men Duinroos noemt, voor

Afdul- den £g iantjer genomen (f].

SST" Roozeboom met de ronde Knoppen en Blad-

w Jleelen gedoomd , aan 't Gewas kromvu

Rt/srw Doornen , de Bladen van onderen Roest'

Rcestbla- kklirig.
dige.

Dus wordt door den Ridder thans die an-

dere Eglantier onderfcheiden , waar toe zyn

Ed. de Tiende of Welriekende Wilde Roos

van DoDONéus betrekt, die aan dezen in

Vrankryk of de Nederlanden nooit wild, maai

alleen in de Tuinen , voorgekomen was. Dec
ze zal bet zyn, daar Gouan van meldt, als

in Languedok, en Garidel als in Proven-

ce groeijende
, met bleekroode Bloemen, &

men aldaar Eglantier , doch het gemeene Volt

Gratecuou noemt. De Bloemen
, zegt Linn^eüs,

zyn paarfch of Purperkleur, en niettemin be«

Ed.' daar toe de Geele Roos wa

js: mooglyk om dat de Roosjes,

hoek. PI, N. 871, Re/a /ylvejlri' fi*

, ... EgUntkr. Wilde Rofe. Schoon het Takje aldaar

• •co.gcfio.-d, r.jet een witte Bloem, De mam

by TABERNiEMONTANus
; Effatht* bƒ anderen gemaakt

:

roe, ff"''',
n0emt me

" in 'e Franfch de wiIde ofH°ndS
*

r os feks volgende onder den naam vuh
d,e rmrri

1
verfcheidelyk wordt toegepast.

*
>

Germ. gfob. Pedunc. aculearisque aculeis lecurvii,

* ^ --s rub !8inoa,.
Jtf+. Rofa spinJs adand5. *
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daar van, aan deeene zyde rood , aan de an- III.

dere geel zyn , gelyk wy dit zien in fommi-

gen van onze Eglantieren. VVaarfchynlyk is Hoofd.

het ook deeze , welke de Heer H aller in
STÜK-

.

Switzerland aangetroffen hadt , die door óen
Folysr '"

Reuk .dei Bladen de nabuurfchap vervulde (*).

(3) Roozeboom met de ronde Knoppen en uu
Bloemfieelen glad , de Steng met Doorn- f£^s

achtige Stoppeltjes , de Bladfteelcn byname^d
ongedoornd. roos?

Gemeenlyk voert deeze, wegens den byzon-

zonder lieffelyken Reuk , den naam van Ka-
neel- Roos. Weinig verfchilt het Gewas van

Je Eglantieren voorgemeld. De Bloem is klein,

met kleine Bladertjes , doch vol van £!ad ,

hoogrood van Kleur. In de Zuiddykc dcelcu

van Europa heeft zy haare Groeiplaats, Lobel
fchyntze met de Hondsroos verward te heb-

ben, dewyl hy haar in de Velden van Vrank-
ryk , Engeland en de Nederlanden

5 wild groei-

jende (telt. Zy is 'er in de Tuinen gemeen.

(4) Roo-

(*) Ilïer vm z

Plaru

U) Rof* Germ. gIo!>. Peduncntisqae ghbris , Caule Acul.

** CAM Epiu „ ILofa Cin„3n,ome3 , Ho(i
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III. (4) Roozeboom met de ronde Knoppen en

Afdeel.
Bloemfteelen glad , de Steng en Bladjlee-

Hoofd- len gedoomd , de Bloemen aan Kroontjes,

81
"y* Deezc zal de Witte Akker - Roos zyn 'van

J»/^"Baüh i n lts, welke Ray ouder de inlandTchè

Swdfche.Gewasfcn van zyn Vaderland opgetekend heeft.

Door O ederus is 'er de Afbeelding van ge-

geven. LiNNiEus ilek de Groeiplaats in

Engeland en in Sweeden. v

v. (5) Roozeboom met de ronde Knoppen en

Bloemfteelen glad , de Bladfteelen ruuw,lt

fyobiadi- Blaadjes ftomp; de Steng met verjlrmk

regte Doornen.

Deeze heeft de Takken zeer fterk gedoomd,

en is een laag Gewas , met Bladen naar die van

Pimpernel gelykende, waar van zy den naam

draagt , komende by Weehen, in Ooftenryk»

overvloedig voor. De Heer J a c q u i n /im-

mers , heeft waargenomen , dat de Knoppen

niet Eyvormig maar Kogelrond zyn, ge$
Linnjeus dezclven bevoorens hadt opgege-

ven c*>

(6) Roo-

(4) R»/a Gcrm. glob. ralunculisnue glaLris, Caule

™*fyU. a!:e„ minor". F.. al-H,. P.aj. III. p. 4»-

(

J>
71 -S' Cc'^ glob. Ped. glabns. Caule aculei» f/a&

'V^p^oi. ü-, r' Sj FoÜoiis obtuSs. Kola p-.iim 1 «r
1^

»:s Pol. Pimp.glabrü
, Fiorealbo.

J. B. B.ola Pimpineliz foü*
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(6) Roozeboom met de Knoppen rond englad, m*
de Bloemfteelen ftekelig , de Takken en Afdeel.

Bladfteekn uitermaate fterk gedoomd. Hoofd»

Dit zou een Verfcheideoheid van de Pim-
8™;

pcrnelbladige , volgens Hal lek, en de wel- Rtf*Spi.

riekende Veld - Roos van Clusiüs zyn, ko-
w

"sJei£**

mende byna door geheel Europa voor. ZieS*100""16*

hier de naauwkeurige befchryving van het Ge-
was, dat ook in Ssveeden groeit, door onzen

Ridder. De Steng heeft Elsvormige, rcgte,

„ horizontaale 3 ongelyke Doornen , zeer digt

,» by een : de Bteadjes zyn klein , ftomp ovaal

,

„ negen aan een Steel , die ongedoornd is : de

35 Bloemfteelen zyn het fomtyds , maar fomwy-

j, len , en de Vrugtbeginzels dikwils , van onde-

j, ren , gedoomd ; de Bloemblaadjes wit, aan

„ de Nagels geel "
(f).

C7) Roozeboom met de Knoppen rond, en, viü

zo wel ah de Bloemfteelen
, ftekelig ; de cStjL.

Bladfteekn gedoomd, de Steng met Doorn*f"Qhni
'

achtige Stoppeltjes.
c

*

Dee.

(6) Rofa. Germ. glob. glabris , Pedunc hispidis, Caule Pe-

s , Petiolis acu',

as ferratis. Di
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I1L Deeze Noord- Amerikaanfche , door Du-
Af
5
£BL

' leni u s afgebeeld , heeft zeven langwerpig

Hoofd, ovaale, gladde, Vinblaadjes, die maar ten hal-

stuk,
ye ^aagswyze getand zyn : de Blaadjes van

den Kelk onverdeeld ; de Bloem is rood en bloeit

laat in de Herfst,

vin. (8) Roozeboom met ronde gedoomde Knop

/a.
a w

pen ; de Bloemfteeltjes ftekelig ; de Bié
Ruigbladi.

jueltjes m Takken gedoorndj de

Wollig ruig.

Deeze, die in Duïtfchïand, Engeland, Swit'

zerland en zelfs in Sweeden groeit , wordt de

jippeldraagende genoemd , om dat de Vrugteo

groot , als Appeltjes zyn , van eene zwarte

Kleur, rond en ftekelig,- 't welk dezelve vao

andere Appcldraagende, die de Vrugten rood,

als Peertjes, en dus Eyronde Knoppen, gelyfc

de volgende, hebben, onderfcheidt.

U.jJ&j. W Roozeboom met byna Klootronde ghM*

i*.

a
'

***
Knoppen

; Stekelige Bloemfteeltjes ; deSW
fcha en Bladfteelen gedoomd

; de Kelkblaadje

Lancetvormig eenigermaate gefteeU.

(10) R<x>

C«) Ro/a Germ. glob. Pedunculfsque hisp. Caalc acaltó
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(10) Roozeboom met ronde Knoppen * die zo HL

vel als de Bloemfteeltjes ftekelig zyn ; de
Asl^S4

Steng en Bladfteelen gedoomd ; de Bloe-Uoom*

men Kroontjeswyze.

Deeze blyft, wanneer menze in Potten houdt 3^2vS£
en 's Winters in huis zet , niet alleen akyd AM
groen , maar geeft ook het geheele Jaar door

SI°CnC*

Bloem en Vrugt, mids menze voor den Vorst

bewaare : zo dat die met dubbelde Bloemen

,

van deeze Soort , een fieraad der Winterhui-

zen is, hebbende de Roosjes wit of bleekrood

van Kleur.

(11) Roozeboom met Eyronde Knoppen, ^k^Jicb*
zo wel als de Bloemfteelen ftekelig zyn

de Takken gedoomd ; de Bladfteelen onge-j££f**
doornd.

Een der bekendften en gemeenften is deeze

onder onze Roozeboomen , daar men wel veel-

bladige, van bleekroode witte en geele of hoog-

roode Kleur , doch weinig enkelde van heeft.

Clusiüs heeftze de Honderdbladige Holland-

fio) Rtfa Germ. globofis Pedunculisque hispïdis , Caule
fetioüsque aculeatis, Flor. fubumbeüatis. Rofa Mofcharafem-
Pervitens. C. B. Pin. 4ïi. Rofa fempemrens Jungermanni.
CLüs. Hifi. II. App, altera. Dill. Ehb. n6. T.246.f. 3Ig .

(") Rofa Gerro. ovatis Pedunculisque hispidis , Caule hls.

fcht

nibas. Rofa multiplex media. C.
ia Batavica fecnndi. Cuvs. Wft.

l
' Dkeu V. Stuk.
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III. fche Roos getyteld. Gemeenlyk noemt menze

Afd*el - Provence Roozen , waar van de Naamsreden

Hoofd- zo wel als de afkomst onbekend is. Ik zalze

5TÜK' niet nader befchryven (f). Van de bleekroode

vS
™wy'

worden de Bloembladen hier te lande , daar

menze te Noordwyk in onverbeeldelyke me-

nigte teelt, tot het destilleeren van Roozewatcr

gebruikt. Men maakt 'er ook een Conferfeö

Syroop van, die zagtelyk laxeerende is, welke

hoedanigheid dermaate in deeze Roozen heerfcfit,

dat fommige Menfchen door den enkelen Reuk,

in een Tuin vol van deeze Roozen, tot Afgang

worden aangeperst. Derzelver Geur vervult de

geheele nabuurfchap , en maakt dus ecne Roo

zengaard nog heden
, gelyk van ouds , bemiotifr

lyk , zo voor den Reuk als voor 't Gezigt (J>

(12) Roozeboom met de Knoppen Eyronii

en, zo wel als de Bloemfteelen , ftekeli^

de Takken en Eladfteelen ftekelig gedoorni'

Deeze, hier Franfche Roos getyteld , is onder

en naam van Roode Roos algemeen bekend

,



daar men zo wel enkelde als dubbelde van W
heeft , die zo Iterk niet van Reuk zyn als de

Afi
£

voorgaande. Het Gewas komt 'er , in 't uiter- Hoo
lyk aanzien , nagenoeg mede overeen. Van STÜK

deeze Roozen worde een Konferf gemaakt ,
^

"

die eene regt tegenflrydige
, naamelyk famen-

trekkende of doppende en verfterkende hoe-
danigheid heeft , als ook de Honig van Roo-
zen, en derzelver Bladen zyn in de Apothee-
ken gedroogd te bekomen. Mooglyk waren
hét die , met welken de Romeinfehe Vorften
en Veldheeren Kusfcns lieten vullen, om ge-
makkelyk op te zitten, zo Cicero verhaalt.
Wat de reden zy , dat deeze den bynaam van
*ranfch voert , is my onbekend. De Rofa
Prenefnna die haaren naam van de Stad PrlWe , m Italië of Griekenland, heeft, wordt
'er als eene Verfcheidenheid t'huis gebragt.
Alen vindt daar van Witte en Bont- Van

Roode Roozen worden de Meelknopjes

,

% den naam van Anthere Rofarum, en he
Zaad, onder de Winkelmiddelen geteld.

03) Roozeboom met de Knoppen Eyrond en
glad ; de Elom M BMJuüsn

* *i

de fokken ongedotrnd.
ö

Deeze
" " ïs

, Pedunc. Petiolisque hisoid;.
Ca ,. :. t-.t.

a Ipinofa.
J. a, ,
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III. Deezc ongcdoornde Roos is door den Heer

Aro
/
U, HALLER in de Bosfchen der Switzerfche Al-

Hoofd- pen waargenomen , zynde zeer Takkig , hard

stuk. van Bliden , met een welriekende Bloem , hoog

v;£
elwy

Karmozyn- Kleur, in 'c midden bleek , de Vrugt

met zagte Doornen , meest van onderen ,
ge-

wapend en de Bloemfteeltjes, alleenlyk , een

weinig ruig of ftekelig. 't Gewas verheft zig

tot een of twee Ellen hoogte.

R»/aCa- C 14^ Roozeboom met Eyronde Knoppen, dit

mr.1
'*

zo wel als de Bloemfleelen glad zyn; ii

IJST
15" Takken en Bladfteelen gedoomd.

Deeze , gemeen!yk Honds -Roos genaamd»

groeit in 't wilde door geheel Europa, en is

zelfs in Sweeden zeer gemeen, alwaar xnenK

Niupon noemt. Ook valt zy , in ons Land»

op de Heïjen , aan de kanten der Akkeren ö>

Zandgronden , en in de Haagen by
den , op de Veluwe , in Vriesland en elderst

overvloedig ; wordende by Hardcrwyk WW
doom geheten, 'c Gewas is fterk gedoomd en

bereikt fomtyds wel tien Voeten hoogte, zyflde

de Bloemblaadjes als in tweeën verdeeld

bleeker of hooger rood met witte Nagels; de

Bloem redelyk groot , zo wel als de VrugC

die Kegelachtig rond is , glad en rood. #
Vrag-

Cn) Rtfa Gen», ovatis Fecïunculisque glahris, O**

«ncatnato. c. S . Fin. Rnf- canina „ur*o dia». 1*
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Vrugten zyn inzonderheid van deeze Soort in III.

gebruik , om dat zy in grootte uitmunten ,
Afd
£
£l.

wordende dezelven , onder den naam van Cy- Hoofd»

nosbaton of CynorJmdon , na dat het Zaad 'cr
STüK-

uitgenomen is, gedroogd zynde, 't zy in Poei-
^ƒ

'lJSr

jer of in Afkookzel , als een Bloedzuiverend

Middel aangepreezen. Een geheel Werkje is

over de kragten vaa dit Gewas , onder den

naam van Cynosbatologia , in 't licht gegeven,

't Gedeftilleerde Water der Bloemen is niet

minder geurig, dan dat van de gcwoone Tuin-

roozen. De Konfcrf heeft een famentrekken-

de hoedanigheid ; maar het voornaamlte gebruik

,

dat men 'er van heeft , zyn de ingelegde Vrug-

ten of Roozenknoppen en derzeiver Geley tot

verfrisfehing en verfnapering : want dat het

Sponsachtig Uitwas , op de Takken van deeze

Roozeboomen groeijende , genaamd Spongia

Cynosbati , of de Wortel derzelven tegen de

Hondsdolheid of Watervrees zou dienen, vindt

by verftandigen weinig geloof. Deeze Spons-

jes, die men ook tot andere gebruiken heeft-

aangepreezen , zyn Nesten van zekere Gall-

Wespen
, gelyk een ander glad Uitwas der

Hondsroozen of dergelyke Wilde Roozeboo-
men , 't welke door zekere Boor - Wespjes
Voortgëbragt wordt (fj. Verkeerdelyk zyn dee-

ze

ft) Zie het I. Deels XII. STOK van deeic Natuurlyü

O a
». Dlu., v. STUK.
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in. ze Uitwasten vnor het Bedeguar der Arabieren

AFn
x'

EL
' gehouden en dus in de Winkelen genoemd

Hoofd- geweest (f).

xv. ( I 5) Koozeboom met de Knoppen, die Ef

R»/a i'ndi. ronii zyH , Zo wel als de Bloemjl-ekn

oostindi- glad, de hladfieelen gedoomd, de Takken

fche
* byna ongedoornd.

Deeze groeit , zo wel als de Negende Soorti

in China ; doch beiden zyn /y van de gemeen-

lyk zogenaamde Chineefche Roos wel te onder*

fcheiden. Petiver beeldt deeze onder den

raam var Rofa Cheufan af, en fchryft 'er een

Vrugt als Geneverbesfen aan toe. 2y heeft

de «roorte van de Lvllerbesfen
,

volgens onzen

Ridder. De Bladen beftaan uit vyf Vïnblaad-

jes, van onderen Wollig, van boven glad : de

Bloemfteelen zyn lang en enkeld: de Takken

hebben hier en daar een fyn Doorntje.

jcat.
(i<5) Roozeboom met Eyronde Knoppen dit

. (16; At/a Gerra. owiii glafuii , Pedimc. C-auleque bi**'

joris f«lio
f Fmftu longo peiwklo. Dux. Eub. \n- T,M*
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ongetoomde Blaujleeien en hangen-

de l rugten.

Onder den naam van Roos met Bladen als
j

van de groote Pimpernel , met cene lan^e han-

gende Vrugt, is deeze door DiLLEMüsaf-
geb eld en befchretvcn. Haare Groeiplaats

wordt gcfteld in Europa.

( . 7 ) Roozeboom met Eyronde gladde Knop'

pen ; de BloemJ'teelen jtekelig ; de Takken
R<

en UladJ'teden gedoomd. &

Ruim zo gemeen als ééne der gcmeldcn is

deeze Soort , die men Witte Roos noemt, ia

de Lusthoven van Euiopa, uigaar zy de Bloem*

pHcn en Wandellaantn niet minder verfiert

doordif n zy een Boomachtig Gewas maakt

veel hooger dan de Provence of de Roode

Roozen, komende daar in naast aan de Kg'an-

tieren. Indi: n het de eerfte van DonuNéus
»,' $elyk de Heer Murray vastftelt, dan

fch\nt zy ook niet in 't wilde te groeijen in

ons Wereldsdeel , hoewel de Heer J a c q v 1 n
haar in 't Kreupelbofch by Weenen vondt en

Gerard in Provence. Ray heeft op^c-

pieikt, dat 'er, behalve de groote, die in ie

Haa.
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HU Haagen van Engeland, zegt hy,, zeven of agt

Afdeel. yoeten n00g gr0eit , een kleine is , die de

Hoofd- Roozen ook wit, doch in 't midden een wei-

STUK* nig rood heeft , welke hy daar van in
v
Soort

*£!
lwy

'
niet oordeelt te verfchillen. De laatfte, ook

in Provence voorkomende , daar men de ge-

woone Witte Rcos in de Tuinen heeft, hadt,

volgens GiRiDEt, niet meer dan anderhalf

of twee Voeten hoogte. De Bloemen zyn

,

gelyk men weet , ongemeen zoet van Reuk

en lierlyker dan andere Roozen. Het Water,

daar van gedefinieerd , wordt in 't byzonder

tegen de Oog-Ontfteekingen aangepreezen.

Roozen I-)e na
,
am van R°°zcn van Damask (R^«

p-ma"k
Damascence ) wordt dikwils aan de genen die

am" ' men Provence- Roozen noemt, als of dezelven

van Darnaskus in Syrië afkomftig waren ,
ge»

geven, Sommigen fchryven dien naam aan de

gewoone Witte Tuin - Roozen toe, 't h ze-

ker dat de afkomst der Roozen , die mea in

Europa heeft , niet even zeker is ; doch dat

zy allen uit ééne Soort zouden gefprooten

zyn, gelyk de vermaarde Doktor Gera rD

wil , is uit het aanmerkelyk en weezentlyk vcr'

fchil der Takken , Bladeren en Knoppen, en afr

dere hoedanigheden , hier opgenoemd , " iet

waarfchynlyk. Men kan ligt toeftemmen , dat

de zes cerflc Soorten veel overeenkomst met

de Hondsroos hebben , maar het verfchil van

dceze, van de gewoone Roode, bleekroode en

Witte Roozen , als ook deizelver verfchil ca-



ckr malkanderen , in 't byzor.dcr de tegcnltxy- Ht

dige eigenfchappen , deen blyken. dat 'er wee- t •

zentlyk verïchulende Soorten zvn ,
tusfchcnHoj**

welken men wederom veele Verfcheidcnhedeo

heeft ; zo dat het eigentlyke onderfcheid der
fc

-

4-
*r

Soorten van Roozeboomen , van welken Mun-
iikc 'er dertig gekend hadt , waar onder

écne met een purpcrblaauwe Bloem , naauwlyks

te bepaalen, en misfehien door de Natuur niet

bepaald is.

R ü b u s. Braamboos.

De Kelk is hier ook in vyven gedeeld , met

vyf Bloemblaadjes , maar de Vrugt een Belle,

die uit eenzaadige Korrels beftaat.

Het getal der Soorten , thans vyftien , is in

elf Hecfterachtigen en vier Kruidden verdeeld.

De gewoone Braamboozen maaken daar van de

Eerfte uit, als volgt.

CO Braamboos met vyf- en dritvirmige Bla. i.

den , de Steng gedoomd, de Bladjteelcnu^"
1

met Sleuven. ucw «.>ne

Deeze brengt de Gewoone £^3™^^^!**°'-*

voort, van roodc en witte Kleur,
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III. naar dezelven in 'c Eranfch Framboifier , in 't

Afdeel. Enge]fch Rasberry . Tree getyteld. De Vrugten

Hoofd- zelf noemen dë Quitfchers Htmbetrtn of Kin-

iTUK
* beeren , en wy ook wel Hinnebefün. Id

vi^"
lwy

' Sweeden , alwaar zy ook groeijen , is behalve

de gemecne naam Ballon , die van Eringbaer,

Fallbaer en Brombaer of Ullbaer bekend. De

Laplanders hectenze Gapprmurie , *t welk

eenigszins naar den Spaanfchen naam Cargamo-

ras fchynt te gelyken. De Latynfche Ruims

JdcBus , by welken 'er Dioscorides van

fpreekt , zou van den Berg Ida in CriekcDland

afkomftig zyn. . Op Steenachtige Gronden, dis

woest leggen , komen de Braamboozen in Swee-

den , Engeland % Duitfchlaod, Vrankryk en Ita-

lië , ja zelfs aldaar in de Bosfchen , wild voort;

doch hier te lande vindt men ze niet dan in

de Hoven.

't Gewas beftaat uit Stengen , die veclen te

gelyk uit cenen Wortel fpruiten , welke in

t voortloopen naauwlyks te bedwingen is. £e

Takken zyn met fclierpe Dooroen gewapend,

en draagen Eladtteclen van drie of vyf ovaale

Bladen, van onderen wit en Wollig, van bo-

ven helder groen. De Vrugten, iedereen be-

kend, zyn zeer Sappig en aangenaam rins van

Smaak , van ecre verkoelende hoedanigheid.

De Syroop darir van gemaakt , als ook het ge-

defileerde Water en de Geest, worden onder

de Winkelmiddelen geteld. Een geurige en

zeer kragtigc Wyn kan 'er van gemaakt *or-
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den. De Toppen, Bladen, Bloemen en *
"J^-

vype Vrugten, zyn wegens de famentrekkende x.

hoedanigheid vermaard.
s^uk.™"

(2) Braamboos met drievinnige van onderen

Wollige Bladen, de Bladfteelen rond, de

Steng gedoomd. westindi.

In Virginic cn Kanada groeit deezc Soort
fc" c -

van Braamboozen , welke zeer aangenaame

Vrugten draagt , en deur een blaauwen VVaa-

ne of Europifche, welke

8
in Virginie ook

groeit , onderfchciden wordt. In Pcnfylvanic

vondt Kalm dezelve een groot Onkruid op

de Zaayhnden te zyn , maakende , door haare

langs den Grond voortloopendc Ranken , de

woest leggende of verlaatenc Akkers gcvaarlyk

tc bewandelen : want het Gewas hadt onge-

meen feberpe kromme Doornen. De Vrugten,

die het draagt , zyn gewoonlyk zwart, doch

fomtyds ook rood , rinfer en aangenaamcr dan

de gewoone Braamboozen, zegt onze Ridder.

Daar te Lande wordt 'er Wyn van gemaakt.

C3) Braam-
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III. Q2) Braamboos met drievinnige kaai; Bladen,

ArpEEL. de Stengen en Bladfteelen met ftyve

Hoofd- Haairtjes bezet.

*ll

ni. Deeze , in Kanada alleen door Kalm ge-

^T****" vonden , kan daar van te regt den bynaam

Rm'ge. voeren. Haar verfchil van de voorgaanden is

uit de bepaaling blykbaar.

iv. (4) Braamboos met drievinnige , van onderen

ltfcLu
T
' Wollige Bladen, de Steng ruig, hebben-

Motukkï- de , zo wel als de Bladfteelen , kromme
lfi:c

* Doornen.

By Rumphiüs is deeze, onder den naam

van Kleinbladige Molukkifche, voorgelteld, in

vergelyking met de Grootbladige Braamftruik,

die aldaar ook groeit , en Bladen als van de

Wilde Wyngaard heeft. De Bladen zynget*"

zins kleiner dan in de Europifche Braamboo-

zen ,
naamelyk een Vinger lang en twee Vin*

geren breed , zo hy zegt , en daarom is de

bynaam van Kleinbladig hier verkeerdelyk over-

genomen, 't Gewas wordt een hooge Heefter,

die lterk gedoomd is, met kruipende Worte-

len , en draagt Vrugten als onze I

doch Waterig en laffer van Smaakt

(5) Braam-

h) Ruius Foliis ternatij nudii , Canlibus PetioÜsque

(4) Ruiui Fol. tern. fubtus tomentofis, Caule hlito.Pet'
"

toque Acoleis iccarvis. Rubus Moluccanas parvifolins. tóf*
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O) Braamboos met drievinnige, van onderen m.
Wollige Bladen, de Steng, Bladfteelen^^
en Bladen, Wollig met kromme Doornen. Hoofd*

Ceeze, door Sloake op 't Eiland Jamai- v
"

ka gevonden , kwam in alle opzigtcn , byna **t''7*~

met de gewoone Europifche Brummelen, thansi.'

u h'fckryven, overeen; doch kadt de Takken
en liladen Wollig , de Bloem en Vrugten

U'-iner. Hier is de Braam met dubbelde witte

Bloemen, van Magnolius, t'huis gebragt.

(6) Braamboos met drievinnige, bykans kaale vr.

Bladen , de zydtlingfe tweekwabbig , de

Takken rond en gedoomd.
^
Blauwe

De Vrugten van deeze Soort , die op de
Ca '

Veluwe , in Gelderland en elders op de Hei-
jen voorkomt , noemt men Blaauwe Brumme-
Ir.i. Het Gewas fchynn weezcnnlyk van het
volgende te verfchillcn ; hoewel men het mede
dikwils onder den naam van Braamen bcgrypt,
op plaatfcn daar het een zo wel als 't andere
groeit; gclyk in Swccden, alwaar die van Goth-

Iand

n
* *m. V, STUK,
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Hl land hetzelve Pfalmb ter , de Smalanders Bi>

'Afdeel
oern ijaer herten , enz. Het Loof is laa^er,

Hoor»- minder Takkig en donkerer , de Takken zyn

«tuk. zeer fyn gedoomd, de Vrugten blaauw.

vtt. (7) Braamboos met vyfvinni% gevingerde en

™/«
S

,{

r*~ drievinnige Bladen, de Takken en M
Braaracn. fteelen gedoomd.

Men noemt deeze , die Heefterachtïger en

hooger is van Gewas , gemeenlyk Braamen of

ook Lrummelen , in Vriesland Tonbeijen. De

gewoone naam ;

s in Er.ge'and Brambles of

Black^erries , in Vrankryk Ronce en in üuitfch-

land Braemen. Zy groeijen in 't wilde door

geheel Europa. Zeker Bofch , by Bern in

Swkzerland , wordt , wegens de menigvuldig'

heid van deeze Braamen , BremgarUn gehetfl»

zegt de Heer Hall er. De Vrugten,^-

komen ryp zynde , zyn niet onaangenaam f

en dezelven kuunen , als men niets and*

heeft , in 't gaan door drooge Zandige plaat*

fen , tot verfrisfchinge (trekken. Ray ver-

haak , dat rricnze in Engeland Schaldèern'et

noemt
, dat is Schurftbesfen

, om dat zv iQ

m
(7) XuiutTol. quinato-digintrt tcrnariiq.ie, Cw!«**

• y. aubus Florc albo pleno, Magn. Htrt. :
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Kinderen , die dezelven veel eeten , de Dau- III.

worm en Zeere Hoofden veroirzaaken zouden. a'»eél.

Onryp zynde , bevatten zy zekerlyk een on- Hoofd-

gezond , wrang , Sap , dat echter als een Sa STük.

mentrekkend Middel dienen kan, wordende de
n

.ƒ
*ly*ï*

Bladen daar toe ook wel , inzonderheid in Gor-

geldranken voor Kwaaien van Mond en Keel,

gebruikt.

De Groote Wilde Braamen worden in 't

Griekfch Batos genoemd en derzelver Vrugten

heeten deswegen Mora Bati , die men in 't

Rob en Mei Diamorum behoort te gebruiken

en niet de Braamboozen , ten zy men de/elven

rood en onryp neeme : want in die Winkel-
middelen wordt een famentrekkende kragt ver-

eiTcht. In de Wildernisfen van ons Land, in.

zonderheid in de Voetpaden , daar door loo-

pende , veroirzaakt het Gewas van deeze Wil-
de Braamen , 't welk , aan den Grond raakende

,

weder Wortel fchiet , als natuurlyke Voetan-

gels , die een onverhoedfen Wandelaar ligt

doen tuimelen en dus dezelven niet gemakke-
lyk maaken te begaan ; terwyl men zig ook
deerlyk kwetzen kan aan derzelver fcherp ge-

doomde Takken , die oud wordende eeniger-

maate hoekig zyn.

't Gewas is ongemeen fraay met de natuur-
lyke Kleuren uitgegeven , door den Erlangen
Hoogleeraar S c h m i d e l , die de Afbeeldin-
gen van alie andere Autheureu , zo ten opzigt

van
ft, D&EJL. V. STWU
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III. van het Loof en de Geftake , als van de Bloem-

Artoz£i~
evi Yfygtmaakcnde deelen vergelykt, en aan-

p < i: D merkt, dat de Bloemblaadjes zeer flap en teder

stok. zyn f
waar yan het getal dikwils meer en van

r«iwy.
zes tot den ^ doch doorgaans vyf is, in deezc

V'gt
'

Soort ,
zynde het getal der Meeldraadjes om-

trent anderhalf honderd* Van de Stylen en

Vrugtbeginzels komen doorgaans tot veertig of

vyftig in ieder Bloem voor, doch waar van het

derde deel, op 't hoogfte, tot Besfen of Kor-

rels voldraagt , zynde derzelver Stoel rondach»

tig, niet picramidaal gelyk in de Eraamboo-

zen. De Bladen zyn digt aan den Wortel

meest vyfvinnig , naar boven toe drievinnig,

en aan den top komen fomtyds enkelde vooi

De grootften , zegt hy , hebben de Rib ge

doomd, de kleinften fomtyds ongedoornd. fo

zeer drooge Gronden vindt men de enden der

Takken , de Bloemfteelen en Bladen , met eene

gryze Wolligheid bekleed. By den oirfproög

van ieder Bladfteel zyn twee Stoppeltjes.

vetter de Grond is , hoe zwaarder getrost &
Bloemen en Vrugten voorkomen. De Stengen

of Hoofdtakken leggen , in het wild groeijende

Gewas, altyd neder of kruipen langs den Grond,

doch de kleine , jonge Takken verheffen z>S

opwaards. Behalve de Verfcheidenheid die wit-

te Vrusten draagt, en die met dubbelde wit-

te Bloemen , als iets raars in de Tuinen g
c

'

houden wordende, heeft zyn Ed. ook een * 1
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gedoomde en anderen ongetekend (*). Met III.

dubbelde Bloemen zyn decze Braamen in den
Afd

x
fi^.

Elfaz in 't wilde waargenomen (f). Hoonj*

(8) Braamboos met gevingerde , tien- y vyfen vin.

drievinnige Bladen , de Takken onge- nJdln}^
doornd. „ Kanada-

fche.

Van deeze Kanadafche , ook door den Heer
Kalm waargenomen, zyn de Takken paarfch-

achtig , de Bladen Lancetvormig
, wederzyds

kaal, zeer dun, met fcherpe Tandjes: de Blik-

jes Lancetvormig ; de Stoppeltjes fmal enfpits.

Miller heeft 'er de Afbeelding van ge-

geven.

(9) Braamboos met enkelde gepalmde Bladen; ix.

de Takken ongedoornd , veelbladig en veel-ojUVl*
bloemig. weirickcn.

Deeze, in de Openbaare Kruidhoven bekend,
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In * en insgelyks uit Kanada afkomftig , voerc by
Af

x
EEL, Cornuti , die haar in Afbeelding gebragt

Hoofd- heeft , den naam van Welriekende Braam-
«tüK- boos.

ifoiucca- ( IO) BraamDOOS met enkelde Hartvormige gu

nas. hvabde Bladen, en neerleggende gedoorn-
Brcedblad:- &

Dit is de Breedbladige Molukkifche Braam-

boos van Rümphius, die te regt deezen

naam mag voeren , om dat zy veel breeder van

Blad is dan de voorgaande Soorten. Het gc-

heele Gewas is met fyne Doornen zo digt be-

zet , dat men het naauwlyks kan aanraaken

,

zelfs de Bladen , die de langte hebben van zes

ofzeven Duim , en nog meer breedte , in figuur

gdykende naar het Loof van dén 'Wifóen

Wyngaard. De Vrugten zyn beter dan die

van de gemelde Kleinbladige
, groeijende oofc

op Ambon.

xr. (u) Braamboos met enkelde langwerpig Hut-

JpSai'* vormige , Zaagswys' getande Bladen; de

Takken ongedoornd , 'zf Gewas Hesfar-

Dit is een klein Heeftertje , in Japan groei-

!
Fol. fimpücibus Cotdatis



!. COSAMD&IA. 823

jende, inet eed regtopftaande ,
gladde, wein,S

A ™v
getakte Steng , waar aan gedeelde Bladen over- ™
hoeks , die wederzyds glad zyn. Aan 't end Hoor»

der Takken komen enkelde Bloemfteekjes voort ,

ïT°**

draagende Bloemen met ronde witte Blaadjes^' 7"

in een kleine Kelk.

De vier laacfte Soorten , als geheel Kruidig

zynde , laat ik voor de volgende Afdeeling

PÓTENTILLA.

Een Kelk in tienen gedeeld ; vyf Bloem-

blaadjes : Zaaden die rondachtig en naakt zyn

,

aan een kleinen Sappeloozen Stoel gehecht ,

«yn de Kenmerken van dit Geflagt * welks

Bloemen veel naar die der Aardbefién gclykeiu

Het bevat zeer veele Soorten , waar onder

alleenlyk de Eerfte Heefterachtig is, naamelyk

(i) Potentilla met gevinde Bladen, de Steng ^
Heefterachtig hebbende. f>«1v!
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Hl. groeit natuurlyk in Engeland , als ook in Swec

Afdeel.
en s^j. je> Het onderfcheid , dat zig tus-

Hoofd- fchen de Engelfche of Jorkfche en de Siberi-

st«k. fcne openbaart, naamelyk, is niet grooter , dan

vipf^'it gene 'er in verfchillende Planten , daar van,

uit Siberië wordt waargenomen. De Autheu-

ren hebben het Gewas onder den naam van

Pentaphylloides befchreeven , en het is by ver-

fcheidene in Afbeelding vertoond, wordende

van de Oelanders Tok geheten. Zonderling,

dat hetzelve dus de koude deelen van Europa

alleen verkiest tot zyne Woonplaats. Gme*

L 1 n heeft het in Siberië gevonden , met

van een of twee Ellen hoog, bezet met Steel-

tjes , waar aan een Blad , diep in vyven $>

deeld , van boven groen , met witte Haantjes»

van onderen geaderd en minder Haairig, en&
veel naar die van het Vyfvingerkruid gelyfe»-

de: doch in het gedroogde Exemplaar

,

zyn Ed. uit Daurïe overgezonden , waren de

Bladen weezentlyk gevind. De Bloemen

men enkeld aan 't end der Takjes voort, &
van het gezegde Rys zydelings uitgemoeten

waren. In een laager Gewas van dien zelfden

aart, niet hooger dan een Voet opfchietende,

waren de Bladen dikwils uit zeven Vinnetjes,

even als in het Jorkfche , door Ray befchreevö»

en Htejler -Pyfblad genaamd, waar in

de eigenfehap als in de Siberifchen ,
van na*

melyk aan de Takken af te fchilferen,

genomen werdt.
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Calycanthüs. Kelkbloem.
AfÏeklS

Een vyfbladigé, Kruikachtige Kelk, met ge-
Bo *;^

kleurde Blaadjes fchubbig bezet. Veele Stylen 5XÜK .

met een geklierden Stempel. Veele Zaaden, p ijLr
die geftaart zyn , binnen een Sappigen Kelk""'

vervat. Dus zyn de Kenmerken van dit zon-

derlinge Geflagt van Planten opgegeven , waar

toe men twee Soorten betrokken vindt.

(i) Kelkbloem met de binnen/te Bloemblaad» i.

jes langst.

Dit Gewas, in Karolina groeijende, maakt Karoiim-

volgens Catesby een Heefter van agt of
rchc*

tien Voeten hoog , met Bladen als van den

Kornoelje - Boom , welks Bloemen , uit dikke Ko-

perkleurige Bloemblaadjes beftaande , veel naar

die van de Gefternde Anemone gelyken , heb-

bende een Kelk met omgeboogen Blaadjes,

van de zelfde Kleur. Gedagte Autheur heeft

het Gewas , welks Bast Kruiderig is, naar

Kaneel ruikende , in Europa ingevoerd , alwaar

het driederley Naamen bekomen heeft , die

geen van allen door onzen Ridder goedgekeurd

zyn.

Cen. 639. p. JH. Fig. XIII. Gen. 039. p. 400. But-

«afleiia Fol. ovatis acuminatis , Caute fiuticofo Miix. Di3.
T

- *o. Beuieria Tetalis Coriaceis oblongs Stc Ehilet ftfiP.

T
- n. ftutex Cotni foüs Sec. CATESB. Car. I. p. T. 4*'.*

***** r* n. 9z.

P s
H. KÉïL V. StuS,
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m. zyn. Dus hadt de Heer düHamel hetzelve

Afdbïl.
j}utneria met Anemones Bloem , en de Heer

Hoofd. Ehret Beurend geheten. De Heer Mil-

itük. ler hadt hetzelve Bafteria, naar mynen thans

r«iuy- overleeden Vrind, Doktor Ba ster te %
V'&t

'
rikzee, getyteld , en gaf daar van voor reden,

„ dat hy zulks uit Vriendfchap en Achting voor

„ denzelven hadt gedaan, om dat die Heer in

„ zyne kostbaare Tuin veele ongemeene Plan-

„ ten bezat , welken hy niet kaarig was, aan

„ zyne goede Vrinden mede te deelen." Lm-

NiEus hadt, geloof ik , niet beflooten , de Naam*

geeving zo ver uit te breiden , of alle dc zoda*

nigen , die wel in Geleerdheid uitmuntende

,

doch geen byzondere bevorderaars der Kruid-

kunde waren , daar in te begrypen. Onder-

tusfehen is evenwel naderhand , door wy'01

mynen Vrind , niet weinig ten dienfte van de

Kruidkunde uitgevoerd (*).

lh (2) Kelkbloem met de binnen/te Bloernil^'

ff er in Japan waargenomen , was van Nan-

quin en dus uit China derwaards gebragt, ö>

jes kleinst.

Dit Gewas , door den vermaarden Kae«-

(z) Cutyanthut Petalis interioribus minutis. t« O* 6*

Robay. JCAempf, Amm. $ 7 ,. T . «7».
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werdt, wegens zyne fchoonheid, aldaar in de UI.

Tuinen aangekweekt. Het hadt de Takken x.

*~

vol Merg , ongeregeld bezet met dunne Tak- Hoofd-

jes en Lancetswys ovaale Bladen, effenrandig,
ST"^

fterk geaderd, wederzyds glad. Voor het uit- n,-a .

komen derzelven, in 't vroege Voorjaar, open-

baarden zig de Bloemen, van eene Sterachtige

figuur , uit agt groote Bloemblaadjes beftaan-

de , en van binnen even zo veel of meer klei-

nere Bloemblaadjes hebbende ,
geelachtig met

Bloedkleurige Stipjes, omringende een pierami-

daalen Styl of Stamper. De Reuk der Bloemen

was als die van Violen , doch lastig, zo men
ze veel rook. Het Zaadhuisje was anderhalf

Duim lang , met Schubben bekleed , Koffykleu-

rig bruin , in een weeke Pap eenige Zaaden
als Turkfe Boontjes bevattende , van een Olie-

achtigen, bitterzoeten Smaak.

XI. HOOFDSTUK.
Befchryving van de Veelmannige Hee-
sters, Polyandria , dus wegens het onbe-

paalde getal van Meeldraadjes genaamd , waar
onder de verfcheide Soorten van Kappers ,

Cittus en in 't byzonder de Theeboom, voor-

tomen.

£y Plantgewasfen , in deeze Klasfe , wor-
den Veelmahnigen getyteld, om

dat bet getal der Meeldraadjes in dezelven zeer
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III. groot is , zynde die altemaal op het Vrugtbe-

Afdeel ginzel gepiant , cn niet in den rand van den

Hoofd- Kelk , gelyk in de voorgaande Klasfe plaat?

«tuk. heeft ; welke onderfcheidmg van meer belang

viteT
Wy

' is » dan hct agéotlyfeé getal der Meeldraadjes.

;

' Onder de Eenwyvigen, gelyk byna alle Heeites

zyn, komen 'er voor die de Bloem Etn-,

Drie-, Fier-, Fyf-, Zes , Agt, Negen, Ttn

en Veelbladig hebben. Hei getal der Geflagten

van Heelleren is hier veel kleiner, dan dat dö

Boomcn is geweest.

Dit Gcflagt heeft een Eenbladige geflootene

Bioem , met eenen zesblad igen gefchubde»

Kelk, zynde de Vrugt eene veelhollige, ^
zaadige Befie.

j. De ecnigfle Soort (i), in Zuid - AmeriW
°°k in de Westmdiên groeijende, is een O

Kr
f

3«dtaa.
WaS ]an"S dC Boomen kruiP c en °P

dezel
'

gende/"* ven Wortel fchiet, als een Bygewas,^
Heefteracfttig , met neergeboogene of hangel

Ranken. Klimmende Marcgraviu , met de Vra-

ten Scraalswyze geplaatst, heeft PlüMiï"

fhyllhidi fondenti nffinis major, Folio crasfo fubrotun*

Slokh. Jém. .,. Hifr U p. 74 . T, 2t. i. U
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deeze getyteld. De Bladen zyn in byzondere HL
Planten van geheel verfchillendc figuur, zo de*™**1*

Heer J a c q u i n aantekent
,

Lancetvormig , Hoofd.

Eyrond, ovaal of Zeisfenvormig. De Bloemen*™* .

maaken Kroontjes uit, aan 't end der Ranken
, ni

*'*,iT
beftaande uit menigvuldige Steeltjes , van gely-

ke langte , in 't ronde geplaatst en horizontaal

uitgebreid. De Bloemen verheffen zig , zynde

naakt, met een afvallend Blad en Kelk. Het
midden van het Kroontje wordt beflagen door

Bonigklieren , ongedeeld, dikwils vyf in getal,

opgeregt, de figuur hebbende ah van een Helm
of van het bovenfte Bloemblaadje der Bloem
van het Kruid, dat men Wol fs wortel noemt,
met den Mond naar den omtrek geplaatst, lom-

tyds Bloemdraagende , forntyds niqt. De Vrugt
is doorgaans in tien Holligheden verdeeld , be-

vattende het Zaad in een hoogrood? Pap, vol-

gens den Heer Jacqütn, die dit Gewas in

de Bosfchen der Karibïfche Eilanden vondt
,

wordende hetzelve van de Franfchen Beis dts

Couillcr geheten.

Tri l 1 x.

In dit Geflagt is de Bloem en Kelk, beiden,
dricbladïg

, de Vrugt een vyfhollige Befie met
veele Zaadcn.

De eenigfte Soort (i), Jacquinia door Mc-
T

TB,***»

J
l
) TtUix. Syst. Nst. Vtgt mi. Gen. ij ij. p. *<>;. Mau. G*dc»

» Deu. y. stobi

? 4
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IH. tis genaamd , groeit by Karchagena in de

AFD
xl" Westindiën. Het is een Heefter van twee

Hoofd- Vadem hoog , zeer Takkig , met ronde ruim-

BTVKt
achtige Takken. De Bladen , overhoeks ge-

vpï™*' P^aatst i zYn Hartvormig ovaal , gcfpitst ,
Zaag*

wyze getand, eenigermaate ruig, byna Schild*

vormig opSteelen, die rond en glad zyn. De

Bloemen , door de Meelknopjes geel , komen

meest aan 't end der Takken voort , en hebbes

ieder haar eigen Steeltje, dat rond en ruig i

Capp. aris. Kappers.

De Bloem en Kelk zyn , in dit Geflagü

beiden v vierbladig ; de Kelk Lederachtig;*

Vrugt een Doppige Befie, die gefteeld is,m«

ééne holligheid.

Het bevat thans dertien Soorten, onder^
ken de Gewoone de eerfte is, als volgt,

i. (U Kappers met enkelde eenbloemige

fiZj?"
lJes > Doornachtige Stoppeltjes

,
aftM

^Gcdootn- Bladen en ovaale Zaadhuisjes,

Deeze Soort groeit in de ZuidefyW dec'r'

Syn. Nat

203. Mst. MaL zjp. R. Lutdi. 47< CBO»

Ttmpt. 74«. Capparij Sicuh duplicati Spin* ,
^° 1
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van Europa, in de Levant en in Barbarie. III.

Garidel zegt , dat menze omftreeks Aix
FD*EI~

in Provence overvloedig in de Muuren ziet Hoofd-

groeijen, en niettemin verbeeldt hy zig , dat

dit Gewas uit Italië of van elders derwaards «;«.

overgebragt zy , wordende omftreeks Toulon

in menigte aangekweekt. Natuurlyk groeit het

op 't Eiland Galeta , als ook omftreeks Tripoli

en Aleppo in Syrië, zo Rauwolf aantekent.

Men geeft het in de meefte Taaien van Eu-

ropa , met eenige verandering , den Latynfchen

of Griekfchen naam ; gelyk het dus de Italiaa-

ncn Capparo, de Franfchen Cappres , de Engel

-

fehen Capper en de Duitfchers Kapptrn nee-

Het is een Heefter , wiens Takken niet

minder haakig en fcherp gedoomd zyn dan die

der Braamboozen , fpreidende zig , wanneer

menze niet onderfteunt , ook in 't ronde langs

den Grond uit. De Bladen, daar aan groei

-

jende
,
zyn in de eene fpits ovaal , in de an-

dere ftomp en byna rond , 't welk eene Ver-

fcheidenheid uitmaakt, by Lob el duidelyk

afgebeeld. Tot de eerfte behoort die , waar
van Boe co ne fpreekt , als op Sicilië groei-

ende, met dubbelde Doornen. Uit de Oxe-
kn komen enkelde Steeltjes met ronde Knop-
pen, die open gaande witte Bloemen uitgeeven

,

fPl lange Meeldraadjes , met een zwaar getop-
Uq Siyl , en daar op volgen Eyronde Vrug-
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UI* ten, vol kleine Zaaden, die roodachtig of Nier-

xi.

EL
vormig zyn.

Hoofd- De vermaarde- Toürnefort heeft deeze

STÜK * Bloem en Vrugt der Kapperen zeer fraay 'm

wv5r
WJ "

-Plaat vertoond. Men gebruikt, in de Genees-

korist , noch de een noch andere ; maar de Knop-

pen worden afgeplukt , eer de Bloemen out-

looken zyn , en dan, eenige Uuren gedroogd

zynde , in Azyn gezet , met eenig Zout. Dee-

ze ingelegde Kappers gelyk menze noemt,

(trekken tot opwekkinge van de Eetlust en tot

verfrisfchinge of tot Toefpyze inzonderheid by

Vleefch of Vifch. Sommigen hebbenze ,
als

een openend Middel
,

tegen de Miltzugt aan-

gepreezen. De Bast der Wortelen ,
gedroogd

zynde, is onder de Geneesmiddelen in gebruifc,

komenda in verfcheide SamenftelzelsderOudea.

c
n. (2) Kappers met enkelde lenbloemige Steeltjfii

ë$ÏZat
Doornachtige Stoppeltjes, en EyrondeM'

Cglon- derzyds gefpitJle mdenm

Een Ceylonfch Gewas , dat naar het voor-

gaande veel gelykt, doch door de fmalheiddet

Bladen
, die by Wilgenbladen vergeleeken wor-

den, daar van verfchilt , zou deeze Soort uit-

maaken.

(3)
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{3) Kappers met Kroontjes-Bloemen , gedoorn- III.

& Stoppeltjes en Eyronde , uitgegulpte , ^J"*'
Jaarlyks afvallende Bladen. Hoofd»

Een Malabaarfch klimmend Boompje , dat m.
gedoomd is , met bleeke Palmbladen, van Plu-

Pffggg.
ienetiüs afgebeeld , maakt deeze Soort uit, ge.

welke de Bloemen aan Kroontjes van enkelde

Eloemfteeltjes ,
op 't end der Takken, draagt,

en Befie-achtige Vrugten.

(4) Kappers met Kroontjes Bloemen , de Bla- iv.

den doorgaans digt by een. Dtgtbwi*

Onder verfcheide nieuwe Soorten van dit Ge-
8

*

flagt, welken de Heer J a c qu i n in de West-

indien waargenomen heeft , is deeze een Boompje

doorgaans zeven Voeten hoog , 't welk in digte

Bosfchen dikwils twintig Voeten hoogte bereikt.

Het heeft Lancetvormige Bladen , tropswys'

groeijende, de Bloemen zyn een Duim breed,

en de Vrugten donker paarfche Peultjes van

een of anderhalf Duim lang
, bevattende, in

een witte zelffhndigheid, eenige weinige Nier-

achtige Zaaden.

(5) Kap-

U) Ctpparls Ped. umbellatis , Stip. Spinofis, Fol. mnu's
°^tis emarginatis. Atbuscula Baccifcra fcandens fpinofa, Fol.
Baxi paHidioribus. Pluk. Ma%t. 27. T. 338. f. 3. Burm. Fl.

(-v) Qapparis Ped. umbeLIatis , Fol. pasfira confertis. Sp>
Pi*i». 1S74. Capparis frondofa. ]kc<± Awr. Hiji. 1*2. T.

Diu. v. fmk



23<5 Veelmannige Heesters.

III. (5) Kappers met Kroontjes - Bloemen » blyven-

Afdeel. Lancetvormige Bladen, die van onde-

Hoofd- ren Wollig zyn , en agt Meeldraadjes.

8TU
y* De Takken van deeze Soort zyn Roestkleu-

ftrngi-ng en ruuwachtig ; de Bladen Lancetvormig

,

ïóè«ki«i gefteeld , effenrandig. Hier wordt de Heefltr

xise- achtige Cratceva t'huis gebragt , welke Doktor

Browne op Jamaika waargenomen heeft,

hebbende Trosjes van Bloemen in de Oxelen.

V1> (6) KappeTsmeJ eenbloemige Steeltjes, blyven-

Ba
£fo\*'

^ laT1gwerPïg Eyronde , bepaald getroptt >

baarfe. naakte Bladen.

Dit Gewas groeit aan de Kust van Malabar,

alwaar men 't Baducca noemt , en daar het een

Boompje maakt van byna eens Mans hoogte>

met den Stam ongevaar een Arm dik, wordende

wegens de fraaiheid der Bloemen in de Tuinen

gehouden en Quetbloem van de Hollanders ge-

heten. Hier toe betrekt men de Laurieril*

dige Kappers , die Boomachtig is , met eene

langwerpig Eyronde Vrugt van Plumiek»
en

tarra fruricora &c. Crottcn. Jam. 247. t. 28. f. 1.

gis , derermirnte confertis nadis
, Capp. iaermi* &c. Jft*

Gif. 204. Capp. alia arboresceni , Lauri foliis Sec. PLOM. K
7i- t. 2. Bzeynia fraticofa &c. BROWH. Jam T. i7« f-

1. Baducca. Hort. Mai. VI, p. loj. T. $7. 1UJ. Dadr.iü '
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en de Heejlerachtige Breynia, met kleine ronde m.
Haauwtjes, door Browne op Jamaika gevon- Afi^l»

den. De Bladen zyn wederzyds glad en meest Hoofö-
van onderen flaauw geaderd. STüK*

(7) Kappers met veelhloemige gehoekte end- vil

Steeltjes, de Bladen blyvend Jiomp ovaal. ujTJa^

Tot deeze Soort betrekt men de Laurier^^™
bladige Kappers met een zeer lange Vrugt van

Plümier , en de Karibifche Boom, met
roodachtige Bladen, die Haauwen draagt met
Pap gevuld , naar een Honden • Schaft gelyken-

dc, van Plukehet, deswegen Cynophallo-

phoros genaamd. Het is de Boom naar de
Acacia gelykende , met enkelde rondachtige

Bladen , en ronde gezwollen Haauwen draagen-

de, wier bïnnenfte Schil Slymerig en hoogrood
is, hebbende een witte Vezelige Bloem, wel-

ken Sloane in de Bosfchen op Jamaika aan-
trof. De Heer J a c q u i n nam denzelven op de
Karibifche Eilanden van zeer verrchilleede grootte
en gedaante waar, doch altoos iets byzonders,
dat den Kapperen eigen is , in zyne Geftalte
hebbende. De Bloemen waren zeer welrieken-
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HL de , hebbende de Meeldraadjes dikwils vief

Afdeel,
j)u jmen jang en den Styl nog langer , welke

Hoofd- een Vrugc wierdt van een half Voet lang,

stuk. omtrent een Vinger dik, van buiten groen met

vigt?
wy' rooden Naad en tweekleppig. Dezelve

gaat aan 't Gewas open, en de beide Kleppen

rollen zig naar 't Steeltje 'op, Jaatende allengs

de Zaaden uitvallen , die in een rood Vleefch

zitten , qn aanltonds uitfpruiten ; zo dat menie

niet groeibaar in Europa overbrengen kan. Vau

dc Franfcben , op Martenique, werden deec

Ziadcn Pois Mabouia of Duivels - Erwten ge

heten.

rSLl'ri. ( 8) Kappers met getroste Bloemfieeltjes
,H

"schoon
V£Tpige ftmpe BMen eTl

biocmigc. Vrugten.

Mee verwondering zie ik deeze, die een Be-

fieachtige ronde Vrugt heeft, op de voorgaan-

de volgen. Zy is zcerfchoone van J A cQPr*

genoemd
, wegens de fraayheid haarer Bloe-

men , die geelachtig wit en aangenaam van

Reuk zyn
, hebbende de anderhalf Duimfc

Meeldraadjes den cerften Dag wit , den vol-

genden fchoon paarfch. Zy maaken Trog
of Aairen aan 't end der Takken, en in ïeier

Tros komt een of twee Vrugten voort , 4

ft) Cappsrh PeJ. Raccmofli , Fol. oblongls l
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twee of vier Duimen middellyn , ryp W°rden-
A^»

de zo walgelyk cn Hinkende , dat 'er geen Dier XL

finaak in beeft. Men mogtze dan wel Duivels- Hoofd >

Apptltn hceten. By Karthagena kwam hem dic8T"^
Gewas op de fchuinte der Bergen voor, be-,,;,,/"*

7*

reikende in de Bobfchen twaalf Voeten hoogte.

(9) Kappers met byna getroste Bhemfteeltjes
L
™-

rls

en liniaale Bladen. s-naibhdir

Decze die de Bladen zeer lang en fmal heeft ,

£e'

«ras een fraaije Kroonboom , van vyftien Voe-

ten hoog ,
gedagten Heer menigvuldig voorko-

mende ra de groote Zandige Valey, in welke

de Hoofdftad van Venezuela in Amerika , Coro

genaamd , is gelegen. De Bloemen zyn in

deeze Soort , zegt zyn Ed. , zonder Reuk cn

bet Vrugtbcgmzel is hier zo lang gedeeld niet

,

ais in de andere Soorten van dit Geflagt ,

wordende de Vrugten kleine kort gefteelde

Peultjes. De Bladen zyn , aan de waterpaste

Takjes , allen opwaards geftrekt en aan derzel-

ver end komen de Bloemen Troswyze voort.

(10) Kappers met getroste Bloemen , die agt- x.

mannigzyn; blyvende langwerpige Bladen ,

de Kelken en Bhemfteeltjes Wollig. wis£

(») Cêfipar!, Ped. fubracemofis , Fol. lineanbu». Sp, Plant.
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III» Deeze , van dien zelfden Heer afgebeeld efl

Alf

xi

EL
* befchreeven , komt ook by anderen voor. Dit

Hoofd- Gewas is het , van welks Bloem Pater Plu-
STUK * mier den Geflagtnaam Breynia gevormd

vift?
Wy

' heeft, zo hy oordeelt, begrypende ook, dat

de Agtmannige , naar de Breynia gelykendeBooa

van Loef ling , niet hier toe behoore. De

Blöem immers hadt in deeze veel meer dan

agt Meeldraadjes. De Vrugt is een zeer lange,

dunne, Wollige Haauw of Peul. Het maakte

een Boompje van tien Voeten hoogte, sB

onaanzienlyk, op de Karibifche ' Eilanden en dt

nabuurige Kust , veel aan den Zeekant en d-

ders groeijende.

ii. (n) Kappers met veelbloemige Steeltje*

PySSd?"* Pylswys' Lancetvormige gladde BUI*

Deeze is van den Heer Jacquin
haftata genoemd , wegens de Pylvormigtó1

der Bladen, Zyn Ed. vondt dit Gewas

Kartbagena in de Bosfchen, en merkt aanmat

het Vrugten draagt even als die van onze Ze-

vende Soort.

Ci 2) Kappers met vergaarde end- Trosje

>
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blyvende langwerpig Jtompe gladde Bladen UI,

tn bogtige Takken.
Afd

x
£*l -

Deeze, op Jamaika gevonden, heeft de Bla-^ux?**

den fmaller dan de Breynia, knikkend, Leder- Mmogy*

achtig en gefteeld ; de Vrugt is mede zeer
ni*'

lang. Men heeftze Morifonia genoemd gehad»

{13) Kappers met veelbloemige platachtige Xrrr.
'

Steeltjes, en blyvende , langwerpig ^Jn-f^ â,

cetvormig gefpitfie, van onderen gejtippelde wigc.

Bladen.

Boomachtige Breynia , met Eyronde weder-

eyds gefpitlte Bladen , en een zeer lange , ron-

de Haauw, is deeze van Browne, die haar

op Jamaika vondt , getyteld. Het Gewas ge-

lykt veel naar dat van de Zevende Soort en

fchynt naast overeen te komen met die Soort

van Kappers , welke door den Heer J a c q u ïn
op 't Eiland St. Euftathius gevonden is , zynde

door denzelven onder den naam van 'Capparis

£ujtachiann voorgefteld , aïs een van alle de

anderen verfchillende Soort (*).

M u N-

(«0 Capparis Ped. multifloris compresfis, Fol. perftftenci-

() Capparis Ped. multifloris
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III. MUNTINGlA.
Afdeel.

Hoofd-
De Kenmerken van dit Geflagt.

'
c welk Eaar

ïtuk. den vermaarden Münting, weleer Hoog-

Etnwy leeraar in de Kruidkunde te Groningen , zynea

*e' naam draagt , buiten de alizerneene van dceze

Klasfe en Rang , beilaan in een vyfbladigc

Bloem en een vyfdeelige Kelk ; zynde deVrugt

een veelzaadige Bcfie.

X. De eenigfte Soort (i), hier van voorkomen-

g'^de, voert den bynaam van Calabura, omdat

schaft-' zy onder den naam van Witte Calabura voor-

gefield was geweest. Muntingia met een Flu-

weelachtig zagt Blad en eene grootere Vrugt

is zy by Plumie r getyteld. De Plant met

fmallere Lotus - Bladen , een Braamen -Bloem

en een veelzaadige genavelde Vrugt , welke de

beroemde Sloane op Jamaika vondt,

hier t'huis gebragt. De Heer J a c q ü i n> &
Gewas op St. Domingo waarneemende, hc&

deszelfs Kenmerken naauwkeurig opgegeven»

en aangemerkt , dat het een Boompje is vaI1

twaalf

«ten nnm van CapparU CarantU,
, doch zyH Ed. badt h*
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twaalf Voeten hoog, met lange ruige Takken, III.

die de Takjes bezet hebben met langwerpige .

Af

gcfpitfte, Zaagswys' getande Lymige, fcheeve Hoofd.

Bladen, vier of vyf Duimen lang, brengende ST^
uit de Oxelen twee Bloemfteeltjes voort , waar^
van het eene na het andere zig van agteren naar

vooren keert, wanneer de Bloem ontluikt. De-

zelve is zonder Reuk , wit, Roosachtig , een

Duim breed , met een Krans van Meeldraad-

jes, die in 't midden een rond en dik Vrugt-

beginzel hebben zonder Styl , met een Schild-

varmig gedraald Hoofdje, dac vyfhoekig is, in

't midden van de Bloem uitlteekende , zo lang

als de Meeldraadjes. Men kan hier uit eenig

denkbeeld krygen van de reden van gedagterj

bynaam. De Vrugt is een geelachtig roode Be-

fie, welke in de eerde opflag eenhollig fchynt

te zyn , doch in Water gedrukt , dat 'er het

Zaad en de Pap uitgaan , baarblykelyk in vyf
Holligheden verdeeld bevonden wordt.

De Mallam-Toddali van Malabar, die be-

voorens tot de tweede Soort van Cekis betrok-

ken was*, wordt thans hier t'huis gebragt door * z;eTr
Linnjf.us. Indien echter de Besfen van dien g-ni. st.

Boom eenzaadig zyn , en de Bloem op het Vrugt-
z ' s::

teginzel zit, gelyk de befchryving duidelykaan-

*yst , zo kan dezelve niet tot dit Geflagt be-

doren; te minder, dewyl deszelfs Bloem twee
ttuimachtige Draadjes heeft , die 'er de onzen den
naam aan doen geeven van Naanen - Pluimen.
v°eg hier by , dat alle de andere aanhaalin-
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111. gen , hier gebruikt , van Westindifche Gewas-

Af^l
* fen zyn.

viï?
wr De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

zyn; een vyfbladige Kelk, zonder Bloemblaad-

jes en een tweezaadige Befie.

i. Hier van is maar ééne Soort (i), op Ceylon

SafmSi groeijende , door de waarneeming van den ver-

>• maarden Hermannus bekend geworden

,

die den bynaam van Rankige draagt; fchoon

het, volgens de befchry ving, een Boom is, met

Beukebladen , geplooid , geribd en gefteeW i

brengende uic ieder Oxel een losfe Pluim voort,

van gedeelde Bloemen , die langer is dan de

Bladen. De Ceyloneezen noemen dit Gewas

Koroswael , om dat zy van de Bladen , &
hard en ruuw zyn , tot glad wryven of polyften

gebruik maaken. De Hoogleeraar N. L. Bo**

mannus heeft een fraaije Afbeelding^
van uitgegeven. Dewyl Rhe ede maar vyf

Meeldraadjes aan het Malabaarfe Gewas, ge-

naamd Piripu, geeft, zo is die aanhaaliflg

twyfelachtig.

Li'

O) Deüna. S,st. Nat. XH. Gen. «72. p. j*4. V* *nt

Gen. 672. p. 4". Fl. Znl. Zos . Am , Aead. 1. p.

Xipu. Hort. Mal. VII. T. 34. BüEm. FU Ind. p. I**.**
f. i.frutex lodicm faaocntofm,foJüs hiipidia pgidifc W**
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Lagerstroemia.
a
W.

Een zcsbladige gekrulde Bloem ; een zesdee-

lige Klokvormige Kelk; veel Meeldraadjes , STUK>

waar van de zes buitenften dikst en langer dan Mmt^
de Bloemblaadjes : maaken de byzondere Ken-*'**

merken uit.

De eenigfte Soort CO van dit Geflagt, dat 1.

naar den Sweedfchen Heer Lacerstroem,^fi!
die de Kruidkunde door zyne Reizen in Oost-gjtindi-

indie veel bevorderd heeft, genoemd is, komt

by Rumpiiiüs voor, onder den naam van

Tsjin - Kin , baarblykelyk van Chineefchen oir-

fprong. Die Autheur zegt , dat het een fierlyk

Boompje is , met verfcheide Stammen opfchie-

tende, omtrent Mans langte hoog, wordende

wegens zyne fraaiheid in China in de Tuinen

en Bloemperken nagehouden. De Sibi van

Kaempfer , die hier aangehaald wordt , in

Japan groeijende , was een Gewas als de Gra-

naatboom , met langwerpige gladde Bladen

,

digt by elkander aan de Takjes, die aan 't end

pjoote Bloemtros fen hadden , van twee of meer

Spannen omtreks. De Bloemen waren zeer

fraay, rood van Kleur, als Anjelieren, uit zes

Blaadjes, aan den rand gekruld, beftaande, en

aan lange Steeltjes buiten de Kelken uitfteeken-

de,

93
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III. de, met veele Meeldraadjes gevuld. Van de

Af
xr.

EI" VruSc van dic Gewas wordc niec gebroken.

Hoofd- T h e a. Thee -Boom.

£mvjy
£je Kenmerken van dic Geflagt zyn ; een

Vi
'

zes- of negenbladige Bloem ; een vyf- of zcs-

bladige Kelk , en een Zaadhuisje dat uit drie

Bolletjes is famcngegroeid.

Van hetzelve zyn twee Soorten bekend,

naamelyk

i. (i) Thee Boom met zeshladige Bloemen.

Thee-boe.
. Deeze Soort is het Gewas, door verfchei-

de Autheuren afgebeeld en befchreeven, dat de

gewoone Thee of Theeboe uitlevert. De eerfc

leevende Theeboompjes werden den 3 Oktober

des jaars 1763 door den Sweedfchen Kapitein

E keu erg, in Sweeden gcbragt, zynde

«

Zaaden , die men, by 't vertrek van *t Schip

uit China , op 't zelve in den Grond geMe!1

hadt, opgegroeid , en aldaar in
?

c leven g^ou
"

den. Sedert weinige Jaaren heeft men ze thans

ook in onze Provinciën uit Engeland tem-

men,

(1) Tbta Floribus hexapetaüs. Syst. Nat. XII. Gen. «*'

f. 36S . Veg. XIII. Gen. 66?,. p. 4I2 . Am. Acai. VU»
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men , alwaar men ze duur verkoopt. Natuur- UI.

Jyk groeit dit Gewas in China en Japan, aan
AF

£f
EIrt

de kanten van Heuvels en aan de Oevers der Fïoo*d-

Rivicren wild , doch meestal worden 'er Plan- STUK'

tagien van aangelegd. Men vindt het van Can- „•Jf
<nisr

ton af tot aan Peking , de Keizerlyke Zetel

,

toe , die op gelyke Hemelsbreedte byna als

Rome legt , en waar het niettemin , volgens de

Waarneemingen der Jefuitcn , 's Winters dik-

wils kouder is dan in de middeltte deelen van

Europa ,
ja zelfs dan te Stokholm : zo dat

men 't mooglyk by ons wel houden zou kun-

nen in de open Grond.

De gewoóne naam is zekerlyk van den Ja-

panfehen Theh , of van den Chineefchen Tsjaa

-fkomdig. Het is by Plukenetius, on-

der den naam van een Oofterfche naar het

Paapenhout gelykende Boom , die Nootjes draagt

cn een Roosachtige Bloem heeft
, taamelyk wel

afgebeeld , als ook by Breynius, wiens Af-
beelding in het Natuur- en Konst - Kabinet van
Doktor R a n o u w is nagevolgd ; doch een der
besten vindt men by Kaempfer in deszelfs

Uitlandfche Vermaaklykheden. Gezegde Ra-
nouw heeft, wd, zo omftandig van de Thee
in 'c Nederduitfch gehandeld , dat het genoeg
*ou zyn , den Lcczer denaards te wyzen ;

JT-aar alzo hy geen gebruik fchynt gema?.kt te .

hebben van 't gezegde uitmuntende Latynfche
Werk van Kaempfer, die alles op de plaats

zcl
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Iir* zelve onderzogt beeft, zal ik daar vanhetzaa-
hf

°iu

U
kelyke hier plaatzen.

Hoofd- De Thee -Boom is een Heefter , die meer

"rTw
dan zeS Voeten hoog wordc

»
vcrtoonende zig

^ vy~ ^ een Boompje , dat op de manier der Elzen

van onderen af Takken uitgeeft , hebbende

een zwartachtigen , Houtigen , Wortel. De Stam

is met een grysachtige Schors bekleed , doch

de Takken zyn Kaftanje -bruin , en de jonge

Lootjes groenachtig. Het Hout is hard en

Draadig , met weinig Merg. De Bladen , naar

die der Kerfenboomen , welken men Morellen

noemt , volmaakt gelykende als zy volwasfen

zyn , en altyd groen blyvende , komen ,
jong

zynde, gelyk menze plukt, misfehien meer met

die van het Paapenhout, uitgenomen de Kleur,

overeen. De Bloemen fpruitcn in de Htffr

uit de Oxels der Bladen , van gedaante als *

Wilde of Duin - Roozen , een Duim en nfctf

breed , wit , van een flaauwc Reuk , uit 2fl

holle Blaadjes beftaande , en gevuld met eeo

menigte witte Meeldraadjes die geele Topïes

hebben
-

, waar van hy 'er tweehonderd en dertig

in eene Bloem geteld hadt. Zy zitten op Steel-

tjes van een half Duim lang , cn hebben een

klein Kelkje, dat vyf of zesbladig is.
Het

Vrugtbeginzcl , binnen de Bloem , wordt een

Vrugt , als gezegd en bekend is . dewyl menze

fomtyds .in de gedroogde Thee vindt. Zy ***

ftaan , naamelyk , volkomen zynde ,
uit dfie

Zaadjes of Nootjes, tegen elkander aange-

voegdj



P O L Y A N D ft I A. 249

voegd , waar van de Pitten zeer Olieachtig III»

zyn, fchielyk rans worden en dan een zeer AFPx̂
El*

onaangenaamen Smaak verwekken. Hoof^

De Thee -Bladen hebben, verfch zynde, ST1,K-

iets radc?ligs voor de Herfenen in zig , als „;^
/"MW*

Duizelingen Beeving verojrzaakende ; welke ei.

genfehap men , door ecne rooftering in Pannen

of op Yzeren Plaaten over 't Vuur, terwylmen

't Kruid voor 't aanbranden geftadig met de

Handen roert, en dan verder door 't zelve op

een Tafel of Mat ftyf te rollen , zo dat eenïg

Sap daar uit gedrukt worde; aan 't zelve be-

neemt. Hoe langzaamer die rooflering gefchie-

de, en hoe meer dezelve herhaald worde, hoe

beter. Vervolgens droogt men de Thee • Bladen

op nieuw en paktze in. De Japanners zouden
'er geene drinken , die niet een Jaar belegen

zy. Vervolgens is de Thee van haare nadeelige

eigenfehap geheel ontdaan , en wordt zelfs Hart-

fterkende geacht te zyn , inzonderheid bekwaam
om de Geeften op te wekken door haaren aange-

naamen Geur : want de Bloedzuiverende en

Waterafzettende hoedanigheid, die men 'er ge-

meenlyk aan toefchryft , zal meest afhangen
van het menigvuldige warme Water, waar me-
de men de Thee gebruikt. De zelfde nadeelen

,

die men daar van onder 't Menfchelyk Geflag.

te plaats ziet hebben , zyn over den gehcclcn

Aardkloot gemeen. De beste dingen worden , te

Veel of in tegenftrydige omftandigheden ge-

Qj bruikt
Biel. v. Srntt
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lUl bruikt zyndc, fchadelyk. De Chineezcn, die

^ir=EL.
veel Varkens - Vleefch en Spek en overmaaug

Hoofd- Vet by de Spyzen eeten , drinken den gehee-

STUK - len.Dag zonder nadeel Thee. De Europcaancn

Tifé!*™*'
volgen dat gebruik daar te Lande , en bevin-

den zig wel daar by. Het 'gemeene Volk kookt,

op cenige plaatfen , de Ryst in Thee Water,

en dan is dezelve, zo zy zig verbeelden, veel

voedzaamer. Luiden van Vermogen hebben 'er

riet minder op , dan wy, met Thee -Gezel-

fchappen, zo dat 'er zelfs in de Toeftel en de

manier van de Thee te fchenken groote Lfef-

hebbery plaats heeft; wordende die Konstdea

Kinderen, wanneer zy wat Jaaren krygen, on-

derweezen , om zig daar van te bedienen in de

ïVlinnaary. Op reis hebben de Japanfe Crooten

altoos een Koffertje by zig , met al het gene tot

het zetten en drinken van Thee vereifcht wordt.

Sommigen doen de Thee , tot een fyn Poeijef

gemalen , by een Lepeltje vol in een Schotteltje

of Kommetje met heet Water en roeren dat

Poeijer daar in om , 't welk zy dan dus influrpen.

De gemeende manier, onder Burger- of Hand-

werkslieden, is, dat 's morgens een Yzerea Pot

'cp 't Vöur gehangen worde , daar men , als *t

Water koekt
, ecnige Handen vol Thee in-

werpt , zettende dan een Mandje , dat in de

Opening fluit, daarop , uit hetwelke een ieder,

die Dorst heeft , den geheelen Dag , naar be-

lieven
, gaat fcheppen ; want die Pot wordt ge-

duurig warm gehouden. De flegtfte of vero"'
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derde Thee , dient tot het verwen van Zyden nj^

Stoffen met eene bruine Kleur , wordende 9
Afdeei..

ten dien einde, een groote menigte daar van ,h ó f

"

d.
byna Jaarlyks, uit China naar Suratte, overge-sTUK.

,

fcheept.
nd!°

n0gr'

Van de manier van 't gebruik of misbruik

der Thee - Wateren in ons Wcreldsdeel, als

iedereen bekend, zal ik niet fpreeken. Alleen

merk ik aan , dat de menigte van Thee , die

Jaarlyks overkomt , verbaazend groot , doch

tevens het gebruik algemeen is. Men kan ook

niet zeggen , dat het geheel af te keuren zy

:

want in veele Menfchen , en in veele Omftan-

digheden , is zekerlyk de Thee nuttiger dan

Bier, Wyn of dergelyke Dranken. Maar of

zy inems Klimaat algemcenlyk gezonder dan de

Koffy zy, gclyk lömmigen zig thans meer en

meer verbeelden , zou ik niet durven bellis-

fcn (*;.

Van de Thee zyn aanmerkelyke Vcrfchei-

denheden in Indie en ook alhier bekend, die

zeer veel in Geur en Smaak verfchijlen : doch

welk

*«deti Tytel voert van Potus Tbt*, in den jaare 1765,
onder da Voorzitting van den Ridder LjNNaras , door den

Heer P. C. Tilljeus te Upfal verdedig.!. Am. Acai. Vol.
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III. welk verfchil mooglyk alleen van de manier

A™f
L ' van bereiding of ook van de Groeyplaats af.

Hoofd- hangt. Men doet 'er drie Inzamelingen van,

STUK - waar van de eerfte, omtrent het begin van

v
.
E
e

enwf Maart , altemaal jonge Blaadjes uitlevert en

hier van famt die overfyne Thee , Keizers-

Thee genaamd , cn dus , door de geheele We-

reld, als de beste Tnee-boe beroemd, wor-

dende ook wel Bloem van Thee geheten. De

tweede Inzameling , omtrent het begin van

April, levert Thee van goede hoedanigheid

De derde , die een Maand laater gefchiedt,

geeft niet dan flegte Thee , ten gebruike van

't Gemeene Volk. Dus gefchiedt de Inzame-

ling in Japan , maar in China plukt men ge-

mcenlyk de jonge en oude Bladen ondereen,

die dan uit malkander gezogt worden , en ia

vierderley Soorten onderfcheiden. Ook is $

in Japan een Berg, by 't Steedje Udfi, geheel

begroeid met Thee • Boomen , ten diende van 'c

Keizerlyke Hof, alwaar dezelven, netjes ge-

plant zyndo en ten uiterfte zinneïyk behandel

wordende , een Soort van Thee uitleveren ,
z°

uitmuntende, dat men ze ongemeen hoog w»r
"

deert. Die Thee in Porfeleine Potten gedaan,

en in andere Thee gepakt zynde , wordt dus

»

onder een aanzienïyk Geleide van foffi

volk , naar 't Hof gebragt , alwaar men
'*

geen minder werks van maakt, dan van*

kostbaarfte Wyncn en Speceryën in EuroP3,

» In 'c Keizerlyke Hof, zegt KaeMP**^
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„ werdc my een Kommetje van deeze Thee HL
„ te drinken aangebooden , en daar by gezegd :

Afd̂ i~

„ Gebruikze met lust en fniaak, dit Kommetje Hoofd*

„ kost een Jtzibo ; dat een vierkante Gouden STÜK-

» Munt is , meer dan een Guinje waardig (*)." nia%
'KtS7'

Uit het gemelde ziet men , dat het onderfcheid

van de figuur der Theebladen , waar van wel

twintig veranderingen door Ranouw in Plaat

gebragt zyn (f) ,
grootendeels kan afhangen

van de jongheid of ouderdom deezer Bladen.

Ten anderen kan de Groeyplaats en behandeling

van de Boomen veel daar in doen ; gelyk men

dit in ons Geboomte waarneemt. Ondertusfchen

komen deeze Bladen zo zeer met die van het

voorbefchreeven zogenaamde Theeboompje of

de Egyptifche Wilg *
, met die van de Ca- * zï«

mellia of Chineefche Roos f, met die van eenS voir.

2 '

Soort van Casfine en anderen overeen, dat men J
ii1 -$t.

dergelyken voor den regten Thee -Boom ge-

houden heeft; ja het Gemeene Volk, in Chi-

na, gebruikt 'er wel de Bladen van een Soort

van VVegedoorn -{. , en fomtyds gedroogde Mos j lVm Sr#
en andere dingen voor. Men heeft zelfs dc bL 2?«-

Eerenprys , in Duitfchland , daar toe, in een
byzonder Werkje, als byna van de zelfde uit-

wcr-

(*) Vergelyk hier mede Linschothi Oeitind. r,ytgitm
II. Deel. Kap. z». C. B. Pm. 147. Item Tui*. Qbferv*

IV. 59. Deeze laatae zegt, dat de Japanfchc Thee

<t) tf««.r. » JTflux- t7*l. t! H.
'



HL werking zynde , aangepreczen gezien (*). Iti

AF
xf

L
Peru is zeker Boompje , dat dergelyke Bladen

Hoofd- heeft , ontdekt , die men aldaar op de zelfde

S™K
" manier gebruikte, en dit was, toen ik dat Land

vipT""
7'

verliet , aldaar reeds zo gemeen , zegt Pater

F e u i l l é e , dat men 'er alom fprak van de

Thee van de Rivier van Lima. behalve het zo

genaamde Kruid van Paraguay , daar men een

groote Vertiering van heeft in Zuid -Amerika,

ïs in de Westindiën ook een wild Gewas, G-

praria genaamd, welks Bladen aldaar by fommi-

gen voor Thee gehouden en gebruikt worden.

De Heer Ojbeck, die, nu vyfentwintig

Jaar geleeden, in China was, zegt, dat de

Thee aldaar zo veel verfchillende naamen heeft,

als 'er Plaatfen zyn , waar ze van daan komt,

en nog anderen naar de verfchillende toeberei-

ding. „ De Thee - Kongo of Kong fo der Ctó-

„ neezen, (zegthyj heeft de Bladen fynerdaa

3, de Thee -5oe en ïs wat duurder : de Sus-

„fchmg, die de Chineezen Soatjang noemen

>

„ is de duurfte onder de bruine Theeën,

„ vende het Water een geelachtig groene

„ en een aangenaamen Smaak ; doch zy nicct

„ niet fterk gezet worden. Onder deeze i»

„ Padre Sutchang de beste Thee diemendrin-

», ken kan, niet minder dan de beste Rusfi^

„ Thee, welke met Karavaanen over Land m

(*) J. ïaANCI rtwic* Tbuzéuu LJp». & C«b»l
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„ Moskovie komt. De Bladen van deeze Thee lil.

„ zyn groot , geelachtig , niet in een gerold ,

Af
^el-

„ maar uitgebreid, en by halve Ponden , inFJooro-

„ Papier , gelyk Kardoes - Tabak
, ingepakt.*™**

j, Back - hao of Packhao , die wy Thee Peckon-J!°
n6SJ'

„ noemen, beftaat uit geiïippelde Bladen. De-

; , zelve is zagt , wel fmaakende, en, zo men

„ zegt, het minst verhittende. De Linkifawn,

„ een Soort van Thee met fmalle ruige Bladen

„ en Steelen ; wordt zelden dan tot verbete-

ring van andere Thee gebruikt. Hier mede

„ kunnen de Chineezen Thee -Kongo tot Pecko

st maaken. Dit is eigentlyk geen Thee, maar

„ die Soort van Chineefche Roos , Safanqua

„ genaamd *, aan welke de vermaarde Kaeiip-J^JJ^»
3> fer dat gebruik toefchryft". bi.ijs.

*

Voorts zegt de Heer Osiieck, dat 'er een

fiegte Soort is, omflreeks Kanton groeijendc,

Hamam Thee of Kult -Thee genaamd, die niet

dan van de Chineezen gedronken wordt. De
Theeboompjes, die daarin Potten verkogt wer-

den, bereikten naauwlyks de hoogte vaneen
Elle* en derzelver Bloemen beftonden meesc
uit zeven witte Blaadjes , waar van de drie on-
derden kleinst. Men maakt in China, zegt hy,
ook Thee- Koeken, die duur verkogt worden ,

mooglyk met den Thee- Bol overeenkomflig ,

welken Ranouw afbeeldt en befchryft, al*

een Medicinaale Thee , met verfcheide Honi-
oien tot een Bol famengeftampt : of het mog-

Koekjes zyn vaa het verdikte Afkookzel
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III* van Thee, daar ik van heb, waar van de grcot-

AFD
xi

Ei"
te van ecn Erwt in een TrekPot 8edaan »

het

Hoofd- Water kleurt en Thee uitlevert , die wel te

stuk. brinken is 3 maar gantfch niet aangenaam van

XI«.. (2) Thee -Boom met negenbladigs Bloemm.

^Groene Van over lang, reeds , is eene Groene Th»

Thcc' bekend , die men gehouden heeft voor een

byzondere Hoofdfoort. Sommigen echter heb-

ben gedagt , dat het verfchil alleen beftond in

de manier van bereiding ; dewyl men in de

Bladen geen meer onderfcheid, tusfehen deeze

en de Thee -boe, dan tusfehen de Soorten van

Thee - boe onder malkander , waarnam. Dü

Heer Osbeck meende, dat het enkel daar

van daan kon komen , dat men de Groene

Thee in Koperen Pannen roofterde, en achtte

zulks niet onwaarfchynlyk
, aangezien deGroe*

ne Thee laxeert. De Heer Hill onderras*

fchen verzekert , dat de Bloemen van dien

Thee - Boom negenbladig zyn. Van zulke

Bloemen hadt onze Ridder , of de Heer Mo*'

ray , eens een geheel Pond ontvangen. Hier

zou de Stamper ook nietenkeld, maar uit drie

Stylen lamengevoegd zyn.

De Heer Osbeck zegt , dat men van Groene

Thee deeze Verfcheidenheden heeft. De Br

(*) Tb* rioritas cnneapctalö, Hiuu £xtt. T. s**
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/«ffg-Thee, op 't Chineefch Hey-tiarm of Hl.
Hay-kiong genaamd: de Singlo of Soanglo y**™**^

naar de Plaats, van waar zy komt: de of Hoofd-
of Keizers - Thee : de Tio Thee , als Erwten STüK '

te famen gerold : de Heyfan utchin, die van
nig

i<m'a'

de Heyfan -fkin door de fmalle en korte Blaad-*'

jes onderfcheiden wordt , en de Go - be 9 heb-
bende lange fmalle Bladeren (*>

ClSTÜS,

De Bloem vyfbladig, in een vyfbladige Kelk

,

die twee Blaadjes kleiner dan de anderen heeft

:

't getal der Meeldraadjes , als boven
, menigvul-

dig , met een enkelen Styl : het Zaadhuisje

rondachtig : zie daar de Kenmerken van dit

Geflagt.

Het bevat meer dan. veertig Soorten, byna
altemaal Europifche Gewasfen , onder welken
ik alleen de dertien eerüen , als tot de Heefters
behoorende , hier befchryven zal. Deeze zyn
altemaal zonder Stoppeltjes.

(1) Ciftus , die Boomachtig is 9 met Lancets- 1.

wys Eyronde, gejleelde , drieribbige
, gr c?£¥t

lande, wederzyds naakte Bladen.

(*) OsBïCK Ruft» nach Ouindié'n mi China. Rost. i7«y .

«.Je».

», petiolatis , trinaviu , dcnticulatis, utrinque nadis. Syst.

««.XH. Gen. 67i . p, jtftf. Vtg, XIII, Gen. tf7i . p, 413 .

R
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III. Aan de Kaap der Goede Hope komt deeze

voor » die van de volgenden door de Tandjei

Boojd- der Bladen verfchilt.
«TUK

(2) Cirtus, die Boomachtig is, met Eyronde,

gejleelde ruige bladen.

De vermaarde Clüsiuj maakte onder de

menigvuldige Soorten van Cijius , die hem in

Spanje en Portugal voorkwamen , drie Afdee-

Jingen, waar van hy in de Eerfte, die roodach*

tige of Purperkleurige Bloemen hadden , plaat,

lte, noemende dezelven Mannetjes Cijius;

de Tweede, die de Bloemen bleek hadden, B

deeze noemde hy Wyfjes- Cijius ; in de derde,

eindelyk , die de Bladen kleverig of als met

Gom befmeerd hadden , en daar gaf hy den

naam van Cijius Ledon aan. Onder de Man-

netjes telde hy vyf Soorten , waar van deeze,

die de Bladen ronder en ruig hadt, zyne Vier*

de was , door hem nict afgebeeld. Deeze wordt,

derhalve , te regt de Haairige gebynaamd ,
&

hebbende de Bladen van grootte en figuur bytö

als die der Peereboomen , wederzyds groen»

gefteeld , rimpelig en mee witte Haairtjes dan

befprengd; de Bloemen , die gelyk in de and*

ren als kleine Roosjes zyn , paarfch. 't Gew»,

(2) Cijius Arbor. exftip. Fo!. ovatis, penolatis mm*
j

ftus Mas Folio rotunda hirfiitïsfimo. C. B, Pin. 4<4- C- *

major Folio rottindioie. [. Ü. Do HAM. Arbr. 1, p. 1*7-
T '

«. Cïftus M« Mathioli. "al. Hifi. 22». Clft. Mas qo«*

CtOS, Hisft iji. BOEKH» Lu[d**t. z7S , ToUMW.M «*
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dat de Takken eenigermaate grys heeft, groeit A
11L

Mans langte hoog en valt, zo hy gehoord hadt

,

AF
5f.

zo wel in Italië als in Spanje. Hoofde

(3) Ciftus , die Boomachtig is , met Hart- m.

vormige, gladde, gefpitjte, gejteelde Bla-

Deeze maakt de tweede Soort van Ciftus

Ledon by Clitsius uit, waar van hy een

groote en een kleine, beiden op het Gebergte,

dat men, van Lisfabon naar Sevilie trekkende,

over moet , gevonden hadt. De eerfte groeide

twee Ellen hoog , met Bladen als die van Klyf

of van den zwarten Popelier, vry dik, alleen-

jyk in de oude Gewasfen Vettig. De Bloem-

blaadjes van deeze Soort zyn wit met een

paarfchachtigeH rand ; de Meeldraadjes geel ;

de Kelken , voor dat de Bloem open gaat, drie-

kantig.

(4) Ciftus, die Boomachtig is, met langwerpig iv.

ovaale, gefieelde , drieribbige van boven

gladde Bladen, de Bladjteelen onderJamen-^ur;er.

gegroeid. Deeze biadigc.

(O djlus Atbor. exftlp. Fol. cordatis lacvibus acuminatis

Ftiolatis. Htrt. Cliff. Z05. K. Lugib*u XI4. Ciftus Ledon
W. fopuli aigtx major & minor. C. B. Pin. 467, Ledui»

^ fecunrtom »JU & mum,. Cxus. H*. L p. 71.

U) Cijlas Arbor. eiftip. Fol. oblonge- oratis petiolatii tri-

«mis, iïipr» glabrii, petiolis bafi connatit. C. Ledon Fol,

fcwini». c. fi. Pin. 467. C. Ledon primus latifolii* Cu*.
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I11* Decze is de Eerfte Ciïïus Ledon by dien

ArD
f*

L
' Autheur , welken hy zege de allervetfte , in

Hoofd- Spanje groeijende , te zyn , wordende van de

S1

Rww
Spanjaarden Xara en van de Portugeezcn Efif>

vigt?™
3
' pa geheten. De voorgaande Soort noemden zy

Xaron. 't Gewas groeit aan de Zee Kust van

Spanje, langs den Wegnaar Mallaga ,
overvloedig.

v> (5) Ciltus , die Boomachtig is , met Lancet-

ajius vormige van boven gladde Bladent éi

steeltjes onder als een Scheedje famenp

Deeze is in 't byzonder LadanumdraagaA

genoemd , hoewel zy zulks met de voorgaande

gemeen heeft , en van geen van beiden die Com

in Spanje of Portugal wordt ingezameld, 't Ge-

was groeit Mans langte hoog , heeft Houtige

Takken, en is zo gemeen op het Gebergterat

het van de Bakkers veel tot het ftooken der 0»

vens en van het Land - Volk om op den Haard

te branden , wordt gebruikt. De Bloemen van

hetzelve vertoonen zig als Witte Roozen ,
1

welk den Reisweg, dien Clitsiüs eens, wd

twintig Mylen lang, door zulk*KreupelbofdJ

afleid , ongemeen verfierde ; zynde tevens *

Lugt gehalfemd door den aangenaamen Reu!

der Bladen, die met een vet doorfchynend Vogt,

($) Ciflus Arbor. exftip. Fol. lanceol. ftipra larribas , F*"00
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in de heete Zonnefchyn , zo overvloedig be- M.
daauwd zyn , dat men het van verre kan zien.

A™nu
De gedroogde Plant is wat witachtig , doch Hoofd-

behoudt
, Jaaren lang , haaren aangenaamen

STüK*

Reuk. De Bloemtn hebben ook aan den Na- «l*
01*1*

ge! der Blaadjes een paarfche Vlak, die in de

derde Soort ontbreekt. Zy zyn zo groot als

Papaver - Bloemen : haar Vrugtbeginzel heeft

tien Beddetjes , en een ongefteelden Stempel ,

«mder Styl. 't Gewas is door Commeltn
in Afbeelding gebragt.

(6) Ciftus, die Boomachtig is, met Liniaal vu

Lancetvormige , ongefteelde , wederzyds

ruige , drieribbige Bladen,
''iSabU-

Tot deeze Soort wordt betrokken de Vyfde
dise*

Ciflus Ledon van Cldsi us , denzei ven zo
gemeen als ecnig Gewas in het geheele Ryk
van Valcnce in Spanje , als ook in Languedok
en Provence, waar hy geen ander Ledum
waargenomen hadt, voorgekomen; hoewel het
in de meefte andere Landftreeken van Por-
tugal en Spanje groeide. De voorgaande Soort
evenwel, of de Wügenbladige van Tourne-
fort, is door Coüan ook, als een inlandfch

Ge-

(«) Gfiut Arhor. exftip. Fol. Hneari- lanceolatls fesfilibm
M'"iSuc villofis trmerviis. H. Ciif. Ups. &c. C. Ladanlfera

Monfpclienfium. C. B. Pin. 4 i 7 . Leium. Dal. Hifi. z jo . fi.
«• Ledon Fol. oi« fed anguftioiibus. C. B. Pin. 4*7. Ledon
^mrum. Clus. utfapra. Gouan. M*up% zSU GER. Pnv,

«. Dau v. Srw.
R 3
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tIL Gewas , omftreeks Montpellier groeijende

,

Afdeel. Voorgefteld ; zo dat aan deeze , in 't byzonder,

Hoofb- niet billyk de naam van Montpellierfche , door

stuk. Bauhinus, gegeven, was. De Bladen. zyn

v£?
my~ zeer fmal , zwartachtig of donker groen, en,

zo wel als de jonge Takjes , met een taay

Vogt bedaauwd : de Bloemen in dit Geflagt

byna de allerkleinften , wit van Kleur. 'iGewaï

groeit met Houtig, donker bruin Rys, rykelyk

een Elle hoog. Op de Wortels van hetzelve

werdt de zogenaamde Hypocistis door hem ge-

vonden.

cv)?!'.
^ Ciftus

'
die BwMctoig ««f Eyronitt

s*i*fdius. gefleelde, wederzyds ruige Bladen.

*'«e- Hier toe behoort de JVyfjes - Ciftus van den

gezegden Autheur , draagende witte of geele

Bloemen. Deeze was hem op eenige plaatfefl

van Spanje en omftreeks Bayonne; de witbloe*

mige door geheel Spanje, Portugal ,
Languedofr,

Provence en in 't Dauphiné , overvloedig vooi"

gekomen. De Spanjaarden noemden dezelve

Xara-E/tepa , als een mMdelflag tusfehen *

Mannetjes Ciftus en Ledon , zo hy aanmerkt;

die van Languedok Mougés ; welke naam , ^

daar , volgens Gouan , aan de voorgaande

f
(7) Cijfut Arbor. exftip. Fo!. ovatis , petiolatis utrinq*

hirfatis. /ƒ. CUff. Sec. Ciftus Faemina Folio Salri*. G *

Pin. 46+. Cift. Foemina. Clus. Hifi. I. p. 70. &tf* M*

GOUAN. Mi. Gia. Prtv. OU, Gabid. OU.
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gegeven wordt. Het is een Heefter, zelden HU

meer dan een Elle hoog, met zwartachtige
Aï

5J
BU

Takken en roodachtige Bladen , ruuw en hard , Hoofd»

doch groen; de Bloemen van middelbaare groot- s™*-

te, op lange Steeltjes De Vrugt , in de Kelk^-#"»X*

aanrypende, was een platrond Zaadhuisje, met

zwarte taamelyk groote Zaadjes De Bladen

bevondt hy in deeze Soort van een wrange

famentrekkende Smaak , gelyk in alle zyne

Mannetjes - Ciftus.

(8) Ciftus , die Bemachtig is , nut Spatel vm.

vormige Wollig ruige Bladen, de onder'

[ten onder tot een Scheede famengegrocid.
Gr*ze-

De Tweede Mannetjes Ciftus , hier aange-

haald , in Spanje groeijende , is een Heefter

van Mans langte en fomtyds hooger , zeer

Takkig, doch minder witachtig dan de Eerfts,

en de Bladen ook fpitfer hebbende, de Bloe-

men Lyfkleurig rood. Dit komt zeer weinig

met de bepaaling overeen. Linn^os geeft

tan deeze Soort paarfche Bloemen.

(») Cflns Arbor. «ftip. Fol. fpatultti» tomcfltofis nigofis.fc

lnE^.fol 1U5. c. G. Pm. +6*. Ciftus Mas fetuaUuS. CftOf.

*/Up. 69 . 1.7.

(») Ciftu* Arbor. exftip. FoL, fpatulato ovatii peri«lati«

^«niM fcabris, Calycibui lanceolati». Ciftus Ladaniftea Cre-
*«• Tmmi, C#r. 1,. BU». Cmt. III. p. I4. T. é4 . f. I.
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HL vormig - Eyronde ge/teelde , ongetftrk

xif
U

ruuwe Bladen , de Kelkblaadjes Loc*
Hoofd- vormig.

Etwy- Op deeze Soort , die op Kandia in de Mid-

dellandfche Zee en elders igroeit , wordt de

vermaarde Gom , Ladamim genaamd , van wel-

ke zo veele Soorten by Clusius haaren

naam Ledum of Ledon hebben ,
ingezameld.

Het is een Heetter van omtrent een Elle hoog

of hooger, volgens Alpinus, die denzelven

afbeeldt, en befchryft, als veele Houtige Tak-

ken uitgeevende , met Bladen bezet, naar die

van Salie gelykende , twee tegenover, of ooü

verfcheideneby elkander. Dezelve groeit menig-

vuldig op 't Eiland Kandia of Creta, alwaar

To urnefort denzelven waarnam» meteen

Bloem van vyf Roozekleurige Blaadjes > ander»

half Duim middellyn (*) > die geele Nageli

hebben , en daar binnen een menigte Meel-

draadjes met bruinachtige Topjes, welke den

Styl omringen. De Kelk befteat uit vyf fpfr

fe Blaadjes , byna drie Kwartier Duims H
Hier op volgt een ovaal , ftomp, bruin, M

Zaad-

Ciftus r.edon Cretenlê, C. B. Pin. 4S7. Ladaniira Cr»** »

AhV. Exot. 89. T. SS.

(*) In de door P. i-E CLEBcq. vertelde Reize van TOC*

Kïfobt n«ar de Levant, vindc men, dat de Bloem
V«t middellyn zou hebben ; 't welk zekerlyk een groots

mlsll-g der Vertaaling is , niet mindïr , dan dat de BIade"

zouden getekend zyn met een geol Haakje. Zie L Dai '



P O L Y A N D R 1 A. 26$

Zaadhuisje, binnen de Kelkblaadjes beflooten, AFJrJ^
in vyf hokjes verdeeld, die veele Zaadjes xu

bevatten. De Bladen bevondt hy van de ge-^°°FD
"

zegde figuur, aan de kanten Golfswyzc gekrin- M
'

tn6g^
keld en dik geaderd, byna een Duim lang. m*.

Van ouds heeft men reeds de Vettigheid ,

die op het Loof van deezen Heefter legt, op

Creta ingezameld. De eerfte en eenvoudigfte

manier was , dat die Gom van de Baarden

en van de overige Wol der Bokken en Gei-

ten , welken daar op gingen weideD , werdt

afgefchraapt , gelyk DioscoaiD es verhaalt.

Naderhand is daar toe , door de Grieken , een

Werktuig uitgevonden , dat zy Ergafiiri noe-

men, gelykende naar een Hark, waar aan een

menigte Riemen van onbereid Leder gehecht

zyn , die 'er een Soort van Dweil van maa*

ken (*). Het Landvolk vccgc hier mede >

in de heetfte Zonnefchyn , geduurig deeze

Heefters af ; 't welk een ongemeen zwaare
arbeid is , dien Tournefort heeft zien

verrigten , en, als die Dweilen wel met Vet-
tigheid beladen zyn , wordt 'er dezelve afge-

fchraapt en tot een Deeg gekneed; kunnende
dus één Man , in goed Weer , ruim drie

Ponden op een Dag vergaderen ; welke ver-!,

heid op de plaats zelve een Ryksdaalder goldt.

Clü-
(*) Dltweikmlg kan mena!Jaar,bladZ.29, in Plaat ve».
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III. C lusius verbeeldde zig , dat men , in Spanje,

Afdeil. die Drogery met veel minder moeite zou kun-

Hoofd- nen verzamelen, en veelen hebben vastgefleld,

«tut. dat de Ladanum draagende Ciftus in Spanje en

Eenuy. portugal , of zelfs ook in Provence en Langue-

dok groeide, waar van de Zesde Soort haaren

bynaam bekomen heeft : doch , 't zy men daar

den arbeid niet gelufte , of geen genoegzaam

voordcel daar in zie , of dat gedagte Vettigheid

'er niet genoegzaam toebereid of van geen goe-

den aart valle; de gedagte Inzameling gefchiedt,

zo veel bekend is, daar te Lande niet (*>

De Gom Ladanum , in 't Griekfch LadaMi

deezen naam van 't Arabifch woord Loden of

Laden hebbende , is , wanneer menze zuiver

bekomen kan , een taaije, vettige en zo wel-

riekende zelfftandigheid , dat de Griekfcte

Vrouwtjes Balletjes daar van alleen , of met

Amber grys gemengd , tot vermaak, wegens

den aangenaamen Geur, by zig draagen. Onder

de Reukballen , tot afweeringe der befmetting

van een Peftilentiaale Lugt, wordt deezc L)ro-

gery gemengd. De Parfumeurs bereiden e<S

welriekende Olie , die 'er den naam van voert,

van Ladanum en Amandel - Olie. Zy komt*

Balfems tegen de Beroerdheid , in Hoofd- es

(*) Touunktort eelf hadt liet berooren!

zeggende Lt C,/?us, qm por,, U Ladanum,

Ponu^i ; en ceevende 'er Blsd

of i Lia ën langde aan. Traite de SUfagt t
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Maag - Pkifters , en in 't byzonder in zodani- UL
gen, die de rypmaaking der Gezwellen of ook

ArD
x
E*u

dcrzelver Oplosfing bevorderen, gelyk die wel-HooFD-

ke Ladanum- Pleifter* genoemd wordt. In-
S™K *

wenriig is deeze Gom weinig in gebruik. Jammer^, LJ%J
is 't, dat dezelve reeds in haar Vaderland zo/-

vervalfcht wordt , met Aardachtige Stoffen , en

zo men wil met zeker fyn zwart Yzerachtig

Zand, dat in een Pond van de gewoone ge-

draaide Ladanum naauwlyks vier Oneen zuivere

Gom vervat zy , 't welk de Scheidkundige on-

derzoeking heeft doen blyken (*).

(10) Ciftus , die Boomaclitig is , met Lan-

cetswys' Eyronde ,
ongepelde , WolligaMdJ.\

gryze, byna drieribbige Bladen.
^witadm-

De Eerde Mannetjes - Ciftus van C l ü s i u s

,

door denzelven afgebeeld en overgenomen door

DoDONéus, gelyk menze ook by L

o

b e

l

vindt , maakt dceze Soort uit. Dezelve ver-

fchilt van de Agtfte , doordien de Bladen brecder

tyrj en niet Scheedachtig om de Takken fluiten

,

ook

fj CïOifROY Mat. Mei. TOM. II. p. s*z.

* ptimus. Clus. Hiji. I. p.
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Afd&el
°°k bIeeker van KleUr of witachti&» gelyk de

xi.
' Salie -Bladen ; de Bloemen niet paarfch, maar

Hoofp- Roozekleur. De Zaadhuisjes zyn m deeze
S
™«; beiden *P'ts »

niec PIat
' Se'y^ m veeIe anderen.

viie.

eKWy
'

'c Gewas groeit gemeenlyk Mans langte hoog,

vallende in Spanje, Portugal, en de Zuidelyke

deelen van Vrankryk. Een fraay Bygewas,

dat men Hypociftis noemt , vervolgens onder

de Kruiden , en wel onder de Soorten van A&-

rum , te befchryven , groeit op de Wortelen

van deeze Soort.

aftmt
Ciftus

' die Roomachtig is, met Lwtt-

CrispJl! vormige , Fluweelige
, drieribbige , «g<#

Gekrulde.
Bladenm

De krinkeling der Bladen maakt dat deeze

Ciüus zig byna als met Bladen van Gamander*

lein vertoont. Hy maakt den vyfden Mannet-

jes Ciftus van Clusius uit; een laag Ge-

was , met Takken , niet veel meer dan een

Voet lang , die, zo wel als de Bloemfteeltja

en Kelken, met een Fluweelachtig, wit, Dons»

bekleed zyn. De Bloemen komen by Krotfr

tjes aan 't end der Takjes voort, zynde"*

kleiner dan die van de voorgaanden , fie$

paarfch van Kleur. In Portugal alleen

ol. undulatis & crispis. TOUHWF. Injt. z(9- C,ftu5

Chamaedryos. C. 3. Pin, 464. Ciftus Mas giuan»*

, p. f9. HisF. f. 139.
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hem deeze Soort , in een Zandige Grond , doch III»

nergens overvloediger dan by een Kloofter ,

Afd
^

il*

vyf Mylcn boven Lisfabon ,
voorgekomen ; Hoofd.

rynde deeze de eenigfte die niet hadt voort ge-
STUK*

wild , uit Zaad , in de Nederlandfchc Hoven.

De Mannetjes - Ciftus , in 't algemeen, wordt

van de Spanjaarden , zegt hy , Eftepa , doch

deeze van de Portugeezen Rofella geheten. Hy
valt ook in Languedok en op de Hierifche of

Goud - Eilanden voor de Kust van Provence.

(12) Ciftus , die Boomachtig is , met Lan- xir.

cetswys' ovaale Bladen , hebbendé twee H^it/t.

Kelkblaadjes zeer fmal.
^Po'rfe'eia-

Eenige andere Soorten van Ciftus hadt CLU-
bIadl£e*

sius in Spanje en Portugal waargenomen , die

niet tot den Mannetjes noch tot den Ciftus

Ledon te betrekken waren , naast komende aan

den Wyfjes. Ciftus. Men zouze fmal of klein-

bladigen kunnen noemen. De eerfte derzel-

en , hier bedoeld , hadt Bladen als van de

Halimus of Zee - Porfelein , en voert daar van

den bynaam. Dqzelve, zegt hy, heeft Takken

$ Rys van een Elle hoog , met Blaadjes als van

learibus. H. Ciif. K. Lugih. Sim. Monsp.

Porrulac* marini fol.o. C. B. Pin. 46y.
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fiï» de Halimus , die geheel grys zyn , van een

F
«?

L
' zuurachtigen famentrekkenden Smaak , gelyk io

Hoofd- meest alle Soorten van dit Gellagt. De Bloemen
,TÜK

' zyn vyfbladig, klein, geel van Kleur, evenals

J&*W de Hypoci(tis,die op de Wortelen groeit , welke

de Kinderen en Herders kaauwen. Een andere

Ciftus,van dien aart, groeide hooger, metfty-

ver Takken ; hebbende de Bladen wat langer,

fmaller en fpitfer, doch was ook geheel witachtig

grys, van den zelfden Smaak. Deeze beiden hadt

hy in Portugal , aan de Zeekust, in een Zan-

dige Grond , tusfchen de Hey , niet ver van

Lisfabon, en nergens anders , waargenomen.

XM. 03) Ci^us » Boomachtig is, metfmé*

Liklis
omgekrulde Bladen , de Bloemen aanKr»

JLosmaryn- tjes.

De Ciftus met een fmal Blad van Libanow»

en enkelde Bloemen , door Barrelier in-

gebeeld, wordt hier t'huis gebragt, zo wel è

de Smalbladige Ciftus Ledon van Bauhi» 05 »

tot welke de Vyfde Ledon van ClushJ 1 '

betrokken. De Heer Loe^ikg vondt^

Gewas iu Spanje , zynde een Heefter van go

italte als de Rosmaryn , welke oudtyds

»

Libanotis is genoemd geweest ,
wegens &

.Reuk. De Takken waren paarföhachtig ;
è

(H) Cijlut Atbor. exftip. Foliis xevroluto-Hneiribif»

libus umbellatii. Ciftas angufto Libanotidis folio , Fl*6 "*

lari. Bark» Iu zh. Ciflus Ladoa anguftii foliis. C. B.

<

*«7.
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Bladen ongedeeld , liniaal , wederzyds omge f•

kruid , aan de toppen der Takken digt by el-
A7r

EEL*

kander , alwaar Steeltjes voorkwamen , langer Hoofd-

dan de Bladen, met eenige witte Bloempjes S

ITÜK*

hebbend* Eyronde lymerige Kelken (*> „i^""*
7"

De overige Soorten van dit uitgebreide Ge-
flagt tot de befchryving der Kruiden fpaarende,

gaa ik thans over tot de

P R O C K I A.

Waar van de Kenmerken zyn, een Kelk die i.
*

driebladig is, boven en behalve twee Grond- cr^uT
blaadjes, hebbende geene Bloemblaadjes, maar Vdn

veele Meeldraadjes , met een enkelen Styl en
St

'
°rUZ*

de Vrugt is een vyfhoekige veelzaadige Befie.

De eenigfte Soort (i) voert naar het Eiland
Santa Crus , daar zy natuurlyk groeit , den by-
naam. Het is een Heefter met ronde Takken;
de Bladen overhoeks

, gefteeld , Eyrond , ge-
kitst, Zaagswys' getand en glad hebbende, met
finalle Stoppeltjes , draagende eenige endbloe.
men , die gefteeld zyn, overhoeks , doorfmalle
Blikjes onderfchraagd.

Seguiesia,
Een vyfbladige Kelk, ook zonder Bloem-

blaad-

je
Agter deeze Soort Js , in de Nieuwe uirgawe van* V- jvox. door den H«et Mürrat

, feroegd, Floret
?c!yk ageer de voorgaande, doch dit «ril een misllig

dewyl het tegen de befchryving van Linmjbus ftrydt.
^Ptockia. Syn. XU, Gen, *74, p.^,. ^.XIU,
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Hl. blaadjes , heeft deeze ,
zynde de Vrugt cea

* r^EL
'eenzaadig Huisje, dat een groote Wiek heeft,

Hoofd- met kleine zyd- Wiekjes bezer.

stuk. Hier van is ook maar ééne Soort bekend(i),

Stgieri*
weIke de Heer L o e F l 1 n g aan de Vaste Kust

jtmericMs.yan Zuid - Amerika waarnam , een Heefter

k£Sê. zynde van een of anderhalve Vadem hoog, en

de Heer Jacquin vondt by Karthagena der.

gelyk Gewas , ter hoogte van twaalf Voeten,

geevende uit zynen Stam zeer lange, ronde,

groene , glanzige Looten , waar mede het op

de nabyftaande fteunt. Somtyds hadden zy, aan

de zyde van ieder Bladfteel , een klein krom

Doorntje. De Bladen waren Eyrondachtig,

uitgerand met een Puntje, glad , gefteeld , twee

of drie Duimen lang. Aan 'c end der Takken

kwamen Bladerige Trosfen voort, van menig-

vuldige , witte, ftinkende Bloemen. De Vrugt

hadt zyn Ed. niet ryp gezien.

Veelmannigen behoorende , heeft een vyfbla^

gen Kelk ; vier Bloemblaadjes ; twee Stykn

;

een Zaadhuisje in twee Holligheden verdek

ieder twee Zaaden bevattende,

i. De eenigfte Soort (O, wederom . door *

CüRATELLA.
Dit Geflagt , tot de Tweevvyvigen onder 4

CuratelU

Jcaaiifchc (i) Seguieria. Syst. Nat. XII. Gea.

.

Vat. XII. Gen. «7«.p. »«•
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%

Heer LoefLing in Zuid - Amerika waargeno- UU
men, en aldaar gemeenlyk Curata genaamd , was

AF
xi*

L

een Heelter van middelbaare hoogte, krom van ^ooro*

Stam, met weinige Takken, den Bast, als die
STüK

\
van den Pynboom , Schubbig oFSchilferig heb-

m^ ni^
bende, en Bladen van een Span, langwerpig

,

verfchridelyk geboogcn en gegolfd , ruuwachtig

hard , met korte Steeltjes. Uit oude Takjes
kwamen Trosjes voort van witte Bloemen

, op
Steekjes van een Vinger lang, die gevolgd wer-

den van zodanige Zaadhuisjes , als boven is ge-

meld (*J.

F Ó T H E R GIL L A,

Een geknotte, niet ingefnecden of verdeelde
Kelk

, zonder Bloemblaadjes : het Vrugtbegin-
zel in tweeën gedeeld ; ecu tweehollig Zaad-
huisje , met enkcldc Beenïge Zaaden : dus zyn
de byzondere Kenmerken opgegeven van dit
nieuwe Geflagt (i), in Karolina door Doktor T

Gard km ontdekt, dat van hem den bynaam F"*»gn-
Toert. Het is, zo zyn Ed. aanmerkt, een
Boompje

, dat in Blad en Vrugt naar de Ha-
namdM, hier voor befchreeven *, gelykt

, doch * „ D
Kne Bloem daar van grootelyks verichillendtg-

heeft.
'

'

(*) Zyn Ed. zegt .fa de GefUIte als van her ft/

"
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HL heeft. Het zal waarfchynlyk die Heefter zyrj,

Afdeel, waar van de ^der bevoorens hadt gefproken*,

Hoofd- en welken zyn £d. dagt tot dac Geflagt te be»

*TUK* hooren.
* BI. 76.

Calligonum.
Hier heeft een vyfbladige Kelk , zonder

Bloemblaadjes of Stylen plaats , welke een

kelige eenzaadige Vrugt draagt,

i. De eenigtte Soort (i) heeft Linh^us

5^|ïï'"gevonden »n het Kruidboek , van wylen den

** ouden Heer Gronovius, onder den naam

van Polygonoides Toürnefortii, *aaf

van zy dan ook den bynaam voert. Zyn

evenwel twyfelde 'er met reden aan , of

die wel ware : want het Gewas , dat gedagK

Kruidkenner aau Uen voet van den Berg Ai*

rat, naar de Ephedra zeer gclykende, vondt,

hadt de Bloempjes niet alleen vyfbladig, os

fpitsbladige Kelkjes, maar het getal der Meel-

draadjes was flegts vyf ; zo dat het zelfs niff

tot deeze Klasfe zou fchynen te behooren^

Vrugt alleen kwam 'er mede overeen.

Tot de Vierwyvigen behoort een Ge***»

waar van ik thans een Takje uit Owon*

ontvang, onder den naam van Ay-Aspr
j

welk ik, dewyl het zekerlyk Heefter- ofW®

achtig is, hier invoeg onder den GeflagtfJ

Ci) Cillïtonum. Syst. Nat. XII. Ce*, ito. f-
j

XIII. Gen. «to. p. 4i«. Tolygonoide* Oliemate Ep)*****

TOWW. Ctr. 47. Hm. lh p. 147.
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• Assi, Vifchdooder. ^ 'VBL
i

De Afbeelding van hetzelve gaat hier ne-

vens in Fig i , op PI. XXVI. Daar uit blykt

,

dat de Bladen , gelyk R u m p h i ü s van den Tetrggy
~

Ay Asfa Boom zegt (\) , veel naar die van «**

den Kanary - Boom gelyken, en , hoewel geen
PI

>Jf i[*

zeven Duimen lang zynde en ruim drie Vin-

geren breed , gelyk hy dezelven befchryft , nog-

thans die proportie byna hebben , zvnde van
eène Lancetswys ovaale figuur. Van het Bloei-

Kl zegt hy weinig. De Bloem beftaac hier
uit eenen Kelk die vierbladig fchvnt te zyn ,
doch waar van de Blaadjes een famenhechting
hebben, om het Voetfhik, waar op het Vrugt-
beginzel rust. Deeze Kelk , die men eigentlyk
Perianthium, mag noemen , bevat een groo'te

menigte van geknodfte Meeldraadjes, byaa on-
telbaar. Ik denk dat 'er bykans tweehon-
derd zyn , voortkomende van het Voetje, on-
der het Vrugtbcginzel , en tusfehen dezelven
vertoonen zig de vier Stylen , ieder op een
Gtrmen zittende, gelyk dit in de Kelk, na het
Qitplukkcn Van de Meeldraadjes

t een weinig ver-
groot zynde, by A zigduidelyk openbaart. Wae
de Vrugten aangaat, die zyn altyd twee, zegt
hy,aan malkander gegroeid, verbeeldende het
Balzakje van een Kat

,
[of eigentlyk gefproken

(T; l A*tf. fivc Tom. vu. cap, 30. p. st,
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III. van een Kater,] in de rypheid donkergeel,
Afd

x
"l

openende zig mee een Naad , en dan het eene

Hoofd Beursje ledig zynde , het andere een Korrel ali

,TUK - een Ehkelaar- Boontje, bevattende. Hier komt

JQ
e

.

rWÏ
' ecn dergelykc Vrugt aan het Takje te voot«

fchyn , waar van ook het eene Beursje zig geo-

pend heeft en ledig is , het andere nog geflooteo,

met een Puntje en een dwarfe Naad ,
zynde

een klein onvoldragen Beursje , dat de ge*

lykenis niet vermindert, daar agter. De Vrugt

is, eenigermaate, in de vierbladige Kelk vervat.

Deeze Boom , zegt Ruuphius, wordt

taamelyk groot en dik , hebbende een tori

Hout en eene witachtige Schors , met wil-

graauw gemengd , van een fterken Vifchad»-

gen Reuk. Hy groeit veel op 't Strand der

Ambonfche Eilanden, Men gebruikt meet

daar van de Schors , die , klein geftooten a

met Afch vermengd, op de flaande Plasfen*

Zeewater, door overltrooming veroirzaakt,^

ftrooid wordt, om de Visfchen daar in te do"
1

den , ten einde dezelven gemakkelyk te ï&

nen bekomen. Indien dergelyke eigenfefep

niet in meer Indifche Boomen plaats had

,

men te regt denzei ven Wfchdooder noemen km-

Den (t> »

(f; Veigelyk ten opilgt r»n dergeïyke Westindifche B*

men, myn III. STUK, bladz 170: want de eigeUTd* «
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De Vrugtmaakende deelen van dit Gewas UI.

waren , zo veel my bekend is
,
nog niet on- A™*Etm

dcrzogt , veel min aan 't licht gebragt en het Hoofd»

was nog niet afgebeeld. De byzondere Ken-?TUK *

merken zyn , een Kelk die vierbladig is of injj'
ra&1'

vieren gedeeld , het Zaadhuisje gaapende met

een dwarfe Naad.

De vyf en zeswyvigen, onder de Veelman-

nige Plantgewasfèn , leveren geene Heeftere

Uit of zyn reeds onder de Boomcn befchree-

ven ; maar hier komt, onder de Feelwyvigen

>

ia aanmerking het Geflagt van

I L L I C I ü M.

Welks Kenmerken thans door den Heer El-

lis uit het leevende Gewas verbeterd zyn

;

blykende daar uit , dat hetzelve tot deeze Klas*

fe en wel tot den laatstgemelden Rang be-

hoort. Zyn Ed., naamelyk, zegt, dat de Kelk

zcsbladig is , omvattende een Bloem van ze-

venentwintig Blaadjes , op drie ryën of in drie

Kringen geplaatst , ieder van negen Blaadjes,

de middelften korter , de binnenften kortst

,

Waar binnen zeer veele korte Meeldraadjes

,

met langwerpige
, ftompe Knopjes, en twin-

tig Vrugtbeginzeltjes in 't ronde geplaatst, met
zeer korte Stylen, die een langwerpigen Stem-

Pel , aan den top , op zyde hebben , en de

Vrugt beftaat uit veele Eyronde , Camengedruk-

te» harde, tweekleppige Zaadhuisjes, met en-

telde Zaaden.

S 3 Hier
U. Dra. v.'srab
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III. Hier van komen thans twee Soorten voor

,

'

Arr>™L
als volgt.

Jtuk.
"

( j ) lllicium met geelachtige Bloemen»

ïiücium
Deeze is de Oostindifche Boom . welke de

Am/Mium. Ster-Anys zou uitleveren , voerende in Japan
]a

t
ian.c e. ^ Q h jM den naam yar| ^ gj^^ y0].

gens Kaèmpfer, waar van ik te vooren ge»

ii* stuk
1

?
noeg &eze&d heb *•

hl. 510.
'

^n.^ (i) Illicium/ met roode Bloemeu.

STriduche
Van deeze

'
natuutfyk in Florida grocijende,

Anysoüom. is de Afbeelding en befchryving door gedagreo

Engelfchen Heer , in her Zestïgfte Deel dtf

Pbi'ofophifche Transaöiën
,
op 't jaar 770,

gegeven. Zyn Kd. merkt aan, dat de Bkfr

mm van dit Gewas rood en de V rugten zeer

welriekende zyn.

XII. HOOFD-

f 1) Illieium F'oribus flavescentibus. Sp. PUnt. 66+. ¥

<§«§
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XII. HOOFDSTUK. §5
Hoon

Befchryving van ^Twiemagtice Hek- 5T"k»

sters, Didynamia , dus genaamd, om dat

zy ) van de vier Meeldraadjes, twee langer,

twee korter hebben ; gelyk onder anderen de

Lavendel, Kruizemunt en dergelyken; die tot

de Grkranfte of Lipb'oemi.e behooren , en

veele Uitheem/dien, waar in het zelfde plaats

heeft.

\ Tan de onderfcheidende Kenmerken der Plant»

' gewasfen in deeze Klasfe is reeds gefpro-

ken , toen ik de Boomen , daar in voorkomen-

de, befchreef. Veele Geflagten van dezelven

leveren wel Heeftertjes uit , doch die te klein

zyn, om van de Kruiden afgezonderd te wor.

den. De algemeene verdeeling is in de twee

Rangen van Blootzaadige en Schuihaadige ,

naar dat de Zaaden, wier getal gemeenlyk vier

is, in de holte van den Kelk bloot aanrypen,

of als verfchoolen blyven. Onder de eerften

behoort het Geflagt van

Lavandula. Lavendel.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

iyn , een Eyronde, weinig getande Kelk, met
een Blikje onderfchraagd ; een omgekeerde
Bloem ; de Meeldraadjes binnen 't Pypje heb-
bende.

u. Dut* V. STUK,
S 4 Vaa
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III» Van hetzelve komen vier Soorten voor, al.

Ar
*fu*

temaal Europifche Gewasfen, naamelyk.

8TUK.

r#
(i) Lavendel met Lancetvormige efenrandl&t

i.
Bladen , de Aairen naakt.

:;pica. Deeze maakt onze gewoone Lavendel uit >

cwoone. ^ men jn en kreecfc]adige onderfcheidt.

In de Zuidelyke deelen van Europa groeit dit

Gewas in *t wilde , in de middelde en Noorde-

lyke deelen houdt men 'c in de Hoven. De

Breedbladige is op de Bergen en aan de Wegen.,

in Provence , zeer gemeen. Dezelve wordteen

Boompje van taamclyke hoogte, dat uit een

Houtigen Stam een digt Kroontje maakt van

dunne digtc Takken , anderhalve of fomtyds

ook twee Ellen hoog , met Bladen van twee

of drie Duimen lang , een half Duim breed,

zeer fterk van Reuk en bitter van Smaak,

dit Kroontje komen lange , dunne ,
Steeltjes

voort , die aan 't end een dikke Aair hebben

van eenWadige , blaauwc , Pypachtige Bloempje

in twee Lippen verdeeld waar van de bovenfr

grootst is , regtop ftaat en in tweeën , de

derfte kleinst 3 nederhangt en in drieën is ver*

(0 ZsW^FoliisIanceolatis Intcgris, Spïcïs nudi».^

Hat. XII. Gen. Tu. p. 39 o. V<t . XIII. Gen. 7 n.

Hort. Clifl. joj. Upu 162. Mat. Mei. 256. R. Lug^' 1*
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deeld. Dit maakt dat de Bloem zig als omge- HL

keerd vertoont. Vier Vrugtbeginzeltjes , in een
Ar£"L*

Peperhuisachtige Kelk zittende , rypen in de-HooFD-

zelve aan , en blyven ongedekt ; weshalve d"'™ 1^
Gewas tot de Blootzaadigen behoort. jftrm*.

De fmalbladige Lavendel blyft kleiner in

alle opzigten , doch is witter of gryzer van Loof,

en heeft de Bloem -Aairen veel gedrongener,

zo los niet, derzclver Sceeltjes korter, doch de

Bloempjes zyn in dezelve grooter. De Reuk

is niet zo fterk , noch het Hoofd bezwaarend

,

zynde aangenaamer : des ook deeze boven de

andere in de Tuinen verkooren wordt. Van

beiden komt eene verfchcidenheid met witte

Bloemen voor.

Wegens de gedagte Aairen wordt de Laven-

del , die anders in de meefte Taaien van Eu-

ropa haaren Latynfchen naam ten naaften by

behoudt , ook we l Spica of Spica Nardi, in 'c

Franfch Spie of Aspic, geheten, en de Olie,

uit haare Bloemen gedeitilleerd , voert den naam

van Oleum Spica , in 1 Neerduitfch Fpyck - Olie»

De vlugge Geest , hier in vervat , drukt de

voornaamfte hoedanigheid van de Lavendel uit

,

wordende dezelve een kragtig Middel geacht ,

tïgen Hoofd , Zenuw- en Moederkwaaien, 't Is

zeker , dat , in alle Gevallen , daar eene te

grootc flapheid der Vezelen en Vaten , eene

taaiheid of overvloed van koude Vogten hcerfcht,

een maatig gebruik van de Bloemen , Bladen of

van het Zaad ,
op de een of d'andere manier

,
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III. in of uitwendig , van dienst kan zyn : doch
Af
xn

EL
' wanneer de minfte verhitting in 't Ligbaam

Hoofd- plaats heeft , dan is 't niet raadzaam veel ge»

stuk. bTüfe daar van te maaken: 't welk van alle

Jüïll'.
Kruideryên gezegd kan worden. Gedagte Spyck-

Olie, ondertusfehen , die ons uit Provence ge-

definieerd wordt toegebragt , is een byzonder

Middel tot verjaaging en vernieling van Onge-

diert , wordende de Lavendel - Bloemen en Bla-

den, als bekend is, ten dien einde, metvrugt,

tegen de Mot, in Kleerkasfen, Koffers en Kis-

ten, gelegd. De Olie gebruiken veele Konfle-

naars om een glans te geeven aan Houtwerk

en andere dingen.

Zodanig eene Soort van Lavendel , met fvn

gefnipperde Bladen , is den vermaarden Clö*

s i u s in Spanje , doch zeldzaam
,
voorgekomen.

Zy groeide 'er fomtyds ter hoogte van een

Elle, hebbende Wollige Afchgraauwe Bladen,

fcherp van Smaak en aangenaam van Reuk, en

droeg de Bloemen , die blaauw van Kleur

ren, in Aairen by een , even als de gewoooe

f2) Lavandula Foliis dtipli'cato-pinnatifidis. Hert.

Clüs Hifi. I. p. Hhp. z i5 . 0. Lnvandula

tenuius et elegamras disfe&o. COMM. R*r. p. 2

Lavanduls Can irienlis maririraa , Spie* multip]
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Lavendel, maar als op vier ryën gefchikt, en III.

dikwils kwam de eene Aair uk de andere voort.
AF£"U

In onze Kruidhoven is deeze Soort bekend ,1oofi>.

tot welke, als ecne Verfcheidenheid, betrok-*
Tülc*

ken wordt de Kanarijche Lavendel, onder de/
pfr^!'

zeldzaame Planten van den Amlterdamfchen

Tuin door Commelyn in Afbeelding ge-

bragt, welke van de Kanarijche Zee- Laven-

del van PlukinêT) met veele Aairen van

blaauwe Bloempjes by ^elkander, weinig fchynt

te verfchillen.

(3) Lavendel met Flfiswys* getande Bladen. ni>

Een ongemeene Stoechas , dcor C lusi 1

afgebeeld , welke hy op den top van 't Gc-^'mi'

bergte Calpe gevonden hadt , maakt deeze Soort

uit. De Portugeezen , zegt hy, noemden de-

zelve Alichrin Francés , dat is Franfche Ros-

maryn ; waar mede zy de vreemdheid van dit

Gewas wilden uitdrukken. Hy hadt het, door

den naam van Stoschas ferrata, willen onder-

fcheiden. De Groeyplaats is , zo LiNNiEus
aanmerkt , ook in 't Ooiten.

(4) Lavendel met fmal Lancetvormige Bladen iv.

en gekroonde Aairen. sfT^'
Dfcst«ch£;

^(ï) LMvmiuU Foiiis pianato-deantis. Hort. CBf. jo*.

cl>« ctispo folio, f Stoechas ferraca. Clus. Hifi^l. p. 345.

H* lP- 13}. Stoechas folio ferrato. Doo. Pempt. 275.

(4) LavnimU Foliü lanceoiato-liaeaiibus, Spica comofi.

H.
U. BlU.. V. $x«.
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III. Dit Gewas voert van ouds den naam van

^xif
1" ^taec^ias » welke van Arabifche afkomst zoude

Hoofd- zyn. Sommigen willen , dat het dien naam

stuk. van jje Hieres - Eilanden , by Tculon , welke

den raam van lnjul(g stcechades plagten te voe»

ren , hebben zou , gelyk Dioscorides ver-

zekert. Hoe 'c zy, men kan niet ontkennen,

dat dit Gewas op die Eilanden in menigte

groeit, hoewel het ook genoeg voorkomt in

Spanje en Portugal. Langs de geheele Zeekust

van Provence is het zeer gemeen , wordende

aldaar , van 't Landvolk , Quercillets geheten,

maar de gewoone naam in Vrankryk is Stéclias,

in Spanje Tomani , Tomillo of Cantuesfo ,
ia

Duïtfchland Stichas . Kraut , en in Engeland

French Lavender.

Het heeft een kort Stammetje, dat Heefler-

achtige, Houtige, Takken, van een Eile langi

uitgeeft , welke met Bladen bezet zyn ,

als die van de Lavendel , doch fmaller en klei-

ner, bitter en heet van Smaak. Zy loopen uit

in vierkante Roedjes , die naakt zyn , en lang-

werpige Hoofdjes draagen , nu korter en dik-

ker , dan fmal en langwerpig
, geevende titf'

fchen de Schubbetjes of Blikjes, waar zy^
beftaan , kleine Bloempjes uit , als die van d«

Lavendel, maar dookerer blaauw. De Topp05

H. Cllf. Ups. &c. Stcechas purpurea. C. B. Pin. sH- JW '

Aas brevioribiu & longionbus liguüs. Cu/S. W.ï. I. P'
*
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van deezc Hoofdjes zyn met zekere Riempjes Hf.

gekroond ,
fomtyds vry lang , van eene blaau-

ZLm

we of paarfche Kleur, fomtyds kort en naauw- Hoofd-

lyks te befpeuren Ook zyn de Bloempjes to
,T

J?^
deeze Aairen regelmaatig op ryën gefchikt,^rS"
Het Zaad komt in figuur byna met dat van de

Lavendel overeen, zynde glad, klein en

De Bloemen van Stéchas zyn uit de Voor-

fchriften der Ouden onder de Winkelmiddelefi

bekend, en komen in allerley Samenftelzelen

,

byna, tegen Beroerte, Geraaktheid, Lammig-

heid , Vallende Ziekte en dergelyke Herfen- of

Zenuwkwaaien. Op die plaatfen , daar het groeit,

zyn zy nog heden veel in achting , maar hier

te Lande maakt men van bekender Middelen

meer gebruik. Sommigen willen , dat zy in

Reuk en kragt zelfs de Lavendel - Bloemen

overtreffen zouden. Eigen^yk is het de gehee-

le Aair, die men onder deezen naam bekomt.

Sideritis. Yzerkruid.

De Meeldraadjes zyn, in dit Geflagt, bin-

nen het Bloempypje vervat. Het heeft twee

Stempels , waar van de kortfte den anderen

omwindt.

't Getal der Soorten is elf, meest Europi-

fchen, en de drie eerften behooren tot de Hee-

fters, naamelyk

(i) Yzer-
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(1) Yzerkruid , d.t Heeflerachtig is en ruig,

met fpits Hartvormig langwerpige geteel-

de Bladen , wyd gemikte Takken en

kranfte Aairen , die voor het bloeijtn

De bepaaling wyst nagenoeg de geftaltè aan

van deezen Heefter , die by P lu k e n e t voor*

komt onder den naam van Staehys met zeer

groote Wollckruids Bladen , kleine witte niet

gehelmde Bloemen, en de Aairen van Beronie-

Kruid. De Bloemen zyn talrjk , met ruige

gefpitfte Kelken Op de Kanarifche Eilanden

is zyne Groeiplaats.

(2) Y^rkruid , dat Heefterachtig is ,

Dons bekleed , de Bladen fiomp Hartvet'

mig gefteeld, de Takken wyd gtmikt,Ü

Aairen Kranswys hebbende.

Aangezien de Breedbladige Kandiafche Staety

van Tour ne fort hier thans uitgefloot*

wordt, zo blyft van de aangehaalde alleen de

Kanarifche Heejterachtige Staehys , ook met

VVoi-

fi) Sidtritis Fruticofa villofa, Fol, cordaro - oMong's pe*

divaricatis. Sy t. Na:. XII. Gen. 7 iz. p . 39I , rtg XIII-
*

712. p. 443- Staehys fruticofa &c. H. Cliff. 310. Staehys»*
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Wollekruids- Bladen, van Co mm el yn, over, III.

die den naam van Kandiafche niet fchynt te
Atr

°f,*
u'

kunnen voeren De Ingezetenen der Kanarifche Hoofö-

Eilanden geeven 'er, volgens dien Hoogleeraar, s™*'

den naam van Jrvidafalva aan. In de Amfter-
/permuü'

damfche Tuin hadc het Gewas een Stam van

drie Voeten hoogte en hooger , verdeelende zig

in vierkante Wollige Takken, met lang gedeel-

de ,
gepaarde , van onderen Wollige , breede

Bladen. Dezelven zyn van boven groen, van

onderen wit. Uit de Oxels der Bladen komen

Kransjes voort van witte ,
gelipte Bloemen ,

met ftompe Kelken ; waar op vier zwarte

Zaadjes volgen. De Bladen, gewreeven wor-

dende, geeven een zwaaren onaangenaamen

Reuk.

(3) Yzerkruid , dat Heefterachtig is met. m.

Donsachtitf Wolligheid, de Bladen Lan- r
5 /•*>

cetvormig effenrandig s de Bloemen ge- '
'

kranst hebbende.

Hier is de Kandiafche zeer wit gewolde

Sideritis van Toürnefort, t'huis gebragt

,

tot

(3) Sideritis Fruticofj tomentofo- lanata , Fol. lanceelatlj

integemrms, Flor. verticiliatis. Cumla Calycibus inermibus

lanigeris. H. Clif. Sideritis Cretica tumentoia , c.mddis-

fima, Fl. luteo. ToubnT Cor. i 2 . 0. Stachys Fmt.cofa &c.
Hort. Cliff. jio. Stachys minor Itaüca. C. B. Pin. zü. Sta-

thys Lychnoides incana anguftifoüa , Fl. Aurco. BAML. ƒ«.
»II7. PUofella maxima Syriaca, Lol. Je. 47,.

II. Deel. V. Stok,
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Hl» tot welke als eene Verfcheidenheid betrokken

x"
1
' wordt , de Gryze Smalbladige Stachys Lychmi*

o">- dit van Ba*«f.lter , met een Goudgeele Bloera,
rc

' als ook de Syrifche Hlofella van Bauhi wds,

tige, naar welke de Soort den bynaam voert. Het

wordt beichreeven ais een Hcetertje, dat de

gedaante van Salie heeft, maar langer is, flW

dergelyke Bladen , die Wollig en wit zyn,de

onderflen gedeeld , de bovenden ongedeeld

,

en geelachtige witte Bloemen.

Ment h a. Kruifemunt.

Hét Bloempypje is hier byna gelyk in viereö

gedeeld, met de breediie Slip uitgegulpt, heb-

bende regtopftaande Meeldraadjes, die, gelyk

in alle de Bloemen van deeze Klasfe , uit ce

wanden van het Bloempje voortkomen , en I
elkander afftandig zyrt.

Dit Geflagt , door zynen naam zeer bekend

bevat thans zeventien Soorten, waar onder de

Wilde, Water- en Tuin- Kruifemunt , Pokj

en andere, byna altemaal Europifche Kruideri-

ge Planten, vervolgens te befchryven. Det**

laatfte Soorten , alleen , komen hier in aamnff'

king, naamelyk

vt* (iö) Kruizemunt - met gegaffelde Bloemh^

£. *

rifche.
(,ö) Mentia F!or' «pitatis asillaribus dichotomïs ,

Fol. <*J
'
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jes uit de Oxelen , Eyronde gekartelde UI.

Bladen, een Boomachtige Steng, de Meel^»*™*
draadjes korter dan de Bloem. Hoofd-

Van dit Gewas is, onder den naam van Eoom- G)»/ #-

achtige Kanarifche Heliotropium , met Bladen^'"*"*'

van Water- Look, de Afbeelding door Com-
melyn gegeven. Het was te vooren in de

Hollandfche Hoven , zegt hy , onder den naam

van Sideritis altera Canarienfis , bekend geweest.

Het hadt den Stam drie Voeten hoog
, zig in

Takken verdeelende , die eerst vierkantig , ver-

volgens rond , bruin en Wollig waren , met de

Bladen tegenover elkander , op lange Steelen ,

ovaalachtig , diep ingefneeden , zwaar geribd,

van boven groen , van onderen grys , en aan

beide zyden , zo wel als de Bladfteelen , ruig ;

hebbende , gekaauwd zynde , een Speceryach-

tigen Smaak. De Bloemen, aan Bolletjes by
elkander groeijende , waren wit , eenblad ig en

Pypachtig , met een ruigen Kelk ; doch rype

Zaaden hadt het in de Hortus Medicus, alhier,

niet voortgebragt. M fsol:

Behalve de Heefterachtige Kanarifche Krui-

i*mnt van Plükenet, fchynt naar deeze
ook te gelyken de zeer hooge Bloemhoofdjes

kaagende Melisfevaa Plu mier, hoewel de-

zei-

•Ppofitis Jee. MiLL. Dift. N, j. Heliotropium Canarienfe

«Wsccns, Scorodonii folio. Comm. Hort. II. p. 12». T. $j.

^•Melisfa altisfima gl»bularia. Plum. h. 163. f, z.

T
1L Duu V. STWC
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H/. zelve, zo de Hoogleeraar J. Bürmannüs
AF

xfi!

L
' te regt aanmerkt , doordien de Bloemhoofdjes

Hoofd op enkelde Steeltjes uit de Oxels der Bladen

8TU!C
' voortkomen , daar van verfchille. 't Is onder-

égt?"**"tusfchen ontwyfelbaar , dat die mede tot het

Geflagt van Kruizemunt behoore.

xv\i. Kruizemunt met zydelinge Bloemtwp.

F€
ciyion-'i

Een Ceylonfch Gewas , bevoorens tot het

fche, Geflagt van Ocymum betrokken, is thans hier

t'huis gebragt. Het was , onder de Malabaarfe

Planten, zomen wil, door Rh e ede afge-

beeld , aldaar den naam van Cottam voerende,

en zoude door Plukenetius bedoeldzyn,

met den naam van allergrootst Ocymum der

beide Indien , dat Melde -Bladen heeft van een

zeer onaangenaamen Reuk. Doch de kleinheid

der Bloempjes maakt deeze Gewasfen , tenn**

fte uit de gedroogde Voorwerpen en uit de Af-

beeldingen, niet gemakkelyk te onderfcheid&

Hier zyn de Meeldraadjes korter dan de Bloed'

pjes , zo de Heer M urray i

P E R I L L A.

aar door dit 1
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flagt ondcrfchciden wordt, zyn, dat dc boven- nt

fte Slip van den Kelk zeer kort is ; voorts zyn
Ar

£ft

BU

de Meeldraadjes hier ook afftandig ; maar het Hoofd-

heeft twee famengevoegde Stylen.
STUK'

De eenigfte Soort hier van (i) maakt een ^-.^
Gewas uit , het welke met den bynaam va

dlergrootfie Melisfa voorgefteld is door A R.^eisroot
"

düinus. Dezelve heeft de Bladen lang*

werpig Eyrond , Zaagswys* getand , aan bei-

de enden fpits , van agtcren met fpitfe Klier-

tjes , en de Aairen hangen over zyde , even

als in het laatst befchreevene Gewas , het-

welke tot decze is betrokken geweest, en 'er

naar gelykt , voerende daar van den bynaam#

De Bloemen zyn klein , wit, enkdd of drie.

Behalve de algemeene Kenmerken deezer

Klasfe zyn de byzondere van dit Geflagt, dat

de Vrugt beltaat uit vier eenzaadige Besfen.

Het bevat de volgende.

(i) Pralium met langwerpig Eyronde, getan- t

de, Bladen.

Een
GlO0t,

(i) Pcrilla. Syst. Nat. XII. Gen. iii6. ?. i9z. ^.XIII.
Gen. uj6. p. 44 j. Melisfa maxima Foliii ovato • oblongis

fetatis Sec. ARD. Sp. z. p. 21. T. 13.

(1) Ptafium Fol. ovato -oblongis ferratis. Sy,t. Nat, XII.
c*n. 7 J7. p- 404. Fig. XIII. Gen. 737. p. «« H«rt. Clif.

T % |.f.

U» Duu f4 Stuk.
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M» Een Boomachtig oDgevlakt Lamium , met era

,A*ï"L* blyvende Wortel, hadt Zanoni uit Zaaden,

Hoofd- van 't Eiland Kandia overgebragt
,
op gekree*

stuk,
gcn } ^och >

t welke naderhand ook in verfchei-

ijf^'de deelen van Italië, wild groeijende, gevon-

den werdt. Hy geeft 'er de Afbeelding van,

en zegt , dat het Heefterachtig anderhalf Elk

hoog groeit , met Houtige Stengen , van dilte

als een Schryfpen , onder bruin en boven groen.

De Bladen gelyken veel naar die van het ge-

woone Lamium, maarblyven 's Winters over:

de Bloemen zyn gelipt , enkomen uit eenKeüt

voort, waar in vier zwarte Zaaden, naar die van

de Wilde Nigelle gelykende,aanrypen, zoZi-

noni fchryft. Jk begryp derhalve de overeen-

komst van het gezegde Kenmerk niet. Oofe

hadt Tournefort dit Gewas Spaanfib

Heefierachtige Galeopfis , met het Blad van

Teucrium , geheten , en Barrelier M
aanfch Heefterachtig Teucrium, met een gro°'

te witte Bloem,

ii. (a) Prafium met Eyronde, wderzyds dv0
Prtjium

gekartelde Bladen.

K/1. Ui. T. 4«. RAJ. Wft. S 6i. Melisfa

Mo*, aft. Hl. p. 408. S. ir. T. ai. f. 3.

cans &c. Barr. It. Opy.

(z) Praftum FoU ovatis crenl utrinque 1
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Of deeze een byzondere Soort zy, dan eene III.

Verfcheidenheid van de voorgaande, is twyfel- A^*f
l*

achtig. Zy heeft dergelyk Bladerloof , dat Hoofd.

glinftert , en de Bloem verfchilt weinig in Kleur. STÜK-

Op Sicilië is dit Gewas gevonden. #5Su

Craniolaria. Bekkeneel- Plant.

Dit Geflagt en de volgende behooren onder

de Schuilzaadige , dat is , die de Zaaden in een

beflooten Vrugt hebben. De Kelk is dubbeld,

een vierbladige , die de Bloem omvat en een

eenbladige Bloemfcheede : de Bloem heeft een

uitermaate lange Pyp. Het Zaadhuisje komt
met dat van de Martynia overeen.

Twee Soorten zyn 'er van, beiden in Ame-
rika of in de Westindiën natuurlyk , als volgt,

(i) Bekkeneel - Plant met Lancetvormige ge- r.

tonde Bladen.

Dit is een Boomachtig Gewas , in Zuid - A- Heefter-

merika door P lüm ie r waargenomen, hoewel
aduigc*

het ook by de Havana groeit. Het werdt Cra-
niolaria door Linn^ds geheten, om dat
de Vrugt of Noot naar het Bekkeneel vaneenig
Beest gelykt. Men mag het onder de fraaifte

Planten tellen , zo wegens den grooten wyden
Kelk, als de langte van de Bloem, en de aar-

tige

(') CmicUrU Foliis lanceolatis dentatii. Syst. Nat. XII.

t 3
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HU Franje aan derzelyer Mond , als ook om

'Afdeel, dat dezelve van binnen zo fierlyk g..ftippeld a

Hoofd- ^y komen op zeer lange Sreclen voort , 't welt

stuk. de fierlykheid nog vermeerdert.

(a) Bekkeneel -Plant met Jwekig Hartwmg

Bladen 3 de buitenfte Kelk tweeblafy.
ii.

De Heer J a c q u i n nam deeze Soort by

Kruidige. Karthagena in Amerika op de Akkers en ie de

afgekapte Bosfcben waar, welke van hem afge-

beeld en befchreeven wordt. Het was een Jaar-

lyks Plantgewas , van twee Voeten hoog, ge-

heel Haairig en zeer kleverig. Uit den Stam

gaf het dikke ronde 1 akken , en groote geité-

de Bladen , byna in vyf Kwabben , als die val

de Komkommer - Planten , of als die van den

Wilden Wyngaard , maar dieper verdeeld, »

by den Steel Hartvormig, in alle mikken der

Takken komen losfe Trosfen voort , van onge*

vaar tien Bloemen , die byna een Voet \m

zyn , beftaande ieder uit een opgeblazen K$>

welke een Bloempyp uitgeeft van een half Vtf

lang
, zig Klokswys uitbreidende aan den M^»

en aldaar twee Lippen hebbende , waar van *

bovenfte in tweeën , de onderrte in drie*2
15

verdeeld. Vier Meeldraadjes, twee langer^

(i) CrMHiolarU Fol. cordatil angulacis , Calyce

diphvllo. Jacq. Amir. Hifi. i 7) . T. 1 10.

villof» fc visc.ia.Accm folio , Florealbo, Tubo loDf^
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de anderen , komen uit den Keel voort, heb Hl.

bende dubbelde, langwerpige, hangende Meel-
Ar$"u

knopjes. Het Vrugtbeginzel , dat klein is , Hoofd-

heeft een Styl , die de geheele langte van de
STUK

\
Bloempyp doorloopt , en een weinig verder uit-

y

?t^K"
fteekt dan de Meeldraadjes , met een dubbelen

Stempel gekroond. De Kelk is groen, de Bloem

wit, maar in de holte van den Keel getekend met

drie groote donker paarfche Vlakken. Het

Zaadhuisje, of de.Vrugt , wordt ryp zynde geel

,

en is een Bolfter , die een zwarte Noot van een

zonderlinge figuur bevat, om welke het Gewas

tot dit Geflagt betrokken wordt. Zy fchynt

vierkleppig te zyn , doch gaapt niet , hebbende

dus Naaden als het Bekkeneel en bevattende

vier Pitten in de middellte holligheid , in de

vier anderen ieder één. De; Keel , zynde het

lymerigfte deel van de geheele Plant , heeft

gedagte Heer altoos vol kleine Vliegjes gevon-

den , die daar in als gevangen fcheenen. De
Wortels van dit Gewas , zegt hy , wit zynde

met een bruinen Bast , werden van het Volk

aldaar met Osfen - Vleefch gekookt gegeten , of

in Suiker ingelegd tot Lekkerny t niet alleen

naar ook m plaats van Scorzoneer- Wortels

aan de Zieken voorgefchreeven en in de Apo-

rtieeken nagehouden: zo dat de Ingezetenen

hetzelve Escorzonera noemden.

T 4 Ma-
H.DUL.V. SïW,
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HL M A R T Y N I A.
Afdeel.

Hoofd
Dit Ge^1 hceft een vyfdeel 'gen Kelk

i
m

stuk.
" Smoelachtige Bloem ; een Zaadhuisje dat Hou-

Schuil- tig is, met een Bast en een Haakige Snuit)

driehollig, tweekleppig.

Drie Soorten worden thans van hetzelve op-

gegeven 3 als volgt,

i. (O Martynia mét een enkelde Steng enfin®-

prnïit wys' getande Bladen.

Deeze door Linn^.us ïn de CliffortTche

Tuinbefchryving , als ook door Ehret^
Afbeelding gebragt , is een Heefterachtig G*

was , met ronde rimpelige Bladen , den Wor-

tel getand hebbende met fpitfe Knobbeltjes ff

eene blaauwe Bloem ; groeijende omftreeksKai'

thagena in Amerika.

n. fa) Martynia met een Takkigc Steng enb*'

Jünul
yHi

' Mg' ongekartelde Bladen.

]aarljkfc.
£)eeze ^^ yera Cnjz ^ Amerjka afkomt

(x) MartynU Caule Gmplid FoJiis ferratls. Syst.

Foliis ferrari». Hort. Clijf. 322. T. IS. Mart. <p<*®&*'

EHRET Pi8. IX. f. 2.

<*) Martynia GjuIc Ramofo, Fo!. inrcjcrri.r* *? :

\

FlBR. Hclmfi. 240. Mart. C. Ramofo , Fo!. cordato-o»
J

'

pilofis. M 1 ll Ic. T. 2»*. Mart. Fol. dentatis. tt

Mart. annua &c. EHRET. Pi5F. I. f. I. MART.
«jfc

Mnrtynia Caule
,

Petiolisque fittolofis , Floribus bil**"



is een Jaarlykfe of Zaay - Plant , die zig zo III.

gemakkelyk vermenigvuldigt, dat menzc ook Ar£f*
L'

in de Akkers , by den Koninglykcn Tuin te Hoofd-

Montpellier , aantreft , zo dat zy aldaar als in-
STUK -

landfch is geworden. Zy heeft een ruige Steng
iff̂ S*J

met Hartvormige lang gefteelde Bladen , en

witte Bloemen, als 't ware in vyven verdeeld ;

zynde de twee boventte Slippen met paarfche

Stippen getekend , zo wel als de twee onder-

Hen , doch de middelfte van de laatften met zes

of zeven Saffraankleurige Strcepen. Als men
aan den Stempel raakt , fluit hy zig : de Bloe-

men zyn van buiten ltekclig ; de Kelken drie-

kwabbig , en hebben ovaale of Elsvormige

Blikjes. Van binnen is een blyk van een vyfdc

Meeldraadje, gelyk in de voorigen.

Het zonderling [le is de Vrugt, welke in een

haakige Snuit uitloopt, die, van één fplytendc

,

'er de geftahe van Bokshoornen aan geeft , ig

welken naam het Gewas daarom ook by ibmmi-

gen voert. Fa bric nis wil, datdegeheele

Vrugt eenigermaate naar den Kop van het Oo^t-

iodifch Hoorn - Varken , Babyrousfa genaamd ,

zou gelyken. De kundige Heer Sch miedel
Doemt het deswegen Proboscidea: want het ge-

ne zyn Ed. zo fraay in Afbeelding gebragt en

zo omftandig in alle zyne deelen befchreeven

heeft , hoewel in eenige byzondeiheden ver-

schillende , kan , myns oordeels , tot geen ander

Geflagt behooren (*). (3) Mar-
'
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UI* (3) Martynia met een enkeide Steng) en roti'

xu*
Lt

de uitgegulpte Bladen.

•tuk* Deeze Kaapfche , door den Hoogleeraar D.

in. v. Royen aan den Ridder opgegeven , heeft

un^flort. een opgeregte ,
ruuwachtige Steng van twee

Langbioc Voeten, met gepaarde, gefteelde, drieribbige

Bladen , en enkeide Oxdbloemen , die kort ge

fteeld zyn. In plaats van Stoppeltjes bevindt

zig, aan den voet van het Bloemftceltje, een

Klier of Napje, omvattende een Bolletje, dat

als met een korten Styl en Stempel begaafd is.

De Kelk is zeer klein en vyftandig: de Pypvan

de Bloem zeer lang, in 't midden bekrompen,

van onderen aan de Rug gebocheld. HetVrugt-

beginzel , in de Bloem vervat , heeft eeD Styl

zo lang als de Pyp, met twee fmalle omgeboo-

gen Stempels. Het Zaadhuisje heeft naauwlyfo

een Snuit, maar aan den Voet ,
wederzyds, <®

dik Tandje. De Zaadjes, daar in vervat, zf

klein.

De byzondere Kenmerken van dit Gefl$

zyn ; een Kelk in vyven verdeeld , en ceD on&e*

Jyke Bloem ; waar van het Vrtigtbegïnzel eetf

Bezie wordt, die ééne Holligheid heeft, en das

in veele Zaaden.

Drie Soorten , akemaal Arnerikaanfche, koniefl

daar van voor , als volgt. (0 ^

(1) Mtrtyniu Caule firopllci , Foliis orbiculatii repan^
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(O Besleria met getakte Bloemjleeltjes , de III.

Züaié« Eivormig. xn
EU

HOOFD-

Plumi er, ter gedagtenisfe van den verma

den Beslerus, Apotheker te Neuremburg,^^
die dat pragtige Werk , Hortus Eyjiettenfis blad'gV
genaamd, aan 't licht gegeven heeft. Van hem

werdt zy Besleria met Bladen der Melis/a van

Tragus getyteld , dat is de gewoone Melisfe

,

ook wel Meliita genaamd ; waar van zy der-

halve den bynaam voert. Zy heeft een Hou-

tige , gladde Steng met Geledingen ,
geevende

getakte Ëloemfteeltjes uit de Oxels der Bladen.

De Bloemen zyn Pypachtig , eenbladig , van

ongeregelde figuur aan den Mond : de Vrugt

is een Eyronde Bezie met kleine Zaadjes be-

zwangerd.

(2) Besleria met enkelde vergaarde Bloemjleel' \u

tjss , de Bladen Lancetvormig. iJ^
skru

Smalbladi

Aan deeze zyn , door gezegden Pater, Bla-cc

den van Gouden Roede , en geele Bloemen ,

\, toe«

(1) EaUria Pedunculis raraofi», Foliis ovatis. Syst. Nat.
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III. toegefchreeven. Hy vondt 'er een Kleine en

AF
xii

EL
' een Groote van , welke laatfte de Bladen veel

Hoofd- langer en fmaller , en dus zeer Lancetvormig

STUK- hadc, zynde meer gekarteld dan getand. Ook

s«f2fcfc"
waren de Bloemen van een verfchülcnde fi.

guur, geTyk men in zyne Afbeelding kan be-

fchouwen. De eerfte is menigvuldig in lom»

merryke vogtige Bosfchen , op Martenique,

door den Heer J a c q u i n waargenomen,

ii. (3) Besleria met enkelde eenzaame Bloempl-

t^yiatl? l3es » * Kelken Tandswys' gekamd kk
Gekamde. lende.

Deeze Soort , die Klimmende gekamde Bult'

ria van Plumie r genoemd was, vondt ge-

dagte Heer op de zelfde plaatfen van dat Ei-

land. Dezelve heeft een kruipenden Wortel;

Eyronde , Zaagswys' getande Bladen , die ge

iteeld zyn , en zydelingfe Bloemfteeltjes met

één Bloem , uitloopende in een vyfbladig om«

windzel , van Hartvormige , getande ,
onge

(teelde Blaadjes, die als gekamd zyn; waarvan

de bynaam. Deeze Kelk is fierlyk rood, *

Bloem geel. De Meeldraadjes komen voort

uit een gemeen V Hesje, 't welk aan de Bloem*

pyp gehecht is , en overlangs gefpleeten ,
ver*

toonende zig in die Spleet het beginzel vaneen

vytfe

(i) BesUria Pcdunculis fimpl. folitaiüs; Calycibul ieO»

«iflatis Ucfleria fcandens criftata Frnftu nigro. PUIM.

29. Ie. SC jACq. Amtr. Hifi. T. 11%
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vyfde Meeldraadje, geheel vry van dat Vlies- HL
je. Na de uitwerping van het Stuifmeel zyn

F
J5f

w

de Meeldraadjes , die te vooren regt waren , Hoofd-

wonderlyk onder elkander geboogen , even als
STUK

*.

in de Martynia , met welke deeze Soort veel /ft"»!!'.

overeenkomst heeft. Ook is de ruigte van de

Bloempyp , van buiten , hier zeer opmerkelyk.

Digitalis.
Een vyfdeelige Kelk ; een Klokvormige Bloem

,

die Buikig is , in vyven gedeeld : een Eyvormig

Zaadhuisje, met twee Holligheden; maaken de

byzondere Kenmerken uit.

Agt Soorten komen thans in dit Geflagt

voor, waar van de laatfte tot de Heefters be-

hoort, naamelyk.

(8) Digitalis met de Kelkblaadjes Lancetvormig , VI rr

de Bloemen tweelippig
, fpits; de Steng

Hetfterachtig. f».*"**'
Kanarifche

Dit Gewas is te vooren Gesneria door den
Ridder genoemd geweest , in navolging van
Plüm ier, die hetzelve daar toe betrokken

hadt. Het ftaat ook nog , onder dien naam ,

in

««acutis, Caule fmticofo. Syst. Nat, XII. Gen. 758 p.H «ar. XIII. Gen. 7S8. p. 470. MlLL. Dift. T. 120. Ges-
Ofria folüs Ianceolaris ferratis Sec. H. Ciiff. 311. Digitalis

Acanthoides Canarienfis frur. Comm. Hort. U. p. mj. T.
»• Dgitali affinis Canarienfi». Pujk, Mm. 400. T, jat. f.

*• «esneria. R. Lu£S. z9 z.

U. Dm, v. Stuk,
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III. in onze openbaare Kruidhoven bekend -

% daar

AF
^f

L
* het jaarlyks zeur fierlyk bloeit. Commelyw

Hoofd- heeft hetzelve in Afbeelding gebragt, onder

st k. den naam van Kanarifch , naar de Beerenklaauw

J^- gelykend , Vingerhoedkruii , met eene Goud-

kleurige Bloem. Hy zegt dat de Steng fomty*

hooger groeit dan een of twee Voeten, doch

deezen Zomer was het alhier, in onze Stads-

Tuin, wel vier Voeten hoog. De Bladen ge-

lyken taamelyk naar die van fommige Soorten

van Gouden Roede , en de Bloemen komen, in

't uiterlyk aanzien
,
vry veel met die van de

Beerenklaauw overeen. Zy maaken lange Aai-

ren uit, en zyn ieder in vier Slippen verdeeld,

dc bovenfte Helmachtig , de onderfte als een

Lip ; de zydelingfe veel kleiner , als Vleugeltjes.

Uit deeze Bloemen druipt fomtyds, op 'trom-

den van den Dag, een bitter Sap , in P
,aa0

van den zoeten Honig , die de meefte Bloe-

men in de Planten bevatten. De Bladen zy

ook bitter. Van de Ingezetenen der Kanarifch

Eilanden , daar men het Zaad van daan beko-

men heeft , wordt het Gewas Matera $c'

ten. i — *

Van dit Geflagt de Kenmerken omftan^

opgegeven hebbende , toen ik de Soorten

* ii. d. hetzelve , die Boomen zyn , befchreef *i
&

b"' i?3

U

.

B '
iIc thans alIcen de overigen hier te bock &
len.

(0*
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(a) Bignonia met enkelde Lancetvormige Z?/a-^ UI.

den en windende Ranken.
F
xf£

U

Een Gewas , dat Bladen als der Myrten ,£°°F°'

dnch grooter , en fchoone zeer welriekende geele
iT

*

Bloemen heefr, met de Steng eenigermaate Bipum*

Houtig, maakt deeze Soort uit. Ca tesby^J""*"

heeft 'er de Afbeelding van gegeven, onder

den naam vm'Welriekende geele Klimmende Jas-

nyn , en zegt , dat dezelve in Virginie , alwaar

LinnjEüs de Woonplaats ftelt, niet gemeen

is, maar overal voorkomt in Karolina. Ook

hadt hy gezien , dat dit Gewas 's Winters fom-

wylen zyne Bladen kwyt raakt. De Bloemen

ruiken als de geele Violieren.

(3) Bignonia met gepaarde Bladen, en korte, nr.

kromme, drievoudige Klaaumeren. uJ^hcl

De kromme Klaauwen geeven den bynaam 'natten-

aan deeze Soort , welke op 't Eiland Barbados
KUauw '

overvloedig groeit, volgens de aanmerking van

Slo ane, en ook in andere deelen van Ame-

Ett' j" r rika

(z) Bigntnia Fol. fimpHcibus lanceolajb , Qaule wtabili.

ïn. f. j. Gelfem. f. Jastnmum luteum odoratara &c. Raj.

tripartito. Bign. Amer. Oapt. aduncis donata. Tournf. Ih/1,

Gelfem. Ind. Hederaceum
, Apocynofiroile. SioAK.Jam.

H. Hift. I. p. 108. Clematis quadrifolia. Plum. Amer. go.
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III. nka waargenomen is. "lom i e r noeratzc

AF
xh

E1
' îerbia(iiSe Clematis, mee geele Vingerhoed-

Hoofd bloemen
/
en haakige Klaauwieren.

STU

^ (4J Bignonia met gepaarde geklaauwierde Bit'

Bimoria den . de Blaadjes Eyrond Lancetyormig,

frinom
- tweebhemige Bloemjiceltjes en langefml-

Cajeïini-
\e HaailWtjeS,

Plumier geefc de Afbeelding van deezc

Soort , welke zeer lange Haauwen heeft, en

daar door inzonderheid verfchillende is van

de anderen ; loopende de gemeene Bladfteel

ook in een lange Klaauwier uit ,
gelyk in de

Lathyrisfen. Op één Steeltje draagt zy twee

groote uitgebreide Bloemen, cn heeft een breed

Zaad.

v. (5) Bignonia met gepaarde geklaauwierde Bh-
PanuuU- dm ^ dg Elaad

-

es Hartvormig Eyrond;

Gepiaim. de Bloemen getrost , drie op een Steeltje-

Uitvoerig befchryft de Heer JacQüi»
deeze Soort , hem menigvuldig in het Kreupel-

bofch by Karthagena voorgekomen. Het is

»

zegt hy , een Heefteracbtig Gewas , met

fiandens , Siiiquis latis Sc longioribui , Semine lato. B**
S>. s. *. ss. F.

(S) Bigntnia Fot. conjug. Cirrhoftf, Foliolis cotdato-^
3"

odlio, FiuAu ovar. dTro. Plüm. LT^ u
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Kge en ronde gladde Steelen , die aan den III.

Wortel naauwlyks een Duim dik zyn, twaalf
Af

£*
el*

Voeten lang, by de Boomcn opklimmende. DcHoofd-

Bladen heeft hetzelve hoekig gefpitst , zeer*TUK*

glad, van vcrfcheiderley grootte, de boven ften^jjjfj^

zonder Klaauwieren , met ronde Bladfteelen.

De Bloemen maaken , aan 't end der lakken ,

fierlyke gepluimde Aairen , welke uit driebloe-

migc Steeltjes femcngcfteld zyn. Zy zyn Reu-

keloos , paarfch van Kleur , van eene byzondere

figuur , en op dezelven volgt een kort Eyrond

Zaadhuisje ; zo dat zy in dit opzigt grootelyks

van de voorgaande Soort verfchilt : muntende

de Bloem ook uit door den witten rand des

Kelks. De Ranken en Bladen zyn ukermaate

bitter.

(6) Bignonia met gepaarde geklaauwierde Dia- vr.

den, de Blaadjes Hartvormig, de Ranken&3aa.'
gedoomd, S2ndc'

Dat de Ranken , dwars doorgefneeden , een

Kruis vertoonen , geeft den bynaam aan deeze

Soort , die in onze Kruidhoven niet ongemeen
is. De Bloemen beftaan uit een zeer lange Pyp,
met een Styl van dergel yke langte , en vier

Meel-

(<5) Bigntm* Fol. conja^. Cirrfeofis , Foliolis eorduisCauIe

«micato. r,r. Ciiff. 60. Hert. CUff. } i7« B.. Lug£*t. isv.

*iT1. fcandens , FIocc arro flavo minori. Grom. firg» 73.

^gn-feand. bifolia & trifoüa , ligno Cruce fignato. Ptow.
/c

' «• T. jt. Pfeudo - A-ocvnum Follic. maxirois obtalls Sec.

fcoms. Hifi. III. p. «71. S, ij. T. j. f. i«.

Md V
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HL Mceldraaden , twee langer , twee korter, vol-

AF
?fi

EL
' Sens de Kenmerken van deezcKlasfe. Dc Vrugt

Hoofd- gelykt zeer naar een Snuifdoosje , en is gevuld

stuk. mec 2aaden, die grootcr Vliezige Wieken heb»

zMdigl
1
' ben, dan de meefte anderen. Niettemin is de

Vlrginijche Bignenia , met een kleine , zwart*

gcele , van onderen witachtige Bloem , hier t'huis

gebragt , aan welke eene dergclyke doch fterker

Vergiftige hoedanigheid, dan in de meefteSoor*

ten heerfcht , wordt toegefchreeven. Volgeni

Plu mi er zouden de bovendo Bladen twee-,

de onderften drievoudig zyn.

(7) Bignonia met gepaarde geklaaufi^

Bladen , de Blaadje! Hartswyf Lm*
vormig, de onderften enkeld.

Men vindt deeze Herbladige Amerikaan^

Clematis getyteld. Zanoni hadt dezelve vee-

Ie Jaaren in zyn Tuin gehad , aldaar een Ges

zynde van ruim een Elle hoog , met ronde»

Houtige Steelen of Ranken. Boe co neuk*

aan , dat de jonge Takjes , dun en buigzaam 1

tot Klaauwieren verftrekken , zig aan aHes
dat

(7) Bignonia Fol. conjug. Cirrhofis , FoHolii coidato-»'

ceolati», Foiiis imis fimplicibu». Vir. Clif. $9. ^
317. R. Lugdhat. 2g9. Bign. Aroer. Capteolis donata,*

breriore. T. BlETN. Ie. jj , T. 25. DU HAM. Jrif' l *

104. T. 40. Clem. Amer. filiquofa tetraphyllo». ,

71. Clematis tetraphyüa Americana. BoCC. SU, ^I» T,,,,
'

31. ZAN. Hijl. 74. T. Z. RAJ. Hijh lil*.
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zy omvatten kunnen, vast hechtende, en zulks lir.

zal de reden zyn , dat deeze Soort , in 't by-
Ar

°*f
L'

zonder , den naam van Geklaauwierde voert ; Hoofd*

hoewel de bepaaling zulks niet te kennen geeft. TUK«

De Bladen zyn hier ook, gelyk in de anderen
,
^f*f£"

met Klaauwieren voorzien. Zy komen twee

aan de Steeltjes , die tegenover elkander ge-

plaatst zyn ,
voort, en hier door vertoont zig

het Gewas vierbladig , hebbende de Bladen

fchoon groen , en de Bloemen Kaneelkleurig

,

waar op Zaadpeultjes volgen. Het heeft ver-

gaarde eenbloemige Bloemitecltjcs , de Kelken

Klokvormig onverdeeld.

(8) Bignonia met gepaarde geklaauwierde Bla- vu».

den , de Blaadjes Hartvormig Eyrond, pJÏZZ'*

van onderen Wollig ruig. Wollige.

Deeze, uit de Baay van Kampêche, heeft de

Bloemen geel.

(9) Bignonia met drievoudige Bladen , de Blaad- ix.

jes Eyrond ge/pitst, de Steng overend^^
Jlaande. ge

Deeze , van Vera Cruz afkomftig , heeft de
Bloemen wit. Zy is , zo wel als de voorgaan-
de , door Miller afgebeeld.

(12) Big.

(t) Blgunia Fol. conjug. Cirthofis Foliolis cordato - ovaris,

pabescentibns. Mill. BiS. s. 14.

*fn»ticofo eieao. Will, DIR. N. iy.

V 2
O. Dkl. V. Stuk.
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(ia) Bignonia met gevingerde Bladen , Jt

Blaadjes f^inswyze verdeeld.

Van deeze, die in Peru ratuurlyk groeit,

geeft Pater Fe t'iLi.éfi de befchry ving, zeg*

,

gende , dat hy dezelve ,
wegens haare fcboofr

'beid, in Afbeelding hadt gebragt. Haar Wor-

tel geleek naar dien der Radyzen : de Steng

gaf, ter hoogte van drie Duimen , verfcheide

lange Bladftceleh uit, fommigen byna een Voet

lang, met fierlyk verdeelde Eiaden, fraayerdan

die van de Beerenklaauw of Kruisdiftel, en als

de Vingers van een Hand uitgebreid of Ster*

wyze in negenen verdeeld. Voorts geeft de

gemelde Steng Steelen uit met Trosfen van Bloe-

men , die groot, van figuur
(

als in de andere

Soorten , en bleek geel zyn , twee Duimen lang.

(i 3) Bignonia met gevinde Bladen, de Bit-

jes ingejneeden j de Steng met gewofiw

Knietjes.

z) Bignonia Fol. digiratis, Fol

31. T. 22.

i 3 ) Bigmnia Fo'. pinnatis , Fo!
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Tot deeze, die de Amerikaan/die Basterd- W.
Hondendood met eene Pypachtige roode Bloem A™?*L'

en Esfchcn - Bladen , door Morison genoemd Hoopd-
was, zynde de Kijfachtige Indifche Jasmyn*™^
van Cor fi ütüs, wordt t'huis gebragt de Big-

fp£$£
nonia met Esfchenbladen en een kleinere hoog-
roode Bloem van Catesby; waar van het
Sap ook Vergiftig werdt geacht te zyn, zo
Cl ayton meldt. Evenwel wordt aangemerkt

,

dat de Kolibrietjes en andere Honigzuigertjes

het Sap der Bloemen beminnen ; zo dat men die

dikwils daar op vangt, 't Gewas , dat men , we-
gens de figuur der Bloemen , Trompetboom
noemt, klimt by de Stammen der Boomen op,
die dikwils byna geheel bedekt zyn met deszelfs

Loof. De Zaadpeulen hebben de langte van
agt Duimen, bevattende veele platte gewiekte
Zaaden.

(14) Bignonia met gevinde Bladen, de Blaad- xiy.

jes ZaagswyS getand ; de Steng regtop.

ftaande en Jlevig ; de Bloemen getrost. Re?tftam»

Hoewel de Boomachtige Bignonia , die Es-
fchen- Bladen heeft, en een geele Bloem, van
Plu mier, hier is t'huis gebragt , heeft doch

V3
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(l 5) Bignonïa met verdeelde Bladen, de Blaat*

jes ingefneeden , de Steng met Klaauwit-

v**' ren am de Knietjes.

Tot deeze Soort fchynt de Peruviaanpt

Clematis, met Bloem van Vingerhoedkruiden

Esfchen - Bladen , die Pluken et afgebeeld

heeft , te behooren. Deeze verfchiit , doordien

de Vinblaadjes verdeeld zyn , van de voorgaan*

de Soort.

hi- Voor 't overige moet men weeten , dat in

1C
' dit Geflagc een ongemeene duifterheid ten op-

zigt van de onderfcheiding der Soorten heerfcht;

zynde 'er nog twee of drie met klimmende

Ranken , hier niet aangetrokken , door den Heer

Jacquin als byzondcre Soorten opgegeven.

Een derzelven, welke zyn Ed. Echinatavsx&t

heeft de Vrugten zeer groot, langwerpig ovaal»

bruin van Kleur , en overal bedekt met fe*6

Stekeltjes. Deeze beklimt de hoogfte Boon®

tot aan den Top. Een andere , van hem

chotoma genaamd , heeft de gemeene BA*"1
'

fteeltjes tweevoudig. Van een derde , die by

Orbiculata tytelt , zyn de Vrugten rondachtig

plat en glad , veel naar die van de Blaauwe M'
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nonia
, zegt zyn Ed. , gclykende. Deeze allen HL

heeft hy in de Bosfchen by Karthagena gevon-
Af
Ji

e
i

?u

den. Hoori).

Dit Geflagt voert den naam naar wylen den

Heer Petrios, door wien zeer prag-

tige Winterhuizen voor Indifche Gewasfen
zyn opgeregt geweest. De Kenmerken be-

flaan in een vyfdeeligen , zeer grooten , ge-

kleurden Kelk ; een Raderachtigei Bloem ; een

tweehollig Zaadhuisje op den bodem van den

Kelk , bevattende twee enkelde Zaaden.

De eenigfte Soort hier van (1) is een Ame- r.

rikaanfeh Gewas , 't welk de Heer J a c q u 1 n ^jSiïl.
ook op Martenique gevonden heeft, geevende windende*

een fraaije Afbeelding van een Bloemtros daar

van. Het is , zegt hy , Heefterachtig met ruu-

we , ronde , gearmde Ranken , die de Booraen

beklimmen tot twintig Voeten hoogte, met ovaa-

le of Lancetvormige Bladen , wederzyds ruuw,
drie of vier Duimen lang. De Trosfen , naar

die van de Hemelfleutels gelykende , aan 'c end
der Takken neerhangende , zyn zeer fraay , be-

Itaande uit Bloemen , wier Kelk zig als de
Wieken van een Molentje uitfpreidt , van Kleur
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UI- blaauwachtig, bevattende een Violette fchielyk

xfi

EL
' afvallende Bloem , die kleiner is ; maar het

Hoofd- Zaad wicrdt zelden ryp. Men heeft dit Gewaï
ST

s

U

JL-
in de cliffortfche Tuin Sehad*

=^ L A N T A N A.

De Kenmerken beftaan in een Trompetacfa.

tige Bloem , met eenen flaauw viertandigen

Kelk ; een haakigen Stempel , die zig als ge-

broken vertoont : zynde de Vrugt Pruimachtig

met een tweeholligen Steen.

De Europifche Viorne , die men ook Lant>

na plagt te noemen , is onder deezen bynaan

* zie ii. d. in haar Geflagt befchreeven *. Het tegen-

in *™K »woordige bevat Uitheemfchc Gewasfen ,
&

41
' meer of min naar de Viburnum getyken,efl

deswegen onder deezen Geflagtnaam thans be-

klyven. 't Getal der Soorten, hier van, is ne-

gen, als volgt,

j (1) Lantana met gepaarde fpitfe Blafa*

Lantana ronde Bloemhoofd, es ; de omwindt van

Gemengd- langte als de Bloem.

Deeze Soort vindt men Camara met Blad «

doove Netelen en <en eene gemengelde Bloemt

GENIUS. COMMELYNCOÖ^
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het Amerikaanfche Viome met Brandenetel Ela-
A ,

den, 't Gewas is by de Liefhebbers van fraai-
r

xiu~
je Bloemen thans zeer bekend ; doch minder Hoofd-

dan die Soort, in welke de Bloemhoofdjes ëeen
ST

^\^
om windzcl hebben , Camara genaamd, beftaan-jjwr»*.

de uit geele en roode Bloempjes, ondereen

gemengd , waar van de Byna:im afgeleid zal

zyn.

(2) Lantana met drievoudige Bladtn en lange n.

gefchubde Aairen. utfl'iu*

Van dceec is de Afbeelding door Pater Plu- g*«

mier gegeven , waar uit de gemelde geftalte

der Bloemen blykt. De Stoelen of Stengen

zyn Houtig , vierkant
, geftreept en glad ; de

Bloem is paarfchachtig. Vaillakt heeft

dit Gewas , dat in Zuid - Amerika groeit , Afy-

robatindum getyteld.

(3) Lantana met gepaarde Bladen, een onge- in."

doomde Kruidige Steng en langwerpige an"™**
Aairen. Jawiykfe.
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III. Een jaarlyks Kruid , dat naar het voorgaande
AF

xiu
L '

veeI 8e,y^ c j zynde door Sloane Laage regti

Hoofd- Kamper/olie , met zeer ruuwe Salie - Bladen

,

sim. een paarfche Bloem en eene langwerpige eet-

zJZ'igit
baarc Paarfche VruSc » geheten , maakt deeze

Soort uit. Hy hadt hetzelve omftreeks Spanis-

Town , de Hoofdftad van Jamaika , in vogtige

Landsdouwen , gevonden en hielde het voor

een Soort van Wilde Salie. Het hadt Stengen

van drie of vier Voeten hoog , digt met Bla-

den bezet en Takjrig. De Bloemen kwamen

by elkander voort , op ruige Steeltjes
t

vyfbla-

dig zynde en bleek paarfch , wordende van

eene Vrugt als eene Braamboos of Moerbezie

gevolgd , die dc Kinderen zeer gretig aten,

Het Hoofdje , naamelyk
,
verlangt zig , als 'er

de Bloemen af zyn , tot eene langwerpige Aair

van paarfche Besfen , door fmalle Blikjes on-

derfcheiden, zo de Ridder zegt.

iv. (4J Lantana met gepaarde Bladen, eenon§t'

CaTatT doomde Takkige Steng; de Bloemen

^cekioon- Kroonswyze Hoofdjes, ongebladerd»

Onder alle dc Amerikaanfche Planten is dec

aphyllis. Catnara Melisfz folio, flo*

54. T. 5«. f. <5J. H. CBf. 34* *'

fpinofum. Pluk. Alm.
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ze de gemeende en bckendfte , zeid de Heer III.

J. B urmannus, als wordende, door Takjes*™"1"

in den Grond te fteeken , zeer gemakkelykHoofd-

voortgcteeld. Haar verfchil , met de eerlte
5TUK-

Soort , beftaat daar in , dat de Bloemen meer,

Kroontjeswyze,dan in Hoofdjes, voortkomen,

en dat zy , eerst geel zynde
,
allengs Goudgeel

wordcD. Gedagte Hoogleeraar merkt aan, dat

'er een groot onderfcheid in het Gewas plaats

heeft , of hetzelve in de open Lugt geteeld

worde, dan in Huis uitgebroeid. Zelfs komt

het fomtyds te voorfchyn met gedoomde Sten-

gen. En mooglyk zal deeze maar een Verfchei-

denheid zyn van de Eerfte Soort.

(5) Lamana met twee- en drievoudige, Wig

-

LJ m̂M
vormige Jtompe , gejlreepte Wollige Bla-ir.voiucra»

J

den, en Bladerige Bloemhofdjes, "bndet-

Dceze is Amerikaanfche welriekende Viorne j

c 'iepte*

met een klein rond Blad , die de Bloemen en

Besfen
, ieder, met een Blaadje onderfchept

heeft , by Plukenet getyteld, en dus ook

geboekftaafd by Herman nus. Plümier
noemt hetzelve Boomachtige Camara met Salie-

Bladen en itelt het voor als een Hecfterachtig

Ge-

lineato-tomenrofis
, Capitoifc^fquariofis. Am, AcaL IV. p

Ji9. Canrna arUnescens Salvïa: foliis. Plum. Gtn. 31. I'\
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in - Gewas , dat mooglyk maar een Verfcheidenheid

*xvï" zal zyn van de voorgaanden ; hoewel het de

Hoofd- Bladen zeer ruig en Wollig heeft, en 'erdoor
8TUK

' de ovaale Blaadjes , tusfchen de Bloemen , wee-

zentlyk in Soort van fchynt te verlchillcn.

vi. (6_) Lantana met twee- en drievoudige, Lath

tiTJtT." cetswys' ovaale Bladen , de Steng ongs-

Wekicken- doomd.

Deeze Soort , die Welriekende is , heeft de

Bladen byna ongefteeld en Kegelvormige Hoofd*

jes Kroontjeswyze geplaatst : de Bloemen zyn

wit , de Blikjes , daar tusfchen , Lancetvormig;

de Bladen fterk gerimpeld met eenige Wollig-

heid.

vil. Cl) Lantana met gepaarde Bladen, de Stat

Lantana Takkig gedoomd , de Aairen half Klooi'

^Gedoorn

Deeze , in de Kruidhoven bekend , is wegens

hemifphasiicis. Mant. + i 9 . Lant. Fol. oppofitis , p«'

Csule aculeato. H. CBff. 49 t. H. Ups. j$o. K. L»

290. Myrobatindum Viburnifol. fpinofum . Flor. coc

Vaill. AZt. 1722. p. 276. Vib. Amer. odoratuoi ,
1
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haare hoogroode Bloemen aanzienlyk. Zy heeft Ut.

een hoogi ,
Stekelige Steng ,

op de hoeken
Af^eu

met korte Doorntjes ; de Bladen Eyrond , van Hoofd-

agteren fpits ,
gefteeld en ruuw. Twee halfSTUK-

Klootronde Aairen , met kleine afvallende Blik-^^gJ"

jcs daar tusfchen, Haan tegenover malkander.

In de Kleur der Bloemen heeft ook eenig ver-

fchil plaats , zynde die in de jongen geel , in

de ouden rood. De Woonplaats is insgelyks

in Zuid - Amerika.

(8) Lantana met gepaarde byna ongejleelde vm.

Bladen en getroste Bloemen. Seht/M*.

Deeze is de Afrikaanfche Heefter, met ge- ge-

paarde fmalle Salie -Bladen en ruige Bloemen,

van Hekmannös. Hier zyn twee ovaal-

achtige Stoppeltjes , welken de overigen niet

hebben. De Bladen zyn Lancetvormig , fterk

gerimpeld , geaderd, Wollig. Aan 't end der

Takken komt een Bloamtros voort, uit Bloe-

men beftaande , die Cylindrifch, Wollig, van

binnen Bloedkleurig zyn , met een zeer korten

rand. De Vrugt tot nog toe onbekend zynde

,

kan men met zekerheid niet bepaalen 3 waar

hy t'huis behoore.

(9) Lantana met cverhoekfe cngefteelde Bla- IX.

den, de Bloemen enkeld. Gr

(t) Lantana Fot. eppofitis fubfcsfilibus , Fïoribus Racemo>
Afrikaanlè

*

kirfutis. Hkkm Afr. 10.

j P
'

nSuft,s » Hont,«*

(9) Ltntana Foliis altemis fesfilibu», Floribus folitarüs.
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III. Onder den naam van Afrikaanfe Jasmyn,
A
*nï

L
' mcc enkelde Bloemen , die uit de Oxels der

Hoofd- Bladen voortkomen , is deeze door Comme-
stuk. l y n in Plaat vertoond , als een der zeldzaam*

zJiigt, fte Gewasfen van den Amfterdamfen Kruidhof,

welke zig aldaar nog bevindt. Zyn Ed. merk»

te aan , dat dezelve dikwils eens Menfchen

hoogte overtreft, hebbende een ruuwe Steng,

die zig in Takken en deeze wederom in dun*

ne Takjes verdeelt , waar aan ongefteelde

,

breede , gefpitfte , ttyve, ruuwe, op de kant

Zaagswys' getande Bladen, in de jongen groo-

ter, in de ouden kleiner. De Bloemen, door

hem afgebeeld , hadden een lang Pypje,aan

't end als de Wieken van een Molentje in vy*

ven verbeeld, zynde van een aangenaamen

Reuk , waar 'op een zwarte Bcfic volgde , roet

een enkel rond Zaad. Het Gewas bloeit

,

zegt hy , in de Amlterdamfche Tuin op aBe

tyden des Jaars. Het heeft te Leipzig, in die

van Ludwic, een Vrugt voltooid ,
wefe

zig bevond in de vyfdcelige fpits geflipte Kelk,

zynde een onfmaakeiyke Klootronde, een wei-

nig gefpittte , door een Sleuf verdeelde Befie?

met een ronde tweehollige Pit ,
volgens &

Waarneeming van den Heer SchrebïH'

Hier van is derhalve het Geflage thans Die-

meer twyfelachtig. ^ r

lUrt. CSf. jjo. R. I.ugibat. 190. Jasminum

cis folio; Flore folitatto cx Alis foliorum provenienie. CO»*
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Cornütu.
Afdeel

Een vyftandige Kelk ; de Meeldraadjes lan- u
™'

Dm
ger dan de Bloem ; een zeer lange Styl; een stuk.

eenzaadige Befie. Dus worden de Kenmerk*

van dit Geflagc , buiten de algemeene van dee-
?"mu '

zc Klasfe, opgegeven.

Het bevat maar ééne Soort (i), door den
Cerl'ulU

vermaarden Plumier in Amerika waargeno- PyramlL-

men, welke op de Karibifche Eilanden en aan '%lcr;uni ,

de Baay van Kampêche groeit. Hy noemde claale -

dezelve naar den Franfchen Kruidkenner C o u-

Süti, die zig door een Werk over de Plan-

ten van Kanada beroemd gemaakt heeft. Dat
de Styl der Bloemen als met twee Hoornen
uitpuilt , kon een andere reden geweest zyn
van die benaaming. 't Gewas heeft een Hou-
tige Steng, die byna vierkant is; de Bladen
zyn Eyrond en loopen fpits aan beide enden

;

by ons ruuw en gekarteld , zeer Hinkende ,

naauwlyks gedeeld. Een regtopftaande piera-

midaale Bloemfteng verfiert het Gewas. De
Bloemen hebben een gelipte Smoelachtige fi.

guur, byna als die van de Melisfe of dergely-
ken

,
en de Vrugt is eene rondachtige Sappige

Befie, met éene Holligheid. Vaillant
heeft.

(.) Cornuria. Syst. m Gen< ^*UL Ge„. 7„. p . +74 . R CBff. ^ Cornut;a Flote
*

«ttda», Fohis inottiis. Pli,m . Gen. sz. Ic, 106. f, i, A g.
««hos viburni folüs. VAIU.. ATt% , 722 D „.

S

n» Deel. v. stuk,
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heeftze Agmnthus genoemd , om dat de Bloe*

'men naar die van den Kuifchboom gelyken

zouden.

Capraria. Geitenkruid.

Een vyfdeelige Kelk mee eene Klokswyze

Bloem , die in vyf puntige Slippen gefneeden

is : de Stempel Hartvormig ; het Zaadhuisje

tweekleppig met twee Holligheden en veele

Zaaden. Dit zyn de byzondere Kenmerken.

In dit Geflagt komen twee Westindifche

Soorten voor, als volgt.

(\) Geitenkruid met everhoekfe Bladen tn

ta
tweevoudige Bloemen.

i. Bv den naam van een Heeflerachtig Amen-

kaanfeh Gewas, naar de Gratiola gelykende, met

Bladen van het Agcratum of van de groote

Eerenprys, is deeze afgebeeld door Co mme*

lyn, onder de Planten van den Amfterdam<

fchen Kruidhof. Hermannus noemde het-

zelve Kurasfaufch Geitenkruid. De Heer J*
c'

quin nam deeze Soort, op alle de Karibifcbe

Eilanden en de nabuurige Kust, als een v&
ge

(i) Capraria Foliis alternis , Floribus geminis. Syst.

XII. Gen. 7ÓS. p. 4«. Kg. XIV. Gen. 76U p. 47*-J
AC<'

Anxr. Hifi. xiz. T. Iiy. H. Clijf. 320. R* &
BROWM. Jam. 26S. Capraria Curasfimca. HEBM. Ter. •
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gemeen wild Gewas waar , hetwelke byna 't

geheele Jaar bloeide. Het was Heefterachtig ,
'

zelden hooger dan vier Voeten , verdeeld in *

Iaage Houtige Takken , met langwerpige , we-
s

derzyds gefpitfte , Zaagswys getande Bladen if
die ongelteeld zyn , op vette plaatfen byna vyf

'

ï)uimen lang. Éenbloemige dunne Oxelfteél-

tjes
,

doorgaans twee by elkander
, draagen

Reukelooze Bloempjjs, d (e in Slippen verdeeld

zyn -en dubbelde Meelknopjcs hebben, met
eenen Stempel als gezegd is , een fpits Hoofd-
je uitmaakeude. Het Zaadhuisje hadt twee-
kleppige Klepjes eh bevatte véele kleine Zaad-
jes f*;.

„ Sommigen , onder de Ingezetenen der

,j Westindiën , zégt gemelde Heer , waren in

,j een vaste verbeelding , dat dit GeWas de
„ echte Thee der Chineezen zy. Ik heb hun
„ naauwJyks uit den droom kunnen helper*

j» Niettegenftaande de Smaak cn Geftalte der-

j, maate verfchillen , wordt het nogthans van

n de Franfchen , aldaar woonende , Thé du Pays
» of Inlandfche Thee genoemd."

(2) Geitenkruid met drievoudige getande Bld <

wordt in de Lyst der Ge D
'

x

, 'als ook in Gentr. Planta . ge.

AcquiN maakt van de twee-
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III. den , enkelde Bloemjleeltjes en overhockft

ArD
xif

L
' Takken.

«uk™" Een regtopftaande Gewas, met ongedeelde,

Scbuiu fmalle , geoorde B'aden , aan de Punt Zaags*

wyze getand en Kranswyre om de Takken

geplaatst
,
op Moera,«-fige overdroomde plaatfen

van 't Eiland Jamaika prorijen-ie , is door den

vermaarden Browne Phelypèa genoemd , door

Sloane Eerenprys met een zeshoekige Steng,

en drievoudige getande Blaadjes > als die van

de Kun of Keule. Deeze laatfte vondt het al-

daar op Zandige Velden. De Bladen fchynen

dan grootclyks van die der Duranta te verfchil'

len.

In«
. (3) Geitenkruid , dat kruipt, met overh^

Eyronde } een weinig gejleelde, gekaftt®

K.iftige. Bhdenm

In plaats van de Gratioloides , thans het Ge-

flagt van LincUrnia uitmaakende , komt óeeze,

die mooglyk ook tot hetzelve behooren z°u

kunnen. Het is een Oostindifch Gewas, &
Rümphius afbeeldt onder den naam

de Korst van de Pot , in 't Maleitfch C**

nasci ; voerende hetzelve deezen zonderling^

naam, om dat het als een Korst op den Grond

maakt
, gelyk by ons de Kruipende Eerenprys

7
HiJt\

ï

'p. ^Tt.
he3CangUlat, &

(t) Claris Tol oppos. omris ,
fubpetiolarii ae***

Mmt. 87. BDKM. Fi. Ind. 1)3.
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naar welke het in zyn Bladerloof veel gelykt; HL
zynde dus in 't geheel niet van eene Heefier-

Af^m
achtige Geftalce. Hoofd-

S f- l a g o. Glimkruid. Al^i9 .

De Kelk is, in dit Ge%t , in vieren ge.
7*""**

deeld (*) ; het Bloempypje is Haairachtig dun ,

met den rand byna in gelyke verdeelingen ;

het Zaad , dat van de Bloem , niet van de

Kelk omwonden wordt, enkeld of dubbeld.

van de moeiten irkefterachtig zyn , altemaal

Kaapfe Gewasfcn, als volgt.

(i) Glimkraid met een veelvoudige Tuil , van .

afgezonderde Bloemen ; de Bladen Draad- c£v!£f+
üchtig dun, aan trapjes.

Hier behoort de Afrikaanfe Heefier achtigê

Kroontjesdraagende Camphorata van Herman-
n u s by Commelyn , een Heefterachtig

Gewas
% dat uit een klein kort Stammetj's vee-

Ie Takken uitgeeft
4 die met getropte Blaadjes
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HL Kranswyze bezet zyn , behoudende haar groene

AF
xfi

EL
' Kleur het geheele Jaar. Veel uitgebreide

Hoofd- Kroontjes , van witte Bloemen , komen op de

stuk. toppen der Takken , elk in 't byzonder voort,

KMJi&t en daar op volgen twee Zaaden tegen elkander

gevoegd , die naakt , klein en niet geftreepc

ii. (a) Glimkruid met een Tuil van gebondtüi

Aairen , de Bladen Draadvormig , w
thi*.

J

gaard.

Aairf£- Deeze Soort, op Zandige Velden aan de

Kaap groeijende, is een Takkig Heeftertje van

een half Voet hoog, hebbende aan ieder Knop

een Tropje van fmalle ftyve Blaadjes. De

end -Tros beflaat uit Aairen van witte Bloe-

men, in een kleine ftekelige Kelk vervat, zyn-

de de Vrugt Eyrond, in twee Zaaden deel-

baar. De Afrikaanfe Heefierachtige Valeri^

la, met Bladen van Hey, by Comme trN,

fchynt naar dit Gewas te gelyken. Derzelve:

Loof hadt reuk noch fmaak.

fisr

(z) Sekgi Corymbo Spltit fascknlat
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Uit een langen, Houtigen, kruipenden Wor- III.

tel komt ,
volgens de befchryving van den ^Jf*

1"

Hoogleeraar J. BÉu r m a n n u s , dceze voort , Hoofd-

die niet minder Heefterachtig is, Stengen heb-
STUK*

bende van twee Voeten lang, die onverdeeld/^fj*'

zyn , met fmalle , getande
,

fpitfe Blaadjes be-

zet , en op den top komt een Bloemtuil , die

uit verfcheide Kroontjes fchcen famengefteld te

zyn , van Bloemen met fmalle Pypjes zeer on-

gelyk in vyven gedeeld (*).

(4) Glimkruid met getuilde Aairen en zuf. 1V-

fmalle gekartelde Bladen. /P?J?'
_ Bafteid.

Dit Gewas, door den kundigen Herman-
kus Afrikaanfch Melampyrum, met Aairen en
zeer fmalle getande Bladen , getyteld , is door ge-

zegden Hoogleeraat ook in Plaat gebragt , die

zegt , dat het een Heefter fchynt te zyn , draa-

gende zeer lange , ronde , Houtige Takjes
,

paarfch van Kleur, overal bekleed met menig-
vuldige Elaadjes h weinig van die der voor-
gaande Soort verfchillende, maar de Bloemtros
I geheel uit Aairen famengefteld , van kleine
Pypachtigc onrcgclmaatige Bloempjes.

(5) Glim.

*OHr*y gezegd
j ma„ uit de Afbeeld.ng en befchryving

** den Heer Bl-rmannüs !,Iykt , dat de B!<*m weezentlvk
**yf Lippen is rerdceld.

(*) S,Up spkis Corymbofo, Foüii ünearibus denrimfcrf.
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III. (5) Glimkruid met een veelvoudige Tuil in

^FÏ"U fi
omP £yronde > gladde> getande Bladen,

ituk"' ^e Ber8en '
aan ^e Ka3P> Srocit deeze

v
* Soort, die een cnktlde, regtopftaande, efFene

5^7» Steng , van twee Voeten langte heeft, met

t

™Kula
overhoekfe langwerpige, fpits get inde, gladde

dSd.'.°

n
" Blad«> hebbende aan 't end der Takken een

groote digte Bloemtuil van paarfche Bloemen 1

met een (tompen Stempel,

vi. (6) Glimkruid nut getuilde Aairen ,
dt os-

derfle Bladen Liniaal en efftnran&i^

4c bovenjlen Lancetswys Elsvorntig , et*@'

maate getand.

Deeze gelykt veel naar de Derde Soort)

maar heeft de Bladen dikker en glad, de

derften geheel niet getand. Uit den Word

brengt zy eenige Stengetjes van een Voet lang>

geheel enkeld voort. Door 't droogen

het Loof zwart. De Bloemen zyn hoog

per - rood.

(7) met Bloemhoofd) es aan ï ^>

de, Liniaale, Weezige

s ) St!f Cor

s. Mant. tjo.



Door den Heer Berg i us is deez« ? onder HL

zyne Kan
:

^lantgewasfen, befchreeven. De

Steng is Heefterachtig , met ronde Takjes ,
Hoofd-

geevende, uit ieder Knop, tropjes van vier °f
ST^v

vyf Blaadjes ,
naauwlyks een Duim lang, dik/^il,.

co Vleezig ,
ongelleeld , van de gezegde figuur.

De Bloemen maaken Aairswyze Hoofdjes, op

*t end der Takken , gefteeld , uit Blikjes en

Bloemen beftaande. De Kelk is eenbladig
,

Vliezig, wyd, in fmalle fpitfe punten verdeeld,

die ongelyk van langte zyn: de Bloem Trech-

tervormig met vier Meeldraadjes en voorts als

in de overigen.

(8) Glimkruid met een Aait aan 't end, de ^ vm
Bladen byna gefteeld , Lancetvormig , fie ?aaU-

fiompachüg , Zaagswyze getand en «nt- de»

germaatc Wollig,

Onder den naam van Lychnidea
,
dewyl de

Blocmhoofdjes veel Daar die van de Lychnis

gelyken , is deeze afgebeeld door den Hoog-

leeraar J.
Bübmannus. De Takken en

Bladen, van dit Gewas, zyn, zo zyn Ed.zegt,

ruuw : de Bloemen komen , Aairswyze , ieder

uit een Oxel van een Blad voort, en zyn ver-

vat

(s) SeUg» Spici terrainali , Fol. fubpetiolatis lanceolatis ,

«btttfiusculis, ferratis, fubtomentofo. Am. Acad. VI. p, 8».

Aft. 19. Lychnidea villofa, Fol. oblongis dematls, Flor. f>i-

Qdï- Bvirm. Afr. iji. t. +«. U 4. Tbymdra affinis. Vlvx.
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^ vat m een langwerpige
, geftreepte, zeer ruige

IL in vyven fpits verdeelde Kelk'. Zy zyn zeer

*» lang, breidende het dunne Pypje zig in vyven

w_
uit > gelyk de anderen Indien de vanfisi,

p. Gius op deeze Soort aangehaalde, naar de

Thymclsea gelykende
, by Plukenet, hier

toe behoort, gelyk de Heer Bukman vast-

ftelt, dan zou de Vrugt een groot picramidaal

Zaadhuisje zyn , verdeeld in vier Holligheden.

\- C9) Glimkruid met roodachtige end -Hooft

icr-" jss , de .Bladen ver/preid . [mal, ftmp,
c
* efenrandig , de Steng Hcefterachtig.

Dit is een hooge Heefier, gelyk de anderen

aan de Kaap groeijende, welke de Takken on-

gelyk van langte heeft , de Blaadjes klein,

fmal, ftomp, effenrandig, by tropjes verfpreid,

naakt. Ongefteelde, rondachtige , Bloemhoofd-

jes komen aan 't end der Takken voor.

Ten opzigt van de Piantgcwasfen van <ft

• Geflagt, in 't algemeen , moec men aanmerken,

dat zy zig door een byzondere Geffolte onder-

fcheiden , en dat het Zaadhuisje of de Vrugt

in de meefte Soorten nog geheel onbeto^



Van d'r O- zyn de byzondere Kenmer-^

ken c;n vk^a r.i
:ge, verachtige , rcgtopftaan ,Tl

de, famen gedrukte Vliezige Kelk: een 'in mi- a

pecachtige Bloem : het Zaadhuisje eenhollig /?er '

tweekleppig, tweezaadig, regt: een enkel Zaad

met twee Holligheden.

Drie Soorten , waar van twee Amerikaanfche

zyn, komen in hetzelve voor, als volgt.

(1) Lippia met pieramidaaïe Hoofdjes.
f

Dit is een Heelter, te Vera Cruz groeijen

'de, welke ronde hleeke Takken heeft, aan dekaa

Knietjes platachtig , met Lancetswys' Eyronde

Bladen , over 't midden Zaagswyze getand ,

gelteeld, ruuw, twee tegenover elkander. Zeer

korte BloemfteeHjes komen uit de Oxelen

voort , die vierkante Hoofdjes draagen , van

grootte als een Erwt, vierkantig Eyrond, met

ontelbaare Schubbetjes agterwaards belegd, en

e?n Bloempje hebbende tusfehen ieder Schub-

betje. Dus heeft LiNWiEus deeze Soort be«

fchreeven.

(2) Lippia met half Kïootronde Hoofdjes.
^

Dee-^"
Ha

(1) Lippia Capimlis pyramidnis. Syst. Nat. XII. Gen 781.

^(J) IfcJL Cipiculis hemifplttricis. Jacc* Amtr. p. 176.

T. 17». f. 100. Mant. 89.

x 5
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Deeze is, door den Heer jAco.uiN,by
' Karthagena in de Westindiën waargenomen

j

een Hcelter van tien Voeten hoog
,
geheel wel-

riekende en Speceryachtig. Hy verdeelt zig

in Houtige ronde l akken , zo flap , dat zy,

geen Steunzel vindende , naar den Grond bui-

gen, zynde de jongften vierhoekig cn Bloem-

dragende. De Bladen , die dceze Hceller

heefc, zyn Lancetswys' ovaal , wederzyds ge-

fpitst ,
glad , gelteeld , twee of drie Duimen

lang ,
tegenover elkander. Uit de OxJen ko

men enkelde Bloemdeeltjes voort , die in een

half Klootrond Hoofdje uitloopen , 't welk ie-

der Bloempje met een Schubbetje befchut. De

Bloempjes zyn klein, wit van Kleur, en heb*

ben ieder een zeer kort Steeltje.

(3) Lippia met Eyronde Hoofdjes en tf*
! randige Liniaale Bladen.

'"

Deeze is van den Heer N. L. BuRtfi*-

Nüs, onder zyn Ëd. Kaapfe Gewasfen, waar-

genomen, en befchreeven als een Heefter ,
die

een leggende Steng van een Voet lang heeft

,

met Erwtachtige Knoopjes en ronde Takjes

»

bezet met Sappige fmalle Blaadjes , die gl^

zyn ,
geevende uit ieder Oxeltje veele kleinere

uit, fömtyds drievoudig. Aan 't end der Tak-

jes komen Eyronde Knopjes , met gladde Blik-

f3) Lippia Capitulis oyaris , Foüis Unauibus üitejc«i»
A

Mant. %9 , BUfiM. JWr. FL Ca?, p. 17.



gedeeld, zwartachtig Violet : dc Meeldraadjes"^*^

tweevoudig binnen het Pypje : het Vrugtbegin-^,,^.

zei enkeld, zo wel als de Stempel.

Van dit Geflagt is de Bloem eenigermaate

Smoelachtig met een kromme Pyp ; de Kelk

in vyven gedeeld boven het Vrugtbeginzel ;

de Vrugt een vierzaadige Befie, met tweehoL

lige Zaaden.

Twee Soorten komen in hetzelve voor, als

volgt.

(O Duranta met de Vrugtdraagende Kelken

emgedraaid, p/
*£,n"*

Tot deeze Soort wordt zo wel de Kruipen-
fllltaitu

de Gedoomde Duranta, van Plu m i er , als

de Ongedoornde, die Boomachtig fchynt te

zyn, beiden in Amerika waargenomen, t'huis

gebragt. Hy hadtze den naam van Caftorea

(i) DurMHta CalyeibaiFruftttccKibus contorris. Sy,t. Nat.

Xll. Geu i%6. p. 425. Veg. XIII. p. 48*- JACO^ Am. Hifi.

D Ü R A N T A.

gegeven, naar den Doopnaam Castor
Du-
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Iü. Durantus, wylen Geneesheer telRome,

Afdeel.
die cen italiaanfch Kruidboek aan 'c licht ge-

Hoofd- bracht heeft. Linn^üs heeft , met reden,

stuk. deszelfs Geflagtnaam gebruikt, en deeze Soort

J$g' den bynaam van Plümier , den eerden ont-

dekker van dit Gewas, gegeven. Het is door

den Heer JacQüin ook in de Westindiën,

op 't Eiland St. Domingo , gevonden ; een

Boompje zynde, zegt hy, van vyftien Voeten

hoog , met opgeheven of neergeboogen Tak-

ken , die fomtyds met Doornen bezet , fon>

tyds van dezelven ontbloot fzyn. Het heeft

de Bladen ovaalachtig ,
fpits , tot een kort

Steeltje verfmald , in de uiterfte helft ftomp

en ongelyk getand, glad, gepaard, twee- Dó*

men lang. Uit de Oxels en aan de enden

der Takken komen groote losfe Trosfen

voort, van veele reukelooze blaauwe Bloemen.

Het Vrugtbeginzcl , dat rondachtig is ,
heeft

ecnen Draadachtigen Styl , met een getoqp-

ten Stempel, 'Hier op volgt een rondachtig

ovaale , flaauw vierhoekige Belle , naauw be-

flooten in de Kelk , die vergroot en geel ge-

kleurd is , van eene geheel verfchillende fi-

guur geworden , hebbende den Mond toege*

kneepen en fcheef omgedraaid. Hier in zy

vier Zaaden bevat, ieder met twee Holiighedefl

en twee Pitten.

(0*
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(2) Duranta met <te Frugtdraagende Kelken UU
regtopjtaande.

A™%u

De naam van was voorheen aan het STuK.

Gewas , dat deeze Soort uitmaakt , gegeven. 11.

Loefling bevondt het een Takkigen Hee-^£*'*
fter , omltreeks Cumana groeijende , van de vantiliï«

Spaanfchen Fruta de Polamita genaamd, om-

trent twee Vadem hoog (*). De Heer Jac-
qüin zegt dat het een Heeiter is, die zeer

naar den anderen gelykt , uitgenomen dat de

Kelk hier het Puntje overend houdt. Hy
vondt dit Gewas 5

op Jamaika , doorgaans in

de Haagen , aan de kanten van den Weg
,

die van de Stad Kingfton naar de Hoofdftad

des Eilands loopt.

O V I EDA.

De Bloem is, in dit Geflagt, een zeer lang •

Pypje , aan 't end ,,in drieën gedeeld ; de Kelk

bevat Klokswyze de Vrugt, welke een Kloot-

ronde tweezaadige Befie is.

Twee Soorten komen , wederom , in het»

zelve voor, als volgt.

(1) Ovie.

(* ) Mooglyk moet het zyn Ptlomita . en dan zou het een
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$vaale getande Blaien.

Deeze Soort is van Plümier Faldia ge-

noemd geweest , naar den Bynaam van den

vermaarden Spanjaard O v i ed o , die, op 't

Oviiu bcvel Tan den Koning van Spanje, een Werk

over de Natuurlyke Hiftorie en Plantgewas-

cc
* fen van Amerika gefchreeven heeft. Hy ty

telde dezelve , Faldia met Difiel - Bladtn et

eene blaauwachtige Vrugt. Niemand anders

heeft dit Gewas waargenomen, dat Kruidig is

en de Bloemen aan Trosfrn heeft ,
of aan

Hoofdjes, doch, volgens de Afbeelding, ntf

zes Meeldraadjes , die zig als van de*
langte vertoonen*

IT<
(2^0vieda met Lancetvormige , een vtH

Ovud* uitgegulpte Bladen.

dowÏÏie. Hier van geeft de Hoogleeraar N. L. Büi-

mannus de Afbeelding, als een Plantjp*»

Bonga Penjaton by de Javaanen genoemd. Het

is, volgens onzen Ridder, een Heefter, &

de Bladen en de Bloempyp , beiden ,
zeerm

heeft.

(i) Ovitds Fol. ovalibm dentatis. Syst. KJ-V

rubcoeruleo. Pjlum. Gen. 14. I'* ^S6.

(z) OviaU Fol. Laaceolatis fubrepanis, BUBfli.
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VOLKAMERIA.
Afdml.

Van den vermaarden Volckamer , die
Ho*^

een berchryving der Planten , om NeurenburgITUK.

grotijende , in 't voorst der voorgaande Eeuw AnK^
uitgegeven heefr, is de Geflagrnaam afkomftig/''""*"*

Een Kelk in vyven gedeeld ; de Slippen van

de Bloem zydclings geboogen ; een tvreezaa-

dige Befie met tweehollige Zaaden : dus zyn

de byzondere Kenmerken opgegeven.

Drie Soorten komen in dit Gcflagt voor, als

volgt.

(i) Volkameria met de Bladen uit Doornen rofame.

fpruitende.
™ acul<*'

Deeze is Liguflrtides genoemd geweest, en£!
do°ra

Gedoomde Duglasfti met Ligufter - Bladen , al-

zo het Gewas, naar de Ligufter gelykt, zynde

van Plümieb Gedoomde Duglasjia met eene

Testikelachtige Vrugt , getyteld. Het kwam
Sloane veel op de Velden van Jamaika voor,

cn de Heer J a c q u i n heeft het doorgaans op
de Karibifche of Voor - Eilanden van Amerika

aan-

(i) V-»lk*meri* Spinis Petiolormn rudimeati». Syit. Nat.
XII, Gen. -rt». p. 4IJ. rei . xili. p. 48J. ikc^mtr. Hiji.

t <«$ T. 117. Clerodendrum Fruticofum f^inc/uin &c.
IftOWN. J*m. t6x.T. 30. f. 2. Liguftroide». Hort. Ciif,

*• 1. Paliuro affinis L-puftrifoIn (pinofi. SlXUW. "'jam*W7\
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III. aangetroffen. Browne noemt het Heefier»

Ar
"fI

EL
* achtig gedoomd CUrodendrum 3 met de onderfte

Hoof»- Bladen digt by, de boven (ten tegenover elkan-

stuk.
der ^ dricWoemige Bloemfteeltjcs uit de Oxels

voortbrengende. Hier uit blykt de Geftalte

nagenoeg. J a c q u i n zegt , dat bet een

Takkige regtopftaandc Heefier is , van vyf of

zes Voeten hoog, geheel met Reukelooze wit*

te Bloemen beladen , daar men zeer dikwils

vyf en fomtyds zes iMeekiranJjes in aantreft;

hoewel 'er ook zyn , in welken het Kenmerk

deezer Klasfê , van vier Meeldraadjes, twee

Tanger , twee korter
,

plaats heeft. De Btoc*

men zyn e.^aal in vyven verdeeld , aan den

mond van haar Pypje, doch twee deezer Slip-

pen wyken meer van elkander af, dan de.drie

overigen , en dit maakt de Üloem eenigszins

wanftakig ; gelyk Sloane daar van zegt.

11. O) Volkameria mtt ongedoornde Takken..

doST*'
Dcczc Soor£: is dc Strand -Jasmyn{ln& nn

iOOInde
' Rümph ius, die met harde ronde Stengen

opfchict, geevende Bladdraagcnde Takjes ter

zyderv uit , in 't kruis by elkander, waaraan

de Bladen gepaard voorkomen , van figuur ab
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Limoenbladen , van boven donker groen en u\t

glad, van onderen met Ribbetjes. De Bloe- Afdejel.

men, naar die der Jasmynen gelykende, ko-Hooii.
men aan Kroontjes voort , hebbende een fcheefstuk.

uitgebreiden Mond en daar op volgen Befie->
•jjjf"

achtige Vrugten , van grootte als kleine Ker.

fen, Peerachtig , op een Kelkje zittende, door

vier Sleuven in 't kruis verdeeld , die hard

blyven , al zyn ze ryp. Het is een gemeene
Strandboom op alle de Oofterfche Eilanden,

De Nür-Notsjil van Malabar, dien men den
Water- Kuisboom noemt, wordt hier ookt'huis

gebragt , door den Heer Eurmannüs, wiens

Stinkende Ceylonfche Jasmyn , de Ghurcsnda

van Hermannüs j een Boom is van der-
gelyke Geftalte.

(3) Volkameria met Irud Lancetvormige , ™-

Zaagswys getande , byna ongefteelde Bla-ri*/*™*.

den. ^Gekartci.

Deeze , in Indie groeijende, heeft de Tak-
ken rondachtig , met een gearmde Bloempluim

,

zyndc de Kelken Klokvormig , onverdeeld
,

en naaimlyks getand , en de Vrugten uit vier
Besfen famengefteld.

De overeenkomst van dit alles doet my hier
een Takje t'huis brengen , met Vrugten bela-
den , 'c welk my , onder den naam van Pegou-
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III. goet , met en beoevens veele andere raarc

Ar
xu

L
' Hlantgewasfen , door den Wel Ei Geftrengen

Hookd- Heer Rader mach er, Baljuw te Batavia,

stuk. u j c Oostindie is toegezonden: te meer, dewyl

zMdip & no8 Bloem PJ*es daar aan gevonden heb , niet

alleen met deeze Klasfe , maar ook met dit

Geflagt overeenkomftig. Dus kan ik verzeke-

ren, dat dezelven Pypachtig zyn, in vyf Slip-

pen verdeeld , met een langen Styl en vier

zeer lange Meeldraadjes , waar van twee zig

korter dan de anderen vertoonden. Zelfs heb

ik de tweedeeligheid van den Stempel daarin

waargenomen. De Bladen zyn juist zo, &
hier in de bcpaaling van deeze Soort is op-

gegeven , tegenover elkander in 't kruis ge-

plaatst , gelyk de Afbeelding in Fig. i , op ffeat

XXVI, aantoont. De Vrugt- Pluim beftatf

uit Trosjes , die uit de Oxelen voortkomen

op enkelde Steeltjes , welke zig doorgaans 10

drieën verdeden , en dan by ieder verdeetog

twee fmalle Blikjes hebben. Op het efld "an

dezelve komt één of meer thans zwarte EcCën

voort , waar van de volkomenftcn vier- ,
de 3D*

deren drie-, tweedubbeld of enkeld zyn: gek*

zig dit alles aan één Trosje hier openbaart. Ie
'

der Befie heeft éénc Holligheid, en bevat daar

in een rond Zaad. Voorts rusten deeze Vra-

ten op den Kelk, die uitgezet is , en anders 4

volmaakt Kbkvormig, onverdeeld en naauwly

getand, even al; in de befebryving ,
verttff'

Dit doet het Gewas van de yolkameria mdW
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ra van den Heer N. L. Bormannüs, naar HL
welke het anders , wegens de Hartvormige Afdeel,

Trosbladen , wel gelyken zou , blykbaarlyk Hoofd-
verfchillen ; hoewel het , wegens de lange STUJC -

Meeldraadjes cn éénzaadige Besfen

fchynt te komen aan 't volgende Geflagt.

Clerodendrum. Lotboom.

De Kenmerken zyn , een vyfdeelige Kloks-

wyze Kelk ; de Bloem een Draadachtig dun
Pypjc , met eenen Smoelachtig in vyven egaal

verdeelden rand : de Meeldraadjes zeer lang,

doch twee korter dan de anderen ; de Vrugt
een eenzaadige Belle.

Vier Soorten komen thans in dit Geflagt

voor , altemaal in Oostindie groeijende , als

volgt.

(O Lotboom met Hartvormige Wollige Bla- r.

den.
dr^tfer.

De Griekfchc naam , door den Hoogleeraa

J. Burmannus aan dit Geflagt gegeven ,

'gC '

betekent Lotboom , en die benaaming llrookt

beter met de bynaamen der Soorten, dan Ge-

luks-

O) CUr,d;nirum FoHis Cordatls tom«ntofis. Sytt. Nat.

pi. Mrt. Mal. II. p. T . zu Raj. Wfl. 1571. Petafi-

JM
grCftiS

'

RüMP;i
-
AnA

*
ly> P- Io8

« T
- «• Fl.

tt. Dut, y, ST0K4
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Öï. Msboom , gelyk men dit verduitfcht heeft (*),

AF
xfi

EL
' °P Ceylon werdt het Gewas PinnakohofOn-

Hoofd- gelukkige Boom genoemd. Hy groeit, zo 't

"sti'ï
ĉhynt

*
door SeneeI lnc,ie

'
Aan dc Kust van

zaadït.' Malabar noemt men Peragu, een Heefter van

drie Voeten hoog ,
op Zandige plaatfen voor-

komende, die de zelfde geacht wordt te zyn,

zo wel als de Wilde Pestwortel van Rum»

phiüs, welke op vogtige plaatfen in alle Am-

bonfche en Bandafche Eilanden groeit ,
zynde

door hem aldus befchreeven.

Het blyft een Iaage Struik, van omtrent M
Voeten hoog , met weinige en broofche Tak-

ken ; de Bladen Hartvormig , meer dan een

Hand groot , by paaren in 't kruis geplaatst,

aan de kanten uitgegulpt , van boven Wollig»

zwartgroen , van onderen ruig en rimpe%»

met zwaare Ribben en dwars- Aderen ,^
en Vlierachtig ruikende. De Bloemen, die

aan yle Trosjes op roode Steeltjes voortko-

men ,
zyn langhalzig als Jasmyn - Bloempjes

,

doch boven aan den Mond in vyf Slippen ve>

deeld , die aan de eene zyde altoos een ope*

ning laaten , als of daar een Blaadje ontbrak

rood

(*) Ciuchhaum. Zie Gmu. der PUnzen ,
door Dr.

WKR. Gotfia. I77J- Ten cpz.gt ran de Kenmerken

men aldaar, „ de Kroon af Krans (Ctrclla) is eenblad<g
w'

„ gelykvormir ; her Pypje dun , lang : de Mond in*T£j

gedeeld, ^elykvurmlg ; de bovenire srppendieperafge"

LacMis ommh*s &qualibui was in Gen. Plant Ed.

^J^]
per afgedeeld zyn.
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rood van Kleur , met vyf kromme ronde III.

Draadjes. De Vrugten zyn vierkante Besfen
A
™f£"

op roode Voetjes , bevattende ieder vier Kor- Hoofd-
relige Zaaden. .

«tuk.

Van de Malabaarfe wordt ook aangemerkt srjf^'
dat de Slippen der Bloem meest naar eene zy.
de geplaatst zyn ; zo dat derzelver figuur wei-
nig overeenkomst zou hebben met die der af-

gebeelde Ceylonfche van den Heer

B

urm an-
nus, alwaar de Bloem duidclyk in twee Lip-

pen is gedeeld , de bovenfte tweedeelig , de

onderfte driedeelig, hebbende vier Meeldraad-

jes , gelykerwys de gezegde Malabaarfche, en
de Vrugt was een eenzaadige Befie.

(2) Lotboom met Lanceivormigs
, geheel ef.

fenrandige Bladen. turn!""*

Deeze zou zyn, welke de Ceyloneezen Pm- ge.

m of den Gelukkigen Boom noemden
, zynde

van Java gezonden onder den naam van Hee-
iter met een Gepaarlde Bloem en een ronde
Vrugt. Op het Deenfch Eiland by Canton in

China groeide zy by de Graflieden der Eu-
ropeaanen , zo de Heer Osbeck verhaalt

,

onderfcheidende zig , van alle daar bevindelyke
Kruiden, door haaren Muskus -Reuk. De Chi-
r.cczcn noemden haar Katag-naong. Hy be-

fchryft dezelve als een Takkig Gewasje , onge-

, * ' vaar

(z) CliroderJrum Fo!. hnceolads imegertimis, Am. Acai.
™- p. 320. Osü. Itir.. T. ii. BUKM. Fl. hd, i J7 ,

II Deel V Stwk
Y 3
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W. vaar een Voet hoog, dat hy afbeeldt, met ge-
A
™u

U
lteelde Blaadjes

,
fpits ovaal , ongekarteld en

Hoofd- taamelyk glad. Uit derzei ver Oxelen kwamen
STUC

- Steeltjes met veele Bloempjes , die eenen rood

*£%f' gekleurden Kelk hadden, en de Bloem veel meer

naar die van 't voorgaande Geflagt gclykeDde,

hebbende ook gantfch geen lange Meeldraadjes.

Bovendien beftondt de Vrugt uit twee Befiën

aan elkander gevoegd.

ui. (2) Lctboom met ovaale , eenigemmtt gt-

fam.
amUt

' tande^ naakte Bladen.

^mpiget
-rjeeze Soor(. was aan jen j^j jcjcr door ^len

den Heer Doktor Basteh, als op Java groe-

iende , opgegeven. Zy hadt de Bladen tegen-

over elkander, gcfteeld , Eyrond of ovaal,

eenigermaate Zaagswys' getand ,
wederzyds

naakt : een gearmde Pluim en de Bloemen een

weinig kleiner dan in haare mede - Soorten.

Niettemin wordt thans daar toe betrokken &

Volkameria alternifdia , van den Hoogleraar

N. L. liURMANNus afgebeeld , en d«s &
e*

noemd, om dat zy de Bladen overhoeks heeft»

voerende den naam van Puan Bouga by *

Javaanen.

iv. (4} Lotboom met gehvabde ,
Zaagswys F
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iande Bladen , en een zeer groote Bloem- III.

pluim.
Ar
i^

Deeze, ook in Indie vallende, heeft v^g^18^^"
den Ridder de Steng viervoudig gefleufd ; de

^
Bladen gepaard Hartvormig, vyf- of driekwab-f?am*,

big
, Zaagswys' getand. De Pluim is zeer

groot , bëfteande uit tweemaal gegaffelde en

eindelyk getakte Steeien. Hier wordt dc Veel*

hloemige Folkameria , van gezegden Hooglee-

raar, t'huis gebragt , welke veelbloemige , doch

meest driebloemige Steeltjes in de Oxelen heeft

en zeer Bloemryk is , ook -op Java groeijende.

Hier uit blykt, dat de onderfcheiding van dcc-

ze twee Geflagten niet gemakkelyk is.

V i t e x. Kuifchboom.

Dit Geflagt heeft een vyftandigen Kelk; de

rand van de Bloem is in zesfen verdeeld , dc

Bloem Smoelachtig met de bovenlte Lip in

drieën verdeeld ; de Vrugt een vierzaadige

Befie.

Vier Soorten zyn in hetzelve vervat, waar

van de drie laatften in Oostindie huisvesten ,

als volgt.

(i) Kuifchboom met gevingerde Zaagswys'
T

getande Bladen en gekranste Aairen. rue>

fi) Ktex Fohis digitatis ferratis, Spie.» vmidllatis. Sy,tS
chQ '

XII. Gen. 79 o. p. +z6. Pt% . XIH. p. 45J. Vitex CAM .

*<>*. H. Cliff. 3Z 7. R. Lugib. z9U GRON. Virz. z69 .

Y4
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Afdeel.
Deeze

>
die in de ZnideIy^e declcn van Eu-'

F

xa
EL

* r°Pa groeit , is algemeen bekend onder den

Hoofd- naam van Kuifchboom , in 't Latyn Jgnus

"sa* Cafius of ook ViUx
'
welken naam p L 1 K

1

ü s

mmIsv gebruikt, zeggende: „ van de Wilgen verfchilt

„ niet veel , zo in 't gebruik der Teenen als in

in de gedaante der Bladen , hoewel hy aan.

„ genaamer van Reuk is , de Vitex
,
by de

j, Grieken Lygon of anders Agnon genaamd,*

3 , om dat de Aciieenfche Jonkvrouwen, op 't

Feest van Ceres tot Nonnen ingewyd wor»

„ dendc, zig daar van Matrasfc-n deedenmaa-

ken, om haare kuifchheid te bewaaren. Twee

„ Soorten zyn 'er van. De groote wordt, als

„ de Wilgen , een Boom ; de kleine blyft

„ Heefterachtig , met wittere Wollige Bladen.

„ De eertte, deswegen de Witte bygenaamd,

„ heeft een witte JBloem uit den paarfchen'

„ die van de andere , genaamd de Zwarte Vi-

„ tex , is geheel paarfch. Zy groeijen in Moe-

„ rasfige Velden. Het Zaad fmaakt W'ynach-

„ tig en wordt gezegd een Koortsmiddel te

„ zyn , als ook in Olie gemengd , door fmeo

„ ring , Zweet te verwekken en dus de ver-

3 , moeidheid weg te neemen. Het zet het
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„ Water af en verwekt de Stonden ; doch be- HL

„ roert het Hoofd gelyk de Wyn, als zynde

„ van dergelyken Geur. De Opzettingen dryft Hoofd.

„ het neder, zynde voor Water- 'en Miltzug.
STUK*

„ tigen zeer dienftig : rtopt den Loop : maakt ff££f
„ overvloed van Zog en dient tegen 't Adde-

„ ren Vergift, inzonderheid dat van de Kleine

„ Soort. Men neemt een Drachme van het

„ Zaad in , met Wyn en fineert 'er mede de

„ Spinnekoppen - Beet , verdryvende ook door

„ berooking de Vergiftige Dampen, enz."

Men ziet hier uit, in hoe veel gebruik oud-

tyds de Kuifchboom was in Italië, da3r hy na*

tuurlyk, in 't Napelfche en op Sicilië, in Moe-
rasfige Velden groeit. Hy moet in Grieken-

land, wegens het gemelde , niet ongemeen zyn.

Dioscorides ftelt zyne Groeiplaats aan

de Oevers van Rivieren en aan de Zee- Kust,

op ruuwe plaatfen. R aü wolf heeft hem,
by Aleppo in Syrië , gevonden , en hy komc
ook in Virginie voor. Verder wordt hy , in

Europa, in de Tuinen gehouden, geevende in

onze Provinciën wel Bloem maar geen Zaad,
zo Munt ING aanmerkt, en moetende 's Win-
ters in Huis ftaaD. Men noemt hem ook Boom
der Kuisheid en Abrahams - Boom , van welk
laatfte de reden niet klaar is. De ïtaliaanen

noemen hem Vitice of Agno cajlo , de Span-

jaarden Gattülo cajlo , de Franfcherï Aignel

Chafie , de Engelfchen Chaftt - Tree , en de
Duitfchers Schafsmaul of Kaufchbaum*
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III. Tegenwoordig kent men 'er twee Vcrfcheidcn-
Aï

jïil
L

neden van
*
^e eeüe neeft zecr * inaile Bladen)

Hoofd- op dc wyzc der Hennipbladeren by vyven cp

stuk. een Steel groeijende, het middelde langst, van

saudtgt boven groen , van onderen grys, en geheel on*

gekarteld. De Stam is niet zeer dik, de Tak-

ken zyn by uitflek taay en buigzaam. Hcc

draagt Bloemen als gemeld is, paarfch, blaauw

of wit van Kleur ; doch die de bovenfte Lip

dikwils maar in tweeën gedeeld hebben

Zy groeijen Kranswyze om een Steel , cn raaa-

ken dus een Aair uit, gelyk ook de Zaadtf,

welke naar Peperkorrels gelyken. In dc Oo»

llerfche Landen is ook een Driebladige waar.

genomen , zynde , zo men oordeelt , een loutere

fpeeling der Natuur ff).

Behalven dceze, die de gewoone Kuifchbooin

is , komt 'er een voor die grooter is , met

gekartelde Bladen , en deeze groeit zo wel als

de andere in Languedok , volgens Gouatf*

alwaar men hem de Peperboom noemt. Hy

komt in manier van Vrugtdraaging met de eer-

fte overeen , hebbende Aairen van agt of negen

rondachtige Kransjes , en het getal der B'ade

is fomtyds zeven op een Steel. Deeze vindt

men by Lob el, zo wel als den anderen, af-

gebeeld.

Het Zaad van den Kuifchboom ,
dat n^n

nog

(*) FAMIClf Hort. Htlmst. p. 410.

(t) EAOW. Fhr. Oricnt. per CKOW. 77-
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nog heden in de Winkelen heeft, is thans zeer

weinig in gebruik, 't Gei ykt veel naar Kon- v

ander en heeft een bitterachtigen ,
knerpen,!

Smaak, zynde in lang zo heet niet als Peper

/

T

Dus kan het , als een goed Maagmiddel , te-^

gen Opltopping van Winden, Kulyk, Miitzugc

cn dergelyke Kwaaien, dienen: maar die vocr-

naamc Eigcnfchap , om welke het Gewas dui

r.aam bekomen zou hebben , is waarlchyniyk

een Verdigtzcl, uit misvcrlland van den Griek*

fehen naam, Agnos ». gefprdoteBr, Wordt het

lyk ibmmigen willen , dan kan het zyn , om den

ïehyn van Kuilehi.ciJ te bewaaren , en onjer

dien dekmantel de Wellust bot te vieren :

want men is door OndcrviuJin.en \e./o^;J,

dat de Minnelust door 't gebruik van het Zaad

des Kuifchbooms , in vadzige Geltellen
, op-

gewekt worde 9 hoewel hetzelve de Geilheid ,

in Menfchcn van een heet Gedel 3 verdooft (*).

(*) Kuifchboom met drie- en vyfvoudige ef-

fenrandige Bladen, de Aairen met ge-
tr

gaffelde Trosjes. Ditc
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Iir. Die is een Oostïndifch Gewas, voerende in

A,
J^ I

E

!

L,
'c Maleits den naam van Lagondi en groeijeo-

Hoofd- de byna overal , doch inzonderheid op Malabar

STUï' en elders aan de Vaste Kust. Het is de Drie*

zaOit^ bladi8e Indifche welriekende tamme Kuifchbom
t

met blaauwe getroste Bloemen , van den Hoog.

leeraar Bürmannus, die Nika genoemd

wordt van de Ceyloncezen. De Oudea hebben

het Negundo geheten. Op Malabar is het een

Hcefter van anderhalve Marrs langte, op Java

eens Mans langte hoog, opfchictende met ver»

fcheide Stengen, waar aan Takken komen, die

zeer lang en buigzaam zyn, zo dat fommigen

op de Aarde leggen. De Bladen komen meest

drie , doch ook fomtyds vyf op een Steekje

voort , en zyn Lancetvormig ovaal , naar agte-

ren verfmallende , gelyk de Bladen van den

Nagelboom , doorgaans op de kanten ongelar.

tcld, het middelde grootst. Trosjes van Bloem-

pjes , naar die van de Rosmaryn gelykende

,

komen aan 't end der l akken voort , en dm

op volgen Pcpcrachtige Eesfcn , fcherp cn Reet

van Smaak , bevattende eenige harde Zaaden.

Ook geeft het gehcele Gewas een Speceryacö-

tigen Zalf -Reuk van zig, zynde de Bladen tot

verzagting, verwarming en Pynftilling, uitwen-

dig van ongemeen gebruik in Indie.

Als eene Verfcheidenheid van dceze Soort

wordt aangemerkt, die, welke door den gezeg'

den Hoogleeraar in Afbeelding gebragt fcflP

de Ceylonfche rianten, en genoemd Driei^'





D I I) Y K A M I A. 34Ö

ge Kuifchboom } met de Bloemen langs de Ta& HL
ken verfpreid. In dezelve zyn de Bladen van

F
J"

U

cene gefpftst ovaale figuur , aan beide zyden Hoofd-

groen
; terwyl dezelven in de andere , van bo-

ST^
ven , door 't droogen zwart worden, blyvende^fS'

van onderen grys , even als in de gemeene

Kuifchboom, zo Rumphius aantekent. Die

Aucheur merkt ook aan , dat aan de afgekapte

Struiken dikwils Takjes voortkomen met en-

kelde en met gekartelde Bladen ; zo dat die

lndifche Driebladige Kuifchboom met gekerfde

Bladen zegt hy , welke de Portugeezen be-

fchreeven hebben , niet voor een byzondere

Soort te houden is.

(2) Kuifchboom met vyf- en driebladige ge- in.

kartelde Bladen , de Bloemen Troswyze

gepluimd.
Je

ekaiteI
"~

Onze Ridder onderfchcidt deeze van de

voorgaande Soort , doordien de Bladen Lan-

cetswys' ovaal , met uitgulpingen , Zaagswys*

getand , van onderen naakt en geaderd zouden

zyn. Naauwlyks, echter, kan dit ftrooken met

den aangehaalden Strand Lagondie - Boom van

Rum-

mofo - panicnlatii. Of». Itin. 9 z. Vitex mfolia minor Irolica i>r-

ata. Pluk. Mm. 390. Fl. Zkjl.414. Negundo Arbor mai. J.

B. Hifi. I. p. Uj>. Lcgondium littoreum. Rümïh Amb. IV. p.

if75. Vhex tritolia fylv. Indica odortta. Bdrm4 Zeyl.zi'j.

EOMI. Flt Ind. i 3i . MlLL. Ic. z7$.f. 1,1,

Uil. CULi V. 5TIK.J
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ÖL Rumphiüs, die de Bladen doorgaans groo.

AF
xu

EL
' ter ' «merendeels ook ongekcrfd, aan de kanten

Hoofd- langer en ipitfer , boven gras - groen , van on-

stuk. jeren ?rys en fchïer Wolachtig, meer geaderd

en minder gekruld heeft, dan de GemeeneLa-

gondie, welke tot de voorgaande Soort betrok-

k<n is. Die Strand- Lagondie , evenwel, zou

nader overeenkomen mee den Negundo der Por.

tugeezen , dan de laatstgemelde , wordende

fomtyds een taamclyke Boom s doch met een

kromme Stam, en dikwils op den Grond leg-

gende; fomtyds een uitgebreide Takkige Hee-

ften 't Gewas van dien aart , dat de Heer

Osbeck op Java waarnam , hier aangehaald

,

hadt ook de Bladen van onderen , zo wel a!$

de Bladfleeleri en Takken, Wollig, hangende

de laatften nederwaards , met eenefl Alfo»

Reuk. Het groeide aan. de Zee. De Bladen

zaten twee , drie of vier , bv elkander , en die

aan de Takken waren enkeld. Hy bevondt

dezelven Lancetvormig en Zaagsivys ' gerand te

zvn ; 't welk aan het jong opfchietende Ry3

dikwils plaats heeft, zo Rumphiüs getuigd

die ook altoos vyfbladig zyn , maar aan de

Bloem- en Vrugtdraagcnde Takjes vondt men

nooit meer dan drie Bladen op een Steeltje.

»l. txvit. Tot dit Geflagt zou wegens dc Zaadhuisje*»

u
die vierho'lig zyn , en in ieder Holligheid

één

Zaadkorrel bevatten ,myn fraaije Takje van een

Kaapfeh Heefter- Gewas kunnen bchooren,

welk op Plaat XX Vil, hier nevens,
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r, is afgebeeld. Hetzelve heeft aan dit Takje III.

drie Bladen op een Steekje, welke Lancetvor- A
™fj

EL
\

mig, aan de kanten niet gefchaard, maar eenHooFD-

\vcin ;

; ultgegulpt of Golfswyze gefronzcld zyn. RTCJfC -

Dc Zaadhuisjes komen , gelyk men hier ziet ,^f*f*"
aan een Tros voort. Het Takje is Houtig, en

heeft een geelachtig Afchgraauwe Schors. De
Bladen zyn aan beide zyden glad.

(4) Kuifchboom met efenrandigegevinde Bla* iv.

den } de Pluimen in drieën verdeeld. phüHS

Deeze is onder den naam van Pijtacio -Vi-
ttx, als tusfehen den Terbenthyn- en Kuifch-
boom middelflagtig

, voorgefteld geweest, en
befchreeven als een Boom, op Ceylon 1

groei-

jende, die de Bladen tegenover elkander, ge-
vind , dikwils vyfbladig , glad , ovaal

, ftomp,
taamelyk ftyf : de Takken aan 't end met eene
gearmde in drieën gedeelde Bloempluim heeft,
zynde de Bloemen als in dit Geflagt gefcha-
pen , maar de Vrugt Pruimachtig of Vleezig
met een Steen. Dit ftrookt zeer weinig met
de Kenmerken. De Heer N. L. Burman-
nus heeft een Afbeelding van een Takje van
dit Gewas gegeven , dat , zo zyn Ed. zegt,
ook op Java groeit, en van de Javaanen, in 't

Ma.

() VUtx Fol. pinnatisintegerrimis^anicuFstrichotomis
ïiftacio vitex. Fl.Zeyl. 4 ij. Vitex pknata. BürM. Fl.71
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1U- Maleitfch , Catnbang Tsjulang geheten wordt.

xn!
L

' JDic , welke zyn Ed. by den naam van Ceylon-

Hoofd- fcjie onderfcheidt , fchynt my weinig hier van

TüK
te vsrfchillen (*).

x*Jigt. Melianthds. Honigbloem.

Een vyfbladige Kelk met het onderfte Blaad.

je bultig: vier Bloemblaadjes,, met een Honig-

bakje beneden de Jaagden : een vierhokkigZaad*

hnisje met vier Kwabben: dit maakt, behalve

de ongelykheid der Meeldraadjes , de Kenmer«

ken uit van dit Gcflagt.

Het bevat twee Soorten 3 beiden uit Afrika

afkom ftig.

(i) Melianthus met enkelde Stoppeltjes , a»

"Jjl? "
de Bladfteekn vast.

Dit Gewas wordt Honigbloem aan de Kaap

genoemd van de Nederlanders , om dat *

Bloemen eene rykelyke veelheid van zeer aan-

genaam Vogt , dat niet minder Smaakelyfc dan

de beste Honig is , uitgeeven ,
zyntfe bleek

rood van Kleur. De Hotten totten , en de Eu-

^
(*) Vitex (ZtylanUa) FoL pinnatts t«rni« qtiinisw i

(i) MeÜtmtbus Stlpulis folitariis , Petiolo adnatis.

XII. Gen. 7M. P- f*. XIIL P, 4«- &rt. Ck

Ups. 181. R. Lugih. 401. TOCRNF. Infl. 43°- Me"

Africanos. Herm. L*gü. 4H. T.

maxima Afücana, BAftTH. A&. Haft. II. p. *»•
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ropeaancn zelfs
, zyn daar op zodanig verlek- lïL

kerd , dat zy die Plant nooit voorhygaan ,

Arr*£+

zonder daar van te proeven. Hier te Lande , Hoofd.

ïnsgelyks, is de overvloed daar van in deszelfs'™*-

Bloemen zo groot, dat zy dikwils op de 1:'
-\ J^f*-

den afdruipt , komende als een Daauw voort

uit het onderfte van de Bloem , en in het Ho-

nigbakje , dat daar van den Kiel uitmaakt , fa-

menvloeijc nde. Wanneer men 't Gewas, onder

»t bloeijen , fchudc , geeft het als een Honig-

Regen uir.

In 't jaar 1672 was daar van het Zaad, van

de Kaap, aan dtn vermaarden Bar i holi«
Hrs te Koppenhagen bezorgd, door den be-

roemden Herman'nus, en vervolgens is hec

Gewas in de Hoüandfcne Tuinen overgebragt,

door HotTos, daarliet, 's Winters in Hui»

bewaard wordende , weelig groeit. Het wordt

een Heefter van wel twee Mans langten
, ge-

duung fnich en groen , met Stengen van een

Duim dik , die van onderen Houtig en bruin,

opwaards groenachtig en aan den top rood zyn.

De Bladen zyn gevind , als die van de Pim-

pernel , doch veel grooter, diep gekerfd, en

Zilverachtig groen. Het Stoppeltje , een fpits

Blaadje , 't welk ieder Bladfted omvat, is zeer

groot. Het Loof heeft een bezwaarende en
byna ftinfo nde Reuk. De Plant geeft Aairen uit

van Bloemen , die zwartachtig rood zyn
, op

Wollige Steeltjes, ook door een dergelyk Stop-

peltje befchut. 'c Getal der Meeldraadjes wordt

H» Deel. v. Stuk,
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'

fil. gezegd den te zyn, waar van vyf langer, vyf

Ar
xn

EL
* kortcr voorkomen. Toübnefout, even.

Hoofd- wel , heeft 'er maar vier afgebeeld. Het Vrugt-

stuk.
beginzel is vierkantig en wordt een vierhoeki-

zJïdfrt ge Blaasachtige Vrugt , waar van ieder hollig-

heid een Zaad bevat, dat Eyvormig is, zwan-

en glad , naar Peonie - Zaad gelykende. Op

vogtige Moerasfige plaatfen aan de Kaap komt

dit Gewas overvloedig voort.

h. CO Honigbloem met dubbtlde afgezonderè

MeU^us ~ '

StoppeltjeSt

Deeze voert den bynaam van Kleine, «ar-

fchynlyk om dat de beroemde Co mm el yh

dezelve Kleine Stinkende Afrikaanfe Honi$M

getyteld hadt: geevende 'er de hoogte, flegts,

van drie of vier Voeten aan. De Hyfiquanefr

fer Melianthus van Hermannus heeft Sten-

gen van drie Ellen en daar boven hoog, ff
®

en ruig, met dergelyke Bladen als de voagp®

de, welken , ieder uit elf Vinblaadjes befi»*

de, ook diep gekerfd zyn, boven groen» °D*

der wit of grys , en rimpelig wegens de Ade-

ren. Twee fpitfe Stoppeltjes bevinden flg aaS

den Wortel van ieder Bladfteel. Zeer fti*

dit Gewas , zegt men, naar het Doorn -ApF

(z) MtlioKtius^pulis gemïniï diftiofti*. Htrt. Cltf>&
fc. Lugib. 402 Meli.nthus Africanu, minor feti*» CC**

4. Mei. Wyfiquanenfis min
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Kruid, hebbende ook in de Bloem een Honig- IIL

roet maar zware Vogu 't Getal der Meeldraad A*D
x=f

Li

jes is vier. De Vrugt en 't Zaad komen by- Hoofd*

kans overeen. TUK
'.

De Heefterachtige Planten , die in de Klasfe
fpe?m£

der Viermagtigen (Tetradynamia) voorkomen,

kunnen gevoeglyk tot de befchryving der Krui-

den gefpaard en niet bekwaamlyk van de ande-

ren afgedonderd worden. Ik gaa derhalve tot

de Enkelbroederigen over.

XIII. HOOFDSTUK.
Befchryving van de EnkelbroèoehIgï
Hersi ei<s, Monadelphia, dus genaamd,

om dat de Meeldraadjes in derzelver Bloemen

famm gegroeid zyn , of uit een GrondÜuk

voortkomen; gelyk dit plaats heeft in de Ge-

raniums, Malva's en anderen.

Tk heb voorheen aangemerkt , dat de Smal-

* deelingen deezer Klasfe van de Vyf-, Ze-

ven, Tien-, Elf, Twaalf- of Veelmannigheid

der Bloemen , dat is , naar deze?v-n vyf, ze*

ven , tien , elf , twaalf of meer Meeldraadjes

hebben , afgeleid zyn. Van de eerden komen
reeds tenige Heetters voor , als volgt.

L E R C H E A.

Dit eerfte Geflagt r naar den Sweedfchen
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in> Heer Lerche getyteld , heeft een vyftandi-

Afdeel. gen Keik 9
eene Trechterachtige vyfdcelige

Hoofd- Bloem ;
vyf Meelknopjes die in het Pypje

«tuk. Zitten , en een enkelen Styl ; wordende het

vyfman. Vrugtbcginzel een driehollige ,
veelzaadigc

R'&e
'

Vrugt.

r. Maar êéne Soort is hier van bekend CO» m

ktïcnuL Oostindie groeijende, een gantfeh onaamienly

staart ke Heefter , wiens Takken eenigermaate uit

dra.Sendc.
Gdedingen beftaan %

hebbende gepaarde ,
ge-

deelde , Lancetvórmige , cffene ,
geheel onge-

kerfde Bladen van een Voet lang, met Efcvor.

mige Stoppeltjes. Aan 't end der Takken komt

een Draadachtig dunne Aair , van langte als de

Bladen, bezet met kleine Bloempjes ,< ver van

elkander, ongelyk verftrooid.

VV A L T H E R I *•

Dit Geflagt heeft ook een enkelen Styl:

de Vrugt is een tweekleppig Zaadhuisje met

ééne Holligheid en daar in een enkel

Het is naar den Leipziger Hoogleeraar Wav

the k ns getyteld.
ff

't Getal der Soorten is twee of ten hooglte

drie, als volgt.

I. (i) Waltheria met ovaale ,
geplooide, Z*f

"7? g<*™& Bladen ; de Hoofdjes p
«*

. fieeld. u

(i) Lerchea. Syst. Nst. Vtg. XIII. Gen. «* P* *
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Van dit Gems , dat op de Bahama - Eilan-
^

III.

lyk groeit , heeft de Heer Danty n'l s n A r p Hoofd-

eene Afbeelding en uitvc eik-e beichrwi: r -<an
*TÜ*»

't li« ht gereven , order den naam van Mvr.o /r,-
tfvf*J

fierm - Althéa of Ecnzaadige Heemstr-onel

,

oin dat het naar de Althéa cer.igszms gelykt ,

verfcbiMende meest daar van door het hebben

van een enkel Zaad. Hetzelve waarneemende

in de Orangeric van den Koninglyken Tuin te

Parys , bevond t hy het een Boompje van pie-

ranv Jaile figuur te zyn , 't welk op den ouder-

dom van twee J^ren byra vier Voeten hoog

van Stam was , met veele Takken , hebbende

Hartvormige Bladen , aan de kanten getand en

op hnge ruige Steelen overhoeks geplaatst

,

zynde Wollig zagt in 't aantasten, donkergroen

van Kleur, de grootften drie Duimen lang.

Uit de Oxels der Bladen gaf het Bloemfteelen

uit , met digte Tronjes van Bloempjes , dooi

Blikjes van elkander gefcheiden , geelachtig van

Kleur, en veel naar die van de Alt'.éa gekken-

de , doch zeer klein. De vyf Meeldraadjes

n. Dut, v. Stuk,
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III. waren tot een Cylindrifch Pypje famengc

AT
im

L
' voegd, 't welk den Styl omringde. HetVru-t-

Hookp- beginzel wierdt een klein rond Zaadhuisje, dat

* üï*
in tweeën open ging , bevattende één rund

^/'"""Zaadje.

De Heer d '
I s n a > d twyfel.de ,

of het wel

die Plant ware, welke de wydberoemde Boèr*

ha ave hcrfr % r rvl\< ld onder den imm vae

jtnurikaanfcbe. naar de .Ithèa g*lyknd$ wê

een gen, Blom; en , iüduc^-i, wanoeer meq

de omftandigc befchryvmg door dien Hoogle*

raar d ;1 ar van eeoeven , mee dev7e vcfgclykt

,

dan zal men "er een aann;«:r'-
1

k verfchl «

vinden, liet Zaad was langwerpig fP icf ^
topt; de Meelknopjes waren roodachtig en tel

Vrugtbeginzel glad. Die van de Laage Ai*'

rikaanfche Althéa, by Breyn, hier aange-

haald , is ook zeer twyfelachtig daar toe te

trokken. Dezelve komt overvloedig voort op

Steenachtige plaatfen van 't Eiland Kurajtèü.

a. (A) Walt^.eria met Lancetvormige ,W
iryr getands, naakte Bladen.

s'r? ixdi- Tegenwoordig fchynt deeze niet als een by

i*- zoadere Soort aangemerkt te worden, hoe^

zy als zodanig door den Heer D '^sNARD
p

V

u
gefteld was , die haar door een kleiner B

^



MONADELPHIA.
alleen

, onder fcheiden hadt. Het zoude, vol- HL
gens hem , de Boomacl tige Betonie van Ma A

"J,

R

J#

W
dras f aan de Kust van Koromandel zyn , doorH.x»©-

Pi. etius afgebeeld. Misfchien is het
STUK*

flegts ecne Verfcheidenheid van de voorgaande

Soort.

(2) Walthena metovaale, Zaasïswys' getandeWMitrté
geplooide Bladen , en ongejteelde Hoofd- 'nd,ca.

ƒ«• ar*
Deeze is , volgens onzen Ridder , de gedag;-

te Betonie van Pluikbetiüs, die de Bla-

den ruig en diep geaderd , met Bolachtige trop-

jes Bloemen in de Oxelen heeft. Het fchynt

die te zyn , waar van door den Hoogleeraar

Bükm annüs, onder de Ceylonfche Planten

,

de Afbeelding, met den naam van Olmbladige

Malvinda is gegeven : zynde Ceylonfche Alcéa

met Bladen van Haagbeuken , de Bloempjes

trópswyze famengehoopt, door Herman nüs
getyteld.

Hermannia.
Dit Gefiagt voert zyn naam naar den laatst-

1 plicatis
, Capituli

Uiofis Foüis profu



3$o Enkelbroederige Heesters»

gemelden , een ieverig Kruidkenner, in Saxen

"gebooren, die geheel Europa niet alleen door-

gereisd , maar ook een gedeelte van Indie en

^
Afrika aan de Ka. p uit liefde voor de Kruid*

"'kunde bezogt , en na zyne terugkomst, in X

laatst der voorgaande Kcuw , als Hoo^leeraai

den Leidfen AkaJemlc - Tuin Ixdi nl en onge-

meen verrykt hee't. f)e vermaarde Touknefort,

met wien hy zeer bekend en gemeenzaam was,

heeft deszelfs naam dus vereeuwigd (*).

De Kenmerken beftaan in een iïocm van

Peperhuisachtige hoMe Blaadjes , febeef in 't

ronde gepia uh, omringende de Meeldraad] s , die

famengegroeid zyn , of van een Bu'sje voort-

komen . 't welke het Vrugtbeginzcl htvat. dat

vyf Stylen heeft en een vyfhollig Zaadb#

Negen Soorten , altonanl Heefteraehtig en

van de Kaap of uïc Afjika afkomftig, zyn 'c

in vervat , als volgt.

CO Hermnnnia met ovaale, geplooide,

telde Wollige Bladen. n
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Deeze is , onder den naam van Afrikaanfche III.

He jleraclmge Ketmia, met zagie g'-vze bladen , jJJJ?
door Cüm iiKLM m Afbeelding gebugt, dierfooro.

aamneikt dat de Bladen, hoewel veel kleiner

,

,TÜR «

zeer naar die van de gemeene Althéa gelyken Hr-£
aa*'

en dat de B'oemen Schroei i>wy ze gedraaid zyn.

Zwavelgeel van Kleur. Doorgaans komen drie

B;oimlteehjes uit de üxels der Bladen voort,

die am den top ieder twee Bloemen , onder

" 00 Hermannia met Lancetvormige onverdeelde u

en drietandje Bladen , de Bloemtros/en one^»?'

•ver éénf zyde. "t**

De Afbeelding door Volckamer gege-

ven , die bier wordt aangehaald, is ten opzigc

van de Bladen aanmerkelyk van gedagte bepaa-

ling verfehillendeo cn het Gewas hadt hangen-

de Goudgele Bloemen. Thans wordt gezegd,

dat de Bloemen blaauw zyn in deeze Soort.

(3) Hermannia vict Wigvormige gefireepte ge- nr.
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Hl. Deeze bepaaling ftrookt weinig met Elzen-
Af
xm

L
' Bhden

»
welken Commelyn daar aan toe-

Hoofd- fchreef
?

zig verbeeldende , dat het die zy

,

STU *- welke Toürnefort van Hermannüj

*£
fMa"~ontvangen hadt en noemt het Heejieraétigt

Hermannia met langwerpige Zaagswys getande

.Bladen ; doch van die Tandjes openbaart zig in

de Afbeelding niets ter wereld. Hy zegt, dat

de Bloemen ook fpiraal gedraaid en Zwavelgeel

zyn. Thans wordt 'er van gezegd: de Bladen

zyn geftreept ; de Kelken klein ; de Bloemen

eerst Wit, dan geelachtig.

T .
lv

- (4) Hermannia met Jiamp Laneetmmi^ ,

handige Bladen.

dige.
1

Hier wordt de zelfde , van VolciaMMj
aangehaald , als op de Tweede Soort , niette-

genftaande derzelver Bladen naar die van Hyfop

gelyken. Zy zyn breeder dan die van Lavendel,

ftomp, van boven Zaagswyze getand: de Xel-

ken gezwollen : de Bloemen hebben een zeer

korten Zwavelkleurigen omgeboogen rand.

jJenduiu ^ Hermannia "ut^omp Lancttytmig* ff'

fenrandige Bladen.
Lavendel- D«
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De ongetandheid der Bladen maakc het K;n- UI.

merk van decze Soort , toe welke dc Heelter- ^m*"
achtige Hermannia van Boehh«ave, met Hoofd-

ecn (lomp Lavendel Biad en kleine Goudkleu-
ST

^^
rige Bloemen, is t'huis gebragt. drié,.

(6_) Hermannia met /malle Bladm en eenbloe-
J
.y.*.-^

ruige Steeltjes. viafchbia"

Deeze is, als een nieuwe Soort, voorgefteld

door den Hoogleeraar N. L. Burmannüs.

(7) Hermannia met drievoudige ongedeelde , vu.

geplooide 3 Jlompe , Wollige Bladen. vncll^'

Die van Boeriiaave met een langwer-
Be"

pig, Hartvormig, zagt, ruig Blad, wordt hier

betrokken. Zy komt de Elsbladige naby : heb-

bende de drie Blaadjes ftomp
(

, geplooid , Zaags-

wys' getand; de zydelingfen kleinst.

(8) Hermannia mt drievoudige, gefteelde, vnr.

platte, [lomp ovaale Bladen. DnevouS'.

De
£C*

Clif. R. Lutib. Hemt. fn.t«cen. , Folio Lavend, latiore,

tUxé ^.«vo Aureo. Bokhh. LHdi. I. p. z73 . DHX. BI*.
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AfdLkl
De Se^eeldhe5d <*er Bladen doet dceze meest

xiii«
* van de Voorgaande verfchillen. Zy heeft de

Hoofd Bloemblaadjes zo lang als de Blaien en de
ST

^w- Bloesirffóékjes nog langer , vyfbloemig met Blik-

Kige. jes , zynde het geheele Gewas dun met Haair-

tjes bezet.

ix. (9) Hermannia met Lancetvormige , Vmvfè

Hier is die met (lomp ovaale Bladen, fpiö

ingcfneeden en twcebloemige Steeltjes, uicdea

Leidfen Akademie-Tuin , t'1 uis gebrugr. De

Htrmannia pinnata, die te vooren de negende

Soort uitmaakte , is thans
,
wegens de honig*

bakjes , in 't Geflagt van Mahsrnio, geplaatst,

en aldaar befchreeven (*).

Melochia,
Het eenige verfchil der Kenmerken, byna,

tusfehen dit en het voorgaande Geflagt; belt-

in de figuur der Bloemen , die* hier niet feberf-

bladig noch gedraaid zyn.

Zes Soorten, meeftendeels Heefteractefc» tf

uit de beide indien afkomitig, begrypt hetzel
•

ve , als volgt.

(i) Melochia met Kroonswyze Bloemen Uê*
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owr de BUden , Pkramidiah Zaadhutf- III.

jcx mt* vyf fpitfe liotken; de Bladen kaal.
A™|

t

Den ouden naam Melochia, die door Alpi 5TU(rt

V u s aan een Egyptifch Kruid ,
eenigermaate ptnt

naar Melde gelykende , en by de Egyptenaaren irM '

van zo veel gebruik in Warmoes of Vleefch-

fop, als hier de Beet en dergelyken, gegeven

was , heeft onze Ridder verlevendigd in dit

Geflagt , misfehien wegens de Pieramidaale fi-

guur der Zaadhuisjes van deeze Soort. Dezet-

vc ,
nogthans , heeft op gelyke manier in dc

volgende plaats , die 'er weinig van verfchiit,

zynde donr den Heer JacqüTk mooglvk

vooreefteld onder den naam van Melochict Do-

mingenjis. Een dergelyke Heefter van vier

Voeten hoog, was hem, op Steenachtige plaat»

fen van 't Eiland Kurasfau
, menigvuldig voorge-

komen LinNjïus fielt de woonplaats io

Brafil.

(2) Meïochia met Kroontjes van Bloemen in it.

de Oxelen , de Zaadhuisjes pieramid ial

met vyf fpitfe hoeken : de Bladen Wollig. w

De**'

j» 9 . P. 4ït. V*g. X'TI. p. no, H CEf j4ï. m zy.^,

omiheu.dc. SLOMi. J-m. 97 . Hijl. I.p.z2o,T. i i9 . f, J.

IL Dtlu V. SUJ*.
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De Wolligheid der Bladen onderfcheidt voor-
L
naamelyk deeze Soort , welke door gedagten

Heer , op verfcheide Westindifche Eilanden,

en allerovervloedigst op St. Marten, is gevon.

den , een Heefier maakende , op Steenachtige

opene Velden drie Voeten en op befchaduffde

plaatfen zeven Voeten hoog. De Stengen lyn

als Rys of Roeden : de Bladen Laocetvormig-

ovaal , geplooid , gekarteld , Wollig : de Bloem*

fteeltjes Kroon tjcswys', tegen over de Bladen:

de Bloemen paarfch en vry groot.

(3) Mrlncbïa met enkelde Bloemen en pkttt

*' vyfltvekige Zaadhuisjes die de htto

ftomp en gehaaird 'hebben,

Deeze Soort is door de platheid der Vrug-

ten onderfcheiden. De Amerikaanfche jflarito

met Besfen • Bladen , een Vleefchkieurige Bloem

en een vyfhoekige ruuwe Vrugt , is hier t'hüis

gebragt. *t Gewas wordt by de Havana ge-

vonden.

(4) Melochia met digte end - Tros/en',
*

" Zaadhuisjes r$nd en ongejleeid.

ï- Dit

($ ) MeUthia Flor. folitariis
, Capfulis deptesGs p<a»eW*j

angulis .btufis ciliarij. Melachrx «efta m-not

Jfm 276. Abatilon Amer. Rftefü foliis. Hotrsr.
^

Fl. ZeyL 247. Aken Indien floscuiii
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Dit is een overblyvead ,
glad ,

regtopftaand III.

Gewas, met zwiepige Takken. De Bladen zyn
A

langwerpig ovaal, Zaagswys' getand, van on- Hoofd *

deren eenigszins gekwabd, gefteeld. Het geeft
STUK*

veele Trosfen uit , die van elkander afwyken. dr^.""*'

De Groeyplaats is in de beide indien.

(5; Melochia met ongepelde Bloemhoqfdjes
c^hri

en rondachtige Zaadhuisjes*

Deeze is Melochia met Cor chorus - Bladen van^'S*'

Dillen lus genoemd, en uitbeemfche Al-

théa , met langere Bctonie - Bladen en zeer klei-

ne bloempjes van Flukenet, Op Malabar

noemt men ze Tsjeru - Uren. Hermannüs
noemtze Indifche Malva met Aalbesfen - Bla-

den, 't Gewas is Heefterachtig, doch laag en

wyd uitgefpreid, met de Takken als Roedjes,

de Bladen Itomp Hartvormig , de Bloemen in

ronde Hoofdjes vergaard , bleek paarfchachtig

met een geelen Bodem.

(6) Melochia met Bloemhoofdjes ; de Bladen vt.

ovaal Eyrond getand ; de Takken neer- H^£5C(

leggende.
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III. Een klein Oostindifch Plantje , naar Olje-

xifi

EU
vaars - Bek gelykende , maakt deeze Soort uit,

'otD- Het heeft de Vrugten als Bolletjes op den top

ƒ* van de Steekjes , hard van Dop. Nog twee

'^""""Soorten , de eene op Java , de andere op Ko-

romandel gmeijende , zyn hier door den lieer

N L. Bürmannüs bygevoegd (*>

Geranium. Oijevaars Bek.

On 5er de Tienmannigen van deeze Klasfe

komt hier alleen dit G fli-t in aanmerking,

waarvan de Bloem maar éénen Styl doch vyf

Stempels heeft , en de Vrugt is vyfzaadig met

een Snuit , waar van men den naam ontleend

heeft.

Ongemeen uitgebreid is hetzelve, als bevat-

tende meer dan zestig Soorten , die tot Onder-

deelingen gebragt zyn , naar dat onder de Mee!-

draadjes meer of minder voorkomen , die

Meelknnpjes hebben , 't welk eene aanmak*

lyke hyzonderheid is van deeze Piantge^'

lk zal in 't vervolg daar van omftandiger
moeten

fpreeken , merkende thans alleenlyk «" '

de eeriïe Afdecling , met zeven vru^re en

Kroontjesdraaiende 'Steeltjes , alleen & tie

,

c'

fterachtigen bevat, welken altemaa! Afrikaan^

oi van de Kaap en daarom ftreeks afkomt

volgt. Dezelven hebben de Reiken

eenoladig,
(!) Oi-

(*) Mdochia crefta & cordata. Fl, Ind. p. m-
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(1) Oijevaars - Bek met driedeelige gekerfde HL
Bladen , foj midddjiuk grootst; dubbelde

Kroontjes; de Steng y lenig Heejter Hoofot
achtig. stvk.

Wegens de Schitterend hoogroode Kleur óer^tramn*

Bloemen heeft deeze den bynaain. Het Suri-SctLïeji-

naamfe Geranium, met Bladen van Chelidonia ,

de'

door Ti lli üs dus genoemd , wordt hier t'huis

gebragt.

(a) Oijevaars - Bek met Nierachtig ronde , n .

Wollige , gekartelde
, byna onverdeelde

Bladen; de Steng Heejterachtig. de.'

Het Loof van deeze Soort , met de Vingeren

aangeraakt zynde, bennet die als met Yzer-
roest, waar van zy den bynaam beeft. De
Bladen zyn eenigermaace Hartvormig en naar

die van de Malva gelykende ; des het onder
de Afrikaanfe Geraniums met Kaasjes • Bladen
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nI* die in deeze Vettig zyn , betrokken wordt,

xnï!" Het heeft fchoon Karmozyn - roode Bloemen.

stuk!"" (Z) Oijevaars - Bek met rondachtige gMde

in. gekerfde onverdeelde Bladen , de Steng

Heeflerachtig,

Als eene . Verfcheidenheid van de Tweede

Soort is decze door Dilleniüs voorgefteld.

Linnj:us verbeeldt zig , dat zy uit die en

de volgende gefprooten zy } 't welk een aan-

merkelyke waürfchynlykheid heeft, alzo dezel-

ve zig als middelflagtig tusfchen beiden ver-

toont.

iv. C4) Oijevaars - Bek met ovaalachtige Vltw®

dctttfum. gekerfde Bladen , de Steng pp B»P'
^zuurbl^

achĤ

Deeze h«eft de Bladen altemaal dik, Zee*

groen , en van Smaak als Zuuring. Zy ^
gefteeld en van figuur byna als een Schilders

Palet. De Bloemen, aan Kroontjes op de top-

pen der Takken voortkomende, beftaan uitvy

lmalle Blaadjes, van aanmerkelyke grootte-

Folio crafc& ghmeo , Acctok fajwie. Comm. Pr****
1

(5)
*
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(5) Oijevasrs Bek met FlivdernchP'ge Bhe

men - <fóe de F teugels en Kiel dein Lbhen: 1

<fc flm<fcn H(*&g, Heefter r

Deeze behoort mede opder de Boomaeluigc
n

Afrikaanfche Oijevaars - Békken met Kaasjes-
*

Bladen, welke hier gefpitst zyn. De drie on-
b

dcrfte Bloemblaadjes zyn korter das de Slippen

van den Kelk " de bovenden ftomp. Deeze

bloeit vroeg in 't Voorjaar.

(6) Oijevaars. Bek met Wigvormige geplooide t

Bladen

;

ge.
S ^

"

Dit is een regcopic lande lief lier met Wollige

Takjes , de Bladen Wigvormig , geplooid ,

aan de punt getand , onverdeeld en zeer ruuw

hebbende , de Bloemen rood. By Bergius
vindt men deeze , zo wel als de volgende , be-

fchreeven.

(7) Oijevaars . Bek met Nieruchtige , gekrul- vu.

tóspr\ngu-t s, C,u:c tl - H. dij. *c &c!
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Afdeel.
xiii.

,

Hoofd,
stuk.

ie , ruuwe Bitden , de Steng Heeften

achtig.

stue!

D
' Deeze is een ftyve Heefter, die de Bladen

7W klein, gekruld, vyfkwabbig, van onderen zeer

mmnige. ruuw j^ft ^ meJ. ecn zeer {\er^cn Reljk van

Melisfe ; de Bloemen Violet, meestal twee op

een Steeltje.

vm. (8) Oijevaars - Bek met Wigvormige ruuvi

im^' Bladen *
in veele SUWn verdteld ' deSmS

Heefterachtig.

Hier van is, gelyk van eenige anderen, door

den Hoogleeraar N. L. Burmanhuï,"5

zyn uitmuntende Verhandeling over de Gera*

niums , een fraaije Afbeelding gegeven. Ot

Bladen gelyken naar die der Anemonen ;
&

Bloemen zyn rood.

ix
Oijevaars -Bek met Eyronde ongelyk ff-

totuiinum. tande vlakke Bladen, de Sten^ 8<lfter
'

?cf
bladl

" achti£-

De oude Hoogleeraar J.
BurMA*N üS

heeft zeer goede Afbeeldingen aan '£ üchc
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bragt van deeze Soort , tot welke zo wel die

met kleinere rondachtige , als met grnotere 1

breede Bladen , onder den bynaam van Berke-

hladige is t'buis gebragt , welken B m;ios
daar aan gegeven hadt. 't Gewas heeft een,

r

Houtige Steng en dergelyke 'lakken met een

ruuwe Schors en is in Vrugtmaaking met de
Geraniums overeenkomftig. De Bloemen zyn
paarfch of roodachtig.

C10) Oijevaars-Bek met Huikvormige getande

Bladen, de Steng Heefterachtig.
J

De Bladen van deeze Soort, naar die vang?

Hecmstwortel gelykende, zyn opwaards Huiks-

wyze famengevouwen , waar van zy den.by-

naam heeft. Rivinus ncemtze de Grootjle

Afrikaanfche Oijevaars - Bek. By den Voet des

Tafelbergs, aan de Kaap, groeit zy , zo Her-
ma n n o s aanmerkt , met een ronde , ruige

Steng , van drie Voeten en hooger , zynde dik-

wils van den Grond af in Takken verdeeld.

Of nu Seea niet mis hebbe gehad, met 'er

den naam aan te geeven van Ceylonfche Oi-
jevaars - Bekken , heeft weinig twyfeling. 'tÖ

Ge-

<io) Gtrmium Cal. raon. Fol. cucolhtis dentatis, Caule
Fruticofo. Buk*. Ger. +z. Ger. Afr ArSoresc Fol. cucullatis.

IL Deil. v. STwa»
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Gewas is hier, byde Liefhebbers van

fche Plarten , zeer gemeen , en laai

Zaad , Stek en Afzetzcls ligt vermeng

De fraaiheid beftaat in de fchoonrood
" te iiloemen en in cle ftcrkx Reuk de

naar dien van den Cailina Wortel trc

Dé Bladen hebben een KruiderigeD

hadt dezclven , een wein

niet zonder vrugt doen me
den tot vcrzi^?n.!e Klyirc

Graveel , den Steen , O;
Wateren, enz.

'

(11) Oijevsars-Eek met de jfy
Steng m-ezig geknobbeld , de Bi

wyze verdeeld , de Bloemblaadjes

Deeze is, door den Ixro-m'en
Nttts

, onder den naam van Fleezige

fche Geranium , met fmallc witachtig

blaadjes, in Afbeelding gebragt.

(12) Oijev.ars-Befc met de Heej

Steng Fleezig geknobbeld , de Bh

germaate gevind.



ook in dc Iplccten van Roticn, dikwils i

ogtc van vier of vyf Voeten groeit.

randige, gladde,

den , de Steng HeeJUrachtigr.

lidtuin,

en naar

debo
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III. venften diep ingefneeden en Schildvormg zya

in

u

1" als dl
'

e van het Luiskruid, aüen de Smaak van

Hoofd- Zuuring hebbende. De Bloemen zyn groot cn

stuk.
Vleefchkleurig rood.

xiv. (14) Oijevaars-Bek met Hartvormig rondt

,

zoombla- ingefneeden Bladen , die gezoomd zyn, de

diS°- Steng Heefterachtig.

Deeze , op gelyke manier geteeld , heeft een

dikke groene Steng , van drie of vier Voeten

hoog , welke van den Grond af Takken air-

geeft, met ruige, ronde, aan den rand gekerf-

de Bladen , die breed gezoomd zyn. De Bloe-

men komen in Kroontjes voort, van derfectyïe

Kleur als in de voorgaande Soort.

m^fo' m
(l5^ 0i

i
evaarc

" Bek met opklimmende

kwabde, Wollige Bladen; de Bloemend
biadige. getropt ; de Steng Heefieracluig.

Deeze Boomachtige Afrikaanfche ,
zogenaamd,

heeft als Wyngaardbladen en den Rei* «0

Melisfe. Zy is door Dilleniüs afgebeeld.

f14) Geranium Cal n.«

zonk notaris, Cauie Fnuico

rubicHndw Comm. Prtl. s

btecerrikiis, Ciu'e Fruriroi

Qmaiutn A tic. Arboresce

DIU.. £itè. lS z, T. Kt.
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(16; Oijevaars - Bek met gekwabde , gegolfde, IH.

Haairige Bladen, de Steng HeeJterachtig Ae£***~

uitgejpreid, Hoofd-

Mcn vindc decze , onder den naam van xvr,

Arr ikaanfche Geranium , die Heefterachtig is s^So'S"
met ingefnceden welriekende Malva- Bladen ,

ctI0ptc'

door Hebmannus afgebeeld ; die aanmerkt,
dar het Ge* as nederhurkende Takken uitgeeft,

met knobbelige Knietjes , ter langte van een
Elle; hebbende de bloemen als in Hoofdjes of
Kroontjes , met blaadjes daar onder, vergaard.

Een goede Afbeelding is hier van by Rivi-
KUS.

Ci 7) Oijevaars - Bek met Hartvormige , ge- xvn.

kwabde, gekartelde, gladde, aan den^l
rand gehaairde Bladen ; de Steng Hee-&-
fterachtig.

Deeze Soort , door den Hoogleeraar N. L.
BuRMANNUs,in zyn Ed. bovengemelde Ver-
toog over de Geraniums , ook in Afbeelding

gebragt , heeft leggende Stcelcn , die ruuw en
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IU. ftekclig zyn ; Nierachtig Hartvormige Bladen,

^zul* in 'c midden paa fcbagtig, en zeer lange Bloem-

Hoof^- fteelen met paarfche BloemeD. Rat hadteen

stuk. Afrikaanfche Oijevaars Bek, met Klim -op

rT?™** -Bkden , voorgeleid, welke hier toe betrokien

wordt.

xviii. O 8) Oijevaars -Bek met Hartvormig mde,

Cotyitdi- Schildwyze , Huikvormige ,
gtkaruiJ ,

Gcaaveldc. Wollig ruige Bladen,

Deeze Soort bevondt zig aan de Kaap, ge-

lyk alle de voorgaande.

Onder de Veclmannigen , in deeze K!asfe 4

komt hier in aanmerking het Geflagi van

Waar van de byzondere Kenmerken beftaan

in een gemeenen bladerigen, veelbloeffligeQi

grooten Kelk ; veele Stylen , en vyf eenzaadige

Korreltjes tot een Vrugt,te hebben.

Twee Soorten , thans van het Geflagt van

Sida afgezonderd , komen 'er in voor 4

CO Malachra met gefteelde driebladig*

^

jes van zeven Bloemen.
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Ci. \ r decze bepaaling is 'er een befchryving III.

rn .m'uccIJhi: van gegeven, in de Verhandelin-
sS&L

i

gen der AUderwe van Upfal op »t jaar i 743 ,
'fooró-

J- •• ••
i>' d cr . die bier toe betrekt de Rui- irvs'

g- regiopftaande Sióu ^,n tf rowne, metHart-*^
Vf.rmig ge hoekte . cekwabde, ftomp getande

Blad- n, gehinderde Hoofdjes, op ftevige Steel-

tjes uit de Oxels voortkomende : als ook de

Groote ruuwe Water - Malva van Sloane,

kleinere witte Bloem en ftekeHg Zaad. Deeze

groeit ,
overvloedig , in ftaande Wateren en

Moerasfen
,
op 'c Kiland Jamaika en de Kari-

bès. Hier mede komt de Heefterachtige ruige

Malva, met geele Bloempjes tot een Hoofd-

je vergaard , die in de Europifehe i-Jovcn thans

vry gemeen is, overeen. Dezelve draagt zeven

Bloempjes in eer. driebladig Ömwindffcl tot een

Hoofdje vergaard.

(2) Malachra met gcfteelde vyfbladige veel»

bloemige Hoofdjes en Pulvisirys' ver- R^di-al.

deelde Blaten,

CapUulis &c. Sp. Plant. II. p. 56j. LiNN- Aïl. Uf>$. 1745.

ll* Dieu, v. Stuk»
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III. Deezc bepaaling onderfcheidt het Gewas

,

Afdeel. dat Pluvier in de- Westindiën ontdekt en

Hoofd- onder den naam van uitermaate ruige Httfitr-

stuit. achtige Alcea in Afbeelding gebragt heeft. Het

Ki^
telmm'

groeit 'er ook in Moerasfen, en wordt, in de

Hoven overgebragt zynde, zo rank en teder,

dat het grootelyks naar de voorgaande Soort

gelyke , zo de Hoogleeraar J.
Burmahhui

aanmerkt. Lihnads hadt hetzelve niet ge-

zien.

In het Geflagt van Malva komen twee Soor»

ten voor , die Heefterachtig zyn , doch ik zal

die van de anderen niet afzonderen; . des ik,

overgaa tot dat van

Lavater a.

't Welk met de Malva en Althéa gemeen

heeft een dubbelen Kelk en veel Zaadkorrels

tot ^een Rondzekje famengehoopt , die een en«

keld Zaad bevatten ; verfchillende alleen van

dezelven , doordien de buitenfle Kelk niet<irie-

bladig , gelyk ïn de Malva's, noch, g# in

de Althéa's in negenen, maar in drieën vet»

..deeld is.

Dit Geflagt bevat zes Soorten, die Heefter-

of Boomachtig zyn , als volgt,

i. (i) Lavatera die Boomachtig is , nut

hoekige, Wollige, geplooide Bladen,*

itaLaan. getropte eenbloemige Steeltjes indeOxe^

(ij LavMtra Caale Arboreo , Fol. fêptangulaifo»
toW

^
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Dceze, Boomachtige Malva ,de Veoetiaanfche IU.

genaamd , mei een kleine Bloem, die blaauw Af
J*J*-'

is, getyteid by üaühimus, bereikt fomtyds Hoofd.

de hoogte van agt of tien Ellen , dat mcer ST"**

dan twintig Voeten zoude zyn
,
volgens CA•^ 3,4*'

mehariüs, die dezelve, aan den Weg van

Pifa naar Livorno , fomtyds gevonden hadc.

Dezelve heeft een regten Stam , van een Arm
dik , zonder Takken , die boven uitfchieten ,

met gladde grome Bladen , grootcr dan die

van de Wilde Malva. In de Tuinen valt zy

kleiner , en is aldaar een tweejaarig Gewas ,

dat in de middel fte deelen van Europa 's Win-

ters in huis moet (laan.

(aj Lavatera die Boomachtig is . met zeven-

hoekige fpitfe , gekartelde ,
geplooide , Wol- JüZT*

lige Bladen , en Bloemtrosfen aan 't end£immea~

der Takken.

De Bladen zyn met Zwavelgeele Stipjes , die

in de Zonnefchyn glinftcren
,

befprengd , 't

welk den bynaam geeft aan deeze Soort, de

Spaan-

tofis plictit ; Peddncutis confettis uniflotis Axillaribus. Sytt.

Nat. XXL «en. I**. p. *6i. Kg. XIII. p. f»i. H. £>/.

am. H. Clif. 3+1. R. Lugü. iss. Malva Arborca Venera

d:db, paivo flore. C. B. Pin. 3 i S . Malva Arborescem. l;OD.

H. dul. V. Stuk.
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IIÏ. Spaanfche Malva genaamd by Morison,
A

x7ii

EL
a*zo ^ in SPan J'

e en ^ortuöal natuurlyk groeit.

HZ?' (3) Lavatera die Heefurachtig is, met :>ƒ•

m .
kwabbige Piekswyze Bladen en enkelde

?roii'n-

caaiiche.
j}ecze soort voert hier den bynnm van 0/»

Ma , om da', l obel 'er de V erplaatste

Ceftaltc , hebbende Bloemen als die n

gewoone Althéa , zo ook het Zaad. By

Afbeelding is gevoegd die van de

tige Althéa van Cluhüs, welke , w

*t oordeel van dien Kruidkenner, aanmfl

daar van verfchilt , maakende de v<k

(+, Door dit OlHa bedoelt Loml geen Eüad »»
**J

vencc
, gclyk onzs Ridder z e verbeeld hee.t, n»« <ie$*

Jf««,, .«ftreeks welke ,n rou!.o dit Gew« ^
js, to Pina en Lobex. fchryren, zegt GA*» DkU

PW, p.
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(4) Lavatera die Heejlerachtig is , met de Hl.

Slad'.n byna driekwabbig Hartvormig rondt Sif^

gekarteld , Hartvormige Stoppeltjes, en Hoofd-

eenkloemige vergaarde Bloemfteeltjes. 'TUC «

Dit is, volgens den Ridder , een Wollig. TriUi

Plantgewas , geheel bezet met kleine Lymgee-
vende Haairtj*s, en andere grootcic, die aan

cc tippen S'crswyzc vcrJeeM z\n , (Jaar onder

gemengd. Drie of virr ecnbloemige Steeltje»

komen uit dc Oxels der Bladen voort. Het

(.0
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MI' ne fort gevonden , die men ook aan de

A
Sil

L
" KaaP der Goede HoPs zou aantreffen

, be-

Hoofd- doeld. Hy geeft 'er een grooter Blad , dat

stuk. minder grys is , dan iD anderen , die door hem

fche?

t,n l
"

(6) Lavatera' die Weefterachtig is , met on-

verdeelde Hartvormige Jpitje gekartelde

Welige Bladen , en enkelde ttnblump

Bloemftetltjes

Deeze , op J -raaika groeiende , is geheel

Wollig en komt met de bepaaling overeen.

De buitenfte Kelk is grootst , en beftaat uit

Hartvormige, (amengegroeide , een weinig Wol-

lige Blaadjes. De drie andere Soorten van

dit Geflagt fpaar ik tot de befchryvi'cg der

Kruiden.

Een Bloem die den buitenden Kelk m ÏÏ'

ven gedeeld heeft , met een enkelen StyU

het Zaadhuisje Stekelig, uit vyf Korre

>

in 't ronde geplaatst , die ieder een enke

Zaad inhouden
, beftaande , onderfok

Geflagt van dat der Malva's , Althéa's en ^
het naastvoorgaande.

,

Vier Soorten , aïtemaal uit de I*
komftig, zyn daar in thans opgetekend»

volgt.
(0^



(i) Urena met Hoekige Ëiadüti.

De geleerde Briyn hadt eei fraaije Af-j

feeelding gegeven van dit Gewas, waar van^
ecni^e Takjes uit Oostindie aan «ynen Neef
gezonden waren. Het hadt , 20 hy oordeelde

, ,th\

een Soort van Klaver. Dillenius heeft
hetzelve nader , onder de Planten van den EL
thamfchcn Tuin , levendig afgebeeld , en het
komt in de Malabaarfche Kruidhof voor , onder
cien naam van Uren, waar van de Geflagtnaam
is gefmeed. Rumphius noemt het Klisiè-

Kruid, orn dat de Vrugten eenigermaate naar
de Klisfen gelyken of liever naar die van ons
Kleefkruid (Aparine ;) kleevende zo vast aan
de Kleederen , ja zeïfs aan de bloote Handen

,

dat menze 'er naauwlyks at kan krygefi. Her
valt ook op Ceylon , hebbende kleine Roos-
achtige Bloempjes, en groeit overal als een
Hccfterachtig Onkruid

, waar van de Wortels
gehouden worden jvoor een Middel tegen dn
Venynigften Slangenbeet.

wegens het -Loof de gedaante van Xanthii
cn de Vrugten decden 't zelve gelyken 1

Bb
IT. DKt,V. S*mi
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III. OJ ürcna met gepalmde Bladen , die Jlomf

Afdeel. zyn uitgehoekt.

Hoofc- De uitfoydmg der Bladen, die het byzondef
STU*' Kenmerk van deeze Soort uitmaakt , is aan.

VreJ merkelyk verfchiliende in dit Gewas, 't welk

f
'\u£J: dc onderden byna als de Vingers van een Hand

hotkte
- verdeeld heeft en veel breeder dan de boven-

den , gelyk blykt uit de AfbceldiDg van den

ouden Hoogleeraar Bürmannüs, en uit de

befchryving van den jongen Heer , die aan*

merkt, dat men hetzelve , in 't MaleÉcfi, vol-

gen? 't Berigt van den Heer Pryow, Ity»'

han noemt. De voorgaande Soort heeft een

Klierachtig Gaatje , van oncTércn , in de drie

middelde Ribben der Bladen , doch deeze heeft

hetzelve maar in ééne Rib.

Tyluu*. ^ ürena mt ovaale Bladen »
de Mtfi

'

oraaic." gekromd drietandig.

De gedane eigenfehap der aankleed m
de Zaadhuisjes

, welke hier drietandig *yn '

aan dc Kleederen , heeft ook in dit
Gewas

plaats , 't welk in de Westindiën is
,raarge

"

no-

(z) Urena Tol. Gnmto. palmaris, finubuis #&£?t

PLUK. Alm. xy. T. 7+, f. u & T. ƒ. f. 3-
****

* loU ellïpticis , Capfulis recan*»- .

]

, Brcna Fruticuloft , Foliis feiratis

«is &c. browh, Jam. si x. Mflir»**
510
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nomen , zynde wegens de lange Bloemfteeltjes IH.

aan 't end der Takken merkwaardig.
A

xiif.

1"

(4) Urena niet langwerpige uitgehoekt* , g*- STUK.
"

kartelde Bladen en leggende Steelen. IV>

Deeze , ep Heuvelen in China waargenomen fcw.

door den Heer Osbeck, heeft Heefterachti-
Hurken e '

ge , zeer Takkige , op den Grond leggende

Stengen j de Bladen van grootte als die der

Orégo , zyn Hartvormig , niet gekwabd , effen

,

feherp getand , en de Bloemen grooter dan dc

Gossypiüm. Katoenboom.

Dit Geflagt heeft ook een dubbelen Kelk ,

waar van de buitenfte in drieën gedeeld is;

het Zaadhuisje vierhokkig , waar in de Zaaden

met Wol omwonden zyn: de Bloem is Roos»

achtig, beftaande uit vyf Blaadjes, die rondom

het Vrugtbeginzel zyn famcngegroeid , voorts

de Kenmerken hebbende van deeze Klasfe.

Men kent 'er vyf Soorten van , die altemaal

in de Indiën huisvesten, als volgt.

( 1) Katoenboom met vyfkwabblgc Bladen , r .

van onderen ongeklierd, de Steng Kruidig, gf'fê^
DitLaage."

bente, Ur. FoU haftaio - fubcordatis fltc Sp. PUnt. II.

(O Gtsfypium Fol. quinquclDbii,fubtaseglan<lutofis,Cau

Bb 1 Hl

int Deel, V. src».



358 ESKELBROiDERIGE UllSTEXS.

HL Dit Gewas is laag en Kruidig in vergelykmg

Al
xm.

U mcc de volgende Soort, en kruipt, als .'t ware,

Hoofd- fomtyds langs den Grond. Het wordt ge-

stuk. mecDlyk Katoen genoemd , in 't ItaliaffiJco

mlZp. Bombagi.i of Cuone , in 't Spaanfch Al^edm,

in 't Franfch Coton, in 't Erjgelfch Cottm. Bui-

ten twyfcl heeft het zyn afkomst uit Arabie

of Perfie , zynde van daar op de Eilanden in

de MiJdeliandfche Zee , als ook in [talie en

elders, ja tot in Amerika, overgebragt en door

Zaad vermenigvuldigd. Th kofhr/istüs,

immers, maakt gewag van Woldraagcnde Boo-

men van Tyltu, een Eiland dat in de Perfifche

Inham zoude gelegen hebben , en Pijnu's

zegt , dat Opper -Egypte , naar den tontvm

Arabie, een Hcefter voortbragt, van fommigen

Gos/ypion , van anderen Xylon geheten, welke,

in eene Vrugt als eene Noot , Wol uitlever-

de , daar men Stoffen van maakte, die van de

Prie(ters en Luiden van hoogen Staat zeer

bemind werden. Alpinus verhaak dat van

de Wol der Katoenboomcn , in £g}Pte C(i'

nem Segjar genaamd , een zeer rjf Li™*

geweven werdt , dat men in Arabie

noemde. Hierom is 't bedenkclyk»
of

;
e

baceo. Sy ,t. Nmt. XII. Gen. Uj. ? 46z -
Vel

' V.-
• Hm. Up. M. mt C**
e. II. CCf. i!0. K. Lmgdh. iS9 . Gosf frurcKfl»

5

• C B. Pin. 4 , o. Gorfjpilttt. CAM- *f*> »*!
IV. p. T. i*. OOD. Ptmft. <4,M* lrt

Toübkï, /«/?, lot.
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Koninglyke Gcwaaden , waar mede Jofeph door
a
™'

el
Pharao werdt omhangen , als ook de Stoffen , Xl {u

die men tot den opfchik des Tabernakels ge- Hooro-

bruikte, Fyn Linnen in de Nederduitfche Ver-
STUK '

taaling genaamd, (alwaar men 't Hebreeuwfche^3"1*

woord Schefch heeft , in 't Griekfch Bysfus

overgebragt

,

) wel iets anders dan Katoe-

nen zyn geweest. Het weeven van Linnen

was evenwel ook bekend in de Oofterfche

Landen , zo wel als het Vlafch , dat de He-

breen Pifchtha noemden , maar 't Chaldeeuwfch

Kethan fchynt afkomftig te zyn van 't Ara-

bifch woord Coton of Cotoun , 't welk de oir-

fprong is van de hedendaagfehe benaaming.

Dat woord , niettemin , is flegts van Draaden

,

louw , Garen of Lint, gemaakt, en dus zou

Coton onder de Oofterfche Volken van een

dergelyke algemeene betekenis kunnen zyn ge-

weest , als men hedendaags van Katoene Ly-

waaten fpreekt.

De Duitfchers noemen het Katoen Boomwol,

om hetzelve dus van de Beeften - Wolle te

onderfcheiden. Deze benaaming fchynt niet

zeer eigen , wanneer men op de geftalte van

de gewoone Katoen -Plant ziet, die in de ge-

zegde Landen maar drie of vier Voeten hoog

groeit. Dezelve is op de Vaste Kust, in In-

doftan en Bengale , zeer gemeen , doch aller-

meest op Koromandel , wordende overal Jaar-

ljks gezaaid. Dus levert dit Gewas die ver-

Bb 3 baa-
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Hl. baazende menigte van Katoen uit , welke men
A
xm.

U
tot hcc wceven der Chitfen en Katoene

Hoofd- Lywaaten bezigt. Op de Oostindifche Eilan.

jtuk. dcn heeft mcn cen grooter soort Van Katoen-

boomen, die wel eens Mans langte hoog wor-

den , kunnende fomtyds twee of drie Jaaren

duuren, en men weeft 'er ook wel Doek, doch

maakt 'er meest Katoene Garen van, zoReM«

phius verhaalt.

't Gewas, dar. de Katoen voortbrengt, beeft

volgens de befchryving Bladen, gel>-kende naar

die van den Wilden Wyngaard, zagt en wit-

achtig met eenige Wolligheid. Het draagt

geele Bloemen , die in 't midden paarfebachtig

zyn , en cene Vrugt als een klein Appe^ d
Groote Noor, rondachti^ gefpitst , welke, m

cene witte Wolligheid, rondachtige bruine Zaa-

den bevat, grooter dan Peper, met een wit,

vet Merg. Deeze Vrugt gaat in drie ,
vier

of vyf dcelen open, welke de Wol als ia

Kelk bevatten. Ik hebze van aüe diep-
ten. De Zaaden zyn in de Geneeskunde van

gebruik , wordende geteld onder de veiflgtf"*

de Middelen , in 't bvzondcr dienftig iQ Wel!

J'

dranken tegen de Hoest en Borstkwaalen,
al»

ook tegen het Bloedfpuwen en deo

Loop. De Olie , daar uit geperst, kan vao &

yelfdc vrugt zyn als de Amandel - Olie»

{2) Kntocnboom mtt gepalmde ÏÏ^n,J*

(i)G»>f7?hm Fgl. palraatis, Lohü hnc&\&
\ |J
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Jlipptn Lancetmmig , de Steng Heejier-
A^*u

Decze is het, dien Alnnüs afbeeldt en"°^
I>

befchryft , zeggende dat dezelve in eenige Tui- n .

nen en Plantagiën van Egypte groeide, doch

<3at men aldaar geen gebruik maakte van des- Rouge

zelfs Wol , wordende die van de voorgaande

Soort , in Syrië of op Cyprus geteeld, daar

toe in genoegzaame veelheid aangebragt. Men

kan 'er byvoegen op Maltha , alwaar de Ka-

toen-Teelt van dat Zaay- Gewas 't vcornaam-

fte beftaan der Ingezetenen uitmaakt. V e s-

lingius hadt aanzienlyke Katoenboomen

by de Waterleiding der Stad Kairo , gezien.

„ De Bladen , (zegt hy) , op Violetkleurige

„ Takjes zittende, zyn, volwasfen, als in vyf

„ Slippen diep verdeeld , waar van de twee

„ onderften , als ook de bovenfte en langfte,

„ met een klein hoekje Blads vergroot". Dit

zyn de Slipjes die de uitgefneeden hoeken

Itomp maaken, zo Linnjeus fpreekt. Hier

door is deeze Soort van de voorgaande genoeg-

zaam onderfcheiden. Tourneforï zegt

,

dat de Bloemen donker paarfch zyn, 't welk

Fmticofo. Go*f. Caule erefto. M. Clif. GilOH. Oriënt, ao«.

Lugii. iS9- Gosf. Iatifoliura. 'RumFH, Amh. IV. p. 37.

T. jj. Gosf. Aiboreum Caule l*vi. C. B. Pi*. 43°. Gosf.

Herbaceum , f. Xy!on Maderaspatenfc , rubicundo flore pen-

RpWUeum.' Pluk. Alm. i 7z. T. 188. f. i. Cudupariti. Hort.

*tal 1. p. JS . T. 31. Xylon Aiboreum. TiKJRNï. Inji.
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III. wederom een aanroercelyk verfchil uitmaak,

A
xi"

1" Dc ^reedbladige Katoenboom van Rümphiüs,

Hoofd- met Bladen van wel een. Voet, in vyf groote

'TLK - Slippen verdeeld, fchync , zo wel als de Cufa-

»J*rt P**iti van Malabar en vooral de Kruidige

Katoen van Madrafs by Plukenet,
*z;c!i. fchoon ook eigemlyke Katoenboomen zynde*,

büds!'i,Tlhier van te verfchillen. Mooglyk zal de be-

handeling, Grond en Crocyplaats, bier van de

.oirzaak zyn. Aan de (Josizyde vaa Celebes

plnnt men hem by de Huizen, zo om de Kost

als om dc Wol: dc Ckden , naamelyk, worden

als Moeskruid gekookt en gegeten, ende^
gelyk het gewoonc Katoen gefponnen. Op

Malabar groeit die Ck-was wel twalf Voeten

hoog, en krygc een aanzien lyken Stam, iyn*

de Vrngtea wat langer en grooter dan die v^i

rle gew ene Katoen en driekantig. DeW
tenaaren maakten van de Wol, in 'l g

£Deef
van Wonden, in plaats van Vlafch

•

en, gebrand zynde, diende die tot
Btodfa*

ping.

B.adjteeUn H r
ollig ruig-



Deeze„ die een Takkige ,
ruige ,

Steng heeft , ÏW
levert de beste Katoen in de Wtstindién uit, J^Jf

volgens Toürnefort. Plokeneti üsHoon».

noemtzc Heejlerachtige Katoenboom , die vyf-
tTl3&*

btadig is , van 't Eiland Earboude (*). DitJJj**

zul liet Gewas zyn , dat men Siamfch Katoen

noemt , met groen Zaad , wordende op ver-

fcheide der Westindifehe Eilanden voorrge-

teeld, cn leverende mooglyk die fyne Katoen-

uit , welke op de Engclfche en Franfche Ei-

landen in de Westindiën thans overvloedig

valt , zynde wat grooter van Gewas dan de

Levantfche , en mooglyk door de behandeling,

Grond en Groeyplaats, in Bladerloof en Geltal*

te veranderlyk. De fynfte Katoen komt voort

op Jamaika, alwaar, behalve de Laage of Krui-

pende , een Heeflerachtige Katoenboom ge-

vonden wordt, van grootte als een Perfikboom

of Hazelaar , en cene die de hoogte krygt

van een Eikeboom , hoedanige ook in Braül

en op andere plaatfen van Amerika voorkomt,

fchynende aldaar natuurlyk te zyn. Deeze is

het , van welken men getuigt , dat hy de hoog-

te van tier Ellen bereikt. Het byzondere is

,

dat hoe grooter de eigentlyke Katoenboomen

zyn , en hoe groofer de Vrugt , hoe grover

(*) Hy zegt ex Infulê. Barhutbenf, , wwt van mza B ir-

htdtnfi gemaakt vindt door den Ridder; doch ik geloof, dac

Wol

EMandjc Barbuda , o^Bertuda r

nwrden Antigua, ook. de EngelfingeUbhentocehoot,

H. Deel. V*
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III. Wol zy uitleveren. Dit maakt , dat de Laage

A
xï"

L
' Katoen , die echter op de gezegde Eilanden

Hoofd- wel eens Mans langte hoog wordt, byna door

STÜKm de geheele Wereld is voortgeplant
;

gelyk in

uLl!irt. China daar van een onverbeeldelyke menigte

wordt gefponnen.

iv. (4) Katoenboom met driekwabbige fpitje Blo-

%ï0/il den , van onderen met éine Klier ;
dt Tüh

G£*cn. jes zwart geflipt

Ik vind de reden niet, van den zonder%n

byntam deczer nieuwe Soort, die eenHee/fer

is , de Takken naauwlyks Haairig , maar ,
zo

wel als de liladileclen , met zwarte Stippen

befprengd ; de Bladen Hartvormig hebbende ,

zynde diep in drieën , maar , in een vrugtbaa-

rcr Grond , in vyf Kwabben gefneeden ,
ge.

fpitst, en hebbende onder de middelfte Rib &
leenlyk ééne Klier. De Groeyplaats worde in

de Indien gefield. Die van Plujceneti^i

hier aangehaald , was afkomftig van t

Providence.

v. Cj) Katoenboom met driekwabbige efar^W

Bladen , van onderen met drie 0**

frhl Tot dccze Heefterachtigc Katoen, op

'

[ ®'

land Barbados groiijcndc, betrekt

P

l ukeN«*

(<) C/ypium (Fo!. .trltobii acutis fubtot

Elamuüi ni^rc - punSatif. Cosf. Frutwcens anniuffl , & 1

($) Gosfifinm rol. rri!of>i« iangenimis , fabw»

o<l«. «. t^,. 204. Gosfypfum fmtescens «nminn» BM"81^
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t i u s het Laagc Kruidige Katoen - Gewas van HL
ouze eerfte Soort. Linn^üs onderfcheidt

Af
x̂
*u

dezelve daar van, door de drie Klieren onder de Hoofd-;

Ribben der Bladen , niet plaats hebbende in deSTUK*

Gewoone Katoen. Zou dit ook tcne veran- dZ[
iy*1"

dering of Verfcheidenheid kunnen zyr. ? Immers

men vindt aan de laatstgemelde forntyds Bla-

den die in drieën zyn gefneeden, en het is te

denken , dat menze op Barbados 70 wel van

Zaad gewonnen zal hebben , a's in de overige

deelen der Westindiën. Men heeft federt ecni-

ge Jaaren , in onze Volkplantingen en Bezit-

tingen , zo aan de Vaste Kust van Zuid - Ame*

n'ka , als in de Westindiën , Flanngiën van

Katoen begonnen aan te leggen, die zo wel

geflaagd zyn , dat 'er veel beter en fyner Ka-

toen gewonnen wordt , dan in de Levant

,

geldende die van Suriname , Eifcquebo en de

B rbice,wel eens zo veel en de Kurasfaufche

fomtyds byna viermaal zo veel als die van Smyr-

na. Sedert het jaar 17*3 tot 177° is van Su-

riname herwaards overgebragt , meer dan agt-

honderd zestigduizend Ponden Katoeo.

H I B I S C D S.

De Bloem gelykt, in dit Geflagt, veel naar

die van de Althaea, wier Griekfche naam hier

op is toegepast, en het heeft ook een dubbel-

den of twee Kelken , waar van de buitenfte

veelbladig is, de binnenfte Bekerachtïg, in vy-

ven verdeeld. Het Vrugtbegiczel , dat rond.

ach-
li. dim,, v. stuk»
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III. achtig is met een enkelen Styl , worde een

Af
xin"

VruSt '
die uit vyf ftmengegroeide Huisjes be-

Hoofd- Aait, bevattende veele Nierachtige Zaaden.

stu*. '

t Getal der Soorten , byna akemaal Indifche

Gewas fen , de meeften Heeiterachtig en veelen

in 't Geflagc van Ketmia by Tournefort

begreepen , is vyf- of zes - en • twintig ,
als

ölgt.

T. (O Hibiseus met Eyrondi, gefpitfie, Zn*

Jf%ZZ w &etande Bladen

;

de Stens gcheel **

uu held en Bloemdraagende Bladtin.
SreelKoe-

m 'ee* Deezc , in Kanada en Virginie grocijende

,

wordt voor de Rofa Mofcïuutos van Putna*

aangezien , waar van de bynaam. Hy zegt, dac

dezelve groeit aan een Steng als vandeMalva»

met Bladen van den Olyfboom. De Bloem

hier op den Bladüeel, even als in de Turcera

met Olmen - Bladen,

(a) Hibiseus met een geheel enkelde, trv#?

Sten& 9 de Bladcn Eyrond 9 *
frii-

Kettaia paluitris Flore purpmeo.TouRN*. V« !
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kwabbig, van onderen Wollig', de Bloemen^J^v
in de Oxelen.

%
xiii.

De geftakc van decze is als de voorgaande. st0k#

Het fchync te zyn de Moeras - Ketmia , die Poi^s

Heefterachtig is , met zagte Bladen 3Ïs van*"'

Efcbdoorn en een zeer groote witte Bloem ,

die paarfch genaveld is, van Claytom in

Virginie waargenomen en door den Heer Gro-

KOvirs tot de voorgaande Soort betrokken.

Die welke DoDONêus in de Nederlandfche

Hoven waarnam , onder den naam van Frtemde

Witte Heemst of Wüte Hof-Maluwe, by hem
afgebeeld , heeft de Bladen meer gelykende

naar die der Popelieren (*). Zy zyn breed-

Eyrond, ftomp getand , drieribbig, van onde-

ren Wollig, 't Gewas duurt maar één Jaar,

zegt onze Ridder, en heeft Stengen van ander-

half Voet hoog , die niet Takkig zyn. De
Bloemdeeltjes komen enkeld voort uit de Oxels

der bovenfte Bladen
, zyn langer dan de Blad-

fteelen ,
eenbloemig, geknikt. De Bloem is

(3} Hibiscus met Hartvormige effenrmdige nr.

rrimis , Caule Arhoreo ,
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Bladen* een Btomachtige Steng
t
de M-

u
tenfte Kelk onverdeeld*

Deezc Oostindifche vocrc den bynaam w
Popeüerbtedige. Het zou de Strand Nitubhd-

Boom van Römphius zyn , wiens Bladen,

oud worden ie, veel naar die van den Zmrten

PopcIL-r kclyken. De Bloemen zyn als Roos-

jes, geel van Kleur, gaapende den geheefen

voormiddag , doch 's namiddags zig fiuitende,

cn dan li^t rood wordende. In 't midden is

ee n St' Itje met geele Meclknopjes bezet, de

Vrugt wordt een vyfhoekig Zaadhuisje van twee

Vinarm lang cn een Duim dik' , in vyf Hol-

^ jle Zaadkorrels bevittende, tikt

mede fchynt overeen te komen de Bupviti

van Maïabar, die ccn hooge dikke Boom wordt,

daar de Ambonfchc doorgaans maar een Strtik

blyft, of den Stam zelden dikker dan een Man

om zyn Middel heeft.

Ie ArWo, Cal. otcri«re d«cem

Ft. Zeyi. 2j 9 . Mdta ArWa ma

Hifi. I. p. *U. T. H4. f. 4.

Floie minore lUj Hifi. 1070. A
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onverdeelde , gff/^zf/ie ,
gekartelde Bladen , Itf.

ren hoornachtige Steng, den buitenften
Ar™*Li

Kelk tientandig. Hoofd»
TUK.

Deeze Soort is de eigentlyke Nieuw -Blad Pe!ja*>

Boom van Rumphius» dusgenaamd, omdat^'**

'er geduurig jonge Bladeren aan voortkomen.

Hy groeit op alle de Oostindifche Eilanden,

en ook zo 't fchynt in Westindie : ten minfte

wordt hier t'huïs gebragt de Boomachtige Zee-

Malva van Sloane, met een rondachtig,

klein , gefpitst Blad , dat van onderen wit is

,

en van wiens Bast men Touw kan maakcn

:

zo ook die van Browne, beiden op Jamaika

waargenomen. Hier toe behoort de Pariti of

Tali - Pariti van Malabar , een Boom van drie

Mans langten hoog , wiens Bloemen van bui-

ten ruuw, uit den witten geelachtig in 't mid-

den rood zyn , met den buitenften Kelk uit tien

fpitfe Blaadjes beftaande , 't welk met de Ken-

merken van dit Geflagt beter ftrookt. De jon-

ge Bladen zyn driekwabbig, van onderen met

drie Gaatjes. Aan den voet der Bladfteelen

komen groote rondachtige Stoppels voor. Men
maakt van deezen Boom veel gebruik in Oost-

indie , en , zo het de Ceylonfche Ketmia met

Linde -Bladen , die altyd groen is en bloeit ,

van den Hoogleeraar Bürmannus zy, daa

wordt hy aldaar Surigahas of Zoianeboom ge-

noemd , om dat de Bloemen by het opgaan

vaa

U. Dni» y, STuxr
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. I1L van de Zon geel ontluiken , rood wordende eu
T

xm
L

afvallende by derzeiver Ondergang.

stut!**" (5) Hibiscus met Hartvormige dnekvaUnge

v. uitgegulpte effenrandige Bladen, de Steng

L?2ch-' Boomachtig geheel enkeld.

De Bloem van deeze is Lelieachtig bySw-

ane, en tevens niet alleen hoogrood, maar van

aanzienlyke grootte, fjy voegt 'er by, dat do

zelve ook Mihot of Mangrove -Tree genoemd

wordt, en dus zou dezelve mede tot de Man*

* z;e omgliers bchooren * Derzei ver Bast wordt wel

sv,"4;cï Run of tot Lederbereiding gebezigd , doch

"H.w-niet tot het maaken van Bindzeïs cn Touwen,

gclyk dccze , in de Franfc'ic Eenden MM
genaamd , waar van het gebruik , ten dier ein-

de , in de Wcstiodiën algemeen is , en moog«

Tyk zyn die Touwen, welken men yyge-Tm*

•wen noemt , daar van aR-omftig.

(6) Hibiscus met Eyronde gefpitjte

getande Bladen, de Steng BoomacMfr
Rn/a
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De bynaam van Chineefche Roos komt eige- III.

ner toe aan de Camellia , hier voor befchree-
AF

Jf1 j r

EL*

ven *. De tegenwoordige is , niettemin , ook Joof-d.

een zeer fraay Heefter - Gewas , dat Rum 8Tük«

ph 1 us Feesibloemtytdt, volgens den Male^cn^'^"*'*

mam * Bonga Raja ; zeggende dat het een der * u D .

uitmuntenaite bloemen is in Oostindie, van I

b
I

l

I -

j

STUK »

gedaante als een Roos , 't Gewas, daar dezel-'
'

$? '

ve aan groeit, heeft omtrent de grootte van

een Hazelaar, maar een dikker Stam, zegt hy,

gemeenlyk als een Kinder -Arm Onze Haze-

laars hebbenze wel dikker. De Schors is-ruuw

en licht graauw , fappig , laatende zig gemak-
kelyk affchillen. De Takkrn verdeelen zig in

dunne Looten , die naar den Grond hangen ,

wegens de zwaarte der Bloemen ; 't welk ge-

legenheid geeft , om 'er Prieelen en Gaarde -

ryen mede te bedekken. Daar komen Roode en
Witte van voor, en onder dezelvèn , weder-
om , enkelde en gevulde (*). De Enkelde Bloem
is Klokvormig als die der Stokroozen , van vyf
groote Bladeren gemaakt, die van een dunnen*
Hals breed uitioopen , en dus , op zig zelf

,

(*) VAriM FUrepUno aeegt de Ridder; doch zyn Ed. hadt
veel beter gezrgd, V«riM FUrt *lh, f> ruhr,. De K !eun«
weeientlyk een Verfcheidenbeid ; dc enkeid en dubbeldheid
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III. weinig gelykcn naar Rooze - Bladen. De Kleur

A
yiff

L '

is ' m ^e Roodbloemige, hoog Karmozyn Rood,

Hoofd- en in 't midden bruin Rood. Deeze Bloem

STÜK- komt voort uit een Kelk van vyf Slippen, die

Jgt"
1"**"d°°r een aderen Kelk van Sterswyze puntjes

omvangen wordt. Uit het midden ryst een

Styl, van by de drie Duimen langte, diefom-

tyds met verfcheide Bloemen , als by Verdie-

pingen , omringd is , en dus een zogenaamde

Bloem met Kindertjes vertoont ;
forotyds ge*

heel met Bloembladen : zynde de Meeldraadjes

die in de enkelde als fyne Draadjes met rooóe

Knopjes , van een Pypje rondom den eigently-

ken Styl, die een rood Pylaartje is met vyf

Fluweele Topjes , voortkomen , dus veranderd.

Dit Jaar heeft voor^de eerfte maal zulk een

Plant hier in de Hortus Medicus gebloeid.

Rümphius getuigt 5 dat dit Gewas geen

Vrugt of Zaad voortbrenge ; doch zulks is zo

onwaarfchynlyk , ten opzigt van de Enkelde

,

als van de Dubbelde, dat die een rondaefcr^e

Vrugt zou geeven ; gelyk 'er de Qdmfi^

Ketmia met tent rondachtige Vrugt ** etnt

ït Bloem, van Toükhefort,. '

t zyd^ te

regt of t'onregt, toe betrokken wordt. Eea

fraay Bloem - Gewas, in China MeuM of

fan. genaamd, ook Bloemen als Roozen dra-

gende , (zo wel als de Camellia of Tw^j
voorgemeld 3) verfchilt 'er veel van, eïï >

de
!?

deeze, hier befchreevene , op Ceyloo eD

labar natuurlyk groeit , zo verdient zy den n
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niet van Chineefche , maar veeleer van Indi- III»

fche of Javaanfche Roos ,
gelyk Boni iüs^

haar noemde. Zonderling is 't , dat men te Hoofd-

Batavia en elders, van deeze Roozen,de Roo-STUK»

de gebruikt , om de Schoenen en ander Leder

zwart te maaken , en deswegen geeft men daar

ook wel den naam van Schoen - Roos aan. Som-

migen noemenze Gekken -Roos; 't zy, om dat

het jonge Volk , in de groorfte losbandigheid,

zig daar mede het Hoofd en Haair, op vro-

lyke Gezelfchappen , verfiert ; of om dat het

Roozen zyn zonder eenigen Reuk. Het Vrouw-

volk , onder de Javaanen , misbruiktze wel ,

tot afdryving van de Vrugt.

(1) Hibiscus inet Hartvormige gekerfde Bla- vu.

den , de buitenjie Kelken tweemaal JW/j^Jj**
lang, de Steng Heejterachtig , de Takken/"-

ruiS- fiebïïdigc.

Bedenkelyk wordt door Lin.v^üs hier de
Heefterachtige Ketmia met Moerbezie - Bladen
ra eene paarfche Bloem , van P l um i e r , t'huis

gebragt
, daar hy den bynaam aan geeft van

Brafiliaanfche. Het is , volgens zyn Ed. , een
kleine ruige Heefter , veel gelykende naar de
Negende Soort.

(8) Hi-

(7) Hièlues Fo!. Cord«tii d«»ticolw?s , Calycibus exrerio-
d«plo i'ongioribus

, Ouile Frutitoto. Ramis hirti s Hermin
ft««tecte Mori folio, Flore pittpuwo, Rlumv I«. i*> f. 1 ?

Cc *
D"«- V. STUK.
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Afdeel ^ Hibiscus wtfï Lancetswys Eyronde
, g«-

xnr.' » Zaagswys getande Bladen ,

Hoofd- Kruidige Steng en ruuwe Takken,
STUK.

vni.^ Deeze heet
, by Plukenetiüs, dc Hee«

B^gc' fterachtige Malabaarfche Alcéa, met ftyfachti-

ge fmalle Bladen , fchoon roode Bloemen en

een gepluisd Zaad. Het is een klein Gewas

,

overal bezet met ftyve Haairtjes. Het vale

ook op Java en elders in Indie.

ïx. (o) Hibiscus met vyfhoekig Hartvormig

"vcSndal flaauw &tMde Bladsn , de Steng Boom-

We- achiig.

De veranderlykheid van Kleur geeft den by

naam aan deeze, welke Rumphiüs Uurbtoem

tytelt, om dat haare Bloem 's morgens ontlui-

kende Wit, 's middags Vleefchkleurig , en te-

gen den avond regt Rooze-Rood is, waaneer

die zig toefluit, en niet weder open giat,

wordende 's daags daar aan door anderen ver-

vangen. Zy is grooter dan de Scokroozen

,

;

. ;

wyd

(t) Hiiistut Fol. lanceobto - oratis icuitó»*»
(taMit '

Caule Heibaceo, Kami* fcabrif. Alcea Fint.

foli» rigidimculis &c. Pluk. Mm. 14. T. Uf *' -

(9) HiKscui Fol. Cordato-quinquangularibus obtó£"' '

tatia, Caule Arboreo. Hart. Ups. zoj. CSf. 3+5- **

3JI. BB0WM. J**. Hf. N. 7. Alth«a Atboia
*°J- cJ.

nenfii. MORII. Jfc)*. II. p. 530. S. 5. T. 1*. £ m
Motariu». R.UMPB. jtW. IV. p. 27. T. >. Hin« f»" '

***

VI. p. 64. T. »t .41, BURM. F/. Ini. ?>
«*•
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flyd uitgefpreid , wel twee Handpalmen breed, lil;

voor 'c overige als dezelven , komende altoos
A™?*]"

enkeld voor , en eene Vrugt voortbrengende Hoofd-

van vyf Hokjes , met veele Zaaden bezwan- STUï »

gerd. Deeze lchynt uir China afkomltig te
(^r
£•/**,*

zyn, wordende dikwils Chineefche Roos gehe-

ten, en onder dien naam bekend in de Open-

baare Tuinen ; zynde by Feuraiuus en

Miri an afgebeeld. Jn de Malabaarfe Kruidhof

vindt men 'er vier Plaaten van. Hy heeft ook

geen Reuk, en wordt van Rumphius als

een oprechte Stokroos aangemerkt, Morisoh
heeftze tot de Althéa betrokken (*>

( ïo ) Hibiscus met Hartvormige gekarteldeMJl'avitt
Bladen , die kleine zyd- Hoekjes hebben , cJ.

vav"*

de Steng Boomachtig, HStT*
Deeze is, door Dilleniüs, onder den

naam van Malvaviscus met een geflooten Me-
nie- roode Bloem, afgebeeld, en komt anders

overeen met de Malva, die Klyfachtige Bladen

heeft, van Plu mi er , zynde de Indifche

Onmachtige Alcéa met een zagt Blad en eene
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III. zeer groote fchoon hoogroode Bloem. In de

A
"mi

U R°nus Medicus alhier bloeit thans deeze Soort,

Hoofd- wel eens Mans langte hoog, en heeft de Bloem

stuk. ok Zodanig geflootcn , als Dillenius
jT«fW ^ afbeeldt> De vrugt is een Klootronde Be-

zie met vyf cenzaadige Hokjes , zegt LmutW.
De natuurlyke Groeiplaats zou in Nieuw Spanje

zyn.

xi. (i i) Hibiscus met Hartvormige, gekartelde,

G
S
edoïn' onverdeelde Bladen , de Zaadbuisjes met

dc« uitfteekende Doorntjes.

Deeze Soort is van den EleerjACQUtN

aan de Zee -Kusten der Karibifche Eilanden

waargenomen. Het was een Heefter van vyf-

tien Voeten hoog, met regte, dunne, Takken,

waar van de jongden ruuw en Haairig , de Bladen

Hartvormig gefpitst
, ongelyk op de kanten ge*

fchaard , wederzyds ruuw ,
gefteeld, altemaal

onverdeeld. Eenbloemige Steeltjes kwamen uit

de Oxels der Bladen voort , met fraaije, reu-

kelooze , geele Bloempjes , den buitenften

Kelk (*j altoos in vyven gedeeld hebbende,

met een Haairig Vrugtbeginzel. Vyf Zaadhuis-

jes

(.1} Hibiscus Fol. Co.dati, crenstis indivifis,
Capf^V'

nis exaantibus. Abutilon Amer. frut. Foi. fubroc fL !"«*»•

frudu aculeato majore. Slum. Sfec. 2: Je. I.
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jes hadden ieder drie Doornen, een langen, III.

twee korten , doch die zo tegen elkander floo-
A™"£*

ten, dat het getal der Doornen , 't welk wce-H , .kd-

zemlyk vyftien was, maar vyf fcheen te zyn.

'

TüK*

Zy bevatteden ieder een enkeld Zaad. irlaï
1"*

Hier kan ,
myns oordeels , als eene Ver-

fcheidenheid bygevoegd worden dat Wfttindi-

fche Gewas , waar van onder den naam van

Malache een nieuw Geflagt gemaakt is by 't

uitgeeven der Afbeelding van Ehret, als of

hetzelve niet tot één der Geflagten van deeze

Klasfe, en in 't byzonder van de Maluwach-

tige Planten , te brengen ware (*). Het ee-

nigfte is , dat de Bloemen hier in eenc Aair

vergaderd zyn ; want du Zaadhuisjes , die* cok

gedoomd zyn , en een enkel Zaad bevatten ,

komen nagenoeg overeen ; zynde de Bladen

mede ruuw , en 't Gewas een Heefter , met

verfcheide Stengen van vyf Voeten hoog, door

Sloane aan de Oevers der Rivieren op Ja-

tnaika waargenomen. Men kan de befchryving

eerder aldaar nazien.

C12) Hi-

xalbido. Plum. Sp. 2 t Alcea Frut.

1 fcabro , Flore pallidc Iut«o. SloanI
«I. T. t i9 . f. t, KO»M L*gdè*T,



4o3 Enkee.broeder.ige Heester*,

Hf. (12) Hibiscus met Wigswys' Eyrtnde , aan
AF
mi

L
* '* ™d diep gekerfde Bladen , de Steng

Hoofd* Boomachtig, -

H'fle'
t RAÜW0LF i us heeft deeze in de Ooflcr-

SyrUeZ. fche Landen ontdekt, waarvan de Af bcelding

synfehe.
<]cor hem aan C A m e r a r i u s is medegedeeld.

Uit Zaad is zy voortgeteeld in de Hoven van

Europa , waar men Verfcheidenheden van de-

zelve ziet, met paarfchachtig blaauwe, wit en

rood bonte en geele Bloemen, door Tour-
nefort, die het Gewas Syrifclie Ketmia

noemt
, opgetekend. Deeze boert maakt de

gewoone Althéa - Boompjes van onze Bloemho-

ven pit.

F™u S

( 1

3

^ Hibiscus met Vfdeelig gepalmde Bladen ;

Vygbiadi. een gedoemde Steng : de Bloemen gejtttld.

««.

Onder den naam van Ceylonfche Ketmia met

Vygebladen is deeze zeer fraay in Afbeelding

gebragt door den kundigen DïllëWVS.
Men vindtze ook in andere Europifche Kruid"

hoven , dan die van Eltham , door hem be-

fchree-

tarfi. Ca,,!« Arhnr^ n nut ÏÜTfrL* Alc« "bo'

(ti) Hibiscus Fo!, quinq«efido. Pala

ïloribas peduncuiatis. li Clif. 49». R. lugdb,

Ketmia Zeylanica Fici folio, Peri

Dui. EUb. 19e. T. ISU f« *WHM. -R.
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fchreeveii. 't Gewas heeft een ruuwe regte IIL

Steng , van twee Voeten hoog , met kleine A™*It*

Doorntjes : de Bladen
,

vyfkwabbig ; de Bloe- Hoofd-

men enkeld, knikkende. STÜK-

f14) Hibiscus met Zaa*swys' getande Bladen; xiv

de onderften Eyrond, onverdeeld; de bo- £u«biah*

venjten in zevenen verdeeld ; met een o»- dile -

gedoomde Steng en ongepelde Bloemen.

Verfcheiderley is de verdceling der bovenrte

Bladen opgetut rkt in deeze Soort, ook-4n Oost-

indie groeijende , en van daar in de Europi-

fche Tuinen overgebragt. De gemeenfte heeft

de bovenfle Bladen in drieën verdeeld , en

deeze is de Indijche Althéa, met Katoenbla-

den, den fmaak van Zuuring hebbende, door

Hermaisnus onder de Plantgewasfen van

den Leidfchen Akademie - Tuin befchreeven ,

als een Jaarlykfch Gewas, met een Steng van

drie Voeten, die groen en glad is; de Bladen

driekwabbig , bly - groen en lang gefteeld :

geevende op korte Steeltjes ,.uit de Oxelen ,

groote Roosachtige Bloemen ,
gelyk die van dit

Geflagt, waar op Vrugten of Zaadhuisjes vol-

gen als gewoonlyk. De Bladen , zegt hy ,

die Zuurachtig en wat Lymerig van Smaak
zyn , worden van de Indiaanen , of alleen ,

of

(14) H-.bUr.t Fut. fcrntls, inferioribus ovatis indivifis

,

jACq. Oh. II. T. 35. tiiparmii. Sp. PUnt. II. p. 571,

Cc 5
II* Dsmu v. Stuk.
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Hl. of met ander Moes gekookt en gegeten. Van
AF

xuf.
L

' de Steelen maaken zy . even als wy van die

Hoofd- van Hennip, tot Touw draaijen gebruik. Men
srvh

' zaait het daarom jaarlyks in Indie.

fche zou
eeDe ^/er ĉ^eidenheid was hier toe be-

ring, trokken, de Ongetoomde Hibiscus, met Zaags-

wys' getande Bladen, de onderikn geheel, de

middelften in drieën , de bovenften in vyven

verdeeld , van den Hoogleeraar A. v. Roven (*),

welke de Indifche Alcéameteen groote Bloem,

van Bauhinüs, en de Sabdarifa der Autheu-

ren zou zyn. Dezelve heeft , zo men aanmerkt,

de Bladen fomtyds in drieën
, fomtyds in vy-

ven, fomtyds ook in zevenen, verdeeld, en

hier toe behoort de Amerikaanfchc Alcéa van

Clu sius. De Heer Ja c q u i n vondt dee-

ze Soort als een Zaaygewas in de Tuinen op

de Westindifche Eilanden , zynde derwaards, zo

men zyn Ed. berigtte , van Guinéa uit Afrika

overgebragt ; weshalve ook de Franfchcn die

Ozeille de Guinee , dat is Guineefche Zuuring

noemden. Hier van kwamen voor , die de

Kelken Bloedkleurig of donker rood , of uit

den groenen witachtig hadden , zynde dezelven

dik , Vleezig, Sappig, ftyf en broofch. ; ,
£>e

„ Stengen volgen de Kleur van den Kelk

„ meer

(*) Hibiscus inermis , Fo!. ferratis : infimis indivifc» ^*
diis tripartitis, fummis qtiirjque - partitis. R. Lu%&-

cxa Indica magao Flore. C. B. -Pin. 317. Alcxa Ameri^

Clus. Hijl. 11. p. i6. Sabdarifa. Dod, LQ9. CA*

Jacq^ Oès, H. p. Mt
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„ meer of min. 't Is een jaarlykfch Gewas , m.
„ van eens Menfchen hoogte. De Doorens Afdeel.

„ heeft het niet, waar mede de Ihnnipachtige Ioofd-

„ gewapend is, daar het in Geftalte -/.eer me >tujt.

„ de overeenkomt , en, dewyl die in de Eu-
rfr£

fl^«*-

j, ropifehe Broeihuizen niet ongemeen is, zal

„ ik het Gewas niet nader befchryven. De
„ dubbelde Kelk

,
begaafd met een aangenaa-

„ me Zuurheid, is byna het ecnigtte, dit men

» van deeze Plant gebruikt. Het Zaadhuisje

„ wordt doorgaans weg gefmeêten ; hoewel men

„ de Knoppen zelden afplukt , voor dat de

„ Vrugt haare volkomcne grootte bekomen

„ ter , en dan , een weinig gedroogd zynde ,

„ worden ' zy bekwaam tot allerley foort van

„ Konfiiuur , welke in Smaak gelykt naar de

5 ,
Europifche Aalbesfcn - Geley , zynde naar de

„ Kleur der Knoppen, die men gebruikt heeft,

„ wit of rood. Maar , om dezelven zoet tc

„ maaken , wordt magtig veel Suiker vereifcht.

li De Geley daar van , welke onbedorven

„ naar Europa kan overgebragt worden , is zeer

„ aangenaam van Smaak. Het uitgeperfte Sap

,

„ met Suiker gemengd, geeft door Gifling een

„ niet onaangenaamen Wyn , die rood of wit

„ van Kleur is , doch naauwlyks een Maand
M goed blyft. De Franfchen noemen dien

„ Zuuring . Wyn , de Engelfcheo Zuuring.

„ Koeldrank. Om kort te gaan, alle Konfituu-

„ heeft. Zv worden

II. Desi.. v. stuk.
ren
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Uk ren, daar van gemaakt, zyn in de vVestin»

A^"L,
„ dien zeer geacht; om dat menze fmaakelyk,

Hoorn- „ en tevens , door de verkoeling, tot de Ge*

STUK* „ zondheid ftrekkende vindt."

Kr««i (l5^ Hibiscus met Zaagswys' getande Bk-

Canr^lt' den , de bovenjlen Palmswys' in vyven

n
Unnip. gedeeld , van onderén éénklierig; meteen

•chtige. gedoemde Steng en ongefteelde Bloemen.

De gedoorndheid van de Steng onderfcheidf

voomaamelyk deeze Soort , die met de voor-

gaande anders in byna alle opzigcen overeen-

komftig is : want de verdeeling der Bladen is

aanmerkelyke fpeelingen onderhevig. Hier zyn

de Bladfteelen van onderen met regte, en in

de voorgaande met kromme Doorntjes gewa-

pend , die in de Vygbladige op roode Wratjes

zitten. Zulks kan dienen als een onderfchei-

dend Kenmerk van deeze drie Soorten. De

tegenwoordige, die op Ceylon natuurlyk groeit,

van G a r c i a s Bangue getyteld ,
volgens den

inlandfchen naam , heeft een Steng van vyf

Voeten hoogte , en draagt een rondachtigc rui-

ge Vrugt, in de Kelk vervat. De Steelen kun-
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oen , als die van Hennip , tot het maakcn van III.

Touwwerk gebruikt worden, en het Zaad

zou, benevens de Bladèn, by de Oofterlingen Hoofd-

in achting zyn, tot opwekking van de Minne-"^'^
drift : immers zo het de Bangue i< , die van<*n«.

Ac os TA befchreeven wordt. Deeze Soort is

door Commeltn, in de Amfterdamfche Hor-

tus Medicus , onder den naam van Sterk ge-

doomde Bengaalfche Alcêa , met den Smaak van

Zuuring , en een bleekgeele Bloem , die een

purperachtigen Navel heeft , afgebeeld ; doch
de konftige Ehret heeft dezelve ten keur-

Iykfte afgetekend.

(16) Hibi?cus die met kromme Doornen bezet xvr.

is , de Bladen driekwabbig hebbende , de Suw£
buiten/te Kelken met byhangzels

; &«J/££
atfchc

Hartvormige Stoppeltjes en gejteelde Bloc*

Deeze behoort mede tot de Zuurbladigen
5

zynde in de eerfle plaats daar toe betrokken
het Haairfteekers - Kruid van Rumph 1 us ,

dus wegens de aartige byhangzels van den bui.
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IIL tenften Kelk genaamd; waar van een Tamme
A
t'r- en Wilde op de Amboniche Eilanden gcvon-

Hoofd- den werdc ; en , in de tweede plaacs , de Ma-

^Ptian
labaarle Narinam-Pouilli , in 't Nederduitfch

dri*?
,an

Krabben - Doorn, Het Gewas komt in Geftalte,

zegt LiwnjEüs , met de voorgaande Soort

overeen , verfchillendc daar van inzonderheid

door de kromme Doornen , waar mede zy aan

de KJeederen blyven hangen. De Biaden wor-

den van de Indiaanen by Vifch gekookt.

xvii. (17) Hibiscus met Palmwys' gevingerde Bh-

jiï*!l

c" dsn > die in zevenen verdeeldzyn; de Steng

chinee- en Bladfleekn ongedoornd.

Om dat de Bladen van deeze Sooit, in fi-

guur, veel overeenkomst hebben met die van

den Manihot van ïhevetüs, anders Yucca

en Casfave genaamd , zo voert dezelve dien

bynaam . Dillenius heeft het Gewas ,
on-

der den naam van Ketmia met getande Mani-

hot -Bladen , en eene greote Zw»velkleurige

Bloem , afgebeeld en befchreeven. De Vrugt

is een lang pieramidaal Zaadhuisje , i'n v 5'vcn

verdeeld. Het groeit in Indie , en wordf van

Plükeketiüs Chineefche Alcéa geheten.

02) Hi-

Ci?; Hibiscus Fol. pafmato-digitatis feptem-psrtitis, C2«'«

Petiotisq. merraihus. H. Cliff. 3S o. Ups. zot. K. Z^^'
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(18) Hibiscus met Schildswys'- Hartvormige , OT.

zevenhoekige , Zaagswys
1
getande Bladen ,

r""L*

de Steng jlekelig ruig.

Het van ouds bekende Gewas , dat men A- xvnr.

belmofchus noemde , waar van het Zaad nog^^"*"
een plaats bekleedt in de Verzamelingen van tgypt».

Winkelmiddelen , komt hier te voorfchyn. Baü-
1c

HM» heeft hetzelve ruige Egyptifche ,'lcéa

getyHd. Touknefort noemt het Egyp-

tifche Ketmia met Zaad dat naar Moskeljaat

ruikt , ten minfte is dit waar , volgens Rum-
piiiüs, wanneer men 't zelve in de Mond

kaauwt. Die Autheur noemt het Muskus-Zaad,

en zegt, dat de Tndiaanfche naam Genda-Pou-

ra is of Caflorie van Ambon , dewyl zy het

Moskeljaat dus noemen , en het Gewas veel

op de Molukkes groeit , hoewel het op Java

nog beter valt. Het is niet alleen door ge-

heel Oostindie , maar ook in Westindie en

zelfs in Brafil bekend , wordende van Merian,
onder den naam van Muskus - Bloem , afge-

beeld ; doch de afkomst zal mooglyk uit Egypte

zyn

(18) Wbitcus Fol. fubpekato - cordati» feptem- angalarlbus

f.rratis , Caule hispido. H. Cüf. Upu R. Lugdb. utfupra.

FL Z«,l. *4u X*. AUi, 341 . Alcea hirfura &c. Bkown.

m-Gaftmi. Hort. Mal. II. p. 7I . T. j8. Ketmia Egyptiaca

temine Mofchato. Tourn*. Infl. p. , ©. BURM. Zi3l, u4t
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III. zyn of uic Arabie; dewyl de naam zulks fchynt

'*'™f
L

' aan te duiden.

Hoofd- Het is een Heefter, die alle Jaaren gezaaid

8TUK
* moet worden, opfchietende n.et een Steng van

n£"
lmaH'

meer dau eens Mans langte, die zig iD weini-

ge zyd- Takken verdeelt. Hec zonderlingfte

is, dat deeze Steng , die wel een i)uim dik

wordt, doorgaans boven dikker U dan om laag;

weshalve hy ook niet op 7 is zelf kan ftaan,

De Steng en Takken zyn geheel ttekelig ruig,

cn de Bladen niet minder. Zy zyn ,
zo hy

aanmerkt , van figuur als de Kaasjes- Bladen ,

met drie uitfteckende horken van vroren, en

nog twee van agteren , loopende voorts met

ronde billen toe , by het Steeltje. DergeJyke

vyfkoekigheid komt ook in de Afbeelding van

Merian voor, zonder dat ik de Bladen ze-

venhoekig afgebeeld vind , gelyk dezelven in

de Europifche Akademie- en andere Liefheb-

bers-Tuinen, alwaar het Gewas thans gemeen

is , waargenomen worden. In de Afbeelding

,

ook , welke door Alpinus gegeven v

de Bammia Mosfchata der E^yptenaaren, wa-

ke zy Mofch en het Zaad Abelmofch noemden

,

zyn de Bladen altemaal zeven hoekig :
lcrW -

in dezelve , zo min als in de bepaalmg
*

Linnjküs, geen het minfte gewag g"03^
wordt van de driekwabbigheid der bovew»

Bladen , van welke Rumphiüs fprcC^ r ;n .

in een Takje van dit Gewas , my uit 0°^
die toegezonden , zeer blykbaar ii. *

*
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derhalve van die Takje , uit myne Verzame- flfc

ling, hier, op Plaat XXVII, in JÏ£. 2 , de
A
*°f*M

Afbeelding. De ongemecne Stekelige ruigte Hoor»-
van hetzelve is daar in zeer blykbaar. ,TUK -

De Bloemen , zegt liLiAinuus, zyn ten minne zo^'''-"*

groot als die der Stokroozcu, licht geel met eenn xxvru

rooden Navel , en beltaan uit flappe Blaadjes,
Fl&

'
*•

'5 Morgens cntlookcn, gaan zy 's namiddags weder

toe en verflenzen. Op dezelven volgt de Vrugt,

die een picrjmidaale Kegel is, ruim een Vjnger

lang en een Duim dik , vyfkamig, in vyvea

open lp iy tende , en dan de gezegde Zaadjes

vertoonende , die Nierachtig van figuur zyn en

hruin van Kleur. In Oostindie worden dezel-

ven byna alleen van 'l Vrouwvolk om den Reuk
gebruikt, die dezelven op Kolen itrooijen , om
dus het Vertrek te bewierooken. In Westin-

die rygen de Meisjes dezelven aan Zyden Draa-

den , ten einde zig daar mede te verfioren.

Met de Bladen worden 'er de jonge Kalkoe-

Den vet gemaakt. De Franfchen noemen 't Zaad

Jmbrette , om dat de Reuk wat trekt naar dien

van Amber grys , en het wordt 'er gebruikt

van de Parfumeurs. In de Geneeskunde heeft

men 'er , tegen de Beimetting van Uitflaande

Ziekten, gebruik van gemaakt.

<io) Hibiscus met vyfdeelige foctswyze Bla- x\x.

den, en den binnenflen Kelk zyéclin-s op-
r./J:'J_

-

breekende. On r

<i») HiHxus Tol. ^uiaquopmit* - pedaris , Calycibm ia-

n d. v jwc
Dd

;
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IH. Onder de Planten van den Amfterdamfcn

^hJl
1
Tuin is deeze in Afbeelding gebragt door den

Hoofd- vermaarden Commelyn , die het Jaarlykfe

,TÜK' Amerikaanfche Alcêa , met eene zeer groote

vnhmm-
witte BlQem en eene by ukftek gr00te gcfleuf-

de pyramidaale Vrugt, noemt, 't Gewas hadt

'er een Steng van twee Voeten hoog, een

Duim dik; Bladen als die van den Wyngaard

met lange Steelen, drie-, vyf- ofzevenpuntig,

op den rand diep ingefneeden , laf van Smaak.

Uit derzelver Oxelen kwamen Bloemen op dik-

ke Steelen voort , witachtig , zeer groot en

fraay. Hier op volgde een groot Zaadhuis

,

dat zig in vyven verdeelde , bevattende rondach-

tige Zaaden met een wit Merg. Sloane

noemt dit Gewas Allergrootjle Alcêa, met Bla-

den van Stokroozen , en eene tienhoekige reg-

te, dikke, eetbaare Vrugt. Hy betrekt 'er toe

de Quingombo van Brafil, doch heeft nog eene

met een dunnere kromme Vrugt, die men op

Jamaika in de Tuinen plant, gevonden, welw

hy meent de Egyptifeht Bammia te zyo, tcn

minfte zulks bedenkelyk voorfteïlende.
&ae

befloeg de Akkerlanden by MempMs in menig-

te , om dat men 'er tot Spyze zoveel gebruiK

an maakte, zegt Veslincius. Het was e^

terioribas latere rumpentibat. Alcéa Amet. anti**

CO»M. Hart I. p. ,7. T. 19 . KLh S«pPl. 5l«-
JaM ,

mz MaUx Rofe* folio , Frida deago«o «cc. SI«J» ' &
9t. Hifi. I. p- Bmowi. 7—iH.N.ï.Okia.^
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Gewas van vier of vyf Ellen hoog , met Bla- III.

den als van de Maluwe, doch ruig engrooter, A™™u
gelyfc die der Kalabasfen , op lange Steden. Hoofd»
De Bloemen waren ook grooter, bleekgeel met 8TUK«

een paarfchen Navel en de Vrugt als die der
df^an'

Ezels Komkommeren, foratyds tien-, fomtyds
vyfhoekig , welke van het gemeene Volk nog
groen, met het Zaad daar in, by 't Vleefch

werdt gekookt en gegeten.

De Heer Jacqihn verzekert, dat deeze
Eetbaare Hibiscus- Plant op de Karibifche - Ei-

landen in 't wilde groeit of van zelf voortkomt.

„ De Franfchen noemen dezelve , zegt hy ,

„ Gomho, de Engelfchen Okro. Zelden bereikt

„ zy eens Mans langte. Zy verdeelt zig in

„ weinige Takken : de Bladen zyn groot en
„ wat ruig , de Bloemen zeer groot en Zwa-

„ velkleurig; de Vrugten hebben tien Sleuven,

„ zyn Haairig , langwerpig Kegelvormig en

„ twee of drie Duimen lang. Deeze, nog on-

» ryp en groen, van allerley grootte, in Water
„ gekookt en dan een weinig gedroogd en koud

„ geworden zynde, worden, met het Zaad daar

3> in , overdwars doorgefneeden , nevens elkan-

„ der overend op een Schotteltje gezet , en
„ met Olie , Azyn , Zout en Peper , toege-

„ maakt
, en dan van de Europeaanen zelfs voor

*• een niet onfmaakelyk Geregt gehouden. Voor
„ iemand , evenwel , dien het de eerfte maal
», voorgezet wordt , heeft het iets walgelyks
11 m, dat by 't afneemen van het Tafelbord
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1H „ een Sliert van Slym daar aan blyft hangar,

xm
L,
« z'8 uitftrekkendc tot aan den Mond; want

3ofd- „ dceze Vrugt is vol van een zeer taaije Lym.
ÜJr

* ., Om eenige dikte aan Vleefchnat te gceven,
r^hMM

^ wordt 'er dezelve, in kleine veelheid, met

„ goed gevolg in gedaan. Voorts komt zy in

„ verfcheiderley Geregten der Wilden. In de

„ Keizerlyke Broeyhuizen wordt dit Gewas

„ met gemak geteeld en geeft 'er rype Vrug-

„ ten."

„ De Qkra , een Bloem die in de Westin-

„ diën , of op de Amerikaanfche Eilanden ,

„ wild groeit fzegt Kalm); wordt hier [in

„ Penfylvanie] in de Tuinen geplant. De Vrugt,

„ welke uit een lange Haauw beftaat, nog

„ groen zynde , aan ttukken gefneeden ,
en in

„ Vleefchnat gekookt , maakt hetzelve zo

„ dik als Warmoes. Dit Geregt wordt van

„ eenigen voor byzonder lekker gehouden.

„ Inzonderheid beminnen het de Negers on-

„ gemeen."

xx. (ao) Hibiscus met Hartvormige gehoekte Bla-

den, en Tolronde
,

geknotte , ft^W
Zaadhuisjes,

De bynaam komt daar van , dat de Zaad-

huisjes als met een Schild gewapend zyn. Zy

(xo) HMscus Fol. <»rd»i« angulatis ,
OpfuIH turtó«>s

truncatïs hispidis, Ketmia amplislïnro foli» Wgol»»
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hebben een rondachtigc figuur en zyn zeer fie- W.
kelig, verwekkende zelfs Jeukt op 'c aanraa- ^xmf

U
ken. *t Gewas is Heefterachtig en groeit in Boofd-

Amerika. De zes overige Soorten fpaar ik toc
iTÜK'

de befchryving der Kruiden. dru^*"'

GORDONIA,
De Kenmerken van dit nieuwe Geflagt, be-

halve de algemeene van deeze Klasfe en van
den Rang der Veelmannigen in dezelve , be-

flaan in een enkeldeKelk; een vyfhoekige Styl

niet een vyfdeeligen Stempel; een Zaadhuisje

met vyf Holligheden , die ieder twee Zaaden ,

met een Bladerige Wiek bevatten.

De eenigfte Soort (i) maakt een Gewas uit, T*

dat te vooren in 't Geflagt van Hypericum , L*fi«Z*

onder den bynaam van Lajianthus , is geplaatst
th*$*

geweest, dien het thans nog voert. Men vindt

het by Mille r, in zyn Kruidkundig Woor-
denboek, Hypericum met ftyve Lancctvormi-

ge getande Bladen , en Bloemen in de Oxe-
len , zeer lange Bloemfteelen , de Zaadhuis-

jes Houtig, getyteld. Het is de Fkrida-
fcïie vyfhokkige Alcéa , voorzien met Laurierbla-

den die flaauw gekarteld zyn en gewiekte
Znaden , van Plukenet, daar Catesby

fi) Gordonia. Ellts. Pbil. Trans. 177e. vot. LX.
Sis. T. 11. Hypericum Lafianthus. Spee. Plant . «. p . II0
Mcea Floridana qmnquecapfularis flfce. CateSi, Csr, I. T. 4
*U V,g , ij, Band . pf ?0, pL LXXXVIII.
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Hl. de Afbeelding van geeft. De Bloemen } als die

Afdeel. van ^ Alcéa, hangen aan Steelen van vyf Dui-

Hoofd men lang. Het is een hooge Boom , met eenen

«tuk. regten Stam, en een regelmaatige pieramidaale

Jg?*"* Kroon , groeijende in Karolina , doch niet in

Noordelyker Volkplantingen. Men vindt hem

ook te Suriname. De Heer Ell i s heeft den-

zelven , in de Verhandelingen der Koninglyke

Sociëteit van Londen , afgebeeld en omftandig

befchreeven.

XIV. HOOFDSTUK.
Befchryving van de Heesters,^ êel

'

draadjes uit twee Grondflukken vwttemn,

deswegen Dübbelbroederige, Di*'

delphia genaamd ; tot welken hyna alk de

Vlinderbloemige Plantgewasfen betrokken ty*>

Van de Algemeene Kenmerken deezer Kb*

fe heb ik reeds gefproken *. Onder de

'Vyf- en Zesmannigen komen geen Heefcrs

voor , maar wel onder de Agt- en Tienmanni-

gen, als volgt.

POLYCALJU
De byzondere Kenmerken zyn: een vyfbfe-

dige Kelk , met twee VViekachtige

Blaadjes: en een Homp Hartvormig
twechoKKb

Haauwtje.
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Dit Geflagt heeft zynen naam van gemeene HL
Europifche Veldkruiden, wegens de Eigenfchap

A™ B

vf*
van het Wolvee veel Melk te doen geeven Hoofd»

dus getyteld* Het bevat tegenwoordig meer STÜK*

dan dertig Soorten , onder welken eenigen Hee-
dr
9a4K

"

(10) Polygala met gekamde getroste Bloemen ,

driebladige Blikjes; de Bladen fmal Lan- E
cetvormig , de Steng Heefterachtig. "

Verfcheide Kaapfe Gewasfen , die in de fi-

guur der Bladen, welke of geheel Liniaal, of

Lancetvormïg , of Elsvormig zyn , en tevens

een weinig in Geftalte verfchillen , door den

Hoogleeraar J. Burmannus op ééne Plaat

afgebeeld , zyn hier t'huis gebragt. Dezelven

komen in Gewas, meer of min, met de Eu-

ropifche Polygala overeen. De Heer Ber-
cius befchryft 'er een, dat zyn Ed, meent

de Afrikaanfche Polygtla met Vlafchbladen , van

Oldenland, te zyn , komende overeen

met de Heefterachtige, die lange fmalle Blaad-

jes en een groote paarfche Bloem heeft, van
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Hl» gezegden Hoogfëeraar. De Steng daar van \s

A?
xiv!" Heefterachtig en verdeelt zig inlaDge, gladde,

Hoofd- ronde Takken , bezet met veete fpitfe Bladen

,

stuk.
van twee £)u }men ]-ang > Hjer aan ïfomt een

*£T*
n
' langwerpige Tros , van drievoudige Blikjes.,

omvattende een Kelk , die twee zeer grooce

Bladen zydewaards, en een klein Blaadje hetft,

boven de Vlinderachtige Bloem. Hier van is

de Kiel Helmachtig hol, gchaaird^de Vleugels

Muitachtig ovaal, fpits en groot: de Vlaguit

twee Wiekjes beftaande. Voorts hangt, aan

den Kiel , een 'drïedeelig, Penfeelachtig getakt

ftuk , dat de Bloem weezentlyk onregelmaatig

maakt , gelyk Tournefort die der Poly-

gala's aanmerkte te zyn.

xi. (U) Polygala met gekamde byna gekromd

VmMiatL- Bloemen, de Bladen Liniaal en eenwewg

^Gckroon- gelwifd.

Die is een Kaapfch Heeftertje , een Span hoog»

dat de Bloemen aan t end der Takjes in me-

nigte, als in Kroontjes, draagt. Het komt de

voorgaande Soort zeer naby.

^xn.^ (12) Polygala met gekamde Bloem***

_,;;e

" CJ
'"

PtiyraU Flor. ctiCnv.s fubumbdlatis ,
rol'.

fiibcilfatïs. Mant. z S 9. Polygala Fol. oblongis *»

(12; \hslla Fter. «iftatis Carin* Iunular*,
Ca»« Fr

^
cofo, Fqliii Iarvibus oUongis obtuSs. Am. Acd.

Kon. Cliff. 353. Polygala Arborea Myt»foli«j F ' c

;

'mus purpureis. Coxu. Ji$rw t. ?- T-
9t ;>
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halfmaanswyze Kiel hebben, de Steng m'

Heefterachtig, de Bladen langwerpigiM>

Deeze maakt de Heefterachtige Folygala , oa-an-

met langwerpige gladde Bladen en eene paar- rfr;*'

fche Bloem , van den Hooglecraar J. Bur-

mannuSj uit. Dezelve was hier, in de Hor-

tus Medicus , Mans Iangte hoog gegroefd , mee

eene regte , ruuwe , bruine Steng , die enkel-

de , ronde , groene Takken van een Voet lang

uitgeeft, welke zig in Bloemtal jes verdeden ,

met Bloemen als. in de overigen van dit Ge-

flagt, maar zeer groot, paarfch van Kleur, en

aanzienlyk. 't Gewas is mede van de Kaap

JUTCOmftig. ^ r^r ^m^tt ff^ -mt\

(13) Polygala met gekamde Bloemen, een Hee~ ^xrn.

prachtige Steng ; de Bladen gepaard , ?/$Jj£
Eirond en Jpits.

Dit is een Kaapfche Heefter van twee Voe-
dlgc '

ten hoog , de Kelkbladen Hartvormig rood en

groot hebbende. De Hecftcrachtige van B e r-

Giys wordt hier t'huis gebragt,

CM) Po-

&C BUKM. Afr. 200. T. 73. f. I.

(13) PtlygaU Fior. erifhns , Caule Frurcofo, Fol, oppoi

fitis ovatts acutis. Mar.t, 259. Polygala Fruticofa, Berg»

Dd s
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Hl. (14) Polygala met gekamde zydelingfe Bloc-
AF
xi^

U men » dc StenS Heeflerachtig gedoomd ; de

Hoofd- Bladen ovaal ge/pitst.

xiv. Dit is een Kaapfch Heeftertje met hoekige

Gcdwm- Takken » die in een Doorn uitloopen, hebben-

de, de kleine Blaadjes als van Huislook, glad, ef-

fenrandig , verfpreid , en byna ongefteeld , aan

den tip een weinig gefpitst. De Bloemen ko-

men in de Oxelen ongefteeld, witachtig, en-

keld of twee by elkander voort, en de Vrugt

is een eetbaare Befie*

Thetzanu
Cl 5) Polygala met ongebaarde Bloemen,

Thee"'* °P een Stekje; een Heejlerachtige Steng

en overhoekfe Lancetvormige Bladen.

Deeze is , by den naam van Heefterachtige

Polygala , met Lavendelbladen die groen zyn

en eene blaauwe Bloem, door den Hoog!. J.

Bürmannus voorgefteld onder de Ceylon-

fche Plantgewasfen. Zy heeft dit byzonders,

dat de Takken van de Steng af tot aan de

Bladen wit , en verder groen zyn , zo gedagte

Hoogleeraar aanmerkt. De Heer N. L. B

m a n ts ü s zegt , dat een dergelyk Gewas van

Java is gezonden onder den naam van Japanfche

Bafterd* Thee. (16)

(H) P»lyg*la Flor. criftatïs lateraJibus, Caulc ¥B
^f'^

tjfofo, Fol. oTalibus mucronatis. Menu 4J7. 4*- *
P- HL
Os) TohgaU Flor.imberbibus.PeduüCulis umtoói,<***

Fruticofo, FoF. altems lanceolatis. Mmu HO. 1** *~
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(ié) Polygala met ongebaarde zydeUngfe en- Uf*

telde Bloc?nen,te Steng Boomachtig, Je
Ap
JI

E
v
EU

Bladen ftomp , gefteeld.
s"u?

D"

Dceze is , onder den naam van Boomachtige Xvi.

Penaa , met ruuwe Blaadjes als van Talm , P^bUdi-

door Plu mier afgebeeld. De Zaadhuisjes g«-

en het Zaad doen blyken, dat dezelve hier be-

hoort. De Grceyplaats is in Zuid - Amerika.

(17) Polygala met ongebaarde getroste ZMoff-^xvir.

men\ een Bo$machtige Steng; de ondjte u^
!r

'J
°'

Bladen langwerpig ovaal, de jongften o-
lĉ

chl1'

vaalachlig.

Door Brqwke, die dit Gewas HeeJUraclv

Xige Polygala , met gladde Eyronde Bladen ,

rondachuge ukgerande Zaadhuisjes en kleinere

losfe trosten in de Oxelen noemt , was hetzelve

op Jamaika waargenomen. Het behoort derhal-

ve, gelyk de voorgaande, tot de Amerikaaniche

Planten.

(13) Polygala met ongebaarde getroste Bloe- xvm.

OO Polygal* Flor. imberbibus Iatenlibus folitartis, Caule^

u'oiescens Buxi folio ajpcra. PLUM. Ie. 214. f. I.

(17) Polygala' Flor. imberbibus racemofis , Caule Arboreo,

Ac*d. II p. 140. H. CÊf. 353. Polygala frut.cofa Foliis gl>

Pilygal* Flor. im'xubibus racemofis, CaulibusFrutico-

£s, Foliis minutisfirais eil-pticis. Polygala Lufitanica friitesceni
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II ï. men , Heefterachtige Stengen , en zur
AT
xw!" kleins ovaale Êladen '

stvk]
' Deeze , in Portugal door Tourhefort

Agt- gevonden , groeit ook in Spanje. Zy heefc

matadgt. Heefterachtige Stengen als Roedjes , een Voet

lang , groen , getand door de Voetjes der afge-

vallene Bladen, die allen zeer klein, Elsvormig

of ovaal zyn , zonder Steeltjes , met korte en-

delingfè Trosjes van taamelyk groote Bloemen,

xix. ( 1 9) Polygala met ongebaarde Aairswyze Oxel-

C
ch£e£

bloemen , de Stengen Heefierachtig ,
de

fche. Bladen ovaal.

Hier is de Boomachtige Polygala vao Browhr

t'huis gebragt, en, volgens den bynaam, zal de

Groeyplaats ook in China zyn. 't Gewas heefc

leggende Houtige Stengen, van een Voet lang,

die niet glad zyn: de Bladen ovaal, effenrandig,

van grootte als het uiterfte Duimlid , üomp met

een Puntje. Het geeft weinig zydelingfe Takken

en Aairen , die groen zyn , dikwils langer dan

de Bladen. De
vVrugt beftaat uit twee platte

Haauwtjes.

XJT. (20) Polygala met ongebaarde verfpreide Bkt>

Sr mn '

rykfche." PtlygaU Flor. imber!>if)iis fp

(zo) Pilytal* Flor. imberbibus fparfis, Carinl Ap <* >u

rotiuido, Cau!e Fruticofo, Fol. Janceolitis. A». *dAX '

p. 140. JAC^ VmL
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men , dt Kiel rond getipt , de Steng Hee- Ht,

{ierachtig, de Bladen Lancetvormig.
A™™.U

Een Gewas, dat Clusiüs overvloedig op"™™"
de Bergen van Ooftenryk , onder de Pyn en 0ffMm
Denneboomen , tusfehen de Steenen , vondt^i*.

groeijen , was door hem afgebeeld, en door

Bauhinüs genoemd Chama - Buxus , dat is

Laage Palm. Het is door de hedendaagfehe

Botanisten , J a c Q u i n cn Kramer, ook op

de hooge Gebergten , omftreeks Weenen en

by Baden, gevonden. Toühnefort noemt

het Heejlerachtige Polygala met Palmbladen ,

en geeft 'er ecne Verfcheidenheid van op, met
paarfch roodachtige Bloemen , maar Clusius
beienryft het als een Heeftertje, dat met veele

korte Steeltjes den Grond bedekt, die Palm-
achtige Blaadjes .hebben, duurende het geheele

Jaar; weshalve het van fommigen aldaar Win-
tergroen genoemd werdt. „ Aan 't end der

„ Takjes , zegt hy , tusfehen de Bladen, ko-

„ men drie of vier langwerpige Bloempjes

„ voort , die geen de minde Reuk hebben

,

» maar op fommigc plaatfen byna zo welric-

„ kende zyn als Narcisfcn. Zy beflaan uic

„ drie Blaadjes , waar van twee wit zyn , als

„ Wieken uitgebreid , met een witachtig Helm-
„ pje dat derzelver oirfprong bedekt , en het

„ der-

X. dul. v, sm,
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ril. „ derde , als tot een langwerpig Pypje omwon-

Afdeel. den ^ js van boven overlangs geopend, aan

Hooro- „ het end als een Broek gevormd en geel

,

stuk. v door den Ouderdom fomtyds geheel paarfch

jgtnum-^ f roodachtig wordende. Op de Bloemen

„ volgen breede platte Haauwtjes, een weinig

„ kleiner dan die van de breedbladigeThlaspi,

meestal twee, doch fomtyds maar één Zaad-

„ je bevattende, van grootte als kleine Wik-

„ ken, maar zwartachtig, ruig, en naar 'teen

], of ander Diertje gelykende , niet oqgelyfc

„ aan 't Zaad der groote roode Polygala ,
doch

„ kleiner, vallende tot de Huisjes, die zig op

„ zyde openen , door de rypheid van zelf uit."

(2i) Polygala met ongebaarde mgefieelde Bloe-

£ïn*!* men, de Bladen getropt, Eyrmi, ffto ,

ftaÏÏfge?" Dit is een Takkig hurkend Heeftertje aan

de Kaap groeijende, zeer digt bezet met onge-

fteelde Blaadjes en Bloempjes, van de gezegde

figuur.

»ix. PohJ&h met ongebaarde W^f'*^
m ol

ri**
men 9 een BomachtiSe Sm^

s?eifeiigê. driekantig ,
Doornachtig gejfü*1 '



D I A D E t F H I A. 43I

Die Gewas , te vooren Heifteria door L 1 n- ^Öfc

nje us genoemd , en onder dien naam in de xiv.

Leidfchc Akademie - Tuin geplaatst zynde, is Hoofd-

al voor twaalf Jaaren door den Ridder tot eene
8™

Soort van dit Geflagt gemaakt, met deezen dritt

bynaam; terwyl de naam van den vermaarden

Heister thans vereerd wordt door een an-

der Geflagt , hier voor befchreevcn *. De ge-
^ » 2 e

leerde Bergius, evenwel , was van oordeel

,

dat hetzelve gevoeglyker van de Polygala's af-

gezonderd konde worden ,
dewyl de Bloem en

Vrugtmaaking niet alleen , maar ook het Bla-

derloof grootelyks daar van verfchillen , en we-

gens dit laatfle het Gewas nader tot het Ge-

flagt van Aspalatlms fchynt te behooren. Hy
noemt deeze Soort Heifteria pungens , dat is

fteekende Heifteria, om dat de Bladen ftyfzyn,

met Doornachtige punten. Door zyn Ed. wordt

'er toe betrokken de Polygala Jftragaloides van

den geleerden Breyn, die Heefterachtig is,

met de gcftalte en Bladen van Thymbra , heb-

bende een kleine paarfche Bloem , en eene Vrugt

met een dubbeld Hoornig Snuitje , van de Kaap

der Goede Hope, welke onder den naam van

Afrikaanfche Thymbra , met gedoomde Bladen ,

redelyk wel in Afbeelding is gebragt door

Bartholinüs. De Bladen komen aan trop-

pueo. Flus. Alm. 166. T. it9. f. s. Hdfleria. Hsrt. Clif.

ksu R. LHib. 39J. EiB«. C+f. iij. Thymbra Afiicaa»

hiüs fpinofls. Barth. H*/h, itji* P» J7.

E. Diel. V. Stuk,
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in. jes voort : de Kelk is vyfbladig: de Bloemen

Afdeel, hebben een dubbeld Vaandel , en daar boven

Hoo"©- een langwerpige groene Kiel, waar in de Meel-

•TUK. draadjes verholen leggen, die tot twee Vliezige

•^'«««yghaamen famengegroeid zyn» Het Vrugtbo
n'ge

'

ginzel is met vier Hoorntjes gekroond, en

heeft een Styl zo lang als de Meeldraadjes

,

zynde het Zaadhuisje ook vierhoornig, als ge-

meld is , tweehokkig , met enkelde Eyronde

xxïit. ( 23) Polyga^ met MgebaardezydtlingfeBhr

'J*Ém
mengde Steng laag HeeJterachtig ,

met

iSia-* drievoudige /malle fpitfe Bladen,

' '

Hier wordt thans de Jfrikaanfche Hcefter-

êchtige Spartium met Hey- Bladen van Co m-

melyn, zo wel als het Jfrikaanfshe Hey

Gewas met purperachtig roode Bloemen en

kleine Bladeren , als die van Thym, uit Se-

ba, t'huis gebragt. Volgens den Heer Be

ciüs, die hetzelve Heifteria welke zagter",

als niet ftekelig zynde, noemt, is deAfbce-

ding van Se ba de beste, alwaar het gezegd

wordt een Heefter te zyn van twee of "e

Voeten hoog, met de Bladen topptlwp*
ranfc

fï3> Ptheala Flor. imberbibus laterllibus ,
C*I«



z Deel, Plaat xxviii.
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m den Stam en de Takjes zittende , die met lif,

een Jicht Afchgraauwe Schors bekleed zyn. 't
A™***1

Gewas komt , zo Linn^us aanmerkt , inHooFD-

verfchillende gedaanten voor , naar den Ou-*™*"

.

derdom en mooglyk ook naar de Groeyplaats.

Bêrgius geeft 'er fmalle getropte Blaadjes

aan , die van boven plat , van onderen vcrhe-

venrond zyn, gladachtig, twee Lynen lang, eri

zydelingfe Bloemen , de helft kleiner dan in de
andere. De Kelk is vyfbladig en klein, be-

gaande «it ongelyke, ftompe, gehaairde Schub-

ben; de Bloem Vlinderachtig cnongelyk, heb-

bende geen Vleugels maar een Cylindrifche

Kiel en een tweebladige Vlag , in welker Na-
gel een Meeldraadje beflooten is, aan de bin-

oenzyde van cjen top agt Meelknopjes hebben-

de. Het kleine ronde Vrugtbeginzel is ook
met vier Hoornen gekroond, waar tusfehen een

Styl opftygt , die van boven dik is , hebbende

een geknopten, ruigachtigen , knikkendén Stem-
pel.

,
Ik bezit, onder myne Kaapfche Planten, een Pciygau

Takje van een Heefter, diezekerlyk tot dit Ge f

F^tri"

flagt behoort, gelyk de figuur der Bloemen mt- f"•xvnr.

wyst. Dezelvcn , naamelyk , hebben die twee
*"

VViekachtige gekleurde Blaadjes van den Kelk
of tot dènzelven behoorende, waar van in dö
Kenmerken is gefproken , en , tot meer verze-

kering , vertoont zig in eenigen het Hartvor-
mig tweehokkig Zaadhuisje reeds geformeerd.

Het Gewas zweemt in manier van Bladmaaking
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veel naar die Soort van Hey , welke EmpetrU

xvr^'folia genoemd wordt, en ïs hier nevens, in

Hoofd- fig. r , p Plaat XXVIII, wat het bovenftc

STUK ' gedeelte van het Takje aangaat, in de natuur-

Biifr^'lyke grootte afgebeeld, zynde het onderfteon-

gebladerde gedeelte nog eens zo lang. De

Kleur van het Takje is bruinachtig en die van

de kleine Takjes Wollig wit. De Blaadjes,

omtrent een Kwartier Duims lang, hebben

eene Rolrondachtige figuur , met een Puntje,

zyn groen en zeer gefronzeld, komende niet

Tropswyze , maar digt by elkander voort. By

A ziet men het Hartvormig Zaadhuisje in de

gedeelde Kelk tusfchende Kelkblaadjes, zynde

de Bloem, zonder dezelven , aldaar ook met

zyn gebaarden Kiel , den Styl en Meeldraad-

jes, afzonderlyk, vertoond.

Securidaca.
Een driebladige Kelk; een Vlinderbloemdie

een tweebladige3VlaS binnen de Vleugels beeft',

de Vrugt een Eyronde éénhollige Haauw

,

uitloopende in een Bylswyze Wiek , en be-

vattende een enkel Zaad, zyn de Kenmerken

van dit Geflagt. Twee Soorten, beiden West-

indifche Gewasfen, zyn daar in begreepen, al*

volgt
(0 Se-

(*) 't Geflagt van Steunde by

ie dc Securidacs luu.a maf» van BAUHWüs, *^»°^
vyze figuur der Zaaien van GUUSWW '

de CtrimlUs betrokken.



(i) Securidaca met een reglopjtaande Steng.
Af*^

In Bosfchen op Steenige Gebergten van 't
j^ q^.

Eiland Martenique heeft de Heer J a c q u i n stuk,

deczc waargenomen , die een Boom is van twaalf i.

Voeten hoogte, met lange, flappe Takken lug

tig begroeid , en getroste paarfche Bloemen.^^m
'

De Vlag is hier ftomp, de Vleugels zyn rond-

achtig , de Kiel heeft een plac omgeboogen

byhangzel.

Ca) Securidaca met een klimmende Steng, ^ yl

Deeze, een klimmend Heefterachtig Gewas, Klimmen

ïs den zelfden Heer by Karthagena , in digt
C*

Kreupelbofch , voorgekomen. De jonge Takjes

van hetzelve loopen in zeer (terke Klaauwieren

uit. De Bladen zyn langwerpig ovaal , ftomp

en glad, gefteeld. Tegenover dezelven komen
Trosfen van reukelooze roode Bloemen , die

de Vlag fpits , de Vleugels langwerpig, en aan

de Kiel een groot byhangzel hebben.

Onder de Tienmannigen in deeze Klasfe

komt eerst voor het Geflagt van
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Hoofd-
BehaIve de Vlinderbloem zyn de Kenmerken

stuk. een flaauw vierkwabbige Kelk, met de boven-

ra»- fte Kwab breedst, negen Meeldraadjes, aan 't

mrnmge, QrQia^u^ van oncjcren famengegroeid , van

boven gaapende: een ftorape Stempel, en Kloot-

ronde Zaaden.

Abrus
^e eeniS^e Soort Ci) > te vooren in het

fneJIria. Geflagt van Glycine geplaatst , is een Gewas

,

Koc'Ss. {ht men van ouds Abrus genoemd heeft. Ten

PLxxviL minfte worden daar toc-betrukkcn die Koraal-
'&

'
3

' roode Erwtjes, welken, uit Gelukkig Arabie in

Egypte gebragt zynde , meer dienden tot verüe-

ring van 't Jonge Vrouwvolk, dan tot Spyze,

zo Veslingius aantekent. Mooglyk zui-

len zy ook wel , hier of daar , als Kraaltjes

aan Draaden gereegen , tot Paternosters in ge-

bruik zyn ; waar van de bynaam ontleend. Men

noemtze in Indie , alwaar het Gewas algemeen

is, Weegboontjes, nm dai van dezelven, hy

fom.

(i) Abrus. Syst. Nat. XII. Cen. izs*. p. 472» r*"?



D I A D E L P H I A. 437

fommïgen , in plaats van Gcwigt gebruik ge- in.

maakt wordt,- doch by ons voeren zy dikwils An
JfJ

L'

den naam van Weesboontjes , wegens de hoog- Hoofd*

roode Kleur met een zwarte Vlak aan 't end, TUK«

even als men fomtyds de Weeskinderen uitgc-
dr£

ffaa*

monrterd ziet. In Oos tindie noemt menze Za-

ga, welk woord van Arabifche afkomst is en

op het gebruik derzelven , in het foldeeren

der Mctaalen , zoude zien. Eenentwintig van

deezc Korrels , zo zy groot zyn , maaken een

Maas zegt Rumphiüs , 't welk zo veel is

als een Drachme of Vierde Loots ; van de klei-

ne vierentwintig , en men moetzc zekerlyk ,

daar toe, egaal uitzoeken en f;

"

want van de mynen bevind ik dat wel dertig

in een Drachme gaan. Te vroeg afgeplukt,

voegt hy 'er by , of door 't leggen op een

doffe plaats , wordenze geheel zwart ; gclyk 'er

ook veelen onder de mynen , en wel de greot-

flcn zyn ; fommigen van de kleinlten bruin ,

in plaats van rood , maar even 't zelfde heeft

plaats in een Tuiltje van de Zaadhuisjes of

Haauwtjes deezer Weegboontjes
, gelyk die zig

geopend vertoonen. Dit Tuiltje, waar van de

Afbeelding in de Natuurlyke grootte, op Plaat

XX Vil , in Fig. 3, is gegeven, heeft men uit

China overgebragt , en daar zitten , behalven

de gewoone rood en zwarte , ook bruine en
zwarte Boontjes in de omgedraaide Haauwtjes

:

gclyk men 't zelve , in mync Verzameling

,

befchouwen kan»

E e 3 'c Ge-
il. DOL. Y. STOK,

*
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UI. 't Gewas , daar byna alle Autheuren van fpree-

A
jiv

£L
' ken ' verfchi!t aamncrkelyk van den Weegkor-

Hoofd- reis . Boom of Koraalboom , te voeren beichree-

«tuk. ven * . w jens Zaaden van 't zelfde gebruik doch

maln're, vee* grooter zyn , tot ondericheiding hier ne-

*n. n. vens by A vertoond. Het is een Heefter,

££4x1.met taai
Je » fingerende, platachtige en als dub-

belde Ranken, die zig om Boomcn , Kruiden,

Staaken , Takken , of door elkander vlechten,

maakendc een wonderlyke verwarring. Aan dee-

ze Ranken komen gevinde Blaadjes als die cu

Tamarinden, en van eene ongemëëfi ftericeZon-

newendende eigenfehap. 's Morgens , als de

Zon opgaat, ipreiden zy zig uit, en 't Gewas

vertoont zig op 't aHerfierlykfte Wy-gWMJj te-

gen den Middag, als de Zon fteit fchym, flui»

ten zy zig cpwaards regen elkander; vervolgens

openen zy zig wederom , en tegen den avond

voegen zy zig nederwaards famen ,
blyvendc dus

dengeheelen Nagr. Dit moet men van alle de

Vinnetjes aan een Blad verftaan en deeze i«-

genfehap wordt betrokken tot den Slaap der

Planten (*). Voor 't overige komt bet Gewas,

in hoedanigheid , veel mee ons Zoethout over-

een , wordende de Blaadjes , tot verzagtinge

van de Borst en Keel , als Thee getrokken. De

gedagte Zaadkorrels hebben mede een verz^s*

tende eigenfehap ; doch, tot Voedzel gebn»»i

oordeelt menze kwaadfappig , bard om te **"

(*) Zie 't V, D5EL dei Wtimgtt yeriandtür.gt*iP"*'
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reeren en Winderig te zyn ;
mooglyk , omtrent HL

als onze Turkfe Booncn. Zy werden
,
naar

AF^L'

Alpinus getuigt , in Egypte , evenwel , ge- Hoofd-

kookt en gegeten; doch in Oost- of Wcstin- STUK*

die gebruikt menze tegenwoordig , ten minfte j^**
by de Europeaanen , niet (f).

Een uitgerande Stempel: een Kelk met Doorn*

achtige Punten, en de Vrugt een fpitfe Haauw;

zyn voor Kenmerken opgegeven van dit Ge-

flagt, 't welk zes Soorten, altemaal Kaapfe Ge-

wasfen, die Hcefterachtig zyn, bevat, als volgt.

fi) Borbonïa wifft zeer fmalle ,
fpitfe, Ilaairige t.

BUden en endelingfe Bloemhoofdjer. £̂

Afrikaanfche Brem met Heyblaadjes, en zeer
E

"' jb

kleine gcele Bloempjes aan Hoofdjes vergaard

,

vindt men dccze gctyteld by Ray. Het is een

klein , ruig, Heeftertjc , dat de Blaadjes fmal

ovaal-

(t) OnI*grypelyk is 't, waai L1NN.CU8 ha T3n daan ge-

minalibus. Sjtt. Nm. XII. Gen. gj 7 . p. 47?. ^5- XIII.

p. j J4 . Am. Atsd. TL Afr. 29. Genifta Afr. Eritx folio,

Kor. parvit luteu ia Capituta coagtfos. RAJ. StfpL 105»

Ee 4
U. Dsn» Y, sra.
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III* ovaalachtig, van boven glad , van onderen rui"

" r
xiv!

L
' ^an de kanten omgekruld heeft.

Hoofd-
stuk. (2) Borbonia met Lancetvormige , ongeribde ,

11. gladde Bladen , de omwindzels en Kelker\

mSE? ruig.

difC.

Van deeze zyn de Takken rond , aan welker

end Kroontjes voorkomen van Bloemen die

een vierbladig omwindzel hebben, dat Haairig

is, en gefteeld zyn , met een Klokvormigcn

Kelk en geele Bloemblaadjes. Het Vrugtbe-

ginzel is ruig. Zy groeic aan de Kaap.

T«v"-»« ^3) Borborü rad Lancetvormige > drierübige,

Prieiibbi- effenrandige Haam,
F-

Een Ethiopiïche Heefter, met Bladen als van

de Sceekende Palm, doch fmal en kleiner, van

Pluk f. n e t , wordt hier t'fcuis gebragt. De

Heer Bek c i'u s befchryft deeze Soort om-

Handig. De Steng , zegt hy , is van onderen

kaal met Wratjes , van boven Kranswyze be-

zet met Takjes; die gebladerd zyn met fmaHe

ipitfe Blaadjes , ter naauwcr nood een Duim

lang , wederzyds glad. De Bloemen ,
ah bJ

Trosjes , gefteeld , op de toppen der Takjes

(1) Btrbtnia Fol. Ianceolatis , enerviis glabtis ,
w v«UCT

niinore folio» ït\ik. Alm, IJS, T. 257. f. 4.
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voortkomende
,
zyn geel , van buiten ruig , en III.

hebben tien Meeldraadjes, tot een Cylindet ^JJJJ
1*

famergrocid , mee een Elsvorniigen Styi en Hoofd
\

Hompen Stempel.
STU**

("4) Borbonia met Lancetvormige , veelribbige, iv.

effenrandige Bladen. h?"1*

Hier wordt het Afrikaanfch Heejlcrachtig voi^z.

Spartinm , van Comiielyn
,
bedoeld, welks

Bladen de Steng omvatten, en het zou dcHee-

Sterachtige jifrikaanfche Brem van To urne-
fort zyn, met Bladen als gezegd is. Van de

Fluweelachtige ruigte der bloemen maakt Com-
Melyn peen gewag. De Steng is glad, zcec

onze Ridder.

(5) Borbonia met Hartvormige , veelribbige, v.

effenrandige Bladen.
C
°min%

Een byna zo groot verfchil fchynt tusfehen"
1'^"

de aangehaalde Afbeeldingen van S e b a en
Dreyn plaats te hebben, als tusfehen dceze

- en

Ec 5
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UI. en de voorgaande Soort, aan welke beiden Bla-

Afdeel. den van Steekende Palm toegefchreeven wor.

Hoofd. dm > die maar een wel
'

ni'S in figUHr verfchillen.

stuk. De Kelk is byna gelyk in vyven gedeeld en

Tkn- ruig met fpitfe punten ; de Bloem van buitenmie
' geheel Wollig.

vi. (6) Borbonia met Hartvormige , veelrihbige

cStS« gekartelde Bladen.

De Heer Bergius befchryft deeze Soort,

tot welke door hem de Afrikaanfche Boom&ch-

iige Brem , met een breed rondachtig Blad

,

van Hermannüs, t'huis gebragt is , om-

fiaudig. De Takken, zegt zyn Ed., zynrond

en glad , met weinige dunne Takjes. De Bh*

den , die overhoeks Haan , zyn Hartvormig

rond, de Steng omvattende, gefpitst, aan den

rand bezet met regte Stekeltjes, een Duim

lang , uitgebreid en glad ; de Bloemen geel

,

gefteeld, aan Haairige Trosfen voortkomende,

zyn ook van buiten ruig en hebben de Wed"

draadjes, alle tien , insgelyks tot één Lighaam

famengegroeid. Dit fchynt te ftryden met de

algemeene Kenmerken van deeze Kla*£- hoe"

wel het in dc meefle Geflagten plaats heeft (*)•

Sp AR*

(6) BorhKxa Fol. Cordatis multinerviis erena»».
1™°

.ïthiopicus leguminofus, Fol. Rusci majoribusm ambitoSj»-

(*), In de Gefligten van Nisfolia ,'PutteJpus ,
Srj^ 1

Pixidi*, ondci dc Boomcn befchreevea ; ia die W*m,r'
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S p a r t i v M. Priemkruid, UI.

In dit Gefligt is dc Kelk ncderwaards ver- hv-

langd, de Meeldraadjes Weeven aan 'c Vrugt-"°°
FD "

bcfr'nzel : het heeft een op zyde aangegroeiden 0t

'

cl^
Stempel ; die van boven ruig is.

Ket bevat zeven Soorten met enkelde en zes

met drievoudige Bladen, of drie Bladen op een
Steeltje. De mecften hebben haare Groe\ plaats

in ons Wereldsdeel en zy zyn altemaal Hee-
lierachtig.

CO Priemkruid met ronde Takken, de Bladen i..

overhoeks } Draadachtig s aan '£ Grond- nntllS!

ftuk bevlakt.

Tot deeze Soort is de Heefterachige AfrU
laanfche Brem, met imalle Vlalchkruid- Bladen
die blaauwachtig groen zyn , en geele Bloemen ,

van Doktor Sherud, t'huis gcbragt. 't

Gewas is I kokerachtig met lange Trosfen van
Bloemen aan 't end der Takken , en groeit aan
de Kaap.

(2) Priem-

fl*, EhHUS^Mrus, Sptrtium, Cenlfta\ Antiyliis , Eorh-

te hefchryven
, zyn al de tien Meeldraadjes famengegS^

(i) Spnrtlum Raraij tcretinoj , Fol. ahernis FiJiformibus
Ba^ contaminatis^ Sytt. N*t XII Gen. « S g. p. 4?+ .

jreg,

Uiwhe anguftioiibus glaucis , Flore loteo. RAJ. Dendr.

II. Dhu V, stvm.
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Hl.
C'2) Priemkruid met ruuwe Takken , de boven-

A
x
D
iv!

L
" fte Bladm di& by één

>
en Draadachtig.

2ï£
D

" Deeze > °°k ecn Afrikaanfch of KaapfchGe-

n. was , heeft verfpreide Draadachtige Bladen, van

%adfgT' drie Duimen lang, eenkleurig met de Takken,

die geelachtig groen zyn. De Bloemen maaken

een lange , gladde Aair uit , aan het end der

Takken. De Kelk is eenbladig, in vyven ver-

deeld, de Bloem Vlinderachtig en geel, heb-

bende tien Meeldraadjes tot een Scheede, die

van vooren gaapt , famen gegroeid, met lang-

werpige Meelknopjes. Het Vrugtbeginzel was

lang en fraai, plat, met veertien Schepzeltjes

van Zaaden; de Styl opklimmende en glad; de

Stempel geknot en fcheef. Dit alles heefqde

Heer Bergius dus waargenomen,

m. (3) Priemkruid met ronde Takken, die aan

jiSTcïtS'
de t0PPtn Bloem draasen »

teëem
'

er *
nesac t.g,

tonder; de Bladen Lancetvormig.

(2) Spirtium Ramis fcabris , Fol. fuperionbiu eoown

iiformibus. Spartium Fol. fparfis Filif, &c BïBG. Ctj.

Spart, Cap. luteum, lol* &c. PET- Gaz. T. ti> *

pifta Afr. Fo'. Linarix anguBisfimis. Sec. Rij. De*.

O) SpartiumKimis oppofitïs teretibus apfce Flonfe»»

lanceolatis. H. Clif. ^$6. H. Ups. soï.

SAUV. Monsp. 60. GoUAW. Mtnsp. 3 J5. GE*. Pnv'

CJAR.D. Aix. io4 . Om«r. xi j. Spartium «^«f*'
J.enti iïmilibus, C. 2. 2»/*. 396. Spart. Dloscou S**

& H«p, LOB. Icon. si. Spartium macrolobium»

H. T. J3, üenifta Juacea. J. li. ü&/?, I. P* »«• T°l
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Dcczc is algemeen , in de Kruidhoven, be- HE
kend, onder den naam van Spaanfche Erem f

A™*^
in 't Franlch Genét iïEfpagne , in 't Spaanfch Hoofd-

Himefta, en Ymêsta 9 in 't Engelfch Spanish*™*-

Brcom. Zy maakt een Gewas van agt of tien
drfa[

tMa"

Voeten hoogte , dat uit een taamelyk dikken

Stam veele dunne groene Rysjes, die rond zyn,

uitgeeft , aan welken hier en daar , zeer en-

keld, Lancetvormïge Blaadjes voortkomen; en

Goudgeele bloemen aan 't end der Takken,

zo groot en fraay , dat men het dikwils gebruikt

tot verfiering der Bloemhoven. De Zaadpeul-

tjes zyn lang , fmal en plat, bevattende veele

naar Linfen gelykende Zaadjes , doch kleiner.

In kragten komt het overeen met de gemeenc
Akker -Brem, doch heeft dezelvcn fterker. Ia

Spanje , Provence , Italië en in de Oofterfche

Landen , is dit Gewas , aan de Wegen , in Haa-

gen en Kreupelbofch , niet ongemeen.

(4; Pricmkmid met geftreepte Takken, zyde- iv.

lingfe Tros/en en Lancetvormige Bladen.^J 5^'

Deczc Soort is op drooge Velden in Spanje
ECBMad,£*

waargenomen door Cldsiüs. De Sweedfche
Heer Osbeck merkt aan, dat dezelve op 't

Schier-

rtium Ramls ftriatij , Racemis latenlibus, Fol. Ian-

o. Ram. anga!. tcc.^ Hort. Clif. 3S 6. R. Lugti.
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III- Schier- Ëiland van Kadix, byna geheel bedekt

A
*xiv!" zynde met een fyn wit ^and > ongemeen tiert }

Hoofd- niettegenltaande men aldaar naauwlyks eenige

STUK * andere Planten , behalve deeze en het Kruipen-

J^?****' de Stalkruid , vindt. De Spanjaarden noemen

haar Reiamas. Zy groeit 'er meer dan eens

Mans langte hoog ; dienende dus de Bokken en

Zwynen tot befchutting tegen de brandende

Hitte der Zon, terwyl de eerften ook de groe'

ne Takken eeten , en men gebruikt dezelven

om de Moeskruiden , die ter Markt komen

,

aan Bosfen te binden. Bovendien belet hetzel-

ve de verftuiving van het drooge, losfeZmd,

ongemeen , en verfiert de dorfte Velden door

gyne Bloemen. De Stam is dikwi/s een Arm

dik, Afchgraauw van Kleur; de Takken of Rys-

jes zyn groen: de Bladen glinfteren als Zyde:

de jonge zyn Lancetvormig , de ouden ta-

per , van vooren een weinig gefplectea en om-

geboogen. De Bloempjes komen in ontelbaare

menigte, klein, wit, met roode Kelkjes voort,

v. (5) Priemkruid met ronde Takken, dt Bldzfi

SpUrocari
Lancetvormig ongefteeld , van

^Rondzaa- ruigachtig.

Van dcezc is thans een byzondere Soort ge-

nis «retibus , Fo!. lanceohts &
. M*nt. S7L Spart. *******

iniili. C. t. Pin. 3*6- S?^iüsa

sp. ss. T. ». 9?M. ft
cv»'

Hifi. I, j». xoi.
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maakt , die naar de voorgaande veel gelyfct , IlT.

doch bovendien de Bloemen geel heeft. ZyA™y,L'
verfchik evenwel veel in grootte, als den Stamfiootin

doorgaans maar een Elle hoog en een Duim3TDK-

dik hebbende, met een ruuwe Schors en \ee\e
df
P"*n~

Rysjcs , die doorgaans Bladerloos zyn , komende

de Bloemen met die van Zoethout en de Zaad-

huisjes met Paardeboonen byna overeeD. Dee-

ze bevatten een Nierachtig Zaad , dat in de

Huisjes rammelt , doorgaans cnkeld in ieder

Haauwtje. Hier van is de bynaam der voor-

gaande afgeleid, die de Zaadhuisjes en het

Zaad, beiden , kleiner heeft, doch anders van

de zelfde gedaante , zo Clu s i d

s

aanmerkt. De
tegenwoordige groeit in Zandveldcn , op ver-

fcheide plaatfèn van Kaltilie.

(6) Priemkruid met ronde geftreepte Takken, vr.

de Bladen Lancetvormig , byna ongefteeld p*^T'

en ruigachtig, «adc

' Deeze is Purgeerende Brem genoemd geweest

,

en groeit op droogc, Bergachtige, opene plaat-

fen , in Provence. Het is een Heefter , met
Biesachtigc Takken , die aan de enden Bladen
en Bloemen tevens uitgeeft. De Bladen zyn
Lancetswys' pvaal, ongeiteeld, Fluweelachtig,
korter dan de Bloemen, die gefteeld zyn, en
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Afxwél
e<?n ^^PP1^11 Kelk hebben

»
d« Meeldraad-

*
F
xiv.

'
jes allen famengegroeid , den Stempel Haakigj

Hoofd-
jiet Haauwtje langwerpig , famengedrukt en

ra!»».
HaairiS- De Takken zvn ongedoornd

, zege

nige.' de Ridder; 't Is waar j dat het Gewas geen

wcezentlyke Doornen of Stekels heeft
$ ge-

lyk andere Soorten van Brem hebben, maar

de enden der Takjes vertoonen zig als Door-

nen , en hierom is het onder de Stekeligen ge-

plaatst geweest. Van eene b\zondereof uit-

muntende Purgeerende hoedanigheid , in het-

zelve, vind ik nergens gemeld.

(7) Pricrnkruid met uitgefpreiü gedoomde

Takken, de Bladen Eyrotid.

Deeze voert wegens de ongemeene Stekelig-

heid den bynaam. De Takjes van het geheele

Gewas , 't welk een klein Bofchje maakt van

ongevaar een Elle hoog, verdcelen zig in Ste-

kels en deeze wederom in kleiner Stekeltjes,

waar aan de Blaadjes' zydelings groeijen, dfc

de Punten der Doornen zodanig verbergen,

dat men het niet voor ftekelig zou aanzien, en

dus kwetst het den aanraaker, even als de Scor-

pioen , onvoorziens met zynen Angel. De ver-

maarde C lus lus heeft het in Spanje drieder-

(7) Spartium Ramis fpinofis patentibus, FoWs oVJW

C. B. Pin. TOUBNF. In/t. «45. AspalathuS

2,3. CM.W. Hüp. ZOS. LOB. /«*. 82. GOUA».

C1B. Pr$v. 4S0. GARID. Aix, 204.
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!cy waargenomen , zynde van allen de Bloemen Hfc'

geelachtig en naar die van Brem gelykende.
A?
x
D"t,i

Hy begryptze allen onder den naam van .A-Hooro.

palathus altera, die 'ervan de Liefhebbers der

Kruidkunde, zo te Salamanca als te Mompel-^"**
lier, aan gegeven werdt. Aan den voet der

Pyreneefche Bergen groeide een derde Soort

,

die ruig van Takken was, welke men Hallada

noemde. De Bloemen van de eerfte , met Sui-

ker gegest , werden , zegt hy , in Spanje , tot

herftelling der vervallen kragten gebruikt. Deezé

is in Languedok en Provence , zo wel als de

anderen , ook niet ongemeen. Zy worden al-

daar Argielas geheten.

f8) Pricmkruid met enkelde en drievudige vin.

Bladen , de Takken zeshoekig , aan den 10}

Bloemdraagende. Hoekig.

Drie Ribben , van ieder Blad afkom flig
,

loopen langs de Takken heen , 'c welk dezelven

in deeze Soort zeshoekig maakt. Tourni-
fort heeftze in de Levant gevonden,

fp) Priemkruid met drievoudige Bladen, Rys- iy,

achtige. Takken en zydelingfe dubbelde

knikkende Bloemen. Vanbreidf
'

(») Spartium Foliis folitarüs ternatiiqiie , Rami» fexangitla-

ribui apice Florifeiis. Spartium Oriëntale Siliquf gia'jri coai.

P«iia «t aanalttft. Touw. Cer. 44 ,

(9) SftTtium lol. tern. Ramii Viigatij
, Flor. lateralibui

lemini» cernuiï. Cytifuj Luüianicus Medici folio, FloribM
« Folioru» alis. TöuRNf . ƒ«/?. «+ï .
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Jfl. Van deeze , die Portugaalfcïie Cytifus doof

Ar°
1y
EL

* den zelfden Kruidkenner getyteld was, zyn de

Hoofd- Blaadjes ftomp Eyrond , byna gelyk, van on-

stuk* «deren ruigachtig : de Bloemen groot, gezwol-

mZ^e. Jen s h°°g geel, nederhangende, meteen rood»

achtige Vlak op de rug van de Vlag getekend,

x. (10) Priemkruid met drievoudige Bladen, dt

Blaadjes dubbeld gevouwen, de Takkn

*^r°
U" ongedoornd, neerhurkende , glad , met rutt>

we Haauwtjes.

Hier wordt een Gewas bedoeld, dat de Tree-

de Cytifus is by Clusius, door hem zeer

fraay afgebeeld. Hy vondt hetzelve in Span-

je, en het groeit ook in de Zuidelyke deefen

van Vrankryk. Hy befchryft het als een Hee-

fier van twee Ellen hoog, met witte Rysjes,

die dun en Takkig zyn , de Blaadjes grys en

altyd famengevouwen , zeer bitter; de Bloemen

aan den top der Takjes, buiten 't Loof, Goud-

geel , waar op Peultjes volgen die langwerpig

zyn , met een omgeboogen punt , zeer ruig

,

als bezet zynde met ftompe ,
lymaige> 5°r '

ftel - Haairtjes.

(ii) PriaD
*
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(u) Priemkruid met drievoudigt en enkelde üt'

Bladen , de Takken hoekig en ongedoornd,
A™

Deeze is onder den naam van Gemeene of^JjJ
*

enkel Brem , in 't Franfch Genest, in 't En- XIt

gelfch Broom , in 't Hoogduicfch Genjier

Ginfier , bekend. Men zouze Bezem Brem urem.

kunnen hecren
, gclyk de bynaam luidt ; om

dat haar Rys dikwils Van de Boeren tot Be-

zemen gebruikt wordt , en hierom noemen
de Spanjaarden haar Soobas. De natuurlyke

Groeyplaats is niet alleen in de Zuidelykc dee-

len, maar door geheel Europa, tot in Swee-
deh. „ Bvha in geheel Duitfchland, in Vrank-

3, ryk
,

Engeland en de Nederlanden , vindt

j, men het zeer menigvuldig, inzonderheid op

„ Zandige , fteenachttee en dorre Velden , (zegt

„ Ray): hoewel Cldsiijs, dat te verwon-

„ deren is , geen blyk van dit Gewas, van

s ,
zelf groeijende , in CMrenryk, Bohème of

„ Moravie , heeft kunnen vinden" (* \ Zy
groeit Heetterachtig , dik wils een? Mans langt©

hoog , hebbende dunne Houtige Stengen met
veele groene Rysjes , die zig wel verheffen ,

doch

fit) SpartiumTol. ternstis foIIt«rii«que , Rami< inerm'ms
togulatis. Oed. t>*n. jij. Hort. Cliff. is6 . R; l urih. ,r .

FL Succ. s *9 t <Jl. Gobt Belg. ioj Gen ib anjrHofa *
Scopatia. C. B. Pin. Genifta. Dod LOB «cc/caoAsr*
Mc*,p^ iS 6. Gau Pm. 4ti. Cytifo- Genifta scoparia vnJ.

(*) Zie CUIJ. Stirf. Pm**. Hijl. p, 4 ,.

Ff*
S. Dim., v« stuk,
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III. doch zeer ligt bulgen Iaaten , bezet met rond-

*
nvf* achtige Blaadjes , en kleine geele Bloempjes

Hoofd- draagende , waar op taamelyk groote platte

stuk* Haauwtjes volgen met klein Zaad.

»«2£f. Deeze Brem heeft geen nadeelige Eigen-

fchappen. ,, De Bloemen, verfch geplukt, zegt

„ Lob el, eet het Gemeene Volk van Aver-

„ ne en Aquitanie , in groote menigte, voor

3, Salaad. Dezelven , naamelyk , zyn zeer lief-

lyk van Reuk en Smaak. Ja, dat meer is,

„ in Brabant worden de ingezouten Knoppen,

t> met Olie en Azyn , even als de Kappers

„ en Olyven , voor een goede Verfnapering

9i gehouden : want men meent , dat zy niet

Si alleen het Hart verflerken en Appetyt maa-

J} ken , maar ook de Verftoptheden openen en

„ den Steen breeken. Met een Afkookzel van

„ het Zaad kan men , wel is waar, doen braa«

3, ken, doch, hoe veel Zaads men ook neeme,

„ zat 'er niet dan een gemakkelyke Braakiflg»

„ even als door Radyzen, Vygen of Olie, uit

„ ontftaan" (*).

XII
(i 2) Priemkruid met drievoudige , '

m'

5éS"c; gefteelde BlaadJ"> <n blvende ^
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genoemd, om dat zy zig byna als de Krans-

bjadige kruiden vertoont. In de Hiftorie der''

Planten van J. Bauhinus wordt 'er dus van

gefproken. ,, De Brem, welke wy Gejlraalde

„ of Gefternde heeten, is een fchoon, Takkig

„ Plantgewas. De Steng, die enkeld is, ver»

„ deeld zig in drie Takken, en deeze weder-

„ om twee, drie of viermaal in anderen, wel-

„ ke altoos driedubbeld zyn , met Leedjes van

twee Duimen lang, geevende van ieder Knoop
1 „ zes Bladen uit, die Kranswyze om het Tak-

„ je flaan , gelyk in het Walftroo of Kleef-

„ kruid % doch breeder dan die van het Wal-.

J5
ftroo en zagter

,
grys en ruig, zo wel als

„ de geheele Plant. Aan 't eed der Rysjes ,

„ die z«cr teder en hoekig zyn, komen gcele

Bloempjes , naar die van de Brem gelyken-

„ de , digt by elkander voort , zo ik het wel

„ onthouden heb. In de Hiftorie der Planten

„ van Lyons noemt menze Genijla Ilvenjis"

AMaar wordt gezegd, dat dezelve op 't Eiland

Elba , voor de Kust van Toskanen leggende ,

groeit,

(») Deeze bepaaling b, 't xy men fttitUt leeze, gelyk in

Sp. PiMKt. of paitUtit , gelyk in Sjtt. Nat. Ed. XII. en

%nS*,filia Ongeöaelde Bladen, (Mtf. Zf«//p. 233.) vai

waar k.tnen dan de (Pttioli) Bladfteeltjes in deeze Soort*

Ff 3
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M. groeit, en in Bloem en Vrugt

^£L# mee de gemeene Brem.

srau
D

' 03) Priemkruid ««* drievoudige Bladen en

mi. hoekige gedoomde Takken.

5
£oon '

Dit Gewas , dat in de Zuidelyke deelen van

*
'SC

' Europa, op Steenachtige plaatfen , aan de Zee-

kust groeit, is in de openbaare Krui 'hoven be-

kend , en onder de naamen van Cytifus, Aca*

cia en Aspalathus , by deze en gene Autheu.

ren, befchreeven geweest. Het heeft, naame-

Jyk, in de gedaante iets, dat naar alle die Ge-

fhgten zweemt. Volgens Rauwolf komt

het ook op den Berg Libanon voor.

G e n i s t a. Brem.

Een Kelk met twee Lippen, die in tweeëö

of drieën verdeeld zyn : de Vlag langwerpig,

van den Styi en Meeldraadjes nederwaards om-

geboogen. Dus zyn de byzondere Kenmerirea

opgegeven (*> ^
fij) Spartium Fol. Ternaris , Ramis anfutos ipw<« "

Clif. „6 H Ups. R LugM J7o. WV ' M"'P
AX

GBON. Oriënt, u*. Ac.aa rufolia C B.

thusfecandanifoha.J B. Hifi.:,.

ts6. Cytifus fpinofm. ToUKNF. lnfi. 6*1. Acacia au

Pem^U 75 3 '
. BMr«di

(*; Of hier een Drukfeil fchuüe, weetik n;er,

^^
dat decze bepaaling zeer duifter is; teiwyl ook 'n

{jiCn ,
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Veertien Soorten komen 'er in voor , waar

van tien gedoomd en vier ongeuo^r'id zyn; X1V>

meestal groeijende in ons Wereldsdeel of in Kooro-

de Üofterfche Landen.
6TÜK'

(i) Brem met drievoudige , wederzyds ruig- c *.^

achtige, Bladen en hoekige Takken. c*narie*.

Deeze voert den naam van Kanarifche, omKanarifche.

dat zy uit Zaad , dat van de Kanarifche Eilan-

den gebragt was , in Europa is voortgeteeld.

Men betrekt 'er toe den Eerfien Cytifus van

Clusi üs, in Spanje groeijende, die fomtyds

ter hoogte van een Boompje opfchiet , welks

Stam geel Hout heeft met een zwart Merg ,

zynde de Schors der Takken witachtig en de

jonge Takjes geheel ruig. De Blaadjes komen

drie op een Steeltje, en de Bloempjes Aairs-

wyze aan 't end der Takjes voort, geel van

Kleur , waarop Peultjes volgen als die van

Brem, maar ruig, met kleine zwarte Zaadjes.

De Wortel is Houtig en fpreidt zig naar ver-

fcheide kanten uit.

Dc

(i) Gertf* Foliis teinacis , utt

angulatis. Syst. Nat. jrt& . XIII. Gen. Sjj>. p. n<r. Ed.XII.

p. 474.H. CBff. jjj. Mat. Mei. 347* L*gih. 371. Cyti-

fus minoribus Foliis Ramulis tenellis YiÜoiïs. C. B. Pin. 290.

Cytifus. I. Clds. Hift. I. p. 94. fi. Cytifus CanarienGs fem-

petvirens fic incanus. Comm. Hort. 11. p. 103. T. ja. Cyt.

Can. Fl. candido & citrino. SïB. Kab, II. p. 6. T. 4. f. 6,
7. Cyt. Can. miciopliyl!osaagufiifoIiusprotfHjiacaaiia.fl.ü».
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u

bb blbroederi es Hizstérs.

JU» De Kanarifche Cytifus , uit Se ba aange-
Al>

ïiw^' ^aalc^ * fchynt van een geheel andere natuur te

Hooïd- zyn, als dunne fliertige Takjes hebbende, die

STÜK * langs den Grond kruipen , en zig fomtyds maat

een Voet hoog met de Bloemfteeltjes verhef-

fen. Linnjeus of de Heer MuRRAYzegt
van deeze Soort : „ de Bladen zyn ftomp Ey«

„ rond , eenigermaate gefpitst , wederzyds ruig-

achtig , doch die by de Bloemen voortko-

s, men byna ongelteeld en zeer klein: de Kelk

„ in drieën gedeeld j met de onderïte Slip

a , drietandig : de Aairen van vyf of zes Bloe-

i> men: de Haauwtjes witachtig ruig: de Bloe*

„ men fterk van Reuk."
Wen- Het algemeen bekende Lignum Rhodium of
out

' Rofaceum, in de Apotheeken dus, en gemeen-

lyk Roozen-Hout , wegens zynen zeer aange-

naamen Reuk byna volmaakt met dien der

Provence - Roozen overeenkomftig ,
genaamd,

wordt de Wortel geacht te zyn van een der-

gelyk Gewas. Het plagt eertyds van de Ei-

landen Rhodus en Cyprus , in de Ux^]]mi'

fche Zee, te komen, en kreeg daar van den

naam , dien het nog behoudt.
Tegenwoordig

wordt het ons meest van de Kanarifche Ei-

landen en uit de Westindiën toegebragt.
Som-

migen verzekeren , dat het de Wortel zy

den Kanarifchen Cytifut. Het is g
eeIaC

ŝ£

'

met bruine of Rosachtige Streepen en

Aderen. Men moet het van 't ge*oone ^
thans niet minder bekende Roozen-U* J
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elleenlyk wegens de fierlyke marmering van IIT.

Kleuren dus genoemd , en tot het keurlykfte
AF^«*

Schrvnwerk gebruikt wordt, wel onderfcheiden. Hoofd- .

Het "an 'ere dient meest tot het itooken vanSTUK*

RoDzen-OHe, die uit de eigentlyke Roozenj*£Mm ,

uaauwlyks te bekomen is.

(i) Brem nut drievoudige van onderen HM^CadkoKs.
rige Bladen ; de Bloemjteeltjes zydelings ,:wincht£

meest vyf Bloempjes hebbende en gebladerd ;

ge*

de Haauwtjes ruig.

De Groeyplaats , van deeze Soort , is in

Lnnguedok en Italië. Zy gelykt naar dc voor-

bande veel , maar heeft de Blaadjes grooter,

ovaal, van onderen ruigachtig eu aan beide en-

den fpits: de zyd- Takjes kort; de Kelken in

drieën gedeeld ; de Bloemen Reukeloos : de

Blaadjes , die by de Bloemen groeijen , gedeeld

en naauwlyks kleiner dan de overige Bladen

van 't Gewas , waar van de Takken hoekig en

llaairig zyn.

C3) Brem met drievoudige
,

ongefleelde , li- hl

diw.
U) CerAJïa Fol. ternatis fiibtus riüofis, Fcduacu!» latera.

-
'

• r'o . , :.. -
-js a.,- %

^iczJ. Iv. p. is*. Cyt. fl. Iatetalihus, Flw, hlrfutis, Caule

cxcSto ftrlato SAüV. Monsp. 191. Sp. Plant. I. p. 740. Cy-

ti'fiu Monspesf". Medicse folio Sec. Tournf. In/l. 648. Cyr.

fy*. candicans. Cssal?. PUmx. 113. Gooan Mtmp. i7S .

(i) Ceni/ia Fol. te.r.ri» festilibus linejribus fubtus Seri-

>' '"• A " -
: .

:
" _

... Ni.

Uji. 441. GS». Pt*v. üs. GARID. Jix. 147.

Ff 5
II* DKIL. V. STUC
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in. niaale , van onderen Fluweelachtige Bk-
AïD*tu d

xiv.
aen*

f™™' Deeze heet de Vlafchbladige verzilverde Cy
Tietmm- tifus van de Hieres- Eilanden' by Tourne-

fort, en decze Eilanden leggen by Toulon,

voor de Kust van Provence. Die groote

Kruidkenner hadtze zelf op het grootfte der-

zeiven Porqueroles , en op het Ooftelykfte

,

Titan genaamd, gevonden, zo Garidei
aanmerkt , hebbende het Gewas toog in de

Tuinen by Aix gekweekt, tot dat het eiode-

lyk in 't jaar 1709, door den ftrengen Vorst,,

fneuvelde. Het zou ook in Spanje groeijen

volgens Altstroemer, en in de Levant,

Het is een Heeftertje met knoopige Takken,

getand wegens de afgevallen Bladen; dc Tak-

ken bladerig, hoekig, regtopftaande , Wollig,

met Trosfen aan 't end , van Bloemen als die

der Akker -Brem en ruige Haauwen.

iv. (4) Brem met Vliezig tweefnydende gtvridx-

p^kkigê, te Takken ; de Bladen LanceuW

rond.

Op Bergachtige plaatfen , in de Z^ke

deelen van Provence , groeit deeze volgens

Ge-

(4) GttAJt* Ramittndpitibusraembranaceisartj^^
1

^
L»g*m. 37 ,. Genifta H«hacea f. Charax *Sf*&* ] ' *;

HiJL X. p. 393. Chami-Genifta faxarüis. C. «•
JJ#

Cliam-T - Genifta ftgltralis Pannonica. ClM. *,Tt
'

*

Gcniftella. Toubot, hjl. Tab. -jij* Cï». ÏT**'
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Cerard. Zy is, om het zonderlinge Gewas III.

aan te toonen, door Tournefort afge-^Jf^"*

beeld. Men vindtze ook in Pannonie, dat is Hoofd-
'

in een gedeelte van Neder - Ooftenryk , vol"
S™*^

gens Camerarius, die 'er mede de Af- in*

beelding van geeft. Het aart niet veel in de

Tuinen en groeit naauwlyks een half Voet

hoog.

Cs) Brem met Vliezig driekantige , byna ge- v<

wrichte Takken ; de Bladen driepuntig. Tritoni*

Deeze, door Loefling in Portugal waar-^1*"11*

genomen , geleek veel naar de voorgaande , doch

was in alle opzigten grooter , en de Vleugels

der Bladen liepen in drie Doornen uit, zynde

de Haauwtjes bekleed met een witte Wollig-

heid.

(6) Brem met Lancetvormig gladde Bladen , Vr.

en geftreeptt , ronde , regtopftaand* Tak-
T
™*££;

ken. Bic».

Dit is het Gewas , dat men gewoonlyk Ak-

ker»

(s) Gt*ift* Rarai» eriquetris Membnuaceis fubarticulatis .
Fol. tiicuspiditi*. Chamat - Geuifta peregrina. Dalech. Hi/k,

177. Geniftella fruticofa Lufitanica latifolia. TooiOT. Infi.

6+6. Charnz - Genifta Caule foliato. C. B. PU. 396. A. Ge
*iftella fmticola Lufitanica anguftifolia. Touw*, hft.
(6> Genifla Fol. lanceolati» glabrb , Rami* ftriatis tetetibiw

erfftis, R,rt. Cüff, as. R. Lugdi. 37 i. Gort. Afc. 204.
FUW jg 7 , « l4 . Gcn'fii Tinftoria Gernianica. C. 1. Fin.
i»s. Tc«iaNï. hft. 6f3 . Lw, *. IL p, %gt

IX. DUU V. 5XU».
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Afdeel
^er-Brem noemt, zo wel in dc Noordelyke afa

xfv.
L
'in de Zuidelyke deelen van Europa, en inzon-

Hoof»- Verheid in Duicfchland gemeen. Men noemtze

in Italie Cerretta of Braglia , in Vrankryfc,

Cenijle of Genet ; in Engeland Greenwetd of

tf7«d , en in Duitfchland Heydenfchmuck

of Fcrbblumen. Deeze laattte benaaming, met

die van Flos tinttorius overeenkomftig, heeft

zy , wegens de Kleurende eigenfchap van haare

geele Bloemen , die van de Verwers gebruikt

worden , om met het bhauw der Weede ten

groene Kleur te maaken.

Deeze blyft laager dan de Driebladige of

* Bkdz, Bezem - Brem , hier voor befchrceven *» W
groeit ook zo regt niet op , maakende Bosjes

van haare Kruidige Rysjes ,
veeltyds fcheef

hangende , of tegen ander Gewas fteunende

}

begroeid met veele dergelyke Blaadjes als de

t bu^ Spaanfche Brem f ,
glad en groen. Op 't end

-- aer Takken komen Aairen van Bloemen voort,

die geel en fraay zyn, waar op dergelyke

Haauwtjes volgen als in de andere.

In de Geneeskunde maakt men zo wel van

deze als van gene gebruik , hoewel het eigest-

lyk deeze fchynt te moeten zyn. Men pla£zc

te houden voor een uitmuntend Middel tegen

de Miltzugt en 't Graveel; als ook tcSe°^
itoppingen van de Lever. De Bladen, Taö^

en Toppen , in Wyn of Water gekookt,

wel als het uitgeperfte Sap daar van,zyfl1^
tyds dienftig bevonden tegen de ^aterZ

JL
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Het Zaad heeft een purgeerende hoedanigheid IIL'

en de Alen van Brem is aangepreezen als by-
A™*KI*

zonder kragtig in het afzetten der Slymerige Hoofd-

Stoffen door.de Waterwegen.

Sommigen merken aan, dat de Akker -Brem idri^
:aK'

in 'c byzondcr, den Melk der Kocijcn, die daar

van eeten , zo wel als de Boter en Kaas,

daar van komende, bitter maakt. 'In ons Land

heeft menze weinig, zynde haare Grbeyp'aats,

door den Hoogleeraar de Gorter, alleen-

lyk by den Ouden Ysfel , in Opper - Gelder-

land, aangetekend ; terwyl men de Bezem-Brem,

hier voor befchreeven , overvloedig in Zandige

Landsdouwen van de andere Frovincien , en

zelfs in Zuid- en Noord - Holland , aan den

Duinkant aantreft. Op de Wortels van beiden

groeit de zogenaamde Brem - Raap , een Soort

van Orobanche, vervolgens te befchryven.

(7) Brem met Lancetvornvgc gladde Bladen vit.

en gelyke , ronde , regtopjiaande Takken.

Deezc gelykt naar de voorgaande , zegt de

Ridder , maar de Stengen zyn niet gevoord of

hoekig en naauwlyks geftreept : ja in het ge-

heete Gewas heeft geene ruigte plaats. De
Bladen zyn een weinig fmaller ; de Bloemen

zeer ver van een, in gepluimde Aairen.

C8) Brem

(7) Ginl/I* Fol. Linceolatij glabiis , Kamis xquaübus t*«

II. DML. V. snpt,
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III. (8} Brem met Lancetvormigè Flumtlachtigi

*xiv
BL Bladen , de Takken geftreept , rond; dt

Hoofd- BUemtrosfen over ééne zyde.

vul- Beeze, die in Spanje voortkomt, wordt door

sSf ke
den vermaarden C L u s i u s aldus befchreeven.

Sier y c.^ gMen hoogte grocij. fomtyds deeze

Heefter op , met een naakten Stam , zonder

Knoopen
,

regt , een Vinger dik , van buiten

met een witachtige Schors begroeid , van bo-

ven zig verdeelende in veele tedere broofche

Takken , welke met menigvuldige Blaadjes a/a

die van Vlafch of Thymelaa verfierd zyn. Van

boven zyn deeze Blaadjes groen, van onderen

grysen byna Zilverkleurig, in Smaak eerst droog

op de Tong en een weinig famentrekkende

,

vervolgens bitterachtig. De Bloemen , aan de

toppen der Takjes Aairswvze groeijende, ge-

lyken naar die van de Duitfchc Akker- Brem

en zyn geel. Het Gewas in zyn geheel is fraay

voor 't Gezigt.

ix. (9) Brem met Lancetvormigè ftwnpe Bladtn

en een leggende geknobbelde Steng.

(?) Genifia tol. Lanceol. Serieels , Hamis iriat*

bus, Racemïs fecundis. Genifta Tinftoria Hisp»i«-

Hifi. I. p. ioi. Hisp. p. ij,9 , zoo, Gen. fin& F«

For. Incanis. C. E. Pat. i95 .

(9) Genifia Fol. Lanceolatis obmfis , Caule

cumbente. H. Ciif. i y j. Fl. Swc. s %t , « 3 *. R. lHü'
\

.CuOi.Bi/*. LP-
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Dit is een laage Brem , die deswegen den Ilt

naam van Chamae - Genifta voert by C l u s 1 u s

,

zynde van hem in Opper- en Ncder-Ooften-HooFD-

ryk waargenomen , doch ook voortkomendeSTÜK-

in Duitfchïand en de Zuidelyke deelcn van^^
Vrankryk. Zy is zelfs in Provence, op dorre

plaatfcn , zeer gemeen. Men vindtze Takkige
Brem met Bladen van St. Jans Kruid, byB A u-

hinüSj getyteld. Het is een laag Gewasje ,

van veele Takjes , die uit hunne Knobbeltjes

Blaadjes uitgceven , welke langwerpig zyn, als

die van c!c Akker- Brem, en zodanig geplaatst,

dat fommigen onder 't Landvolk in Ooftenryk,
aan den kant van Hongarye , hetzelve Gelbe
Klee, dat is Geelc Klaver noemen.

(10) Brem met Lancetvormige ap de kant ge-

haahde Bladen , de Takken neerleggende"™^
geftreept ruig.

Deeze is door den vermaarden Tourne-
fort, op zynen Lcvantfen Reistocht , waar-

genomen.

(11) Brem met enkelde Doornen; de bloeiien- xi.
J

, AngBcm
«*£ngeUchc

(10) Gtnifl* Fol. Lanc. cfflatïj, Ramis proftratis ftriati,

piloGs. Gen. Oriënt, minima humifufa . Fol. fubt. ad ons pi-
lofis. TOURNÏ. Cor. 44.

(11) Gmifia Spin. fimplicibus, Ramis Floriferii inermibus,
Fol. lanceolatJs. H. Ctif. Jy ,. R. Lugdi. iJU Genifta minor'
Aipalathoides. c. B. Pin, jp„dr. 1,7. Geaiftella aculea,
ta. Lo». u. 11. T. 9u Gefliftella, Doo. P<»pt, o>.

IL Dut, y. Stws,
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IÏI. de Takken ongedoornd ; de Bladen Lan-

Afdeel» cetvormig.

Hoofd» peeze groeit niet alleen in Engeland , op

vogtige Heijen , maar komt ook op de Hey-

wt!T*
M

'

Velden van veele Woudplaatfen in Vriesland,

ais mede omtrent Harderwyk , Naarden ,
ü-

trecht , Zwoll , en elders in onze Provinciën

voort, zo de Hoogleeraar de Gorter aan-

tekent. Men noemtze by ons Stekende Brem

of Katte - Doorn. B au hik u s befchryftze al»

een Heeftereje van ruim een Voet hoogte,

rond van Stam met een roodachtige Schors

,

hier en daar met Doornen , doch yl ,
gewa-

pend, in kleiner Takken verdeeld, aan welken

rondachtige en langwerpige Blaadjes, met Door-

nen daar tusfehen en kleine geele Bloempjes

als die van Brem. By Orleans, in Vrankryk,

hadt hy ook zodanige Brem verzameld.

xii. {11) BremW famengeflelde Doorm
\ ;ƒƒ

pSSTi* hïoeijende Takken ongedoornd j * *laden

Lancetyormig.

Hier wordt de Gedoomde Brem ,
die men

Gaspeldooren noemt , bedoeld ,
welker Groey-

plaats
, by ons, op den Muider - Berg is

'

getekend. Sommigen hebben deeze verwar^

met de voorgaande, waar van zy door de

(ix) Geni/l* Spin. fimpHci'ouj , Ratnïs Flon.e

Jol. lanceolatis, Lmgdk. 371. GOBT. M
PtrnfU fs». B.IV. Tttrap. tj.
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Hiervan Grocijing, de Dladerloosheid , waar in Jtt.

zy meest verfchynt , en de Doorens , die uit^JJ**

elkander fpruiten, aanmerkelyk verfchilt. Hoofj*

(13) Brem met dubbeld famengeftelde Door xiii,

nen: de bloeijende Takken ongedoornd; A^JSJJ-
Bladen fmal en Haairig.

Behalve de voorgaande, groeit ook deeze ia

Languedok en Provence overvloedig. Zy wordt

Kleine, Gedoomde, zeer ruige, Spaanfche Brem ,

getyteld van C, Baühinüs, zynde een Hee-

ftertje van naauwlyks een half Voet hoog.

(14J Brem met een ongebladerde Steng en

kruislmzfe Doornen» xiv.

: Tot deeze wordt de Tweede Scorpioen.fche,
USCC*

Brem van dien Aucheur t'huis gebragt, welke

van hem nergens dan op de Heuvelen in de

nabuurfehap van Granada in Spanje was gezien,

wordende aldaar Molino geheten by de Inge-

zetenen. De hoogte van *t Gewas- was zelden,

meer dan een Voet , maakende 't zelve een

digft

(13) Cenifia Spin. decompofiti» , Ramis Horiferis inerrai-

bus, Fol. linearibus pilofis. Gen fpinofa minor Hispanici

viilofisSma. C B. Pin 3 9i. Gen. Mompel fpinofa C. 1.
Prtir 157. Gen ftella Montis Vcntofi

, fpinofa. J. B. Hifi. I,

p. +oo. Gir. Prev. 411. GOUAN. Mtnsf. 357.

(i*) Cenifia Caule aphyilo , fpinis decusfatis. Genifta-

rpattium fpin«fatn minos. C. B. Pin.

mji. 1. P . 1*7. j. b. mfi. r. P. 403

JS4- Scorpiiu, z. CLUS,
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BI. digt Bofchje van gedoomde Takken , aan wel-

*x
>

iv!

L
ken de doornen in 'c kruis geplaatst waren,

Hoofd- beurtUngs twee tegen elkander over; zvnde het

$TVK ' Loof met een digte Wolligheid bekleed, 10

J£l"
mar

' dat het zig als vol Spinrag vertoonde , hebben.

de kleine korte Zaadhuisjes of liever Zaaden

als Erwtjes (*).

AsPALATHUS.
ï)k Geflagt , waar van het getal der Soortea

negen-en- twintig is, bevat byna a'temaal Afri-

kaanfche of Kaapfche en maar een/ge weinige

Indifche Planten. De oude benaaming van

'As>Axlathus , welke op het Hout van dien

naam geen betrekking heeft, is 'er, nwogWk

io navolging van Cldsiui, wiens Jsp&tathi

'er echter niet toe betrokken zyn , aan gege-

ven. De meeften waren te vooren Genifto

genoemd en zyn altemial Heefterachtig. Zy

hebben de Bladen Bondelswyze uit één Knop.

je voortkomende , 't welk tot een gemakkeJyfce

onderfcheiding dient.
pe

(*) D.cze So«t zou dan eenigerm»te
fdynffl «

•an het Kenmerk , ten opligt van de Zaïdh^j»
" n ™

Gefhgt in Gen. PUnt. opgegeven ;
naamelyk A'?»*'*
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De opgegevcne Kenmerken zyn; een Kelk llb.

in vyven gedeeld, met de bovenfte Slip grootst :

Kr
Jg£

ü

een Haauwtje dat Eyrond , of langwerpig is , Boom*

bevattende weiDige Nierachtige Zaadjes.
STUK*

(i) Aspalathus met gehondelde naakte /malle
2s?»ié£

Blaadies, die r ndomeen Knopdoornfiaan. thus.

fpinofa,
.

De aangehaalde van den geleerden B r e t w M^
edooro*

op deeze Soort , i* een Kaapfch lterk gedoomd

Heeftertje ; dat de kleine Takjes grys heeft 3

met fpitfe Doorntjes van een half Duim lang s

door fmalle , groene Blaadje* omringd , die van

tien tot dertien uit ieder Knop voortkomen
,

gelyk in de Lorkenboom , geevende een of twee

Bloempjes uit , waar op fpitfe Haauwtjes vol-

gen , van een half Duim lang , die grys zyn

,

bevattende drie of vier geelachtige Zaaden (*).

O) Aspalathus met gebmdelde Draadachtige ^ <

Bladen , en naakte , Wrattige , Wollt^mS^
Knoppen.

1^jllBL!E '..Z
' Dee-

AspaUtbus Fol. FasdcuTatis iïneirP™ nudis, Spnam
«emmaceam circiunftami'nis Syjr. Nat xif. Gen. 160 p,

+7J . Vtg. XIII. p. UI. Geniftella fpinofa Africana Luids
folio. Bnsïr». Cent. T. z6. Pluk. Pbjt. 297. f. «.

(*) Dtrac eerfte S»ort , zeer fpitfe Haauwtjes hebbende
,

toigem de Afbettding van Brsyn, maakt reeds de Ia*»t op-

gegevene bepaaling van Ltgumen ,v*tum , muticum ,/utdisper,

mum, als een Geflagt*. Kenmerk, zeer düiftei.

(i) AipaUthut FoL Fascicolatis ïilirurwibus
, Gérarag

"""*
° c gT

III,A'''' im'

n. diiu v. STüt*
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lü. Deeze wordt befchreeven als een Kaapfe

A
x°

"

L
* Heefier van twee Voeten hoog , die Houtig

Hoofd is, met groote Knoppen of W ratten : de Bla-

stok.
tjeu yieezig , glad ,

fpitsachtig , een Duim
T«nman

jang je gjoemen 7y C]eIings , korter dan de

Blaadjes en byna ongefteeld : de Kelk ruigach-

tig: de Vlag van de Bloem Ha.irig.

in. (3) Aspalathus met gebondtlde fmalle fpitfi

Bladen , de Bloemen aan Hoofdjes, met

naakte Blikjes.

By Se ba is deeze zeer wel afgebeeld, on.

der den naam van Ethiopifchi Geni/U, draa-

gende een Goudgecle Bloem , met kleine om-

geboogene Bladen , befranjet met een Spimcttig

Geweefzel , op het verhevenfte dor 1 akjes

,

omtrent de Bloemen , in 't ronde opgeftapeldl

Bergius heeft daar van een groote en klei-

ne waargenomen.

ïv.
- (4) Aspalathus met zebonielde Elswmgegr

mSSukl ftW6
* &ladde Bladen

>
een fM?g'

en verfpreide Bloemen.

Deeze vindt men ook by S eba, d«aar de'

' OM**»'

T1.VK, Pbyt
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zelve genoemd wordt Boomachtige dfikaanfchc NI.

ito», met lichtgraauwe Bladen, gelykenJe AF

£*J*
Daar de Larix, met SafFraangeele Bloemen. Hoofd.

(j) Aspaïathus met gebondelde Elsvormige ge- v.

fpitjie ftekilige Bladen, en zeer ruige^^t
Bloemhuofdjes.

De Bladen van deeze zyn Stekelig als die

van den Gencver-Boom. Men vindtze in 't

zelfde Werk ook zeerwel afgebeeld, zo Ber-

ciits aanmerkt , die het Gewas Kruidkundig

befchryft. Breyn geeft 'er een Afbeelding

van , onder den naam van Laage Lorkeboom

of Chenopoda van Monomotapa , aan de Kaf-

fers- Kust, ten Noordooften van 't Land der

Hottentotten. Sf ba Itelt het, wegens de

Kroestachtig gezoomde Bloemhoofdjcs, voor,

onder den naam van Ricinus of Ricinoides ,

een Boomachtig Afrikaanfch Gewas , zynde die

Bloemhrofdjes van grootte als een Kers, vol-

gens den gemelden Breyn.

(6) Aspa'athus met gebondelde Elsvormige Flu- vl

verfachtige Blaadjes , aan de tippen uitge- wuSdid.

breid , en verfpreide Bloemtrosjes.

(f) A*p*l*th*t Fol. Ftsefc. fqb.
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III» • Deeze heeft de Steng Heefterachtig , met
A

xïv?
L'

een bruine barftïge Schors, de uiterfte Takjes

Hoofd- Wollig; de Blaadjes komen by vyven voort,

STÜK* en zyn witachtig gefluweeld. Aan 't end der

rijr**
1
" Takken zyn verfcheide Bondeltjes van Wolli-

ge witte Bloempjes , met een ruigen Kelk.

De gedagte Bondeltjes of Bloemhoofdjes zyn

geftccld.

vit. (j) Aspalathus met gebondelde Elsvormige on*

Thmif*- gedoomde gladde Blaadjes , die zeer kort

Vhymbla. zyn, en overhoekfe Bloemen*.

Deeze is van Plckeketius afgebeeld,

onder den naam van zeer kleine Ethiopifche

Brem , met glinfterende gladde Blaadjes, al*

van Thym, digt by een.

vtii. (8) Aspalathus met gebondelde finaüe onge-

H^SSf doomde ruige Blaadjes , overhoekfe Bkt-

f;
men en /malle Kelken.

Dit is een zeer ruig, ongemeen TakHg Hees-

tertje, met kleine fmalle Blaadjes; de Bloemen

zydelings , naauwlyks langer dan de Bladen

«

hebbende, met een Haairige Vlag.

(9)
A*

(7) Aspalathus Fol. Fascic. fub - inermibus
g^riS

confertis &c. Flux. Mant. \%. t. 413 f. i-
ivfatis,

' (l) Aspalathus Fol. Fascic. Linesribus inermÜ»5 x ^
Flotibus alternis

, Calycibus lineariHus. B»* - C*f-
*-°

' ^
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(p) Aspalathus we* gebondtlde fmaiU Jl<mp- Hl.

ac/ifig* Blaadjes , </e Atomen Hoofuswys '^fg*
geaaird en ruigachtig. Hoofd-

Deeze, gelyk alle de voorgaande op 'c Zuid-
IX>

end van Afrika grocijende, is een zeer Tak ki-

ge Heefier met een Steng van drie Voeten

hoog , de Takjes fomtyds ruigachtig , met digt

geplaatfte Wollige Knopjes, de Bladen grbon-

deld , zeer klein , fmal en (lomp hebbende ,

die glad zyn of ruigachtig en door 't droogen

zwart worden. De Bloemen komen , aan 't

end der Takken, in Hoofdjes of Aairen voort,

en zyn ongeiïeeld , de Kelk ruts; , met twee

fmalle Blikjes , zo wel als de Bloemblaadjes

,

(10) Aspalathus met gebondelde, rondachtige , r
Jlompe Blaadjes , de Kelken eenigermaate S*rn'S*'

ruig en /pits , de Bloemen glad.
eea '8e'

Deeze heeft een zeer Takkige Steng van

drie Voeten, die naakt is, met bondeltjes van

vier tot zeven Rolrondachtige , Vleezige , krom-

me ,
gladde , llompe Blaadjes. Aan 't end der

Takken komen Kroontjes voort , van vier toe

ies Bloemen , met zeer korte Steeltjes. De
Kelk

(*) AytUibns Fol. Facie. Lineaiibu» obtu<hi«culis f Fl«.
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III. Kelk is Klokvormig en fpits , met drie Lancet-

ffxfv.
1" vo«nige Blikjes : de Bloem glad en geel.

«uk.
D

(ri) Aspalathus met gebondelde Draadachtige

xu ruuwe Blaadjes, de Bloemen aan 't end en

<gS3c. ongefieeld met ruigachtige Vlaggen.

De Steng van deeze is Hcefterachtig , twee

Voeten hoog , met Haairige Takjes en naakte

Wratjes. De Blaadjes , die roodachtig fpits.

zyn , van boven plat , van onderen ruuw, zyn

io de jongheid op zyde gehaaird, ouder wor-

dende glad. De Bloemen komen, ongeüedd ,

van drie tot vyf in getal , aan 'c end der Takken

voort. Zy zyn geel , met een migachtige Vlag

en hebben een Haairigen Kelk , met Cpitfe ,

Doornachtige Tanden,

ui. O1,2) Aspalathus met gebondelde Draadachtige

ëladde Blaadjes ; de Kelken byna Tros-

fckt/fc. achtig hangende en de Bloemen giad.

Deeze heeft een Heefterachtige Steng van

negen Voeten , die regtop ftaat, met een Nets»

wyze Schors en ruige witte Knoppen , komen-

de dus uit de Spleetcn der Rotfen voort. De

Bladen zyn gebondcld ,
Draadachtig » §lad *.

byna. rond , een half Duim lang. De Kelk

ƒ
glad , met kleine tandjes en twee Blikjes; c

Bloem glad en geel, met een ukficekende Sty

;

(13)
As"

AtpiUtbM Fol.Fafc. Fiüforroibus fcabris,F"
,r' te^,U,
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(13) Aspalathus met gebondelde /malle gladde III.

Blaadjes , en lange tweebloemige Steeltjes

die aan den tip gebladerd zyn. Hoofd»

Deeze heeft een leggende Steng van twee""^
Voeten lang , met Takken , die Wollige Knop- GaiUeili.

jes hebben; de Bladen gebondeld, fmal enfpits
)^

ns,,ladl*

als die der Aspergie - Plant
,
glad; de Bloem*

fteeltjes veel langer dan de Bladen, glad, aan

den tip met gebondelde Blaadjes , waar uit twee

ongefteelde Bloemen voortkomen , die geel

zyn , met een eenbladigeH gladden Kelk , zo

lang als de Bloem en getand ; waar op volgt

een Lancetswys Eyrond, gladachtig Haauwtje.

C14) Aspalathus met gebondelde Elsvormige , nv.

zeer kleine gladde Blaadjes , Draadachtige,*"r9fie'

zeer uitgebreide Takken, en enkxlde Bloe-
Oin^ho°-

men aan derzelver enden.

Deeze heeft zyn afromst ook van 't Zuid-
end van Afrika of van de Kaap, gelyk alle de
voorgaande en de drie volgende Soorten.

(15) Aspalathus met gebondelde /malle onge-
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III. gedoomde Blaadjes fpitfe blyvende Srop»

en enKtlde Bloemm
> wier Kdk"

Hoofd- Schuitachtig gefipt zyn.

TienmMn- Dit is een Heefter met overboeks gepiaatfte,
"'£f

' digt groeijende ,
Wollige l akken ; de blaadjes

rondachtig , fmal , kort en (tomp ; de bloemen

enkeld , aan 't end der Takken
,

ongefteeiJ : de

Tanden van den Kelk verbreed tot tape
Schuitachtig holronde Slippen ; den Kiel van de

JBloém Wollig hebbende,

xvi. (16) Aspalathus met geUndelde ,
Borplw,

J
G&'f"'

ongedoornde , Stekelige BlaJjes, en Bloem'

»gde. hoofdjes,

Deeze Soort fchynt veel overeenkomst te

hebben met de Derde, gelvk 'er ook dezelfde

van Seba toe betrokken' is. De kleine van

Bergius zal hier t'huis behooren.

xvn. (17) Aspalathus met gebondelde, FAwormig»

Grysacht'i- gefiuweelde Bladen , en zydelingfi

«c- men, die de Vlag ruigachtig

Vit

vnt> Punao p?urirais , Florft msjore Inteo. Pf/X *"* **'

Klibus, Vcxiiiis jmbescentibas. Mant. zii.
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Dit is een regtopftaand ftyf Heefter -Ge- III.

was, byna geheel grys met overhoekfe Taj£-
A^^

ken , de Bladen gebundeld , Wollig grys en Hoofd-

fpitsachtig , de Bloemen aan 't end der Tak-STÜK*

ken zydelings en ongefteeld hebbende. Zy^'—
zyn geel van Kleur, met ecne ruigachtige Vlag

en komen voort uit een Klokvormige ruige

Kelk , met twee Bor(leiachtige korte Blikjes.

De Tanden van den Kelk zyn Elsvormig , ver

van elkander en korter dan het Kuipje; waar

in deeze Soort voornaamclyk verfchüt van de

voorgaande, die de Punten of Slippen van den

Kelk viermaal zo lang als het Kuipje heeft,

zegt onze Ridder,

Dat Kaapfche Heefter - Gewas , uit mync^sptUtbut

Verzameling , waar van een gedeelte van den,ö
'.

uncu *~

Tak, in fig 2 , op Plaat XXV III, vertoondg^^
wordt , behoort zekerlyk tot dit Geflagt , maar Fig. *.

'

verfchilt, in 't een of ander opzigt, van alle

de tot dus ver opgegevene Soorten. Naast

zou het fchynen te komen aan de Aspalathus

parviflora van Beiigius, indien dezelve ook

geen ongcfteelde Bloempjes had , gelyk de

meeften : en daarom geef ik hier den naam
van Gejletlde aan. Ik heb te meer daar vaa
in Afbeelding gebruik gemaakt , om dat onder
alle de gcmelden maar van één of twee de
Zaadhuisje* fchynen gezien te zyn; als in de
belchryving niet gemeld wordende: terwyl zy
aan mynen Tak, zo wel als de Bloemen, zeer
duidehk zig openbaaren, zynde fpitfe Haauwt-

11. DlSL . V. STU* ^es >
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lil jes , van omtrent een half Duim lang, even

in de eerde Soort. Twee derzclven ko*

Hoofd- men geflooten , twee opengebarflen , en omge^
«tuk. kruid , na de uitwerping van het 2aad, aan

J£
man

' den Tak voor. Hy is van onderen vry dik ea

geheel Houtig , byna een Voet lang , zo dat

dit Gewas niet van de klein fte Heeftertjes

fchynt te zyn. De Schors is barftig, waar

door zig de geelachtige binnen- Ba?t, die het

Hout bekleedt, zeer duidelyk vertoont. Hy

geeft , als 'overhocks
, Takjes uit, en deeze

wederom kleiner Takjes , die digt bezet zyn

met eenc witte of Zilverachtig gryze Haair-

achti^e Wolligheid , als Fluweel ,
gelyk ook

de Blaadjes , die de langte van omtrent een

Kwartier Duims hebben. Zy zyn mudachtig

en dun , doch loopen niet zeer fpits uit
,
en

Haan getropt aan de Takjes , meest naar bo-

ven , by vyven of meer, opeen Wollig Knopje,

dat na 't afvallen van dczelven overblyft, als

een Wollig Wratje
,
hoedanigen men vee/ aan

de kleine Takjes vindt Uit den Schoot, als

't ware , van die Bladtropjes , of ook daar

buiten , komt een Steeltje voort ,
van meer of

minder langte, waar aan een Bloempje ,
dat

door twee Blikjes is gefchoord. Men kan de

gedaante van dit Bloempje , in zyn geheel

,

aanmerkelyk vergroot zynde » DV ö be^oü '

wen. Het heeft een vyfpuntigen Kelk, die j

zo wel ais de Bloemblaadjes , -net
dergelyte

Haairachtige Wolligheid bedekt *, eD waaI
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Dtean.
'

uit, behalve deze!ven , de Styl en Meeldraad- Hl.

jes voortkomen ,
ge'.yk zig laager openbaart.

De Kiel , en de Meeldraadjes daar in vervat ,
lioo

J»-
ïiyn daar onder, met fierkcr Vergrooüng, nog

8
"

du; !< Ijker aarge weezen. Het Haauwtje , by

vergroot voorkomende, is met dergelyke Wol-

ligheid a's de Blaadjes en Bloempjes, bedekt,

doch anders wat bruinachcig van Kleur.

Aspnlathus met vyfvoudige ovgefteelde xvrir.

Blaadjes , en eenbloemige Bloewfteeitjes. ooSi.

Een Gewas , door den vermaarJen Com-
melyn tot de Akker- Brem betrokken , dat

men op Malabar ?\ 'anneli noemt en op Ccylon

der den naam van Smalbladige Lotus van Ma*
dras/ , niet e n cnkelde gla M- Hruiw

,
afge-

beeld. Ray heeft hetzelve Oostindifch Doryc

nium , met enkelde roode Bloemen op lang-

werpige Steeltjes en zeer kleine Haauwtjes

getyteld. Het is ren Heefler met dun, hard,

rond Rys, als Roedjes, en korte Takjes over-

hoeks.

(19) As-
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HU (19) Aspalathus met vergaarde , langwerpig

Afdeel. , /£ö7w/> oyaa/ff , van onderen Wollige Bla-

Hoofd- den * iweebhemige Steeltjes en tweekwabbi-

stuk. ge tweezaadige Htauwtjes.

Sm»s. Dit is de Boom niet , die het eigentlyke

ftfae.

5tm
' Zwarte Ebbenhout uitlevert, welke gezegd wordt

tot de Palmboomen te behooren ; maar een

Gewas, dat het zogenaamde Groene Ebbenhout

verfchaft , in de Westindiën , en op Jaroaika ifl

't byzonder, groeijende. Rochefort zegt,

dat hetzelve Heelterachtig opfchiet met veele

Stammen , hebbende gladde , fchoon groene

Bladen. De Stam heeft twee Duimen Spint,

dat wit is , en het Hart zwartachtig groen ,

met geele Aderen , geevcndc , in 't verwen ,
een

licht groen Aftrekzel. Sloane heeft dit Ge-

was afgebeeld onder den naam van BoomackUy

Aspalathus of Bastaard -Ebbenboom, met Palm-

bladeren , een gaapende geele Bloem en een

korte breede Papierachtige Haauw. Bet komt

onder den naam van Brya voor by Broc-

he, en Plumier noemt het Spartium, dat

gedoomd is , met Porfeleinbladen en Ebben-

h0Bt
-

(io)AS-

(19} JtspAlethus Fol. aggrtgati»,

Wraeotofis, feiincolis biflwia, Legunwmbi» 1»

mibm. Aspofathtw Arhoreus feu Pfeudo - Eboms >

J*k mn. 11. P. w. t. 175. £ m
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C^oJ Aspalathus »w* drievoudige Wigvormige ITL

g/aaVfc #JaaVn , <2s zydclingje korter

)?a«iujw tioppêltjes cnfamengehoopte Bloe- Kooit*
«2t». 'tuk.

xr.
De bepaaïing onderfcheidt genoegzaam deeze Crtth

f-

Soort, die de Boomachtige Kandiafche BremJ&t**'
mee akyd groene Bladen, van £a tv o,\ i zoude
zyn . een Boompje , dat in weinige Jairen , in

zyn luin, drie Ellen hoog was op^rroid, en
eemV7ir.5 febeen te gelyken naar het Spartium
fpinofum van Alpinus, doch daar van niet
alleen door het gem's der Dcornen, zo hy aan-
merkt

, maar ook door enkelde Blaadjes , die
in *t gezegde Spartium vv^voudig waren , ver-
fchiïde. Het Spartium Cmicum van dien Au-
thtur. dat moogiyk hier bedoeld wordt, hadt
drievoudige Blaadjes, zonder Doornen. De
Groeiplaats wordt gefteld in Ethiopië,

(ai) Aspalathus met vyfvoudige ongefteelde
xyf

Bladen, de Bloem/teel!jes ge-aaird. Q*4™f-

Ethiopifche Cytifus, met fualle
, kleine,5^

fpicfe rryze Blaadjes . de Bloemen ruig door
cene ros geele Wolligheid, is deeze van Plu-



4SO DüBBELBR0EJ»E»lGE HeESTBrj,

lir* kenet getyteld. De Woonplaats wordt ge.
Ar
uv

L
'
fteld aan de Kaap der Goede Hope.

stuk™ Aspalathus met drievoudige Lancetvormi-

xxii. ge gladde Bladen , drietandige gefpitfte

Trijst*. Stoppeltjes , *» Bloemhofdjes.

Drictandi-
Aspalathus mef drievoudige /malle Kaai*

xxin, rige Blaadjes zeer Haairige end- Hoofd*

Haakigé. «« ruigachtige Bloemen.

Het Bloemhoofdje van deeze is zeer ruig,

zynde de Kelken en Blikjes, wier getal drie is,

als bewald met witte Haairtjes, en de Bloem-

blaadjes , zo wel als de Kelken, zyn ook van

buiten ruig.

xxiv. Ch) Aspalathus met drievoudige,
Anth?iuu

mige
, gelyke , een weinig ruigachtige Blo*

Getopte. den ; geene Stoppeltjes ; Hoofdjes aan 't

end der Takken,

Deeze, van de Kaap afkomftig, is een Hec

fier met een ruige Steng, de Bladen zonder

Stoppeltjes, ongedeeld, drievoudig, Lancetvor-

rhig, eenigermaate Vleezig* de onderften g™,

die naast aan de Bloemen zyn een weinig Haai-

(zz) Aspalatbu, Fol. trinis Lanceolatjs glabiis,
Stipali*tti-

(zj) Aspalathus' FoL ternis Linearibus *ÜI«&, <*F^*

terminVa -us pilofisfimis , Corollis pubescentibus, M"*- 1 *'

M a.p^„™«JL -ï-^fïi:
coitiba., stipulis nullis, Cjpitulis teiminalibu». "*^UI,
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rig, getropt, hebbende, met end - Hoofdjes die III.

cnkeld zyn en ongedeeld. De Kelken zyn
Af
£

e

v
eU

ruig , en onder ieder Kelk komen drie fmalle , Hoofd-

zagte, ruige, Blikjes voor. 't Gewas heeft de iTÜK*

gedaante van Lotus, maar de Meeldraadjes zyn^1*4""

vcrcenigd, de Haauwtjes kort en ruig.

Door Bergius is deeze Soort befchreeven

als Draadachtige Takken hebbende, die Wrat-

tig zyn, met een Pluim van korte Takjes,

waar aan drie Blaadjes uit ieder Knop, die

fpits uicloopen , van agteren fmal , byna een

halven Nagel of een vierde Duims lang. Drie

kleine Blaadjes komen uit de Oxels der Bladen

voort. Aan 't end der Takken zyn losfc ge-

vorkte Aairen van roode Bloemen , met een

vyfeandigen ruigen Kelk 4 hebbende de Vlag

witachtig ruig, enz.

. (25) Aspatethus met drievoudige,fmalle, Haai* xxv.

rige Bladen, vyf Bloemen aan een Tros- vyfïóe*

je, Wollige Ktlken en neerleggende ronde™'1^*

Stengen.

De Blaadjes zyn , in deeze Soort, gedeeld,

flap , met zeer korte Steeltjes , de Bloemen on-

gedeeld, zonder Blikjes ; de Bloemblaadjes glad

en geel. Het Gewas is, gelyk de vier voor-

gaande en twee volgende Soorten , van de Kaap
afkomftig.

O*) As-

(ij) AifmUthut Fol. ternis Linearibui vfflofis , Flor. Fas-

cicular» quinis , Calycibus Lanatis, Caulibus proftratis teret>

bus. Mant. zsz.

n D«u v s™*
Hh
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1(1. Q26) Aspalathus met drievoudige Jmalle gejlu-

Afdeel. weUe bladen y enkelde Stoppeltjes die ge-

noom- /pitst zyn, en verfpreide Wollige Bloe-

STUK» . meTlm

vaSt-' Deeze Soort 9 die naar den cytirus §
elvïrt >

ie."

1 VCt
*
komt eenigermaate overeen met de Gefluweelde

van Bircius, hoewel aan dezelve Lancets-

wys' ovaale Blaadjes worden toegefchreeven

en geaairde Bloemen. Aan de Takken komen

dezelven by troppen van zes, agt of tien, uit

ééne Knop voort , doch aan de Takjes zyn

zy verfpreid en grooter ; allen met een witte

Fluweelachtige Wolligheid bezet,

xxvii. (27) Aspalathus met drievoudige visvormige

%%£l ,«

geht* blaadjes , rondachtige Stoppeltjes

£
'

als Eelt, en gladde g*-aairót Bloemen.

Deeze is door Plukenet afgebeeld, on-

der den naam van Driebladige Cytifus van de

Kaap, met Genever - Bladen en geele Bloemen

in een gedrongen Aair vergaard.
Bergiüs

heefcze omftandig befchreeven. & IHW^
(26) Aspatathus FoL trinis Linearibus Sericeis, ^'f*

pUcifeu, mucron*» , Flor. fpar/Is tomentofc.
Cytifc Afo*

nus anguftifolius &c. Pluk. Mant. 6u G«»ifla Afr
' *

^

tea. Fol. minimis Alopecurioides. HeRM. 4ff* lU ^
thus Sericea. Berg. Cap. 212. .

VlS

(z7) Aspalathus Fol. trini» Subalatis «qnal** » \
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wien de meeflen deezer Afrikaanfche Gewas-
fen, door den Leidfen Hoogleeraar der Kruid-

AF
£fv

B
.

U
kunde, den Heer David van Royen 3

Hoofd?

onder den naam van Achyronia , zo hy zelf
STTJK#

bekent, medegedeeld waren
, befchryft decze drSl™*'

als een Heestertje , dat de Takken, door het:

'

afvallen der Bladen , met ronde Eeltachtige

knobbeltjes, van binnen ruig, befprengd heeft;

de Bladen drievoudig, op een Eeltachtig Voet-

fiuk , oDgeftceld , Elsvormig Liniaal , naar die

van den Geneverboom gelykende, fpits, glad,

plat , maar van onderen verhevenrond : losfe

Aaircn aan 't end der Takken : cenbladigc Blik-

jes , die Elsvormig zyn , van langte als de
Kelk, wederzyds aan dcszelfs Voet enkel<J
geplaatst: de Kelken glad met Elsvormige
Tanden: de Bloemen geel en glad.

(28) Aspalathus met drievoudige Lancetvor- xxvm
mige ruigachtige Bladen; de Bloemen vyf

™'**
aan een Trosje, de Kelken ruigachtige &fch?

anC*

Stengen hoekig regtopjtaande.

Deeze heeft haare Groeiplaats in de Le-
vant. De vermaarde Tourneport heeft'
dezelve onder den naam van Orientaalfche Cy.
tifut voorgefteld. De Steng is Heefterachtig

,

(it) Aspalathus Fol. ternïs lanceolarispaTïescentibus, Fbr.
«soudans cpims

,
Calyc, pubescentibuj

, Caaf ereftfe an

Hb i
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UI. regtopftaande , met hoekige Takken , waar aan

A™*=L
- Blaadjes als van Vlafchkruid, en Bondeltjes of

Hoofd- Tropjes van vyf Bloemen aan 't end der 'lak-

stuk.
jeSj die de Meeldraadjes altemaal famecgegroeid

J«*man-

Sl'a* t19) ^P^a^us met gevind- vyfvoudigeftomp

Gevinde." Hartvormige Bladen , de Bloemfteeltjes

Hoofdig.

Decze , ook tot de Kaapfchen behoorende

,

ïs een Heefter - Gewas , dat naby komt aan de

Vyfbladige, de Blaadjes, die ftorap Hartvormig

zyn (*) en een weinig Haairig, met zeer kor-

te Steeltjes, gevind hebbende, vyf in getal:

het Bloemftceltje langer dan de Bladen; de

Aair rondachtig ; de Bloemen van buiten eeni.

germaate Wollig.

ü l E x, Key-Brem.

De byzondere Kenmerken van dit Gefagt,

onder de Tienmannigen van deezeKIasfe, zyn>

dat de Kelk tweebladig is en het Zaadpeultje

naauwlyks langer dan de Kelk.
Twee

|

(2,) Atpmlathu Fol. pinnato-quiriatis obcordatü,

elke die inwaards is , gelyk
n

PbiU Bit. Tab. I. f. io.

titvata ftotfip Eyxonde te yt
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Twee Soorten bevat hetzelve , de eene in III.

Europa, de andere op 't Zuid -end van Afrika x^f"
groeijende. Hoofde

CO Hey-Brem met ruige fpitfe Bladen en l

verfpreide Doornen, Eur^us.

Deeze, onder den naam van Gedoomde BrernJS^u^

voorkomende, is de Eerfte Scorpioen - Brem van

Clusius, door dien Kruidkenner omftreeks

de Pyreneen, dikwils twee Mans Iangten hoog,

met een Stam van een Arm dik, waargeno-

men. Gemeenlyk, echter, groeide dezelve in

Spanje maar ruim een Elle hoog, zo hy zegt,

met veele Ryzen opfchietende , die digt met

Doornen bezet zyn, en geen Bladen hebben»

dan in 't vroege Voorjaar, in 't kort afvallen-

de. De Bloemen waren kleiner dan die van

de gewoone Brem , bleek, en lömtyds rood-

achtig, de Haauwtjes rond. Deeze wordt van

de Franfchen Jonc marin , dat is Zee - Bies ,

en door die van Gascogne Jauge genaamd.

Zeer menigvuldig vondt hy dezelve, op zyn

Reistogt van Bourdeaux naar Bajonne , in

'^SmÊÊÊÊÊÊÊSl^^^M:M c - woefte

O) ÜUx Jol. villoGs acutis, Spinïs fpwfo. Syst. Nat, Xll.

Gen. «si. p. 476. Vei. XIII. p. jjs- H. CUJ. 356. Upt.

rioribv Aculcis. C. B.

rioribus & longioribus

i, 1. CMS. Hiftt iofc
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Ut woefte Velden groeijende. In Engeland is zy,

*™fy
l

' op dergelyke plaatfen , zeer gemeen ,
volgens

Hoofd- R A y , wordende sldaar Farz , Wliins of Gcrp

tuk. genoemd, en Hey-Brem, in Duitfchland en de

mmige, Nederlanden , alwaar zy naar den kant van Bra-

n bant groeit.

Spfchc/ (2) Hey - Brem met enkelde ftmpe Bladen,

en enkelde Doornen aan 't end der Takken,

Deeze is , onder den naam van Afrikaanfch

Genifta-Sparthm met Hevbladen, dat Besfen

draagt , door ? l ü k e n e t doch flegt ,
in Plaat

vertoond. Petiver heeft 'er beter Afbeel-

cftfig van gegeven.

A m o r p B A.

Dit Geflagt heeft zynen raam van het ont-

breeken eeniget weezentlyke deelen in een Vlin-

derbloem , zo dat het als mismaakt ia of wan-

iteltig ten dien opzigte. Het heeft, naamelyk,

alleen maar de Vlag, zonder Vleugels of W«,

en daar door is het genoegzaam van alle an e-

ren onderfcheklen. ,

i. De eenigfte Soort (i) vindt men w *™

;
tetmina

.

' L
Hhu, R. Lug«. J72 . Genïfta-Sp»

folïis , Africanum. rLüK. Alm. 166. T. US* *•
*'
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befchryvïng van den ClifFortfchen Tuin zeer UI.

fraay afgebeeld door Linn^üs. Zy is uit

Noord - Amerika afkomftig ; zynde een Hee- Hoofd

lier , meer dan Mans langte hoog, die eeni-
STÜK*

germaate naar de Lombaartfe Linzen of Colu-^"
4*

téa gelykt , met gevinde Bladen als die van de

Basterd - Acacia , dertien of vyftien aan een

Steeltje , en zeer kleine paarfche Bloemp-

jes. De Meeldraadjes zyn veel langer dan de

Bloemen en de Knopjes geel. Het is ook

door den Heer Mille r in zyn Kruidkundig

Woordenboek , en in een Engelfche Verzame-

ling van Plant - Afbeeldingen , aan 't licht ge-

Schoon in het Geflagt van Crotalaria eenige

Heefterachtige voorkomen, zal ik dit, om dat

de meefte Soorten Kruidig en de anderen niet

zeer hoog zyn (*), uitmonlieren ; doch in het

volgende Geflagt zyn dezelven beter onder-

fcheiden,

O n o n 1 s. Stalkruid.

De Kelk is hier in vyven gedeeld, met Li-

m'aale Slippen ; de Vlag geftreept ; de Haauw
dik gezwollen, ongefteeld; de Meeldraadjes fa-

mengegroeid zonder Spleet.

Dit Geflagt bevat een menigte Soorten ,

(*) Daar is wel een Hoornachtige Ceytonfche Crotalaria

van den Heer
J.

Eurmannus aangehaald
, doch die hofe de

Steng, Tolgens Rat, maar t\rec Voeten hoog.
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waar onder de vyf laatften Ileefierachtig zyn

,

'als volgt.

(21) Stalkruid dat Heefterachtig is , met drie-

voudige , Vkezige , byna Liniaale, drie-

t. tandige Bladen en tweebloemige Bloem-

fteeltjes.

Het Spaanfch Heefterachtig Stalkruid met

Vleezige drietandige Bladen, van Tourne-

fort, is een Heeltcr van een EUc hoog,

groeijende in het Zout - Gebergte van Kordona

in Katalonie , als ook langs den Weg van Gra-

nada naar Mallaga in 't Zuidelykfïe van Spanje.

Hy heeft een regte gepluimde Steng, met

kleine Elsvormige Stoppeltjes en fmalle Vlee-

zige Blaadjes , aan 't end drietandig. Aan 't

end der Steng komen Blocmtrosfen voort, die

kleverig en ftekelig zyn , van paarfche Bkx>

men , twee op ten Steeltje.

(2a) Stalkruid dat Heefterachtig is »
mfi drie-

voudige rondachtige
,

gegolfde»
getande

,

Lym-

(2O firerJs Fruticfa, Fo'.Carnofis, linearLbus
trcdenrat.s,

Pedunculis biffoci, Sysï. Nat. XU. Gen. .<>. P-

^

i caFruresccns.rohomaen^,

Carnofo. Tcv.;;;.
. UJl. + o«. MAG nol. H°rt'

l6, T
' '

'

B.AT Sappl. 465. , ,
. jgg.
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Lymachtig ruige Bladen en ongedoornde Iir»

Bloemfteeltjes.

Die met rondachtige Bladen , heeft Tourne-*

fort op 't Gebergte Mariola , niet ver van

Valence in Spanje, gevonden. Het Gewas heeft
r,a*

een dergelyke Steng als het voorgaande, die

Lymerig is en ruig , met ongekrulde (lompe

Blaadjes en zydelingfe Bloemen, enfceld voort-

komende op een kort Steeltje. Zy zyn geel,

met een roodachtige Vlag, en hebben den Kelk

in vyven gedeeld met drietandige Slippen. Mag-

nol heeft de Bloemen Aairswyze afgebeeld.

C23) Stalkruid dat Heefterachtig is, mtt^u
drievoudige L&ncetvcrmige Zaagswys' ge- Heef 'er-

tand* Bladen , Scheedachtige Stoppeltjes*
dïii^'

en meest drie Bloemen op één Steiltje.

In 't Gebergte van 't Dauphiné komt deeze

voor , die door den beroemden Franfchen Heer

D od art onder den naam van Ongcdoornd

Heefterachtig paarfch Stalkruid is befchreeven.

Het bloeit vroeg in 't Voorjaar en heeft een

groote roodachtige Bloem. Deszelfs Gewas
bdtaat uit veele Heefterachtige Stengen, met

korte

(23) OnorJsTv.u Tol. -em-tis fanceolatis fertatis , fti-

pulis Vaginalihus , PediincuUs fnVrifbris. H. Ciif. 358. R.
Luvdb. 376 Anonis montana przcox purpurea frmescens. Dod.

57. MoriS HM. II. p. i 7 o.

P

Mill. DLJ. T. 3 ff. Du HA-
WEL. Arbr. I. T. JS. GER, Pnv. 4S7.

Hh 5
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III. korte Takjes en gladde Blaadjes. De Stop.

v
ïL

' Pe^Jes 9 &e a^s een Schecde om de Takken

Hoofd- fluiten, loopen in vier Baardjes uit. Het groeit

stuk. ook in de Bergachtige dcelen van Provence.

xxiv. (24) Stalkruid dat Heefterachtig is> met drie-

Rotundif9-
vöudige ,

Eyronde , getande Bladen , de Ksl-

^Roadbia- ken driebiadig geblikt, en metst drie Bloe-

men op één Steeltje.

Deeze , in de Swïtzerfche Alpen voorko*

mende , is door den vermaarden Hall er

overvloedig waargenomen op den Berg Gen>

mi, tusfchen de Bosfchagieen den kaaien Top.

Zy lieeft de Steng Heefterachtig, een EUe

hoog, ge-armd, met een ruige Schors, zonder

Doornen de Bladen lang gefteeld , rond of

Eyrond, groen en ruig, met fcherpe Tandjes-

Uit de Oxels komen Trosjes voort van Eloe,

men , welke veel naar die van 't gemeene

Stalkruid gelyken
, zynde de Kelken met drie

Hartvormige Blikjes omringd. Hier zyn de

Stoppeltjes groen en in de voorgaande dorach-

tig , zo Doktor Gehard , die het ook in

Provence waargenomen heeft, aanmerkt.
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(t5) Stalkruïd «Kt vyfvoudige ftomp Eyron- JU.
de. gefpitfte. van onderin Fluweelachtige ^i*.

5taJ«ï , Draadachtige Stoppeltjes en ge- Hoofd-

rro/?ff Bloemjteeltjes. ^
Dit is een Kaapfch Heeftertje, met Draad-^-»»'*-

achtigc ftyve Takjes; de Bladen gefteeld, Homp Afrikaan-

ovaal ,
gefpitst , wcderzyds met witachtige

cie'

Haairtjes ; de Stoppeltjes Lancetswys' ovaal

van grootte als de Bladen : lange getroste

Bloemfteeltjes in de Oxelen en gladde £aauw-

tjes hebbende , die anderhalf maal zo iang zyn

als de Bladen. Zy zyn vyfvoudig en hebben

een omgeboogen Punt.

Anthyllis.

Een Blaasachtige Kelk , die een rondachtig

Ilaauwtje bedekt , maakt de byzondere Ken-

merken uit ' van dit Geflagt , op 't welke de

Griekfche naam Anthyllis is toegepast.

Dertien Soorten zyn 'er in vervat , van welken

de zes laatflen hier t'huis behooren, als volgt.

(3) Anthyllis die Heefterachtig is , met drie- vin.
^

voudige ongejteelde Degenvormige Blaadjes

ce^^StTpal's Fiïïformtbus, Peduncolis Raefcmofis. Mant. 277.

4j 3 . Lotus Mauritanicus. Sp. Plant. ioji. Lotus Fruticofks.

BlRG. Cap. zit.

(%) svf,,:"., Fruticofa Fol. ternatis fesdibiis Enfiformibus

,

Flor. Capitatis. Mant. x6 S . Sy>t. Nat, XII. Gen. I6*.p. 4»o.

jrtg. xiii. p. m.
"U. deel. V. stuk.
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III. Deeze komt mee een Steng , van agt Voeten
A
*^v\

L * nooS» uit de fpleeten der Steenrotfen aan de

Hoofd- Kaap voort, en heeft ruigachtig gryze Takken.
stuk.

£)e Bloemen zitten in gedeelde Hoofdjes, wel-

ijr™*" ke met' ruiSc Blikjes omwald zyn.

bJ£j»- & Anthyllis die Hee/terachtig is , met gevin-

*«. de ,
gelyke , Wollige Bladen en Hoofdjes-

zilver- Bloemen.
ktawge.

De bynaam isafkomftig van een Géflagt,dat

Tournefort dus getytcld heeft
,
zynde

deeze daar van de eerfte Soort. Die naam is

overgebragt in Donderbaard (*) , waar medé

echter gemcenlyk de Huislook wordt betekend.

Het Gewas, dat een fierlyfc Blocmboompjc

onder de vreemde Gewasfèn uitmaakt, groeit

In 't wilde san de Zee -Kusten van Spanje,

Provence, Italic en de Levant, op Rotfen en

Klippen. De Bladfteelen zyn wederzyds gevind

met zeven of negen Blaadjes van Zil verkleur,

de Bloemen geel met gevingerde Blikje?. Bar-

et-lier heeftze , onder den naam van VxMr
bladige gryze Earba Jovis , afgebeeld.

f 10) An-

Antfylis Itat. Fol. pinnati'sïqualifms tornenrofis ,
Flor.

«pitatis. H. Clif. 37i. Ups. zzi. R. Lugii. 379- SAUV'

Montp. 2j 7 . Barba Jovis. C. B. Pin. 3,7. ToüBNF
COUAN Mor.y. GtR. Prov. 4«*. Barba J«i« P^*1*
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(10) Anthyllis die Heefterachtig is , met ge- III.

vinde Bladen, by de Bloemen drievoudig,

Het verfchïl der Bladen , die om laag gevind STUK>

zyn, achtpaarig met een oneffen Blad, Lan- x.

cetvormig fpits ; by de Bloemen drievoudig ,
?
£^£7"

ongefteeld , van de zelfde figuur en (lomp ,
bJg^'

1 "

geeft den bynaam aan deeze Soort, die zowel

voorkomt in Spanje als in Portugal , alwaar

Toürnefort haar , zo 't fchynt ,
gevonden

hadt. 't Is een hurkend Heeftertje, rondtak-

kig, geheel Wolachtig grys. De Bloemiteel-

tjes zyn kort , aan 'c end bepaald met drie

Blaadjes en doorgaans met twee zeer kleine ,

ongefteelde, Bloempjes.

(n) Anthyllis die Heefterachtig is, met drie- xr.

voudige ongelyke Bladen en gewolde zyde- §J|S*J:
UngCe Kelken. 'kige.

,

Deeze gelykt veel naar den Cytifus en heeft

daar van den bynaam» Het fchynt de Zesde

van C l u s i u s te zyn 3 door hem in Spanje

v/aar-

(10) Anthlüs Frut. Fol. pinnatis, Floralibus ternatis. Bar-

ba Jovis minor Lufitanica, Flore minimo variegato. Toobnf.

Infi, 6su
<u) Anthyllis Frut. Fol. ternatis inïquaübus

, Calydbus

Lanatis lateraübus. H. Ups. 2 ti, Cytifus Fol. ovatis acutis

nitidis , Flor. lateraübus. R. Lugdb, 370- Cytifus ineanus

Folio medio longiore. C. B. Pin. 190. Cytifus. 6. Clus.

Hifi. I. p. 95. Spartium latifolium parro flore. Barr. ƒ4-,

1182. Gouan. Mmsp. m. Barba Jovis incana Hispanical
TOÜRNJ. Inft. 6,1.

II. Dseu V.l Stuk.



494 DUBUELBROEDERI CE HEESTERS.

III. waargenomen. Gouan befchryftze, als een

'^f'Gewas van twee Voeten hoog , dat grys is

,

Hoofd- met ronde Takken , de onderfie Bladen drie-

stuk. voudig, de bovenften enkeld hebbende, uit wier

JSj. Oxelen drie- of vierbloemige Steeltjes voortko-

men, met geele Bloemen.

xii.
. (i2) Anthyllis die Heefterachtig is , met drie*

*iï<t™Zu' voudige byna gefteelde Bloemen en naakte

fche
- Kelken.

Deeze groeit in de Levant, en is, in 't by-

zonder,op 't Eiland Kandia, dcor Toürne-

fort waargenomen, hebbende Bladen als van

Ylafchkruid en kleine geele Bloemen. Hy ftelt

bedenkelyk, of zv ook het Gedoomde Spartium

zy van Alpinus. De Kelken zyn naauwlyks

Blaasachtig , doch de Geftaite komt met^ de

voorgaande Soort overeen : de Bloemen vier,

op eigen korte Steeltjes. De Takken loopenm

Doornen uit.

xm. (13) Anthyllis die Heefterachtig is >
mtt en'

sterTce- folde Bladen.

(iz) Anthyllis Frat. Fol. ternstis

bus nudis. Dotycniura Fol. folit. Fior. ad Alas coaf«'

Clif. 37°- Barba Jovis Crctica , Linaria: foüo ,
?[ot <

paivo. Touünf. Cor. +4. Batba Jovis Crwica.
1

Spaitium lpinoiiitn, ALP. Ex$t. 27. T. 16.

Cu) Anthyllis Ftut. fpmofa , Fol. ümpUc^- G

Spartium fpinofum, Fol. Lcaticulx , Flor. cxxiileo- p*

centibus. C. B. Pm. 194, ErinacM, CLUS» H*ft*
l* r

Hisp. zli, Ie, p. zi4,
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ïn 't Ryk van Valence , tusfchen de Hoofdftad

en Madrit , op Steenachtige plaatfen en langs
F

£f

de Wegen. Zy groeide geen Voet hoog, Hoofd.

zynde niettemin een fraay Gewas , doorgaans
ST"K*

geheel beftaande uit een Bosje van Doornen,^"*1*

dewyl de Blaadjes , naar die der Water - Lin-

fen of Eende- Kroos gelykende, in 'c kort af-

vielen. De Bloemen , als die der Erwten , zegt

hy, uit den blaauwen paarfchachtig* doch klei-

ner, kwamen altoos , twee of drie te gelyk,

uit ftekelige ruige Kelkjes voort. De Span-

jaarden noemden het Erizo , als naar een E-

geltje gelykende , weshalve hy 'er den naam

van Erinacea aan gegeven hadt.

E b e n u s.

De Tanden van den Kelk zyn 3 in dit Ge-

flagt, zo lang als deT31oem, die geene Wie:

ken heeft en een enkeld ruig Zaad.

Twee Soorten komen 'er thans in voor, als

volgt.

(i) Ebenus met vyfvoudige Bladen.
p

i-

^

(i) Ebenus Pol. quinatis. Mant. 451. Ebenus. Syst. Nat.

XII. Gen. 895- p. 48o. fTtg. XIII. p. 54*. Sf Plant. II. p.

Io 7 «. Ebenus Cretica. Au Exot. z 79 . T. 278. PON. ItaL

Trifol. fpicis ovatis villofis, Cauie Fmticofo. R. Lugdi.

nas Cteticus C. B. Pin. 590. Barba Jovis Cytili folio , FL
tubello. babr. Rar. 13S9. T, 377, & 913. L«o aiftnisaU»

Sec Pluk. Mm. 227 . T. 67. f. j.

li. Deel. v. stus»
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m
« Volgens den vermaarden Alpinüs ftbynt

F

xiv
L

' deeze Soort Ebenus getyteld te zyn , om datze

Hoofd- veel overeenkomst heeft met den Reeflerachti-K
^ m̂a

gen Ebenus van Thcophrastds, in Grie-

KiJ%
M" n

kcnland groeijende, die naar den Cytifus ge-

leek, hebbende een zwart, vast en digt Hart,

gelyk het Ebbenhout. Geenszins , echter

,

moet men hier denken om den Ebbenboom van

Westindic , die een Soort van Gedoomde Palm-

w!
zdz

' boom fchyntte zyn, gelyk ik opgemerkt heb *.

Het is
, volgens hem, een Heefterachtig Boom-

pje , op Bergachtige drooge plaatfen van 't Ei-

land Kandia veel voortkomende, zeer fraay

verzilverd. De Stam is drie Ellen hoog en

geeft lakken uit met Bladen , drie op een

Steekje als die van den Cytifus (*) >
doch

ïmaller, geheel wit. De Bloemen komen Tros-

achtig aen 't end der Takken ,
zynde met

veele witte Haairtjes , als Zyde, doormengd.

De Wortel is lang , Houtig en zwart.

Capnfis
^ Ebenus met drievoudige Bladen,

x«Kche.
Aan de Kaap der Goedc Hope groeit een

Gewas, dat de vermaarde B e r g

i

üs genoemd

heeft
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heeft Sparlium met overhoekfe drievoudige HE,"

Bladen, op een Steeltje en fraaUe ftompe aan-
AF
x
D"Lj

gedrukt ruige Blaadjes , de Bloemen trosachtig. Rooid-

Hïër-toe betrekt zyn Ed, het Afrikaanfche
4™ 1

^
Heetterachtige Drieblad van Commelyn,,/^
dat in 't jaar 1698 , in de Amfterdamfche Tuin ,

geteeld was uit overgezonden Zaad. Het was

een Boompje met een Stammetje van een

Voet hoog , dat zig in Takjes verdeelde , in

de Jongheid Wollig , doch ouder wordende ,

zo wel als de Stam bruin, bezet met drie fmal-

le groene Blaadjes op een kort Steeltje. Aan
de tbppen van de Takjes kwamen de Bloem-

pjes voort, roodachtig van Kleur, in een vier-

puntige Kelk vervat en daar op volgde een

Haauwtje , in de Kelk verborgen , met een

enkeld Nierswys Zaad. Volgens Bersids
was het Vrugcbegtuzci rolruuu tu lang , met de

blyken van veele Zaaden. Men zou daar uit

mogen twyfelen , of die van hem wel het zelf-

de Gewas, als de befchreevene van Comme-
lyn, ware.

De Kenmerken van het nieuw* Geflagt ,

dat deezen naam voert, zyn; een Kelk in vy-
ven gedeeld, met de onderfte Slip langer; de
Vleugels van de Bloem om laag tweekwabbigi
onder de Meeldraadjes zyn drie wat kor*
ter: het Zaadhuisje is een Eyrond Haauw-
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Zes Soorten , van de Kaap afkomftig, ko#
1 men 'er in voor, naamelyk,

(

i

) Liparia met Bloemhoofdjes , de Bladen

Lancetvormig , geribd en glad.

Deeze Soort, waar van de Geflagts- Kenmer-

ken ontleend zyn , is een zeer fraaije Kaapfe

Bloem - Heefter zegt Linkje us, die een

Steng heeft van vier Voeten hoog, ftevig en

glad , met ongefteelde breed Lancetvormige

Blaadjes , als die van Steekende Palm , doch

langer , glad , effenrandig , ftyf , fpi» >
met

fcherpe punten. Het JJIoemhoofdje ,
aan 't

end der lakken voortkomende, is als een Kelk

omringd met Blaadjes , van langte als de Bloe-

men , en gelykt veel naar den Kelk der Artis-

jokken. De Bloemen zyn geel.

(i) Liparia met Bloemhofdjes en fmalle /pit-

je , ongejleelde Bladen overhoeks, de Kel-

ken ruig.

Deeze , ook aan de Kaap ,
op Zandvelden

groeijende , is een Takkige Heefter met Gras-

achtige Blaadjes , die ftyf, glad en fpits zyn ,

byna gelyk de Naalden der Pvnboomen. Het
3

Bloem-

fi) Liptria Fl.ribus Capit,tis , Fol. Lanceolatis

glabris. Syst. Nst. Fig. XIII. Gen. iji9. P«
s5*'

. *J'
tfl. Genift» Afric. R usci Fol, longioribu,,

IutC '



z Deel, Plaat xxix
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Bloemhoofdje befcaat uit gecle Bloemen , wier HL
Kelk Haairig , is , en van de Meeldraadjes zyn ^Jf1*

negen tot één Voetftuk famengegroeid , het Hoofd.

tiende los en vry, 't welk dit Geflagt van de STUK'

Lorboniaas onderfcheidt. dria.

f3) Liparia met enkelde Bloemen, de Blaadjes ut.

by dezelven gepaard. paaffiï*

Deeze is Kaapfe Spartium genoemd geweest.

Het is een Heefter met gladde Takken over-

hoeks, en Bladen van Akker-Brem of Vlafch-

kruid , digt geplaatst , brengende eenige Bloe-

men aan de Toppen der gebladerde Takjes

(4) Liparia met Kromtjes - Bloemen en Lan- iv.

cctvormige gladde Bladen. SSS!
de.

Deeze zou van anderen Borhonia Umlellata .

getyteld zyn , doch by wien vind ik niet.

Waarferrynlyk is het ook een Kaapfe Heefter.

(5) Liparia met getropte Bloemen en Eyronde

Haairig Wollige Bladen. Die «£/

tïum Openfe. Sf. Plant. 1L 99$. Gfnifta Fol, Geniftc Tinc-
1 '

tofis. JIUnt. 433- Borbc

nifta Africam tomenro

T. 24. 1 , * Cy

éfr. %.

XI, DESL, V. STUK,
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UI. Ik heb, in myne Verzameling, Takken van
AF

?Jv?*
e,n Kaapfen Heefter, welke tot deeze Soort

Hoofd* fchynt te behooren. 't Is wel waar , dat

stuk. dezelve aanmerkelyk van de uit het Werk

%£i!
nm*n

' van Seba aangehaalde Afbeeldingen verfchilt,

doch hy komt nader overeen met de befchry-

ving van BERGius,die de Borbonia tomen-

tofa, thans hier t'huïs gebragt, aldus voor-

ltelt.

„ De Steng is Boomachtig ; de Takken zyn

s, rond Wollig , met Lidtekens
, Kranswyze

« bezet met Takjes , die op de zelfde manier

„ wederom gecakc zyn , digt Wollig, Zilver-

„ kleurig Afchgraauw
, gebladerd : de Bladen

„ verfpreid , Eyrond , aan beide enden fmal

,

5, fpits, wederzyds Wollig, ook Zilverkleurig,

9> glanzig, ongedeeld, menigvuldig, naauwlyks

yy een Duim lang , taamelyk uitgebreid , langer

dan de tusfchenwydten : de Bloemen eeni-

„ germaate geaaird , aan 't end der Takjes

,

5 ,
ongefteeld , met Bladen omheind : de Kelk

9i eenhladig , byna Pypachtig, Wollig, vyfpun-

M tig; drie Slippen fpits Lancetvormig, de bo-

„ ventte, die brceder is, in tweeën gedeeld

hebbende : de Bloem Vlinderachtig, rood?

langer dan de Kelk: de Vlag Eyrond, ftomp,

„ uitgerand, gekield
,
holrondachtig

,
uitgebreid

:

„ de beide Vleugels Maanvormig, ftomp, half

„ pylachtig , met Draadachtig fmalle , lange

9, Nageltjes : de Kiel gelykvormig aan de Wie-

„ ken, van boven uitgerand , van onderen ra
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f> tweeën gedeeld, met twee Draadachtige Na- IIÏ.

„ geitjes. Van de tien Meeldraadjes, die in
A
2ïf

t*

„ de holte van den Kiel verholen leggen, ko- Hoofd.

„ men negen uit één Lighaam voort, en het
STÜ5,

3 , tiende is vry , geheel daar van afgezonderd.

Ja De Meelknopjes zyn rondachtig. Het Vrugt-

„ beginzel , dat langwerpig en ruig is, heeft

3 , een Elsvormigen Styl, aan 't onderfte wat

„ Haairig , zig een weinig verheffende , met

j, een fcompen Stempel."

Myn Tak a waar van een gedeelte in Fig.

i , op Plaat XXIX, vertoond is , geeft

laager Takjes uit , die eveneens gekroond zyn
met Bloemen , nu gedroogd nog bruin rood
van Kleur. Hy is digt bezet met eene Zilver-

haairige Wolligheid , zo wel als de onderzyde
en rand der Bladen , doch aan den bovenkant
zyn de Bladen groener , gladder en eenigseins

bruinachtig geel geboord : welk Boordzel niet

Haairig is. Zy loopen fpit's uit , en hebben
anders eene Eyronde of Ovaalachtige figuur.

Stoppeltjes hebben zy niet, maar komen voort
uit eene langere digte Haairigheid. Hunne Rib-
ben , behalve de middel - Rib , zyn door de
Wolligheid naauwlyks zigtbaar. Zy omringen
de Bloemhoofdjes

, die menigvuldige Vlinder-
bloemen bevatten, waar van de figuur, afzon,
derlyk, by A vertoond wordt, met aanmet-
kelyke Vergrooting

, gelyk ook de deelen van
de Bloem: als by b de, Vlag, bye, <2,deVleu-

II. DEEL. V. STUK. ê^*.
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III. gels, met hunne Draadachtige lange Nageltjes

en de Kwabbetjes daar nevens; by e de Kiel,

ofd- die een Schuitswyze holte heeft: byƒde Kelk,
K * die byzonder ruig geftceld is, met zyne vyf

ruige Punten, en de Meeldraadjes daar in ver-

vat , die , door 't openen van den Kelk , by g

nader aangeweezen zyn , zo wel de negen ia-

mengegrocide , als het ééne enkelde daar bo-

ren. De eerstgemelde negen zyn afzonderlyk

by h met hun Lighaafaa of Voetftuk venoond,

en by i ziet men het ruige Vrugtbeginzcl en

denSt\l, die de weczendyke hier voor gemelde

byzonderheid heeft, van aan zyn onderfce gedeel-

te ook ruig te zyn. Het Pluis der Bladen, door

fterke vergrooting mee het Mikroskoop be-

fchouwd , beftant uit doorfchynende Haairtjes

,

die eenigzins bogtig zyn, niet zeer fcherp ge-

punt.

Uit dit alles ziet men, dat de Vrugtmaaken-

de dcelen grootelyks overeen komftig zyn, en

dat zekerlyk dit myn Gewas het Kenmerk heeft

van weezentlyk tweebroeden'ge Meeldraadjes,

die niet alle tien zyn vereenigd, gelyk in de

Borboniaas } weshalve Linnjetjs de Lina-

riaas daar van heeft afgezonderd : hoewel

zyn Ed. zelf aanmerkt , dat zulks nog nader

onderzoek vereifchte in de vier laatfte Soor-

ten (*;.
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(6) Liparia met byna geaairde Bloemen en HL
Eyronde Haairig Wollige Bladen.

Deeze Soort komt , zo de Ridder zegt, de^™*1*
voorgaande naby. Het eenigfte onderfcheid zou , VI

'

volgens de bepaaling, daar in beftaan, dat de Lip*ns

Bloemen hier byna ge - aaird zyn. Bergiüs S
<s$iïZ

zegtze in de zyne een Aair te hebben. De wccldc»

Top van de myne beftaat uit verfcheide klei-

ne Takjes, die, ieder op zig zelve metTrop-

jes van Bloemen gekroond , te famen bykans

een Aair uttmaaken. Misfchien zal 'er, derhal-

ve , geen Soortelyk verfchil tusfchen beiden

zyn. De Heer N. L. Bürmanncs merkt
aan , dat 'er een groote verfchillendhcid plaats

heeft in deeze Gewasfen (*) , gelyk uit de Af-
beeldingen by Se ba met elkander, en met de
myne vergeleeken zeer blykbaar is. Onze Rid-

der hadt te vooren daar van een Hecjlerach-

%igen Lotus gemaakt (jj.

C Y T I S U S.

Een Kelk met twee Lippen , de bovenfle

twee- de onderfte drietandig, en een Haauw

,

die aan 't Grondftuk dunner is, maaken, be-

nevens de algemeene van deeze Klasfe, de Ken-

merken van dit Geflagt uit. Men kan hier de

Uriebladigheid , welke in allen plaats heeft, en

de byzondere Geftalte, byvoegen.

Tien

(*; Flor. Csp. PrUr. p. 20.

(t) Lotus fraticofus, S]it. N*t. X 4 p» 1175,
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Afdeel
TieD Soorten 5 meest EuroPifche Gewasfen

,

xiv.
" en alcemaal Boom- of Heefterachtig , komen in

Hoofd- hetzelve voor, als volgt.
stuk. b

(0 Cytifus met enkelde hangende Tros/en en

langwtrpig Eyronde Bladen.

Deeze Soort is Laburnum genoemd en tot

de Anagyris t'huis gebragt geweest. Zy groeit

in Switzerland en Savoije op de Bergen, wor-

dende deswegen Cytife des Alpes , dat is Alpi-

fche Cytifus , getyteld. De Heer Haller
vondtze menigvuldig in de Zuidelyke deelen

van Switzerland , alwaar menze Aubours noemt.

Het is , zegt hy, een Takkige digte Boom ,

van tien Voecen hoog , de Bladen drievoudig

op een langen Steel, ovaal, van boven groen,

van onderen bleek , hebbende, met een Flu-

weelachtige Wolligheid bedekt. De Takken

loopen uit in lange, hangende, Bloemdraagen-

de Trosfen van Goudgeele lang gedeelde Bloe-

men , wier Vleugels langer dan de Kiel zyn ,

en daar op volgen ruigachtige platte Haau-

Di*

(l) Cyti/kf Racemis fimplicibus pendulii , Foliolis ovat»-

oblongis. Syst. X*t. XII. Gen. I7<f. p- 489- Xllt. p.

SSS. H. Clif. J54- H. Up*. ZIO. R. I.ugdh. 3«9- HALL.

mn»_t. C. B. pL 39i. Cytifus Alphius latifoüus & angufti-

folius &C. TOUSNF. 648. Eghelo. DOD. Ftmpt. 71J.

Laburnum Ai£<« tiifolii , Anagyridi fimilis. J. B. H'A M«
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' Dit Gewas fchynt de Laburnum te zyn van IIL

Pliniüs , waar aan fommigen getwyfeld A™*BL*

hebben , om dat die Autheur hetzelve Trosfen Hoofd-

toefchryft van een Elle lang; doch op het Ge-STUK»

bergte Jura zouden deszelfs Bloemtrosfen van^"**

weinig minder langte zyn, volgens Came-
ra r 1 u s , en in onze Tuinen heeft het dezel-

ven dikwils langer dan anderhalven Voet. Daar

is een kleine en groote van , de ecne fmal- de

andere breedbladig. Het purgeert en doet braa-

ken, volgens de Ouden. Het Hout, dat geel

is , in 'r midden zwartachtig , gelyk het Pok-

hout, wordt onverganglyk gezegd te zyn. Men
plagt 'er oudtyds Boogen van te maaken , doch

hedendaags gebruikt men het , in Switzerland,

zo Haller zegt, tot Muliek - Inftrumenten.

(2) Cytifus met enkelde opftaande Trosfen, ir.

de Bladen langwerpig Eyrond, "

*i£k*{7.

Deeze, die de Eerfte Cytifus is van CLD-óge.

sius onder de Ooftenrykfen , groeit insgelyks

in Bohème en Italië. De Bladen zyn in dee-

ze van onderen Haairig grys , van boven groen

en glad ; het middelde grootst. Het is een

Heefter , van omtrent een Elle hoogte , met

Bladen

(2) Cytifus Raccmis firapl. ere&ïf t Tol. ovato - oblonfis.

H. Cliff; Ccc. Sauv. Muuf. 390. Mill. Dia. T. 107. f. 1.

Cytifus gltbcr nigricans. C. B. Fbt. 390. Cytifus 4* CLUS.

Hifi. 1. p. 95. U Ptnn. 36. HALL. Helv. S9 j, TOUKNÏ.
In/2. 642. Pfcudo - Cytifus. Doo. PtmpU 750,

li 5
I?. ÜZÏU V. STtflU
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III. Bladen als van Klaver , draagcnde geaairde ,

Af
xiv

L
8ee*e Bloemen van een aangeDaaraen Reuk.

Hoofd- Maller vondt Verfcheidenheden in Switzer*

jtuk.
]and> weiken zyn Ed. hier toe betrekt.

cpi/as (3) Cytïfus met opfiaande Trosfen, de Kelken

{V;; ^ een driedubbeld Blikje hebbende ; de Bla-

de?
£

'

C

den by de Bloemen ongejteeld.

Deeze wordt Cytifus met gladde rondachtige

Bladen , die zeer kort gelteeld zyn, van C.

Bauhinüs getyteld. Zyn Broeder noemtze,

Gladde Cytifus met een breede Haauvv. Ia

Vrankryk voert hy gcmeenlyk den naam van

Cytifus en wordt 'er in de Tuinen veel ge-

bruikt tot Haag of Heining , Werk , waar toe

dezelve door zyne buigzaame Roedjes zeer be-

kwaam is , die wel de hoogte van drie of vier

Ellen bereiken , glad zyn en rond , doeh naar

't end toe hoekig. De Bladen , in 't algemeen

drievoudig , hebben Steelen korter dan een Duim

,

en komen aan de uïterfte Takken ,by de Bloe-

men , tweevoudig of enkeld, niet rond, maar

langwerpig voor. Tropswyze komen de Bloe-

men aan 't end der Takken voort, en daar op

volgen Haauwtjes van één of anderhalf Duim

lang ,

(i) Cytifus Racemis ereclis ,
Calycibas Braad triplici,

?..!. F>..<:
' .5 tcsfilibus. Cyt. Fol. fepius fesfilibus &c Vim

Cliff. 71. H. Clïtf. i>s. R. Lugib. 369. SAW. Momp. «I.

GouAN &HSt>. 37>. GEB. Prtv. 4«4. Cytifus glakr SiUqu*

Iati. L B. Htf. I. p. 373»
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tóng, die plat

bruine plat rondachtige Zaaden.

(4) Cytifus met opfiaande Oxel - Tros/en , destvK.

Bladen byna Lancetvormig en Wollig, iv.

het middeljk langst gepeld.

Volgens den Oostindifchen naam van ditGe-fche'

was , 't welk de Javaanen Kajan of Cadjang

heeten, is hetzelve gebynaamd. De Malabaa-

ren noemen hetzelve Thora Pacrou , en het is

de Indifche Boonen - Boom , met dikke ronde

Haauwen , van Kermannüs, 't Gewas komt

ook op Cey!on voor , alwaar het Rathatora

heet, "zynde door den Hoogleeraar J. Bun-
mannus zeer fraay in Afbeelding gebragt.

Zyn KJ. noemt het een Boompje, dat driebla-

dig is , met rond gedraaide fpïtfe Haauwen.

Dergelyk Gewas fehynt ook in VVestindie voor

te komen : ten minlte gclykt de Heefterachtige

Cytifus , van Plumier, veel naar hetzelve

,

als ook het Laage Laburnum van Sloane,
dat de Haauwen als gewricht heeft by ieder

Zaad-

U) Cytifus Racemis Astilferibm ereftis, Foliolis fublancco-

H. Ups. in. Cytifus Fol. ovato-Ianceoiatis &c. H. Clif.

35*. R. Lugdb. j69 . N. 3. Cyc Folio molli incano Ehbm.
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Dl. Zaadkorrel , en eetbaar Zaad draagt , worden-

A
*xiy

L
' de in ^e Westindtën genoemd Duiven - Boonen.

Hoofd- Op fchraale Gronden van Jamaika en de an-

stük« dere jEüanden , zegt die Autheur, wordt het-

zelve overal geteeld.

v: (5) Cytifus met gejieelde Bloemen , meest twee-

voudig , zydelings en knikkende,

^tgebrd.
Deeze zou de portugaalfche Cytifus met

Bladen van Mediea , en Bloemen in de Oxels

der Bladen , van Tour nefort , zyn. 'c

Gewas heeft zeer uitgebreide of Zwicpige Tak-

ken als Roedjes; de Steeltjes zyn dubbeld een-

bloemig: de Bloemen haogcnde en geel.

vi. (6) Cytifus met enkelde zydelingfe Bloemfieel-

H
Rjrige.' */w >

de Kett™ ruiè »
Buikig langwerpig ,

met drie ftompe Punten.

Deeze, zynde de Vierde van Clusius
onder de Spaanfche Cytifusfen, wordt van de

Ingezetenen aldaar, zegthy, Escabon geheten.

Hy groeit eens Mans langte hoog , met lange

Roeden , zegt hy , welke een zwartachtige

Schors

(y) Cyti/us Flor. pwftincularis fiibbiniKis , laterafibas nutan-

tibui. Cytifus Lufitanicus Medicx folio, Floribus in 1'oliorum

(6) Cyti/ks Pedunculis fimplicibus lateralibus , CaJyc. h!r-

Pedunc. iiniplic. btwisfimis. H. Clif. &. Lugdi. j-o.

Sauv. Mtmp. 190. Cyt. incanus Siliqui Jondore & C; r,

fol. tUbrufa Lanugine hirfutis. C. B. Pin. »9° Cyrifus j.

CLUS. Hijl. I. p. 96. QiUitUS, Jiisf. 199. L09. lltn.
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Schors hebben, en Bladen als van Klaver, die In}

van boven groen , van onderen rosachtig ruig Afdeel.

zyn, en geeft groote Bloemen, die Goudgeel Hoofd-
zyn, uit de Oxels der Bladen. Veel overeen- stuk.

komst fchynt deeze Soort te hebben met de
d£ec<tK '

Tweede , door dien Kruidkenner in Ooftenryk

waargenomen. Dc Kelken zyn in dezelve,

volgens LinnjEUs, zeer Haairig.

(7) Cytifus met Kroontjes - Bloemen aan 't vrr.

end, zelden opftaande ; de Bladen tfy^fide.
rond.

Deeze vondt de Heer Jacquin overvloe-

dig óp de Akkers , op drooge Heuvelen , aan de

Wegen en elders , in het Ooftenrykfe. Zy

groeit bovendien , zo wel als de voorgaande,

ook in Italië en Siberië, ja zelfs in Provence

volgens Lihn^us, die het maakzel van de

Bloem in beiden zeer overeenkomftig vondt;

Goüan betrekt ook de Ruige van To ur-

nefort tot deeze Soort. Zy heeft de Tak-

ken en Bladfteelen ruigachtig ,* de Bladen byna

glad ; den Kelk Pypachtig , Buikig , Wollig

met twee Lippen.

(8) Cy-

(7) Cytifus Flor. umbellatis terminaübus , nrias ereftis,

Foliolis ovaf's. R. L*gA. 37*. H. Upu 211. Cytifiu fupi-

öus, Pol. infra & Siliquis molli Lanuginc pobescentibiw. C.

B. Pin. 390. Cytis. 7. Sp. altera. .Cuifi. Hijt. I. p. 9f,

JAC*. Auflr. p. IJJ.T. 3 3.
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III. f3) Cytifus met Kroontjes - Bloemen aan '£

A
?iv

EU end * de StenSen opfiaande , de Bladen

Hoof»- Lancetvormig.

Behalve het verfchil der Bladen , met dc

jiujïrüicus.voorgaande Soort , heeft decze ook de Sten-

ocftentyk-^ri
overend ftaande, zeerTakkig, en Pluims-

wyze met Bloemen bezet. Zy komt mede voor

in Italië en Siberië , doch inzonderheid in Oo-

ftenryk, waarvan zy den byDaam voert. Clü-

s i u s vondtzc overvloedig omltreeks Weenen

,

groeijende Hcefterachtig met Rysjes van om-

trent een Elle hoog, met Bladen, die ruig en

veel fmaller waren , bitter van Smaak ,
gelyk

in andere Soorten , cn gewreeven Vetachtigfchy-

nendc. Kleine Takjes kwamen uit dezelven

voort, met vyf of zes Bloemen, Goudgeel en

niet zonder Reuk , waar op platte ruige Zaad-

huisjes volgden, met rondachtige, harde, rosfe

Zaaden.

ix. (9) Cytifus met naauwlyks gefteelde ,
meest

. JACQ. Aufir. T. zi. Cyt.

™\lTf-
S

i°™Y<- in^mrFoüo^oblongo Aaftriaeus. O B.

Fin. 390. Cytifus 5. CLÜS. WJi. I. P.
i«.Cyt.^CEI*

Féuou Pfèuda- Cytiiii t. DO». Am.;^. ?'^
oy

^ ^
^Gou'am /V- p. Cyt fus :c.iiri3 &c SA™
I9i. Lotus Fruticofus in:anui Silïqucfus. C. B.

Lot'us asperiot Fiuticofa &c. Lob. Ie II. p. *i. Tt^U Ar-

genteara Flor. lateis. J. B.W H. J5J>.



gepaarde Bloemen , Wollige Bladen met H&
Mttne Stoppeltjes, en leggende Stengen.

A™^u"

Deeze is thans onder den naam van Zi/vcr-^fJ™
-

Oyfó/ftf bekend, groeijende in Proven- DecM.

ce cn Languedok , cn deswegen by Lobel*"*
genoemd de Ruuwer Heefterachtige of gryzc

Lotus van Narbonne. By Goüah wordtzefe

Cytife Argenté de Montpellicr geheten. To ur-

ne fort geeft 'er den naam aan, vanLaage,

Zilverkleurige ,
fmalbladïge Cytifus. Dezelve

is , by Lobïl, zeer wel afgebeeld , zynde een

laag Gewas , met leggende Takken die Houtig

zyn , doch zig Kruidig opregten , met meest

vicrblocmige Steeltjes zegt Gouam, en lange

Bladfteeltjes ,
Elsvormige Stoppeltjes en een

drievoudig Blikje aan den Kelk. *t Geheele

Gewas ïs grys glintterende en komt tusfehen

Steenen voort. Dr. Gerard heeft het om.

ftandig befchrecven , zeggende , dat de Slippen

van den Kelk langer zyn , doch de Haauwen

eveneens als in de andere Soorten van dit Ge-

flagt.

(10) Cytifus met enkelde 9 fmal Lancetvormi- ^
ee Bladen en Hoekige Takken.' Grlc*,.5

Griekfche.

Deeze, onder denbynaam van Griekfche voor-

gcfteld, fchynt de Donderhaard met Wajclïbla-

lyti/us Fol. fimplicihus Lanceolatc

ilatis. Barba Joris Lüwria folio,:

Ctr. 44?

II* DtEL. v. Stuk»
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Afdeel
60 eCD ^einc Bloem

» te zYn j welke Tour»
5}" ' nefort, op zynen Reistocht in de Levant, ge-

Hoofd- vonden heeft.
«TUK.

Tienmtn. R O B I N I A.
niSe.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , een

vierdeelige Kelk , en een bultige, langwerpige

Haauw; waar by komt, dat de Vlag rondach^

tig, uitgebreid en agterwaards omgeboogen is.

Ik heb reeds vier Soorten daar van , onder de

Boomen , befchreeven , des de overigen hier

volgen: naamclyk

Rollj* ^ Robinia met enkelde Bleemjleeltjes, afge-

c*rïgaxM. brokene Vinbladen > en ongetoomde Blad'
Siberifthe. j^j^

In Bergagtige Streeken aan de Rivier Tom,
gemèenlyk in Lorken- en Pynboom-Bosfchen

die dor en droog van Grond zyn , doch fom-

tyds ook aan de Oevers der Wateren , is deeze

door Mèsserschmid gevonden. De Tar-

taaren noemenze Caragana of Carachtna, waar

van de bynaam. Zy heefc vyf , zes of meer

Paarcn van Vinblaadjes : de Bladen komen met

de Bloemtrosfen uit zekere Knobbels by elkan-

der voort. Het wordt een taamelyk booge

Boom, welks Hout Vuurige Vlakken heeft, die-

nende aan de Ingezetenen van de Stad Toms-
koe,
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koc, in Siberië , om Stokken te maaken, wel- IIT;

fa zy voor Handrottingen gebruiken,
"^xiv"*

W Robinia Wét enkelde Eloemjleeltjes , a/g*.

brokene Vinbladen , <fe Stippeltjes en Blid- vur.

fteelen Doornachtig,
s

Onder deezen tytel wordt thans een nieuwede.

Soort voorgefleld , welke , buiten die Doorn-

achtigheid , weinig of niet van de voorgaande

Verfchilt , zynde onder den naam van allermeest

gedoomde Robinia , onlangs , door den Heer

Laxmund, in de nieuwe Verhandelingen der

Akademie van Petersburg befchreeven.

•f5) Robinia met enkelde Bloemfleeltjes , de v
Bladen by vieren , kort gefieeld, en in een

Jlappe Doorn uitkopende.
F
tS'«.**

t)eeze wordt Heefierachtige groote Aspala*"**'

(thus , met breede Bladen en eene Goudgeele

Schors, door den Heer Amman getyteld.

Messerschmid hadt dezelve voorgefleld

onder den Tartaarfchen naam Aldichana , en

tekent aan , dat het Landvolk aan de Tom en

Abacan , om dat de Takken zeer taay en buig-
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III. zaam zyn , 'er als Bindwjlgen gebruik van maa«

xiv
EL

ken
ï zvnde de buitenfte Base Goudgeel en

Hoofd glanzig, de binnenfte groen. Menigvuldig komt
3TÜK

- dit Gewas by de Stad Tomskoe , op den zo»

^amdn
' genaamden Tafelberg , voort ; maakende vry

groote en ftevjge Heefters. De Bloemen zyn

geel en taamelyk groot , komende aan oude

Takken , even als in de Caragana , met de

Bladen , en als tusfehen of in 't midden der-

zelven , die veelal een kruis maaken, uit ze-

kere Knobbels voort. De Zaadpeulen zyn an-

derhalf Duim lang , een zesde Duims breed

,

bruin , glad en hard 5 bevattende Rolronde

roodachtige Zaaden.

vt. (6) Robinia met enkelde Bloemfteeltjes , de

Tw** Bladen by vieren en ongeficeld.

ac£g«.
rg

*
In alle de Siberifche Soorten van dit Ge-

flagt zyn de Zaadblaadjes drievoudig. In

deeze alleen komen aan dezelven Bladerige

Lancetswyze Stoppeltjes voor. Uiteen Wor-

tel, die in de Grond kruipt, en byna van Smaak

is als Zoethout , fpruit dit Heeftertje, meest-

al een Voet ,

x
fomtyds een EUe , en ook wel

twee Ellen hoog , hebbende , in de weeligften

,

een Stammetje van een Pink dik, met een

groenachtig Goudglanzige Schors , zig in dunne

Rysjes verdeelcnde. Smalle ftompe Blaadjes

ko-

(5) R$tmU Pcd. fimpücibas , Fol. qMtematK Tcifilib
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komea by bosjes van drie, vier, en fomtyd* III.

tot agt toe, hier en daaruit de Takken voort,
AF

x
D
^f

L'

waar onder drie Doorntjes zitten , van een Hoofb-

Kwartier Duim* lang -, vinnig fteekende en ,TÜK*

witachtig ^ tusfchen welken een Bloemlteeltje^"***

met een geel Bloemetje , waar op een Zaad-

peultje volgt , dat ryp wordende fplyt en om-
krult, Hortende de Zaaden uit.

Deeze , zo wel als de drie voorige Soorten

,

verficrt de dorre Velden van Siberië. Men vindt

'er een aanmerkelyke verandering in , zo de

Heer Amman aanmerkt : want in jongere

Plantjes van deeze Soort zyn de Bladen wee»

tentlyk gevind , en na het afvallen der Vin-

blaadjes blyven de Ribben of Bladfteeltjes o-

ver, die zig in 't volgende Jaar als Doorntje»

vertoonen.

C O L ü T £ i,

Ëcn dik gezwollen Waasachtige Haauw, die

door de rypwording aan de bovenzyde open

barst , maakt de byzondere Kenmerken van dit

Geflagt uit.

Het bevat drie Soorten, waar van de eerfte

Boomachtig, de tweede Heefterachtig , de der-

de Kruidig genoemd wordt, des het gevoeglykst

hier behoorde.

( 1 ) Colutéa die Êoomachtig is , met ftomp t

Hartvormige Bladen. Dit c»/«««

(i) Cthtfa Arborca Foliis obcotdab's. Syst. N*t, XII. Gen. 'ÏJj,^^:,.

tl. DEFL. V, STUK»
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III. Dit is het Gewas, dat men gemeenlyk Lom*
Al

?iv!
L

bardifche , maar door verbastering Lombaartje

Hoofd Linzen noemt , eensdeels , om dat het Zaad
STUK

* naar Linzen gelykt , en andersdeels , om dat
jruuma*'^

ct z^vc afkomst heeft uit Lomb3rdie. Het

groeit natuurlyk in Languedok , Provence en

Italië; ja op den Berg Vcfuvius, in de nabyheid

van den Vuurkolk , daar naauwlyks andere Ge-

wasfen voorkomen, vindt men het overvloedig.

Dus fchynt het de Hitte te beminnen ; maar

het valt ook in Ooftenryk, volgens F abri»

cius, en in Engeland zelfs , volgens den Rid-

der. De Nederlanders noemen het , ten on-

regte , Sennebo§m , zegt DoDONéüs, Het

fchikt zig naar ons Klimaat, zelfs in de open

Grond , verdraagende Koude en Vorst. Het

wordt een Boomgewas , meer dan Mans langte

hoog, welk de.Franfchen Baguenaudier tytelen,

fïerlyker zynde door zyne Vrugtblaayjes, dan

door zyne Bloemen. De Stengen , die glad

zyn , verdeden zig in dunne Takken , waar aan

Bladen voortkomen veel naar die van 't Zoer.

hout of van den Senneboom gelykende; alzo

zy uit een menigte van Vinblaadjes beftaan.

De Bloemen zyn geel als die van BFem , op

ieder

R. LugA, m- Colutci Veficaria. C. B. Pi*. i9<S. Coluréa.

Dod. Fempt. 7S4. TOOKNF. I*Jl. 6i,f. fi. Col. AfiicanaSen.

n« folih, Flore Sanguineo. Comm. R*r. 11. T. 11. y. Col.

F»l. oratw incegerrimis , Caule fiuticofo, MlLL. .öitf, 10c.



ieder van welken een groote Blaasachtige Maauw
volgt 3 uit den witten dikwils paarfchaehtig

,

waar in eenige kleine, platte, zwarte Zaaden.

Aan dezelven wordt cene Braakcn verwek- ST

kende en Purgcerende kragt tpegeïchreeven v.

even als die van Brem hebben, en de Bladen

zyn bitter van Smaak.

Als eene Verlcbeidenheid wordt hier toe be-

trokken de jfrikaan/ckt Colutéa met Sencebla-

den en eene Eloeiikïcurige Bloem , onder de

zeldzaame Planten van den Amfterdamfen Tuin

door Commelyn afgebeeld. Dceze groeit

eens Mans langte hoog , met een Steng van

naauwlyks een Vinger dikte. Een tweede Vcr-

fcheidenheid zou de Heellerachtigc Culuiéa ,

met Eyronde Blaadjes die geheel effenrandig

zyn, van den Heer Miller, zyn.

(2) Colutéa die Heejlerachtig is, met lang-

werpig Eyronde Blaadjes.
}

Deeze zeer fraaije Colutéa , uit Zaad dataci,

men van de Kaap overgebragt hadt gefproo-

ten, maakt thans een fierlyken Blocmhccftcr

,

onder de uitheemfche Gewasfen , uit. Hy is

geheel grys , met Wollige Blaadjes die van

boven glad zyn , en roode Bloemen , die de

Vlag korter dan den Kiel en de Vleugels zo

klein

(2) Ctluté* Fruticofa Foliolis omo - oblosp*. H. Clif.

}6t. H. Upt. 228. CoJuiea Erhiopica Hok purpuieo, BBKYN.

M,U
' Kk 3

li* Dïsu ? Stuk.
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m» klein hebben , dat menze naauwlyks kan zien.

?iv?
L

" De Haauwtjes zyn Blaasachtig ea zeer groot,

Hoofd- wegens hunne Vliezige doorfchynendheid ook
s*^* zeer fraay, Zy gaapen aan het ondertie van

den Rugnaad , daar de Nierachtige Zaadjes

aan gehecht zyn. De Bladen hebben een bit-

teren , de Stengen of Takken een zoetachtigen

Smaak, veel naar dien van Zoethout gelyken-

de, zo Breyn aanmerkt,

Coiut éa.
^ Colutéa die Kruidig is 3 wt ds Finblaad-

tit'bMctm. jes fmal en glad,

Deeze, ook van de Kaap afkomftig, heeft

een Jaarig of fomtyds tweejaarig Gewas, dat

zeer dun cn teder is, door Commeltn fraay

in Afbeelding gebragt, Dc Haauwtjes zyn

breed en plat , waar door hetzelve van de voor-

gaande grootelyks verfchilt. Dc Bloemen zyn

donker rood met een geflreepte Vlag , die zo

laDg is als de Vleugcis cn de Kiel,

In dit Geflagt is dc Kelk twee-Lippig, met

de bovenfte Lip in tweeën , de onderfte drie-

tandig, even als in dc Cydfus plaats heeft, maar

de bovenfle Tandjes zyn famengegroeid. De
Vlag
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Vlag is naauwlyks langer dan de Vleugels en DL
de Haauw als uit Leedjes beltaande.

Af
J"

1"

Vcrfcheide Plantgewasfen , die te vooren Co- H°on>-

lutéa Scorpioides wegens de Vrugt genoemd
STÜK *

waren
, zyn thans hier t'huis gebragt, en dus dfu,

bevat dit Ceflagt elf byna altemaal Europcaan-

fche Soorten , van welken de zeven eerften Hec-

fterachtig zyn, als volgt,

(i) Coronilla die Heejlerachtig is
, fomtyis r

drie Bloemen op een Steeltje , wier Nagels c*r»*;U*

driemaal zo lang als de Kelk , en de Steng DÏieSóe-

hoekig hebbende.

Deeze maakt by Tour n efor t het Gc-

flagt van Emerus uit , welken naam het Ge-

was voerde volgens C/esalpinüs. Daar

was een Kleine van en een Groote , welke laat-

fte, volgens Clusius, twee of drie Ellen

hoog groeide , maar de andere laag bleef, zyn-

de die beiden hem op de Bergen om ftreeks Wee-
nen voorgekomen. Met verwondering vondt

Linn^üs dit Gewas , dat men , zegt hy , in

Sweeden zo wel als buitenslands gewoon is in

de Winterhuizen te zetten, en dat men ookby

^ • •

'

Jgg,
(\) Cartm.Ua Fruticofa Pedunculis fubtrifloris , Coroll. ütt-

|uibos Cal. triplo longiorfriis , Caule angulato. Syit. Nst,

XII. Gen. t<3. p. 49i. Vet X«". P- "7- &• Lugü. ,| 7.

Clijf. 36,. U Sufc. S9o 6i6. h. Gttil, ZZ9 . Col. fili-

<JuoCi Üve Scorpioides major. C. B. Pin. 397- Col. Scorpioides.

Cam. Ep. J+ i. 0. Col. Siliquofa »;not . c. B. Pin. 337.

Kk 4
II. DEEL. V. SVUX*
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HL Geneve en Montpellier in 'c wild groeijende

J"
L gevonden hadc , voor alle Koude bloot gefield

Hoofd aan de Noordoostzyde van den Thorsbsrg in
stuk. Gothland, op verfcheide plaatfen. Hy befchryft

T^««M«-het als een Heeftertje van twee Voeten hoog,m*e
' met groene hoekige Takjes en gevinde Bladen

van drie of vier Paaren , de Blaadjes flomp

ovaal ; de BloemHeekjes langer , zydeïïngs , twee-

ën zelden driebloemig : de Kelken vyftandig,

tweelippig ; de Bloemen geeU Het zelfde hadt

Clüsips, zo wel in de Groote als in de Klei-

ne, in Ooftcnryk waargenomen.. De Haau-

wen zyn zeer lang en dun.

u> (»> Coronilla die Heejierachtig is, met vyf-

Volgens Linnjebs groeit decze by Alar-

feille en Montpellier, doch Gouan hadtze

by de Taatite plaats niet wild gevonden. Vol-

gens Doctor Gehard komt zy in de Zuide*

lyke deelen van Provence op Heuvels, in Kreu-

pelbofch, op open plaatfen voort. Ba uhinüs

hadtze de Groote Marfiliaanfche Polygala ge-

tyteld. Zy heeft Stengen als van 't Priemkruid,

met kleine Vleesachtige Blaadjes,

(2) Cêriniifo Fruf. Foüolis qirnitis tetmvsqae rmeiri-Ian-

ceolatis , fubcarnofis o'uufis. Dorycniutn lirteum Hispanicum

carno<ïus. Barr. Ic. m Colurea Caule Geniöx fungofo.

J.
3, Hifl.1, p. au. Polygala m«jor Mafiliotka. C. B. Fm. H*»

cf drievoudige Blaadjes , die fmal Lan-

cetvormig zyn en ecnigermaate Vkezigy

(3) Co-
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(3) Coronilla die Heejlerachtig is , tot negen UI.

Vinblaadjes hebbende, en rondachtip Stop-
AF° E=L"

pitjes.
stuk"*

Gemeenlyk is deeze bekend by den naam van m.

Polygala , welke de Ingezetenen van Valence,£ï5ftÊ

in Spanje 'er aan geevcn, volgens C lus i u

s

,S[>*mfche,

doch die van Satamanca , zegt hy, noemenze

Coronilla de Rey, als Koninglyk Kroon - Kruid ,

en gebruikenze in de Winkels voor de Meli-

loten : die van Granada en Murcia heeten-

ze Lentejuela , als kleine Linfen. Men ziet

hier uit , dat het Gewas in Spanje gemeen is

,

doch het groeit ook in Provence en Italië. Het

Valt zeer klein, naauwlyks een Voet hoog groet-

jende , met taaije Rysjes en zeer kleine Blaad-

jes, als die van Wynruit, vyf, zeven of negen

aan een Steeltje. De Bloemen zyn zwaar van

Reuk , inzonderheid by nagt. De Vlaggetjes

luiken Tarnen tot een geel Hoofdje , dat Straals-

wyze omringd wordt van de Oranjekleurige

Kieltjes en Vleugels. De Blaadjes hebben een

omgeboogen Punt, waar door zy zig ftomp

(!) CorerMU Fret. Fofiolis fu'>novrm< Stpulh fuborVruh-

Fruric«fo. U»rt. Ups. 2 J4 . R. LHdb. 3 t«. $A' T V. Alimp

Mill. Dicl. T. 107. H. Clifi. iöj Guktt. Stamp. \. p ïji.

GOUAN, Monsp. J77. Ger. Pr,v. 50.. Cor
.

ni'Ia f Colure*

minima. LOB. /*. II. %J. Tournf. hfi. s S o. Colu tx parva

fyedes. J. B. Hifi* I. p ;s< Mygals a!tea. C B. Pin. 34».

Folygala Valemina. Clus. Hifi. I p 98. Hisp. 1c. 197.

Kk 5
II, Peel. Vt Stuk*
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HL vertooncn. Bloeijende werpt het Gewas zyne

x
D
iv

EL
* Stoppeltjes af.

Itük!
D" Coronilla die Heejlerachiig is, met zeven

IV
* Blaadjes en Lancetswyze Stoppeltjes,

ciaucm. Deeze groeit menigvuldig in Languedok, en

achïgeT" wordt by Toürnifort door de Kleur dtr

Blaadjes onderfcheiden , wier getal Gouan
zegt ook vyf , zeven of negen, te zyn. Zel-

den worden haare Stengen een Elle hoog , zegt

Bauhinus. De Blaadjes zyn zeer klein en

Hartvormig
,
blaauwachtig ofZeegroen van Kleur;

de Bloemen zyn niet by nagt, maar over dag,

Reuk.

(ƒ) Coronïlïa die Heeflerachtig is , met ne-

genvinnige flomp ovaale Blaadjes ; de tin •

nenflen digt aan ie Steng; een Stoppeltje

,

dat in tweeën gedeeld is
,
tegen de Blad*

fieelen over.

Deeze is de tweede Colutéa Scorpioides van

ülusius, die dit byzonderc ten opzigt ^a^

U) Corênllt* Frur. Tol. feptenis Stipuüs lanceolatis. Au.

Acad. IV. p. 2%s. Ccr. maritiina glauco füüo. Toubnï • l*Ji.

ijo. Col. Scorp. maritima glauco folio. C. B Pin. 397.

Wr, ij 7. Colut. Scorp. altera. Ctu$. Pan». Ic, +6. MiL-

.IB. Ic. T. 289. f. I. GOUAN. Monsp. i7S.

iiinarrs >n; ü .i cppoiï'i'oüa MparritA. Coron. montana. RlV.

Tetrap. 207. Colutea Scorpioides minor coronata, C, B»

Pw. 357. Col. Scorpioides 2. CLUS. HijL h p- 9i.
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de Vinblaadjes heeft, dat de twee agterften nr.

digt tegen de Takken aan zitten, gelykerwys AFD^*»
in een Soort van Wikken , die de ErwtachtigeHoofd-

genoemd wordt ; daar deeze nogthans gcen STlJK»

Stoppeltjes zyn, Cluiius verhaalt , dat zy ^Pf**
veel Rysjes uitgeeft dietaayzyn, fomtyds een

Voet, fomtyds een Elle hoog, en aarrige Kroon-

tjes draagt van Bloemen , die van Kleur zyn als

in de Spaanfche , maar zonder Reuk. 't Gewas

groeit aan den Voet der Bergen by den Donau

,

in Kreupelbofch en aan de kanten der Wyngaar-

den,

(6) Coronilla die Heefterachtig is , met elf vu

gefluweelde Blaadjes , het buiten/te gtootst. i^TÏÏ

Onder die Planten, aan welken de naam vande.

Colutéa Scorpitides , wegens de Scorpioen . Staart-

achtige figuur der Haauwtjes , is gegeven , munt

deeze Kandiafche van Alpinus in fraayheid

uit , door de Zilverkleur van het Loof. 't Ge-

was , getuigt hy , is zeer teder
, verdraagende zelfs

naauwlyks de Winterkoude van Italië. Het
groeide een Elle of hooger. De Bloemen wa-

xen welriekende , en de Zaadhuisjes zeer fraay

Koraalswyze geknobbeld.

(7) Coronilla die laag Heefterachtig is, neer- vn.

(6) CtronUla Fmt. Foüolls undenis Serieels,

jare. Colurea Scorpïoides odoiau. Alp. Extt. ;

(7) Coronilla SufFruricofa procutnbens , Fol. n
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lü. hurkende , met negen Eyronde Blaadje* ,

x°iv
EL

' een uitgerand Stippeltje over den Blad/teel

,

Hoofd- de Haauwtjes hoekig geknobbeld.

Timm**- Dit Gewas groeit in de ZuidelyVe dcclen

van Vrankryk, in Spanje en Italië. Het draagt

de agterfte Blaadjes Stoppelachtig, even als de

Gekroonde, maar het blyft flegts een zeer laag,

hurkend , Heeftertje, dat de Geltal te van den

Gehoornden Lotus heeft. De Stoppeltjes, zegt

Gouan , zyn zeer klein,

Hedysarüm.
De Kenmerken van dil Geflagt zyn; een over*

dwars als üomp'afgefneeden Kiel: de Haauwcjes

uit eenzaadige Leedjes famengefteld.

Het bevat thans meer dan vyftig Soorten ,

waar onder eenigen Heefterachtig zyn, als

volgt.

! (i) Hedyfarum met enkelde Lancetvormfg

Bdjf^m fiom

felle

6™11* Am' Acai' 1V ' P* 327, Fermtn ic
i
alttüm GalIicum S:li(

3
uis

in fummitate. C. B. Pin. 349- Lotus enneapliyllos. DAlf.CH.

Hifi. Jio. Polvgalon Cortufi. J. B. Hijl. II 351- Coroniïla

minima. TOUBNF. Injl. 6$o. GER. Prev. 501.GOUAN. Ment?.

O) Hedyfmrum Foliis fimplicibus lanceolatis ohtufis, Caule

Fmticofo fpinofo. Syst. Nat. XII. Gen. st 7 . p. 493. *>g.

XIII. p- SS9 Gron. Grint. 22». Genifta- Sparrium ffro-

fam Fol Polygoni. C. B. Pin. 394. Genifta fpinoü Flore
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ftompe Bladen , de Steng Heefterachtig « ^
gedoomd. *xiv.

Men vindt in Syrië, zoRauwolf fchryft, SXÜK#

een Plant die Doornachtig is , welke de Ara- dcca»

bieren of Mooren Alhagi, Agul en Algul noe-^1*-

men , op welker Loof men , vooral in Perh'e %

Manna vergadert , even als in Europa op de

Esfchen. Dezelve is het tegenwoordige Gewas,

dat veel omftreeks Aleppo groeit , meer dan

een E'Ie hoog. Uit een Houtigen Wortel geeft

deeze Plant veele Stengen , die dun zyn en

iïerk gedoomd , met Blaadjes als van het Var-

kensgras hier en daar verfpreid. De Bloemen
zyn een half Duim lang , roodachtig , en zit*

ten by paaren aan 't end der Takjes , worden-

de gevolgd van gewrichte Haauwtjes, die een

Duim lang zyn.

De Manna, welke dit Gewas, dat men ook M3nnj .

op de Griekfche Eilanden vindt, in Perfie zo
overvloedig voortbrengt, is die Soort, Terenia-

bin genaamd , waar van ik bevoorens als de
Vierde Soort van Manna fprak * In 't heetfte *ii.d.
van den Zomer komen 'er op de Blaadjes Ho-y1**1^»
nigachtige Druppen , die verdikken tot Grein-''

^
tjes en deeze worden van het Landvolk verga-
derd , om 'er Brooden van te maaken, welken
met veel onzuiverheid en gruis van Bladen ,
Takjes , Doornen

, vermengd zyn. Die aan
Greintjes blyft is derhalve de beste. Zy moet
veel flapper 'zyn dan de Europifche Manna •

aangezien men in de Levant haar Gifce rekent

JU Deel» V, Sn».
°P
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IH. op vyfentwintig of dertig Drachmen , dat is by
A
*xir

EL
' de vicr °nccn > étende haar dan nog in een

Hoofd- Aftrekzei van Sennebladen fmelten. De Heer
stuk. Niebühr vernam te Basfora, dat men dee-

n ze Manna omftreeks Ispahan overvloedig op

een ftckeüg Heeftcrgewas inzamelde* Dezelve

beftondt uit kleine ronde geele Greintjes. Men
kon 'er veel van eeten zonder dat zy Afgang

verwekte , en hy fchynt tot het denkbeeld over

te hellen , of zy niet wel de wonderbaare Man-

na der Israëlieten mogte zyn. Men vindtze

'er , als een Soort van Meel , ook op de Bladen

van andere Boomen verfpreid (*> De Ouden

verbeeldden zig , dat zy als een Daauw van

den Hemel viel.
"^1

vllT (8) Hcdyfarum met enkelde , Eyronde , ge-

Hedyf^um fpüfu Bladen , die geftoppeld zyn,

i^gaalfch. De eenbladige Onobrychis, met enkelde glac**

de Haauwtjes , van de Ganges afkomftig , by

Pluk e net afgebeeld , geeft aan deeze Soort

den bynaam. Hier toe wordt betrokken het

Ceylonfche Hedyfarum van den Heer J. Bur-

wonophyilos «cc. ri.UK.

Zeyianica Sec. RAJ. S«pp

jimh VI. p. H6. T»
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MiNNus, met enkclde bfleêdfe Bladen cn vee- Itf»

le Haauwtjcs in een lange Aair gefchikt. Dc A™**L*

Bladen , hier van , gelyken taamclyk naar die van FJoofd-

de Levantfchc Perficaria , doorïournepirt ^tuk.

uit het Ooften in Europa overgebragt cn thar.s
{r^

fcmt "

alom gemeen. Dus behoort Ook hier toe de
'

Berg - Boon van R u M p h i v, 1 , een Strand-Bee*

fter , in Oostindie Katjang Goemng genaamd
,

vier Voeten hoog greeijende , met paarfche"

Bloemen , waar op Haauwtjcs volgen , die ge»

wricht zyn , in ieder Leedje bevattende een

zware, glad Boontje.

(13) Hedyfarum met enkelde Bladen en Bloem- xiit.

Aairen , die bekleed zyn met Blaasachtige
,

Hartvormige , ftompe Blikjes. tu*."
1 "

Ccylonfch.

Deeze wordt van gedagten Hoogleeraar &fP
gehaald , onder den naam van Ceylonfche Carpi-

nm die Haauwtjes draagt, of een Ccylonfch

Boompje, naar den Haagbeuk * gelykende. Hct,
2ierr D

is in de Flora Zeylanica van Linn^us a

gcbecld, cn wordt 'er een Boom genoemd, die
bUtk ' m'

enkelde , langwerpig Eyronde Bladen heeft , en

uit derzelvcr Oxelen' zekere Bloem- Aairen a's

Pyn- of Ceder • Appelen uitgeeft, die fterk ge-

blikt

(13) Ht'lyftrum Tol firaplïribus, BraSeis Strobilorutn in-

nam, CorJatïs obruGs. Fl. Ziy/. p. iH. N. %% 9 . Tab. r,

Onobrychis India: Orienralis
, Fa? i fo'üs alternis 5.c. Raj.'

Sufpl. 234. Car?intn Zeylanica Siliculofa *c. BüRM. ZeyL\

J4. Burm. Fl. Ind. ifSt

IX* DEFL, V. STUK.
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in. blikt zyn , hebbende onder ieder BJikje een

tuk.™* (15) Hedyfarum met drievoudige Bladen en

xv. dubbelde gepaarde Blikjes , die rond zyn

Sierlyk.

Deeze heeft de Aairen op dergelyke manier

met Blikjes bekleed , en wordt derhalve , van

Plükenït, Oostindifche driebladige Omljry*

chis, die groote gefpitfte Bladen , en kleine

Peukjes in een lange Aair, voortkomende tus-

fchen twee ronde Blaadjes , welke digt famen-

luiken , getyteld. De Hoogleeraar Burmak-
nüs, deeze afbeeldende in zyn Ed. Ceylor-

fche Schatkamer, noemt het een Boompje, dac

iuuw en ruig is. Zyn Afbeelding is van die

van Plükenet eenigermaate verfchillende.

Kay telt het onder die van Madrafs , door

Petiver verzameld, met byvoeging, dat de

Haauwtjes fierlyk gebladerd zyn , waar van de

bynaam. Volgens He rmannus zouden de

Vrugt - Aairen van hetzelve ook naar die van

den Haagbeuk gelyken.

(16) He*

* fij) UeiyfATum Fol. tematis, Brafteis Strofeilorum orbica»

latis conjugaris. Fl. Zè* «z. Hedyfarnm trifoliatao. frute*

eens &c BüBM. Ztjl. Onobrychis Madewsp.

«riphylla &c R.AJ. SuffL *34- Onobr. ladfca tnphyüa.

. M t.L ,£r T f. 1. HU& Ml *» i""'*»
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(16) Hedyfarum 'met drievoudig en enkelde TIL

eemgermaate Wollige Bladen , de Steng
A
™w*

U

gegaffeld , de Bloemen by paaren , de Hoofd-

Haauwtjes gewricht enjkkelig.
6™**

Deeze !s 3 zo wel als de volgende, door den|£J$™*

Heer N» L. Burmannus in Afbeeldng^B"*-

gebragt onder de Indifche Planten* 't Gewas

gelykt veel naar dat van fommige Brem.

(17) Hedyrarum met drievoudige langwerpige xvn.

gefireepte Bladen en hangende Tros/en

de Oxelen. ceiiicepu

De Haauwtjes beftaan hier flegts ieder uit

één Leedje en maaken Trosfen , van lang-

te als de E laden , uit zulke Haauwtjes Aairs-

wyze famengefteld. De Bladen zyn fraay ge-

ftreept. De Steng is regt»

(18) Hedyfarum met drievoudige Bladen en regU xvm
opftaande Trosfen van hangende Haauw-Hedy/arut*

tjes , die uit veele Leedjes beftaan. "a^'

Het^"*

Caule dichot. Flor. geminis
, Leg. aiticul. hispidis. Burm.K.

Ind. p. 156. T. 51. f. J.

(17) Hedyfarum Fol. térnat. oblongii lineatis , Racemis
Axillaribus pendulis. Buem. Fl, Ind. p. 167. T. 53.

^(it) HedjfarwnToU tem. Rac. eredtis , Legmninibus pe*

ü
II. DEIU V, STWU
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/fdeÉl.
HeC laatn:e onde rrcheidt genoegzaam deezerl

xiv. ' Indifchen Hcefrer, die anders naar den voor-
Hoofd- gaanden veel gelykt. De Haauwtjes zyn plat

en hebben ieder van vier tot zeven Leedjes.

Hel^rum
Hcdyiarüm met drievoudige Bladen, de

umiitia. Bloemen aan Kroontjes , de Steng Hee-

cïroond. Machtig.

De Bloemen gröeïjeo , in deeze Soort, Kroon-

tjeswyze op Steeltjes en de Haauwtjes komen
op dergelyke manier voort* Het zelfde heeft

plaats in het Gewas, dat van Rumphius
genoemd wordt Kroködih - Blad , zynde een

Heefter, die op alle Oevers en Stranden bekend

is in Oësdndie , verfchuiling geevende aan de

Kaymans door zyn Loof, dat uit drie taame-

lyk groore Bladen befteat. Hy voert derhalve

den naam van Daun Bodya in 't Maleitfch , en

dien van Waldamini by de Ceyloneezen.

xx. (20) Hedyfarum met drievoudige Bladen en

nKSSST tweeledige Haauwtjes; de Steng laag Hee-

/terachtig.

Dat

) H>dyJ*rum Fol. fcrn. Fedunculii UmF>e!nfens , Cu!e

ofo. Fl Zeyl. Z9%. Hedy's. trifol. Arborescens &c

rticulatis. Fl Zeyl 2(9 Hed. triphyll. Siliculfs g'abtis pet-

uïs Sec. BURM. Ziyl, 114. T. 50. f. 2. Onobrychis Zeyt.

ifoüa minor pecennis. RAj. Suppl. 457. BlUM. ü P*



Ö l A ö E L P H I A. 5#

Dat de Haauwtjes fomtyds uit twee Leedjes UI.

beftaan , onderfcheidt deeze genoegzaam. Som- «vf
1*

ïyds komen ook de Haauwtjes , die rond en Hoofd?

Schildvormig zy'n , ongewricht maar twee by
s™^

elkander, voor; gelyk in dat Ceylonfch Gewas, dria,

door den Hoogleeraar J. Bürmanhus afge-

beeld , 't welk daar van den naam voert» De
Steng is Heelterachtig.

(21) Hedyfarum met drievoudige Bladen, deH ™;arm
Bloemen Pluimswyze geaaird, de Haauw-pon.

tjes gewricht , Int onderfte eenzaadig , en ^&g.
*

Borfleiachtige Stoppeltjes.

Dat de onderfte Haauwtjes enkeld zyn , de

bovenftcn uit Leedjes beftaande, onderfcheidt

deeze Soort
, insgelyks door gedagten Heer in

Afbeelding gebragt* Zy is Heeftcrachtig , met
ronde Steelen en Eyronde Bladen, groeijende

op Ceylon.

( 22 ) Hedyfarum met drievoudige Bladen , xxtr.

Vliezige gladde onverdeelds Haauwen , de L^mSj;
Steng en Takken Jtekelig*

Het

(ii) Hedyfarum Fol.tern. Flor. panlcuhto- fpfcatis, Legutn.

AftiCufotis, infimo motiospermó ; Stipulis Seuceis. Fl. Ze,U

298. Hedyfarum trifoüatum toe, BüSM. Ztyl. tij, T. jj. f.



5& Durbelbroederige Heesters;

Het Lymerige Boon - Gewas , door den zelf*

^x?v.
L

' den onder de Ceylonfche Planten afgebeeld

Hoofb- zou hier toe fchynen te behooren, indien het*
8TÜK

*

^
zelve de Haauwtjes niet zeer ruig had. Ook

niSe

*"***"
syn dezelven op de eene zyde niet uitgegulpt,

maar hebben regte kanten , waar in deeze Soort

van de anderen verfchik. De Steng is Hee-

fterachtig.

xxuu («3) Hedyfarum met enkelde en driev. Bladen;
Ca
Kzm

/e
' tm *ladde Sten& *

de Bloemen aan Tros'

daafch.
'

fen.

Deeze heeft de Bladen aan den Wortel en-

keld, die aan de Steng drie op een Steeltje,

de Bloemen losjes ge-aaird, de Haauwtjes ge-

golfd , die ruuw en driehoekig zyn. Onder de

Kanadafche Planten is dezelve door Cornu-
tus afgebeeld. Zy heeft een ftreepig gehoek-

te regtopftaande gladde Steng , met Lancetvor-

mige Bladen en fpitfe Stoppeltjes,

xxiv. (24) Hedyfarum met drievoudige van onderen
C
Grysa"h- ruuwe Bladen , een ftekelige Steng en Tros-

f's» wyf ge-paarde Bloemen.
Dit

(23) Hedyfarum Fol. fimp. ternatisque , Caule Iatvi , Flor. Ra-

Clïf. 3 fij. R. Lgdb.i

Canai. 44. T. 45. Onobryehis major pei

WORis. Hifi. II. p. 130. S. 2. T. 11. f.

(24; Hdyférum Fol. ternatis fubtus fcaï:

Floribus Racemofis conjugatis. H+ lift* :
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Dit Gewas , dat in Virginie groeit , heeft M.

een Heefterachtige Steng met klimmende Kan-
F

£fv.
u

ken , die zonder Steunzel langs den Grond Hoofd-

kruipen , gelyk Sloane hetzelve in de West- S™K

^
indien vondt. Voor 't overige fchynt daar nu,;*."**"

een aanmerkelyke verandering plaats te heb-

ben. Het is allergrootst Klimmend Hedyfarum ,

met haakig ruige Stengen en groote AaircD aan

'c end, van Brovtne getyteld

(25) Hedyfarum met drievoudige rondachtige xxv<

Bladen, de Steng Takkig Heefterachtig >Jc
1™i

'

an'

de Raauwen gewricht en glad. 'ïiaiy.

landich.

Het driebladigc kleine Marylandfche Hedyfa-

rum van R a y , hier aangehaald > heeft korte

,

platte, ruuwe gewn'chcc liaauwtjes; des het-

zelve van de bepaaling verfchilt; doch moog-

lyk hangt dit van de rypheid af.

(26) Hedyfarum met drievoudige , byna Ey- xxvt.

ronde , van onderen Haairige Bladen, de

Steng Heefterachtig. Waar- acht'£*

Grom. Virg. iog. R. LHdb. ïsy. Hedyfarum trlphyllum
*

maximum fcandcns &c. Brown. Jam. 301. Hed. trlphyllum

Fxuticofum (fupinum) Fl, purpureu. Sloan. Jam. 7. HUK
I. p. 185. T. 118. f. 2. RAJ. Suppl. 458. Onobrychif Ame.

ricnna Flor. fpïcatis &c. PjlüK. Alm. 270. T. 308. f. j.

(25) Hedyfarum Fol. ternatis, Folioli» fubrotundis, Caule

VWg. ïoj). Hed. ttifoliacum Siiiqusl breviore. Dill. Eltk.

174. T. 144. Hed. tiiphyllum Marilandïcum minos. Raj.

.
(ze) Hedyfarum lol. tern. fubovatis fubtws rillofis , Caule

LI 3 r».
II. DIIU « STÜ*<
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III. Waarom deeze , in 't byzonder , den bynaam
A
xS?

U
voere van Heefterachtig 9

is my duifter. De
Hoofd- Groeyplaats is ook , zo wel als van de drie
stuk* voïgelKje 3 in Virginie.

xxvii, (27} Hedyfarum met drievoudige fpitsachtige

r>riJifi>- Bladen , een regte Steng , en zeer lang*

Gróen- werendftaande Trosfen^
bloemig,

Deeze Soort groeit ook op 't Eiland Java ia

Oostindie , volgens den Hoogleeraar N. L,

BURMANNUS.

xxviii. (28) Hedyfarum met drievoudig* evaak Bldr

jEigT* den, €en Heejlerachtige Steng, langwer-

pige Aairen , de Kelk en Vrugten tuig

eenzaadig.

Dit Gewas is ruig BeeJteracktig Drieblad ,

met langwerpige gefteelde Aairen, byden Heer

Gronovius genoemd geweest, In de Tui-

oen bloeit hetzelve 't ecrfle Jaar met vermink-

te Bloemen , niettemin Vrugtdraagende ; in het

volgende brengt het witte Bloemen voort.

(46) He-

Frutcscentc Gro*. Virg. icj>. Caulc Fiut. villofo. MlLL.

Racerais Jongisf. eic&is. Gron. firj. 109. Onobrychis Amer.

Flerihus Iptcatis , Eol. tern. canescermbus ,
Siliquis aspcris.

FlUK. Alm. 27 6 T- 39S. f. J. B URM. Fl, Ind. 167.

(as) Htiyfarum Fol. tetn. ovalibos, Caule Fr»ucofo,$pi-

cis ob!ongis,Cai.Fruéh hirfutis raonospermis. G*on. Vtrg,

jog. TufoL Fxatkoftt» hirfuriim, Spicis oblongi» pedunc;>

atis. Gron, Pïrg, I. p. 17?»
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(46) Hedyfamm we* gevinde Bkdm: ; do Steng HL

Heefterachtig ; cte Haaiiwtjes gewricht ,

A
™vf"

g/ad, gejteeïd, regtopftaande. Hoofd-

Deeze voert , in 't byzonder , den bynaam XLV r.

van Virginifhe. De Bladen zyn blauwachtig^'-'""

of Zeegroen. rS**
(47) Hedyfarum met gevinde Bladen , laag XLVII«

Heefterachtig , de Vleugels korter dan ie

Vlag en deeze korter dan de Kiel hebben-

de; inet eenzaadige Haauwtjes.

Dit is een Heeftenje van een Handbreed

hoog, in Spanje groeijende, dat gevinde Bla-

den heeft van die langte, de Vinblaadjcs lang-

werpig ovaal , en ecne gladde Aair van Bloe-

men , wier Vleugels eens zo lang als de Kelk

en maar half zo lang als de Vlag zyn , mee

e?n zeer grooten breeden, iiompen , Kiel.

Hedyfarum met gevinde Bladen, lange lil

TrosJen, omgsboogen Haauwtjes ; de Sieng^^^
Heefterachtig.

Dit

(46) Hedyfarum Fd. pinnatis , Caule Fruticofo , Legumi-
n'bus articulatis glabris, prdunculatis ,ere&is. Gbon. Virg.l.

vi
4
?

l*td,farUm F°L
.
P'Bn

'
CauIe Suffc^cofo, Coroll Alis

(iz) Hedyfarum Fol. pinnatis, Racerals longis
, Legam. in-
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UI» Dit is een Oostïndifch Gewas , door den
A
*xi£~ Hoogleeraar N. L. Burmannus in Afbcel-

Hoofd- ding gebragt en befchreeven als Heefterachti-
stuk.

ge ^ f-joutige Takken hebbende, met Lancets-

J*™""- Wys' ovaalc Blaadjes, oneffen gevind, en fpit*

fe Stoppeltjes , geevende een groote Aair uit

,

wel een Voet lang , van Bloemen wier Steel-

tjes krom en tterk gehaarrd zyn , waar van de

Bynaam , en rondachtige kromme Haauwtjcs.

h™*
m (53) Hedyfarum met gevinde fmalle Blaadjes ,

Ccbwrai gladde eenzaadïge Haauwtjes , en blyveyde

Doornachtige Steeltjes; de Steng Heefter-

achüg.

D^eze , in Armenië door den beroemden

Tournefort gevonden , en door hem af-

gebeeld , maakte een Struwel van een Voet

hoog en twee of drie Voeten breedte , zeer

naar die van den Boksdoorn gelykende, heb-

bende Houtige Stengen van een Duim dik. De

Takken liepen in Stekels of Doornen uit , en

waren bezet met gevinde Bladen , tot zeven of

negen aan een Steeltje. Het bovenftc van do

Stekels droeg paarfchachtige Vlinderbloempjes

,

van eene zonderlinge figuur.
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Indigofera. Indigo. UI.

De Kenmerken zyn, een wydgaapcnde Kelk :
X1V»

de Kiel der Bloemen wederzyds met een Els-"^
D'

vormige uitgeltrekte Spoor. Het Zaadhuisje Dtcan.

overal even breed.
dr>a -

In dit Geflagt , dat zynen naam van eóne

Soort, die de Indigo uitlevert , heeft , zyn thans

veertien Soorten, altemaal uitheemfche,begrce-

pen , waar van eenigen tot de Heefters behoo-

xen, als volgt,

(i) Indigo met enkelde Lancetvormige geflu- i.

melde Bladen, ongefteelde Aairen ; de

Steng Heefterachtig. Gefljwcd-

Deeze op Zandige, vogtige, bergachtige Vel-

den aan de Kaap voortkomende , is Heetterach-

tig met dunne ruuwe Stengen , vol Lidtckcn-

tjes, en gebladerde Takjes. De Blaadjes zyn

cnkeld ovcalachtig, digc geplaatst , als wit Flu-

weel , tl .ntyds den rand gekleurd hebbende. Aan
't end komt een ongedeelde, Eyronde, ruige

Aair voort, wier Bloemen den Kiel korter dan

de overige Bloemblaadjes , donker paarfch , lan-

ger genageld , en wederzyds met een Spoor

nebben. Hier door wordt dit Gewas van de

Gcfiüvveclde Liparia onderfcheiden , welke een

Bultje aan den Kiel heeft, in plaats van deeze

Spoor. (IV) In-

fiwGlibus , Caule Fmtico o. Sv :. Nu:. Xll. Cai. sj. p.
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III. (8) Indigo met de Bladen vyf- en driebladig

*F
xiv

E
.

L
* &evind * Ti os/en in de Oxelen; de Steng

Hoofd- Heefterachtig.

STUK.

vin. Die is insgelyks een Kaapfch Gewas, het-
C
cyüÊ' we,ke te vooren tot de Pföralea werde bctrok-

achtige. ken, thans met den zelfden bynaam, als naar

den Cytifus gelykende , hier geplaatst. Het is

een Heefier met hoekige Takken, de onderfle

Bladen drievoudig, de bovenften vyfbladig ge^

vind hebbende; de Blaadjes langwerpig, grys,

gefpitst en byna even groot ; de Stoppeltjes

Elsvormig; Trosfcn, langer dan de Bladen, van

afvallende Blikjes ; de Meeldraadjes niet allen

famengevoegd , de Vlag opgeregt : de Vrugt

een roTrondachtig Haauwtje, als uit Leedjes

beftaande.

ix. (9) Indigo met gevinde Bladen , ruig ;ds Steng

J
Ruig'e'

regtopftaande ,
geaairde Bloemen en han-

gende Wollige Haauwtjes.

Volgens den Hoogleeraar J. Burmannts
fchynt dit ook een Heefterachtig Gewas te

zyn,

fs) Indigtfera Fol. quinato - pinnatis tsrnatUqtic^, Racem!»

Sf. Plant. 1076. Lotus Africaua Frutcscens , F!orc fpicato

mbicumlo. Comm. Htrt. II. p. 167- T. 48. Genifta Capenfis

fpinofa L^uftri (o'io Sec. Pluk. Phyt. isj. f. j

C) IrJW<r* Fol. pinnatis , hirfuta, Caule cre^o, Flor.

fpicatis, Legum. pendulis Lanatls Fl. Zeyl. 17*. Am. At**.

L P . 408. Aftragalus fpicatus Siliquis pendulis &c. BlRM. Zeyl,

37 . T. i4.Kattu-Ta£era. Htrt. M*l. I. p, SS. T. j=.
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ïyn, als hebbende Houtige, ftcrfce, harde Tak- flfc

ken 4 waar aan Bladfteelen komen met zeven
iF
x[/?

L*

Eyronde Vinblaadjes, zeer Wollig. Een lange 3oofd-

Aair, byna van een Span, komt uit de Oxels
5 ""7*'

voort, met Vlinderbloemen , tegenover elkan-/^4
*"

der, waar op Zaadpeultjes volgen, die uiter-

maate ruig zyn , fpits , met kleine witachtige

Zaadjes. Het groeit in Oostindie.

(10) Indigo met gevinde Liniaale Blaadjet en *•

.

verlangde Trosfen;de Steng Heefterachtig./.il

Deeze , aan de Kaap groeijende , heeft ne-se '

gen of elf gelyke , fmalle , fpitfe Vinblaad-

jes a die eenigermaate ruig zyn : de Bloem is

van buiten paarfchachtig , hebbende een ge-

fpoorden Kiel ui inialle Meeldraadjes, gelyk

in de andere Soorten.

00 Indigo met gevinde Lancetvormige Blatd- xr,

jes en korte Tros/en; de Steng laag Ree -veelde,

fterachtig.

Linnveus geeft aan deeze den bynaam
van Anil , om dat zy veel naar de volgende

gelykt , verfchillende daar van , zo door de
kleinte van \ Gewas , als dat de Blaadjes van

onderen ruig zyn ; de Haauwtjes omgekromd en

(10) Indigoftra Fol. pinnatis Lin?«ibus, Racemis elonga.

fpits, Zy groeit in Indie. 00 In-

(li) Indigofera Fol. pinnatis Lanccolatis, Racemis brevi-

bus, Caule Suflluticotö. Mant. 27a.

.Dr:.L.
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III. (12) Indigo met gevinde ftomp Eyronde Bla*
A
x
D
iv
EL# dm en korte Tros/en ; de Steng laag ifo-

Hoofd- fterachtig.

xn. Dit Gewas levert de berugte Verwflof uit,

GcÏmüS gemeenlyk Indigo genaamd , die by de Ouden
reeds bekend is geweest, en nog in veel ge-

bruik by de Indïaanen (*;. De Arabieren ,

Turken , Perliaanen , noemenze Anil of Nil 9

doch te Suratte , daar eigentlyk de Stapel is

van deeze Verwftof , heet zy Gali. De Ma-

leitfche naam is Tarron , de Javaanfche Tom,

De gewoone naam, Indigo, van Portugeefche

afkomst , is door hunnen Tongval van Indi-

cum , gelyk men die Verwftof in 't Latyn

noemde , geformeerd.

In grootte cn gcftalte is het Gewas , naar de

Groeyplaats en behandeling , zeer verfchillen-

de. Een Wilde komt 'er van voor, die fom-

tyds

(12) Indigo/er* Fol. pïnnatïs obovatls, Racem. brev. du-

Ie fuffruticofo. Veg. XIII. Indig. Leg. arcuatis incanis, Ra-

cemis Folio bievioribus. Fl. Zijl. 273. Am. Acad. I. p. 4o«.

li. Ups. 20S. M*t. MU. 343. Mill. h. T. 3+. Indigofera

Foliis nudis. H. CUJ. 487. Ifat» Indica , Fol. Rosrnarmi ,

Glafti affinis. C. B. Pin. 113. Anil f. Nil Indorum color,

J. B. Hifi. II. p.
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tyds eens Mans Iangte hoog groeit , doch de IHV

gewoone Tamme, welke men op Akkers zaait

en aankweekt, blyft veel kleiner, doordien zy Hoofd*

laagcr gehouden wordt. Men leeft 'er raedc,
1™*'^

als hier te Lande met de Tabak. Niet al-driaï'**'

leen wordt de Grond ten zorgvuldigfte bereid,

maar zo dra de Boompjes, uit de Zaailingen

ïn orde geplant, een Elle hoog zyn opgefchoo-

ten , dan topt menze , om niet in 't Zaad te

fchieten , en deeze afgeplukte Blader - Takjes

zyn het , uit welken de Verwftof gehaald

wordt. Voor 't overige is het Gewas zo fier-

Iyk als de fraaifte Colutéa - Boompjes , doch

blaauwachtig van Loof , gelyk de Wynruic;

en draagt Vlinderbloempjes die bont zyn, waar-

op Trosfen volgen van een menigte kromme

Haauwtjes , ieder op zig zelf naar een Scor-

pioenftaart gelykende.

De manier
(
der bereiding is zo uitvoerig

voorgeteld door Doktor Ranouw, die ook

alle gedeelten van 't Gewas ten uitvoerigfte in

Afbeelding gebragt heeft (*), dat ik daar van

niet behoef te fpreeken. Het zy genoeg, dat

in de Bladen en Takjes van hetzelve die blaau-

we Verwftof zit , welke door aftrekking in Wa-
ter daar uit gehaald wordt, zyndc, het gene

daar in doorzakt , het Lighaam derzelve , 't

welk men droogt en tot Koekjes maakt. Drie

Jaa-

(*) Natuur- en Ktnst - Kalintt. Zie 't Rcgifter op 't

woord indigo. Ook Marchamt, Mtm ie l'Acad. dc Parit, 171»
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ÏII. Jaaren heeft men een Oogst van de zelfde Boom-
A

xiv!
L

PJes >
doch de eerfte leverE dc beste Indië° uit.

Hoofd.
r

l en opzigt van de Behandeling en Groeyplaats

stuk.
verfchilt ook deeze Verwftof zeer. Die uit

tóp™*
71

Westindie komt 4 van een dergelyk Gewas ge-

teeld t geldt dikwils meer dan de Oostindifche

of Javaanfche. Zy wordt aldaar op drooge

plaatfen, van Jamaika en andere Eilanden, ge>

zaaid , en men vindt 'er bovendien insgelyks

een Wilde Indigo , van zelf voortkomende»

Men teeltze ook in de Franfche, Hollandfche

en Deenfche Volkplantingen , doch die uit de

Spaanfehe Westindiën , Indigo <li Guatimala

geriaamd j hoewel , geiyk alle dc anderen , in

Soort eronteiyks verfchiilcnde , is ver uit van

de meefte waarde, geldende fomtvds tot negen

of tien Guldens het Pond, daar die van Barba-

dos naauwlyks zo veel Stuivers geldt ? Men
trekt die Verwftof ook uit andere Gewasfen (*).

xin. ( f3) ^rid5S° met gevMde ovaale Bladen, vet-

bhperm*. langde Tros[én en twêezaadm Haauwtjet.
Twcezaa- t> j

óiRC '

(14) Indigo met gevinde, tfbllige . fiomp Ey-

jirlnua. ronde Bladen , de Steng Heefterachtig.

vcrWr- Dee-

(*) Lv vootbeeld , uit een Soort van Gdtg; op Ceylofi,



D t t d e l r a i a. 543

Dëeze, in d- JndK'n huisvestende , verfchilt irt

door haare Zilverkleurige Wolligheid van alIe
A
™f^-

andere Soorten. De Heer Miller hecftze ,Hoofd-

onder den naam van Anü met gekromde S1
"}'"

8

*^^
ze Haauwen en Trosfen die korter dan hctdria.

*

Blad zyn ,
voorgeiteld. De Jamaikéfche , naar

de CWttf&ï gelykende, vshSloane, dieHee-

ftera'chtig en verzilverd is , met Aairswyze uic

den groenen paarfche Bloemen , wordt van hem

een Wilde Indigo genoemd. De Haauwtjes

van deeze Soort zyn , volgens Linnaü^
Wollig, famen^edrukt, dikachtig) eenigermaate

gewricht, en veekyds driezaadig. De Perfijche

Verzilverde Coronilla van GarcIn is onder

deezen naam geplaatst (*).

ASTRACALÜS.
De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

zyn , een Haauw , die dik is en door een mid-

delfchot in twee Holligheden verdeeld.

Het bevat meer dan veertig Soorten, meesten-

deels Europifche Planten , onder Welken de

twee laatften , als Houtige Stengen of Tak-

ken hebbende , hier t'huis behooren ; naame-

iyk.

C41) Aflra-

Folio brwioribus , Ciu!e Fruticofo. MlLX. Dift. 1. Colütez

affinis Fruticofa Argentea , Floribus fpicatis &c. Su>Mf.Jamt

14». Hijl. II. p. 37. T. i 76. f. 3 .

(*) Iadigofcra Argemea, Burju. Fh Ini, 171,

n. Dm, v. stuk,
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Araaa. ^4I^ Aftra8alus > Me naaiLwlyh een Steng

*xivl" heeft , met een menigte van byna ongejlcelde

Suf
" JVortelbloemen.

XLI - Een zonderling Gewas s dat Tournefort
4Cagfhhs'.m Armenië heefc waargenomen , maakt deeze

achtige.

01"
"Soort uit , welke ook groeit in de Noordelyke

deelen van Afie. Het heeft geen Steng of:

Bloemfcheede , maar Takken , uit den Wortel

voortfpruitende , langs den Grond verfpreid en

als daar tegen aan gedrukt ; bekleed zynde mee

Kleine, gevinde, Haairige Blaadjes. De Bloemen

komen ongefteeld, digtgetropt, aan den Wor-

tel voort : zy zyn geel ; hebben ruige Kelken met

zwartachtige Tandjes , en daarop volgen rond-

actitfge laadde Haauwtjes. 't Gewas is , naar de

aanmerking van Amman, zo dipt, d?.t het ccn

fraaije Aardzoode gelykt. Het verfchilt aanmer-

kelyk met dat vanBuxBAUM. Gmelin heeft het,

in 't vroege Voorjaar, menigvuldig in deWoefty-

nen aan Rivieren in Siberië bloeijende gevonden.

*r*
L
"*K*

Aftra2aïus met een Boomachtige Steng en

tha.

gaCaK

gedoomde BladJleeUn.

(41) Jiflratattis fubacaulos , Floribus num

TOUBNF. Cor. 23. BüXB. Cent. III. p. 21. T
tepens Barbx Joris foliis. Amm. Rutb. 17°.

(42) A/itMgalus - -
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Dit is het Gewas , dat de zo bekende Gom
Dragant uitlevert. Men noemt het, in 't La-

tyn , Tragacantha , eene benaaming van Griek- Hoorei

ichc afkomst, betekenende juist het Nederduit- STÜK*

fche woord Boksdoorn. De vermaarde Tour-^"""
ne fort maakte 'er, onder dien naam, een
Geflagt van , 't welk door den Ridder aan dat

van Aftragalus is ondergefchikt. De Hoogduit-

fche, Eogelfche en Franfche naamen komen op
't zelfde uit , hoewel het van de Franfchen ook
Barbe de Renard en Adragant geheten wordt.

Het groeit in de Zuidelyke deelen van Euro-
pa, aan de Middellandfchc Zee, vooral op het
Zeeflrand by Marfeille , weshalve het den naam
van Marfiliaanfche Boksdoom by iömmigea
voert, en Plukeïtet noemt het Aftraga-

lus van Marfeille , die Hecftcrachtig en gedoomd
is. Het komt ook veel voor by den Berg
Ethna , op Sicilië , en op Heuvels rondom den
Berg Ida van Kandie, alwaar gezegde Tour-
nefort het naauwkeurig waargenomen heeft*-

Een dikke Pen - Wortel , die in de Opper-
vlakte van den Grond Houtig is, geeft ver-

fcheide Stengen van een Duim dik, zig in 't

ronde uitfpreidende en neerleggende. Deeze
Stengen zyn hard en Spongieus , bevattende

veel Gom tusfehen haare Vezelen, en met een
rimpelige bruine Schors, die een Linie dik is,

Mtnsp. 3 stf. CSB. Prtv. ju. fi. Tragacaiith* affinis tanugi-
Qofa f. Poterium. C. 1, Pm. Jgï . gkon. Oritnu 22*.Tiag*»
«ntha altera, Pptcdum forre. Clus. Hijt%

Mm
P. DS1UV. STUK.
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III. omkleed. Zy verdeelen zig in een digt Loof

*™f
U

van ontelbaare Takjes , welke fterk gedoomd
Hoofd- zyn , en zig onderaan byna als dood vertoo-
STVKm nen, doch boven bezet zyn met menigvuldige

tügt,
1 Vinblaadjes , zes , zeven of agt wederzyds aan

een Rib of Bladfteel , die aan 't end in een

fcherpen Doorn uitloopt, geelachtig van Kleur.

Aan de enden der Takjes komen uit de Oxels

der Bladen Vlinderbloemen voort, bleek paarfch-

achtig , met een groote Vlag. Negen Meel-

draadjes zyn famengevoegd tot een Scheede,

die het Vrugtbeginzel omwindt, en het tiende

is op zig zelve los en vry. De Styl is EIs-

vormi£_£n heeft een klein Homp Stempeltje.

De Kelk is a
T

> een Peperhuisje, Wollig en

grys. Op de Bloemen volgen dikke tweehol-

lige Haauwtjes , met eene witte Wolligheid be*

fprengd, die kleine Nierachtige Zaadjes inhouden.

Gom De natuurlyke reden der uitdringing van de
Dragant. Gom Dragarjt) kan aangemerkt worden te be-

Itaan in het verfchroeijen der Vezelen van

den Bast, door de Hitte van de Zon, worden-

de tevens het Gomachtige Sap, dat binnen de

vooze zelfHandigheid vervat is, door die zelf-

de Hitte zwellende , naar buiten geperst, en

dan, aldaar flollende onder 't uitzypelen, ver-

krygt het die gedraaide en Druppelachtige ge-

daante , waar in de Gom Dragant ons uit de

Levant toegebragt wordt. Men kanze ook door

gemaakte InfnydiDgen , zo uit den Stam , als

nït dén Wortel van 't Gewas, bekomen. Hoe

witter en Wormachtiger dezelve zy, hoe be-

< ter*



ter. Haar Lymerjgheid , dienftig om Poeijers ITU

en andere dingen tot een Deeg te maaken, is
AF^EÈ*

Wereldkundig. Inwendig is zy van dergelykc Hoofd-
verzagtende hoedanigheid als de Arabifche Gom

,

STUK-

en wordt derhalve , zo enkeld,. als in famen-^"***
gefielde Geneesmiddelen , gebruikt,

Hier komt nog by, een Gewas, dat de ver-

maarde To urne fort als een tweede Soort

van Boksdoorn opgetekend heeft, en hetwel-

ke zo wel in Spanje, als in Klein Afie, fchynt

te groeijen. Dit noemt Clusius een twee-

de Tragacantha en verbeeldt zig, dat het wel
kon zyn liet echte Poterium , waar van D i-

oscorides onder de Geneesmiddelen meU
: - kwam gr^oteiyks met de Ge-

woone MarfiUaanfche Boksdoorn overeen , en
groeide veel op drooge dorre Heuvelen , by
Kadix en daaromüreeks. Des Winters , eek
ter, kwam het geheel Bladerloos voor, terwyl

de gewoone Boksdoorn alsdan, zegt hy, zy.

ne Bladeren behoudt. In de Velden, by A-
leppo, groeit het insgelyks, wordende van het

Landvolk Megasac geheten, en als een Bewaar-

middel tegen Betoveringen in de Huizen en Ver-

trekken opgehangen. Van Morison wordt

deeze Granadqfche Tragacantha, met afvallende-

Bladen en cene witte Bloem , getyteld.

P S O R A L E A*

Dit Geflagt heeft den Kelk als met Eeltig*

Mm a gtiö*
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III. Stippen befprengd en een Haauwtje, dat een-

zaadig is , van naauwlyks meer langte dan de

Hoofd- Kelk. De Ruidigheid der Bladen geeft 'er den

£™man
' Agttien Soorten , meest Heefterachtig , ko-

men in hetzelve voor, als volgt,

i. ( i ) Pforalea met Liniaale Finblaadjes en

hfnaïa*
Bloemen in de Oxelen.

Yinbiaège. ^ Gewas ^ gemeenlyk Qenijla Ruteri ge-

naamd , is van Hermannus Afrikaanfche

eenzaadige Boom , naar de Brem gelykende ,

met blaauwe Bloemen en gevinde Bladen, ge*

hete».—A*n_cte kanten der Beeken in woefte

Velden , by de feeze Heefter ,

Zegt hy , weelig , en brengt in 't eerst drie

Blaadjes op een Steeltje voort; doch vervolgens

krygt dezelve fmalle groene gevinde Bladen,

die ruuwachtig zyn en de Takjes zeer digt be-

kleeden , welke , van beneden tot boven , om-

ringd zyn met bleekblaauwe Vlinderbloemen,

in langwerpige ,
Vliezige , vyfdeelige

, ruige

Blaasjes, ieder een enkeld , zwart , glinfterend,

Nierachtig Zaad bevattende, dat met een dun

bruin Vliesje , als met een eigen Scheedje, is



D I A D 1 L F H I A. 54p

en ruig.

O) Pforaica met drievoudige Blaadjes, die^™1"

Wigachtig zyn , met een agterwaards ^
krom Doorntje ; de Takken met Bloem* Pfir*Um.

hoofdjes aan 't end. g£*SÏ.
de.

De aanhaaling van Plükenetius moetPI - xxi*«

uitgemonfterd worden volgens den Ridder, en
's'

**

derhalve zou nog geen Afbeelding uitgegeven

zyn van deeze Soort. Ik heb aanzienlyke Tak-
ken , van de Kaap overgebragt, die tot geen
andere fchynen te kunnen behooren. De Af-
beelding , Plaat XXIX. Fig. ftelt een
gedeelte van zodanigen Tak voor, welk de
overeenkomftigheid doet blyken met de opgaa-

ve van Limbus , die zegt : „ het is een

3 , Heefter met zydelingfe enkelde Bloemen
,

„ zonder Blikjes , hoekige Takken , die niet

„ ruig zyn , en Wigvormige Blaadjes." Ik
heb verfcheide Bloempjes daar van ontleed,

en had dus gelegenheid om de dcelen der Vrugt-

maaking ten naauwkeurigfte , by Vergrooting,

in Plaat te doen brengen, als volgt.

De Kelk B is eenbladig, in vyven verdeeld,

met de bovenfte Slippen minder diep gefchei-

den,

fi) Pfiraka Pol. tematls, Foliolis Cuneiformibus recnrva-

Cuneifoiraibus &c. R. Lugib, 373, Gcnifta- Spartimn Aft!
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III. den, de onderfte Slip Schuitswys' hol en was
A
*xiv.

L
' grooter ; allen bruinachtig met roode Pukkels.

Hoofd- De Bloem Vlinderachtig geaderd, geftrcept.

stuk* De Vlag h bIeek Violet, byna rond, van onde-

Ten met een dikken geelen Nagel : de Vleugels

c, d Halfmaansvvys' Homp , geelachtig , met

bruine Streepjes en lange dunne Steekjes: de

Kiel e tweebladig , kort en Homp , ieder helft

een groote zwarte Vlak hebbende en een lang

Steeltje.

De Meeldraadjes , als by ƒ, uit een Scheede

voortkomende , die het Vrugtbeginzeï op den

bodem des Kelks omvat. Negen van dezelven

zyn famengegroeid , maar het tiende is een groot

end vvegs öp z't zelve, van de anderen afge-

fcheiden. Haar Knopjes zyn rond. De StyS

vertoont zig by g. Hy komt van 't Vrugtbe-

ginzeï , door de Scheede der Meeldraadjes , en

loopt, zo langs dezelven, doch doorgaans zig

omkrommende , uit in een geknopten ruigen

$tempel.

Het Frugtbeginzel > reeds aanmerkelyk aan-,

gegroeid , by h vertoond , is een Haauwtje met

één Zaad.

By i is een Slip van den Kelk , met fterke

Vergrooting , afgebeeld , om de roode Klierach-

tige Pukkels , waar mede die bezet zyn , te

vertoonen. By k is, op dergelyke marnier»

een der Blaadjes voorgefteld; waar uit, in de

cerfte plaats, derzeiver volmaakte Wigvormig-,

beid, ten anderen de agterwaards omgekromde.
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Doorn aan 't end , en eindelyfc , de zwarte Ut
Vlakken, waar mede zy befprenkeld zyn, zig^yf--,
openbaaren. Het eenigfte is , dat ieder BloemHoofd-

cwee Blikjes heeft , en de Bladen of EJadftcel-
STÜ^*

tjes kleine Elsvormige Stoppeltjes.

(3) Pforalea met drievoudige Jlomp ovaale Bla-

den, agtermards krom gedoemd, en Ey- B/lala*a%

ronde Bloem -Aairen. \

Geblikte.

De grootte van de Blikjes, die fpitsEyrond,

op de kanten gehaaird , en byna van Jangte als

de Bloemen zyn , onderfcheidt deeze Soort

meer, dan derzelver tegenwoordigheid. Ber-
ciüs heeft gedagten bynaam deswegen daar

aan gegeven. Men acht het Kaapfdi Ge-
was , dat Commelyn Heejlerachtig Afri-

kaanfeh Drieblad ,
met een paarfchachtige Bloem

,

getyteld heeft, hier mede overeenkomftig
; doch

de Afbeelding is niet naauwkeurig. De Bla-

den zyn byna ongefteeld ; de Blaadjes ftomp

ovaal , glad , geftippeld , met een uitgeftrekt

Doorntje aan 't end , hebbende Lancetvormi-

ge Stoppeltjes. Aan 't end der Takjes komen
ongefreelde Bloem -Aairen voort , wier Kelken
Haairig zyn , met de vier bovenfte Slippen zeer
fmal en puntig; door de gezegde groote Blik-

jes

O) Pf.rtha Fol. ternatis obovatis recutvita-mHcronat»,
Spicis ovatis. Mdnt. 2«4 . Bkrc. C*/>. 224. Trifolium fruticans.
Sp. JW. , „. FABB. HO.». II. p. 3;. Tnf.UAft.ftu,
ÖrtM.CoMM. H*rt, II, p, T. iot.

Mm 1
p. Dsel. v. stuk*
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HU jes van elkander gefcheiden. Dus ziet men
,Afdeel. dat myne afgebee ]de niet bedoeld wordt met

Hoofd- deeze Soort.

iv. CO Pforalea met drievoudige , langwerpige »
Spkata jiompe Bladen en Rolronde Bloem- Aai*

Deeze , ook een Kaapfche , is een Heefter

met overhoekfe a ronde, regtopftaande ruigachti-

ge Takken. De Blaadjes langwerpig, ftomp,

(zelden met een klein flap Puntje) geftippeld

;

flaauw gehaaird , met hun drieën op een zee/

kort Steeltje. Aan 't end komen ongedeelde ,

Rolronde, enkelde Aairen voort, van Bloemen
t vn r en ruige Kelken hebben mee

korte Tandjes , door Elsvormige Blikjes van

een gefcheiden.

(5) Pforalea die Bladerloos is , maar zeer kor-

te gefpitfte Stoppeltjes heeft, die naar de

Bloemen toe als Schubswyze op elkander

leggen.

De Heer Bergius merkt aan , dat de Bla*

den aan deeze Soort, die zeer fraay door BaEYi*

is afgebeeld, wel niet oncbreeken, maar datzy
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Elsvormig en fpits zyn, byna een Nagel lang, Öt
komende niet voort dan aan de tederfte Tak-

Af
x
d
i^

iJ

jes en derzelver Toppen , en ligt afvallende : Hoofd.

terwyl de Stoppeltjes , van Eyronde figuur , klein

,

STUK*

fpics cn ttyf , altoos aan de Takken en Tak-^^**"

jes overblyven. De Bloemen komen , aan der-

zelver Toppen , op Schubbige Steeltjes zegt

hy, byna enkeld voort.

(6) Pforalea met de onderjle Bladen driev&u- vr.

dig , de boven/ten enkeld en Lancetsv

Elsvormig. 'Sc «

Uit de Oxels der Bladen komen , in deeze

,

zydelingfe tropjes voort van Haairacbtige Bloem-
fteeltjes , zo lang als de Bladen , hebbende in

'c rnidden twee Loriteiachtige Blikjes.

(j) Pforalea met drievoudige Bladen , de Blaad- Vlu
jes Jiemp Eyrojid , met kromme Doorn-

tjes , drie Bloemen by elkander , onge-
IHSCt

Jleeld.

Dit is een Heefter met ftyve ruige Takken.
De Bloemen komen ongefteeld, drie by elkan-

der, dikwils op drie plaatfen , aan het end der

Takken voort en zyn Violet van Kleur , met
ruigachtige Kelken.

(t) Pfo.

^)^-P/9r*fc«FoI.inferioribas ternatis, fiipctioribuj fimpü.

(7) Pforalea Pol. ternaris , FoHolis obovatis recurvato-

Mm 5
IL Dau V. SHIK.
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III. (8) Pforalea met drievoudige , Jlomp Eyrond?
A
™?$^ uitgermde Bladen ; een kruipende Steng;

Hoofd. <fe Bloemen bykans Kroontjeswyze.

VII

* Het Gewas heeft kruipende , Wortelfchie-

tende , byna Houtige, zeer lange, zeer Tak-
Ktuipcnde,

kige , Stengen. De Bladen zyn geftippeld

,

ftomp en naakt. Op zyde , zo wel als aan de

enden , komen ongefteelde Kroontjes , van blaau-

we Bloemen, voort. Deeze, en alle de voor-

gaande, hebben haare Groeiplaats aan de Kaap

der Goede Hope.

ix. (9) Pforalea met alle Bladen drievoudig, de
Mitumm*.

Blaadjes Lancetvormig met gladde Steel-

Stinkende, tf«j, m Hoofdjes - Bloemtn,

Deeze Soort groeit natuurlyk in de Zuidely-

ke deelen van Europa, Spanje, Italië en Pro-

vence, meest op Heuvels aan den Zeekant. Zy
heefteen onaangenaamen Reuk , als die van Joo-

denlym , 't welk 'er den bynaam aani geeft.

De Franfchen noemen het deswegen TrefleBi-

tuminwx of fomtyds Stinkende Klaver. Dien

Reuk,

(s) Pferale* Fol. ternatis obovatis «marginatis , Caule t*.

^(9) PfortU* Fol. omnibus ternatis , Foliolis Lnnceolatis ,

retiolis lavibus; Floiii»us Capiiatis. H. Ups. 225. TiifoL Ca-

pitulis fubrotundis , Cal. Ventricofis , Caule Arborescente.

H. Clif. 373- Trif. Bitumen ledolens. C. B. Pir.. 327. Tri-

folium bituminofum. Don. Pmpu $66. Trif.1. Bitumen

redolens anguftifoüam. EoERH. Lutü, II. P- 32. Trif.

Bituminofum inodoium. ll$U T, II, T. J.



Reuk, evenwel , raakt het kwyt door de ver- m
andering van Groeiplaats. Men trekt de Bla- Afdeel.

den als Thee, en gebruikt dit Aftrekzei tegen HooJd-
de Opfcygiog en Moederkwaaien. stuk.

't Gewas is Hecfterachtig met dunne Rys-' P"«*.<
jes , ten grootften deele opgeregt , van twee

-"**

Ellen en hooger. Deeze geeven lange Blad-
fteelen uit, met drie Eyrondachtige Bladen, die
groot en zwartachtig zyn, aan 't end; uit wel-
ker Oxelen de Bloemfteekjes voortkomen , met
Kroontjes van blaauwe Bloempjes, en daar op
volgen ruige Zaadpeultjes.

De Heer Bergibs haalt deeze Soort ook
aan ^onder^ zyne Kaapfche Plantgewasfen, heb-

den , die door de gladheid der Kelken ^welkc
in de Europifche ruuw zyn , verfchilt , en , wat de
fmalheid der Bladen aangaat, nader overeenkomt
met de fmalbladige

a van Boerhaave gemeld,
Zyn Ed. bevondt in dezelve , dat van de tien

Meeldraadjes één flegts ter halver wege van
de anderen, die tot een Scheede famengegroeid
waren, afgefcheiden was. Men kanze derhalve
niet volftrekt DubbeJbroederig noemen, gelyk
de andere Soorten By

(*) Verfcheide Ceüagten
, in deeze Rang der Tienmanni-

«en hebben, gelyk ik Bladz. 442 . aanwecs , a]Ie de Med.
draadjes famengegroeid

, doch dit Geflagt is met veele an-
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III. By Montpellier heeft het Gewas van
A
Svf

L ' deeze Stinkende Klaver, zo de Heer Goüan
Hoofd- aanmerkt , de hoogte van een Menfch ; de
stuk» Blaadjes zyn Lancetvormig en zeer glad; de
^«"•««-«Blikjes Eyrond : de Haauwtjes loopen uit in

een Degenvormige Punt. Het is, volgens Ga,
ridell, zeer gemeen in het Diftrikt van

Aix in Provence en volgens Camerarius
door geheel Hetrurie bekend. Indien men 't

in Duitfchland , van Italiaanfch Zaad, voort-

teelde , en dan van dat Gewas wederom Zaad

won , bragt hetzelve een Plant voort zonder

Reuk.

x. fi°) Pforalea met alle Bladen drievoudig j de
Clanduit. BmjJèT-ZzTKttrnTmg ruuw gefteel£ h de

Geklierde Bloemen aan Aairen.

Deeze , in Chili waargenomen door Pater

Feüillee is een Boompje, dat zig al-

daar

„ Meeldraadje is , gelyk in de Geklierde en Amerikaanfche ,

„ onderfcheïden "
, en daar op vraagt : „ zyn deeze derhalve

„ ook van een byzonder Gefljgt "? Ik denk dat hier een

Drukfeil fchuile, en dat men , in plaats van Stamin Atcimum.

4i/iin£tu>m : Het t.ende Meeldraadje is niet of naauwlyks on-

derfcheiden.

Fetiolis fcabris , Flor. Spicatis. Pfor. Fol. omn. ternatis ,

Jovis triphylla Flwe ex albo ccerulco. FBUH.L. Fermv. III.

T. 3.

(*) Men heeft ,d
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daar eens Mans Iaiigte hoog verheft, hebbende IIï;

den Stam by den Grond omtrent twee Duime» ^™J*
Li

dik. Het geeft verfcheide Takken en Takjes Hoofb-

uk, waar aan Bladfteelen met drie Bladen aan ,TUK4

't end , het middelde grootst , de geheele Op-
irfa

eea,rt%

pervlakte geltippeld hebbende , doch anders

fchoon groen en zeer fpits , het grootfte by de

drie Duimen lang. Sommige kleineren komen
uit de Oxelen voort en aan 't end der Takjes

de Bloemen, die kleine Tuiltjes maaken. De
Haauwtjes zyn zeer kort en byna ovaal , een-

zaadig. Het Loof heeft den Reuk van Wyn-
ruit, en wordt van de Indiaanen tot verfchei-

de Geneesmiddelen gebruikt.

(i3) Pforalea met gevinde Bladen en Oxcl- xmu
Aairen. ^ntafbyU

De Lotus . achtige Golutéa uit Oostindie , met bl^sS*"

famengehoopte Haauwtjes , van Plukenet
,

wordt hier t'huis gebragt. Door den Heer
Jacqüin is deeze Soort, by Karthagena in

de Westindiën, waargenomen, alwaar zy een

regtopftaande Heefter was
(van vyf Voeten

hoog , met gevinde Bladen , van een of twee

Dui-

ru gefield , doch deeze Pater zegt , dat hy hetzelve in een

Valey van Chili , op drieendertig Graaden Zuider Breedte,

rondt.

3.7. Hijl. 206. Colutea enneaphyllos Lotoides , Siüculis con*

!I. Bttu V, 5x0%
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MI. Duimen; de Vinblaadjes doorgaans vyf, ovaal-
A
x
>

i v
EL

' achtig ,
uitgerand , glad , gedeeld , een half Duim

Hoofd- lang. Deeze Blaadjes waren op de Rug mee
stuk.

Biaasjes getekend , welke zig als Stippen ver-

nÏ^T™' toonden , gelyk in het St. Jans Kruid , vol van

een Lymerig Sap , niet aangenaam ruikende*

Zagtjes gewreeven, kleurden zy hier mede de

Vingers geel , zo dat men 't 'er naauwlyks kon

afwasfehen, en , in koud Water geworpen, ga-

ven zy daar aan een zeer fchoon geele Kleur*

't Gewas heeft digte , enkelde, kort gedeelde

Aniren, van roodachtige Bloempjes, wier Kelk

niet geftipoeld is. De tien Meeldraadjes zyn

famengegro'eid , en dus , ais ook in andere op-

ftaan , tusfehen de Geflagten van Pforalea en

Ebenus.

L • T ü s,

Een ronde fpits gepunte Haauw, met Rol-

ronde Zaadjes : de Vleugels van de Bloem aan

de bovenzyde overlangs famenluikende ; een

Pypachtige Kelk : dus zyn de Kenmerken op-

gegeven van dit Geflagt.

Onder de Soorten van hetzelve komen 'er

voor, die de Bloemen en Haauwtjes tot een

Hoofdje vergaard hebben, en hier van zyn eeni-

gen Heeflerachtig, als volgt

03)
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(13) Lotus met rondachtige Hoofdjes

geregte tuigt Steng en Eyronde j

tjes. Hoofd»

Dit Gewas groeit in Languedok, Provence I1IL
Italië en de Levant, op ongebouwde Heuvel-

achtige plaatfen. Het is een Heefter met on-^'iSge".

gefteelde Bladen , aan de Stoppeltjes in grootte

gelyk 3 draagende aan het end der Takken plat-

te Hoofdjes van zeven of negen Bloemen, die

de Kelken van onderen rood en Wollig heb-

ben , de Vlag vaal , de Vleugels witachtig ,

den Kiel aan de tip zwart. Men noemt het,

in Vrankryk , le Lotier ou Trefie HemorrJioidal

volgens den Heer Gouan, door wicn de Lo-
tus Hamorrlmdalii van Tourinfefort hier

ook is t'huis gebnrgr.

(14) Lotus met rondachtige Hoofdjes, een op- xrv.

geregte Steng , vijfvoudige Bladen en %-G^^
ronde Haauwtjes. Griekfche;

Dee-

Monsp. 39S. GIS. Prtv. 513 GAB* *4ix. 29J. TOURNF.

Infi. 403. Lotus. Caule Frut.Flor. Cap. depresfis , Calycibus

Lanigerts. H. Clif. 332. R. Lugib. 327. Lotus pentaphyllos

Siliquofus yillofus. C. B. Pin. 332. Lotus polyceratos Fru-

tesc. incana alba. Mor. Hifi. ir. p. 177. s. *. T. i«. f. 14.

Lotus incana. Rl7. Tetr. 191. Oxytiiphyll. alt. Scribonii Sec.

LOB. leen.

(H ) Lotut Capit. fubrot. Caule erefto , FoL quinatis
, Legu-

«inibits ovntis. M*nt. 10+. Lotus Graeca raaritima , Felia

g*.»mo & veluti Argenteo, TOüRNF. Ctrt 27.
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Hl. Deeze komt voor in de Levant, in Grie-
Af
x
d
^
EL!

kenland en in Arabic Zy is als een middelflag

Hoofd- tusfchen de voorgaande, en volgende Soort ,

stuk. hebbende een regtopftaande Steng met witte

Tinman- Bloemen , kleiner dan in de Ruige en grooter

dan in de Regte Lotus. De Haauwtjes zyn

Éyrond. Van allen verfchilt zy door vyfvou-

dige Bladen buiten de Stoppeltjes , die langwer-

pig gelyk in de voorgaande , niet Hartvormig

•gelyk in de volgende zyn. Men heeft zulks

in de Akademic - Tuin van Upfai waargeno-

xv. (15) Lotus met byna Klootronde Hoofdjes , een

r-ci-J!" °Pzeregte effene Steng en regte gladde

Deeze komt op de zelfde plaatfen en nevens

de Ruige voor, zegt Goüan, groeijende tot

eens Mans langte hoog. Zy heeft de Blaadjes

Homp Eyrond met een Puntje; de Stoppeltjes

byna Hartvormig , eens zo klein als de Blaad-

jes, doch de Bloemfteeltjes langer dan die, met

zeer kleine Blikjes, van het Hoofdje afrtandig.

De

(is) Lotus Capit. fubglebofis, Caule erefto larvi, Lesutn.

reftis glabrts. Lotus viilofosaltisGmusFloreglomento. Toubwf.

Inft. 40 j. Trifolium reft. Montpesfulanum. J. B. WJl. II.

p. 359. Lotus Libyca. Riv. Tttr. 192. Lotus Caule Fruticofï»

&c. H. Ups. &c Lotus Siliq. glaber. Flore rotundo. C. B.

JPin
% 3 jz. Lotus polycetatos hirfuta alba Sec. Mor.

II. p. 177. S. 2. T. 18. f. 13. GOUAN, Mcnsp. 395. GtMt

Pnv. ji 3 . G*B.,Aix. 294.
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De Haauwtjcs zyn zo lang als de Stoppeltjes. IIT.

De Hoofdjes bevatten ieder meer dan twintig
AF™yC

Bloemen , veel kleiner dan de Blaadjes, zegt Hoorn-

de Ridder. Deeze, zo wel als de voorgaande, 3 rü,v\
is Feelhoornige Lotus by Moki son getyteld.^?"**"

Een plat Wentcltrapswys' gedraaid Haauw-

tje : en de Kiel der Bloem van de Vlag afge

boogen , maakt de Kenmerken uit van dit Ge-

flagt , waar in de twee eerfte Soorten tot de

Heeftcrs behooren, als volgt.

Cl) Medicago met een Boomachtige Steng » de ,

"Haauwtjes Maanvormig en gcUd effen-'.

Dit Gewas , by L ó u ü l ui anderen zeer

wel afgebeeld , wordt voor den Cytifus der

Ouden aangezien, en het zou de Cytifus zyn,

daar Dioscoiudes van fchryft, groeijende

een of twee Ellen hoog, driebladig als de Kla-

ver en geheel grys of witachtig va» Kleur.

Men hadt denzelven van 't Eiland Rhodus door

geheel Griekenland voortgetceld , om dat hy zo

Cr) Mtiknvn Legurainibus lunatis wargïne intesernmis

Ciule Arboteo. Sysu N*t. XII. Gen. 899. p. 505. Vtg.TMl.

p. J77- H, Cliff. J7«. Ups. 230. K. Lugtt. } ga. AIill.

Di[f. T. 17J. CytifUs incanus Siliquls falcatis. C. B. Pin.

385». Cytifus Marantha:. Lob. Ie. II. p. Cytifus ut cxi~

fKmatur. Dod. Pempt. 5 69. Medicago trifolla fmtescens incar;a,

Nn
H. D3EL, V. StoS»
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ffi» veel Zuivel uitleverde. In Italië,
A

xiv
BUwas dit Gewas zeldzaam, komende alleenlyk om*

Hoofd ftreeks de Stad Napels voor. Het is Takkig,
8TÜK

' en bereikt fomtyds wel de hoogte van drie of

mgl?
man

' vier Ellen. De Bladen hebben geen aangenaa-

men Reuk. De Bloemen zyn als die van Brem

;

de Haauwtjes als een halve Maan
,

gelyk de

Tuinlieden gebruiken
,
gekromd , zeer plat. Het

Hout is zeer hard en bruin ; zo dat fommigen

dit Gewas voor den Heefter, die het Roozen*

Hout voortbrengt, gehouden hebben,

n. (2) Medicago met een regtopjlaande zeer Tak-

^Sgfni*"
kige Steng en getropte Endbloemen.

fchc
" Deeze Soort , in Virginie huisvestende, is

mede Hcefieracliti^ en ^elvkt naar de Barba

Jovis ,
zogenaamd. Dc Bladen, drie aan een

Steeltje, zyn insgelyks gedekt met eene gryze

Wolligheid. De Bloemen , rood en wit bont,

komen van het midden tot aan den top der

Stengen uit digte Bladeren voort. Het Zaad-

huisje is klein , femengedrukt, gefpitst, bevat-

tende een enkeld Nierachtig Zaad.

XV. HOOFD-

(ï) Mtiieagt Caole erefto Ramofisfimo, Floribus fasck*-

htfa teojtfnolibus. Grom. V%r%. stf. Loto affinU uifoliata

fmtescens glabra, Fi.uk. Mant, 120,
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XV. HOOFDSTUK; H<S*"
STUEa

Ècfchryving van de Vee lb roe der ï ce
Heesters, Polyadelphia , in wier Bloemen

de Meeldraadjes tot verfcheide Lighaamen fa-
mengevoegd zyn , die ah de Voetfiühken daar

\7eel Boomen , gelyk wy- gezien hebben * ,

*

{V doch weinige Heefters en Kruiden, naarbi.i«™*'

het getal der Geflagten gerekend , komen in

de Agttiende Klasfe van het Samenftel der Se-

xen » dc Polyadelphia bevattende , voor. Het
eerfte derzclvcn voerc den naam van

MüNCHAUSIA.
Naar den Baron van Munchausén,

niet minder in het onderzoek der Plantgewas-

fen dan der Dieren thans verm^rd, door wien

dit Chineefche Gewas is afgebeeld en befchree-

ven.

De Geflagts - Kenmerken zyn ; een zesdeeli-

ge dikachtige Kelk: zes Bloemblaadjes die gena-

geld zyn : zesmaal vier of vyf Meeldraadjes

;

het Vrugtbeginzel boven , hebbende een Draad-
achtigen krommen Styl.

De eenigfte Soort (i) , die we-ens haare i;
'

Schoon^Ü-
Sieilykc»

<i) Manchaufia. Syst. Nat. Vtg, xm, g«11» 132;, j>.

Nn % 5t%
VU Dttfc, V, S**»
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Cl. Schoonheid den bynaam voert, is een Boompje
*f

£*f
L

' met ronde gladde Takken. Het heeft de Bla-

Hoofd* des overhoeks , gefteeld, Eyroud of langwer-

STUK* pig Eyrond , gefpkst , effenrandig, glad, van

onderen bleeker. Aan 't end der Takken draagt

het een regtopftaande famengeftelde Bloemtros*

De Groeiplaats is in China.

Dit Geflagt heeft den Kelk in vyven ver-

deeld en vyf Bloemblaadjes, 't Getal der

Meeldraadjes is menigvuldig , die van onde-

ren in vyf Troppen famengegroeid zyn. De

Vrugt is een Zaadhuisje.

Onder de menigvuldige Soorten van dit Ge-

Aagt, daar het^^^^RïF- Jans Kruid in be-

greepen is- , komen ccnigc Uiihccmfche , die

.Heefter- of Boomachtig zyn, voor, en wel

meest de zodanigen, die vyf Stylen of Stem-

pels hebben, als volgt,

i». (O Hypericum met vyfwyvige Bhemen, een

H£e

u4rT Heefterachtige Steng, de Bladen en Tak*

ea
Middd. *» «* ^tekens.

landfch.
Dee"

581. Mi*U 243. MUNCH. H*MV. V. p. 3-J7. T. JJtf.MUBR.

J°l*Kt, Gott. Pr*f. cutn Icone»

(1) Hypericsm Flor. pentagyni*, Caule Frutïcofo, Fol.Ra-

mlsque Cicatrifatis. Syst, Nat. XII. Gen c,oz, p. 50,.

«III. p. J82. Mi Li.. Bi3. T, j+. Hyp. ïl. pentag. Fol. &
B-amis Verrucofis. H. Clif. 380, R. LuSdk. +73. Hypericum

fi*c Ascyram Frut. magno Flore. MAGN. C6*r. z«o. MyrtO-

Citow ïenasei, Ctus. Hijl. I, p. 68,



Deeze, op 't Eiland Majorka, een der Ba- III.

learifchen, en dus in dc Middellandfche Zee Afdeei*

groeijende , is een Heefter die eenïgermaateHoorïh
naar den Myrtus , eenigermaate naar den Ci. STÜK»

ftus gelykt. De Stengen zyn vierhoekig, als

met Trosjes van Klierachtige Stippen befprengd;
de Bladen geboogen , aan den rand met Wrat>
tige Klieren: de Bloemen, die zeer groot zyn,
komen aan 't end der Takken voort.

Ca) Hypericum met vyfwyvige Bloemen
, een n

Heefierachtige Steng ; de Bladen Jmal£*1»™'

Lancetvormig.
v^jnifch,

Deeze
, in Virginie huisvestende

, vol^ns
den vermaarden Kalm, is een Heefter met

Takken ca Uiaden als van Ros-
maryn of Lavendel , die glad zvn. De Bloe-
men maaken, aan 't end der Takken, een ge-

gafFelde Tros , van drie of zeven Bloemen ,
die vyf zeer dunne Stylen hebben. Het Zaad!
huisje is Eyrond , van langte als de Kelk, die
Lancetvormig is en ftompachtig

, komende in
langte met de Meeldraadjes overeen.

(3) Hypericum met vyfwyvige Bloemen , die
IIr

ruig- Hyper'***,

fi) Uyp'ucum Flor. pentagynïs , Caule Fmdcofo, Foüis^S&K
Lnean-Ianceolacis. Hyperion* Flor. pentng. Cal. obtufisSta™** Cor. ^r-ui',,, Caule efedo Herbaceo, Mijll.



jöo* Veelekoedeuige Heesters.

KB
AfDEEL.

ruigbladig zyn , de Bladen Eyrond,

Steng Bpomachtig.

Op 'c Franfch Eiland Cayenne, aan de Kust

van Zuid- Amerika, is die Gewas gevonden, 't

welk een Boom' maakt van agttien Voeten

hoogte, volgens den Heer Jacqu.in, die X

zelve op Martenique , in de Tuin der Jefui-

ten, hadt gezien. De Bladen waren Eyrond

met zwarte Stippen 3 gefteeld ,
effenrandig

,

twee of drie Duimen lang:, de Bloemblaadjes

vyf in getal , van binnen zeer ruig, eens zo

lang als de Kelk, die ook vyfbladig was. Vyf

Honigkliertjes , van langce als het Vrugtbe-

ginzel, waren beurtlings geplaatst tusfehen de.

yyfj yoetilüWen^ÊFlZ?' Penfedswyze verdeel-

den in menigvuld%[e Meeldraadjes , een weinig

langer dan de Kelk , met zeer kleine ronde,

fyleelknopjes (*). Het Vrugtbeginzel was Ey-

rond ea hadt vyf Elsvormige Stylen , met

ilompe geknopte Stempels. Van dit Gewas,

hadt men de Vrugt nog niet gezien. Het

droeg fcmengeftelde Trosfen aan 't, end der.

Takken. Men hadt het, onder den naam van,

Amandelboom van Cayenne,, op Martenique ge-

bragt.'Naar de Lafianthus, die thans onder dent

Gefiagtnaam Gordonia van dit Geflagt is uitge-_

monfterd. *
3
fchynt het veel te gelyken.

(4) Hy«



f4) Hypericum met vyfwyvige Bloemen, de Hl.

Bladen efenrandig van onderen grys
,

Ap
5y?**

de Vrugten Bejk - achtig , de Steng Boom Hoofd-*

Deeze, in Mexiko huisvestende volgens D.'J^j^*
Mot is , is een Heefter van drie Vademen™*^
hoog, regtopllaande , met vierhoekige Takken jg?ndf

**"

Bladen hebbende van een Span lang
, fpits

Eyrond , gepaard , met korte Steelen : de Bloe-

men komen Pluimswyze aan 't end der Takken
voort: zy zyn geel van Kleur, vyfbladig, uit-

gebreid; zy hebben een Kelk die ook vyfbla-

dig is en menigvuldige Haairachtige Meel-
draadjes , in vyf Troppen ; zynde ieders Voet
een plat Penfêelswyfe kolornrnen^^ncyond^^^
achtige Meelknopjes. Het Vrugtbeginzel is

Eyrond, vyfhoekig en heeft vyf Draadachtige
Stylen ; de Vrugt een Eyronde gefpitfte Befie

met vyf Holligheden, een groot getal langwer-
pige Zaadjes, op twee ryën , bevattende.

Dit geheele Gewas is vol van een Lymerig,
taay , Saffraankleurig Sap , zo wel als 't voor-
gaande. Het komt, wat de Vrugtmaakende
deelen aangaat , genoegzaam overeen met de
Kenmerken van dit Geflagt. De Befïeachtigc

Vrugt, alleen , zou 'er tegen fchynen teftry-*

achtig.
STUK*

(+) Hypericum Flor. pentagynis , Fol.
;

incanis, Caule Arboreo , FruóHbus !;r,_, l ; i

?ia« MARCGR, Brat. Pis, £r*s. i 2 f.



558 Vee i* e hoederi aE Heesters;

III. den , doch in het Androfmium van T o u s-

xyf
L'NEFORT gelykt hec Zaadhuisje ook veel naar.

Hoofd- een Befie.
stuk.

v. (5) Hypericum met vyfwyvige Bloemen , en-

cllZuZ keld aan end der Takken '> de StenS
^vrugtW- hoekig Heefierachtig ; de Bladfin langwer->

pig Eyrond , taay. als Leer.

In Noord - Amerika komt deeze voor, die «le

Steng Takkig, rood, vierhoekig heeft; de Bla-

den een Handpalm groot ; de Bloemen aan 't end

der Takken , enkeld , gedeeld : een Vliezigen

Kelk , die eens zo groot wordt in de rype.

Vrugt : een geele Bloem met geele Meeldraad-

jes cn een rood Vrugtbeginzel , komende de ge-

«'ïf- v ?-n de zevende Soort over-

{6) Hypericum met vyfwyvige * Bloemen , een

vierhoekige Kruidige regtopjlaande enkel-

de Steng , en gladde effenrandige Blaf

s Coria

(6) Hypericum Flor. pezstagynis , Cnule tetragoi

IV. p. 17*. tÏ 69. H. Ups. 236. H. CËf. 380.

mialmis. Mor. Hifi. II. p. 47- Ascyrum insgm

5» P*'«, 2So. Prodr. 130, BUKS. XVI. 2j. TOUBMÏ
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Dit Gewas > dat in Siberië, Kanada en op de HL'

Pyreneefche Bergen , natuurlyk groeit , munt Af°e
v
el«

door de grootte zyner Bloemen en Zaadhuis- Hoofd*

jes uit , onder de Soorten van dit Geflagt.
s ruK*

Het gelykt naar 't gemeene Hertshooy; heb-

bende de Steng anderhalf Elle hoog , rond ,

glad, rosachtig , met bleekgroene Bladen, een

Duim lang, een half Duim breed , rondachtig,

tegenover elkander. De Bloemen , op den top

der Stengen , zyn geel , en beftaan uit vyf Blaad-

jes, ieder een Duim lang, veele Meeldraadjes

van de zelfde Kleur bevattende.

(" 7 ) Hypcricum met driewyvige Bloemen en vn.

Befie > achtige Vrugten; de Steng Heejlcr-
1

\ \

Dat de Bladen , met dc Vingers gewreeven , een
d ' z '

Bloederig Snp afkleurcn , geeft dit Gewas zy-

nen Griekfchen naam , die ook op andere Soor-

ten van St. Jans Kruid is toegepast geweest.

Het tegenwoordige heet , tot onderfcheiding

,

allergrootst Hecfterachtig Mansbloed , 't welk

die Grieklche naam betekent , en men noemt

het , in 't Franfch , Toute Saine. In grootte

der

(7) Hyperkum Flor. trigynïs , Pericnrpiis baccatis, Caule

fruticofo ancipiri. H. Ups. 237. Hyp. Flor. trig. Fr. bac-

cato, Foliis ovatis pedunculo longioribus. H. Cliff. 380. R.
Lwiï. 374. Dalib. Pxr. as. Androfitaurp maximum

GOUAN Monsp, 402. GEÜ. Ptov. 35». TOÜRNF. lnjl, 2 3 r.
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KT. der Bladen munt het uit, by alle andere Eu-
1f*£el* ropifche Soorten van dit Gdïagt. Aan 'c end
Hoofd, der Takken komen meest vyf of zeven Bloe-
txui. n;en

.

} d je bynaeen Kroontje maaken , zo Gou*N
aanmerkt. Het groeit , natuurlyk , niet alleen

in de Zuidelyke deelen van Europa , maar ook

in Engeland, zo Ray aantekent. Hier te

Lande wordt het in de Hoven 'gehouden a

wegens de fierlykheid van zyn Gewas en Blocn

men. Het Loof wordt tegen *t end van den

Zomer donker rood. De Vrugten , die op de

Bloemen volgen , zyn volmaakt als Besfen , eerst

groen , dan rood en eindelyk zwart, een me-

nigte van kleine Zaadjes bevattende.

ïh™uu» (?H fTyrericum met driewyvige Bloemen ,

oiympï- fpitfe Keiken, de Meeldraadjes korter dail

Sympifch. de Bloem , de Steng Heejlerachtig.

Dit Orientaalfch St. Jans Kruid , op den

Berg Olympus in Klein Afie groeijende ge-

vonden , is klein van Blad en groot van

Bloem. Men vindt het by Dillenius en

in 't Kruidkundig Woordenboek van Mille

r

afgebeeld.

C$0 Br*

($) Hyperie** llat. trigvnis ,
Cnlycibus acuti», StamTnihu:

CoroIIa brcrioribus, Caule Fruticofo. ILClif. ito,R.LH#.
5-4 ILL D'9 T. ijl. f- i. Hypericum Montis Olyaapi.

WHEEL. Ui», zzz. DlLL. Ehh. ifU. T. 151. f- I8J. Hy?C-

ikiun pfièotac fiere luagno. TOUB.VÏ. Oft 1$, .
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(9) Hypericum ntót driewyvige Bloemen ; <fc III.

Bladen Eyrwd , gefteeld , effenrandig

<mi*r«n JPW/fg ; <te 5fe»g Heejter-HooVD-

ac//??g vierhoekig. stuk.

Deeze Soort groeit in Bralii. Zy komt inP"*^**,,

Geftalte overeen met de Lafianthus 3 thans
Geaecid "

Gordonia , Voorgemeld. De Steng is itomp

vierhoekig , zonder Stoppeltjes : de Bladen zyn

als van den Citroenboom, gefteeld, fpits, van

onderen met eenige Wolligheid. Een gearmde
Tuil van Bloemen draagt dit Gewas, waar in

de troppen van Meeldraadjes langwerpig en
zeer aanzienlyk zyn.

(103 Hypericum met driewyvige Bloemen en
fiompe Kdkm, de Meeldraadjes korter a.

de Bloem, de Steng HeeJUrachtig. Kanariiöh.*

Dit is een fraay Heefter - Gewas , uit Zaad
van de Kanarifche Eilanden geteeld , dat veel
Bloemen draagt

, en dus tot verfiering ftrekc
van de Openbaare Kruidtuinen. De Blaadjes
zyn hier niet als met Gaatjes doorboord; an-

ders

Of) Hypericum Flor. trigynis , Fol. ovatis, petiolatis, inte-

(10; HjpeHetm Flor. trigynis, Calycibus obtufis Stamin'.
i Corolll l

Lugih. 374. Hyp. Frute

r«nte «mofum copioüs Floribus
, Fruticofuo,. PtUa . Al>a



572 Veeliroederige Heesters,

III. ders gelyken ze veel naar die van 't gewoone
AF
xvf
Usu Jans Kruid; zo Commelyn aanmerkt

Hoofd en de Steng was drie Voeten hoog,
STUK»

xi. (iï) Hypericum met driewyvige Bloemen, de

"^Bokkig! Steng Heejlérachtig tweefnydende.

De Bokkige Stank geeft den bynaam aan

deeze Soort, die op Sicilië, in Kalabrie cn dus

in 't Napelfche , als ook op Kandia aan Bee-

ken groeit. Men vindt het Tragium Creticum

getyteld van Belloniüs. De Meeldraad-

jes fchynen zeer lang te zyn in dit Gewas.

xn. (12) Hypericum met driewyvige Bloemen, de'

^ypK' ' Honigbakjes Lancetvormig ; de Stengen

^^^la^H^fttrachtig. ^ÊÊÊÊÊKÊÊt

Deeze , in Egypte groeijende volgens Jus-
si eu, is een Heefter tje van een Span hoog,

met menigvuldige platte Takjes gearmd ; de

Blaadjes, als die van 't Varkens - Gras , zeer

klein , gefpitst, ongefteeld , langer, nogthans,

dan de Leedjes der Takken : de Bloemen meest

twee by elkander. Een langwerpig Honigfchub-

bet.

(n) Hypericum Flor, trigynis, Stam. CoroIIa fon^oribus

,

Caule Fruticofc ancipiti. H. Ciif, 331. Ups, 237. R. Lugdk.

374. Hyper, foetidum Frutescens minus. Dill. Eltb. ïtz.

Androfaem. foetid, Capit. longisfimis Filatnentis donatis. C.

B, Pin. 2S0. Tragïum. CLrjS. Hijt. II. p. 105.

(i z) Hypericum Flor. trigy
"

•latis , Caulibus fuffruticofo c



betje komt binnen de Nagels van ieder Bloem- n&
blaadje voor. - Het heeft de. gedaante van een'

1™*21*

Heyachtig Plantje, dat op Zandige Velden Hoofd.

groeit.
8TÜK-

XXXII 1.1

(33) Hypericum met tweewyvige Bloemen en ü0?fc{™'
zeer Jmalle Blaadjes.

Dit kleine Heefterachtige Virginifche St. Jans
Kruid, met Takjes als Paardeitaart , van Plu-
ken et, heeft, volgens den Heer Clay-
ton, een vierkante ruige Steng, met zeer
kleine ruige Blaadjes , die zo digt tegen de
Takken aangedrukt zyn , dat menze naauwlyks
kan zien. Dé Bloemen zyn Goudgeel.

(34) Hypcricunyj^^^^ ^to^^

Dit Chineefche -Gewas, het een igfte onder
de Soorten van dit Geflagt dat een enkelen

Een^v'*

Styl heeft , voert deswegen te rcgt den bv-
naam van Eenwyvig. Het heeft, volgens denHT ^ eeD helding van
geeft, de Meeldraadjes langer dan de Bloem
de Kelken gekleurd , en de Steng is Heefler'
achtig.

"nearitms. Grom>
parvum Fruücoftim,

s &c, Min.» &i£ï, Tt

II.Deei* Y«Stuk,
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in.
Afdeel;

i C Y R ü M.

Hoofd-
De ^eIk is in dit Gefla§t vierbladig, mëE

stuk»
" vier Bloemblaadjes en veele Meeldraadjes, die

in vier Troppen famengevoegd zyn.

Het heeft den naam van AscyrutA, hoewel

dat Gewas , 't welk gemecnlyk dien naam

voert, en tot de Eüropifche Kruiden behoort,

in het voorige is begreepen. Het tegenwoor-

dige heeft alleenlyk drie Soorten, altemaal in

Virgin ie of daar omtrent haare Groeiplaats heb-

bende, te weeten.

t. (i) Ascyrum mei Eyronde Bladen, een rondé

CruxlZ Steng en gegaffelde Pluim.

G«kruist. i> Bloem , die naar een St. Andries Kruis

gelykt, geeft den hynaam aan dit
r

<Ge*va<. BB
is een Heeftertje dat naar

5

t St. Jans Kruid

gelykt, met kleine geeïe Bloempjes, in Mary-

land groeijende , volgens Plu ken et. De
rondheid van de Steng doet het voornaamelyk

van de volgende Soort verfchillen;

ii. (i) Ascyrum met langwerpige Bladen en
Hyp"**

tweefnydende Takken.

Fol. ovatis , Canle tereti , Panicula dichoto-

[II. Gen. 9o it p. gil. nS. XUI. p. s*S.

ïtis. H. Oif. 494- Ghow. Vlrg. in. H>--

ta Mariana, Flor. exiguis lateis. Pi.UK. Alm*
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Hier wordt het Ueêfterachtige kleine Ascy- ftï.

rum van Browne t'huis gebragt, dat dunne krs*fó
gezoomde Takjes en fmalle ongefieelde Blaad- Hoofd-
jes, van onderen met twee Kliertjes

, heeft.STUS*

't Is het laage altyd groene St. Jam Kruid van

Pluken et, met een platte Houtige Steng,

die wederzyds gewicht is , en een geele vier-

bladige Bloem. Dit Gewas fchynt het tezyn,
't welk St. Andrews Wort 9 van Banifter, was
getyteld. Het groeit derhalve zo wel op Ja-

maika , naar 't fchynt , als in Virginie»

Tot deeze Soort wordt betrokken de over-

endftaande Hypericoides met een geele Bloem,
van Plu mier afgebeeld onder de Ameri-
kaanfche Planten , waar van gezegd wordt:
het is ^"^^^^j^^^E, -Plant-

gewas , mee dc irootflc Ta?<jes zeer dun en
gegaffeld, de kleinere in drieën verdeeld; de
Bladen langwerpig

, ongedeeld , effenrandig
,

twee tegen elkander over, met de Middel-Rib
afloopendc. De Bloemen , aan 't end der Tak-
ken , cdczaam voortkomende

, zyn vierbladig

cn uitgebreid, met de twee tegenover elkander
ftaande Blaadjes breeder dan de twee anderen,
't welk echter in de Afbeelding zig niet dui-
delyk openbaart.

C3) As.

Fwurofum ^'a« W^lecorapoStnm , Ramnüs &c. BaowN.
= 00. M-.-pericoIdes Frorescens ereSa

, Flore luteo.
Plum ei T. ijs. r. 1. Hypeticum pumilum fempervi-
«ns

,
Caule compresfo 3cc. Pluk. Mant. 104, RAJ. Suppl. i9S.

II. DEEL. V. STUK,


