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VOORR EDE.

In het doorkruifen van den Doolhof der Na-

tnure ben ik thans , hoewel niet zonder

fchroom , het Ryk der Planten ingetree-

den. Waarlyk , als men over de menigte en

verfcheidenheid der Dieren zig ontzet , zo moec

men beeven in 't befchouwen van die der Plant-

gewasfen , wier onderfcheidingen veel moeiely-

ker zyn. Dit zal men ligt bekennen , wanneer

men acht geeft op de menigerley Stelzelen : ter-

wyl 'er
? in deeze Eeuw, naauwlyks een Kruid»

kundige geweest is, die niet een nieuwe Schik-

king ter baan bragt. Geen eigenzinnigheid of

eerzugt was hier van zo zeer de reden ; als wel

de onduidelyke grenspaalen , door de Natuur ge *

maakt, benevens de menigte en verfcheidenheid van

deeze levendige Voortbrengzelen des Aardbodems^

Het Ryk der Planten bevat byna viermaal zo

veel Geflagten als dat der Dieren , en 't getal

der Soorten , door fommigen op dertigduizend

begroot, zal ten mïnile tienduizend zyn. Welk

een Doolhof , mag men zeggen
9
van venvarrin-

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

fchroomd, om daar in van Land te fteeken? Het

Stekel der Sexen van den vermaarden Lin-
n^üs, ondertusfchen, ftrekt hier tor een ge-

* 4 trou-



II VOORREDE
trouwen Leidsman , en baant den Weg , dien

als onveranderlyk afbakenende uit de weezent-

lyke onderlcheidingen der Natuur, in deeze ge-

lukkige Eeuw door dien grooten Geest ontman-

teld (*).

In de Inleiding tot de Kruidkunde
? waar me-

de ik dit Eerste Stuk van de Befchryving

der Planten begonnen heb > kan men den Inhoud

der voornaamfte Stelzeien ^Systemata') en de

voortreffelykheid van dat van onzen Ridder, niet

alleen door Vergelyking, maar ook door Gezeg-

dens van groote Kruidkundigen , en het daa-

delyk Gebruik dac 'er fommigen van gemaakt

hebben, kragtdaadig geftaafd vinden. Ik be-

hoef niet te fpreeken van de Grondflagen van

dit Stelzel, de Mannelyke en Vrouwelyke Sexen*

derzeb/er vereeniging in fommigen, afzondering

in anderen , en onderlinge Werking in allen tot

de Vrugtmaaking; als zaaken zynde , zo duide-

lyk betoogd , dat men willens blind moet zyn,

om het niet ie erkennen. Myne Inleiding geeft

daar van een beknopt doch genoegzaam denk-

beeld.

Men

(*) Hic Uk est , cui\ Regna volens Natura reclujït :

Quamque ulli dederat , plura videnda dedit.

• Sub effigïe ülar. Linmi pofuit C. Aürivilliüs,



VAN DÈN AUTHEUR. ïïï

Men zou derhalve hebben mogen denken, dat

ik dit 'Stelzel volkomen gevolgd zou zyn in dB be«

fchryving van het Ryk der Planten. Zulks was

myn Oogmerk ook} wanneer ik, nader aehc gee*

vende op de Korte Schets der Kruidkunde
, wel-

ke de Heer Linn/sus in 't begin van het

Tweede Deel van 't Samenstel der Na*
tuur, volgens de laatde of Twaalfde Uitga*

ve, voordek, dezelve zo niet Natuurlyk , ten

minde naby aan eene Natuurlyke Me-
thode komende, vondt , en derhalve, om re*

denen op het einde van de Inleiding gemeld *

die Schets , met eenige verandering , befloot te

volgen.

Dus ziet men de Palm boom en. thans bief

den eerden Rang , welke hun toebehoort, be*

kieedeir 9 en , wanneer men op hunne overeen-

komltigheid acht geeft, zal men vohkekt hunne
afzondering in ééne Klasfe moeten billyken. Welk
een verfchil, met de andere Boomen, heeft niej

in het maakzel van hunnen Stam plaats, die by*

na geheel uit Merg bedaat , dat Meel en Brood
uitlevert , tot voeding van millioenen van Men-
fchen ? Hoe voortreffelyk praalen zy niet byna
allen met een eetbaare Struik

9 de Kool of Pal-

mlet genaamd , aan den Top , die een lekker

Moes verfchaft ? Welk een verklikking geeft

o mee



iv VOORREDE
niet de Palmwyn, die zig uit de meeden tappen

laat? aan de aamechtige bewooners van de ver-

zengde Lugtflreek f Deeze drie dingen , byna

alle Palmboomen of Palmieten gemeen , en nog

verfcheide anderen , heeft dit Geboomte byzon-

der, en verdiende derhalve afgefcheiden te wor-

den van alle andere Boomen. Om nu niet (laan

te blyven op het zonderlinge maakzel van den

uitwendjgen Stam en van het Loof, noch op de

eigenfehap der Vrugten.

Onze Leermeefler moet dit Geboomte ook te

byzonder aangemerkt hebben , om onder de an-

dere Plantgewasfen te plaatzen. Want , aangezien

zyn Edr in het Stelzel der Sextn twee Klasfen

heeft 5 waar van de eene den naam van Eenhui-

zige {Monoikid)
9 de andere dien van Tweehuizi-

ge (Dioikid) voert, en de. Palmboomen reeds door

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

in Eenbuizige en Tweebuizige onderfcheiden zyn 5

zo begryp ik de reden niet , waarom zyn Ed.

dezelven anders niet tot de XXI en XXIIfte

Klasfe in het Stelzel derSexen, die alleen deeze

Kenmerken bezitten , betrokken zou hebben , toen

hy de Twaalfde en op nieuws hervormde Uit-

gave van zyn Samenilel der Natuur in de We*

reld bragt: te minder, dewyl zyn Ed. vervolgens

den Cycas of Ananasboom, op onze bladz.

199 >



VAN DEN AÜTHEUR. V

£99 , enz. befchreeven , en op de Derde Plaat

afgebeeld, in de Rang der Filices onder de Cryp-

togamia geplaatst heefc (*).

Dit laatfte deed my grootelyks verwonderd (laan

:

want , fchoon de Bladen naar die van Boomva-

ren gelyken , is doch de Vrugt grootelyks van

dien der Filices verfchillende; ja welk eene der

Planten van dien Rang geeft iets dat men een

Vrugt kan noemen ? daar deeze Boom Sappige

Vrugten, als Eijerpruimen, uitlevert. Het eenig.

fte, waarom de Ridder dit kan gedaan hebben,

is, om dat zyn Ed. gelyk myn denkbeeld was,

(zie bladz. 302) , ook geoordeeld heeft , dat het

Meel , waar mede de Ananas van dien Boom
bedekt is , een weezentlyk bevrugtend Stuifmeel

zy » trekkende daar uit zelfs een gevolg , ten

opzigt van de Filices in 't algemeen : want hy

zegt; „ De Cycas is een Filix en geen Palm-

„ boom; als hebbende het Stuifmeel bloot, zon-

9r der Meelknopje (Antbera). Derhalve is het

„ Poeijer aan de agterzyde van het Loof der Va*

„ rens een bloot Stuifmeel (Poïïèmy- en verder

ten opzigt van de deelen der Vrugtmaaking: „ Het

„ Mannetje van den Cycas heefc geen Scheede

(Spa*

(*) In zyieMmtisfa altera. Gen. pag, 166. &Sp.

P- 305.
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.,, (Spatha) noch Bloemfteng QSpadix); maar eert

£ Pynappel-gelykend Amentum, dat Eyvormig en

5, ruuw is , beflaande uit op elkander leggende

& Schubben i geen Bloemkrans (Corolla) noch Meel-

„ knopjes QAntherte). Het Stuifmeel , op de bovenfte

? ,
zyde der Schubben van dat Amentum [de Ana-

& nas naamelyk] in groote menigte dik geftrooid,

5 ,
beftaat uit rondagcige Bolletjes, met ééne hollig-

5 ,
heid, die aan de ééne zyde overlangs opfplyten

,

„ geevende dan (zo zyn Ed. vermoedt,) een tè-

5, vendigcn of met Levensbeweeging begaafden

„ Damp uit, tot bevrugting der Vrugtbeginzelen":

welke doch hier blykbaar, maar in de Varens ver

te zoeken zyn»

In de befchryving kon ik (als de Mantisfa

altera nog niet hebbende ,) hier van geen ge-

bruik maaken , en gelukkig ftaat de Cycas dus

nog onder de Palmboomen t, daar hy , myns

oordeels, ten minfte zo wel plaats mag heb-

ben als het Palraboomgewas , waar van Lin-
n^üs een Geflagt 9 onder den naam van Za*

win gemaakt heeft ; hetwelke in de gedaante van

Bloem- en Vrugtfteng zelfs veel overeenkomst heeft

met het Paardeftaart- kruid (Eqidfetum) ? dat on-

der de Filices geplaatst is door den Ridder. Zo
dat uit d^rgelyke verplaatzingen^om de eene of an-
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3ere oirzaak gedaan 9 niets dan verwarring fpruit.

Indien ik die Werk fchreef, om na verloop van

weinige Jaaren voor Scheurpapier verkogt te moe-

ten worden ;
gelyk helaas het noodlot van veelen

der voorige Latynfche Uitgaven is , van het Lin-

neaanfche Samenstel der. Natuur : zo zou ik

de laatlte in alle opzigten gevolgd hebben, Maar,

de Aanmerkingen op het end der Inleiding, hier,

voorgedragen , deeden my belluiten om de gezegde

Natuurlyke Metbode , als beftendiger zynde* te ge-

bruiken in de Klasfikaale of Hoofdverdeeling. Men
zal het , naamelyk 9 niet ligt beleeven , dat de

Palmboomen niet als een byzonder flag van Ge-

boomte worden aangemerkt, 't welk eene van alle

andere Boomen onderfcheidene Klasfe uitmaakt.

De onderfcheiding van Boomen en Kruiden is 'er-

van den beginne af geweest, en niemand zal ont-

kennen , dat de Heefiers als een middelflag daar

tusfehen maaken , het welk men niet gevoeglyk

tot de Boomen of tot de Kruiden betrekken kan.

Deeze onderfcheidingen zullen derhalve beftendig

zyn , zo lang de Wereld ftaat. Wat die der

Bol- en Gras - Planten , der Varens 9 Wieren , Mos*

fen, Paddefloelen 9 in zo veel byzondere Klasfea

belangt; deeze, geloof ik, zullen van de mee-

den ook voor Natuudyk worden aangezien.



via VOORREDE
Behalve deeze en andere redenen

, heb ik, met

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

Oog gehad , de befchryving der Planten in deeze

Natuuriyke Hiftorie te bekorten. Dus behoeft

men niet te vreezen , dat dezelve een , naar even-

redigheid groot , getal van Stukken , als die der

Dieren , zal uitleveren. Ik zal alle Geflagten , op

ver naa, zo uitvoerig niet behandelen, als de Palm*

boomen hier door my behandeld zyn ; wier onbe-

kendheid in Europa een breeder befchryving vor-

derde. De Boomen meen ik te befchryven in het

volgende Stuk : de Heefters en Kruiden zal ik trag-

ten in drie of vier Stukken te bevatten , en dan

zullen de overige Plantgewasfen , waarfchynlyk ,

niet boven twee of drie Stukken beflaan : dus zal

het geheele Ryk der Planten niet meer dan agt of

tien Stukken uitleveren. Want., aan den eenen

kant begeer ik dit Werk niet te groot te maaken

,

en aan den anderen kant hope ik dus gelegen-

heid te hebben , om deeze Natuuriyke Historie

eens door de befchryving der Delfftofren te vol-

tooijen.

'Het zo beroemde en voortreffelyke Stelzel der

Sexen van Linn^us, zal ondertusfchen niets

verliezen door deeze nieuwe Verdeeling. Behalve

dat ik hetzelve in de orde der Geflagten volgen

wil,
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wil, zal ik ook de Rangfchikking behouden, Hel-

lende eerst de Eenmannige (Monandria) , dan de

Tweernannige (Diandria) enz. elk in zyne Klas-

fe voor, en dus ten einde toe vervolgende, Ook

wil ik 9 op het laatfte, even als ik ten opzigt van

de Dieren gedaan heb 9 eenen Systematifcbe Blad*

wyzer geeven van de Geflagten der Planten

,

waar door men die 5
- volgens het Stelzel der

Sexen, zal kunnen opzoeken in dit Werk.

Ten opzigt van de befchryving der Palmboo-

men moet ik den Leezer iets errinneren, dat als

een byzondere onnaauwkeurigheid van my zou

kunnen aangemerkt worden, daar het doch flegts

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

naar de befchryving opgemaakt, en dus de Vrug-

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

fnyder , die Schets moetende verkleinen , en van

myn fchryven onbewust , heeft ook de Afbeel*

dingen van die Vrugten nagenoeg tot de helft

in middeliyn verkleind , gelyk hier agter eeni»

germaate aangeweezen is. Ik heb dit derhal-

ve geenszins als Drukfeilen kunnen aanteke-

nen.

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

der Planten
? dan ik door die der Dieren gedaan

heb ,



X VOORREDE.
heb , eti dit Onderwerp ook te doen dienen tot

verheerlyking van den Schepper , door het be-

fchouwen van Zyne Wysheid en Goedheid in

het bezorgen van alles wat tot Vermaak, Ge-

mak en Levens -onderhoud, derMenfchen en Die-

ren dient.

M. HOUTTUYN.

Mcd. Doftor,

A MSTERDAM,
25 November 1775,



INHOUD va*n dit STUK,
INLEIDING.

De Eigenschappen der Planten in 't Algemeen

beschouwd.

Haar Leven. Vaatagtige [irutluur. De

Groeijing. Gefieldheid en dienst der

Wortelen en van 't Gewas. Samenfiel van

het Hout. Onderfcheid en zelffiandigheid

der Bladen. De Loop der Vogten in de

'Planten is geene Circulatie , gelyk in de

Dieren, Klieren der Planten volgens Guet-

tard. De Vrugtmaaring. De Bloe-

men , met derzelver Mannelyke en Vrou-

welyke deelen. Het Stuifmeel en manier

van Bevrugting der Stempelen door het-

zelve , met Voorbeelden opgehelderd. Het

Vrugtbeginzel. De Zaaden. Het Riemp-

je, enz. Konfiige vermenigvuldiging. On-]

bepaalde Vrugtbaarheid. De Knoppen en

Scheuten. Gebruik der Planten in de Sa-

menleeving. Bladz. i

De Lotgevallen der Kruidkunde.
Haar oirfprong , verval en hertelling. Ver-

fchillende Methoden, die van de Bloemen,

Vrugten , Bladen , enz. zyn afgeleid. Na-

tuurlyke Rangen der Planten door Lin-
njeus voorgefield. Vergelyking der vee-

lerley Methoden. Familiën van Adansow
Rangen van Gum tard , Samenftel van

Hi ix. Het Stekel der Sexen van Lm

-

njeus, in 't breede ontvouwd. Ontwerpvan

mie Matuurlyke Methode. Bladz. 159

**
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BESCHRYVING der PLANTEN.

• EERSTE AFDEELING*

De PALMBOOMEN.
I. Hoofdst. De Eigenfchappen der Palm-

eoomen in 't algemeen , hunne Rang-

fchikking en Gejlagten. Bladz. 253

II. Hoofdst. BefcJiryving van 't Geflagc

der ChamjEröps of La?ge Palmboom.

Het Merg van deszelfs Knot , de Herfe-

nen van cien Palmboom genaamd. 257

III, Hoofdst. BefcJiryving van 't Geflagt

der Borassus , Lontar- of Jagerboom

,

zyndeeen Wyngeevende Palmboom. Def

Wilde Lontar, Westindifche Latanier

en Javaanfche Cabang. 26

ï

JV. Hoofdst. BefcJiryving van 't Geflagt

der Corypha , welke men Sariboe-Boom

memt , waar toe ook de Licuala-Boomen

behooren, en hier mede wordt de The-
baifche Palmboom vergeleeken. 1 . * 27$

V. Hoofdst. Befchryving van r
t Geflagt

der Cycas of Sagoe -Boomcn , dus we-

gefis het Meel 9 dat X31 uitleveren , ge-

naamd; waar toe de Draad- of Garen-

Boom en Ananas - Bcom betrokken zyn.— 282

VL



VI. Hoofdst. Befchryving van *t Geflagt

der Kokos of KALAPPUS-Boomen, en

de acenmerkelyke Verfcheidenheden , tot

deztlven behoorende , waar onder ook een

Laage Palmiet , Cocos Guineenfis

genaamd , is t'huis gebragt. Bladz. 303

VII. Hoofdst. Bcfchryving van 't Geflagt

der Dadelboomen. Derzelver uit'

neemende Frugtbaarheid. Gebruik van

de Vrugten , Bladen, Takken en het

Hout. 1
1 350

VIII. Hoofdst. Befchryving van 't Geflagt

der Palmietboomen 3 van welker

Vrugten een foort van Boter of Olie

gemaakt wordt > die men Oleum Palmse

noemt. —«— 375

IX. Hoofdst. Befchryving van 't Geflagt

der Pinangboomen 9 zo Tamme als

Wilde* Gebruik der Pinang- of Areek-

Nooten 3 enz. Verder van den Kool-

boom of gladden Palmiet , en deszelfs

nuttigheden. 383

X Hoofdst. Befchryving van 't Geflagt

der Wilde Dadelboomen , in Oost*

indie groeijende , Elate genaamd ; tot

welken de Wyngeevende Palm- óf Sa-

gueerbqom, als ook de Nipa of Nyp-

boom s bier is fhuis gebragt, . 406

** a jj
k*



XI. HodPDST. Bèfchryving vdn
y
t Geflagt

der Zamia, zynde een Amerikaanfch

Palmboom! Gewas 9 met Knodsagtige

yeelkorrelige Vrugten. Bladz. 425

XII. Hoofdst. Bèfchryving van 't Geflagt

der Caryoïa, waar toe de Wilde

Sagueer- of Nieboomen betrokken

zyn. "" - 4 2$
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AANWYZING der PLAATENï
en der Bladzyden 3

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven worden,

Plaat I. Afbeelding van de Bol-

letjes van het Stuifm>ul

en de bevrugtende Deeltjes

daar in vervat , door eene
'

zeer flerke Vergrooting. tegen over Bladz.. 87

Fig. 1. Een Stuifmeel-Bolletje

1)2.71 de Plant genaamd Hi-

biscus Symcus._ 2. Het zelfde met de bevrug-

tende Lighaampies door

de Plaatjevan het Schuif

]e daar uit gedrukt, bl. $9_ 3. Eenigenvandie Lighaam-

pjes afzonderlyk en veelen

waarfchynlyk aan elkander

gevoegd , waar door zy zo

langwerpig zyn. —
•

—
_ 4. Stuifmeel -Bolletjes van

de Mirabilis jalapa, met

de Bevrugtende Lighaam-

pjes daar binnen' Z-ig ver-

toonende. ———

-

, 5, Dezelfden zo veel ver*

groot als dat van Fig, 1. i_ 6, Drie Bolletjes daar van ,

'

aan elkander kleevemie
,

— r De Bevrugtende Lig*

haampjes daar uit , afzon-

derlyk bejcbouwd

Een .Stuifmeel Bolletje

van de g'-woow K.om ko a

-

mer - Fifcnt , tnet de Lig-

haavnpjcs 'er binnen en

eenig n 'er uit geperst

door de Glazen Plaatjes*-

#*
ïïi*



flgt 9. Smifmeel - Bolletje* van
de Bignonia radicans 3 met
de Lighaampjes 'er bin*
nen > bU 89.— ie. Een Bolletje daar van,
ten flerkfte vergroot* _— 11. De Lighaampjes uit die
Bolletjes afzonderlek, —— 12. Een Stuifmeel - Bolletje
van de Gomphnena glo»
bofa

, geheel platgedrukt.
.*— 13. Stuifmeel - Bolletjes van

een Soort van Mos , ge-
naamd

f Bryum,— 14 De Styl en Stempel van
de gewoone Paardebloe-
men

, Leontodon Taraxa-
cum.— 15. Twee Haai; tjes daar van

,
in welken men de doorboo-
rïng kon zien.

-— 16. De Stempel en een gedeel-
te des Styls van Carduus
crispus,— 17. Twee van de langfit
Haairtjes daarvan, wier
Holligheid, uit de Lig-
haampjes daar door pas*
feererde, hlykbaar is bh 90—-18* Ds Srempei en een ge-
deelte des Styls , van de
Plant genaamd Conyza
vSquamofa.— iq# Een gedeelte van den Styl
dier Plant, met de Lig-
haampjes door deszelfs
overlangfe Buizen pasfee*
rende, en de ledige Bol-
letjes van buiten aan de
zyden zittende, na datzy
van de Haairtjes van den
Stempel afgei allen zyn. bl. 89,92.—~20. Een votmaah Stuifmeel-
Bolletje van die Plant.— 2 1 . E^n tfatiGtie derzyde van

&*



den Styl der gewoone .?

Nagtfchade (Solanjjm Of-

fïcinarum) , met zyne

Haantjes , wier Buizen

dus zigtbaarlyk doorloopen

in het Ligbaam van den

Styl. bh 5)0

Fig.22. Een dergelyk gedeelte,

Jierker vergroot , om de

gemeenfchappelyke ver-

eeniging dier Buizen, bin-

nen het Ligbaam van den

Styl, te vertoonen,

*— 23. Een Haairtje daar van,

tenfterkjle vergroot , met
een Stuifmeel - Bolletje

in deszelfs Mondje gevat,

bh 91,92
-r-r- 24. Een gedeelte van een

Haairtje of Vezeltje der

Wo'.ligheid , die op de

Vrugtbeginzds zit in de

Sonchus Oleraceus, met

de Bevrugtende Lig-

haan pies daar binnen, bh 93.
Plaat. II. Afbeelding van de Ken-

merken der Klassen of
Klasfikaale Afdeelingeninhec
Stelzel der Sexen. tegen over Bladz. 241.

WyzendeFig. 1, aan die met éên Meei-
draadje of Eenmannige, Fig. 2. die

men twee Meeldraadjes of Twee-
mannige Planten , enz, enz.gelyk

men dit diridelyk verklaard vindt,

11.242— 245.
Plaat. III. Afbeelding van de Sa-

riboe- en Ananasboomen. -
< * 275

Fig* 3. Het bovenfte van den Stam
en de Kroon van den Sari»

boe - Boom , met zyne
Bloem- ofVrugt-Trosfen,

\

mooglyk wel tot een veer"

tigfie in Liniaale Afmee-
tingen verkleind. bU 27^

r— 2. De Vrugt daar van, niet

veel minder dan ds JVa-

tuurlyke graotte, bl,2?%*



jigm 3. Het bovenfte van den Stam
'

en de Ktoon van den Ana» i

nasboom , misfcbien om-

trent tot een twintigfte *»

Liniaale Afmeetingen ver*

kleind , tnst de zogenaam-

de Ananas op de-Kruin. hl. 299— 4, De Knoest, Kruin of Bol

van deezen Boom , met de

jonge Scheuten , tot Moes
of Spyze bekwaam ; mw-
rfer verkleind* bl e 30a

,— 5, Da Molukkifcïie Zee*

Noot , op omtrent een vyfm

de van haare weezentlyke

langte en breedte. hl 340

Plaat I V. Afbeelding van den Pi-

nang- en Sagüeërboom. tegen over Bladz, 384*,
Wig* 1. De Kroon en 't bovenfte

van den Stam van dm Pi*

nang- of Areeknooren-

Boom, met s^weScheede,

Bloem- en Vrugt Tros-

fen ; mooglyk wef
tot een

veemgfte als boven ver'

kleind. 6/. 386

Letter A wyst eene 'lang-

werpige Finang - Vrugt

aan.

Letter B, C, twee Palmfet-

Nooten , omtrent tri de Na»
tuurlyke grootte : zie* hl. 382

•*__ 2. De Kroon en 9
t bovenfle

van dm Stam vandenSz-
gueerboom , met zyns

Bloem en Vrugt -Tros-

fen , het Haairigc Geweef»

zei om zynen Stam enz»

alles ook zeer verkleind*, II. 410
Letter D , de Vrugt van

deezen Boom wat minier

dan Natuurlyke groette.

DE



STSTEMA NATUKM

SAMENSTEL der NATUUR.

SSSSSSSSSSSSSttSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!

REGNUM FEGETABILE

HET
RYK der. PLANTEN.



.

ITM/ i



, D E

NATUURLYKE HISTORIE

Volgens het

SAMENSTEL
Van den Heer

Ut J 3V W SE V ofi

TWEEDE DEEL.

BESCHRYVING der PLANTEN.

INLEIDING.
De Eigenschappen der Planten

in 't Algemeen beschouwd.

Haar Leven. Vaatagtige Jlruftuur De Groei-

jing. Gefteldheid en dienst der Wortelen ,

van 't Gewas. Samenflel van het Hout. On-

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

culatie, gelyk in de Dieren. Klieren der Plan-

ten volgens Guettard. De Vrügt*
maaking. De Bloemen , met derzelver

Mannelyke en Vrouwelyke deelen. Bet Stuif-

A meel
IL Deel I. Stuk,



i De Eigenschappen der Planten

meel en manier va» Bevrugting der Stempe-

len door hetzelve , met Voorbeelden opgehelderd.

Het Vrugtbeginzel. Be Zaaden. Het Riemp-

je , enz, Konflige vermenigvuldiging. Onbe-

paalde Vrugtbaarheid. De Knoppen en Scheu-

ten. Gebruik der Planten in de Samenlee-

ving.

Nurdg- ijgi^^^emand , die zig het akelig Gezigt

Planten! *C | % ^er dorre Zand - Woeftynen , wel-

*C 5* ken 'er in de binnenile deelen van^W^ Afrika zyn , der Bergen van enkel

Steen , der Ysvelden in 't barre Noorden , der

Yskolken in de Valeijen van de Switzerfche

Alpen' en der befneeuwde Kruinen van de he-

melhooge Bergreeks , de Andes genaamd , in

Zuid - Amerika , vöorfteït , behoeft "zïg ' flegts

het onderfcheid van de gedaante des Aardryks,

in onze Gewesten , by Zomer en des Winters ,

te vertegenwoordigen \ om te begrypen, hoe

zeer de Planten tot verfiering ïlrekken van den

Aardbodem. Haar lieflyk groen 3 dat de Oogen

ftreeit , en de Stedelingen in 't Voorjaar uit-

lokt naar het Land, wordt ongemeen verheer-

3ykt door de Bloemen en tot algemeene nut-

tigheid gebragt door de Vrugten, welken zy in

de Zomer en Herfst uitleveren. Dus maaken

zy den Aardkloot bewoonbaar. Men verbeel-

de zig een Samenleeving van Menfchen met

Dieren van allerley Soort ; om kort te gaan,

een Noach met zyn Huisgezin ; uit de Ark

flap-

G



IN 't algemeen beschouwd. 3

flappende, in een zodanige Woeftyn gebragt. Inlei-

Welk een droevig Schouwfpel ! Hier moeten DING *

zy allen van Honger fterven , om dat hun

Voedzel ontbreekt. In tegendeel, 't Gelaat des

Aardryks vernieuwd zynde door het uitfprui-

tende Kruid , ten deele Bloem- , ten deele

Vrugtdraagende , daalen zy langs de fchuinte

der Bergen in eene Beemd , als Eden , een

Paradys van Wellust , daar Mensch en Beest

kan vinden , 't geen tot zyne Verheuging dient.

De fchoonheid der Bloemen vermaakt het Ge-

zigt; de Reuk verkwikt den Geest: de Smaak

der Kruiden en Vrugten verfterkt het Hart, en

het Voedzel, dat zy uitleveren, ftrekt tot On-

derhoud des Levens. Dus zien wy , dat het

Ryk der Planten, fchcon aan dat der

Dieren ondergefchikt , niet minder noodig is

in de Huishouding der Schepzelen.

Langs den ladder der Natuur daalen wy van zy feeven

de Dieren tot de Pkntgewasfen af. De Die-

ren zyn Lighaamen die groeijen en leeven , zig

beweegen , Gevoel hebben en 't gebruik der

uiterlyke Zintuigen. De Planten zyn Lighaa-

men die groeijen en leeven, doch aan welken

ten minde de Vrywillige verplaatzing ontbreekt.

Het groeijen en leeven hebben de Planten met
de Dieren gemeen : derhalve worden zy ten on-

regte Groeijende Wezens genoemd en de Dieren

voeren niet billyk den naam van Leevende We-
zens \ want de Planten leeven ook. Beter kan

menze door den naam van Planten onderfchei-

A 2 den ,
II. Diejl. I, Stuk.



4 Dê Eigenschappen der Planten

Inlei- den , als welke derzelver hoofd-eigenfchap , van
ding.

jn je Aarde geplant te zyn, duidelyk te ken-

nen geeft. Linnjeus zegt derhalve, kort

en beknopt : Een Plantgewas heeft een Samen-

gefield Leven, zonder vrywillige beweeging (*).

bemin- Dat de Planten geen Werktuigen van Ge-

Uchu* zigt, Gehoor, Reuk of Smaak, hebben, wordt

door iedereen erkend. Zo min , echter , als wy
het Gezigt kunnen loochenen in fommige Dieren

of dierlyke Schepzelen, daar men geen Oogen

in waarneemt , gelyk de Wormen en Polypen

;

zo min kunnen wy verzekeren dat de Planten

niet eenigermaate zien. Zy hebben ten minfte

aandoening van het Licht (f). Door een fterk

Gedruis , 't welk met een geweldige beweeging

van de Lugt gepaard gaat , wordenze getrof-

fen (|). Niets is haare Groeijing en Leven

hinderlyker dan eene benaauwde of vervuilde

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

ver W^ater. Haare Slaap fchynt een byzondere

aa"ndoenlykheid uit te drukken , welke ten min-

fte bewyst , dat zy niet van Gevoel ontbloot

zyn (§). Dat

(*) Vegetabile est Plta compfita absque motu voluntarh,

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

* Jregetablle est Wita multlplleata , coadunata , absque Jen/athne,

(t) Uitgezogti Verhandelingen. IIT. DEEL, bladz, 75.

(i) Trifolium quoque inhorrescere et Folia contra Tem-

pesutem fubiigere certum est. Plin» Hist. Nat. Libr.

XVIII. Cap. 35»

(§) Zie het Vertoog geplaatst in het V* Deel der Uitgrz*

Vtrhtndtlmgtn , aan 't begin,
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Dat de Planten Gevoel hebben is blykbaar Inlei-

in die genen > welken op de minde aanraaking DING«

verllenzen , gelyk de Mimofa en anderen. In
bgn

y
£f_

?~

deeze heeft een trap van Gevoeligheid plaats , voel.

grooter , mooglyk, dan in eenig Dier. En,

fchoon 'er maar zeer weinige van dien aart zyn

;

befpeurt men , echter , dat de behandeling der

Bladen aan de meeflen nadeelig is, veel meer

die der Bloemen. De Zaadhuisjes van verfchei-

dene zyn zo aandoenlyk , dat dezelven , het

Zaad ryp zynde, op de minfte aanraaking open

fpringen , en de Zaadjes uitwerpen. Dergelyke

aandoenlykheid fchynen anderen te hebben van

den Wind. Een trap van Koude , veel minder

dan Vorst , kunnen veelen , uit de Heete Lugt-

ftreek afkomftig , niet verdraagen ; doch zy ge-

wennen 'er allengs aan , en de Voortteeling

maakt de Jongen harder van natuur ; even als

men dit in de Dieren waarneemt. Zo wel als

dezelven worden zy eenigermaate in het Land

,

waar zy overgebragt zyn, door den tyd gena-

turalizeerd (*).

Dat deeze Gevoeligheid niet afhangt , gelyk De slaap

fommigen gewild hebben , van de Werktuig- planten.

lyke flru&uur, van den trap van Hitte of Kou-

de , van uitdrooging of bevogtiging , is door de

ge-

(*) Op een Lustplaats , niet ver van Londen , zyn Oranje-

boomen geweest , die meer dan honderd jaaren in de vaste

Grond geftaan hebben , wordende, door enkele bedekking , des

Winters voor de Koude befchut.

A 3
IL DZE&» I. STU5«



6 De Eigenschappen der. Planten

Inlei- gedagte Waarneemingen omtrent den Slaap der

ding. planten en het waaken der Bloemen aan- on-

zen grooten Kruidkundigen 3 den Ridder L i n-

NJEüs, gebleeken. Sommige Planten hangen

des Nagts over zyde 3 anderen worden flap ,

omgeboogen , of vouwen haare Bladen famen,

welken zy des morgens weder ontïluiten en zig

herftellen. Zekere Bloemen openen en fluiten

zig flandvastig op zekere bepaalde Uuren , zon-

der eenige kénnelyke verandering van het We-

der , en dit doen zy met zulk eene flipte in agt-

neeming van den Tyd 9 dat het een aanmerkens-

waardig Verfchynzel maakt. In omtrent vyftig

Soorten heeft zyn Ëd. dit waargenomen , en

opgemerkt ; dat men zelfs het Weder uit fom-

migen voorzeggen kan (*).

't. waaken' 55 De Afrikaanfche Goudsbloem , by voor-

beeld , begint 's morgens tusfchen zes en ze-

ven Uuren te waaken , en gaat daar mede tot

s'namiddags te vier Uuren voort ; indien het

die Dag droog Weer is. Zo wanneer zy te

zeven Uuren nog haare Bloemen niet geo-

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

len. Indien de Siberifche Ganzen - Distel by

nagt zig fluit , dan zal het doorgaans den

volgenden Dag helder Weer zyn, en Regen-

agtig, indien zy haare Bloemen 's nagts open

houdt." Anderen kunnen byna tot Uurwer-

ken

(*} Philofopbia*Botanica* Stokh, 1751» pag W*

der

Bloemen.
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ken verflrekken , gelyk men elders daar van een Inlei-

Lyst vindt (*).
DING -

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

met de Dieren overeenkomen , is het Leven. SitS.
Sommigen hebben het Leven der Planten tot

de Groeijing en Voortteeling bepaald ; doch ,

hoewel het zeker is dat deeze laatften niet plaats

kunnen hebben zonder Leven, kan echter het

Leven plaats hebben zonder die Werkingen.

Een Plant of Boom , den uiterften trap van

Grootte bereikt hebbende , groeit niet meer.

De Groeijing en Voortteeling zyn derhalve

geen bewys van Leven. Snydt men, by voor-

beeld , een Tak af van een Boom , zo zal men
uit geen van beide deeze Werkingen ontdekken

,

of het levendig dan dood Hout zy. Een enkel

Sneedje, dat een Stroobreed van de Bast weg-

neemt , doet ons oogenblikkelyk zien , of de

Boom leeft , dan of hy dood is. Wy moeten

dan op dit onderfcheid ftaan blyven , het welke

zig zo gemakkelyk aan het Gezigt , zelfs van den

plompflen Werkman, openbaart.

Een doode Boom is ïlyver dan in 't Leven

;

een doode Plant is flapper. Van waar komt die

zonderlinge tegenftrydigheid ? Daar van , dat

het Leven de Vezelen van het Hout, die He-

vig zyn , gedwee doet blyven, en, in tegen-

deel , de Vezelen der Planten , die zwak zyn

,

ver-

(*; Uitpzogte Vt èandelhtgen4 V. Deel, black* € , enz*

ÏT. Deej,. i. Stuk»



8 De Eigenschappen der Planten

ïnlei- verfterkt en Veerkragt geeft. Dat ditgefchiedt
DING#

door den invloed en loop der Vogten in de

Plantgewasfen ; blykt ten duidelykfte. Oneindig

maaien heeft men gezien , dat Gewasfen , in

Potten geplant, door fterke Zonnefchyn en ge-

brek van Water , begonnen te verflenzen , die

men door befproeijing of begieting weder frifch

maakte. Zelfs heeft men in de Hortus Medi-

cus alhier een Plant gehad 3 die, wanneer zy

te veel Water kreeg 5 hetzelve door de Enden

der Bladen weder loosde (*) : 't welk tot een

vast bewys ftiekt , dat het Water door 't ge-

heele Lighaam van de Plant pasfeert.

overeen- Waar in 5 echter , beflaat eigentlyk het Le-
komst met Vcn <? jn fe £)ieren js het eene aandoenlvkheid
iie Dieren» J

voor Prikkeling , welke maakt , dat het Werk-

tuiglyk Geftel , t'eeniger tyd als ftil flaande,

door de een of andere Oirzaak weder in bewee-

ging gebragt kan worden. Even 't zelfde is het

Leven in de Planten : want , gelyk de beweeging

eenigen tyd kan ophouden in de Dieren ; ja

fommige kleine Diertjes zeer lang kunnen bly-

ven in een ftaat" van volflrekte onwerkzaamheid

;

zo wordt de Groeijing in de Plantgewasfen door

onze Winterkoude als geftremd , terwyl zy in

warme Klimaaten geduurig blyven groeijen. Nie-

mand zal echter ontkennen , dat de Planten

,

geduurende die verftyfdheid , nog blyven lee-

ven.

(*) RtjiscH. Advers* Anaiom. Dec. III» Ohferv* 2»

p3g» ÏU
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ven. 't Is niet waarfchynlyker, dat middeler- Inlei-

wyl een beweeging der Vogten in dezelven DING-

plaats heeft , dan dat die plaats zou hebben in

de uitgedroogde Raderdiertjes en andere derge-

lyke Schepzelen. Genoeg is 't, dat de Vaten

met Vogten gevuld en beweeglyk, dat is aan-

doenlyk zyn voor eene prikkelende Oirzaak ; 't

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

den te gelyk. Hier uit blykt dan de overeen-

komst der Dieren en Plantgewasfen , in de Ei-

genfchappen die het Leven betreffen , ten over-

vloede (*).

Men heeft ook in de Planten eene Vaatagti- ^aragtï,

ge ïtru&uur, eenigermaate met die der Dierlykemurf

tluCv

Lighaamen overeenkomende , ontdekt. Daar

zyn , naamelyk 9 in dezelven Vaatjes die Vog-

ten voeren en Lugtbuisjes. Ook vindt men 'er

Klieren in, benevens zekere Celletjes , Zakjes

of Vergaarplaatfen , waar in de afgefcheiden

Sappen , Vettigheden of Oliën worden opgeza-

meld , en ten dienfte van de Plant bewaard.

Men ziet het gebruik daar van, in de Planten

en Boomen te befchutten voor de Winterkoude

en Vorst , als ook de tedere Botten te beman-

telen , en wat dies meer is.

De Sapvoerende Vaten fchynen in zo verre sapvoe»

overeen te komen met de Bloedvaten in deten.
eVa '

Die-

(*) Men vergelyke ten opzigt van dit alles , het '. Deels

I. Stuk. van deeze Xatuurlyke Historie , Uadz. 57» 58,59,
60.

AS
II» Deel. LStuk.



io De Eigenschappen der Planten

Inléi- Dieren , als zy de Sappen door het geheele Lig-
DING

' haam van de Plant , zelfs van den hoogflen

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

3yk in de Planten een kloppend Hart ontbreekt
5

zo fchynen deeze Buizen ook zo wel den dienst

van Aderen als van Slagaderen te verrigten ,en,
dewyl 'er geene Klapvliezen in zyn , kunnen zy

de Vogten zo wel op- als nederwaards voeren,

zo wel aan de Oppervlakte inïlurpen, als door

de Wortelen uit den Grond inzuigen. Dat dit

weezentlyk plaats heeft, leert ons het uitfchie-

ten en bloeijen van Bloembollen, die 't onder-

ite boven op Glazen met Water geplaatst zyn

:

als ook het groeijen van Boomen 5 die men met

de Wortels om hoog en de Takken in de Grond

geplant heeft. Bovendien leert dit ons ook de

onmiddelyke verfrisfching der Plant - gewasfen

door den Regen en befproeijing met Water ,

enz.

zakjes of Deeze Sapvoerende Buisjes worden gekruist

phrftfën,
van anderen \ die als Zakjes of Vergaarplaatfen

zyn 3 van Malpighius Utriculi 3 dat is

Blaasjes, geheten. Buiten en behalve de Olie

of Vettigheid , fchynen deeze Blaasjes ook de

eigenaartige Sappen te bevatten van de Plant,

en misfchien zyn dezelven , naar den verfchil-

lenden tyd des Jaars , of naar de hoedanigheid

van den Grond , de verfcheide trappen van

Droogte , Vogtigheid, Koude of Warmte der

Lugt , nu eens Vergaarplaatfen van Olie, dan

eens van Waterige Vogten , en meestal van

Zeep-
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Zeepagtige, uit -Olie > Zout en Water vermengd Inleï

beftaande. Hier in moet dan het voomaame DING »

verfchil plaats hebben van de Geneeskragten der

Plantgewasfen. Men heeft reeds lang onder-

vonden , dat zy tegen den Winter meer voor-

zien zyn van Olie , en Wateriger in 't Voor-

jaar, wanneer zy zig fchikken tot den Groey ,

die voomaamelyk in de voorgemelde Vogtvoe-

rende Buisjes plaats heeft, welke de Houtveze-

Jen in de Boomen uitleveren.

De Lugtpypjes der Planten komen naast, zo mgcpyp.

het fdrynt, met die der Infekten en Wormen^*
overeen. Gelyk deeze, immers, geen Longen,

en in plaats van dien de Lugtpypjes door het

geheele Lighaam verfpreid hebben : zo is het

ook gelegen met de Planten. In deeze Lugt-

pypjes komen rondagtige Belletjes voor, welke

dpor den Heer Ledermuller zeer duide-

lyk vertoond zyn in de Afbeeldingen van een

Schyfje Dennebooms - Hout. Malpighius .

fchynt dezelven ook wel gekend te hebben , de-

wyl deeze aanmerkt, dat de Sapbuisjes of Hout-

vezelen , tusfchen welken de Lugtpypjes leg-

gen , in die foort van Hout als uit Zilveren

Plaatjes famengefteld , aan de zyden ronde Knob-

beltjes uitgeeven (*).

Het

(*) H* Argenteïs iamin's conrexue , a Lateribus fabro-

tundos emittuat Tumores. Zie over dit alles Ledermul-
ler s Mikrnkoopifcbe Permaaljykbeden* III. Dezl

9 ¥1* XL*.

p 6u

II. Deel» I. Stuk»
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Inlei- Het Leven , nu , der Planten , is werkzaam
ding. ^oor de beweeging der Vogten in de gedagte

Grodjing,
Vaten en Blaasjes en van de Lugt in de Lugt-

pypjes daar tusfchen. Welke veranderingen van

deeze beweeging afhangen 9 zal genoegzaam

blyken , als wy agt geeven op den aart der Vog-

ten , zo wel als op het maakzel der Vaten en

de gefteldheid van den Dampkring, waar in de

Planten leeven. 't Is bekend, dat de Warmte

alle Lighaamen uitfpant , en dat deeze uitzetting

allermeest plaats heeft in de Vogten en in de

Lugt. Hier uit komt een dubbelde drukking

voort : want de Lugt , in de tusfchenruimten

vervat, zig uitipannende drukt de Wanden der

Sapbuisjes 3 die tevens door de Vogten worden

uitgezet , en hier door zyn de Vogten in een

geweldige perfing. Dit maakt dat derzelver

vlugfte deelen opwaards gaan en uitdampen ,

terwyl het Lymige en Aardagtige ftrekt om de

Wanden der Vaatjes of Vezelen te verteken.

Dit doet de Plantgewasfen in langte en dikte

toeneemen en veroirzaakt dus het gene men
Groeijing noemt. Hoe flerker toevoer van Vog-

ten, die met Lymige, Vette en Zoutige deelen

bezwangerd zyn , naar den aart der Planten ge-

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

een vetten Grond verplant worden, en het te.

gendeel, als menze in fchraaler Grond brengt.

Om nu de manier van Groeijing in de Planten

nader te befchouwen, zo moeten wy agt geeven

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

meen heeft ieder Plant een Wortel , een Steel 3
D][NG *

Steng of Stam , en Bladen. Wy zullen van

ieder in 't byzonder fpreeken.

De Wortel is dat zigtbaare deel, waar wortel

mede de Plant gehecht wordt aan den Grond , ptent«,#

of eigentlyk dat gedeelte der Plantgewasfen

,

het welke onder de Aarde moet zyn, om hun te

doen groeijen. Sommige Planten kunnen eeni-

gen tyd leeven , zonder dat de Wortels in de

Grond ftaan. Sommigen groeijen zelfs dus ,

fchietende Steng, Bladen en Bloemen. Dit ziet

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

meen, echter, wordt tot de Groeijing vereifcht,

dat de Wortel in de Grond zy , of aan eenig

Lighaam gehecht, waar uit hy zyn Voedzel kan

haaien , en moet de Grond ook van dien aart

zyn, dat
?

er de Plant door gevoed kan worden,

indien dezelve groeijen zal. De Planten, die op

't Water dryven , laaten haare Wortels hangen

in het Element, dat haar tot Voeding ftrekt: de

andere Waterplanten hebben haare Wortelen

doorgaans in den Slibberigen bodem. Men ziet

ook , dat de meefle Aardplanten eenigen tyd lee-

ven kunnen van enkel Water.

De Wortels der Planten zyn van verfchillende Hunne

gedaanten. Sommigen beftaan uit dunne Veze- jS^ge-
len , die van den Stoel af naauwlyks in dikte daamc

verminderen , maakende als een bos Haair uit,

en deeze noemt men Haairworteh. Zodanige

Vezels komen ook aan de dikke Wortelen voor,

en
XI. Deel. I. Stuk.
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Inleï- en deeze fchynen in 't algemeen de Werktuigen
ding» te Zyn ^ door. welken het Voedzel uit den Grond

wordt ingezoogen. Anderen , en die men gemeen-

lyk Wortels noemt , zyn Kegelvormig of als een

omgekeerde Pieramiede , en dus enkeld , gelyk in

de Soorten van Peen, Karooten, en dergely-

ken. In de Boomen noemt men de zodanigen

,

Penwortels , tot onderfcheiding van de Getakte

Wortels van dien aart, welke zig naar alle kan-

ten uitbreiden. Aan de gezegde Vezels komen

,

in fommige Planten , dikke Knobbels voor, die

als aan Draaden gereegen zyn , welke men Knob-

belwortels noemt. Hier van geeven de Aardappe-

len een aanmerkelyk voorbeeld. Zodanige Wor-
tels, wier Knobbels onder aan den Steel zitten,

noemt men.'Knolwortels. Men vindtze ook zon-

* Cyrfa-èss Steel, gelyk in het Varkensbrood *. Ande-
mn

re Wortels 3 doch zeldzaam , zyn als met Tan-

den gehakkeld , waar van het Kruid, dat men

t Dmn- Koraal - Violieren f noemt , den naam voert.

Deeze kan men Tandwortels heeten. Sommigen

beftaan als uit Klaauwen , gelyk in de Ranonke-

len 5 en voeren dien naam , terwyl die der Ane-

monen naauwlyks toteenige gedaante te betrek-

ken zyn en oneindige flguuren opleveren. Regc

anders is het met de Bolwortels , wier geflake

zo eenpaarig is in een zelfde Plant , dat men

niet alleen de Gellagten maar fomtyds de Soor-

ten of Verfcheidenheden daar aan onderfcheiden

kan. De Tulpen, Hyacinthen, Crocus, Le-

liën, Narcisfen, geeven daar van zeer bekende

voor-.

rul
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voorbeelden. Men vindt deze veelal uit Schubben Inleï-

of Rokken te heftaan, gelyk de Uijens. De DING «

Bolwortels merkt LiNN^usaan, als het Win-

terhuis *
9 waar in de tedere Vrugt befchut *Hyhr*

wordt voor de Koude.
nazulum

De zelfïtandigheid der Wortelen van de mee- zelf?*an-

fte Plantgewasien is zagter dan Hout \ maar in der woite-

veele Kruiden harder 9 dan de overige deelen der
len"

Plant. Men vindt dus Gewasfen van een zagt

Geweefzel a wier Wortelen hard en Houtig zyn. .

Uitwendig hebben zy een dun Bekleedzel , ge-

lyk de Opperhuid j waar onder een dikker Huid

legt, welke uit bondeltjes van Sapbüisjes 5 met

Blaasjes en Lugtpypjes doorweven , even als

het Hout beftaat. Daar binnen is de Wortel

met eene Mergagtige zelfflandigheid gevuld,

die een dergelyk Samenflel heeft en door mid-

del van zyne Pypjes gemeenfchap houdt met de

Bast des Wortels. Veele Voorbeelden van zo-

danige Buisjes , met het Mikroskoop in verfchei-

derley Wortelen gezien , worden ons door Mal-
pighiüs voorgeileld. De ondervindelyke Proe-

ven bevestigen zulks ook ten overvloede. •

De Lugtpypjes aangaande , die worden door frowerï

de Lugtpomp op de volgende manier ontdekt. °™ t

[

ent de

Als men een verfchen Wortel onder Water injes

,

een Glas legt \ en dat Glas op de Plaat van de

Lugtpomp onder de Klok gezet heeft , dan zal

men , onder 't uitpompen van de Lugt, eeii

menigte Belletjes zien voortkomen uit de Op-

pervlakte van den Wortel. Indien men gekleurd

Wa-
11. Deel, I Stuk,
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Inlei- Water heeft genomen of Kwikzilver , dan ko*

ding. men jn ^e Wortel , na dat de Lugt weder in de

Klok gelaten is , veele Streepjes voor , daar het

Kwikzilver of gekleurde Vogt, in de van Lugt

ontledigde Buisjes , is ingedrongen. De zelfde

Proef heeft de Heer Nieuwentyd op een Raap

in 't werk gefield (*). Dit doet danblyken,

dat 'er zulke Lugtbuisjes in de Wortels zyn.

Men kan het ook belluiten uit de toeneeming

van zwaarte in de dus behandelde Wortel,

omtrent De tegenwoordigheid der Sapvoerende Vaten

buisjesT *s aan net bloote Oog blykbaar; inzonderheid

door middel van Warmte s welke de Vogten

door uitfpanning in beweeging brengt. Dat 'er

zelfs een verfchillende plaatzing 5 loop , verdee-

ling en figuur , aan de Sapbuisjes en Blaasjes der

Planten gegeven is , naar dat zy tot bereiding

van verfchillende Sappen gefchikt zyn , wordt

ons door de Ondervindingen van den beroemden

Ruysch geleerd (f). Deeze Hoogleeraar ,

een Kaap ontleedende , bevondt , dat die Wor-

tel i (want de Raap of Knol is een Wortel ,)

in de Staart en Bast of Schil een geheel ander

flag van Vaatjes hadt 5 welken hy onderftelde

het bittere Sap te voeren , terwyl het binnenfle

,

. zoete Merg der Raap , beflondt uit een famen-

weefzel van door één gekrinkelde Vaatjes , die

zig

(*) VExiflence de Dien demontrêe dans les mtrvtUks de U
Jiature. p. 370*

(f) Advers, Anatom, Dec, III. ObfeiV* 2.
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zig als Katoen vertoonden 3 zynde buiten twyfel iNLEk

met het zoete Sap 5 dat de Knollen zo lekker DING *

maakt > gevuld. Voorts befpeurde hy een aan-

merkelyk verfchil , tusfchen deeze Sapvoerende

Vaatjes in de Staart en in de Schil der Raapen

,

loopende dezelven in de Staart regt , en in de

Schil Netswyze door elkander geweeven zyn-

de (*). Hier uit mogen wy belluiten , dat de

Sappen 5 in de regtloopende Vaten van de Staart

vervat, hunne bitterheid behouden , om dat zy

nog raauw zyn , en niet door bymenging van

het eigen Vogt der Raap., gepaard met de krin-

keling der Vaten , in het eigenaartig Sap der

Plant veranderd. Hoe naby het zoet en bitter

aan elkander vermaagfchapt zyn 3 leeren wy uit

het verfchil van het Leverfap en de Gal. De
bitterwording van bedorven Nooten en Amande-

len leert dit ook. Hier fchynt de Natuur een

overgang van bitter in zoet te bewerkftelligen 9

van welke een blykbaar voorbeeld is in de lekke-

re Cyder of Appeldrank 3 welke men van oneet-

baar bittere Appelen bereidt. En de Ondervin-

ding leert in deeze Wortelen 3 dat dezelven dik-

wils bitter blyven door te groote Droogte of

fchraalheid van den Grond, welke een fchaars-

heid veroirzaakt van de voedende Vogten en

mooglyk ook de Vettigheden te bitter maakt

,

om

(*) Cara remvatA , Jeu Tbes* Anatóm* pst Curas poster*

novus, in Dedicatipne.

B
II* Deïl. I» Stuk»
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Inlei- om veranderd te worden door de eigenaartige

ding. kragt der plantB

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

worteien
ze* der Wortelen befluiten : dat Water en

Lugt, zo wel door de Oppervlakte , als door de

Vezelagtige Enden of Haarbuisjes der Wortelen

ingellurpt , in derzelver Vaatjes en Blaasjes op

verfcheiderley wyzen bewoogen , met de Sappen

der Planten gekleinsd , op verfcheide plaatfen aan-

gevoegd , afgefcheiden en weder met dezelven ver-

mengd wordende, daar door eene geheel verfchïï-

lende Eigenfchap, ten opzigt van Reuk, Smaak , en

wat dies meer is, aan dezelven geeven, gelyk

zulks plaats heeft in de Vogten der Dieren. Dat

ondertusfchen eene uitfpanning , zo wel in dikte

als in langte , plaats grypt in de Wortelen , even

als in de Plant zelve , doch op eene tegenftrydi-

ge manier : alzo de Wortelen nederwaards lan-

ger worden en de Steel of Steng opwaards uit-

fchiet : doch dat de Wortelen wederom Takken
kunnen worden , gelyk voorheen gezegd is. En
dat fommige Planten , die men Bygewasfen (*)

noemt , ook gevoed kunnen worden door de Sap-

pen van andere Planten, op welken zy groeijen,

is blykbaar : terwyl zy tevens de Eigenfchap der

Plant, die haar tot Vbediier ftrekt, aanneemen.

Dit

(*) PUr.tA Farafitic*» Cehee! grappig wordt hier aan <fe

naam gegeven van Opfchuimlopende Planten» Zie 't Woor-

denboek van BOMARE. II. Deel, blada. 293» Ik zouzc dzn

ireel liever Opfckorstopende heet2i!.
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Bk leert ons het verfchil , dat 'er tusfchen de Inlei-

Eiken -Zwain en anderen plaats heeft in de DiNG#

Bloedfiemping. Ook wil men dat de Maren-

Takken*, die men in de Geneeskunde tot ver-* ^f*"*O U6TClm

iierking zal gebruiken , op Eikeboomen gegroeid num

moeten zyn.

De Heer Marquis de Saint Simon heeft zonder,

een zonderling denkbeeld aangaande de Wor- 5"
e
E
ld

denk "

tels der Bloembollen voorgefleld (*), die zyn

Ed. echter wel uitdrukkelyk in deezen van de

Wortels der andere Gewasfen en Boomen on*

derfcheidt : zo dat men dit denkbeeld van dien

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

algemeen moet toepasfen. Hy fielt dat de Wor-
tels der Bolplanten geen influrpende Werktui-

gen zyn, maar dat dezelven dienen om de Bol-

len van het overtollige te ontlasten. Zyn Ed.

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

len deeze Wortels uitfchieten en zelft bloeijen

buiten den Grond ; maar neemt niet in agt , dat

'er zekerlyk in dat geval eene influrping van

Vogten uit de Lugt moet plaats hebben , en,

zo dezelve door den Bol gefchieden kan , kan

zy ook gefchieden door deszelfs uitgefchooten

Wortelen. Een Boom kan leeven met zyne

Wortels buiten den Grond , gelyk wy vervol*

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

flandigheid deezer Wortelen is tot influrping

niet

(*) Des Jacintbeu Amfteïd. 1768. Quaito, p3g« 23, enz.

B ft
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Inlei- niet bekwaam , dewyl zyn Ed. 'er geene Vaat-

ding.
agtige Structuur in waargenomen heeft , en hy

zou deeze Wortels wel by Yskegels, die door

't afdruipen dergelyke figuur aanneemen , verge-

lyken willen. Dit behoeft geene wederlegging.

Zy geeven , zegt hy (3.) geen Vezelen uit:

maar ,geen wonder ; want het zyn de Vezelen

zelf en de Bol is de eigentlyke Wortel , even

als in de Knollen, Aardappelen , enz. Een Aard-

appel bevat zo wel de Spruit of het Beginzel van

de Plant als een Bloembol. Wanneer men Bol-

len op Glazen met Water zet, zegt hy (4 ),

dan moet de Kruin van den Bol in 't Water ko-

men , om den Bol Bloem te doen fchieten : maar

ik heb altoos zorg gedragen , dat de Kruin niet

aan 't Water raakte, dewyl de Bollen by my
anders dikwils aan 't rotten floegen. Verfcheide

Bollen gezet hebbende op Glazen met gekleurd

Water , nam hy (5.) niets daar van in 'de Wor-

tels waar, maar iets in de Bollen. Dit geeft

my geen wonder , wanneer zyn Ed. de Bollen

met de Kruin in 't Water zet. 't Geweefzel der

Wortelen zal te fyn zyn , om de kleurende flof-

.fen in te laaten. Was haare zelfflandigheid

flegts een uitgeworpen ftoffe , dan zou het beter

met die Kleuring gaan. Ook moeiten zy dan van

eene Bol, welke omgekeerd op een Glas met

Water gezet werdt, en daar in Blad, Steel en

Bloem fehiet, zo wel als anders uitgeworpen

worden. In dat Geval zuigt zekerlyk de Bol het

Voedzel door zyne Bladeren in. Zyn Ed. hadt
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een Bol gezet op den Hals van een Bottel of In lei*

Flesch met Aarde , en toen fchoot die Bol zyne DING*

Wortels niet daar binnen , maar buiten om de

Flesch heen. De Hals zal zekerlyk te naauw

geweest zyn , om de Kruin te bevatten ; anders

wordt men dit nooit gewaar in Bollen , wanneer

zy gelegenheid hebben tot Wortelfchieting in

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

flisfende Pioefneeming aan , en flel daar tegen

die onbetwistbaare Waarneeming , dat de Bol-

len, die door enkel Water gevoed zynde op

Glazen gebloeid hebben, als uitgeteerd zyn 5 en

niet bekwaam , om het volgende Jaar even zo

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

dat zy niet genoeg hebben kunnen uitwerpen

,

maar dat hun door de Wortels geen genoegzaam

Voedzel is toegebragt , 't welk zy, in goede

Aarde geplant zynde geweest , zouden genooten

hebben.

Thans komt nog in aanmerking , v/at het eigent- He«

lyke Voedzel der Plantgewasfen zy. Leeven zy J
oc

_
zd

van Aarde , van Water of van Lugt ? Dewyl ten

alle die Elementen zig in de zelfstandigheid der

Planten , hoedanig ook, van de droogden, tot

de vogtigften , van de zagtden tot de hardden,

van het Aardmos tot den hoogden Eikeboom
toe, bevinden; zo moet men onderdellen , dat zy

natuurlyk altemaal tot Voeding drekken van de

Planten. Men meent, evenwel, door Proeven,

ondervonden te hebben , dat de Planten leeven

kunnen van enkel Water; doch 't is zeker, dat

II. Dilill. I. Stuk» B 3 ge-
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Inlei- gemeen Rivier of Regenwater altoos Aardag-
ding»

tjge deelen bevat. De keurige Proefneemingen

van den Heer Bonnet, over het doen groei-

jen van Planten in Mos, Spons, Zaagzel, Wol,
Kalk en andere Stoffen > buiten dé eigentlyk zo-

genaamde Aarde , zyn elders uitvoerig ver-

haald (*). Aanmerkelyk is 't , dat het Gewas

van Boekweit , by voorbeeld , in Zaagzel , Boom-

wol of Zwam gezaaid, niet hooger groeide dan

twee of drie Duimen , en dus een foort van

Dwergjes maakte , die ook zeer klein Zaad droe-

gen , hetwelke niettemin , in goede Aarde ge-

zaaid , wederom zo groöte en aanzienlyke Planten

voortbragt , als uit de grootfle Zaaden. Dergely-

ke voorbeelden , evenwel , zien wy dagelyks , in

het verfchil der tiering van Gras , Koorn , Moes-

kruiden , Boomen , enz. in fchraale of vette

Gronden , waar door zelfs de Reuk der Bloemen

en hoedanigheden der Vrugten merkelyk veran-

deren (f).

u naar Doch hier omtrent komt in bedenking , of
derzeiver verfchillende Gewasfen, in de zelfde Grond ge-
33rt ver*

ijAiüende. plant, daar uit ieder het Voedzel haaien dat haar

eigen is , dan of de Vogten , welken zy inzui-

gen , allen van de zelfde Natuur zyn. Dewyl
fommige Gewasfen een vette , fterk gemeste

Aarde, anderen een Zandigen of Steenagtigen

,

anderen de Kley of een zouten Grond en wat

dies meer is, beminnen; kwynende zelfs in een

Grond 3

(*) Zie Vhgezogte' Verband, III. Deel , bl, 36 s enz,

Q) pe zelfde IV. Peel, bladz- 191*
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Grond , die hun oneigen is ; zo fchynt het dat Inlei

de Haairbuisjes der Wortelen gefchikter zyn DING *

tot inneeming van fommige Vogten, of de Va-

ten der Planten bekwaamer tot Verteering van

deeze of gene Stoffen , in deeze Vogten vervat.

En, dat de Sapvoerende Vaten der Planten dee-

ze bekwaamheid hebben ,• blykt door het Enten

der Boomen , als wanneer een enkel Takje ,

voortgroeijende op den zelfden Boom, Vrugten

voortbrengt van een geheel andere Smaak, dan

de Wortelftam. Ook is het zeer waarfchynlyk 3

dat uit een zelfden Grond veele Stoffen , van

een zelfde natuur , door verfchillende Planten

worden ingezoogen : dewyl zy , by een geplant

,

elkander berooven van noodig Voedzel, zo wel

als Planten van eene zelfde Soort (*).

De Waarneeming , dat fommige Planten el-

kander beminnen , anderen elkander haaten ;

fommigen niet by elkander groeijen willen , an-

deren elkanders Groey bevoordeelen , fchynt

doch het eerstgemelde denkbeeld tebegunftigen:

want zo alle Planten een zelfde Voedzel uit den

Grond haalden , kon dit verfchil naauwlyks plaats

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

der elkander gemengd , wel voortkomen in Gron-

den , die voor Tarw alleen te ligt waren : gelyk

ook Haver en Boonen , door één gezaaid , wel

draagen op een Akker , alwaar de Haver alleen

kwaalyk geflaagd zou zyn (f). Het

(*) Zie een uitvoerig Vertoog deswegen , in het VI, DEjEX,

der Uitgezogte Vtrhanielingm , bladz. 159, enz»

(X) Ibidem, bladz» 17 1*

B 4
IL Bï*l» I. Stuk»
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Inlei- Het gene uit den Wortel opfchlet , en zig

?
ING

' boven den Grond vertoont , wordt in 't alae-
ft Gewas

, ^ . „ . . . ?
meen t Gewas geneeten. Dit. is in veelen

enkel Kruid of Bladerig Loof, gelyk in de Raa-

pen , by voorbeeld : in anderen zyn het gefteel-

de Bladen , gelyk in de Aardbeziën ; in anderen

Steelen met Loof, gelyk inde Aspergie - Plan-

* Hu-ba ten. Dit wordt , in 't algemeen , Kruid * ge-

noemd, waar van de Moeskruiden hunnen naam

hebben» In de meelle Planten vergaat dit Loof

tegen den Winter , en fchiet in 't Voorjaar uit

den Wortel weder uit. In fommigen- echter

houdt het fland
;

gelyk in de Sedums , Aloë-

Planten , enz. Zo de Steel Houtig is en 's Win-
ters cverblyft, dan heet het Gewas een Boomp-

Arbu-
je

* f Heefterf 5 naar dat de Steel enkeld is en

t Frutex een Kroontje maakt, of by den Grond in veele

Takken verdeeld. De Steel niet Houtig zyn-

l$affrt- de, dan noemt men het een Struikgewas j. De
ttx

aanmerkelyké dikte en hoogte geeft aan de Steel

den naam van Stam , en het Gewas draagt dien

Arbor van ft0Qm § * wordende de verdeelingen van den

Stam , opwaards , Takken genoemd, die zig in

Twygen , en deeze wederom in Looten verdee-

len. Aan deeze laatlten groeijen de Bladen,

Bloemen en Vrugten.

Kanken In fommige Plantgewasfen voeren deeze dee-

lén byzondere benaamingen. De Wyngaarden,
* Saraun- |ta voorbeeld , hebben Ranken & en deezen naam

geeft men ook wel aan wilde Houtgewasfen , die

cp dergelyke wyze klimmende groeijen, gelyk

de Klimop, Kamperfoelie; en aan 't Gewas van

Peul*

/*
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Peulvrugten, gelyk de Erwten en Turkfche Inlei-

Boonen, of langs den Grond kruipende Planten ,
DI1SG -

gelyk Meloenen , Komkommers enz. Een Stronk

of Struik * heet eigentlyk dat Gewas , hetwelk *5*;>«

men geen Stam of Steel kan noemen, gelyk in

de Toortsplanten, als ook in de Distelen, enz.

Wat een Koolftruik zy , is bekend. De Steelen

van Riet 3 Koorn, Gras en dergelyken, voeren

den naam van Halmen f. Dikwils zyn deeze * Culm

met Bladen voorzien , fomtyds Takkig , met

Leedjes en ook wel Bladerloos. Dat van de

Halmen , na 't affhyden , verflenzen of verdor-

ren , overblyft, zyn Stoppelen. Indien tusfchen

de Bladen van een Plant éen Steel opfchièt, die

enkel dient tot het draagen van Bloem enVrugt,

dan wordt dezelve de Bloemjteng f geheten; '

capus

gelyk in de Hyacinthen , Narcisfcn ,
J Le-

liën, enz.

De Steel der Planten beflaat , i. uit een saWnftd

Schors: 2. een Bast: 3. eene ry van Vaten: 4. steel of

eene 'vastere Zelfflandigheid , en ten 5de het
Stara *

Merg. Dit hebben alle Planten , de Boomen

zo wel als de allertederfte Kruiden, met elkan-

der gemeen : zy zyn maar , wat de vastheid

aangaat , van elkander verfchilïende. In de dik-

ften, gelyk in de Stammen van het Geboomte,

vallen deeze deelen het beste onder 't Oog : men
kan ze 'er het gemakkelykfte onderfcheiden : in

de Planten , die eenen dikken Steel hebben en

eenen Bolagtigen Wortel , het allerminfte. De
inwendige zelfflandigheid van deeze gelykt dik-

wils naar Spons , met Water gevuld , onderfchei-

II, Deel, i, stuk» B 5 den-
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Inlei- dende zig alleenlyk door de verfchillende Kleur.

ding. Gedagte deelen zyn altoos in de opgegevene or-

de aan elkander verbonden ; zodanig , dat de

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

meld is , op elkander volgen. Van de Vaat-

agtige Structuur is hier voor gefproken.

In de Boomen voert de buitenfte Schors , in

'tLatyn, den naam van Cortex ; de binnenfte

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

dezelve uit veele Bladen beftaat , of om dat

men 'er op plagt te fchryven. Het; gene dan volgt

is het Spint (Albumum), dus genaamd , om dat

het witter is dan het Hout. De buitenfte Schors

heeft meer 3 de binnenfte Schors of Bast minder

Blaasjes , naar evenredigheid van de Vezelen of

Sapvoerende Vaten 9 uit welken zy is famenge-

weven. In het Spint is dit Samenweefzel > van

Vaten en Blaasjes , vaster dan in de Bast , doch

losfer dan in het Hout (Lignum) 5 't welk van

binnen het Hart of Merg (Medulla) heeft >

meeftendeels uit Blaasjes beftaande.

peswifs De Geleerde Heer Dryfhout 3 Advokaat in

vaifdat
'sHage, verbeeldt zig 3 in zyn Ed. Verhandeling

d« wor- 0Ver de Wortelfchieting der Boomen in zig zei-

ven, dat de Wortelen geen waar Pit of Merg

hebben. „ Hy merkt het Merg in dezelven al-

5, leenlyk aan als eene ftraalende famenloop der

„ Houtvezelen , Buizen of Vaten , in het mid-

„ delpunt van den Wortel ; daar in tegendeel

5, het Pit in de Takken uit een Soort van Kliert-

9>
jes fchynt te beftaan 5 w#ar in de edelfte dee-

35 len
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„ len van het Boomfap , zegt zyn Ed. , fchynen Inlei-

„ afgefcheiden te worden , tot voortbrenging
DING -

„ van Bladeren , Bloesfem en Vrugten." Dus

zou ook een Worteltje, uit een Takje voortko-

mende , alleen zyn oirfprong hebben uit het

Hout , maar een Takje uit het Merg des Houts.

En de Wortelen zouden alleen beftaan uit

Hout , Schors en Opperfchors (*).

Zyn Ed. geeft eene zeer fraaije Afbeelding

van de voortfchieting der Wortelen uit een

Takje , in welks doorfnyding de verfchillende

Zelfftandigheden worden aangeweezen ; doch

waar onder het Spint door zyn Ed. niet genoemd

wordt. Indien de evenredigheden der Zelfftan-

digheden in dit Takje zodanig waren , gelyk zy

voorgefteïd zyn , dan komt het my zonderling

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

,

byna eens zo veel plaats in het Takje beflaan

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

Hout , en gezegde Schors , liaan aldaar in mid-

dellyn omtrent tot malkander als i , 3 , 5 : wes-

halve de Oppervlakten in de doorfnyding nage-

noeg de evenredigheid hebben van 1 , 8 en 14.

In alle Takken en Boomcn , ondertusfchen , is

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

ik geloof dat het gedeelte C C C dat gene zal

zyn , 't welk men het Spint (Alburnum) noemt

,

en h h h h de binnenile en buitenfte Bast met el-

kander. De
(*) Verband, der HolU Maatfchappye* Haarlem 17(30. V.

Deel, bl. 133.

(|) lbid, PI. 3. Fig. i
?

II. Deel, I. Stuk.
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Inlei- De Waarneemingen van M a l p i g h i u s en
ding. q r e w s omtrent het Samenftel des Houts , zyn

vanTet
e
door den vermaarden Leeuwenhoek groo-

Hcmt
* telyks opgehelderd. Deeze nam , in 't Eiken-

hout , driederley foort van overlangs loopende

en tweederley horizontaale Vaatjes waar. On-

der de eerften kwamen 'er grootere voor, met

Blaasjes , van zeer dunne Vliesjes gemaakt ,

voorzien , en kleinere , als ook zo kleine, dat

'er van deeze laatften door hem twintigduizend

,

in het negentigfte deel van een vierkanten Duim

,

gefield worden. Van de Horizontaale kwamen

fommigen regtftreeks voort uit het Merg of

Hart 5 anderen , in veel grooter menigte , lagen

hier en daar: zo dat hy 'er 1400000 in de ruim-

te van een vierkanten Duim rekende te zyn.

Het maakzel deezer Vaatjes is , volgens hem

,

Schroefswyze. In de Cocosnooten nam hy waar,

dat de Wanden der Vaatjes geformeerd werden

door Spiraale Vezelen , die op de zelfde manier

om de Cylinders derzelven gewonden zyn, als

een Koperdraadje om de Snaaren van Darmen in

het Mufiektuig. Het zelfde maakzel ontdekte

hy in een Stroohalm, wier Bast een Oppervlakte

heeft uit Vaatjes van ongelooflyke kleinheid fa-

mengeiteld.

Maakzel De vermaarde Ruisch onderzogt op een

steeien. nieuwe manier het maakzel der Steelen , dezel-

ven door weeking in Water ontbindende , en

bevondt dus , dat de zelfHandigheid , op derge-

lyke wyze als die der Beenderen in het Lig-

haam der Dieren, uit kleine Plaatjes in 't ronde

ge-
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geplaatst , en door Nageltjes , als 't ware , farnen Inlei*

gehecht , beftond. De gedagte Plaatjes , zelf ,
DING «

waren gemaakt van Vezelen, volgens de langte

van den Steel hier en daar zodanig omgeboogen

,

dat zy tusfchenruimten formeerden , in welken

Blaasjes zyn, door dwarfe Vezelen verdeeld , en

op veelêrnande manier met elkander gemeenfchap

hebbende. Hier uit blykt, dat de Steel in ffoat

is om de Vogten, uit den Wortel ontvangen ,

met die door de Oppervlakte ingezcogen zyn 3

en met de Lugt te vermengen , en dus dat gene

daar van af te fcheiden, 't welk tot de Groei jing

van 't Gewas vereifcht wordt.

Dat de Steelen , Stengen en Stammen der

Plantgewasfen , de Lugt , Water en andere Vog-

ten , niet alleen overvloedig door de Oppervlak-

te van de Schors intrekken en uitdampen , maar

dat ook deeze Vloeiftoffen , onbelemmerd , door

den Steel of Stam op en nederwaards bewoogen

worden, is door veele Proefneemingen bewee-

zen. Onder de Lugtpomp ziet men , dat de

Schors of Bast menigvuldige Lugtbelletjes uit-

.geeft. Ha les heeft de inilurping van Lugt

en Water, door de Oppervlakte van den Stam,

waargenomen. De vrye loop der Vogten, op

en nederwaards , blykt , (als reeds gezegd is,) uit

het groeijen der Boomen, die 't onderfte boven
in de Grond geplant zyn. Men heeft ook ge-

zien, dat een Boom, wiens Wortel buiten den

Grond was en bleef, alleen gevoed werdt door

ffiid-

[ II» DE$L* ! STUK»
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Inlei- middel van zyne Takken , die aan twee nabuu-
ding.

rjge Boomen waren vastgegroeid (*).

wortel- Hoe het bykomt , dat een afgefneeden Tak

de^slek
°^ Takje , gemeenlyk Stek of Poot genaamd ,

ken, enz. aan zyn boven -end alleenlyk Takken, en aan

zyn onder -end niet dan Wortelen uitgeeft, is

door gezegden Heer Dryfhout, op de ge-

dagte Onderftelling , dat de Takken uit het

Merg', en de Wortels uit het Hout hunnen oir-

fprong hebben , zeer fraay verklaard (f). De-

wyl de buitenfle deelen van het Takje eerder

en meer door de Vogtigheid van den Grond

aangedaan worden , dan de binnenlte , zo is het

natuurlyk , dat onder de Aarde Wortelen voort-

komen , en boven den Grond Takken , tot wel-

ker uitfchieting een meer bereid Vogt, door de

werking van de Lugt en Zon verlevendigd ,

fchynt vereifcht te worden. Men kan echter

riiet ontkennen dat dikwils aan Stek van Aal-

besfen , by voorbeeld , en aan Wilgen = Pooten

,

Takjes , Bladeren en Bloesfem groeijen , eer

zy nog eenigen Wortel hebben voortgebragt

;

't welk dan een werking zou moeten zyn in het

Merg, nog afhangende van den Moederftam of

Boom , daar deeze Takken afgefneeden of afge-

houwen zyn. Ook blyven die Uitfpruitzels niet

in wezen , ten zy de Stek of Poot middelerwyl

Wortelen eefchooten heeft.

Wan.

(*) HALESÏ'tgetebl? Staticksot Groeijende Weegkunde. loc. div.

(| j Zie Vtrhand. der Holt. Maatfch, als boven , bh 155 , enz»
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Wanneer een Takje of Loot op een Boom Inlei-

ge-Ent wordt , kan men deszelfs Takfchieting DING «

op dergelyke manier verklaaren ; maar in de
t

Tak^ ,e"

Oculatiën , wanneer alleenlyk een ftukje van de Emen

,

Bast, met een Knop voorzien , in een Sneede
eiu*

van de Bast wordt ingeftooken , fchynt de oir-

fprong van deszelfs Takfchieting naauwlyks af

te kunnen hangen van het Merg of Hart des

Booms , als waar mede die Knop geen blykbaare

gemeenfchap heeft. De Wortels geeven ook

onmiddelyk Takken uit , die weezentlyk van

eene Houtige Natuur zyn , alzo zy Boomen

kunnen worden , gelyk dit blykt in de TJitloo-

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

gendeel , kan Takken uitgeeven , tot Vrugt-

draaging onbekwaam, gelyk men dit ziet in de

Waterlooten. En mooglyk zyn deeze van der-

gelyke natuur als de Plantzoenen der Vrugtboo-

men , van Zaad geteeld , die geen goede Vrugt

draagen , voor dat zy door het Enten zyn tam

gemaakt.

Wat is, verder, dereden, dat deSteelen der Loodregte

Planten en Stammen der Boomen altoos Lood-
l0Cym

fi'

regt opgroeijen , indien zy niet tot een anderen

Stand worden gebragt, door uitwendige oirzaa-

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

in Planten die aan een lïeilen Muur groeijen: men
ziet, en door de gewoonte zonder verwondering,

hoe een omgevallen Boom , al voortgroeijende

,

zynen Top ombuigt , en verder in de Loodlyn

opheft. Van Boonen en andere Zaaden , hoe zy

ook
II. dfjejl, l. Stuk»
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ïnlei- ook in den Grond gedoken zyn , ryst het Spruit-
ding.

je aitoos naar omhoog en de Wortel daalt naar

beneden. De Heer Dodart (*) , naauwkeu-

rig overweegende , wat hier de Reden van mogt
zyn, onderflelt, dat de Vezels of Sapvoerende

Vaten der Stammen den aart hebben van door

de warmte der Zonne ingekort en door de Vog-

tigheid des Aardryks uitgezet te worden; waar

van het tegendeel zou plaats hebben in de Wor-
telen. Doch dus zouden de Stammen altoos

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

Noordzyde. Wr

at moest 'er gebeuren in be-

ilooten plaatfen , alwaar de warmte der Zon

naauwlyks werkt ? Hier is nogthans de manier

van groeijing even de zelfde. Ook heeft die

Heer de ongenoegzaamheid van deeze Stelling

erkend, en, wat de Stielen en Stammen aan-

gaat verder toevlugt genomen tot de opklimming

der Dampen in de Lugt , die Loodregt opwaards

gefchiedt, waar men, ten opzigt van 'de Wor-

tels , zou kunnen byvoegen , de Loodregte neer-

zakking der Vogten. Maar de meefte Worte-

telen fpreiden zig Zydewaards uit, en byna

alle Takken hebben eene helling naar den Zigt-

einder. Ook ziet men dat, zo wel de eene als

de anderen , indien ^y in hunne loop gefluit wor-

den , zig omkrommen , en eene andere rigting

aanneemen.

De

(*) Mem, de rAcad, R, des Sciences , de PdrU , del'An,

J702»
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De Heer Bonnet fielt vast, dat de gedag- Inleï*

te opryzing van den Steel en de nederdaaling
DTNG '

der Wortelen afhangt van derzelver Werktuig-

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

„ dat de Houtige Vezels en Blaasjes in de

„ Wortels op eene regt tegenftrydige manier

9i gefchikt zyn dan in de Stam. Hier beflaan de

„Houtige Vezels het uitwendige en de Blaasjes

„ zitjen inwendig : daar beflaan de eerften het

3 , inwendige en de Blaasjes het uitwendige. Dee-

55 ze twee Rangen van Vaten kruifen elkander

5, in de Stoel der Plant" (f).

De Steelen , Struiken en Bloemftcngen van &&« ^
, _, *

•
° _ JJooracn.

veele Planten , fchoon zy overblyvende Stoelen

en Wortels hebben , dienen maar voor één Saï-

zoen. Jaarlyks fchieten deeze Plantgewasfen

nieuwe Steelen uit. Neem de Leliën , Asper-

gies en anderen tot voorbeelden. In anderen

blyven de Steelen over , geevende jaarlyks nieu-

we Spruiten en Bladeren. In anderen , gelyk

de Heefiers en Boomen \ blyft de Steel zo lang

in wezen , als 't Gewas leeft 9 grecijende ook

waarfchynlyk zo lang , ten minfte in dikte , aan.

Dit maakt , dat 'er Boomen zyn van ontzagly-

kc hoogte en dikte. Een Taxisboom, op een

Kerkhof in Schotland grocijende i werdt voor

weinige Jaaren bevonden een Stam te hebben van

52 Voeten omtreks, dat is tusfehen de 16 en 17

Voeten dikte. Dit zal mooglyk de grootfle

Boom

(I) Rechtrcb furVufage des Fruilks, II. Mem, p 13 t. i

' c
Itl. ElXT- I. SttJK,
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Inlei- Boom zyn, daar men eenig Berigt van heeft,
DifsG. zegt ^e Heer Barrington (*); aangezien

de groote Karfrengcboom , te Toitworth in 't

Graaffchap Gïoucester , in Engeland, nu veer-

tig Jaaren geleeden gemeten , maar eenen om-

trek hadt van 51 Voeten. Deeze Heer moet het

Werk van Adanson niet gelezen hebben , door

wien aan de Kust van Senegal Boomen gevon-

den zyn van 78 Voeten omtreks , en andere

Reizigers 'er in Afrika gezien hebben van 30

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

Sycomorus,'m Egypte, valt fomtyds vyftig Voe-

ten dik (.[.).

oïrrttk Vraagt men , wat de reden is, dat de Boomen

™«.??;!*>«
*n ^kte aangroeijen ? Wy hebben gezien , dac

dezelven uit vyf zelfftandigheden famengefteld

zyn, die op elkander volgen, en waar van het

Merg de binnenfte is,beilooten in hetHtó, dat

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

Schors omvangen wordt. Iedereen weet, dat de

aangroeijing der Boomen Ringswyze gefchiedt,

binnen de Bast , die echter ook in dikte toe-

neemt. De groote onderzoekers der Boomen heb-

ben verfchillende gedagten gehad oirer de aan-

groeijing van het Hout, welke het voornaamfte

is. Grew leidt dezelve af van de Schors , Mal-
pighiüs van de Bast, en Hal es doet de

Houtlaagen uit het Hout zelf voortkomen. Zou

het

f») PUI. Trans, for 1770. Vol. LTX. Part i.p.ij j cru,

(t) F^mi&s des PJémtp* Pref p. tcxi,

(|) HASSIXQOST. Reizen, Qftavo, p. 5 SS.

gioctjiug.
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Let wel oneigen zyn , te Hellen , dat alle die InleI-

zelffïandigheden te famen daar toe medewerk- DING#

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

jende Boomen en Takken , by Zomer , altoos

eene v ogtigheid waar te neemen , welke door

het drongen Vezelagtig wordt , en dan de Bast

met het Spint verbindt , zodanig dat men de

Takken niet fchillen kan 3 of men moetze in 't

Water leggen. Dit weeten de Mandemaakers

en maaken 'er gebruik van tot de Teenen van

wit Mandewerk. Een leevende Tak van een

Boom affnydende, en die dan den Bast afftroc-

pende , (gelyk fomtyds gemakkelylc gefchieden

kan , en ik meermaalen heb gedaan, om zulk

een Tak tot een Gard of Wandelflok te gebrui-

ken ,) is dezelve dermaate met een taaije Slym

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

aangenaam valt in 't gebruik. Met reden kan

men deeze Slym vergelyken by het Wit van

een Ey 3 dat tot voeding dient van het Kuiken 5

als ook met het zogenaamde Cambium in 't

Dierlyke Lighaam , 't welk de Wonden heelt

en de Beenderen , die gebroken zyn, weder

famenlymt. Immers , even als men in Kwaad-

fappige Menfchen dit traag en fomtyds nooit

ziet gefchieden , zo belpeurt men , dat in kwy-

nende Boomen de Bast , naar evenredigheid 3

dikker is dan in gezonde : dus neemt dan in de-

zelven ook het Hout zo veel niet toe , en

hierom verdient het Gevoelen van Malpi-
ghiüs den voorrang. De Bast is het ei-

C 2 gen>
ir, DrïX'.i, stuk.
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Inlei gentlyke Werktuig , waar door het Spint ge-

ding. formeercj wordt , en dit verandert allengs in

Hout» Men ziet Boomen , wier Hout en Spint

geheel verrot is , uit de Bast nog wederom

zwaare Takken fchieten. Dit zag ik nog°kort-

lings hier by de Stad in een Boomftam , byna

anderhalf Voet dik* die een Mans langte.hoog

was afgebroken , van binnen geheel hol , en

waar van de Bast boven een Tak hadt uitgege-

ven , welke thans byna een Arm dik is : daar

ïn tegendeel 3 zo dra een Boom geheel of voor

een gedeelte , al ware het ilegüs ter breedte van

een Duim , van Bast beroofd is , het Hout op die

plaats nooit weder een nieuwen Bast krygt. Dus

ziet men ook blykbaarlyk , dat de Wrong , die

aan een afgekapte Homp van een Boom of Tak

ontflaat , geen uitzwelling van het Hout is ,

maar van de Bast ; terwyl dan het Hout dik-

wils de Verrotting ondergaat 3 ten minfte aan

dat uit - einde fterft. Tot nader bewys dient

,

dat de fterkte der Vezelen van de Bast, in taai-

heid , veeltyds die van het Hout te boven gaat.

Voeg by dit alles , dat de meefte kragt der

Sappen plaats heeft in de Bast van veele Boe-

men , gelyk in die der Eiken - Takken , tot

Leertouwing, om van de Kaneel, Kina en vee-

le anderen niet te fpreeken.

De Van de Steelen , Stammen en Takken , gaan

bladen» wy tot ^Q Bladen over , daar men een on*

gemeene Verfcheidenheid in kan waarneemen.

Dezelven maaken , als de Bloem en Vrugt ont*

breekt 3
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breekt , het voornaamfte Kenmerk der Gewas- Inlei-

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

lyk de Soorten van de meefte Planten , Heefters

en Boomen , onderfcheiden. Ja men heeftze

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

Sommige Bladen zyn van den Wortel of Stoel Enkeide

der Plant afkomftig ; anderen zitten aan den
a en *

Steel , Struik of Stam ; anderen aan de Tak-

ken , Twygen of Looten der Boomen. Dit

verfchil heeft dikwils plaats in een zelfde Plant 5

en dan is veeltyds de figuur der Bladen ook

verfchillende. In 't algemeen worden zy ver-

deeld in Enkeide en Samengeftelde ; waar van

de eerften ieder op zig zelf , de anderen met

elkander famengevoegd , een Blad uitmaaken. Dus

hebben de Lindeboomen Enkeide , de Esfche-

boomen Samengeftelde Bladen. In de Enkeide

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

migen zyn van Omtrek rond of rondagtig of|^rMWM.

ovaal, dat is langrond , en langwerpig , hebben-

^

de dan fomtyds een Punt, fomtyds geen. Van

de byna volmaakt ronde Geflake 3 die zeld-

zaam is 5 tot de langwerpige , waar de langte dè

breedte verfcheide maaien te boven gaat, zyn

oneindige trappen. Alle deeze Bladen hebben

de Oppervlakte boven en onder plat, en on-

der de zodanigen komen Gehoekte voor , dfe
Ge]l0(k?e

wederom zeer verfchillen. Men vindt 'er Lan-^nguiata.

cetswyze en Liniaale. De eerften zyn fmal

,

doch loopen aan beide Enden fpits uit, de an-

C 3 de*
II. Dïïj,» z i Stuk»
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Inlei- deren blyven overal even breed , als een Li-

di.ng. n iaCL\ m Men vindt Elsvormige Bladen , die in de

Pyn- en Denneboomen Naalden heeten. Som-

migen zyn > drie 3 vier of vyfhoekig 9 enz. Dee-

ze Hoeken loopen uitwaards , doch men vindt

ook Bladen met zeer diepe inwaardfe hoeken ,

-- die men Ingekeepte Bladen noemen kan. Van

Sinuïfa* dien aart zyn de Niervörmige , Hartvormige,

Halfmaanswyze , Pyl- en Piekbladen : waar van

in de Lepelbladen, Klisfen, het Maankruid, 't

welk 'er den naam van heeft , de Winde , Zuu-

ring 3 voorbeelden zyn. Men vindt ook Bla-

den 3 die door zodanige Keepen in tweeën 3

drie-en , vieren , vyven en menigvuldigmaalen

zyn verdeeld. Dit laatfte heeft plaats in 't Ei-

kenvaren en een Sccrt van Miltkruid. Deeze
verdeelingen maaken fomtyds de Bladen als Ge-

vinger'd of Gepalmd , 'dewyl zy de gedaante van

een Hand hebben ; fomtyds worden zy daar door

als Gekwabd ; fomtyds als 't ware Gevind ; fom-

Getak- tY ĉ s Gehakkeld of Getand , met oneindige ver-

fcheidenheden. Deeze laatfte naamen geeft men
doorgaans aan rondagtige Bladen 9 waar van de

Rand met Hakkels of Tandjes is ingefneeden

,

en dan zyn deeze Tandjes grover of fyner, dig-

ter by een of verder van elkander geplaatst > 't

welk dus de benaamingen op 't tapyt brengt ,

van Gekartelde of Zaagswyze en Schaarige of

'*EmïL Uitgefneeden * Bladen. In 't laatfte geval zyn
ghaia ^e Infnydingen rond. Somtyds is de Rand van

't Blad als met Ooghaairtjes bezet ; fomtyds

met

Tri
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teger-

rima

met Stekels of Doornen. De eerden kan men Inlei-

noemen Ooghaairige , de anderen Gedoomde DlNG *

Bladen. Die den Rand zonder eenige Inkee-

ping, Infnyding of Schaaren , geheel effen heb-

ben , kan men noemen Effenr eindige * Bladen ; * /«

doch dit heeft ook plaats in de genen die ver-

deeld zyn. De Rand is fomwylen Geplooid ,

fomwylen Gekruld , als in fommige Kaasjesbla-

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

den Tip zyn fommige Bladen fpits , anderen ^obtü/a.

Homp , en dan als Afgefneeden , of als Afge-

beeten , en ook wel Uitgercmd of Rond , met

een menigte veranderingen. De Oppervlakte uuigaof

is glad of ruig. Onder de eerftcn heeft ook J^y**

'

wel een Lymerigheid plaats : onder de anderen 3Ww*A
is veel verfchil. Somtyds b de Oppervlakte

ruuw , door kleine oneffenheden \ Knobbeltjes

of Tepekjes ; fomtyds met zeker Dons bezet

,

dat de Bladen Wollig ± Borfielig ,* Stekelig of

Prikkelig in 't aantasten maakt. Men vindt 'er

ook, die Geplooid, Gegolfd, Gevouwen of Ge-

rimpeld zyn : fommigen zeer ilerk, anderen

flaauw Geaderd , enz.

Al het gemelde heeft plaats in platte, dun- niki<e

ne Bladen. De Dikke Bladen zyn Plat, ge-
mden '

lyk in de Indiaanfche Vygplant , of Verheven-

of Holrond : men vindt 'er Vleezige onder , die

Merg tusfehen. de Oppervlakten , en Vliezigen ,

die weinig ofgeen Merg hebben. De gedaante is

dikwils zonderling. Sommigen zyn van figuur

als een Degen , anderen als een Zwaard of

C 4 Mes,
IT. Drix» I Stuk»
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In lei- Mes, aan de ééne zyde fcherp; anderen Twee-

ding. jnydende; fommigen Driekantig als een Pook 5

in eenigen gaat de dikte van het Blad de breed-

* Com- te te boven , en deeze noemt men Gekneepen *

pres/a
giacjen : anderen zyn Bylvormig , gelykende naar

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

t Teretia gen Rolrond 3 of Spilrond f , als naar 't end ver-

dunnende : eenigen gelyken naar een Pyp, en

worden genoemd Pypagtige ; anderen naar een

Geut en heeten Geutagtige Bladen. Van alle

deezê vindt men onder de Aloë - Planten ^

Toorts - Planten en anderen j genoegzaame voor-

beelden.

simen^e- Van de Ehkelde gaan wy tot de Samenge-

te£
Q ül9r

ftelde Bladen over. Zodanig noemt men die

genen 5 welke beftaan uit eene famenvoegïng

van verfcheide Bladen 3 die maar ééne aanhech-

ting hebben aan den Steel. Dus worden daar

toe betrokken de Gewrichte Bladen » die als met

Leedjes aan elkander gevoegd zyn , gelyk in de

Indiaanfche Vygplant : de Gevingerde , daar ver-

fcheidene by elkander , Straalswyze •> op het

end van een zelfden Steel zitten a als in het

Zwarte Nieskruid en de Lupinen. Men vindt

'er dus van twee , drie 5 vyf en meer Bladen

Gcvinde
/amengefteld* Gevinde Bladeren zyn de zoda-

pimata. nigen 5 welke uit veele Blaadjes , ter wederzy-*

de van een -Rib geplaatst, als Vinnen , beftaan.

Onder deeze heeft een groote verfcheidenheid

plaats. De Blaadjes (taan in de meeften tegen

elkander over aan de Rib > doch in fommigen
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overhoeks ; in eenigen is op 't end een oneven Inlei-

Blaadje, in anderen niet, die men als afgebroken D1^G '

gevind aanmerkt. Somtyds loopt de Rib in een

Klaauwier of Krulletje uit , gelyk in de Wik-

ken : fomtyds ftaan 'er kleine Blaadjes tusfchen de

groote en dan kan men het Blad ongelyk gevind

heeten. Ook zyn 'er als met Lapjes tusfchen

de Blaadjes , die men Lapvinnig \ en van en-

kelde Paaren , welke men Paarvinnig noemen

kan ; gelyk dit plaats heeft in iommige Lathy-

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

Klaauwier hebben.

Wanneer de gemeene Steel van een Blad zig verdubbel-

verdeelt , en dan aan zyne verdeelingen meczL^/.'
Blaadjes bezet is , zo noemt men het Verdubbelde** 9

Bladen. Somtyds zyn 'er aan ieder Verdeeling

twee, fomtyds drie Blaadjes en fomtyds zyn

de Blaadjes aan ieder Verdeeling "van het

Steekje op nieuws als Vinnen geplaatst, gelyk

in verfcheide Soorten van Engelwortel en an-

dere Kroontjes - Kruiden , die dan dubbeld Ge-

vinde Bladen hebben. Als het Steekje der

Bladen verfcheide Verdeelingen heeft , dan

noemt men het Blad meervoudig verdubbeld * ; * '&*p***

waar van men onderde Wilde Kervel, KamiJ-?»«T^"

ten , Venckel , voorbeelden vindt. Ook komen
er dubbeld drievoudig Gevinde en meer verfchei-

denheden van dergelyke Bladen voor.

De plaatzing der Bladen maakt ook een aan- verfchu

merkelyke onderfcheiding. De meeften zvn Ge- u
va"

Jleeldydoch veelen Ongefteeld. In de Gefteeï- ejlz »

C 5 de
JI. Deel. I. Stuk.
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Ïnlei- de Is het Steekje fcmtyds niet in den Rand,
ding. maar binnenwaards ingeplant , en dan noemt
* Peltat

a

menze * Schildhladen ; gelyk in de Plompen.

De Ongefteelde zyn of eenvoudig aan den Steel

| Sis/Ma gehecht en dan heeten het Zittende f ; of zy

loopen 'er een weinig langs heen , als Geplakt

;

Idecur- dan noemt men het | Kleefbladen : of zy om-

vatten den geheelen Steel 3 in de rondte ; dan

zyn het Halsbladen : of ten halve. Als de Steel

'er door heen gaat; dan zyn het Doorboorde:

als zy een Scheede om den Steel maaken j zyn

het Scheede- Bladen. Men vindt fomtyds twee
§ comata Bladen om den Steel famengegroeid §, gelyk in

het Muizen - Oor , enz. Van de Scheede - Bla-

den levert het Varkens -Gras ; van de Samen-

gegroeide het Boelkenskruid voorbeelden uit.

Sommige Bladen komen uit den Wortel

voort , en deeze noemt men Wbrtelbladen : an-

deren zitten aan den Steel , Stam of Takken.

Men vindt 'er by de Mikken der Takken en by

de Bloemen. Aan een zelfde Gewas verfchiï-

len dikwils de Bladen in figuur , volgens deeze

plaatzing , aanmerkeïyk : weshalve het noodig

is s die te onderfcheiden. De gedaante der

Zaadblaadjes > welken de twee eerften zyn, die

zig van het opkomende Zaad vertoonen , is ook

byna altoos anders dan die der volgende Bla <

den. Sommigen omringen den Steel Kramwy-
* Vtrti- té *

, en maaken dus rondom denzelven een

SuiïZi Star van drie '
vier '

vyf of meer BlaadJes. In

fommige Planten zyn de Bladen by Paaren 3 in

an-
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deren Overhoeks geplaatst , in fommigen langs Xnlei-

den Steel of Takken wyd verfirooid ; in eenigen
DING *

zeer digt aan een , en in fommigen leggen zy

als Dakpannen op elkander *. Deeze laatften, *imhrica-

gelyk in foorten van Huislook , kan men Ge-
ta

fchubde Bladen noemen. Aan fommige Gewas-

fen zyn zy Gehandeld , als in de Lorkeboom : in

anderen als Gevlerkt , 't welk in eenige Denne-

boomen plaats heeft.

LiKNiEus heeft nog een onderfcheiding ge- verfchu

maakt, naar den Stand der Bladen, of zy wa-van stand *

terpas aan. den Steel der Plant gehecht zyn , dan

met een fcherpen hoek, op of nederwaards , of

als tegen den Steel aangeplakt, of byna daar te-

gen aan , zo dat zy als regtopjiaande kunnen

aangemerkt worden. Sommigen zyn opwaards

,

anderen nederwaards omgeboogen of gekruld :

eenigen hangen met de Punt naar beneden.

Men kan niet ontkennen , dat fommige Plant-

gewasfen hier in aanmerkelyk van elkander ver-

fchillen ; doch 't is niet minder zeker , dat zulks

niet alleen een groote verandering onderhevig

is , naar dat de Bladen hooger of laager aan den

Steel geplaatst zyn, in eene zelfde Plant, maar

ook op verfchillende tyden van den Dag. De
Heer Bonnet meent met reden te kunnen

onderflellen , dat de hovende Oppervlakte der

Bladen beftaat uit Vezelen , die zig door de

Warmte , de onderile uit zodanigen, die zig

door de Vogtigheid famentrekken , en dit zou

dan oirzaak zyn van het laatiïe. Voorts neemt

hy
II. Deel I. Stuk.
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Inlei- hy waar 3 dat de Bladen , naar de verfchillende

ding. helling der Steelen , een andere plaatzing aan-

neemen, wordende zelfs , wanneer de Steel te-

gen een Muur aan geplant is , fomtyds zodanig

verfchikt , dat zy altemaal groeijen aan eene

zelfde zyde van den Steel , daar zy natuurlyk

wederzyds aan ftonden. De fleer Bonnet
merkt derhalve dit alles als toevallig aan. Ze-

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

de Oppervlakte van 't Water dryven, gelyk in

de Plompen : anderen die zig onder Water ge-

dompeld houden , 't welk in veele Soorten van

Fonteinkruid plaats heeft , enz.

zei man- De meefte Bladen hebben een middel - Rib *

mfden!
deryan den Steel der PIant afkomftig i welke een

Netswys' Geweefzel door het geheele Blad ver-

fpreidt. Dus openbaart zig , voor 't bloote

Oog, het maakzel der Bladen in 't algemeen,

en , tegen 't Daglicht gehouden , is dit Nets-

wys' Geweefzel doorfchynende. Het kan ge-

heelenal van de onderfle en bovenfte Opper-

vlakte afgefcheiden worden , maakende dus dat

gene uit , 't welke men 't Geraamte noemt van

een Blad. Alsdan is de Papagtige zelfftandig-

heid daar. afgefcheiden , welke men door 't Mi-

kroskoop ontdekt heeft te beftaan uit eene fa-

menhooping van Blaasjes , die open Mondjes

hebben in de Vliezige Oppervlakte.

De vermaarde Hoogleeraar Ruisch was de

eerite , die de manier uitvondt om door wee-

king de Bladen dus te ontleeden , doch hy hieldt

de-
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dezelve geheim. Anderen zyn hem op 't voet- Inlei^

fpoor gevolgd , en hebben de handgreep aan de DING *

Wereld bekend gemaakt. Bladen , die niet te week

zyn, met kookend heet Water begooten , laat

men eenige Weeken in een beflooten Glas ftaan.

Eindelyk toont de verheffing by het Steekje ,

dat de Weeking volbragt zy , en dan kan men

de Opperhuid met een ligte Hand, door Ge-

blaas geholpen , gemakkelyk daar affcheiden 5

wordende vervolgens het Netswys' Geweef-

zel, door eene zagte beweeging, van de Blaas-

agtige zelfflandigheid gezuiverd.

Door deeze Weeking .is gebleeken, dat het

gedagte Netswyze Geweefzel t'eenemaal beitaat

uit Sapvoerende Vaten, die in de gezegde Blaas-

agtige zelfflandigheid uitloopen, of met dezel-

ve gemeenfchap hebben door kleiner Vaatjes.

De Hoogleeraar Ruisch hadt in dikke Sap-

pige Bladen , gelyk die van de Indiaanfche Vyg-

of Conchenilje- Plant, wel drie of vier Laagen

van zulk een Netswys' Geweefzel waargeno-

men , welken hy in Plaat vertoonde (*). Na-
derhand heeft men zelfs in platte dunne Bladen

twee zulke Geweefzels, op elkander leggende 9

gevonden. Het onderfte Net beftaat uit Tak-

ken die. losfer famengeweven zyn en wyder
Maazen formeeren : hier pasfen de voornaamfte

Takken van het bovenfte Net op , die vervol-

.

;

gens,

(*) Zie Mv> Anat, Dec. III. p, n. Tèes, Anat, noYus.

Tab. UI.

II» DE£L> I.Stotp,
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ïnlei- gens , door de tusfchenruimten der Maazen of
ding. pakjes , in een ongemeen teder en fyn Vaat-

'agtig Net, 't welk ontelbaare Inmondingen

heeft van Vaatjes, verdeeld worden (*).

Een aanmerkelyk verfchil bevondt Ruisch

in de zelfftandigheid der Sappige Bladen. Die

der gezegde Indiaanfche Vyg beftondt uit Va-

ten , welke door eene menigte van Zydtakken

gemeenfchap met elkander hadden, en famen-

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

bladen gaven de Vaten of Vezelen naauwlyks

eenige Zydtakken uit : beftaande dus, buiten

die Vaten , de geheele zelfftandigheid uit een

foort van Pap , veel gelykende naar de gene,

welke in de Peeren en Perfiken plaats heeft , of

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

duidelyk gewaar, hoe dezelve uit kleine Vaat-

jes beflondt , en daar in ontbonden kon wor-

den; gelykende dus veel naar de Schorsagtige

zelfftandigheid der Herfenen. Hy hadt zelfs

die Pap , uit Bladen van de Amerikaamche

Gedoomde Aloë , dus bereiden kunnen , maar in

die van de Socotorine of Afrikaanfche was het

deczen bekwaamen Ontleeder niet gelukt: hy

vondt daar in wel dergelyke overlangs loopende

Vaten, zonder zydtakken, doch die waren vast-

gehecht aan het Vlies , dat de Oppervlakte van

het Blad bekleedt (f). De

(*) J.
Gesneri de Vegetalilibus Dis/èrtath, p> 75.

(|j Advers, Anat, Dec, IJ f. p. io>
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De Bladen zyn weleer als de Longen der Inlei»

Planten aangemerkt, en., dat door dezelven een
DlNG '

grooter veelheid van Lugt ingeilurpt worde , dan
G
Ie£

uik

door de Schors van den Steel of Stam en Tak-Bladsn*

ken j is ontwyfelbaar. De geleerde Hal es
heeft , in zyne Weeghtnde der Phntgewasfen >

zulks oogfchynelyk beweezen. Dat zy een me-

nigte Water kunnen influrpen 5 en natuurlyk

llerk uitwaafemen , is niet minder zeker : maar

dat zy het voornaamfte Werktuig zouden zyn

van de opklimming der Voedende Sappen in de

Plantgewasfen 5 komt niet zo blykbaar voor. Im-

mers , zou men mogen vraagen , waar leeven

dan de Boomen van , wanneer zy Bladerloos

zyn ? En , aangezien het Voedende Sap rykelyk

vereifcht wordt tot de uitfchieting der Bladen

zelve , zo is de Vraag, door welk middel dan

dit Sap in 't Voorjaar wordt opgeheven ? Niet-

temin verzekert men , dat zulks door de Proef-

neemingen van den Heer Ha les beweezen

zy (*). Die zelfde Autheur ondertusfchen heeft

beweei'd 5 dat het Sap der Planten in de Win-

ter ook opklimt en nederdaalt (f).

Men kan niet twyfelen , of de Bladen zyn

het voornaame Werktuig tot bereiding van dit

Voedend Sap , en daar van komt het , dat de

Boomen kwynen , die geheel of grootendeels

van Bladen zyn beroofd. Aan den anderen kant

is

{*) Bonnet Rrchercha &c« I; Afem» p. 53.

(t) Idem
y

iiiism, V. Mfcïtï» p. ftÖ4, ff8
;

5,

TI, Dftl». I. Stuk,
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Inlei- is het in fommige Gevallen dienftig , een Boom
ding. £ pjant van een ge(jee]te (jgj. Bladen te be-

rooven ; wanneer men de al te groote weelig

.

heid van het Gewas , tot beter aanryping der

Vrugten , wil beteugelen. In de Wyngaarden

is dit een bekend gebruik : men doet het ook

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

men met voordeel werkftellig kunnen maaken

,

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

Voedzel te doen toekomen , geduurende de aan-

groeijing deezer Vrugten.

werking De Heer Bonnet verbeeldde zig, dat de
Uer bovenfle en onderfte Oppervlakte der Bladen

ieder een byzonder gebruik in de Planten had-

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

meer blootgeiteld zynde aan de werking van de

Zon en van de Lugt, en tevens veel gladder

dan de onderfte , bekwaamer tot de Uitwaafe-

ming zyn. De Proefneemingen echter , daar

op in 't werk gefield , bew'eezen het tegendeel ,

en dus befluit hy , dat de bovenfle Oppervlakte

voornaamelyk tot befchutting der onderfte dient

,

welke van de Natuur niet minder tot de Door-

waafeming zoude gebruikt worden, dan tot het

influrpen van den Daauw. Komt het niet hier

mede overeen, dat men dezelve zo dikwils by

Druppelen ziet leggen op de bovenfle Opper-

vlakte?

„ Derhalve (zegt zyn Ed.) wordt het Voe-

99 dend
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9 , dend Sap, dat, gêduurende den Dag, van de iNLEr*

4 , Wortelen in den Stam overgaat door de DINGé

M Houtige Vezelen, van de werking der Lugt-

„ pypje-s geholpen zynde , voornaamelyk ge-

„ bragt tot de onderfte Oppervlakte der Bla-

„ den , alwaar zig het grootfte getal bevindt van

„ de Openingen, die hetzelve toelaaten te ont-

„ fnappen. By het aankomen van de Nagt nu 3

„ wanneer de Warmte niet meer werkzaam is

„ op de Bladen en op de Lugt in de Lugtpyp-

» jes vervat , keert het Sap terug naar de Wor-

„ telen en alsdan begint de onderfte Oppervlak-

„ te haare andere werking te oefenen. De
„ Daauw , zig langzaam van de Aarde ophef-

„ fende, ontmoet deeze Oppervlakte , hy worde

„ 'er verdikt door de koelheid van de Lugt : de

„ kleine Haairtjes en oneffenheden van de Op-

3, pervlakte houden den Damp vast : Pypjes 5

„ ten jdien einde gefchikt , zuigen dien op 'c

9, oogenblik in , en brengen hem in de Takken ,

„ van v/aar hy vervolgens tot in den Stam door-

n gaat.

„ Uit deeze rlaauwe Schets der Befchouwkun*

„ de van de beweeginge des Saps, ziet men,

,, dat de Bladen, in hun gebruik, veel overeen-

5, komst hebben met de Huid van 't Menfche-

„ lyke Lighaam, Deeze heeft ook haare Uit-

3, werpende Vaten , welke de Werktuigen der

„ Doorwaafeming zyn Zy heeft insgelyks Öp-

„ Jlurpende Vaten , die de Dampen inzuigen

,

„ welke aan de Oppervlakte of daaromftreeks

D zyn

,

lU Beëx.» I. Stuk»
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ïnlei- „ zyn 5 en dezelven tot in het binnenfle des
DINGv „ Lighaams geleiden. Hier uit ontflaat de ver-

„ meerdering van Zwaarte na 't baden , en

„ eenige andere vry,zonderlinge Verfchynzelen.

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

„ Ontleedkunde der Bladen ons daar in deeze

^ twee Samenflelzels van Vaten ontdekken zou*

„ Dit is een wyd Veld voor de Waarneemin-

„ gen door Vergrooting. Neemende door het

., Mikroskoop de Bladen van Kalfsvoet waar

,

Jy die begonnen hadden te rotten door de Wee-

„ king, heeft de Heer Calandrïni daar

„ in een Netswys' Vlies ontdekt , 't welk met

?, dat van 't Menfchelyke Lighaam overeen-

„ komftig was. De Maazen van dit Net kwa-

3, men hem taamelyk groot, en van eene byna

5 , Zeshoekige geflalte voor. Dit Net is waar-

je fchynlyk grover in de Planten die veel , en

„ fyner in de genen die weinig doorwaafemen.

„ Voorts op de Bladen de Proefneemingen na-

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

„ zal men dikwils gelegenheid hebben om de

„ Opperhuid zig te zien affcheiden van de na-

„ buurige Deelen. Men zal dan verwonderd

,9 liaan over de ongemeene fynheid van dit

„ Vlies 3 't welk men vergelyken zou kunnen

3, by het Huidje 3 dat fomtyds op bedorven

3, Water groeit" (*).

Loop der Maar 3 op welk een manier pasfeert het Voe-
Vogtea in , ,

ds Namen,
\

«M
(*) Reekerdes 8ec, h Mem, p, 63,

V
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dend Sap door de Plantgewasfen ? De Heer d e Inlei-

la Baisse heeft willen betoogen , dat het in
DING#

dezelven omloopt , gelykerwys het Bloed in de

groote Dieren. Het zou dan opklimmen door

de Vaten van het Hout , en door die van de

Schors nederdaalen. De Heer Ha les heeft

getragt door Proefneemingen te betoogen, dat

zulks geen plaats heeft ; doch de Heer B o n-

net oordeelt, dat zyne Proefneemingen dit zo

min bewyzen , als die van den Heer de la
Baisse den gedagten Omloop. Evenwel valt

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

van Balanceering erkent , en brengt de volgende

Aanmerkingen van dien geleerden Engelfchman

te berde.

„ De Inneeming en Doorwaafeming is , in

3, de Planten , binnen gelyken tyd veel grco-

„ ter dan in de groote Dieren. De Zcnne-

„ bloem , by voorbeeld, trekt na zig en waa*

„ femt door , in een Etmaal , zeventienmaal zo

„ veel als een Menfch. De Planten zyn in een

„ flaat van geduurige zuiging ; zy neemen zon-

\9 der ophouden Voedzel in ; en dk over Dag

„ door de Wortelen , by nagt door de Bladen.

„ De Dieren , in tegendeel , neemen alleenlyk

„ Voedzel by tuslchenpoozing. De Verteering

„.van dit Voedzel zou niet of kwaalyk gefchie-

„ den , indien het eene Voedzel zonder ophou-

„ den het andere volgde. Het Werktuiglyk

„ Geftel van de Voeding der Planten fchynt

D 2 ., der*

IL DEEL. T. STUK*
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Inlei- „ derhalve veel van dat der Voeding in de Die=
DÏNG

«
,5 ren, die ons bekend zyn, te verfchillen. De
„ Planten hebben geen Deelen 3 die in maakzel

„ of werking overeenkomen met de genen

,

3, waar door de Omloop des Bloeds wordt uit-

„ gevoerd in de groote Dieren. Zy hebben

„ geen Hart , Slagaders noch Aderen. Haar

3 , maakzel is zeer eenvoudig en zeer eenvor-

„ mig. De Houtige Vezelen, de Blaasjes > de

,3 eigen Vaten > de Lugtpypjes, maaken het ge-

,3 heele Samenftel van derzelver Ingewanden

„ uit , en deeze Ingewanden zyn algemeenlyk

„ verfpreid door het geheele Lighaam van de

„ Plant ; men vindtze tot in de allerkleinfte

U Deelen. De Sapvaten hebben geene Klap-

„ vliezen (Valvulas) , die gefchikt zyn om de

„ opklimming van het Sap te begunftigen en

3 ,
deszelfs temgkeering te beletten. Al ont~

„ glipten deeze Klapvliezen het Mikroskoop,

„ zou de Ondervinding 'er de valfchheid van

„ bewyzen ; aangezien de Planten , die men in

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

„ boven in den Grond zet 5 niet nalaaten te

3 ,
groeijen.

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

.3? klimt en nederdaalt door de zelfde Vaten,

„ dat , indien men , na 3 in het Zomer - Saizoen

,

„ een der groote Takken van een Boom afge-

3, kapt te hebben s aan de Stomp een Glazen Buis

3, voegt, die Kwikzilver bevat , men het Kwik-

„ zilver geduurende den Dag zal zien ryzen 3 en

3, zak-
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„ zakken tegen de Nagt. Dus kan men de Inlei-

„ kragt van het Sap meeten door de ryzing van
DING '

„ de Kwik, en deeze kragt in verfchilknde On-

„ derwerpen vergelyken. Alles voor 't overige

„ gelyk ilaande , zullen de veranderingen van

5, de Kwik zo veel aanmerkelyker zyn, als de

„ Dag warmer en de Nagt koelder is. Dus

„ blykt 3 dat de Loop van het Sap in het Zo-

„ mer - Saizoen genoegzaam naar de ryzing en

„ daaling van de Kwik in een Thermometer

„ zweemt.

5 , Eindelyk , de verfcheiderley Kruidkundige Geen cir-

3, Verfchynzelenj die men aangemerkt heeft als J^eiven!

„ flerke bewyzen voor den Omloop van- het

,3 Sap 3 onderftellen denzelven niet noodwendig.

,3 Men kan ze op de gelukkigfte manier ver-

33 klaaren door een zeer eenvoudig Grondbegin-

3, zei 3 dat op de Waarneeming is gevestigd : te

,3 weeten 3 dat 'er een zeer naauwe gemeen-

33 fchap plaats heeft tusfchen alle de Deelen

3, van een Plant. Allen zynze 3 ten opzigt van

33 elkander 3 in een itaat van Zuiging : het Voed-

33 zei 3 dat één van deeze Deelen gebruikt 5 gaat

33 in de anderen over. De Bladen voeden el-

3, kander onderling. De Wortel pompt het Sap

33 uit den Stam ; de Stam pompt het Sap uit

3, den Wortel. Dus ontftaat uit de onderlinge

3, werking , die 'er tusfchen den Boom en de

3, Ent plaats heeft 3 de wederkeerige mededee-

,3 ling van derzelver goede of kwaade hoedanig-

5, heden , welke men ten bewyze van de Circu-

E> 3 5 ? la*

II. Deel» I. Stuk*
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Inlei- „ latie bybrengt. Het Voedend Sap pasfeert

ping,
^ bemtlings van den Boom in de Ent en van de

„ Ent in den Boom.

,, De Heer de la Baisse, zekerlyk, is

,$ te ver gegaan, wanneer hy in de Planten een

„ Maag, Darmen, Melkvaten, een Hart met

„ zyne Holligheden , Slagaderen , Aderen, en

5, wat dies meer is , gemeend heeft te zien.

„ Men kan niet ontkennen , dat 'er betrekkin-

„ gen zyn tusfchen de Planten en de groo-

„ te Dieren : maar deeze betrekkingen hebben

9> haare Paaien, en men moet de overeenkomst

„ niet dan met een groote fpaarzaamheid g^-

„ bfuiken , wanneer men fpreekt van Soorten

„ tot zeer ver afftandige Klasfen behoorende (*):

„ Indien de Natuur de uitwendige Gedaanten

,, der Gewerktuigde Lighaamen op eene won-

„ derbaarlyke manier gevarieerd heeft , niet

,, minder verfcheidenheden van Middelen zyn

3 , door haar verkoozen , om dczclven te doen

„ leeven, groeijen en vermenigvuldigen, Hos

j, veel vindt men 'er, zelfs onder de Dieren ,

3, waar in de Omloop niet de zelfde Wetten

„ volgt als in de Mcnfch ? Zyn 'er niet nog

„ Dieren, in welken geen Circulatie waargeno-

„ men wordt ? Zyn "er niet , in welken de

? , Spyzen , eenvoudiglyk van boven naar bene-

„ den , en van beneden opwaards fchynen ge-

j, kaatst te worden ? Brengen die talryke Fa-

„ mi.

(*) Qpwd il s'agit d'especes de cïasfes fort eloignces.
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3 , müiën van Polypen, welke de fchranderheid Inlei-

9> en handigheid van den Heer Trembley ding '

„ zo zeer geoefend hebben , geen Voorbeelden

? ,
daar van ter baan ?

„ Het fchyntdan, dat 'er een middelweg te Maareene

„ houden zy, tusfchen het Gevoelen van den ^"dec"

„ Heer Ha les , (die niet gelooft , dat het Vogtea '

3, Sap door het Hout opklimt en door de Bast

„ neerdaalt) , en het Gevoelen van den Heer

3 , de la Baisse, die in dit Vogt een

„ waare Circulatie erkent. Een gedeelte van

„ het Voedend Sap , dat zig door de Houtige

„ Vezelen opheft, pasfeert door de Bladen en

9 , de Bloemen in de Bast , en van daar in de

,, Wortelen. Een ander gedeelte van dit Sap

„ keert, door de zelfde Vezelen, naar deWor-

„ telen terug , van waar het op nieuws in den

5, Stam pasfeert. Door deeze Balanceering ,

„ welke meer of min herhaald wordt, erlangt

„ het grove Sap reeds een foort van toeberei-

„ ding : het volmaakt zig in de fynere Vaten

„ en de Blaasjes ; terwyl het overtollige door

„ de Bladen wordt geloosd " (*).

Sommige Gewasfen hebben zekere omkrullen- Kiaauwie»

de Steekjes , die men Klaauwieren * noemt, ^clrrlt

dienende aan dezelven tot Steunzel, waar van

de Wyngaard , Erwten, Lathyrisfen, zeer be-

kende voorbeelden opleveren. Voorts zyn 'er

Schub-

(*) Bonnet, Recherches &c. V. Mem. p, 490.

D4
II. DlLlLL, I, STU.K»
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Inlei- Schubbetjes , die men te regt Stoppeltjes * kan
ding. noemen , zittende onder aan de Steekjes van dg

tlPu A
uitfchietende Bladen. Men vindt deeze doch

niet in alle Gewasfen : zo min als de LoverU

f Bra&e* jes f onder aan de Bloemen ; zynde zekere dun-

ne Blaadjes , die als tot befchutting van dezek

ven flrekken , in de Linden - Bloefem en ande^

ren blykbaar.

Doornen Veele Planten zyn gedoomd, of met Stekels

of stekels, voorzien , die fomtyds het geheele Gewas be-

llaan , gelyk in de Doornen , fomtyds niet , ge^

lyk in de Distelèn." In veele Boomagtige Ge^

wasfen zyn alleenlyk de Stam en Takken g&r

doornd , gelyk in de Roozeboomen ; in ande-

ren alleenlyk de Bladen , gelyk in de Aloë^

Planten. Deeze Stekels zyn fomtyds Hap, fom-*

tyds ftyf en deerlyk kwetzende. In eenige Ge-.

wasfen , gelyk in de Slee - Pruim , Rhynbeziën

en anderen 3 komen deeze Stekels uit het Hout

voort : in anderen zitten zy alleenlyk aan den

Bast, gelyk in de Braambcozen, Kraisbesfen 3

Berberisfen.

woï!:> Behalve deeze Doornen of Stekels hebben
kCKl

* meest alle Planten zekere kleine Haantjes, met

een Vergrootglas duidelyk zigtbaar, welke fom-

rnigen zelfs ten uiterfle ruig maaken of met een

dikke Wolligheid bezet , waar van de Kwee-.

* têtma Appelboom * en het Wollekruid den naam heb-

&0lm
ben. ïn anderen zyn deeze Haairtjes door hun-

ne brandende eigenfehap bekend , gelyk in de

jBrandenetelen : in anderen door hunne hechting

aan
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aan de Kleederen ; enz ,
gelyk in het Kleef- Inlei-

kruid. Weinig agt is daar op geflagen, tct dat DING «

de Heer Gueïtard waarnam 9 hoe deeze

Haairtjes in veele Planten tot uitwerpende Buis-

jes dienen van de Vogten , die in derzelver

Klieren zyn toebereid of vergaard , en dit open-

de voor zyn Ed. een wyd Veld tot Waarnee-

mingen , van welken , federt het jaar 1 745 tot

1756, reeds tien Vertcogen in de Verhandelin-

gen van de Koninglyke Akademie der Weeten-

fchappen van Parys geboekftaafd zyn.

De Klieren der Planten zyn wel nog het mee- Klieren

He in 't Oog geloopen. Sommigen fchreeven planten,

den oirfprcng van dat Lymige Vogt } 't welk

veele Planten uitgeeven , aan zodanige Werk-

tuiglyke Deelen toe. Anderen die fchynbaare

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

fchen naam hebben doen geeven van Milleper-

tuis , nader gadeflaande , oordeelden dezelven

Klieren te zyn. Borellus heeft den aart

getragt te bepaalen van deeze Klieren en zyne

onderzoekingen , dien aangaande 3 tot eenige an-

dere Planten uitgebreid ; maar de genen , die zig

het meefte toeleidden op de Ontleedkunde der

Plantgewasfèn
ij
gelyk Leeuwenhoek, Li s-

t e r en anderen , hebben niet of zeer weinig

van de Klieren der Planten of van derzelver

Draadjes gefproken. De Heer Güettard
geeft den naam van Klieren aan zekere Blaasjes

of Bolletjes , fomtyds in de zelfstandigheid der

Bladen de tusfehenruimten van 't Netswvze

D 5 Ge,
11, Dseju 1. stuk»
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Inlei- Geweefzel opvullende 9 fomtyds op de Opper-
ding. viakte der Bladen uitpuilende, fomtyds aan den

Rand Tandjes maakende of zittende aan de

Steekjes en in de Schil der Vrugten : fomtyds

op een geregelde manier geplaatst, doch meest

onregelmaatig verfpreid of famengehoopt,

Veeltyds gaan dezelven vergezeld met kleine

Haairtjes of Draadjes , welken hy houdt voor

uitwerpende Buisjes,

onder- De Verfcheidenheden , in deeze Klieren op-

Kiieren

er
gemerkt , leveren aan zyn Ed. zeven Afdeelin-
gen uit, als volgt. i. De Geerstagtige Klieren

worden dus genoemd , om dat het niet dan zeer

kleine Stippen zyn , byna op dergelyke manier

• als de Geerstkliertjes in de Dieren famengehoopt.

De Pyn- en Denneboomen hebben 'er van dee-

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

rnen , Myrthen en anderen , vertoonen Klieren

,

dienaar zodanige Blaasjes gelyken, als op een

Dier geformeerd worden door een tusfchen de

Opperhuid en Huid uitgevaat Vogt, en derhalve

noemt menze Blaasagtige Klieren. 3. Schub-

agtige Klieren zyn kleine Cirkelronde of lang-

werpige Plaatjes, welke zig,gelyk kleine Schub-

betjes , verheffen boven de Oppervlakte der

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

aantreft. 4. De Bolagtige hebben eene meer of

min Klootronde geftalte. Men vindtze in hol-

ligheden van dergelyke figuur, inzonderheid in

de Planten met gelipte Bloemen. 5. De Ber-

keboomen , Elzen , Terpenthynboom en ande-

ren
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I

ren hebben Linsagtige Klieren , die rond of Jnlei»

langwerpig zyn. Men vindt deeze in de jonge
DING#

Scheuten van meest alle Boomen. 6. Napswyze

Klieren worden de genen genoemd 3 die zig ope-

nende een foort van Kroesje of Kelkje maaken

,

van verfcheiderley en fomtyds Schuitswyze fi-

guur. Zodanigen komen 'er in de Appelen 5

Peeren l Amandelen , Perflk- en Abrikoosboo-

men, en veele andere Plantgewasfen , voor. 7.

De Puistagtige , eindelyk , zyn de genen , die

de Oppervlakten van de Steelen en Bladen der

Planten ruuw maaken als Sagrynleder. Zy ge-

lyken taamelyk naar de Puistjes , welke zig op

de Huid der Menichen vertoonen , die door de

Geerstkoorts aangetast zyn. Zy verfchillen van

de Blaasagtige daar in 3 dat zy zig meer verhef-

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

Aloë -Planten (*).

Om een weinig opheldering te geeven , waar Napswyze

deeze Klieren te zoeken zyn y zal ik hier bybren- Kiie^n.

gen , 't gene de Heer Güettard van de

Napswyze zegt. „ Deeze Klieren zyn langwer-

„ pig , geplaatst tusfehen de Stoppeltjes en den

3, oirfprong der Bladen , boven op en ter weder-

3 , zyde van de Sleuf, die 'er in 't Steekje van

„ deeze Bladen is. Zy gelyken naar de Klie-

„ ren 3 die de Tandjes formeeren van de Stop-

u pelt-

(*) Mem. de l'Aead. R+ des Sciences de Parts, de 1'Aiw

1745. p» 268» 4-tO.

JI. Dhl, I, Stuk»
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Inlei- „ peltjes en de Bladen , welken 'er op 't meeile
DING * „ niet van verfchillen , dan doordien zy wat

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

,, is het niet zeldzaam de Klieren beladen te

3 , vinden met een Druppeltje helder Vogt, dat

„ geene bepaalde Kleur heeft. Dit neemt men

3 , in alle Appel- en Pcereboomen , in 't alge-

3 , meen 3 waar , zonder eenig aanmerkelyk ver-

3, fchil , dan in de meer of minder grootte

,

„ talrykheid en dat de plaatzing op het Steekje

„ eenige verandering onderhevig is. Deeze

„ Boomen komen zo wel in dit opzigt met el-

„ kander overeen , als door de Linsagtige Klie-

5, ren en Draadjes , welke nogthans een weinig

„ zagter zyn. en gemeener in de Appel- dan in

„ de Peereboomen , alwaar zy regter zyn en zig

3, niet omdraaijen, gelyk die der Appelboomefn

, 3 De Linswyze Klieren vindt men wel in bei-

,, den op de jonge Scheuten, maar de Peeren

3, zyn gefpikkeld met een groot getal van deeze

„ Klieren ; fomtyds dermaate , dat de Heer

,*, Tournefort deeze eigenfehap in de be-

„ naamingen van veele Peeren heeft laaten in-

„ vloeijen. Sommige Appelen , nogthans ,

5> hebben dit ook , volgens dien zelfden Au-

3, theur. De Amandelboomen hebben de Naps-

„ wyze Klieren byzonder menigvuldig, aan den

„ Hiel der Bladen, of by de famenvoeging van

.3 het Steekje met de Bladen , geplaatst. Zy

3 3 zyn plat, breed en groenagtig van Kleur, ge-

,3 lyk de Tandjes der Bladen, alwaar zy lang.

35 wer*
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„ werpige Tepels maaken. Ik heb 'er geen Inlei-

„ Vogt uit zien voortkomen (*)". ding.

De Draadjes of Haairtjes , die men aan de Draadjes

Bladen en Steelen van veele Gewasfen waar-
£jes,

neemt , veelal de uitwerpende Buisjes zynde van

deeze Klieren , hebben aanmerkelyke verfchil-

lendheden. Zy zyn Cylindrifch of Kegelvor-

mig; fommigen enkeld , zonder Korreltjes of

Geledingen , anderen van dezelven voorzien.

De Leedjes van fommigen zyn getakt , of gee-

ven Baardjes uit , gelykerwys het Lighaam van

de Vogelvederen. Hier uit is de volgende ver-

deeling opgemaakt : i , in Draadjes met een

Klootrond Tepeltje : 2. in Rolronde Draadjes

:

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

agtige: 6. Draadjes met een Napje: 7. als een

krompuntige Naald: 8. als een Kolf: 9. als een

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

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

ge: 14. Gewrichte Draadjes: 15. met Klepjes,

16. Gekorrelde : 17, metKnoopen: 18. Kwis-

pelagtige: 19. Gepluimde: 20 Gekuifde Draad-*

jes.

Volgens deeze Verdeelingen fielt de Heer

Güettard de opregting van nieuwe Geilag-

ten voor , en zoude dus een geheele verbetering

willen maaken in het Samenftel der Kruidkunde.

Uit zyne Waarneemingen blykt ten minfte , dac

de

(*) Mem, de l'Mad. Roiale des Sciences de Paris t d§ 175^
pag. 31C-312.

II. Deejl, I, Stuk,



62 De Eigenschappen der Planten

Inlei- de kleinfle deelen der Schepzelen haare opmer-
ding.

föng waardig zyn. Wie immers zou bevoorens

gedagt hebben 3 dat die Haairigheid 3 welke de

Steelen ; Bladen en Vrugten van zo veele Plan-

ten bekleedt P zo fraay gewerktuigd , zo ver-

fchillende en van zo voornaame gebruiken was ?

Devmgt- Niet niinder is de oplettendheid der Kruid-

m^aking kondigen, federt eenige Jaaren, gefcherpt , door

Planten, het waarneemen van de Vrugtmaaking,
tot welke wy thans overgaan. Het Stuifmeel 5

nog in 't voorfte deezer Eeuw voor een Uit-

werpzel der Planten gehouden 5 komt thans in

aanmerking als het edelfle van derzelver dee-

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

meen verzekerd , dat hetzelve het Mannelyke

Zaad der Planten uitmaakt , welks tegenwoor-

digheid volflrekt tót de Vrugtbaarheid wordt

vereifcht. Derhalve dienen thans ook de Meel-

draadjes , wier Helmpjes hetzelve draagen , met

veel regt tot den grondflag van de Verdeeling

in Klasfen : daar men te vooren op dezelven

naauwlyks agt gegeven hadt , veel min gedroomd

,

dat derzelver getal beftendig even groot ware in

de Bloemen van eene zelfde Plant.

De Plantgewasfen 5 naamelyk \ zyn \ zo wel

als de Dieren , tot de Voortteeling gefchapeu.

„ God zeide by de Schepping , dat de Aarde

„ Graffcheutkens moest uitfchieten en zaadzaai-

„ jend Kruid, benevens vrugtbaar Geboomte ,

„ draageude Vragt naar zynen aart, welks Zaad

» daar
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35 daar in ware (*) :
" dat is , door welk Zaad Inleï-

de Natuurlyke gejtalte deezer Schepzelen k-DING «

waard en voortgeplant moest worden op der Aar-

de (!)• Zeer fraay vindt men dus de Voorttee-

ling der Gewasfen afgefchetst 3 en de Kruiden

van de Boomen onderfcheiden. In beiden moest de

Voortplanting gefchieden door het Zaad , welks

voortbrenging men in 't algemeen begrypt onder

den naam van Vrugtmaaking. Even als , naa-

melyk , in de Dieren het jonge Schepzel de Vrugt

genoemd wordt , zo geeft men aan het Begin-

zel der Voortteeling in de Plantgewasfen ook

wel den naam van Vrugt. De meeften hebben

Zaadhuisjes , welken men in 't algemeen kan

aanmerken als de Vrugt 5 en derzelver voortbren-

ging , noodig tot die van het Zaad 3 heet de

Vrugtmaaking der Planten.

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

ging van vrugtbaar Zaad in de Planten , zo wel wofdTdaac

als in de Dieren , eene Bevrugting wordt ver-^
h
v

t

er'

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

geen goede Vrugten. draagen , indien de Bïoem-

ftengen van zodanige Boomen 3 die men 5 om dat

zy Bloemen en geen Vrugten hebben , Mannet-

jes noemt, niet overgebragt worden op de Wyf-
jes-

(*) Gen. I. Veis, i'i,

(f) ld est, quo Semine produ&o Naturnlis harum forim»

rum fpecies confen/etur propageturcpe in Terra, 2iot£ ad LiU*

Tremellii & Hadu Junii9

II» DEEL, I. STUK»
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Inlel- jes - Boomen, die alleen Vrugt draagen. K & m p-

ding. FER verhaalt de manier, op welke zulks in

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

* spatha
men a^aar de Bloemfteng * neemt , voor dat

de Bloemen open zyn , en dezelve in Takjes

f Sfadices plukt, die dan in de Vrugtfcheeden f derWyf-

jes - Boomen worden ingefioken. Sommigen 3

voegt hy 'er by , verkiezen de frisfche Bloem-

ftengen , anderen laaten dezelven droogen, en

bewaarenze dus tot den tyd toe , dat de Vrugt-

beginzels die noodig hebben. Evenwel kan ook

een geheel Bofch van Dadelboomen , zonder

Menfchelyke hulp of voorzorg, door het Stuif-

meel der Mannetjes bevrugt worden , gelyk

Theophrastus reeds verzekerd heeft (f)

:

maar de genen , wien de Mannetjes ontbreeken

,

moeten deeze Bloemftengen van elders haaien.

Een laater bewys komt ons dienaangaande voor.

Aangaande de manier der Afrikaanen of Arabie-

ren fpreekt de Heer Lüdwig, in zyne ge-

leerde Verhandeling over de Sexe der Plan-

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

„ draagende Tak van een Boom, die metMeel-

, s
draadjes praalt , en planten dien in de Spleet

„ van de Vrugtdraagende Scheede , en dus

„ wordt , gelyk zy het in de Taal des Lands

„ uitdrukken , het Wyfje van het Mannetje be-

„ vrugt:

{*) Amotv&U Exoticarum , Fascic. IV.

(\) Hht> Plantar. Libr. IL Cap. 9.

(4) Disf. de Sexu Plcmtarum, Lips. 1727* Qaarto p. 29*
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;, vrugt : want het Stof, door den Wind be- Inle*?

3 ,
woogen , fpréidt zig wyd en zyd uit , enDIKG '

„ maakt ook de byftaande Boomen door zyne

5 , kragt vrugtbaar. Een vrügtdraagende Eoom,

„ daar eene Vezeldraagende Bloem is aange-

5 , voegd geweest , heeft een grooter Scheede %

„ die uitgefpannen v/ordende open barst. Ter-

„ wyl ,' nu 3 de Scheede verdroogt, zetten de

i, Stylen der Vrouwelyke Bloemen zig uit, en

J5 krygen een allerbest , zoet, fappig Vleefch ,

5 , waar in een dikke Kern of Steen , die in onzen

,,, Grond geftoken Plantjes voortgebragt heeft,

, 3 De vrügtdraagende Boomen , waar nog geen

3) Mannelyke Bloem is aangevoegd, hebben de

„ Scheede kleiner en dezelve breekt meer

a> door uitdrooging, dan door de uitzetting der

„ Stylen. In plaats van Vleefch heeft de Vrugt

„ een harde drooge , famentrekkende Schil

,

„ zonder of met een dun onvrugtbaar Steentje,

„ De Boom die de Meeldraadjes draagt , brengt

„ niets voort: de Bloemen verdorren en 'er ko-

„ men in 't volgende Jaar nieuwe , die weder-

3 , om met Stuifmeel voorzien zyn, aan te voor-

., fchyn" (*).

Die onvrugtbaare Dadels worden flegts aan de Mamëly.
t)co„ ke& Vroü-

xe in de

(*) Deeze Bevmgting is , nu ruim twintig Jaaren geleeden ,
plautea *

door Proeven op een Wyfjes Palmboom te ïïerlyn, door mid-

del van een bloeijende Tak , die Van Leipzig derwaards ge=

bragt werd:
, ja zelfs door Stuifmeel in Brieven overgezon-

den , bevestigd»

E
. IJ, Dllfe I, 5TUK,
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Inlei- Beesten tot Voeder gegeven, zegt T o urne-
lomG

' fort, wien deeze Historie in twyfel fchynt

gebragt te hebben. Immers hy fielt Vraagswy-

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

ten tot de Vrugtmadking vereifcht? Of heeft de

ééne Soort deezer Planten de andere geenszins

noodig ? Worden de Lighaampjes , die uit de

Bloemen vloeijen , in de tedere Vrugtjes , daar van

afftandig groeijende , gevoerd, op dat dezelven 3 als

uit eene vadzigheid , tot haar eigen aangroeijing

opgewekt mogen worden? Doch, van de Mannet-

jes en Wyfjes Bloemen in eene zelfde Plant,

hadt hy dit denkbeeld niet : veel minder van de

Bloemen , waar in het Vrugtbeginzel zo wel als

de Meeldraadjes is vervat. De Bladen van dee-

ze Bloemen , dagt hy , dienden tot voeding van

het Vrugtje, en de Meeldraadjes tot uitïoozing

van overtollige en fchadelyke Stoffen (*).

Ondertusfchen was de Onderftelling, dat 'er

een Mannelyke en Vrouwelyke Sexe onder de

planten plaats heeft , reeds van Plinius af-

komitig (f) , eenige Jaaren voor het end der

voorgaande Eeuw , toen To urnefort zyne

Onderwyzingen der Kruidkunde fchreef , en na-

derhand door verfcheide bekwaame Mannen , op

zulk een vaflen Voet gefield , dat men zig ver-

wonderen moet , hoe Pontedera, in 't

jaar

(*) I»Jfit t Rei HerbarU, Paris, 1700. p. 68, 69.

(t) Dari in Plantis Veneris intelle&um , Marefque aiflatt!

quodam er Tulvcre eriam f{Eininas marirare*
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jaar 1720 , dit Gevoelen nog kon tegenfpree- Inlei-

ken, niet alleen , maar zelfs anderen
, nader- DING -

hand, hetzelve met kragt beftryden. Dus kwam
te Petersburg, in 't jaar 1737, een Beoordeeling

uit van het Linnceaanfche '.Stelzel, aangaande de

Sexen der Planten , welke door Browallius
ter toets gebragt en wedérlegd is (*). De Heer

Als ton, Hoogleeraar in de Genees- en Kruid-

kunde op de Univerfiteit van Edenburg , in Schot-

land , kwam eenige Jaaren laater te voorfchynmet

eene Verhandeling over de Sexe der Planten (f)

:

waar in hy , op gelyke manier als Sieges-
ïeck, Autheur der gedagte Beoordeeling , door

Ondervindingen 't gezegde van P o n t e d e r a

tragt te fïaaven, „ dat het Vogt der Helmpjes,

,3 of zogenaamde Stuifmeel , in alle Planten niet

iy noodig zy ter bevrugting."

In Bloemen , die zo wel het Vrugtbeginzel Tegen-

als de bevrugtende Deelen bevatten , was 't een Kir?
8611

voornaame tegenwerping, dat de laatften dikwils woord»

zodanig geplaatst fchynen te zyn, dat het Stuif-

meel den Stempel niet bereiken kan* Maar , de

wegen en middelen van de Natuur zyn ons niet

altemaal bekend, en, dewyl men in demeeflen

eene zeer bekwaame fchikking ten dien einde

waarneemt , niet alleen
'i
maar ook weezentlyk

ziet,

(*) Examen Epiertfios inSystema Plantarum CL Linnd.

(t) v4 Dïs/ertaüon on the Stxes of Plant

5

, by Cfl ift-

I.ÏS ALSTON, M. D. Kings Botanist in Scotlvd, Bfi #*&
ebferv. Pbys. and Litu Edinburg 17 $ 4.

£ %
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In .lei- ziet, dat de Stempel befprengd wordt met het
DING

* Stuifmeel, zo is 'er geen reden om te twyfelen,

of zulks niet algemeen plaats heeft. Een ande-

re tegenwerping is de Lubbing , wanneer men

de Meeldraadjes van hunne Helmpjes berooft

,

gelyk de Heer Als ton dit in twee Tulpen

gedaan hadt , die niettemin Zaadhuisjes vol Zaad

voortbragten : doch aan den eenen kant zegt zyn

Ed. niet, dat dit Zaad vrugtbaar was, en aan

den anderen kant is 't mooglyk, dat onder het

afplukken eenige Korreltjes Stuifmeel op den

Stempel zyn gevallen. In Plantgewasfen , daar

de Vrugtbeginzels op de ééne , de Bloemen , die

geen Vrugt uitleveren , op de andere zyn ; ge-

lyk de Spinagie, Hoppe, Hennip en het Bin-

gelkruid , brengt men , als een Tegenwerping >

by, dat die fomtyds Vrugten en Zaad voortge-

bragt hebben , niettegenftaande 'er geene bloei-

jende Plant naby dezelven was. Dus hadt de

Heer Alston drie Planten Spinagie honderd-

twintig Voeten ver van de anderen af geplant,

welke niettemin goed Zaad voortbragten. Derge-

lyke Proeven nam hy met de Hennip en het

Bingelkruid , die den zelfden uitflag hadden.

Tournefort verhaalt , dat de Hoppe in

de Koninglyke Kruidtuin , jaarlyks, met Zaad-

draagende Vrugten beladen is , terwyl de bloei-

jende Hoppe niet voorkomt , dan op de ver af-

landige Eilandjes in de Seine en Marne. Hy
trekt daar echter geen Gevolgen uit , maar laat

de zaak in twyfel : des ik niet begryp , hoe zulks

kan
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kan aangemerkt worden als een voornaam be- Inlei-

wysj dat hy geen geloof floeg aan de Sexe der DING -

Planten (*). Die Eilandjes behoeven , inder-

daad , zo ongemeen ver niet onderfleld te wor-

den van Parys, (alwaar de Koninglyke Tuin

naauwlyks honderdvyftig Rynlandfche Roeden

van de Seine in 't Zuidelyk deel der Stad 5 ge-

legen is , en de Marnc wat hooger in die Ri-

vier vak 3 ) afflandig te zyn , dat het Stuifmeel

door de Lugt niet derwaards gebragt zou heb-

ben kunnen worden. Hoe veel verder wordt

niet wel Stof % en Zaaden die zwaarder zyn

,

door den Wind gevoerd : 't welk dan de reden

is 3 dat men Onkruid ziet opfehieten , daar het

geenszins verwagt werdt. Hoe veel Mylen ver

wordt de Afch van den Berg Vefuvius niet door

den Wind gedreeven? Ik weet, dat hier in de

Stad een Duinkapelletje , waarfchynlyk van bo-

ven Haarlem afkomftig, is gevangen. De zwar-

te Vliegen , die met den Noorden Wind dik-

wils zo geweldig veel op het bloeijende Ge-

boomte vallen , meent men dat van onze Stran-

den of nog veel verder komen.

Ik twyfel niet., of alle deeze en andere Tee- De se**n

genwerpingen zullen genoegzaam wederlegd zyn £n

d^iaï>

door onzen Ridder , die in 't jaar 1760 denPrys kra2dgft2

behaald heeft , welke door de Keizerlyke Aka-
S "at ' S *

demie van Petersburg uitgeloofd was op het best

be^

(*) Zie Alstons Vertootr, als boven, bladz, 229*

E 3 -

II* Deel; U Stuk.
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Inlei- beantwoorden van het door haar opgegevenc
ding. Voorftel : „ De Sexe der Planten , door nieuwe

„ en nog niet Wereldkundige Bewysredenen en

„ Ondervindingen te bevestigen of om ver te

, ;
ftooten , met eene voorafgaande Htstorie- en

„ Natuurkundige uitlegging van alle Deelen die

„ men meent dat iets toebrengen tot bevrug-

„ ting en volmaaking van het Zaad en de

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

jumvs toegedagt met deeze Uitfpraak. „ De
99 Akademie draagt den Prys der Kruidkunde ,

„ over de bevestigde Sexe der Planten, op aan

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

„ NiEus, Ridder van de Noord/Ier" (*).

Middelerwyl kan men ook het fraaije Vertoog
van den beroemden Heer Trew, waar in de
Bevrugting van het Wyfje door het Mannetje
in de Planten door een onbetwistlyk voorbeeld
betoogd wordt, tot voldoening inzien (f).

De Be» Geen kragtiger bewys kan men voor de Be-

oolhyne-
vruSdn§ hebben - dan de Teeling der Basterd-

lyk bc- Planten, Indien het mooglyk zy 5 door middel
taogJ

' van het Stuifmeel dereene Plant 3 aan den Stem-
pel van eene andere Plant ge - appliceerd > dee-
ze laatfle Zaaden te doen voortbrengen , uit

welken Planten voortkomen, die als een mid-

del-

(*) Zie den Brief van den Heer Doftor BA ster, tver
het Kruidkundig Samenftel van den Heer LlKfJmvs, Haar!*
I768. Bladz. 5*

(t) Nova A&a Phys. Mei Tom, I, p. 437, &c.
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delfoort tusfchen beiden uitmaaken , dan kan Inlèi-

niemand twyfelen , of zulks moet op dergelyke DIKG *

manier gefchied zyn , als in de Voortteeling der

Muilezelen wereldkundig is (*). Tot deeze

Konftige Bevrugting worden alle de Meelknop-

jes van eene Bloem, eer zy hun Stuifmeel ver-

fpreid hebben , afgefneeden > en dan befprengt

men den Stempel van deeze met het rype Stuif-

meel van eene andere Bloem. Van overlang is

bekend , dat fommige Tulpen dikwils van een-

kleurig bont worden , en fomtyds haare voori^

ge kleur , weder aanneemen. De Hyacinthen

veranderen fomtyds ook van Kleurden dit wordt

bedenkelyk aan het overbrengen van het Stuif-

meel , uit de eene in de andere Bloem , door

Vliegen s toegefchreeven (f). Dikwils neemt

men in de Kool, wanneer verfchillene Soorten

naby elkander voortgekomen zyn , uit het Zaad

aanmerkelyke veranderingen en verbasterin-

gen waar. LinNjEtjs {laaft de Sexe der

Planten in zyn nieuwe Vertoog , (daar zyn Ed.

den Prys mede behaald heeft , als zo even ge-

meld is ,) door het voorbeeld van eene Basterd-

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

fal geteeld gehadt ; maar de HeerKölreüter
meent hier in verder gekomen te zyn, met ver-

fchei-

(*) Zie het III. Stuk 'des I. DeelS van deeze Na*

fiuurlyke Histtrie, bladz 398.

(|) Mr. 1« Marq. de S. Simon &s Jachthts , Amfterd*

1763, p. izx.

E 4
n. Dm.. I. Stuk»
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Inlei- fcheide Planten. In 't byzonder was het hem
ding.

geiukt, uit twee Soorten van Tabak eene vol-

maakte Basterd -Soort voort te brengen: 't welk

hy daar uit bewyst 3 dat dezelve onvrugtbaar

ware (*).

ovetfpc- In een nader Vertoog, dat in 't jaar 1764 te

vrngt^. Leipzig uitgekomen is , geeft gezegde Heer

KölreuteHj Hoogleeraar in de Kruidkunde

van den Markgraaf van Baden -Durlach , berigt

van zyne Proefneemingen op eenige andere

Planten , waar uit zyn Ed. , door dergelyke

Overfpelige Bevrugting , nieuwe Planten of

Monfters heeft voortgeteeld , en befchryft 3 wel-

ke veranderingen daar in door zyn Ed. waarge-

nomen zyn. De Heer Baron van Gleichem
oordeelt de Tarwe en het Turkfch Koorn «, de

Öckernooten en Eikebcom , als ook de Spina-

gie en Hennip, tot dergelyke vermenging „ zelfs

van verfchillende Geilagten , bekwaam (f). Ook

zullen onder de Basterd - Planten , over wel-

ken een geheele Verhandeling uitgekomen is,

en

(*) I), j. G. KoLREUTERS Verlaufige "Hachrichl enz;

Leipzig. 1761. bl. 40. De onvtugtbaarheid der Muilezelen

onder de Dieren wordt echter heden met kragt tegengefprp-

ïcen. Zie de keurige Verhandeling van den Wel Ed. Heer

VosmAER over den Bifon , Amft 1772 , bladz, 5. Zyn Ed»

hadt andere bewyzen ten dien opzigte kunnen bybren-

gen dm het Gezag van aristoteies. Zie deeze myne Nat,

Historie als boven , bladz. 400 , en in 't byzonder de Qb-

Jtrv. Miorouopiques van den Baron van Gleichen, 0. CVI#

(f) Ibidem $. CIIU
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en die men anders Verfcheidenheden noemt 3 Inlëi*

waarfchynlyk veelen door eene dergelyke Ver- DIISG-

menging zyn voortgebragt (*).

Om eenig denkbeeld te geeven van de Be- De

vrugting , zo moeten wy eerst de B l o e m e n in
BL0EMEN*

aanmerking neemen , als die het voornaame

Werktuig der Vrugtmaaking zyn. Want, fchoon

men in verfcheide Planten wel Zaad en Vrugten

ziet voortkomen , zonder Bloemen , zyn doch

dezelven , in 't algemeen , tot de Bevrugting

noodzaakelyk , als zonder welke , anders , geen

vrugtbaar Zaad voortkomt. De Bloemen bevinden

zig dan , of van de Vrugtbeginzels afgezonderd in

eene zelfde Plant , of in andere Planten van de

zelfde Soort. Van dit laatfte leveren ons de

Hennip , Hoppe en anderen , voorbeelden uit. De
meefte Plantgewasfen hebben Bloemen, , waar in

de Vrugtbeginzels zo wel als de Bevrugtende

deelen vervat zyn. Eenige Rangen van Plant-

gewasfen , die wel Zaad draagên > doch waar in

de Bevrugtende deelen onvolkomen zyn of zig

niet duidelyk openbaaren
; gelyk het Varen 9

Wier , de Mosfen en Paddeïtoeïen , in haare

menigvuldige Geflagten % moet men hier van uit-

zonderen.

Dat gedeelte van een Plantgewas 3 nu , 't

welk tegen den Zomer te voorfchyn komt , of

op zekeren bepaalden tyd zig vertoont , en dan

we-

{*) Plant» Hybridae* Amot*.* AcaL Voi* IiS» p, a8.

Ej
II. Deel I. Stuk.



74 De Eigenschappen der Planten

Iklei- wederom verdwynt , de bevrugtende Werktuï-
DIjhg.

gen £ Vragtbeginzels , of die beiden tegelyk,

bevattende , wordt de Bloem geheten. Som-

migen hebben hier de fraaiheid van Kleur en

gedaante , het zitten op het Vrugtbeginzel , en

andere hoedanigheden 3 in aanmerking genomen

:

doch dan is de bepaaling niet algemeen. Tot

het wezen van een Bloem behoort , dat dezelve

Meelknopjes , die men Helmpjes (dntherce)

noemt 9 of een Stempel (Stigma) , of beiden

,

heeft (*). De Helmpjes zitten doorgaans aan
9
t end van zekere Vezelen (Stamina) , die men

Helmftyltjes , doch veel eigener Meeldraadjes-

noemt : de Stempel gemecnlyk aan 't end van

zekeren Stander in 't midden van de Bloem,

die Stamper (Pistillum) doch eigener Styl gehe-

ten wordt. Deeze Styl of de Meeldraadjes zyn

in de meefte Planten vervat in een hol Beker-

agtig Geitel , of beflaan het midden van een

Schyf, die of uit één ftuk heftaat, of uit ver-

fcheide ftukken , Bloemblaadjes genaamd , fa-

mengefteld is. In 't Latyn noemt men dat ftuk 5

van welk een Kleur of zelfftandigheid ook zyn-

de , Corolla en de Bloemblaadjes Petala.

De Styl ftaatop een Vrugtbeginzel (Germeri),

dat fomtyds in 't midden van de Bloem uitpuilt

en van de Meeldraadjes omringd is , fomtyds

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

deel-

f*) Flos omnïs inftruimr Amheris et Stlgmatibus, LlNM»
2bil. Bot, Stockii, 1751* $« U°«
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deelte uitmaakt van de Kelk (Calyx), welke of Inleï*

alleen tot Steunzel dient of tot bekleeding van ding.

de Bloembladen , en dan het Bloemhuisje

(Perhnthium) geheten wordt. Even zo bekomt

ook de Kelk , wanneer zy de Vrugtbeginzels

bevat , den naam van Vrugthuisje (Pericar-

pium) wordende in 't vervolg het Zaadhuisje ,

de Belle of Vrugt. Men ziet dit duidelyk in de

Roozen , alwaar het Vrngtbekleedzel , dat de

Knop maakt, van de Kelk , die vyfbladerig is,

is afgezonderd. In de Narcisfen en dergelyken

is alleenlyk een Vrugthuisje (Pericarpium) , dat

de Bloem onderfleunt , en geen eigentlyke Kelk

(Calyx) of Perianthium. De Leliën, Tulpen,

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

Vrugtbeginzel in dezelven binnen de Bloem huis-

vest. In de Appel- en Peereboomen 5 en onein-

dige andere Plancgewasfen , is de Kelk zo wel

een Bloem- als Vrugtbekleedzel.

De Bloemblaadjes , wier Kleuren en verfchil- .-

h
®^et"

lende Geflalte de Schoonheid der Planten uit- der

maaken, zyn door den beroemden T o u r n e-
Bloe:neiu

fort tot de voornaamfle Kenmerken van on-

derfcheiding in dezelven gebruikt geweest. En

,

fchoon zy thans minder in aanmerking ko-

men , dan andere deelen van de Bloemen , kan

ik nogthans niet voorby , daar van kortelyk te

fpreeken. Die , welke uit één Bloemblaadje be-

ftaan , worden monopetali of Eenbladige Bloe-

men ; die 'er uit veelen famengefteld zyn poly-

pe-

il, Deel, I, Stuk,
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Iriüi- petali of Veelbladige, en die , welke geen Bloem-
DiisG. badjes hebben , apetali of Staminei , dat is On-

gebladerde of Vezelbloemen geheten. Onder

de Eenbladige hebben fommigen de gedaante

van een Klok , die rnen Campaniformes ; ande-

ren van een Trechter , die men Infundibulifor-

mes : anderen van een Rad , welke men Rotati :

andere loopen in een Lip uit , die men Labiati :

anderen waren als een Gryns , die men Perfona-

ti noemde. Onder de Veelbladige kwamen 'er

'

voor als een Kruis , welken Cruciformes ; als een

Roos , welken Rofacei; als een Anjelier, wel-

ken Caryophyllcsi ; als een Lely , welken Liliacei ;

als een Kapel of Vlinder , die Papilionacei getyteld

werden. Deeze werden , in 't algemeen , als

Enkelde Bloemen aangemerkt. Van de Samen-

ftelde hadt men 'er die den tytel voerden van

Flosculoji , als 't eenemaal uit regelmaatige

Bloempjes: van Semifiosculoji ; als uit halve of

gelipte Bloempjes, en van Radiati, als uit bei-

den famengefleld. De Distelen en Klisfen le-

veren voorbeelden uit van het eerlte ; de Paar-

debloemen van het tweede , en de Zonnebloe-

men van het derde. Onder de Boomen zyn

'er eenigen die Vezelbloemen draagen , in zeke-

re lange bosjes famengevoegd , Katten genaamd,

welke , deswegen , den naam van Flores Amen*

tacei voeren. Voorts heeft men nog Dubbelde

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

den Zaad draagen , in de Kruidkunde als M<m
Jlers
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fters of onnatuurlyke worden aangemerkt. Ook Inlei*

kunnen deeze, zo wel als de Bloemen met Kn> DING*

dertjes (Proliferi), volgens Dr. Hill, door

Konst worden voortgebragt.

Wy letten thans voornaamelyk op de Manne- Manneiy j

lyke en Vrouwelyke deelen in de Bloemen t^y
£°£

waar van de eerften 9 als gezegd is j de Helmp- TweeOag-

jes of Stofknopjes (Anthem) , met hunne Ve*u?ea.
""

zelen of Draadjes (Stamina) ; de laatflen het

Vrugtbeginzel (Germen) met deszelfs Styl (Ps-

Jlillum) en deszelfs Stempel (Stigma) zyn.

Bloemen > in welken de eerstgemelden alleen

zyn , noemt men "Mannelyke 5 die de laatflen

alleen hebben Vrouwelyke , en die ze beiden

hebben Tweejlagtige Bloemen. Een Plantgewas %

derhalve , dat alleenlyk Mannelyke Bloemen

draagt , heet een Mannetjes , dat alleen Vrou-

welyke draagt 3 een Wyfjes- 5 en dat Tweeflag-

tige Bloemen heeft , een Tweejlagtige (Herma-

phrodita), doch dat zo wel Mannetjes aïs Wyf-
jes - Bloemen voortbrengt , een Man - Wyf (An-

drogyna) Plant. Zulk een Gewas 9 op 't wel-

ke 9 boven en behalve de Mannelyke en Vrou-

welyke 5 ook Tweeilagtige Bloemen gevonden

worden 3 is Dubbelilagtig.

Voor en aleer wy het gebruik van de gedag-

te Deelen befchouwen , zullen wy op derzelver

oirfprong agt geeven. Linnjus heeft dien

der Kelk afgeleid van de Schors der Plant

,

en dien der Bloembladen van de binnenfte Bast

(Liber). Doktor Hl ll 5 het Ontwerp vaneene

Lecr-
II. DSEL» h ST¥K.
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-In lei-
Leerwyze uitgeevende over de Voorcteeling der

Ping. Planten, beweert wel dat de buitenfle Schors

de Bloemfcheede maakt in de Bolplanten
?
en

de binnenfte Bast, van Kleur veranderende, de

Bloemblaadjes , maar hy voegt
5

er by , dat de

ry van Vaten eindigt tusfchen de Bloemblaad-

jes en Meeldraadjes , in of by de Honigbakjcs

,

en zekere Pluisagtige Kwastjes , die aan dezel-

ven zig bevinden , formeert. Het Vleezige van

den Steel , zegt hy verder , maakt de Meel-

draadjes; de Vezelen de Helmpjes en de Vaten

het Stuifmeel ; terwyl het Merg der Plant ein-

digt in den Styl en het Vrugthuisje (Pericar-

pium) , maakende den Styl fpongieus, niet hol.

't Is echter zeker , dat dezelve , in verfcheide

Bloemen, zigtbaare holligheden heeft, alleenlyk

met Lugt gevuld.

Het Het Stuifmeel der Bloemen heeft zo
STuii?- bepaalde en verfchillende gedaanten in byzonde-

re Plantgewasfen , dat het ten uiterfte dwaas

zoude zyn , hetzelve langer voor een Uitwerp -

zei der Bloemen te houden* Voor 't blcote

Oog vertoont het zig als Stof van de eene of

andere Kleur, en aan de Vingeren kleeft het

doorgaans als Meel; 't welk benevens deszelfs

ligtheid , waar door het fomtyds wegftuift , 'er

den gedagten naam aan doet geeven. Door 't

Mikroskoop openbaaren zig de gezegde gedaan-

ten. In de i meefle Bloemen hebben deeze

• Stofjes eene langwerpig ronde of ovaale figuur,

aan de Enden meer of min gepunt 3 met één of

meer
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meer Sleufjes in de langte; zo datzy zig> door Inliï*

't Mikroskoop gezien , als de Steen van een dikg.

Dadel , als een Tarwe- Graan , een KofFyboon

of Olyf , vertoonen. Dus beftaat het met de

Stofjes van het Salomons - Zegel , Zenegröen,

de Wilde Wyngaard , Akeleijen en Wolfsmelk,

zegt de Heer Geoffroy, die verder twin-

tigderley Stofjes van Planten in Afbeelding

heeft gebragt (*) en befchreeven als volgt.

Die van het St. Jans Kruid zyn als Eytjes , Figuur

aan 't eene End puntig, in 't midden wat ge- Bo !ic

"
es

zwollen met een glinfterende Stip. Die van de vaï*heuel«

Meliloten vertoonen zig als Cylinders of Rol-

len, met een Groefje overlangs. Die van de

Penfeen zyn Prismaas met vier zyden , een

weinig doorfchynende. Die van de Bernagie

zyn ook Rolletjes, maar in 't midden als ge-

kneepen. Die van de Smeerwortel vertoonen

zig naauwkeurig als twee aan elkander gevoeg-

de Bolletjes van Kryftal: die van den Efch-

doorn als twee Cylinders , kruislings over elk-

ander gelegd : die van de Leliën als puntige

Olyven , op de Oppervlakte als Sagryn , met
een Groefje. Die der Jonqu^jes hebben eene

Nieragtige figuur. Die van 't Ephemerum van

Yirginie gelyken naar een Gerstekoorntje. Die

van de Wolfsmelk zyn Eyvormig : die van de

Beerenklaauw langwerpig, aan de Enden rond :

die

(*) Mem. de CAcad> R< des Ssitncss di Paris, de 1'A%

17». p. 178*

11, DKX. I.STUK,
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Ïnlei die van de Spaanfche Brem insgelyks , doch
di^g, met twee Sleufjes of Ribbetjes. Die van de

Tuberoozen zyn in 't midden uitgezet , als een

driezydig Prisma. Die van de Pieramidaalen

en andere Klokjesbloemen zyn byna rond 3

doorfchynende , en op de Oppervlakte voorzien

met eenige flaauwe uitpuilingen, benevens een

heldere Stip in 't middelpunt. Die van de Pas-

fiebloem zyn rondagtig en ongelyk van Op-

pervlakte : die van de wilde Anjelier rond

en met Facetten : die van de Oijevaars - Bekken

rond met een foort van Navel : die van de

Watermeloenen rond, met kleine Puntjes. Die

van de Goudsbloem, Zonnebloemen en een ge-

deelte der Geftraalde Bloemen , zyn kleine Bol-

letjes met korte Haairtjes bezet. Die van de

Heemftwortel, Kaasjesbladen en Klokjes -Win-

de, eindelyk, zyn Bolletjes met taamelyk dik-

ke en fpitfe Punten op de Oppervlakte»

Hunne Gedagte Heer heeft de Bolletjes van het

zeifftan- Stuifmeel, ten opzigt van hunne zelfllandig-
'g l

' heid , onderzogt. Sommigen , zegt hy , fchynen

zeer hard te zyn : anderen kan men gemakke-

lyk verpletteren. Allen bevatten zy meer Zwa-

velagtige StofFe , dan het overige van de Bloem.

Die der Leliën zyn zo Olieagtig , dat het Pa-

pier , waar menze in bewaart , daar van Smee-

rig wordt. Die van de meelde welriekende

Planten zwemmen als in een foort van Terben-

thyn : die van anderen fchynen bekleedde zyn

met eene drooge Harst 5 gelyk in dat van de

Ly-



ÏN *tf ALGEMEEN BESCHOUWD. Ü

Lycopodium blykbaar Is : want dit Stuifmeel of liSLEi*

Zaad, door de Vlam van een Kaars geblazen, DÏNGé

vliegt in brand , eveïï als of het Harst ware. De
Stof bolletjes van eenige andere Planten, gelyk

van de Duive- Kervel, fchynen met een ioort

van Slymerigheid bezet te zyn ; zo dat zy overal

en aan elkander kleeven. Nogthans kan men

geene van de gedagte Bolletjes in Water , Olyf*

of Teibenthyn-Olie, of Wyngeest ontbinden >

hoewel 'er de drie laatfte Vogten eenige Tinc-

tuur uit trekken : want de Bolletjes blyven in

figuur byna onveranderd. Sommigen hebbenze

enkel voor Wafch of Harst gehouden , doch

men kan ze noch in kookend Water, noch op

't Vuur, fmelten.

De gedagte byzondere figuuren der Korrelt- zy t*tf«

jes van het Stuifmeel, deeden wel haast deLief*vogt«°
J

hebbers belluiten , dat ieder zulk een Korreltje

een klein Plantje bevatten moest , het Welke

dan, van den Stempel ingelaten, door den Styï

in het Vrugthuisje gebragt worden en aldaar de

Zaaden bevrugten kon (*). Men zag deeze

Bolletjes > inderdaad , kleeven aan den Top van

den Styl ; doch toen men vernam , dat aldaar

geen Mondjes of Openingen waren , van ge-

noegzaame vvydte , om deeze Korreltjes in te

neemen , verviel men in nieuwe zwaarigheden,-

De beflryders van het Stelzel der Sexen in de

Plan-

f*)ÜAEiR, het Mikraikfiop gèzakblyk gemaakt* Afflr

fteid. 1744. p. 240.

F
II. Deel, I, Stuk»
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Xnlei- Planten meenden de zaak gewonnen te hebben*
ding. wanneer de Heer B. J u s $ i e u het geluk hadt

van eene byzondere Ontdekking omtrent het

Stuifmeel van den Efchdoorn. Wy hebben ge-

zien 9 dat de Fleer Geoffroy hetzelve als

een Kruis befchouwde , doch de eerstgemelde

bevondt \ dat het ronde Bolletjes zyn 3 welke 5

zo dra 'er eenige Vogtigheid aan raakt , als met

Klepjes open barsten , en dan een zodanig Kruis

vertoonen (*). Van dien tyd af 5 beflooten de

Natuurkundigen * dat 'er in deeze Bolletjes

eenige Stoffe vervat moest zyn , van byna on-

begrypelyke fynheid , welke derhalve door den

Styl dringen en de Vrugtbeginzels der Zaaden

bevrugten kon. Men heeft federt het Stuifmeel

van zeer veele Bloemen onderzogt, en daar in

doorgaans die zelfde Eigenfchappen waargeno-

men. Dr. H1LL3 in Engeland , evenwel , meen-

de in ieder Bolletje van het Stuifmeel zyncr

Amaryllis een klein Plantje 3 langzaam daar uit-

komende 3 gezien te hebben; geïykook de Heer
Dr. Kolreuter, fin Duitfchland, de uit-

vloei jing van die fyne Stoffe uit de gedagte

Bolletjes natuurlyk langzaam oordeelt te gefchie-

den , en de geweldige openbarfting derzelve

Bolletjes voor iets tegennatuurlyks houdt. Ziet

hier den Grond van zyne redeneering
(f).

» Hoe

(*) WAHLBOOM Sponfalia Plantarumt Amxn, Acai< I.

Scockh, 1749* p. 356.

(|) D. J G, KolREUTERS F&k»fi$t Nacbritbt , en?*

leipzig. 1761. p. 4.
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„ Hoe onryper een Stuif bolletje is, zo veel Inlei*

j, ondoorfchynender is het , zo veel te minder DING *

3, bevat het van vloeibaare > zo veel te meer , Jl^ïn
„ in tegendeel , van nog Korrelige en onberei- verva£«

a , de Zaadftoffe; zo veel te ligter, gezwinder

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

„ woon in 't Water te barften , werpende de

3, daarin befboten Korrelige S toffe gelyk een

„ Dampkegel uit. Daar van komt het , dat

„ fomtyds een foort van Stuifmeel deeze ge-

,, weldige werking in 't Water of geheel niet

,. of maar zeer zeldzaam oefent ; daar dezelve

39 in tegendeel , op een anderen tyd, het ge-

„ woone Verfchynzel voortbrengt. Ondertus-

3 , fchen vertoont het Stuifmeel ook in 't Wa-
„ ter, wanneer het maar een deel vloeibaar

„ Zaad in zig heeft , een het gedagte geweldi-

„ ge kort voorgaande , of ook 3 zonder dien ,

„ gantfeh alleen voorkomend Verfchynzel , 't

3, welk deszelfs natuurlyke werking het naafte

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

,, fcheiden is, dat by hetzelve de van alle zy«

5 , den gefchiedende uitlaating der vloeibaare

9i ZaadftorTe in de zelfde tyd fneller en in groo-

3, ter veelheid gefchiedt , en kort daarna , uit

3, gebrek van meerder voorraad van vloeibaare

3, Stoffe , geheelenal ophoudt ; daar zy , in

„ tegendeel , by die natuurlyke Werking lang-

33 zaamer, in minder veelheid , en onder eener-

s, ley ómftandigheden byna eenpaarig in een en

13 't zelfde Bolletje voortgaat. ~ Hoe meer*

IJ. Exïj.,1, Stuk,

nfiv
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Tnlei-
5> der veelheid van toebereid Zaad een Meel-

di«c. ^ bolletje vervat 5 zo veel duidelyker, volko-

5 , mener en fchooner vertoont zig daar in dee-

„ ze 5 ten aanzien van gene zeer geweldige

3 , Werking , by uitftek zagte en de Natuur-

„ lyke het meest gelykende uitlaating. Ge-

5, meenlyk wordt , by het barden van een

„ Meelbolletje, buiten het gene, dat hetzelve

5 , van Mannelyk Zaad reeds voorheen aan alle

„ zyden uitgelaten hadt -, ook nog met de Kor-

3, felagtige S toffe tevens het overige terug ge-

3, bleevene en minder vloeibaare gedeelte der-

3, zelve uitgeftooten. Gaat nu 9 by het barften.,

„ anders niet l dan de Korrelige Stoffig in de

3,
gedaante van een eenige te famenhangende

3, Klomp of lange Streep uit , zo is deeze niets

,3 anders , dan het Celagtige Geweefzel zelf 3

„ te famen met alle daar in nog verftokene en

3 , vast ingewikkelde Korrelagtige StofTe. -Dit

„ is , onder anderen , een waar Kenteken van

„ een nog geheel onryp Stuifmeel. Veel nader

„ komt hetzelve aan zyne rypheid , wanneer

,, de Streep kleiner is, minder famenhangende

,

aj en dat 'er hier en daar veele Korreltjes of

„ Kogeltjes afgaan , of cok geheelenal zonder

„ het Celagtig Geweefzel , jn groote menigte

3, door de Reet te voorfchyn komen, en zig

3 , geheel afgefcheiden van elkander in het Wa-
„ ter uitbreiden.

„ Aangezien nu deeze Korreltjes (i.) veel te

„ groot zyn, om in de Uitlaatbuizen te kunnen

»« fa-
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„indringen-: (2.) nooit op eenige' andere ma- Jnlei-

5, nier te voorfchyn komen, dan wanneer de ding.

„ beide Vliezen der Meelbolletjes 5 na dat zy

3J tot barflens toe waren uitgezwollen , eene

,3 Reet bekomen hebben, en zig deeze gewel-

„ dige Veranderingen (3.) ilegts in eene Vog-

,, tigheid vertoonen, welke in haare natuur,

,, zo wel van 't Mannelyk Zaad als van de

„ Vrouwelyke Vogtighcid, die in de Bloeijtyd

^ door den Stempel wordt uitgelaten, geheel

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

3, Vogtighcid, wier natuur, of wat de weezent-

5> lyke zelilhndigheid aangaat , of uit hoofde

„ van eenige andere Eigenfchap , met de na-,

3, tuur van deeze beide Vogtigheden overeen-

3, komt, en uit welke nog bovendien de uitlaa-

5> ting van 't Mannelyke Zaad , en deszelfs

3, inwendige vermenging daar mede , op eene

„ de natuurlyke uitlaating en vermenging des

,, Mannelyken Zaads met de Vrouwelyke Vog~

3, tigheid zeer gelykende manier te werk gaat

:

,, dewyl verder (5.) de veelheid der Korrelt*

3 ,
jes in nog volkomen geheele en ongekwetfte

„ Meelbolletjes , met de geduurig toeneemende

53 rypheid en hoeveelheid der vloeibaare S toffe

„ vermindert , en , eindelyk ook (6.) even der-

3, gelyke Korreltjes in het nog onrype en taai-

3, jere deel der Vrouwelyke Vogtïgheïd zig yer-

?)
toonen ; zo vloeijen daar natuuflyÈ de twee

,, volgende Waarheden uit." De Korrelige;

Stofe van het Stuifmeel, welke de Heer Nee b-

F 3 \
h a :,ï

II. Eeei,. I Stuk.



$6 De Eigenschappen der Planten

Inlrï- ham voor Riempjes uitgegeven heeft > is niets

Eir<,G. anders, dan de nog raauwe en onrype Stoffe van

het Mannelyke Zaad. Daarentegen is het waa-

re en rype Mannelyke Zaad der Planten , gezeg-

de fyne, ylceibaare, gelykvormige zelffiandigheid.

Door wylen den Heer Ledermuller
zyn ons 3 op zyne fraay gekleurde Plaaten van

Ontdekkingen met het Mikroskoop (*) , de

Waarneemingen medegedeeld van de uitbarfKng

der fyne bevrugtende Stoffe uit de Bolletjes van

het Stuifmeel van verfcheiderley Bloemen. Zie

hetzelve in dat' van de Plant , die Arum of

Kalfsvoet genoemd wordt, op Plaat 19; in dat

van een blaauwe Hyacinth op Plaat 22 ; en in dat

van de Pasfiebloem op PI. 34 van het Eerfle

Deel zyner Mikroskoopifche Vermaaklykheden.

Op Plaat 77 van het Tweede Deel vindt men

de Bolletjes van het Stuifmeel van een Roos 3

en op Plaat 92 die der Distelen vertoond, en

van de Tulpen op VI 47 en 48 van het Derde

Deel , met en benevens de andere Deelen der

Vrugtmaaking in de gedagte Planten. De Bol-

letjes van het Stuifmeel der Roos evenwel

borden niet , wanneer menze bevogtigde , en

die der Distelen , was hy verzekerd 3 dat Olicag-

tige en andere Vloeifloffen inhielden : die van

de Tulpen kleurden het Water , waar in menze

deedt, door de uitdringende Stoffe. In de

Stuif-

(*) M- FR. LedeRMUELERS Mikroskoopifche Vermaaklykhe-

den , te Amfterdam , by de Erven van F, Hoimuyn , in *c

jïederduitfch uitgegeven»
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Stuifmeel -Bolletjes van het Koorn nam hy ins- Inlei-

gelyks waar , dat dezelven de fyne Stoffe lang-
DING*

zaam uitwierpen : doch in die van de Paarden-

Karftenge Boom hadt hy eene Waarneeming ,

welke tegen 't zeggen van den Heer Kölreü- #

ter ftrydt. Hy bevondt, dat de cnrype Bol-

letjes doorfchynend waren als Glaskogeltjes en

deeze bleeven in 't Water geheel ; terwyl de

rype ondoorfchynend waren en open barftende

hunne inwendige zelfftandigheid uitwierpen ($),

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

gezegd Russworm, wiens onvergelykelyke^fef^Voi

Waarneemingen met het Mikroskoop a en netrelties*

gekleurde Afbeeldingen 5 al het gene tot nog

toe over de Vrugtmaaking der Planten uitgege-

ven was 3
overtreffen , verzekert ons 5 dat alle

Bolletjes van het Stuifmeel der Planten , wanneer

7,y hunne rypheid bereikt hebben , uitzwellen en

barjten , als menze met Water bevogrïgt, en

dat deeze werking vergezeld gaat met eene

Veerkragtige beweeging 3 door welke de Stoffe,

daar in vervat , met geweld uitgeworpen wordt.

Zyn Ed. is in deezen zo veel meer te geloo-

ven , als men in aanmerking neemt , van hoe

veele Planten de Vrugtmaakende deelen door

hem onderzogt, en zo keurlyk in Plaat gebragt

zyn. Ook heeft die Heer deeze Stoife zelfs

waar-

(*) Zergliederung des Korns odsr Roepens and Scblusf. leem

von einen zeer kleinen. IVinterknosp: des Hippocastani» Neur»

F 4
II. Deel. I, Stuk»
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In lei* waargenomen en bevonden te belton uit Kor*
ültiG

' rekjes , die zo ongemeen klein zyn , dat zy,

door de allerfterkfte Vèrgrooting 3 welke een
• Voorwerp in Oppervlakte 160000 maal, dat is

in middellyn 400 maal vergroot, niet breeder

voorkomen dan de dikte is van een Hoofdhaairt-

je. Hy vcrgelyktze by de Bolletjes van het

Wey des Bloeds , en heeft aangetoond , dat

deeze Korreltjes, in de Bolletjes van het Stuif-

meel vervat , niet alleen in de Buisjes van den

Styl, maar zelfs ook in de Vrugtbeginzels voor-

komen ; zo dat dezelven buiten twyfel dienen

tot Bevrugting van het Zaad (*).

Bevestig Tot bevestiging hier van (zo het dezelve bë-

fm.
daac

hoeft) , heb ik hier de Aanmerkingen over de

ïUit i. Bevrugtiging der Planten ingevoegd , welke door

Profesfor Cyrillo uit zyne Waarneemingen

met zeer kcurlyke Mikrcskcop - Glazen opge-

maakt en door naauwkeurige Afbeeldingen op-

gehelderd zyn. De Heer Styles heeft de-

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

naar Engeland gezonden , alwaar zy in de Ver-

handelingen der Koninglyke Sociëteit van Lon-

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

geïyk Plaat I.

,, Ieder Belletje van het Stuifmeel
, (zegt die

„ Waarneemer), is een Vat met Pappige S toffe

s, gevuld , waar in een aanmerkelyk getal ge-

„ huis*

(*) Qhfervaïtont Micróscopiques. Neur. 1770, p4 33,

(t; Phiks* Tran/aft. Vol, LV. p, a6i%
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„ huisvest is van kleiner Korreltjes, die mende Inlip

„ Bevrugtende Lichaampjes noemen kan. (Zie 013*0,

3, Fig. 2,3,45 5j 6 3 7> 8 > 9, 10, 11,

„ 12 , 13.) Deeze zyn niet zigtbaar met het

,. bloote Oog, maar men kanze onderfcheiden

„ met Glazen van een maatig Vermogen , in-

., dien het Bolletje doorfchynende is, of indien

$3 de Pap 'er uitgedrongen wordt , door fa-

„ mendrukking van de Plaatjes Moskovifch Glas.

„ Deeze Korreltjes zyn rond , doorfchynende

,, en nagenoeg van eene zelfde grootte in alle

„ Planten. Zy worden tot het Vrugtbeginzel

„ gebragt door den Styl , die met inwendige

„ Buizen ten dien einde is voorzien , en in de

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

? ,
kleine Planten van andere Klasfen, alwaar de

„ Styl dun is en doorfchynende 5 kan menze ia

hunne pasfagie 3 (gelyk in Fig. 19.) befchou-

wen. De manier van hunne inneeming 'm

den Styl hangt af van de gefchiktheid van

deszelfs Oppervlakte. Ouze Waarneeming

„ viel

si

(*) Deeze Klasfe bevat de Flores compsfni of Samenge-

telde Bloemen , by Tournefort Flores Flosculofi
, fi.

mi- Floicuiofi et Radiati , waar over de Geleerde Heer Ie

Francc^van BerkheY; Med. Do&cr en thans Le&or in de

Natuurlyke Historie te Leiden , zyne Dis/ertatio Inaugura*

lis met zo veele fraafje Plaaten , Anno 1760 , heeft uitgeg%.

ven , en wylen de Franeker Hovenier meese heeft daar ovex

in 't Hollandfch gefchreeven , dat, te Leeuwaarden gedrukt is,

in Qftavo , Anno 1761, De Disrels , Klilfén , Paardebloe-

men, Zonnebloemen, Asters , zyn van" dien sart.

F 5
II. DïSU I. STUK»
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Inlei- „ viel hoofdzaakelyk op die Planten , welken
düsg. ^ Hairige Stylen of Stempels hebben , en in

„ deeze komen de Lighaampjes door middel

„ van de Haairtjes, welke dikwils op den Styl

3, zelf gevonden worden : zo dat de Stempel

3, niet altoos moet worden aangezien als het en-

3, kele Deel , dat dezelven inneemt : hoewel

35 het misfchien zodanig in de meefle Gevallen

„ kan zyn. Die Haairtjes zyn zo veele Buis-

„ jes , aan het End open , tot inneeming van

„ de Lighaampjes voorgemeld. Doorgaans heb-

„ ben zy de geftalte van een Doorn of Stekel,

3 ,
dikker aan den Grondfteun. Ieder is voor-

3, zien met een Kanaal of Buis, welke zig aan

„ het breedfle deel van het Haairtje verdeelt en

3, den Styl indringt met twee Takken: (zie Fig.

5> ï 7 ?) welke voortloopen tot aan de overlang-

„ fe Leidingen naar het Vrugtbeginzel (Fig. 21.)

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

33 gedrongen zyn , minder regelmaatig , gee-

„ vende dikwils kleiner Takken uit , die, in

3, plaatfe van regtftreeks te loopen naar deover-

3, langfc Leidingen , hunne rigting veranderen ,

3, en in de Kanaalen vallen, die, van de naafte

„ Haairtjes afkomen , leverende de vertooning

33 uit van een onregelmaatig Netswys' Geweef-

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

„ lyk hoofd -Kanaalen zyn, die regtftreekfer

5. naar de overlangfe Buizen loopen , en in de-

„ zeiven vallen.

3, Op de volgende manier worden de gedag-

» te
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„ te Lighaampjes van de Haairtjes ingelaten. De Inlei-

3, Meelbolletjes zig verfpreid hebbende rond- DING#

s , om den Styl en Stempel , vindt een groote

5 ,
menigte derzelven huisvesting onder de

„ Haairtjes. De genen, die tusfchen dezelven

„ vallen , of aan derzelver zyden kleeven , mo-

„ gen onderiteld worden zonder uitwerking te

„ zyn. Dit zal niet onwaarfchynlyk voorko-

„ men, als men aanmerkt, welk een overvloed

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

„ deelte daar van weggevoerd wordt door de

„ Bloem, of ten minfte niet komt te vallen op

„ de Vrouweiyke Werktuigen. Veelen, niet-

je
temin, van de Meelbolletjes vallen op de

„ Punten der Haairtjes ( Fig. 23 5 ) en deeze

„ voorzien de Bevrugting. De Bolletjes, naa-

v melyk , tot een ltaat van rypheid gekomen

3>
zynde voor dat zy van de Meelknopjes uitge-

„ laten werden , zyn gereed om te barfien , en

3, 't gene zy bevatten te ontlasten , wanneer zy

t% op de Haairtjes vallen. Het Vrouwelyk

„ Werktuig is in het voortbrengen van die uit-

„ werking behulpzaam ; want , kort na dat het

„ Bolletje zig zelf aldus geplaatst heeft, begint

,, het Puntje van het Haairtje open te gaan, en

„ deszelfs Mondje fpant zig by trappen uit

M over de Oppervlakte van het Bolletje , tot

,, dat byna deszelfs geheele Lighaam binnen

M het Buisje is getrokken , zie Fig, 23. in

„ deeze plaatzing geeft het Bolletje wel haast

„ toe , aan, de famendrukking van het Buisje ,

51 ea
II. Eell I. SruK»
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ïnlei- „ en ontlast zyne Lighaampjes , die , met be-

ding.
9? hulp der vloeibaare deelen van de Pap 5 wel-

„ ke met dezelven ingaat; of van de Vogten,

5> waar mede het Buisje zelf voorzien is , voort-

glippen tot dat zy de overlangfe Kanaalen in-

gaan 3 welke hun naar het Vragtbeginzel ge-

leiden. De Bolletjes van het Stuifmeel 3 dus

zig zelf ontlast hebben van hunnen inhoud

,

verwelken en trekken zig famen , en , van de

Mondjes der Haairtjes afvallende a blyven zy

in een verwelkte ftaat aan de zyden van den

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

het Haairtje is , terwyl het Meelboïletje in de

Mond van 't Buisje huisvest s zonderling ; als

zynde dan aan 't End dikst en van daar allengs

verdunnende tot dat het zig in tweeën ver-

deelt 3 't welk aan hetzelve een dunnen Hals

geeft , en eene Klokswyze figuur aan de bo-

venfte deelen 5 daar het te vooren dun uit-

,, liep: zie Fig. 23. In doorfchynende Stylen

„ kan men de Kanaalen , die naar het Vrugtbe-

,, ginzel leiden , gevuld zien met Lighaampjes

,

9,
welke , in groote veelheden verfchaft zynde

3 , van de Haairtjes 3 door deeze Kanaalen zoda-

3, nig op ryen pasfeeren >> dat zy aan elkander

M raaken; zie Fig* 19. By eenige befchouwin-

., gen zag men deeze Lighaampjes 9 zo wel in

3, de Haairtjes 9
als in de groote Leidingen van

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

„ het afgefcheiden zelfftandighedcn waren , die

5 , vryelyk konden voortgaan met den loop der

i'j
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„ ten, waar in zy dreeven : maar hunneregel- Inlei*

„ maatige voortgang naar het Vrugtbeginzel was ding*

„ buiten twyfel afgebroken door het afplukken

„ der Bloem 5 zo dat die beweeging alleen kon

„ toegefchreeven worden aan toevallige aantrek-

„ kingen , welke de Vogten in beweeging brag-

„ ten tusfcheii de Glazen Plaatjes van het

„ Schuifje : 't welk ook duidëlyk bleek uit den

ja Koers van derzelver beweeging , welke ge-

„ vallig was en niet altoos gerigt naar [het

„ Vrugtbeginzel 't Getal der hoofd - Kanaalen 9

& die naar hetzelve leiden , kan niet bepaald

„ worden. Hetzelve verandert waarfchynlyk

3, naar het getal der Beursjes of Hokjes , welke

ü te voorzien zyn. Meer dan één kon men 'er

„ gemeenlyk waarneemen 3 met de Lighaamp-

3, jes op digte ryën door dezelven pasfeerende

;

n gelyk reeds befchreeven is* In de Stylen

3J van nog niet ontloken Bloemen waren geene

33 Lighaampjes waarneemelyk ; 't welk eenflerk

33 bewys is 3 dat zy van het Stuifmeel afkomftig

33 zyn en tot de Bevrugting gedestineerd.

33 Het Pluis of Dons waarneemende , 't welk

3, de Zaaden kroont in deKlasfeder Syngenejia*

3, bevondt men de Haairtjes van het Pluis hol

33 te zyn 3 en met cle zelfde Lighaampjes ge-*

3, vuld: zie Fig. 24. Hoe die Lighaampjes

33 daar in komen', of tot wat einde zy daar in

3, geplaatst zyn , moeten wy aan verder onder-

,3 zoek overlaaten. Ondertusfchen kunnen wy
,, aanmerken , hoe de plaatzing van het Pluis

,3 het
II. Deel. I. Stur»
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Inlei- 33 het onwaarfchynlyk maakt 3 dat die Lig^

ding.
59 haampjes daar in ontvangen zouden worden ,

33 met oogmerk om dezelvcn naar het Vrugtbe-

33 ginzel te voeren : weshalve het Natuurlyker

33 is 3 te onderftellen 3 dat de Lïghaampjes al-

33 daar komen na hunnen doorgang door het

33 Vrugtbeginzel 3 en dat de Haairtjes van het

33 Pluis den dienst doen van Uitwerpende Bui-

33 zen 3 om de genen weg te voeren, die tot de

3, Bevrugting nutteloos zyn. Dit is te waar-

33 fchynlyker 3 aangezien de groote menigte der

„ genen 3 die door de Kanaalen aangebfagt wor-

3, den 3 buiten twyfel zulk eene overtolligheid

33 veroirzaakt."

Beden- -^et verfchil der geftalte van de Bolletjes van

kingen het Stuifmeel 3 in verfcheiderley Bloemen, doet
* my denken , dat 'er ook verfchillende manieren

zyn 3/ op welken deeze Bolletjes aan de Haair-

tjes van den Stempel worden aangevoegd 3 en

derzelver fyne Stoffe, het zy dan Korrelig, het

, zy Vloeibaar \ van dezelven ingelaten. In de

deelen der Vrugtmaaking van een Tulp heeft de

Heer Baron van Gleichen zulks ook af-

.

gebeeld (*) , doch fchynt aldaar het inneemen

der Bolletjes , door de Enden van de Haairtjes

,

niet waargenomen te hebben. De Openingen

der Haairtjes zag zyn Ed. te naauw aan voor de

Bolletjes , en te wyd voor de Lighaampjes of

Korreltjes , welken zy uitwerpen : des hy zig

ver-

(*) OifitVt Miercscspi^ms als boven, Tab, A*
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verbeeldt 9 dat zekere Buisjes , met welke de Inlf.1-

Wanden van die Haairtjes doorweven zyn, dee-
DING*

ze Korreltjes inneemen zouden : doch zyn Ed.

zal niet bedagt hebben , dat zulks tegen zyne

algemeene vastilelling van een geweldige uit-

werping of uitfchieting van die Lighaampjes

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

wyden Koker noodig, om de gedagte Korreltjes

in de Kanaalen van den Styl te brengen. Waar-

fchynlyk zuilen de Bolletjes , zo wel als de

Haairtjes , van veelerley natuur zyn ; fommigen

langzaam , fommigen vaardig 5 fommigen in 't

geheel niet barllende , wanneer zy bevogtigd

worden ; gelyk wy gezien hebben *, Zodaai- * Biadzj

gen 3 die vaardig barften , kunnen hunnen in-83 »

houd uitwerpen , als zy maar aan het Tepeïag-

tig End van een Haairtje raaken : die zeer lang-_

zaarn of niet barden , zullen van de Haairtjes

moeten ingezoogen worden , gelyk Fig. 23

voorftelt, en door famendrukking hunne S toffe

uitgeeven. Ook zal 'er, buiten twyfel, in de

Haairtjes van den Stempel eene byzondere ge»

fchiktheid zyn , naar die van het Stuifmeel ge~

evenredige! , en mooglyk het een en andere van

de natuur der Planten afhangende , op eenen

voet i die den Schepper der Natuur alleen be-

kend is.

Van dit ongemeen en byna oneindig klein töt' Menig*

tastbaare grootheden terug keerende , geeven deffiief.

wy agt op de menigvuldigheid der Bolletjes vani :s*

bet
II, Peil» T. Stuk-
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Inlei- het Stuifmeel. De Heer Kölreuter ver*

ding. haalt, dat door hem in de Venetiaanfche Ket-

mia, in eene Bloem van de gewoone grootte ,

4863 Stuifmeel - bolletjes geteld zyn, en, daar

dezelve by eene volkomen Natuurlyke Beving-*

ting wat over de dertig rype Zaaden gewoon is

voort te brengen, hadt hy door herhaalde Proef-

neemingen bevonden ^ dat tot dit getal van

Zaaden niet meer dan vyftig of zestig Bolletjes

van het Stuifmeel vereifcht werden. Nam hy

meer Bolletjes daar toe ; hy kreeg geen meer of

volkomener Zaaden ; maar , zo hy minder nam *

dan was het getal der Zaaden naar evenredigheid

kleinder» Wanneer hy 'er maar twintig of vyf-

tien nam , dan kreeg hy maar tien of zestien

Zaaden : zo hy 'er minder nam dan tien , kwam
"er geen één Zaadje tot volkomenheid. In een

Jaater tyd des Jaars en by koud Weer 5 was een

veel grooter getal van Bolletjes noodig. In eene

Bloem van de gemeene jalappe , met vyf Meel-

draadjes , telde hy 293 Stuifmeel - Bolletjes , en

in eene insgelyks volkomcne Bloem van de nieu*

we Peruviaanfche Jalappe mét zeer lange Bloem-

pypen, bedroeg het getal der Bolletjes 321. In

deeze beiden nam hy waar , dat maar één , of

ten hoogden twee of drie Bolletjes tot eene Be*

vrugting vereifcht werden. De Heer Baron van
Gleichen zegt, dat maar één Korreltje van een

Bolletje tot de Bevrugting van een Zaadje wordt

gebruikt. Uit het één en andere blyk't, dat 'er

een niet minder verbaazende menigte van deeze

Bot
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Bolletjes verlooren gaat dan van de Eitjes uit Inlei*

de Kuit der Visfehen.

Het Stuifmeel , in Water gezet, verandert,

volgens de Waarneeming van den laatstgemel-

den , binnen vierentwintig Uuren in zogenaam»

de Infufie * Diertjes : maar nog zonderlinger is,

het gene zyn Ed. verhaak , aangaande de Ver-

fchynzelen , welken het Stuifmeel uitleverde,

toen men 'er , in plaats van Water , Wyngeesc

op goot. Alles kwam oogenblikkelyk in bewee-

ging en de Bolletjes vertoonden zig als leevende

Diertjes , zwemmende naar alle kanten en door

malkander heen , met eene onbegrypelyke vlug-

heid. Anderen ftapelden zig op elkander, en

bewoogen zig daarom niet minder , draaijende

zo wel rond als de enkelde Bolletjes. Dit

ftrekt aan den eenen kant tot bekragtiging van

de twyfelingen , door my geopperd , aangaande

het weezentlyke Dierlyke Leven van die Deel-

tjes , welken men in Hinkende Infufiën ziet

grimmelen. En , aan den anderen kant, kan

men 'er uit befluiten , dat het Vogt van den

Styl, of Stempel der Bloemen, dikwils Geeftig

of ten rninfle Kruidig zynde , een grooter uit-

werking op die Bolletjes hebben moet, dan en-

kel Water.

Op wat manier , nu , wordt het Stuifmeel Hoe zy

aan de Oppervlakte van den Stempel gebragt,^"^
om de Vrngtbeginzels door den Styl te bevrug-^?^
ten ? Men kan in zeer veele Bloemen , die zo

wel Mannelyke als Vrouwelyke deelen hebben

,

G dui»
IU Vtth* I. Stuk»
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Xnlei- duidelyk de zorgvuldigheid van de Natuur waar-
ding. neemen y ujt een bekwaame plaatzing ten dien

einde* In veele hangende Bloemen , gelyk de

Leliën , is de Styl langer ; in veele opftaande

Bloemen gelyk de Tulpen , of korter of byna

even lang als de Meeldraadjes ; in anderen door

dezelven geheel bedekt : om kort te gaan ; men

wordt byna in alle Bloemen van deezen aart ge-

waar , dat het Stuifmeel bekwaamelyk aan het

top -end van den Styl kan komen en noodwen-

dig denzelven bereiken moet , wanneer 'er flegts

eenige uitwendige oirzaak van beweeging by-

komt, 't zy door den Wind-, Regen of Infek-

ten : terwyl , gelyk wy gezien hebben, eenige

weinige Bolletjes van het Stuifmeel daar toe ge-

noegzaam zyn.

„ Wanneer de Berkeboom bloeit (zegt Doc-

tor Kölreuter) dan hangen de dunne ,

„ lange , Mannelyke Katjes loodregt neder-

„ waard s ; doch tevens krommen zig de korte-

„ re , flyve , Vrouwelyke Katjes opwaards. Ope-

„ nen zig nu in genen deMeelknopjes, danope-

5, nen zig ook in deeze de Schubben , en maa-

„ ken voor dezelven de Stempels bloot. De
„ eerstgemelden beginnen, by de minfle be-

„ weeging der Lugt, hun Stuifmeel overvloe-

„ dig van zig te geeven ; de laatften vangen het

„ op en worden daar door bevrugt. Zo ras dit

„ gefchied is verdorren de Mannelyke Katjes

„ en vallen af: de Vrouwetyke gaan op nieuws

„ nederhangen of buigen zig naar den Grond,

„ Even
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$ Even zo is het bykans gelegen niet de Ha- InIéi-

s, zelnooten. Beuken 3 Eiken > Dennen en an- DINGa

5 , dere Eoomen. In veele Planten 3 met Man-

„ nelyke en Vrouwelyke Bloemen 3 inzonder-

5> heid daar het Stuifmeel uit groote en zwaare

5, Korreltjes beftaat , zyn de eerstgemelde al»

5> toos hooger en regt boven de laatften ge-

„ plaatst, zo dat die Korreltjes flegts behoeven

3 , neer te vallen , op den Stempel. In anderen

5, wordt door eert fchielyke openbarfiing van

,, het Meelknopje het Stuifmeel in de Lugt ver-

3 , fpreid 3 als^wanneër dan eenige Bolletjes van

,, hetzelve den Stempel treffen , of door den

33 Wind derwaards heen gevoerd worden. De
5, Heer Vaillant zou deeze manier van

,, Befluiving in het Glaskruid (P'arietaria) , de

3, Indiaahfche Vyg ( Qpuntia ) 3 het Helianthe*

3, mum en anderen meer 3 gezien hebben. Blair

3, zegt hetzelve van de Mperbefieboomen en

,, Alston brengt de groote Mannetjes Èran-

33 denetel als een voorbeeld daar van by.

3, Eene verwonderlyke werking , ten dien voorbeeld

? , opzigte 3 kan men in de gewoone Wynruit^
î

cWy!le

4 ,
befchouwen. Wanneer een Bloem daar van

,, zig eerst geopend heeft , dan leggen de Meel-

33 draadjes , en inzonderheid derzelver Knop-

,, jes 3 nog in de holte der Bloemblaadjes be-

33 flooten : doch zy verheffen zig beurtlings

3, daar uit , fïygen om hoog , en plaatzen zig

5 , eindelyk , met eenen fcherpeii hoek , gantfeh

3, uitgeftrekt over het Vrugthuisje heen; zo dat

G 2 ^ het
II. Deel, I. stuk»
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\Inlei- „ het tot nog toe geflootene Meelknopje naast

DING
- „ boven den Stempel te leggen komt. Het

„ opent zig kort daarna , en het Stuifmeel valt

„ of , door een kleine fchudding , van zelf op

„ den Stempel , of wordt door Infekten , wel-

,, ken zig diestyds in menigte by de Bloemen

•„ bevinden , en over dezelven gedurig heen en

$ï weder loopen , daar aan geüreeken. Zelden

,, wordt de Stempel onmiddelyk aangeraakt door

„ het ftuivende Meelknopje. Heeft het Meel-

_,, draadje zynen dienst verrigt, dan regt het zig

,, weder op en keert den voorigen weg terugge.

,, De Meeldraadjes \ echter, niet allen te ge-

„ lyk , maar 't een na 't andere opgereezen

„ zynde geweest , als gezegd is , keeren ook

beurtlings terug , en neemen daar in de vol-

gende orde waar. Het begin maakt een van

de op de lappen van de Kelk geplaatfte Meel-

draadjes, en wordt van de tweede, derde en

vierde van dit llag gevolgd : dan verheffen

„ zig de Meeldraadjes , die op de Bïoemblaad-

^ jes (taan , 't een voor , het andere na , en

„.'rnaaken het befluit. In de grootere, vyfbla-

„ derige , en met tien Meeldraadjes begaafde

„ Bloemen , die tusfchen de andere talrykere

5 , liaan, gaat het even zo toe. Midden in de

„ Zomer , wanneer- de Hitte groot is , verrigten

„ de Meeldraadjes hun werk in twee of drie

„ Dagen; doch, hoe kouder het Weer naar den

,, Herfst toe wordt, hoe langzaamer het daar

>, mede toegaat. Zy hebben alsdan dikwils

- .: i 33 meer

n

»>
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r> meer dan agt Dagen tyds van nooden. En, Inlei-

33 al worden de Knopjes, zo dra de Bloem zigDING *

„ geopend heeft , van de Meeldraadjes afgeno-

5 , men, gaan deze-lven doch hier in hunnen gang.

„ Deeze kleine Ontdekking heb ik den 5 July

53 1 750 gemaakt, en veele Waarneemingen daar

„ omtrent in 't werk gefield, die ik elders zal

„ voordraagen. Thans wil ik hier nog maar

3, byvoegen , dat hetXicht op deeze werking

3, geen byzonderen invloed hebben moet, de-

„ wyl ik door Proeven bevonden heb, dat de

„ Meeldraadjes , met eenerley trap van Warm-
,, te, hun werk in een geheel donker Vertrek

„ even zo vlug en zo zeker, als onder den bloo-

„ ten Hemel, verrigt hebben."

Vervolgens fielt de Heer Kölreüter, in fom-

dat de aanvoeging van het Stuifmeel aan den^d^"
Stempel, in fommige Planten, door Infekten al-lniQk{Qn*

leen gefchiedt. „ In alle Geflagten (zegt zyn

„ Ed.) van Cucurbitacece ," [dat is Planten óïq

Meloen - Komkommer- of Kaauwoerdagtige

Vrugten draagen,] „ in alle Soorten van Lïfch

„ (Irides ,) en in niet weinige Planten van den

„ Rang der Malvaas , gefchiedt de beiluïving

„ der Vrouwelyke Bloemen en Stempels door

„ Infekten alleen". Hier over breidt hy zig on-

gemeen uit , en brengt zulks als een byzondere

Waarneeming van hem zelven te berde , gee-

vende de manier op , hoe iedereen zig van de

waarheid daar van kan overtuigen. „ Men
59 moet by flil, warm Weder op deeze Plan-

G 3 23 tm
II» Deel. I* stuk»



ioz De Eigenschappen der Planten

ïnlei- „ ten acht geeven ; dan zal men zien , hoe dat

Ï)ING? „ zig, zo dra de Bloemen ontluiken 5 veelerley

55 Infekten daar op bevinden , die van de eene

„ in de andere overgaan. Vervolgens de Vrou^

3, welyke Bloemen van deeze Gewasfèn , dat is

„ zodanigen die op een Vrugtbeginzel zitten,

„' met een gemeen Vergrootglas befchouwende 9

3, zal men bevinden , hoe dezelven hier en daar

,

35 inzonderheid aan den Stempel , met het eigen

35 Stuifmeel der Mannelyke Bloemen als be-

33 flruifd zyn , waar van men voorheen in dee-

3, ze Bloemen niets hadt kunnen ontdekken,

35 Tegen den tytlj dat zig de Bloem begint te

3, fluiten 3 zal de Stempel byna geheel met

a. Stuifmeel bedekt zyn. Ook zal men fbmtyds

33 niet zonder genoegen befpeuren , hoe eenige

33 Diertjes zig in het Stuifmeel als omwentelen.

3, Belet men den toegang van Infekten aan de

3, Vrouwelyke Bloemen 3 zo worden dezelven

,3 niet bevrugt", enz,

Aangezien de Meloen en Komkommer- Ge-

wasfèn doorgaans zodanig gelegen zyn , dat 'er

de Wind weinig vat op heeft 5 zo is deeze ma-
nier van Bevrugting niet onwaarfchynlyk. De
Heer -Baron van Gleichen , evenwel 3 heeft

hier veel tegen , oordeelende, dat aldus, door

't overbrengen van vreemd Stuifmeel, oneindi-

ge Basterd - Vrugten zouden voortkomen. Een
ïnfekt, by voorbeeld, in de Mannetjes Bloem
van een Komkommer of Kalabas zig in 't Stuif-

mcé gerold hebbende , Icon 't zelve overbren-

gen
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gen in de Wyfjes - Bloem van een Meloen- Inleï-

plant , en die dus met vreemd Zaadflof bevrug- DINGv

ten. Men weet dat deeze manier van Bevrug-

ting mooglyken het voortkomen van Basterden,

daar uit , gebeurlyk zy : doch , terwyl zyn Ed.

erkent , dat de Beftruiving door Infekten by

geval kan gefchieden , zie ik niet, waarom dat

daar uit dan niet dergelyke verwarring zou moe-

ten, fpruiten. Mooglyk verkeert een zelfde

Soort van kleine Diertjes meest op een zelfde

Soort van Bloemen. In dit Geval zou de Proef

van den Engelfchen Hoyenier Miller, die

aan een Meloen - Plant alle de Meelknopjes weg-

genomen hadt 3 waar door dezelve onvrugtbaar

bleef, tot bevestiging van het gefielde van den

Doctor kunnen ftrekken (*).

Nader bekragtigt de Heer Kölreuter
zyne Stelling , door het voorbeeld der Lifch-

Planten (Irides) , waar in hy den Stempel (Stigma)

meent ontdekt te hebben; wordende in dezel-

ven het Stuifmeel door zekere foorten van

Hommels, zo hy oordeelt, aan den Stempel ge-

bragt. Even 't zelfde hadt plaats in veele Soor-

ten van Planten , die naar de Malvaas gelyken.

Hier fteekt de Stempel zo veel verder dan de

Meelknopjes uit , dat het byna niet mooglyk
fehynt , dat het Stuifmeel op eenige andere

manier aan den Stempel gebragt kan worden.

Bo-

(*) Veigelyk Obfervat, Mcroscoplques du Baron DE Glfï-
CHEN. p. 44.

G 4
II» Deel, I« Stvk.
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Inlei- Bovendien zyn de Meelbolletjes van deeze Plan-
JDIJNG

* ten zo groot en zwaar , dat zy naauwlyks door

den Wind verftuiven kunnen. Hier komt een

foort van Hommels en Wespen , om het zoete

Sap uit het Honigbakje in te zuigen , en begeeft

zig verder , hebbende het ruige Lighaam met

Meelbolletjes beladen , aan het afiekken der vog-

tigheid van den Stempel 3 waar door dan in-

middels genoeg Bolletjes daar aan hangen bly-

ven 3 tot Bevrugting. Zyn Ed. oordeelt dat

nog veele Planten dezelve alleen aan Infekten te

danken hebben s en l^rengt eindelyk het voor-

beeld by van den laagen Vlierboom , Hadig

(Ebultis 5) wiens Bloem 5 , de Meelknopjes op

3? eenen taamelyken afftand van den korten ,

„ in 't 'midden van den bodem der Bloem be-

„ vindlyken Styl heeft. De Stuifmeel- Bollet-

3, jes zyn Eyvormig , zy hangen met hunne

5? punten aan elkander en laaten zig \ om die

„ zelfde reden , niet ligt van hunne Helmpjes

3 5 of Meelknopjes afdryven. Ik zou derhalve

33 nooit hebben kunnen begrypen , hoe het

33 Stuifmeel aan den Stempel komen kon 3 in-

33 dien ik niet gezien had , dat zekere kleine

„ Diertjes 3 welken men Blazenpooten noemt 3

}9 hetzelve by ryën daar in fleepten."

Taande- ^ Om kortte gaan 3 het beftuiven der Stempe-

SiSST* len ^zegt hy) fchynt in veele P,anteïl °P verfchil-

manieren. „ lende wyzen te gefchieden , en of van alle

,

33 of ten minite van meer dan ééne der gezeg-

9Ï
de oirzaaken af te hangen. Eene wat voor*

?? deQ.
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„ deelige plaatzing , fchudding door Wind of Inlei-

,, Infekten , brengen dikwils elk het zyne toe.
DING *

„ In verfcheide Soorten van Papavers openen

„ zig, reeds voor dat de Bloem open gaat, de

„ tegen den Stempel aangedrukte Stofknopjes,

„ en laaten , als de Bloem ontluikt , iets van hun

,, Stuifmeel daar aan zitten. Kort na het open-

„ gaan komen de Infekten , en beftruiven den

,, Straaligen Stempel t'eenemaal met Meelbollet-

3, jes. Is 'er tevens een flerke Wind, die kan

„ ook wel het zyne daar aan toebrengen, Even

,, zo is 't gelegen met de geel- en witbloemige

,, Plompen , de Oranjeboomen , St. Jans Kruid

5 , en anderen. In de Qerwther® (Lirw. Sp.

„ Plant. N.i, 2) openen zig ook reeds , als

„ de Bloem nog geflooten is , de Meelknopjes

,

3 , en, zo dra dezelve ontluikt, wyken de vier

„ Stempels van elkander, als wanneer men het

5 , Stuifmeel ten deele aan derzelver bukenfte

3, Oppervlakte ziet kleeven, ten deele tusfchen

„ deeze Stempels aan zeer fyne Draadjes han-

„ gen, die hetzelve eigen zyn, en de Bolletjes

,, ender elkander famenhechten. Allengs ko-

,, men veelerley Vliegen, Hommels en andere

„ Infekten op de Bloem, en maaken dat het

„ Stuifmeel zig over de Stempels uitbreidt. De
5 , Bloemen der Wederich (Epilobium Linn. Sp.

9 , Plant. Num. 1. & 2.) openen zig eer nog

„ een Meelknopje zyn Stuifmeel van zig geeft

,

„ eer de onder de Blcem nederwaards gekrom-

9è de Styl zig begint te verheffen en de vier

G 5 ,, vast:
JI, Deel- I, Stuk.
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Inlei-
if vast op elkander leggende Stempels zig uit-

ding. ^ waards krommende van elkander begeeven,

„ om hunne inwaardfe met Wratten bezette

3, Vlakte te ontblooten. Gefchiedt zulks , dan

,, treft dikwils wel een Bolletje van het Stuif-

„ meel eenen Stempel aan , maar het grootfte

3 , deel wordt aangebragt door Infekten. In de

„ laatere Bloemen van deeze Plant moet de

%, Bevmgting door Infekten alleen gefchieden:

„ want de Helmpjes openen zig lang voor dat

a , de Stempel zig uitgebreid heeft. Dergelyke

„ voorbeelden heeft men in veele andere Plan-

3, ten. In de Leeuwsbekken en het Speenkruid

a, leggen de Meeldraadjes in 't eerst op den

„ bodem van de Bloem te rug geboogen, op

„ eenen taamelyken affland van den Stempel:

,, zy verheffen zig eindelyk by paaren en leggen

3 > zig met haare Helmpjes digt tegen den Stem-

,, pel aan, zo dat het Stuifmeel denzeïven niet

5 , zeldzaam onmiddelyk aanraakt, en, 't gene

„ door de legging niet gefchiedt , wordt , vooral

33 in de laatlte Plant , door Infekten volbragt.

r, e Van de Mannelyke deelen der Bloemen thans

genoeg gezegd hebbende, zullen wy thans de

Vrouwelyke befchouwen, om dus te komen tot

de voortbrenging der Vrugt. De Stempel (Stig-

ma) , die den Top van den Styl of Stamper be-

kleedt of fomtyds geen Styl heeft , is één , twee-

drie- vier of vyfvoudig : ook dikwils in ver-

fcheide Lappen verdeeld , die of famengewon-

den zyn , gelyk in de Crocus , of Haairagtig

dun 3

ST£MPEL.
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dun, gelyk in de Zuuring, ofomgekruld > gelyk Inlei«

in de Anjelieren en Klokjes, of naar de flinker-
D1NG »

hand geboogen , of in zesfen gelyk in de Mans-

Ooren , of veelvoudig verdeeld , gelyk in de

Kaasjesbladen. Somtyds is hy Draadagtig lang

,

fomtyds heeft hy de langte van den Styl : fom-

tyds eene Bladerige gedaante , gelyk in de Iris-

fen. De figuur is Knop- of Bolagtig in de Bloe-

men van veele Planten : Eyrond , flomp , ge-

knot, of fchuins platagtig in fommigen: in an-

deren holrond , gehoekt , met een Sleuf, als

een Haak , Kruis of Kroon ;
gelykende naar een

platte Schyf of Schild in de Plompen , Papa-

vers , enz. Hy is gepluimd in de Graspïanten ,

Rhabarber , Tamaris en anderen : ruig in de

Lathyrisfen , enz. Doorgaans verwelkende ,

houdt hy nogthans ftand in fommigen , gelyk

de Plompen, Papavers, Hydrangia, Sarracena,

alwaar hy het Zaadhuisje kroont.

Dit Deel , dat zo veelerley figuufen heeft,

Jieb ik my verflout den Nederduitfchen naam te

geeven van Stempel , die wel niet volmaakt met

den Latynfchen Stigma overeenkomt , doch ten

minde zo gevoeglyk als dezelve, en met meer

eigenfchap, dan de naam van Merk of Mondje,

gebruikt kan worden. Het is in 't algemeen

,

wanneer men 't door een Mikroskcop of met
een Hand - Vergrootglas befchouwt , met een

menigte van fyne Haairtjes bezet, die de Buis-

jes zyn , gefchikt om de fyne Korreltjes of
Stoffe van het Stuifmeel in teneemen, gelyk
meermaalen hier voor gemeld is en afgebeeld.

„ „ . Dee~
!! Dïej.. I* stuk,
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Inlei- Deeze Stempel is, inzonderheid tegen het Uur
ving. der Bevrngting, in den Morgenftond naamelyk,

geheel met Vogtigheid bedaauwd.

Desiyi. Indien men dat Deel, 't welk doorgaans het

midden van de Bloem zig bevindt , de Stamper

(Piftillum) noemt , dan is de Styl het middel-

ftuk daar van , tusfchen het Vrugthuisje en

den Stempel. Men vindt Bloemen met twee >

drie, vier , vyf , agt, twaalf en meer Stylen,

die dan ook verfcheide Stempels hebben. Deeze

Werktuigen dienen om . de fyne Stoffe der

Stuifmeel - Bolletjes te brengen naar het Vrugt-

huisje 9
dat de Zaadbeginzels vervat. Zy moe-

ten ten dien einde eene Holligheid of verfchei-

de Doorgangen hebben , welke echter dikwils

niet gemakkelyk waar te' neemen zyn. Men
vindt in fommige Bloemen een enkelden Styl ,

in tweeën , drieën , vieren of vyven verdeeld.

Hy is Cylindrifch of gehoekt, Els- of Draad-

vormig dun , of van boven dikker , gelyk in de

Violetten : zeer lang in de Klokjes , Scorzone-

ren , Tamarinden , ènz : zeer kort in de Papa-

vers of Maanbollen , van langte als de Meel-

draadjes , in de meeden ; doch fomtyds dikken,

fomtyds dunner dan die , fomtyds van gely-

ke dikte. Gemeenlyk is hy op den top van

't Vrugthuisje geplaatst , doch fomtyds ook

aan de zyden van hetzelve , gelyk in de

Braamboozen , Aardbei!ën , en dergelyken. In

fomrnigen , gelyk in de Planten met gekruiste

Bloemen (Flores Cruuformes), die Haauwtjes

draa-
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draagen, houdt hy fland, veranderende 'in een Inlei-

Peukje. Men vindt hem in de meefle Bloemen DING -

van deMeeldraadjesafgefcheiden, dochinfom-

migen, deswegen Gynandriajgenaamd , gelyk de

Standelkruiden (Orchides), de Holwortel (Ari-

ftolochiaj de Kalfsvoet (Arum) enz. is hy met

de Meeldraadjes tot één Lighaam famengevoegd

,

hoewel niettemin de Meelknopjes (Anthem) en

de Stempels (Stigmata) onderfcheiden zyn.

Onder aan den Styl zit gemeenlyk het Vrugt- Het
_

huisje (Pericarpium) , 't welk de ZaadbeginzelSjC
mg

'(Germina) bevat. Somtyds is het ondèrfte-van

den Styl zelf dit Vrugthuisje , fomtyds maakt

de Kelk hetzelve uit. Dus vindt men het dik-

wils in 't midden van de Bloem , dikwils onder

dezelve geplaatst. Het omkleedt de Zaadbe-

ginzels, en wordt, na de Bevrugting 9 de Vrugt,

die de Zaaden inhoudt. In de Appel- en Peere-

boomen ziet men duidelyk, hoe dit Vrugthuis-

je, dat aldaar de Kelk is, welke de Bloem on-

derfteunt , op eene verbaazende wyze allengs

uitgezet, eene dikke Sappige Vrugt wordt. In

de Pruim- , Abrïkoozen- , Perfiken- , Oranje- en

Citroenboomen , in tegendeel , is dit Vrugthuis-

je binnen de Bloem begreepen , ryzende uit het

midden van de Kelk, en maakende het onderfle

deel van den Styl uit, waar van de uitzetting,

tot een dergelyke Vrugt , niet minder is. Het

heeft fomtyds een platte of hoekige, fomtyds

eene rondagtige figuur , en dikwils drukt het in

't klein de geftalte uit van. de Vrugt , in welke

het
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In-lei- het moet overgaan; 't welk zeer zigtbaar blykt

ding.
[n <je Bloemen der Peuïvrugten. Het is naar

het getal der Zaaden 5 welken een Bloem moet

uitleveren , in meer of minder Hokjes verdeeld ,

die ook wel haare Klepjes hebben , en beitaat

fomtyds uit Leedjes , gelyk in de Radyzen. In

zulke Bloemen 3 die maar één Zaad geeven, ge-

lyk de Pruimen , Perfiken , by voorbeeld , heeft

het Vrugthuisje ook maar ééne Holligheid, en

de Planten met naakte Zaaden , gelyk de Thym ,

hebben geen Vrugthuisje. In het Kruidkundig

Werk van Tournefort, die byzonder hier'

op gelet heeft , vindt, men het Pericarpium ,

onder den naam van Calyx of Pistillum, in by-

na alle Planten , daar hy Geflagten van maakt

,

afgebeeld.

^
t vrugt- Het Vrugthuisje {Pericarpium) is dan eigent-

btgmzei,
jyjj. je Lyfmoeder , welke het Vrugtbeginzel

(Germen) of de Vrugtbeginzels (Germina) van

een toekomende Plant , dat is de Beginzels der

Zaaden opkweekt , die van het Merg der Plant

afkomftig zyn* Of nu deeze reeds het Kiempje

(Embryo) in zig hebben, dat door de werking

der fyne ftoffe van het Stuifmeel in beweeging

gebragt en als levendig gemaakt Wordt : dan of

de Korreltjes van die fyne Stoffe weezentlyk het

Kiempje (Embryo) in de Beginzels der Zaa-

den 3 als in Eijeren , brengen
, gelyk de Heer

Baron vanGiEiCHEN vastftelt : dit zal waar-

fchynlyk , even als in de Dieren , wel altoos

eene Gisting blyven.
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De Zaaden , die men aanmerken kan als de Inlei-

Eijertjes der Planten, zyn dikwils vervat in een DING »

Vrugt , van zeer verfchillende gedaante en zelf- Dc

Handigheid. Somtyds beftaat deeze Vrugt uit het zaad

,

een zagt, Sappig Vleejch^ waar van het eigent-
,misJe-

lyke Zaadhuisje maar een klein gedeelte uit-

maakt
; gelyk de Appelen, Peeren, Meloenen

en andere dergelyke Vrugten. Somtyds is het-

zelve 'er als een enkele Steen in vervat, gelyk

in de Perfiken , Dadels, enz. Somtyds is dee-

ze Vrugt een Bezie , hoedanigen naam men geeft

aan allerley Sappige Vrugten, die merkelyk klei-

ner dan een Kers of niet veel grooter zyn. Hier

zyn de Zaaden op verfchillende manieren in ge-

plaatst. In anderen legt onder het zagte Be-

kleedze! een harde Dop , gelyk in de Nooten en

Amandelen. In anderen is de Vrugt geheel uit

harde Schubben famengeileld , die ieder een

Zaadkorrel inhouden of bedekken , gelyk de

Pynappelen , enz. Veele Vrugten zyn Peulen ,

met ééne holligheid , gelyk in de Erwten en

Boonen , of met een middelfchot , die men dan

Haauwtjes noemt , gelyk in de Kool , Raapen

,

enz. Veele Planten hebben eigentlyke Zaadhuis-

jes , van een harde , drooge , Vliezige Natuur

,

en dus eeniglyk gefchikt tot huisvesting van de

Zaaden , gelyk in de Akeleijen en oneindig afi*

dere Planten. Sommigen eindelyk , hebben de

Zaaden geheel bloot , deswegen Gymnospermia

genaamd
, gelyk een geheele Rang in de Klasfe

der Tweemagt'ige Planten (Didynamia) , waar

on-
II. Deel» ït Stuk»
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Inlei- onder de meefte Planten met Gelipte Bloemen
ding.

(j?im labiato) van Tournefort , begreepen zyn ;

die naamelyk , in welken de Zaadjes naakt en

bloot in de Kelk ryp worden : gelyk in de Krui-

femunt , Lavendel , Hyfop , Betonie en veele

anderen : doch de zodanigen van dergelyke

Bloemen , wier Zaaden in een beflooten Huisje

ryp worden, dat eindelyk gaapt of open barst >

Angiospermia genaamd , waar toe de Leeuws-

bekken , Vingerhoeden , het Speenkruid en an-

deren behooren : deeze zyn met een Zaadhuisje

of Vrugt voorzien , fomtyds van een wonderly-

ke geftalte , gelyk dit in die , welke men des-

wegens Bokshoorn - Plant noemt , zeer aanmer-

kelyk is.

DeZAA- De Zaaden zyn in veele opzigtcn ongemeen
den. verfchillende. In de eerïïe plaats geeft een

Bloem fomtyds één., fomtyds twee, drie, vier,

vyf en meer , fomtyds byna ontelbaare Zaad-

korreltjes ,
gelyk men dit in de Slaapbollen ziet.

Ten anderen is ieder Zaadje fomtyds dubbeld ,

gelyk de Koffyboonen , of in twee Huisjes ver-

deeld , gelyk die der Kornoeljeboomen , enz.

Sommigen zyn van ongemeene grootte, gelyk

de Cocos en Maldivifche Nooten; fommigen

zeer klein, zelfs in groote Planten en Boomen,
gelyk die van het Koolzaad , de Ooftboomen en

Zonnebloemen; fommigen byna onzigtbaar , ge-

lyk die der Mosfen en Paddefloelen. -Veelen

zyn met zeker Kroontje of Kuifje van Pluis of

Dons gekroond , 't geen meest plaats heeft in

de
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èe Samengetelde Bloemen , gélyk die der Dis- ÏNLËt«

telen , enz» Dit Kuifje heeft fomtyds een
DmGè

Steekje en geeft dan aan het Zaad een aartige

vertooning 3 gelyk in de Paardebloemen* Veele

Zaadkorrels zyn rond 3 of Eyvormig , of als een

Nier gefchapen ; veelen plat en rondagtig , fom-

migen byna vierkant : anderen maaken wonder-

Jyke figuuren , door hunne Takken en Punten

Wieken en Randen , gelyk dit in veelen der

Kroontjes - Kruiden ( Umbellat® ) en anderen

plaats heeft. Sommigen zyn met Haaken voor-

dien , gelyk in de Nagelwortel en Anemonen

;

fommigen met Vezelagtige Staarten 5 gelyk in

de Clematitis en Pulfatilla , of met Kafagtige

Punten 3 gelyk in de Afrikaanen* enz*

De zelfHandigheid der Zaaden verfchilt meest

ten opzigt van het uitwendige bekleed%el 9 aan de

Zaadkorrel eigen , dat in fommigen zo hard is

sals Steen of Hout , in anderen Eeltagtig taay o£

Vliezig. Van de eerstgemelde hebben wy in de

Kerfen - Pitten en Nooten zeer bekende voor*

beelden : de Zaaden der Oranje- en Citroen*

boomen hebben een Eeltagtig bekleedzel Daaif

binnen is een foort van Merg vervat, in fommi*

gen droog en Meelagtig, in anderen Pappig, in

eenigen zeer Olieagtig, gelyk dit uit het Lyn-

. en Koolzaad blykt; in anderen tevens zeerAro*

matiek , gelyk het Anys- en Komynzaad. Dee-

£e zelfflandigheid levert het Voedzel uit aan de

toekomende Plant , en verftrekt derhalve daar

aan voor Stoel (Placenta), gelyk het Bekleed-

H zé
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Xnlei- zei voor Moedervliezen. Uitwendig vertoont
ping, zjg aan fbinmige Zaaden, gelyk aan de Boeren

Boonen , zeer duidelyk zeker Plekje, dat men

in 't Latyn Hilum geheten heeft , en dit wyst

de zitplaats aan van het Vrugtbeginzel , gemeen-

lyk het Kiempje (Corculum) genaamd, en by

fommigen het Zaadfpruitie (Gemma ,) ofde Groei-

jende Stip (PunEtum Pegetans), in vergelyking

of tegenftelling met dat Vrugtbeginzel in de be*

vrugte Eijers der Dieren , 't welk Harvjëus de

Springende Stip (Punttum Saliem') getyteld

heeft. Het is insgelyks met zeker Draadje 3

dat men den naam van Navelftreng geeft, aan

de weeke zelfftandigheid van het Zaad gehecht,

Hee Dit Kiempje, dat, ten opzigt van de Voort-
Kiempje, teeling , wel het weezentlykiie deel van hot

Zaad uitmaakt , vereifcht eene byzondere be-

fchouwïng. Hier in heeft de beroemde Leeu-
wenhoek, in fommige Zaaden , niet alleen

't Beginzel van de Plant, en dat gedeelte, waar

uit de Wortel moet voortkomen, kunnen on-

derfcheiden , maar ook door eene weeking van

weinige Uuren, in Water, de Wortelfchieting

en vervolgens de ultfpruïtirig der Bladen, Steel

en Bloemen, waargenomen. De Heer Dodart
hadt in een klein Scheutje van een Tarwegraan

reeds de Aair geheel geformeerd gezien (*)#

v Het Kiempje bevindt zig doorgaans, met zyn

„ Wor«

(*) Mem* de ?Asad< R, da S&nces , de 17003 p?g» 187.

O&avo,
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I,- Wortel, op zyne Zaadkwabbe of óp zyne Inlex«

35 Zaadblaadjes ; maar deszelfs Platten zyn nu Dm0«

f , eens beflooten tusfchen twee Zaadblaadjes.$

^, nu eens met eene geheele Zaadkwabbe be*

,, dekt, of liever daar in bewonden* Deeze

5i
Deelen zyn altoos omgord met drie. by~

„ zondere Vliezen , even als de Dieren voor

s , hunne Geboorte. Het binnenfte , dat het

„ Kiempje en de Zaadkwabbe naast omkleedt ,

„ is het Amnion , een zeer dun wit Vliesje 9

„ zelden zigtbaar , en zig van tyd tot tyd af*

„ fcheidende van het Chorion, 't welk een wit,

, groen , rood of geel Vlies is , gemeenlyk

„ zigtbaar , wanneer het Zaad is geopend , en

J5 het derde , eindelyk , dat de Placenta uit*

„ maakt , is de buitenite , fyne , effene of ruu-

3,
we Huid, Dop of Schil Inf alle Zaadbegin»

„ zeis , by voorbeeld die der Meloenen , der

„ Hennip , enz» die niet bevrugt zyn , vertoont

„ zig , zender Mikroskoop , het tweede of

£ middelde Vlies gelyk een ledig Beursje" (*).

De Heer Baron van Gleichen oordeelt dus, Drie

dat, ten opzigt van de inwendige ftru&uur, de|j^J ,1tt

Zaaden tot drie Klasfen moeten gebragt wor-

den, ,, Wy begrypen onder de eerfte Klasfe

„ (zegt zyn Ed») die Soorten van Zaad , in

„ welken het Kiempje alleen beflooten is met

4)
zyne dubbelde Zaadblaadjes , maar * in Welken

(*) Of>fervé Mhroscopiques , utfupra, p, |^»

H 2
Ui D»WU I, STV».
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Inlei* „"de kleine Plant of het Spruitje (Gemma) nog
dikg. ^ njet zigtbaar is; by voorbeeld, alle de Zaa-

,, den der Korrelvrugten , de Soorten van Ka-

„ labasfen , de Salade , de Hennrp , de Blom-

„ kool, de Witte Kool, en alle de Zaaden van

„ Kool, Spinagie, Klaver, Rammenas, alle de

„ Soorten van Radyzen , enz. Wy fchikken

5,
onder de tweede Klasfe die Zaaden, wier

5 , Spruitje , dat is te zeggen , de Wortel en

„ Bladen , voorzien zyn met twee gefpleetene

, 9 Zaadkwabben. Wy plaatzen daar, derhalve,

99 de Vrugten met Steenige Pitten , de Aman-

„ delen , Nooten , Erwten , Boonen , alle de

3, Peulvrugten , de Eikels , ook die der Beu-

,$ ken , enz. De derde Klasfe bevat de Zaa-

„ den, in welken het Spruitje, met zyne ge-

„ heele Zaadlfwabbe , rust op het Meel of ge-

, 3
droogde Moederfap. Zy zal dan het Turkfch

j, Koorn , de Tarw, Haver, Gerst, Geerst,

s , en , in één woord , alle de Soorten van

„ Graanplanten , inhouden. Daar zyn wel eenf-

? , ge Zaaden , gelyk die van Peterfelie, Spina-

3 , gie en üijens, by welker Kiempje men eene

» Meelagtige zelfftandigheid vindt, doch, aan-
'

wy gezien deeze Klomp niet alleen eene verfchil-

9t
lende plaatzing heeft, van de gene, welke

5> zy heeft in de Zaaden van de derde Klasfe ,

# , maar dat dezelve ook zig niet in Melk ver-

„ andert onder de Aarde , wanneer het Zaad

,, opkomt , en in tegendeel ten deele verteerd

„ wordt door het Spruitje , ten ^deele zig zelf

M ver-
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,i verandert in Zaadblaadjes, zo zal men deeze Inleï-

3, Zaaden betrekken moeten tot de Eerite Klas- DI^G *

s , fe. Het Kiempje van de KofFy bevindt zig

„ aan het onderfie gedeelte van het gene men

„ de Boon noemt , doorgaans op zyde , en in

„ eene fchuinfe plaatzing. Alzo men de Befie ,

w gelyk dezelve van den Boom geplukt wordt

,

„ moet in den Grond fieeken , wanneer men

„ wil dat dezelve zal opkomen ; zo heb ik nog

3> geene gelegenheid kunnen vinden, om nader

„ in 't onderzoek der verfche Vrugten van die

5I Plant te treeden : maar zulks zal op een an-

9y der tyd gefchieden (*). Nogthans , niette-

,, genflaande de Koffy de Vrugt is van een

„ Boom, moet dezelve, myns oordeels, onder

„ deeze derde Klasfe gefchikt worden; aange-

9> zien de zelfftandigheid van de Boon , naar 't

„ my toefchynt, niet voortgekomen is van het

j, Kiempje , maar dat zy haaren oirfprong van

lf de gedroogde Moederfappen neemt, gelyker-

3, wys het Meel van de Kogge, enz.

M Het verfchil , dat 'er is tusfchen de Zaad- verfcha

3I blaadjes en Zaadkwabben, beftaat hier in
)5 zzadbii&d.

„ dat de eerften , wanneer zy uit den Grond '^ en

, Zaadkwab»

(*) Van de uat/pruitjng der Koffyboonen , derzdver Kiemp.*

jes , benevens de eerfte of Zaadblaadjes , kan men fraaije

Afbeeldingen , van den Heer klein afkomftig, vinden op de

X. Plaat van 't III» Deel der Mik.reik.oopi/cbs VermaaklykJji-

itn van Ledermuller. Zie bl. 16 vkr Nederduitfche Uit-

gaave» 1

H3
II. Deel, I. Stuk,
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Inlei- „ komen , zig vertoornen als twee groene Bla*

ding.
^^ ^en, (jocj1 ^jg verflenzen en afvallen; terwyl

,, de laatften , aan den opfchietende 'Steel, zig

„ niet in de geflalte van Bladen , maar als twee

„ dikke Kwabben voordoen , welke doorgaans

3 , de kleine Plant van het Kiempje , die [in hec

„ Zaad] reeds tegenwoordig is , bedekken en

„ geheel influiten. Deeze twee Soorten maaken

„ de Eerfle en Tweede Klasfe uit. In de

„ Derde Klasfe is het Kiempje bewónden in

t9 eene enkele Zaadkwabbe , zynde nooit dan

,, door eene zeer moeijelyke nafpooring te ont-

„ dekken. Men noemt deeze Deelen door-

„ gaans , in de Kruidkunde , Cotyledones , maar

êi de onderzoekingen , welke door my daar op

„ in 't werk gefield zyn , laaten niet toe, dat

%i ik my van die benaaming bediene : want de-

„ zelven hebben my geleerd , gelyk ik flraks

-, bewyzen zal , dat deeze Deelen niet de Moe-

„ ders maar de Kinderen zyn van het Kiemp-

„ je. Ik noem derhalve de eerfle verganglyke

groene Blaadjes , van de Eerfle Klasfe , Zaad-

blaadjes , en de Kwabben , van de Tweede

„ en Derde Klasfe, die insgelyks afvallen , daar

3, geef ik den naam van Zaadkwabben aan."

uitzie- De keurige Waarneemingen van gezegden
ting van<

£[eer omtrent de Kiempjes der Peulvrugten en
het Spruit- J

i

j«v Graanplanten , zonder het inzien der Afbeeldin-

gen niet verflaanbaar zynde , gaa ik voorby : zo

wel als de Proeven van zyn Ed. , omtrent de

uitfpruiting der Boonenen Erwten, inde Grond

ge-

S5 fc>*
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geplant zynde. 't Is zeker, dat de Zaaden als- Inlei-

dan door de Vogtigheid des Aardryks, even als^
IIs:G*

men dit in de Boonen en Erwten , wanneer zy

vooraf geweekt worden , blykbaar z
:

et , uit-

zwellen, als wanneer de inwendige zelfftandig-

heid , in de genen die Meelig zyn , gelyk de

Graanen, tot een foort van Melk wordt, dien-

ftig om het Kiempje te voeden , dat dezelve

,

door de Navelftreng 5 van zynen Stoel inneemt.

In de genen , die niet Meelig zyn , was de zelf?

Handigheid reeds van eene Pappige natuur ,

wordende alleenlyk verdund of in beweeging

gebragt door de Vogtigheid des Gronds. De
Heer Baron van Gleichen , vastftellende , als*

gezegd is , dat het Kiempje of Vrugtbeginzel 5

uit het Stuifmeel , Lighaamelyk in de Zaadbe-

ginzels komt , zegt, ,j dat hetzelve aldaar be-

„ gint Wortels te fchieten met zyn puntig ge-

„ deelte in de Sappen van het Ey , en uit te

,, geeven, niet de kleine Plant, maar de Zaad-

„ kwabben of Zaadblaadjes , en daar door eene

„ beweeging te maaken , welke zonder twyfel

„ zeer ongemeen is en geheel verfchillende van

„ die der tweede Groeijing , door welke de

„ Plant in beweeging gebragt wordt , terwyl de

„ Zaadkwabben in ruste blyven."

Deeze Aanmerking , door zo fyne Waarnee-

mingen van dien fcherpzienden Heer , met eene

Vergrooting der Voorwerpen van 160,000 maal

in Oppervlakte , bekragtigd , kunnen wy naauw-

lyks in twyfel trekken , niettegenftaande zy

H 4. &ry«
H. Deel. I. Stuk.
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Inlei- ftrydig is met het gewoone Gevoelen , dat het
JPitfG, Kiempje of Spruitje , nog in het Ey of Zaad

zynde , door de Kwabben of Zaadblaadjes , als

zyne Moederkoekjes (Cotykdones) gevoed worde.

Ten dien opzigte kan hier misfchien een der-

gelyk verfchil plaats hebben als in de Menfche-

lyke Vrugt, naar den trap van aangroeijing, en

*t is waarfchynïyker , dat het Kiempje , mt het

Stuifmeel in het Zaadbeginzel als zyn Ey ont-

vangen , aldaar zig uitzet en de gedagte deelen

uitgeeft , even als men 't zelve in de Bevrug-

ting der Dieren fielt plaats te hebben : dan dat

die Deelen , welken men Zaadkwabben of Zaad-

blaadjes noemt , van het Vrouwelyke Zaad af»

komftig zouden zyn. Sommigen , evenwel , be-

weeren thans met kragt , dat het Vrugtbegin-

zeï, zo wel in de Planten als in de Dieren, zy-

nen oirfprong niet heeft van de Mannelyke

maar van de Vrouwelyke Sexe (*).

vetme- Wy zyn dan wederom gekomen tot de Groei*

di|ng
d
deï fag » die door de Vogtigheid; het Water, de

Wanten. Oliën en Zouten , des Aardryks en der Lugt>

de Plantgewasfen doet opfehieten en Vrugt draa-

* niadz. gen. Wy hebben gezien * , hoe het verfchil
,12 ' van de Stoffe, waarin zy geplant zyn, hier in,

ten opzigt van de Grootte, eene aanmerkeryke

verandering maakt ; doeh zy doet zulks niet

min-

f*) Zie bet Vertoog over de Nieuwe Ontdekkingen van de»

vermaarden HALLER , door den Heer Bonnet, Uitgtzegt*

VetktndH* IX. Deej, bladz, 174, iSs, 8 i85«
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minder, ten opzigt van de Vrugtbaarheid. Even Inlei-

zo is ook de menigvuldigheid van Zaaden, die
DIjNG'

men by elkander gezaaid heeft , voor derzelver

Vrugtbaarheid nadeelig , en dit heeft aanleiding

gegeven tot verbeteringen in den Landbouw,

waar van elders in 't breede gefproken wordt (*).

Het is myn oogmerk niet , daar over uit te

weiden. De Heer Leeuwenhoek hadt in ge-

weekte Graankorrels , na dat de Bast weggeno-

men was , verfcheide beginzeltjes van Planten

met derzelver Worteltjes gezien. Dit deedt het

denkbeeld , dat een Graankorrel natuurlyk maar

ééne Halm voortbragt, wel haast vervallen. De
Heer Dodart kreeg twee Bosfen Tarwge-

was, waar van het eene honderd , het andere

zestig Steelen of Halmen hadt , die tot deeze

vrugtbaarheid zouden gekomen zyn , door wee-

king van de Graankorrels in eenig Vogt. Reeds

lang is echter een Soort van Tarw bekend ge-

weest , waar van Matthiolus 24 Aairen

op eene Plant gezien hadt (f) , en van deeze

werden twee Stoelen aan gezegden Heer ver-

toond 3 de een met 26, de ander met 32 Aai-

ren; zo dat hy het getal der Graankorrelen 3 op

de laatfte, tot 9792 berekende: 't welk eeneby-

na tienduizendvoudige Oogst was» a9 Plinius,

33 zegt

(*) De tiieuwe wyze van Lanibouwen* Amflerd. by F*

HouttuVn. 1762- 1765 , IV. Stukken.

(t) Triticum Spiek multiplici. C. B. Theatr. Botan* p.
Si. Triticum tamofum Pliaii; Racemota Ports» &c.

H 5
H.DSIL, I.STUK.
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Ïnlei- „ zegt hy , verwenderde zig over honderd voor
DmG* „ één , omftreeks Babyion in een wel gebouw.

„ de Grond , en hy kon zig mee reden over

3 , deeze Vrugtbaarheid verwonderen; aangezien

„ het een geheel andere zaak is, een geheelen

„ Akker wel digt met Koorn te bezaaijen , dan

„ twee Graankorrels zeer ruim te planten in den

„ wel gemesten Grond van eenen Tuin (*)."

Kon&ve Op dergelyke manier moeten die ongemeene

Vermenigvuldigingen , daar men thans van

fpreekt , begreepen worden ; want een ander-

halfhonderdvoudige Oogst, door den Landbouw,

as nog heden iets ongemeens. Ik zal derhalve

tot de Konfiige Graanen- Teelt betrekken, wan-

neer men van Petersburg fchryft , hoe het , in

den voorleeden Jaare 1772, aldaar mooglyk be-

vonden is, van één Graankorrel, in ééne Teelt,

20. of 25.000 Korrels te bekomen. De Heer

Eckleben, Keizerlyke Opper- Hovenier, hadt

eene Rogge -Plant vertoond, die 376 Aairen

droeg, waar van de grootflen ieder honderd, de

Jdeiniïen niet minder dan veertig Graankorrels

inhielden (f). In de Proefneemingen , welke

in *t zelfde Jaar door eenen Liefhebber in onze

Provincie , te Leiden naamelyk , werkftellig

gemaakt zyn, fchynt men deeze Vrugtbaarheid

nog verder gebragt te hebben. Want de in-

beeldige Gevolgtrekking, van een getal van

279.000

(*) Mem, de FAcad, R. des Seiences , de 17001 p3g* 205»

Octavo.

(f) Hdtrl. Courant, If7t» N, 17» Diugsdag.
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£79.000 Graankorrels , die uit één , in ééne Inlei-

Teelt, zouden kunnen voortkomen, agter wegDING*

laatende , hadt men 'er ten minfte 30.000 en

daar boven gekreegen. Men zaaide , den 10

Juny, des Jaars 1771, één Tarwe -Graan, en

fcheurde , in Augustus, 15 gewortelde Plantjes

daar van. Deeze Plantjes , in Oktober weder-

om gefcheurd zynde , bragten een getal van 62

dergelyke Plantjes voort, van welken men ilegts

agt den Winter over hieldt, waar van de zwaar-

fle 82 , de ligtfte 47 Aairen kreeg : dus reken-

de men ieder Plant op zestig Aairen , welken

ieder van zeventig tot tagtig Graanen voort-

bragten (*).

Op dergelyke manier werkt de affnyding of vermeer-

het Toppen van fommige Moeskruiden tot een,\
erl

^|a^
an

flerke vermenigvuldiging van het Zaad, EemioorTop»

Plant Zuuring , by voorbeeld , die in 't wilde
,en#

maar 1200 Zaadjes voortbragt, wierdt door het

geduurig affnyden voor de Keuken , in drie Jaa-

ren tyds , een Plant met zestien Wortels en

veertig Scheuten , welke dus een getal van over

de 70.000 Zaaden , zo door de Natuurlyke als

door Konilige Vrugtbaarheid , hadden kunnen

voortbrengen. In de Koolplanten is 't niet min-

der te verwonderen , hoe zeer de Vrugtbaarheid

door het Toppen toeneemt. Een Plant gaf dus

zesendertig Zydfcheuten uit , die ieder Bloem

en

(*) Nieuwe Hederl. Jaarboeken, July i?72, pag». tf8?«

II. DlIX* I. SttK.
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Jnlei- en Zaadhaauwtjes voortbragten , zo dat men
cijng.

jejfejjen koriy fat deeze Plant, uit één Zaadje

voortgekomen , 'er in een Jaar 423.360 voort

kan brengen : daar dezelve, zonder Topping

voortgroeijende , maar 75.160 Zaadjes zou heb-

ben uitgeleverd (*).

voorbeeld I*1 de Boomen heeft een nog grooter zo Na-
in de oUfwftiyjge a]s Konflige vermenigvuldiging plaats,

mei!, De Heer Do dart heeft in deezen byzonder-

lyk agt gegeven op de Olmen of Ypeboo-

men (f). Hoe menigvuldig Zaad van dezel-

ven in 't Voorjaar , eer decze Boomen nog vol-

komen in 't Blad zyn , door dezelven hier te

Amfterdam langs de Straaten , in de Graften 5

op de Buitenüngels en' andere Wegen of Laa-

nen , verfpreid wordt , is aan iedereen bekend.

Door middel van een afgehouwen Tak, die agt

Voeten lang was, en waar aan zig 16450 Zaad-

huisjes bevonden hadden , berekende die Heer *

dat zulk een Boom , wiens Stam over 't kruis

een Voet dik was, een getal droeg van 246.750

Zaaden. „ De Vrugtbaarheid (zegt hy ,) gaat

» dan
/

(*) Mem* de VAt*d, R t des Sciences , de 1700* pag, 196*

O&avo.

(|) Ik weet wel f dat de Hoveniers onderlcheid maaken

ïuslèheM de Olme en Xpeboomen , weJke iaatften veel hoo-

ger, en grover , zo van Blad als van Hout zyn , doch 't is

xny onbekend, welke van beiden hier bedoeld worden door

't Franfche woord Orme , zo wel als of deeze Boomen wee-

«entlyk in Jooit , dan alleen door de aankweeking vcifchil*

len.
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s>
dön voort 3 naar reden dat de Takken verme- Inlëï*

nigvuldigen. Dus, aangezien een OlmeboomDING*

,
gemakkelyk honderd Jaar leeven kan, zo laat

ons voor een middelmaat van Vrugtbaarheid

die gene neemen, tot welke hy in ftaat is op

„ den Ouderdom van twintig Jaaren, en ver-

„ goeden , 't gene aan dit getal in de eerfte

,
Jaaren, van zynen oirfprong af, ontbreekt,

5,
door de jaarlykfe toeneeming , geduurende

viermaal zo veele Jaaren. Laat ons dan zeg-

gen. Een. Boom van zes Duimen middellyn

$ ,
geeft 180.950 Zaaden. Nu moet een Olm

9 , van twintig Jaaren meer dan zes Duimen

„ middellyn hebben ; aangezien dit eene vry

gewoone dikte is , in Boomen van twaalf

Jaaren oud. Men kan derhalve aan een Boom

„ van twintig Jaaren meer Zaaden onderftellen

:

laat ons 'er tweemaal honderdduizend neemen

in een Jaar , en dit getal door honderd ver-

menigvuldigende , zo zal de geheele uitkomst

twintig millioenen zyn van Zaaden, welken

een Olmeboom , die van een enkel Zaadje

,
voortgekomen is , in honderd Jaaren tyds ge-

),
makkelyk kan uitleveren."

Wy ontvangen dikwils van een eenig Zaadje

meer als 360.000 Zaadjes , en , wanneer wy

deeze wederom in de Aarde zaaijen ^ zo krygem

wy zulk een overgroot getal , dat meer als

129.600 millioenen beloopt, zegt Agrïcola (*).

Dee-

(*) In ryne KweekkfiHit , blad*. 94»

II, D£tLt Ii Stvk«

3J

V>



laö De Eigenschappen der Planten

Inlei- Deeze vermenigvuldiging , ongelyk de Natuur-
ding.

iyi^e der Olmen overtreffende , is niets in ver*

gelyking van derzelver mooglyke Voortteeling

door het Toppen, of afhouwen der Takken, en

maakt dit Vermogen in de Plantgewasfen boven

alle verbeelding groot (*). Des is het te be-

grypen , dat al ware llegts van ieder Plant maar

één in 't Paradys gefchapen , gelyk Linn^eus
fchynt te willen , nogthans de geheele Aardbo-

dem daar mede , in vervolg van tyd, gemakke-

lyk heeft vervuld kunnen worden (f).

Onze Ridder zal het wel ten beste willen nee-

men , dat ik in deezen van andere gedagten ben»

Zonder eenig wonderwerk of onnatuurlykheid te

onderftellen ; gelyk plaats hebben moest, wan-

neer de Zaaden van alle Plantgewasfen dus over

den geheelen Aardbodem verfpreid hadden moe-

ten worden , houd ik my aan den Letter der

Heilige Schriftuur : de Aarde bragt Zaadzaai-

jend Kruid voort Ik ben van Gevoelen, dat ,

zo min als de Walvisfchen in 't Paradys ge-

fchapen zyn : zo min ook de Planten , aan Afri-

ka en Amerika thans alleen eigen, door Zaaden

uit het Paradys derwaards overgebragt 'zyn. De
Aardbodem heeft alom , op de oogwenk van den

Almagtigen , de Planten ,. die Hy begeerde , dat
?er groeijen zouden , in eens en in volkomen-

heid voortgebragt ; zo wel als de Dieren ge-

fcha*

(*) /#/?. de VAcaL da 1700
, p, 8(5,

(t) Oratio ds Telluris kaVuabilu inmment94 §< 54. <Jo*
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Tchapen werden, niet in 't Paradys alleen, maar Inle'1?

over den geheelen Aardbodem. Wy hebben
BmGm

immers geen reden , om te denken , dat de

Dieren minder in een ftaat van volwasfenheid

zyn voortgebragt , dan de Menfch. Aangaande

de Kruiden en Boomen mogen wy even 't zelfde

vermoeden , ja vastflellen. De Dieren , zo wel

als de Menfchen , hadden aanftonds hun Voed-

zei noodig, en konden niet wagten,dat hetzelve

Uit Zaad opgroeide. Het Paradys was reeds be*

zet met Bcomen , die naauwlyks zo fchielyk

konden opgefchooteil zyn , naar den gewoonea

loop der Natuur , en dien loop moest alles 9 na

de Schepdaad, volgen. Dit blykt onweder*

fpreekelyk : want de Planten werden , met het

Zaad daar in, gefchapen. Hoe het te begrypen

zy , dat , na den Zondvloed , toen de meefie

Planten Natuurlyk , door zo lang onder Water

te ten, bedorven waren, het Aardryk terftond

wederom vervuld was met genoegzaam Kruid 5

om de Menfchen en Beesten , wanneer zy uit

de Ark kwamen , te voeden , is rny duider : zo

wel , als waar van de Verfcheurende Dieren in

de Ark 3 en onmiddelyk daar buiten , geleefd kun-

nen hebben , en waar de Rivier - Visfchen ge-

bleeven zyn , die Groente en kleine Wormpjes

eeten. Ik begryp niet , hoe de gefteldheid des

Aardbodems toen herfteld heeft kunnen worden s

zonder een nieuwe Schepping.

Om tot de Plantgewasfen terug te keeren :
?t

is wel zeker , dat eenige Zaaden door den Wind
ver*

i II. Deel. I. Stuk*
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Inlei- verfpreid worden , doch dit heeft in ver <te

ding. mïnften plaats. Enkelen komen voort uit den

Drek der Vogelen , die dezelven op verre plaat-

fen brengen, gelyfc dit bekend is van de Klim-

op of Klyf , enz. Ten opzigt van Aalbesfen ,

Druiven, Kerfen, Pruimen en andere Vrugten,

die harde Zaadkorrels , Pitten of Steenen heb-

ben , is het ook zeker , dat dezelven door den

Afgang van Menfchen en Dieren ver van hunne

plaats kunnen opgroeijen , doch , het gene onze

Ridder dienaangaande meldt , komt my wat

zonderling voor (*). -

Het ster- Ten opzigt van de mooglyke Vbortteeïing

ven der ^yn die Planten , welke men Overblyvende (pé*

rennes) noemt, kragtig bevoordeeld. Dit heeft

byna in alle Boomen en Houtige Heefiers, als

ook in veele Planten , plaats : terwyl anderen

wederom alle Jaaren fterven , of maar één Jaar

duuren * wordende daarom Jaarlykfe (Amua)
of ook Zaay- Planten geheten ; dewyl men die

Jaarlyks op nieuws moet zaaijen. Anderen zyn

'er, welken het eerfle Jaar niet bloeijen, maar

het tweede afwagten , en dan , na dat zy ge-

bloeid en Zaad gegeven hebben, fterven, Dee-

ze voeren den naam van Tweejaarige (Bien*

nts.) Doch daar zyn ook Gewasfen, die eeni-

gè

(*) kuri acï V?as puWtcas
>

ubi Templum egresfi Bijuli

exonerant Venttem , ex non fatis masticaris Pomis vel Py«

vis enascuntiw Acboïum plurimarum tadimenta* Ibidtm

M9*
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ge , ja een reeks van Jaaren leeven , zonder ooit Inlel

in Bloem of Zaad te fchieten , en wanneer zy DING«

dit eindelyk doen , dan in 't zelfde Jaar fterven.

De Aloë - Planten geeven hier van berugte voor-

beelden.

Sommigen hebben gevraagd , of de Boomen

en dergelyke Houtige Plantgewasfen Natuurlyk

moeten fterven 3 dan of zy altoos in 't Leven

kunnen blyven. Deeze Vraag heeft , in de eer-

fte opflag , geen ongerymdheid in. Men ziet

,

dat het Hout van forrimige Boomen als onver-

ganglyk is , en denkt , waarom dit ook geen

plaats zou kunnen hebben in de leevende Boom ?

Maar , wanneer men in aanmerking neemt , hoe

het Leven der Planten beitaat in de Loop der

Sappen door de Vaatagtige Houtvezelen , en

hoe het Hout der Boomen allengs harder wordt ,

gelyk in dat der Eiken zeer blykbaar is : zo

kan men de Boomen in zekere maate met de

Dierlyke Lighaamen gelyk flellen , in welken

de onbuigzaamheid der vaste deelen , de ver*

ftopping der Vaten , en de vadzigheid der Vog-

ten 3 eindelyk de Dood veroirzaakt. Hierom

is 't vry zeker , dat de oudfle Boomen zelfs 3

die door den Ouderdom ook meer aan Verrot*

ting en andere Toevallen bloot gefield zyn , Na-

tuurlykerwyze eindelyk moeten lierven.

Ondertusfchen zyn 'er menigvuldige Boomen *

welke een hooger Ouderdom bereiken dan de

Menfchen. Theophrastüs en Pliniüs
fpreeken van Lotus - Boomen 3 die eenige hon-

I derd
tl* Deel, ! Stuk.
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Inlei- derd jaaren oud waren , hoedanigen men
DI£,!G

• te Rome vondt. De Heer Barrington
merkt aan , dat 'er Lindeboomen in Engeland

zyn , die verfcheide Eeuwen fchynen geleefd

te hebben (*). By Bristol groeide onlangs een

Karftengeboom , die gefchat werdt vyfhonderd

Jaar oud te zyn. De Eikeboomen rekent men,

dat op de tweehonderd Jaaren eerst in hunne

kragt zyn, en ten minfle driemaal zo lang, dat

is zes Eeuwen , kunnen leeven. In 't midden van

deezen Zomer is te Neuftadt aan de groote Lin-

de, een Plaats in Duitfchland, welke daar van

haaren naam heeft, een Lindeboom door een

Storm grootelyks befchadigd, die in 't jaar 1392

reeds vry groot was , zynde dus bykans vier

Eeuwen oud. Zyn Stam heeft maar omtrent 26

Paryfche Voeten in de Omtrek ; zo dat de on-

gemeen dikke Boomen , waar van hier voor ge-

Biadz, fproken is * , inzonderheid die aan de Kust van

Senegal in Afrika, waarfchynlyk nog veel ouder

zullen zyn. Men oordeelt , op een taamelyk vas-

ten grond , van meer dan tweeduizend Jaaren.

t zie De Wortelfchieting der Boomen in zig zeiven f

,

biadz* i6.
fchynt 00|. cjerzelver Wasdom als 't ware te

kunnen vereeuwigen.

Andere De laatstgemelde Planten zyn wel het traag-

^"voon-fte m 'c ftuk der Voortteeling , niettegenftaande
te«üng. ^ie In dezelven dikwils vergoed wordt door

een andere vermenigvuldiging. Zy geeven zy-

delings Afzetzels uit , die weezentlyk jonge

Plan-

(*) P&& Tranfaïï* for 1770* V0JU LIX, Part, U p. 23**

enz*

34-
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Planten zyn 5 behoevende alleenlyk van de Moer InlEI-

gefcheiden en afzonderlyk in de Aarde gezet te
DING »

worden» Dezel'ven groeijen dan altoos voort

;

mids zy flegts Wortel gefchooten hebben , toen

zy nog vast zaten aan de Moer. Dergelyke

Vöortteeüng heeft in de Bolplanten plaats 3 die

jonge Bolletjes aan de zyde uitgeeven , tot

Voortteeling bekwaarner zynde dan de Zaaden

zelfs ; te meer , om dat zy niet verbasteren*

Hier toe kan men ook de Uitloopers der Boo-

men betrekken 3 of zodanige Looten, die uit

de Wortels bezyden den Stam voortkomen > en

zeer bekwaam zyn tot aankweeking van nieuwe

Plantfoenen 3 gelyk in de Hazelaaren en veele

anderen : of ook de Afzetting , door middel van

Zyd - Scheuten , welke zeer gemeen is ten op~

zigt van de Anjelieren.

Behalve deeze Natuurlyke zyn 5

er ook Kon- -Konftige

ftige manieren van Voortteeling der Plantgewas-
man,eren *

fen 3 onder welken , die men Afzuiging noemt

,

de eenvoudigfte is. Een Twygje of Lootje,

door den Bodem van een Steenen 5 Blikken b

Koperen of Looden Pot of Bak ge/loken, zo

dat het
5

er boven uitkomt , en dan die Pot of

Bak met Aarde gevuld zynde 5 dus aan den Tak

vastgemaakt en door een Staak , Stut, Stok of

Bankje onderfteund en fteeds vogtig gehouden

wordende 5 zo fchiet de Loot of het Twygje

Wortels in dat Bakje , waarna men den Tak on-

der het Bakje affnydt 3 en dan heeft men een

jong Boompje of Plantfoen. De meefte Boo-

I 2 men
II, Deel» I. Stuk*
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Ïnlei- men laaten zig , door Looten in ftukken van
ding. \\r0rtels te fteeken , ook Konftig voortteelen ,

zelfs op Wortels van ander ïlag van Boomen.

Eenigen kan men , door afgefheeden Takken of

Takjes daar van in den Grond te zetten , 't

welk men Stek of Pooten noemt, zo veel ver-

menigvuldigen als men wil. De Wyngaarden

,

Aalbesfen , Taxis , Wilgen , zyn hier van zeer be-

kende Voorbeelden. Het zelfde gefchiedt met

Hukken en brokken van Wortelen alleen , gelyk

in de Aardappelen. Met de enkele Bladen in

den Grond te planten gelukt het ook by fommï-

ge Plantgewasfen : ja het Blad van een Citroen-

boom , zonder eenige Knop in de Aarde gezet

,

heeft daar in niet alleen Wortel gefchcoten ,

maar ook Takken gemaakt, Bloem en Vrugt ge-

dragen , zo Agricola verhaalt , die verder

voorflelt 3 hoe het Wortelfchieten met de Bla-

den van de meefte vreemde Gewasfen gelukt

,

mids dat gedeelte , 't welk in de Grond komt

,

met een foort van Vernis beflreeken zy (*).

Het Tn- Andere Konftige manieren , door deezen Doc-
ieggen of tor voorgedragen , zien zo zeer niet op de Ver-

12
' menigvuldiging der Boomen of Planten , als wel

op de Teeling van Vrugten , welke echter ook

daar toe dienen kan. Een wilde, een onvrugt-

baare Boom , wordt daar door dikwils Vrugt-

draagende gemaakt of in Soort verbeterd. Zy
fteu-

(*) Kweekk.or.it* L, D. bl« 122 , Tl. V. en IL D. PU

XXII. bl, 5ï.
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fleunen op de eigenfchap van famengroeijing, Inlei-

vvelke in de Planten niet minder dan in het
UING "

Dierlyke Lighaam heerfcht. Hier groeijen de

Vingers, als zy van Huid beroofd zyn, ligt aan

malkander. Hetzelfde gebeurt in de Plantge-

wasfen , wanneer twee Takken, 't zy van een

zelfden of van byzondere Eoomen , door Schuu-

ring tegen elkander of door Affnyden , van hunnen

Bast beroofd zyn , en eenigen tyd in ruste aan

elkander gevoegd blyven : 't zy dan dat die

Takken naast of kruislings over elkander leg-

gen; wordende het eerfle, zo hy grappig zegt,

Caresfeering , het andere Embrasfeering gehe-

ten. Hier mede heeft de manier van Inlegging

der Looten van een leevende Boom in de Stomp

van een afgefneeden Tak van een anderen Boom

,

wordende ook wel Afzuiging geheten , veel over-

eenkomst. Gemeener zyn de manieren die men
Enten en Oculeeren noemt , en waar van ik,

als zeer bekend zynde, niet ten uitvoerigfle

zal fpreeken (*).

Ik merk alleen aan , dat , geïykerwys alle die Hec En-

manieren in maar weinige Plantgewasfen a^c-^:"
aie

e"
.

maal gelukken ; zo ook een voornaam verfchil

,

ten opzigt van de Groeijing , in het Enten en

Oculeeren plaats heeft. Het Takje, dat men

op den Stomp van een afgezaagden Boom of

Tak,

(*j Men lan de Hovenier - Boeken ,
gelyfe die van AGRh

cola , Munting en anderen , daar over naaien.

13
II» Deel. X, Stuk»
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ÏNLEI-Tak , fomtyds wel een half Voet dikzynde,

ding, of bikker, wil Enten, moet eene jonge Loot

met Knoppen zyn , aan twee zyden plat afge-

fneeden, doch aan de derde zyde niet van Bast

ontbloot, die in een Spleet, gemaakt in de ge-

dagte Stomp, zodanig gezet wordt, dat de Bast

van de Loot fluit in de Bast van den afgezaag-

den Tak. De afgefneeden kanten der Bast van

beiden moeten tegen elkander aankomen , en

dan wordt de Spleet , met een Harstagtig Ent-

wafch , tegen het indringen van de Vogtigheid

verzorgd. Dus vereenigt zig de eene Schors

met de andere , en fchynt de Groeijing, in dit

Geval , alleen af te hangen van de Bast ; 't

welk ook niet te verwonderen is ; als zynde dee-

ze met de buiten - Schors de eenigïlé Deelen

van het Samenftel der Takken , die in plaatzing

overeenkomen. Het Oculeeren gefchiedt alleen-

lyk met een Stukje Bast, cngevaar een Duim

lang en minder dan een half Duim breed , zyn-

de van een jonge Loot in dier voegen afgefnee-

den , dat hetzelve een Knop bevat , met een

weinig van het Vaatagtige, tusfchen de Bast en

het Hout gelegen. Dit Stukje Bast wordt in

een Sneede der Bast van een dergelyke Loot,

die aan een anderen Boom blyft en leeft, zo-

danig ingeiloken , dat deszelfs Bast onder dien

van de laatstgemelde Loot gefchooven worde

,

en dus de Vaatagtige Vezelen digt tegen elkan-

der aan geplaatst zyn. Hier is het enkele be-

~
winden met een Blesagtig Bandje genoegzaam

,

om
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om de Oculatie, die van de gezegde Knop(Ocw- Inléï-

lus} haaren naam heeft , te doen vatten. ding.

Op deeze laatfle manier, derhalve, wordt de De

Knop, als 't ware, op een Takje of Loot g^Ki^PP®*

plant , om aldaar voort te fchieten , en dit is

minder te verwonderen, als men in aanmerking

neemt hoe de Knoppen (Gemmcs} eenigermaate

met de Zaadenovereenkomftigzyn. Immers ,ge-

lyk de Bollen der Eolplanten het toekomftige

Plantje in 't klein bevatten , zo heeft dit ook

plaats in de Knoppen*, welken de Heer Lin-
N-ffius, zo wel als de Bollen , en waarom ook

niet de Zaaden, tot Overwinterplaatfen * der * Hyhet

Planten maakt, 't Zyn uitpuilende Botjes
******

waar mede de Looten der meefte Plantgewasfcn

in de Koude Landen , doch van zeer weinige in

de Heete Gewesten des Aardryks , rykelyk be-

zet zyn. Men vindt 'er van veelerley foort;

fommigen afvallende , gelyk in de Leliën ; fom-

migen die Bladen en geen Bloemen geeven in

de Elzen; Blad- en Bloemdraagende byzonder,

in de Popelieren , in eenige Soorten van Wilg 9

en Esfchenboomen ; Blad- en Wyfjes - Bloem

draagende in de Hazelaaren ; Blad en Mannetjes-

Bloem draagende in de Pyn- en Denneboomen

;

Blad- en Tweeflagt - Bloemdraagende , in de Ol-

men, Kornoelje, Amandelen , doch Blad- en Bloem

te gelyk draagende in de meefte Boomen (*). zy be-

Over de Knoppen der Boomen hebben wy een schubbe*

(*) Fbilos. Botanica* p, 5I«

I 4
II, DEEL, I. STUK,
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Inlei- geheel Vertoog van den Heer Loefling,
©ing,

die de Knoppen gelyk fielt met de Bollen der

Bolplanten , en een Knop begrypt als een Kruid

in kort beftek , door zyne buitenfte Blaadjes

befchut, aan 't welke alleen de magt om zig uit

te breiden ontbreekt , die door de Warmte

moet opgewekt worden. De Knop verfchitt

van 't Zaad alleenlyk daar in , dat zy geen nieu-

we Plant voortbrengt , maar flegts de Plant

,

waar toe zy behoort, uitbreidt (*). Verfchei-

de Autheuren hebben daar ook de Plant of Tak
in 't klein in waargenomen. Malpighius
zag met het Mikroskoop , in de Knoppen der

Esfcheboomen , Blaasjes, Merg, Houtige Ve-

zelen , Bast en Bladen. Leeuwenhoek
heeft zelfs Bloemen in de Knoppen ontdekt. Ei-

gentlyk beftaan zy uit Schubbetjes > dat de be-

ginzels der Bladen zyn , waar onder men dan

'eek de Steekjes en Stoppeltjes begrypt, en dit

gaf aanleiding om de Planten , volgens de Knop-

pen , in Klasfen te onderfcheiden : doch de ver-

deeling derzelven , volgens de Knoppen , in

Kruiden en Boomen , door R a j u s en Pon,
te d era, heeft geen grond; alzo 'er, gelyk

gezegd is , Boomen zyn, die geen Knoppen
hebben ; te weeten de Oranje-Citroen-Cypresfe-»

boomen en anderen , gelyk onder die der Noor-

* Fran, delyke Gewesten het Sporkenhout *, en de
$«la '

' Stoel

(*) Gemm? Aiborum» Disfert» ^Amoen* Acad. Voi* JI,
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Stoel of dat gedeelte, 't welk 's Winters op den Inlei-

Wortel zit in de Kruiden die overblyven , al is
DING -

het onder den Grond verborgen , ook alle de

eigenfchappen der Knoppen heeft.

De aangroei]ing der gedagte Schubbetjes doet Haare

de Knoppen zwellen , en maakt dat zy volgens-j^f

°

ei
'

haare gefteldheid uitfchieten. De verfcheiden-

heid, welke hier in plaats heeft, is door Mal-
pighiüs fraay in Afbeelding gebragt (*) In

fommigen veranderen de binnenfte Schubben,

allengs , in enkelde Bladen , en deeze kan men

Bladknoppen noemen. In anderen zyn de Schub-

ben beginzels van de Steekjes, die de Bladen

aan hunne enden uitgeeven , en dit zyn Steel-

knoppen. In een derde Soort zyn de binnenfte

Schubben , aan haaren top , in tweeën of driën

verdeeld , waar van de zydelingfe Lappen Stop-

peitjes worden , terwyl de binnenfte een Blad

voortbrengt. Deeze heeten Stoppel - Steelknop-

pen. Een vierde Soort heeft de Schubben al-

leen uit Stoppekjes beftaande , welke de begin-

zels der Bladen omkleeden , en de zodanige

noemt men Stoppelknoppen.

Op verfchillende manieren zyn de Bladen Maatzing

binnen de Knoppen famengevoegd. In fornini- den in "de

gen leggen zy als dubbeld gevouwen : in ande-
Scheuten*

ren zyn zy , of van beide kanten, of van de

eene naar de andere kant : in fommigen ook van

bei-

(*) Zie Anatom. Plantarum. Vol. I Tab. 10 « 13. Fig, 57.-62»

1 5

JU Deel» U Stuk»
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Inlei- beide kanten terug , of van onderen famenge-
ding.

r0y. ^n ancjerell alleenlyk volgens de Aderen

geplooid. In dit laatfle Geval is 't aanmerkelyk,

hoe de Zaagswys' gekartelde Bladen meestal aan

ieder Tandje een Plooy hebben ; terwyl in de

verdeelde j,
('t zy gepalmde , gevingerde of ge-

kwabde ,) en famengeftelde Bladen , byna altoos

ieder verdeeling, ('tzy een Kwab ofeen Blaadje

zynde
,
) dubbeld gevouwen legt. Het andere

blykt uit de manier van uitfchieting, gelyk dit zeer

aanmerkelyk is in de Scheuten van het Indiaan-

fche Riet, de Gember, Kardamom en dergely-

ke Planten , wier Bladen s elkander als een Schee-

de het Mes omvattende, of gelyk Obliën, die

in elkander gefloken zyn , uit den Grond ko-

men , op de wyze van ons inlandfche Riet.

Doch 't is- aanmerkelyk , dat in deeze de om-

winding van de eene naar de andere zyde , tegen

de Zon op , gelyk men zegt; en in tegendeel

in de Soorten van Kaifsvoet en dergelyken ,

waar onder het Water - Slangekruid van ons

Land , met de Zon om gefchiedt. In de Gras-

planten heeft eene geheel verfchillende manier

plaats : want derzelver omwindingen zyn beurt-

lings ftrydig : zo dat , wanneer de eene regts om
gaat , de naastvolgende zig links om wendt.

De uit- De Knoppen- voor het volgende Jaar zitten
fpruKing-

reecjs in de Mikjes der Bladen , en dus volgen

zy de plaatzing derzelven ; des men , na 't af-

vallen der Bladen , de Knoppen , in fommige

Boomen , aan de Looten wederzyds tegen el-

kan-
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kander over of overhoeks vindt, hebbende de Inlei-

Loot één Knop, maar in eenige weinigen, ge-
DIJNG '

lyk de Syringen , enz. , twee Knoppen aan 't

end , die grooter dan de anderen zyn. Geme*en-

lyk botten zy in 't Voorjaar uit , en by fom-

mige Boomen , gelyk de Popelier en Wilgen

,

gaan zy reeds in de Winter open. Doch de

tyd der uitfpruiting van de Boomen en Gewas-

fen hangt veel af van 't Saizoen , gelyk iedereen

bekend is.

De oirfprong moet afgeleid worden van Merg- oirfprong

vezelen , die door het Hout, de Spint en Bast-,p^
Knop"

tot aan de Schors toe , worden voörtgeftooten

,

en daar een Bot maaken , die uit Schubbedes

famengefteld is , bevattende of den oirfprong

van een enkel Blad, of van de Bloem en Vrugt>

of van een Takje , dat vervolgens Bloem en

Vrufft zal kunnen voortbrengen. Hierom moe-

ten alle deelen der zelfftandigheid van 't Ge-

was in de Knop famenloopen , wordende van

gedagte Mergvezel , in haare doorgang , mede-

geïleept. De Meeldraadjes , naamelyk, hebben

hunne zelfïïandigheid van het Hout, dat te vco-

ren Bast geweest is , en deeze moeten het Vrugt-

beginzel , uit de Mergagtigheid famengefteld ,

't zy tot den Styl of tot de Kelk behoorende,

bezwangeren , indien 'er vrugtbaar Zaad van

voort zal komen. Dus zien wy dat de Knop

alle de vereifchten der Vrugtr.iaaking , zo wel

als -het Zaad , en vaardiger tot ontwikkeling

dan in hetzelve , kan bevatten. Zulks blvkc

by-
XI, Deel, I. Stuk»
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In lei- byzonderlyk in de Bolplanten, welke men dóoï

ding. de jonge Bolletjes veel fpoediger voortteelen

kan , dan uit het Zaad.

Zo wel als de Vetwording en Groeïjing der

Menfchen en Dieren veel afhangt van het Voed-

zel , dat zy gebruiken , en van een beboorlyke

Verteering van hetzelve , geholpen door de

goede gefteldheid van de Lugt en andere Om-
flandigheden. Even als men ziet , dat gebrek

of onbekwaamheid van de Spys en Drank , ver-

drukking van het Lighaam of den Geest door

folteringen en Ongemakken 3 de Menfchen en

Dieren kwynen doet en uitteeren , ja eindelyk

teven : terwyl, in tegendeel , te groote over-

vloed van Yoedzel hun log en vadzig maakt, ja

onbekwaam tot de noodige verrigtingen. Gelyk

de tyd der Vrugtbaarheid in de Menfchen ver-

haast wordt door 't Klimaat : zo wordt men in

de Plantgewasfen ook groote verfchiïlendheden

ten opzigt van de Groeijing gewaar , die der-

gelyke uitwerkingen voortbrengen,

verhaas- Een aanmerkelyke Warmte in 't vroege Voor-
tïng van :aar hjer te Lande , doet de Knoppen dikwils
dc;i Groey J 3

.- m
der pian- open gaan , de Boomen uitbotten , de Planten

uit den Grond fchieten , zo dat het groene Loof

zig vertoont ; maar eene kort daar op invallen-

de guure Noorde Wind , Koude en Vorst , doet

al dit Groen verflenzen. Somtyds worden de

Boomen en Planten in de Bloeytyd , door Rup-

fen of ander Ongediert, of door een Onweder,

geheel van hunne Bladeren en Bloemen tevens

ber
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beroofd. Die oïrzaak verdweenen zynde her- Inleï-

Hellen zy zig weder, wat de Bladen betreft ;
DING -

doch de Bloemen blyven doorgaans agter , en dus

wordt de hope van den Landman , op eenen

goeden Oogst , dikwils verydeld. Deeze nieu-

we uitfchieting der Bladen , nu , is eene Ver-

haasting van den Groey der Planten: want de

Knoppen geeven alsdan de Bladen uit , welke

zy anders bewaard zouden hebben tot een vol-

gend Saizoen , en hier over is te Upfal, in den

jaare 1763 , door den Heer Ferber, onder de

Voorzittinge van onzen Ridder , eene Verhan-

deling verdedigd (*).

Wy zien dat de Groeijing en Vrugtmaaking Versie

der Planten als in zekere Verwisfeïing ftaat ,
^'
a

n
|

d**

afhangende van den meer of minder overvloed

van Voedzel. Bovendien wordt in de Plant-

gewasfen, zo wel als inde Dieren, zeker Even-

wigt vereifcht 4 't welk weggenomen zynde de

Dierlyke Huishouding wankelt. Dit evenwigt

hangt af van de Geaartheid der Planten , zo

wel als van het Temperament der Dieren. Hoe
kan men zig anders verbeelden, dat de Ryst,

een der droogden van de Graangewasfen , in nat-

te Gronden , ja byna in 't Water , weelig tiert

;

daar de Druiven, zynde byna de Sappigfte Vrug-
ten, meest geteeld worden op drooge en Steen»

agtige plaatfen ? 't Gezegde Evenwigt maakt

,

dat

(*) Prolepfis Plantaram. Amesn* Ac»i> Vï, p, 365,

II» Dkel» I. Stuk»
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iNLEi-dat een Plant of Boom groeit en Vrugt draagt;

ding. maar ^ zo dezelve te fterk groeit , dan wordt

de Vrugtmaaking benadeeld» Men kan de Boo-

men, of door het afhakken van eenige Wor-

telen , of door een gedeelte van de Bast daar

af te fchillen 3 of alleenlyk een Sneede te gee-

ven in de Bast , ja door het ftyf binden van

een Takje , tot Vrugtbaarheid dwingen. Hier

door belet men derzelver fterke Looffchieting

,

en dus blykt , dat de Schors den voornaam-

lten toevloed van Voedzel aan de Bladen

geeft 5 uit welken de Knoppen meeftendeels be-

ftaan.

Het snoei- Het fnoeijen der Boomen 3 dat men de Win*
jen der ter _ Snoeijing noemt , is daar van een ander

voorbeeld. Wordt een Boom te fterk gefnoeid

,

dan fchiet hy het volgende Saizoen in 't Loof

en geeft weinige Vragten : wordt hy weinig of

niet gefnoeid 3 zo blyven de Vrugten in de

Ooftboomen klein. In de Aalbesfen kan men
dit onderfcheid byna zo duidelyk zien 3 als het

verfchil der Gewigten aan den Evenaar. Terwy!

nu , de Vrugten van het Merg voortkomen , en

de Takken eene verlanging der Houtvezelen

zyn, de Bladen van de Bast; zo blykt dat 'er

een Evenwigt van Voeding , tot den welftand

van de Huishouding der Planten , dat is tot de

Vrugtmaaking , wordt vereifcht.

verdubbe- °P Meezen grond rust de Konflige manier
ling der om dubbelde Bloemen en Bloemen met Kin-
liloemen

door Konst. dd*-
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eiertjes voort te brengen (*). Dubbelde Bloemen Inlei-

zyn , eigentlyk gefproken , de zodanigen , in DING«

welken de Bloemblaadjes eenen twee- of drie-

dubbelen Krans maaken. Dit heeft dikwils

plaats in de Eenbladige (Monopetali) , en dee-

ze behouden dan veeltyds de Deelen der Vrugt-

maaking ; gelyk men zulks in de Klokjes en an-

deren ziet. Gemeenlyk noemt men , in 't Ne-

derduitfeh , dan eerst de Bloemen dubbeld, of

zegt , dat zy volkomen dubbeld zyn , wanneer de

geheele holte met Bloemblaadjes is gevuld; zo

dat menze met regt Volle Bloemen kan noe-

men (f). Dit heeft wel meest plaats in de

Veelbladige ( Polypetali) , gelyk de Roozen,

Amandelen , Tulpen , Ranonkels , Narcisfen ,

enz. enz : maar het gebeurt ook, gelyk bekend

is , in fommige eenbladige Bloemen , die der

Hyacinthen by voorbeeld. Men kanze te

weeg brengen door alle Middelen, die deMeel-

draadjes in Bloemblaadjes doen overgaan , en ,

aangezien zy haairen oirfprong hebben en haar

Voedzel ontvangen uit de Vleezige of Houtige

zelfflandigheid van den Steel of van de Tak-

ken, zo moet de Dubbelheid der Bloemen af-

hangen van de oirzaaken , die meer Voedzel

dan

(*) LiNNiEUS beerypt ze beiden onder den naam vsn FIo-

res Luxuriantes , en zegt: Oritnr luxurians Flos plerumque

ab Alimento luxuriante. PhU, Botan* p» 79»

("H Dus woxdea zy ook in 't Laryn Fkres pkni gehe-

ten*

U. Deel, I. Stuk»
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iNLEi-dan natuurlyk verfchafFen aan gedagte Zelf-

ding. handigheid. Doktor Hill beweert , dat zulks

door een regelmaatig beloop van Kweeking te

bekomen zy (*). Men ziet ook dat de ver-

waarloozing van behoorlyke Tuinzorg , de

dubbelde Bloemen wederom in Enkelde doet

overgaan, en dan krygen dezelven haare Dee-

len van Vrugtmaaking wederom ; 't welk tot

een bewys fïrekt, dat de Plant, door de Dub-

belheid of Volheid der Bloemen , geenszins ver-

basterd is of in natuur veranderd.

Bloemen Wat de zogenaamde Bloemen met Kindertjes

den es

m" aanSaat * deeze leveren een niet minder zonder-

ling, en voor de Oogen der Liefhebberen van

Flora verrukkeiyk Verfchynzel uit. Het zyn de

zodanigen , daar een klein Blommetje of meer

dan een , uit het midden of van den Rand of

Krans der Bloem voortkomt. In de Eenvoudi-

ge Bloemen zegt Linnjeus , komen deeze-

Kindercjes uit den Sty! , in de Kroonbloemen uit

het Kasje (Receptaculum ) voort, dat de Bloemp-

jes (Flosculi) , waar uit zulke ofeen Samengeftelde

Bloem beftaat, binnen de Kelk, of op zig zel-

ve , influit (f). De eerstgemelden geeven der-

halve ook maar één Steekje in 't midden uit $

gelyk men dit ziet onder de Anjelieren , Ra-

non-

f*) Zie liet VII* Deel der Ukgezoete Verhandelingen
,

bladz. 67. enz.

(~\) Prolïfïcatio /lorum Simpliduna ex Pistillo , Aggreguo-

mm vcro e Receptaculo fit, Linn. PHU Eet*», p. «Ja,
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nonkels , Anemonen en Roozen : de laatstee- *NL1Eïï

melden verfeheide Steekjes uit ieder Bloem,

en draagen dus verfeheide Kindertjes
; gelyk

gemeen is in de Madelieven en Goudsbloe-

men. Die een Zonnefcherm of Kroontje voe-

ren , fchieten een ander Kroontje uit hetzelve.

Dat deeze Vertooning ook door Konst te weeg

te brengen is
5
beweert Doclor Hill, Rellen-

de tevens , dat dit Kindertje in de Eenvoudige

Bloemen geenszins afkomfiig is van den Styl

of Stamper : want alsdan , zegt hy , moeflen in

de Anemonen en Renonkels zo veel Kindertjes

voortkomen , als 'er Kiempjes van Zaaden in

het Vrugthuisje vervat zyn. Ik zie doch die

Gevolgtrekking niet beweezen : en zo de enke-

le voortgroeijing van den Steel , door het Lig-

haam van de -Bloem ,
gelyk hy zegt , zulks

veroirzaakt, dan komt dit Bloempje in de plaats

van den Stamper, 't welk onze Ridder alleen

zal bedoelen. De middelen , tot de dubbelmaa-

king der Bloemen voorgefleld , zouden , als

menze tot het uiterfle bragt, zyn Ed. hier toe

bekwaam febynen te zyn. De Ranonkels en

Roozen met Bloemen van drie Verdiepingen of

, drie hoog boven elkander, gelyk zyn Ed. heeft

in Plaat gebragt, zyn uitermaate zeldzaam (*).

De Dubbelheid der Samengetelde Bloemen >

die

(*) Verhandeling van Dr. H 1 L L , hoe men uit Enkelde
s

Yoüe , en uit Volle , Bloemen met Kindertias voort kan

krengen.
'
Hoogd. Neuremb, 1768.

K
II. Deel, ï. Stuk.
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Inlei- die men Gedraalde (Radiati) noemt , fchync

ding. gemakkelyk te begrypen. Men weet, dat de-

zelven bedaan uit Blommetjes, ieder op een

Vrugtbeginzel of Zaadje daande ;' zynde die van

het middellle of Bedde der Bloem regelmaatig

Gedernde , die van den Rand onregelmaatige

of Getongde Blommetjes. Tot de Dubbelwor-

ding , nu , wordt in fömmigen het geheele Kas-

je van de Bloem gevuld met Getongde Blom-

metjes. Dit heeft plaats in de Zonnebloemen

,

Goudsbloemen j Chryfanthen, enz. In anderen

wordt het Kasje of de Kelk der Bloem gevuld

met Gedernde of volkomen Blommetjes ; zelfs

zodanig dat de geheele Rand cok uit zodanige

Pypblommetjes beftaat. In de zogenaamde Afri-

kaanen komen voorbeelden voor van het één

zo wel als van het andere. En deeze Samenge-

telde Bloemen geeven zo wel als de Enkelde

Gedraalde Zaad , het welk in de meede Dub-

belde of Volle Bloemen , die niet Samengedeld

zyn 5 ontbreekt. Van de Violetten en dergely-

ken is dit algemeen bekend,

voorbed» Een zonderling voorbeeld van Dubbelheid

Ddbod* levert de Gelderfche Roos uit. In de Enkelde
heid

- beftaat de middelfchyf van het Bloemkroontje

uit talryke Tweeflagtïge Blommetjes , van Kloks-

wyze figuur ; doch in de Omtrek of S traalen

uit onvrugtbaare Raderswyze Blommetjes. In

de .Dubbelde of Bolagtige Gelderfche Roozen^

zyn alle de Blommetjes als de laatstgemelden

,

en dus is de geheele Roos onvrugtbaar, als

t'eene-
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feenemaal uit onvrugtbaare Raderswyze Blom- InleIt

metjes famengefteld zynde. L
ding.

De vulling der Eenvoudige Bloemen gefchiedt ,

of met Blaadjes , of met Honigbakjes. Op
driederley wyze worden de Akeleijen gevuld ,

naamelyk of met vermenigvuldige Bloemblaadjes

alleen, of met Honigbakjes, zonder Bloemblaad-

jes, of met vyf Bloemblaadjes, waar tusfchen

overal drie Honigbakjes ingevoegd zyn, welken

elkander inïlokken. De Nigelle, die men Juf-

fertjes in 't Groen noemt, heeft, in de Dub-

belheid , de vyf onderfte ovaale Bloembladen

onverdeeld ; de overigen , die haaren Bloem

vullen, zyn veelfneedig drielobbigplat, en der-

halve van de vermenigvuldigde Honigbakjes af-

komffig* De Narcisfen worden of door Bloem-

blaadjes en het Honigbakje vermenigvuldigd ge-

vuld s of hebben het Honigbakje gevuld en de

Bloemblaadjes niet vermenigvuldigd. De Bloem

der Ridderfpooren wordt doorgaans gevuld met

platte Bloemblaadjes , het Honigbakje uitgefloo

ten. Het Staartje , naamelyk, dat aan de En»

kelde Bloemen is , hebben hier de Dubbelde

niet. Zonderling is de Gedaantewïsfeïing van

- het Engelfche Zeepkruid , welks Bloem , van

vyfbladig , door de Dubbelheid weezentlyk Een-

bladig wordt.

Hebbende dus meermaalen van het Honigbah *fet

je der Bloemen gefproken , zo zal het gevoeg- jeder
n

lyk zyn , te befehryven , wat men hier door
Bioemen*

verfiaat. Linn^us heeft dit Deel , dat ïn

K 3 ê®
U, DSIX..I, $1VK,
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Inlet- de meefte Bloemen maar enkeld is , eerst in

ding. byzondere aanmerking genomen , en Neftarium

geheten , om dat in 't zelve een zoet Sap , als

Honig 3 wordt afgefcheiden en vergaard. Pon-

tedera ftelde 3 dat dit Vogt ftrekken kon

om de bevrugte Zaaden te voeden , doch waar

toe dan de Honig , welke men in de Mannet-

jes- Bloemen , gelyk die der Wilgeboomen \ vindt ?

Vaillant tdt het mede onder de Bloem-

blaadjes , waar- van het in veele Bloemen 9 ech-

ter, duidelyk onderfcheiden is. Men vindt het,

in figuur en plaatzing, ongemeen verfchillende.

Somtyds heeft het eene Kelkswyze gedaante ,

daar de Bloem - bladen als aan gelymd zyn ; ge-

lyk in de Narcisfen , Lychnisfen , Oleander,

enz. Somtyds zit het onder de Bloem en heeft

eene Klootswyze geflalte
; gelyk in de Jalappe

en anderen. Het formeert in de Pasfiebloe-

men de Kroon , die het Vrugtbeginzel omringt.

De holligheid van de Kelk maakt in de Braam-

boozen , Aardbeziën , Aaibesfen , Pruim en Pee-

reboomen , het Honigbakje uit. De meefle Een-

bladige Lipswyze Bloemen , en veele anderen

,

hebben een Pypagtig end , dat voor NeEtcir

rïum verftrekt. Dus zuigt men , de Bloem af-

plukkende , met gemak daar de Honig uit. In

de Laurier en verfcheide anderen zyn het Klie-

ren , die het Vrugtbeginzel omringen. De Ka-

pelagtige Bloemen , gelyk die der Erwten , Boo-

nen , enz. hebben aan de bovenzyde van 't

Grondttuk des Vrugtbeginzels een Honigklier.

Som-



IN 'T ALGEMEEN BESCHOUWD. Ï49

Somtyds maakt het als een Staartje of byhang- Inlet-

zei aan de Bloem , naar een Spoor gelykende 5
DÏNG#

het welk dan of éénbladerig is , gelyk in 't

Vlaskruid , of veelbladerig , gelyk in het Stan^

delkruid , de Violen , Ridderfpooren \ enz. Som-

tyds zitten de Honigbakjes aan of op de toppen

van de Meeldraadjes , waar van zy de Helmp-

jes zyn in de Oostindifche Koraalboom, of op

den Styl van 't Vrugtbeginzel , gelyk in de

Hyacinthen, Violetten en Muurbloemen, enz,

of aan 't Kasje van de Bloem , gelyk in de Huis-

look , enz. Veekyds dienen de fcheppende on-

der-enden of Nagels der Bloemblaadjes voor

Honigbakjes: fomtyds zyn het Schubbetjes, die

het Vrugtbeginzel of den Styl omringen. Men
vindt het in fommigen , gelyk in de Wilgen ,

Brandenetelen en anderen , van eene geheel by-

zondere Geflalte (*).

Een ongemeene byzonderheid heeft, ten dec-

zen opzigte, plaats in de Peloria, een Plant, in

Sweeden ontdekt , die van het Vlafchkruid af-

komftig fchynt te zyn , maar grootelyks daar

mede verfchilt , in de Geflalte van de Bloem.

Die van het Vlafchkruid wordt door Tour-
kef o r t onder de Grynsagtige Bloemen (Per-

fonati) betrokken , en zy gelykt eenigermaate

naar een Vogeltje ; terwyl die van de gedagte

Plant eene Buisagtige figuur heeft , aan 't uiter-

fle

(*) Ne&aria Floriraw *Am<xn. AceM VOL. VI. p# 263- &
VhiU Botan* p. 74.

K3
II. DEEL, I, STUK,
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ïnlei- fte End dunner 5 en aldaar met een Roosje ge-
DING

* kroond; aan 't onder -End Blaasagtig uitgezet,

en aldaar omringd met vyf Hoorntjes. Deeze zyn

de Honigbakjes van die zonderlinge Bloem (*).

De Hon?g. Zo weinig als de dienst van het Vogt 9 dat

in deeze Honigbakjes vergaard wordt , ten op-

zigt van de Bloem bekend is, zo Wereldkun-

dig is 't gebruik van dit Vogt in de Samenlee-

ving. Het ftrekt , in de eerfle plaats , tot

Voedzel voor oneindige Soorten van Infekten.

De geheele Bende der Kapellen beeft naauw-

lyks iets anders tot Levens - onderhoud. Vee-

lerley Vliegen , en andere tweevleugelige Diert-

jes 3 aazen op deeze Sappen. Maar het aller-

voornaamfle gebruik is , dat 'er de Wespen en

Byën van maaken , 't welk wederom tot groote

nuttigheid ftrekt van den Menfch en van ande-

re Dieren. Deeze Diertjes zamelen dien dier-

baaren Honig in 3 welke oudtyds voor een der

Rykdofcnmen van een Land gehouden werdt.

Ivlen gebruikte denzelven, voor de ontdekking-

van het Suiker - Riet , tot alles , daar wy nu de

Suiker toe gebruiken. De Honig was een voor-

naame Toefpyze in de Oosterfche Landen
; ge-

lyk nog heden onder de Arabieren en onder de

Amerikaanfche Wilden. Deeze gebruiken meest

al Honig , door Wilde Byën vergaderd : terwyl

onze Europeaanen geheele Kweekeryën hebben

van

(*) Zie her Vertoog getytelcl Pelorkt , limoen. Acai,

VOL, I. P. 55 > ca de Afbeelding daar bygevoegd, Tak*

uu
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van Byën , die zy in Korven doen neftelen ,
Inlei-

en die hunnen Eigenaar geen gering voordeel
DIlNG '

aanbrengen.

De Plantgewasfen verfchillen , zo 't fchynt 3

in de hoedanigheid van deezen Neclar minder ,

dan in andere opzigten. De Bloemen van Boek-

weit , Koolzaad , Boonen , Heide , (hoe ver*

fchillende Planten !) leveren den tammen Honig

overvloedig uit : die echter geuriger is , wanneer

hy op de Thym en andere welriekende Kruiden

wordt ingezameld. Hier uit kan het ook voort-

komen , dat de Honig van fommige Planten de

Menfchen bedwelmd , Slaaperig of dronken

maakt. Die van de Palmboomen in Pontus be-

nevelde zelfs het Verftand , zegt , Plinius,
welke Autheur ook van een Vergiftige Honig

,

in fommige Saizoenen aldaar vallende , fpreekt.

Natte Voorjaars waren daar van de oirzaak ,

wordende die Honig van de Byën ingezameld

opeen Kruid , dat voor de Beeflen, inzonder-

heid voor de Geiten, fchadelyk was (*_).

Men kan wel zeggen dat de Honig den Geur Het vogt

of Reuk, maarniet dat dezelve den vSmaak de^bakjes°ï*

Planten altoos heeft, van welken hy komt. De Honig,

Aloë immers , die bloeijende een overvloed van

zoeten Honig uit haare Bloemen druipen laat

,

wederlegt zulks. Zo min is de Honig bitter ,

dien de Byën op de Alfem vergaderen. Som-

migen wilden 3 dat het zoete Sap der Bloemen

,

om

(*j tLW. Wit. Nat, Libr. XXT. Cap, 13, pag m, 4*7.

K 4
IL Debju I.Stuk. , ,
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Inlei- om Honig te worden , eerst in de Maag der
ding, -gygn moest gekookt of toebereid zyn. Swam-

merdam zelf was van dit Gevoelen 5 doch

heeft zekerlyk hier in mis gehad , zegt de Heer

Kolreuter j die , om daar van verzekerd te

zyn , in 't jaar 1760 5 met den aanvang des

Voorjaars 3 een Proefneeming daar op in 't werk

ftelde. Hy verzamelde van eenen fterk bloei-

jenden Oranjeboom dagelyks dit zoete Sap >

dat , toen het uit de Bloemen kwam , en zo

lang het nog dun en vloeibaar bleef , den Reuk

der Bloemen behieldt , doch , toen het dik ge-

v/orden was , alleenlyk eene Honigreuk hadt.

Hy deedt dit Sap uitdampen , en , na dat het

zyne behoorlyke lyvigheid hadt gekreegen, be-

vond t hy het den Smaak te hebben van den bes-

ten Honig, Alles , wat zyn Ed. daar van hadt

vergaderd , bedroeg , in een Suikerglaasje van

een Duim wyd en ruim een half Duim hoogte

;

buiten en behalve het gene men door proeven

daar aan verminderd hadt. De Kleur was fchoon

Goudgeel. De tweede Proefneeming maakte

hy, kort daarna 5 met het zoete Vogt, dat aan

de witte Honigbakjes der Bloemen , die men
Kroon Imperiaal of Keizers - Kroon noemt , in

de gedaante van groote Druppelen hangt. Het-

zelve was byna zo dun en helder als zuiver Wa-
ter , hebbende een zoetagtigen , doch tevens wat

walgclyken Smaak en Reuk. Met het opengaan

der Bloemen begint de affcheiding van hetzel-

ve j en duurt zq lang 3 tot; dat de Bloem ver-

welkt; 5
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welKt : derhalve kan men het eenige Dagen agter- Inlei>

een \ en dus verfcheide maaien , verzamelen.
DING *

Van zesenveertig Bloemen kreeg hy ongevaar

een Once van dit Vogt , het welk door 't uit-

dampen bruinagtig wierdt , en eindelyk 3 de

dikte van Honig bekomende , geheel donker

bruin rood. Het heeft alsdan wel eenen zoeten

doch tevens geen aanmerkelyken Honig - Smaak

,

hoewel het walgelyke daar uit fchynt te zyn ,

om welks reden de Turken zig van de frisfche

Druppels tot een Braakmiddel bedienen. De
Byèn zyn 'er , zegt zyn Ed. , in Duïtfchland

ook niet gretig naar. De derde Proef flelde

hy in 't werk op het zoete Sap uit de Bloe-

men der zwarte Aalbesfen. Dit is taamelyk

dik , zeer zoet van Smaak , van een wat Her-

ken en onaangenaamen Reuk. Hier van kreeg

hy ongevaar zes Drachmen , dat tot Honigdikte

uitgewaafemd wel zoet was , doch met eenige

onaangenaamheid. De vyfde Proef, op het

Vogt der Bloemen van Salie , Rosmaryn en an-

deren by elkander , gaf een Goudgeel Sap , dat

in Smaak overeenkwam met den besten Honig.

Ten zesden , eindelyk , het Vogt , dat in de

Nedtaripooren van de Bloemen der Oostindifche

Tuinkers zig bevindt, onderzoekende, bevondt

hy hetzelve taamelyk helder , in Reuk met

de Bloemen overeenkomende. Dien Reuk ver-

loor het door verdikking , en kreeg eenen vol-

komen Honig - Smaak (*). Het

(*) D. J. G. KolreüteKS Vorlaüjigt Nachrkht , enz.

I.cipzlg, 1761, p. 46, enz.

XI . Dwfc, I. Stuk.
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Inlei- Het Wafch van welks gebruik, zo wel als

ding.
yan ^at^ j|onjgS 9 fa elders gefproken heb (*)

,

wafch, heeft ook zyne afkomst van de Bloemen, en

wel van derzelver .edelfte Deelen , het Manne-

lyke Stuifmeel naamelyk. Dewyl de Meelknop-

jes of Helmpjes der Meeldraadjes doorgaans digt

by de Honigbakjes geplaatst zyn, begrypt mei*,

dat de Hommels, Byën en Wespen, gemakke-

lyk en te gelyk, het een en andere kunnen ver-

zamelen. Men zietze dikwils het Stuifmeel als

onder de Pooten famenrbllen en dan daar mede
wegvliegen. Hier uit ontflaat een dubbele nut-

tigheid : want door die behandeling zullen de

Bolletjes van het Stuifmeel dikwils barften, en

hunne Korreltjes uitgeeven , welke alsdan de

Stempels kunnen bezwangeren, gelyk bevoorens

in 't breede is aangemerkt : ten anderen neemen

de Byën een groot gedeelte van het Stuifmeel ,

dat overtollig is , met zig , en bouwen daar van

haare Honigraaten , van welken , naar dat de

Honig daar uit gedroopen en geperst is, door

kooking het Wafch bereid wordt. Mooglyk

komt hier nog iets by van de Olieagtige vettig-

heid , welke de Bladen van fommige Planten ,

by voorbeeld de Rcsmaryn , uitzweeten ; gelyk

het denkbeeld van den grooten Boerhaave
was (f) : doch , aangezien de minfte Planten,

waar op de Byën den Hcnig vergaderen, van

dien

(*) 1* Dfels XII. Stuk van dceze tïdimrlykfi Historie,

bl. 32-3, 3*9*

(|) ChemU, VOL, II, p. 1*4.
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dien aart zyn 3 zo is 't te denken, dat dezelve Inlei-

maar een klein gedeelte van het. Wafch zal
DING *

uitmaaken.

De Honig en het Wafch , hoe nuttige Voort- Leeftogs

brengzeis ook van het Ryk der Planten , zyn^^f"
ver de minften ; in aanmerking van het alge- g" de

meen gebruik derzelven voor de Dieren en den

Menfch. De Aard en Boomvrugten zyn , be-

nevens de Wortelen , het Kruid en Zaad , wel

de voornaamfle Middelen tot Levens - onder-

houd , van den beginne af tot heden toe , ge-

weest. Een overmaatige Schaarsheid van het

Koorn maakt byna alom een Hongerfnood , Pest

of zwaare Volkziekten. Het Vee kwynt door

gebrek van Gras of Hooy : de Menfchen door

't gemis van Vrugten. Het is de Wyn, die

het Hart verheugt; de Most, die de Verteering

bevordert ; de Olie , die de Ingewanden lenig

houdt. Maar , boven dit alles , levert het Ryk
der Planten aan de Geneeskonst haare voor-

naamfle Middelen uit. Groot is de verfcheiden-

heid van Wortelen 5 Kruiden , Bloemen , Zaa-

den , Houten , Basten en andere deelen der

Planten , welke in de Apotheeken gebruikt

worden. Men merkt aan , dat ieder Saizoen

die Gewasfen uitlevert , welke tegen de Ziek-

ten
?
daar in voornaamelyk heerfchende , dien-

ftigst zyn. Plet Voorjaar geeft Kruiden , be-

kwaam om de Verftoppingen , door den Win-
ter 3 veroirzaakt , door Bloedzuivering te ver-

dryven: de Zomer verfchaft Bloemen en Vrug-

ten y
,11. DïSL» T. SlUK.»
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Inlei- ten , die tot verkoeling in heete Koortfcn
ding, en brandige Ziekten kunnen ftrekken : de Herfst

verbindt de vlugge deelen in veele Houten en

Wortelen , waar door de Ongemakken , uit de

toeneemende Koude fpruitende, kunnen verhol-

pen worden , en levert tevens een Voorraad

van zodanige Geneesmiddelen voor den Win-

ter uit. Even zo heeft de Natuur ook ieder

Land voorzien van Geneesmiddelen naar 't Kli-

maat gefchikt. De heete Landen brengen veel

verfiïsfchende Vrugten voort, en 't barre Noor-

den byna alleenlyk Kruiden tegen 't Scheurbuik

dicnfb'g. In die onder de Gemaatigde Lngt-

ftreek leggen , teelt men overvloed van Koorn

en Boomvrugten.

scheid- De Scheidkonst leert ons 3 dat de groene
krmftige Kruiden grootendeels een Zeepagtig Vogt be-

ien, vatten , het welk in eenigen dikker en Slyme-

rig , in anderen dunner , vloeibaar en geheel

Waterig is , met ontelbaare trappen van ver-

fchil. Dit Sap befhat uit Olieagtige deelen ,

met de Waterigen verbonden , door middel van

een Zout , dat de natuur der Planten volgt en

als 't ware uitdrukt; deswegen gemeenlyk Es-

fentieel Zout genaamd. Het is in fommige Plan-

ten zuur 5 in anderen onzydig, in anderen naar

't Loogzout hellende. Die zelfde verfchillend-

heden vindt men in de uitgeperfte Sappen der

Plantgewasfen. Veelen , in welken dit Zuur

naauw verbonden is en fterk verzadigd met Aard-

of ook met Yzerdeelen , welke byna in alle

Plan»
II. Dhl. I. Stuk,



IN 'T ALGEMEEN BESCHOUWD. 157

Planten zyn , hebben eene Samentrekkende ei- Inlei-

genfchap. De meeïlen, daar het Sap overvloe-
DINGé

dige Oliedeelen en onzydige Zouten bevat , be-

vorderen den Afgang. Door verbranding komt

uit de meefte Planten, in de Asch, een Loog-

zout te voorfchyn , waar van de Potafch een be-

kend voorbeeld is. Hetzelve leveren de genen

,

die het meefte Zuur bevatten, dus van eene

regt tegenftrydige natuur zynde, het ovcrvloc-

digfte uit. In geene Planten openbaart dit vaste

Loogzout zig , zonder de verbranding ; maar

fbmmigcn geeven 'er niets van , en dit zyn

vooral zodanige Planten , welke een vlug Loog-

zout hebben , gelyk de Lepelbladen , Uijen ,

Prey en dergelyken s het welk dikwils met eene

Kruidigheid gemengd is, gelyk in het Mosterd-

Zaad , de Thlaspi en anderen. Ten opzigt van den

aart der Sappen is nogthans in even de zelfde

Planten een aanmerkelyk vêrfchil naar den tyd

van 't Jaar ; want in 't Voorjaar zyn dezelven

Wateriger, in 't Najaar Olieagtiger. Ook heb-

ben de deelen van een zelfde Gewas , de Wor-

tels , Bladen , Bloemen , Vrugten , Zaaden , de

Schors en het Hout, even de zelfde eigenfchap-

pen niet. De drie laatstgemelden zyn in veelen

flerk bezwangerd met eene Aromatieke Olie

,

welke 'er dan de voornaamite kragt aan geeft , en

die men dikwils te vergeeffch zou zoeken in de

andere deelen of 'er ten minfte veel minder plaats

in heeft. Zy is in fommige Zaaden, even als

in de Kruidnagelen , zo overvloedig, dat men-

ze
XL V*u*i h Stuk»
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Inlei- ze 'er uit kan perfen : anderen geeven deeze
ding. Q]je v me£ een fèherpen Geest bezwangerd ,

niet dan door Destillatie uit. Het zelfde heeft

ook in fommige Wortelen, die in de Herfst of

tegen den Winter uitgegraven zyn ; in veele

Schorfen, Houten, Bladen en Bloemen plaats.

Men vindt Planten , begaafd met Vergiftige

Eigenfchappcn , wier natuur tot heden toe nog

niet is ontdekt.

Haar ze- Behalve het Levens - onderhoud ftrekken de

sanieniee

d
-
Cpianten tot een ongemeene nuttigheid

, in an-

ving. dere opzigten , vcor de Samenleeving. De ge-

heele Scheepvaart was niets zonder Hout. Daar

van hebben wy onze Rytuigen en Schuiten , om
met gemak van de eene naar de andere plaats

te komen ; ons Papier om op te fchryven ; onze

Huizen om in te woonen ; onze Kasfen en Kis-

ten ; ons Lywaat, en de meefte Gereedfchap-

pen. Wat zou de Werktuigkunde uitvoeren,

zonder het behulp van Hout en Touwwerk ?

Ik zwyg van minder noodige Konften ; gelyk

de Mufiek , waar van 't Gehoor zo veel ver-

maak geniet : terwyl de Schilderkonst het Ge-

zigt niet minder ftreelt , dan de aangenaame

Groente der Velden , Boomgaarden en Tuinen

,

met een groote verfcheidenheid van Kleuren

der Bloemen geiloffeerd , die een verkwikken-

de Geur verfpreiden. Oneindige ftoffe voor de

Smaak leveren ook de Plantgewasfen, door haa-

re Wortelen, Kruiden en Vrugten , uit. Welk
een menigte van Vogelen en Infekten, die in

de
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de Huishouding der Natuur zekerlyk hunne Inlei-

nuttigheid hebben, vindt niet op de Boomen DING#

huisvesting , kleeding en de nooddruft des

Levens (*) ? Dus blykt , dat het Ryk der

Planten eigentlyk den Aardkloot bewoonbaar

maakt.

De Lotgevallen der Kruidkunde.

Haar oirfprong , verval en herjlelling. Ver-

fchillende Methoden , doorToürnefort,
Boerhaave, van Royen, enz. van

de Bloemen 9 Vrugten , Bladen , enz. afge-

leid. Natuurlyke Rangen der Planten door

L 1 n nM n s voorgejield. Vergelyking der veeier-

ley Methoden. Familiën van Adanson,
Rangen van Guettard , Samenflel van

Hill. Het Stelzel der Sexen van Lin-
n je u s , in 't breede ontvouwd. Rangfchik-

king der Plantgewas/en volgens hetzelve s

enz.

De Kruidkunde is 5 van alle Eeuwen her , en
ir pron2>

by allerley Natiën , in agtinge geweest.

Niet alleen het Voedzel daar de Planten in

't

(*) Zie het Vertoog genaamd ficra de Huisivadrdln der

Ekedelooze Dieren, in het II. Dsal der Uttgezegte Verkanis-

tingen , bladz, 40 S , ent»

II, DXSJU I. Stu*.
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Inlei^ algemeen toe ftrekten , maar cok de Ge*

ding. neezende kragt , welke men 'er in waarnam,

en in 't byzonder de Vergiftige hoedanigheid

van fommige Gewasfen , maakte het voor 't

Menfchelyk Geilagt ten uiterfte noodzaakelyk

,

dezelven te kunnen onderfcheiden, En, zou-

de, men , in dit opzigt, onvernuftiger zyn dan

het Redenlooze Vee , 't welk doorgaans deeze

Kennis als van natuure heeft ; de Vogelen , die

de Vrugten, welke hun nadeelig zyn, niet aan-

raaken , en in onbekende Landen hier door , zo

men verhaalt, de Leermeefters , als 't ware ,

van de Menfchen zyn; eensdeels, om hun voor

't fierven te behoeden ; andersdeels om de Ge-

neesmiddelen voor hun op te fpeuren.

oefenin

be" Maar, boven dit alles' is van ouds de Kraid-

kunde eene Oefening geworden van den Geest.

Koning Salomon hadt gefproken van alle de

Plantgewasfen , van den Cederboom af , die

op den Berg Libanon groeide , tot het Kruid

of Mos toe , dat aan de Muuren uitwast.

Waarfchynlyk was deeze zyne Wysheid , gelyk

die van M o s e s , van de Egyptenaaren ont-

leend. De Werken van Theoprastus ,

Dioscorides, Pliniüs en Gale-
nus , toonen ons genoegzaam , dat de Ouden
ilegts eene Oppervlakkige en niet zeer uitge-

ftrekte Kennisfe van de Planten hadden. Dios-
corides, die 'er zig het byzonderfte op

toegeleid heeft , maakt maar van omtrent zes-.

honderd Planten gewag , en befchryft dezelven

zo
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20 fober , dat liet dikwils zeer moeielyk ja fom- Inlei>

tyds onmooglyk is , dezelven uit die befchry-
DING *

vingen te kennen en te ond^rfcheiden. De vol-

gende Eeuwen verrykten de Kruidkunde ter

wereld niet. Zy onderging het lot van alle Wee-
tenfchappen , die na de Zesde Eeuw , toen de

Zuidelyke deelen van Europa door woefle Vol-

keren uit het Noorden overftroomd waren , ge-

heel verdweenen , en niet dan eenigermaate

herfleld werden door de Arabieren , van welken

de Geneeskunde , van de Negende tot de Der-

tiende Eeuw 5 in Afia, Afrika en Spanje, meer

volgens de Redeneerkufide , dan volgens de Na-

tuurkunde, geoefend werdt.

De Kruidkunde , naameïyk , is , verfcheide vem!«

Eeuwen lang , het Voorwerp der Geneeskundi-

gen alleen geweest. In de Vyftiende Eeuw 3

toen de Weetenfchappen in Europa tot eenige

herftelling kwamen, zogt men de Planten flegts

in de Boeken der oude Griekfche Autheuren

op , en Matthiolus, die vermaarde Over-

zetter van Dioscorides , ging dezelven

niet met de Natuurlyken vergelyken , maar

maakte zig , uit de befchryvingen van zyn Au-

theur, denkbeelden van Gewasfen, jioedanigen

de Natuur nooit hadt voortgebragt. Anderen

Haagden niet veel beter , met het vertaaien der

Werken van Aristoteles en Tkeophras,-

tus. Niettemin werdt dus allengs de kennisfe

der Griekfche Taal , de beoefening der NV
L
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1 Inlei tuur- en Geneeskunde , en dus tevens die

ding.
c|er Kruidkunde , tot herftellinge gebragt (*).

Herftci- Omtrent het begin der Zestiende Eeuwe be-

Ktuidkun
ê'onnen de Geleerden der Zuidelyke deelen van

de. Europa , als om llryd ', Plantgewasfen te verza-

melen , te befchryven , en in Afbeelding te laa-

ten brengen. Hier uit zyn alle die in Hout ge-

fneeden Plaaten van Fuchsius, Taber-
N^MONTANÜS,TrAGUS, DoDONiEUS,
Lobelius, Clüsiüs, om van anderen

niet te fpreeken , voortgekomen , die nog he-

den tot een Schatkamer ïïxekken , om de Plan-

ten op te zoeken, welke diestyds bekend wa-

ren in Europa. Deeze Werken , immers , lei-

den den grondflag tot dat uitmuntende Regis-

ter der Plantgewasfen , 't welk de vermaarde

Casper Bauhinus in veertig Jaaren tyds

heeft opgemaakt , en welks nuttigheid door

fommigen ten hoogften geroemd wordt (f).
Ook zyn meer dan zeshonderd nieuwe Planten

door dien Autheur befchreeven, waar in echter

deszelfs Broeder , Johannes Bauhinus,
naauwkeuriger is geweest. Beiden hebben zy

daar in alleen misdaan , dat zy te veel onder-

namen, en datzy, zo min als de gedagte Au-

theu-

(*} Hist* de VAtait R< des Sciences de Paris , de 1700.

p. 91»

•(f) Nullum opus utilius mihi videtur ipfo Pinsce, neque

tunc-multo perfe&ius fieri poterat ; zegt de beroemde Tou&-

NEFORT5 Ifagoge ad Rem Herbariam, Qu?j;to, p* 43.
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•theuren , eene verdeeling der Planten in Geflag- iNLfcï*

ten ontwierpen, waar door hunne Werken ilegts
DING *

een Magazyn tot aanhaaling 3 voor de Autheu-

ren van laater tyd , geworden zyn , welken

dienst dezelven echter nog heden bekleeden.

Deeze beide Autheuren zyn in 't voorfte der

Zeventiende Eeuw geflorven (*}.

Middelerwyl was de regte Weg , tot beoefe- Methoden

ning der Kruidkunde 3 reeds in het voorfte der^^s €n
*

Zestiende Eeuw gebaand geweest 3 door den uit-^d"*£

muntenden Go nradus Gesnerus, die gebragt»

als de Vader of Voedllerheer van de gehee-

Ie Natuurlyke Historie geroemd wordt. Hy
ftierf in den Jaare 1 565 > toen hy den grondflag

der Kruidkunde vestigde op de Bloem en Vrugt

,

van welken men zig nog heden 3 met zo veel

nuttigheid en vermaak 3 bedient. Jammer is 't

,

dat zyne Werken over de Kruidkunde verloo-

ren gegaan zyn. De eerïte , die na hem dé

Grondllagen der Kruidkunde op de Vrugtmaa-

king vestigde ? was C^salpinus , Hoog^

leeraar te Padua , die ook in de Zestiende Eeuw
bloeide. Zyn Werk werdt langs hoe meer tot

voltooijinge gebragt door Columna en de

genen die dezen volgden 3 inzonderheid in het

laatfte der Zeventiende Eeuw. Dus hebben

Morison, Ray en anderen daar aan gear-

beid :

(*) Hunne 20 vermaarde Werken 9 voeren den tytel vm
C. T5AUH. Vinax & Prodromus Tbeatri MQtanich Quarto» 'j

Bauhinï Hijloria. Plantafum» Folio.

h t
II. Deku 1. Stuk;
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Inlei- beid: maar inzonderheid kreeg het ,
door vlyc

ding. ^er Leidfche Hoogleeraaren , Hermannus
en Boerhaave, zyn beflag.

ongere- Het voomaamfte , waar in de Kruidkunde

yffit
d

dus verbeterd werdt, beilondt in de opregting

wSfk van van Geflagten en Soorten, en het bepaalen van

ïmvt vaste Kenmerken, om die te onderfcheiden. De

Ouden hielden in 't geheel geen orde, in 't be-

fchryven der Plantgewasfen , of zy leidden de-

zelve van geheel verfchillende Eigenfchappen af.

DoDONiEiis by voorbeeld, in het Eerfte

Deel zynes Werks eenige Kruiden volgens den

Rang waar in zy naar de Voorletteren hunner

Latynfche naamen voorkomen, befchreeven heb-

bende ,
gaat in het Tweede Deel over tot de ge-

nen , wier Bloemen bevallig zyn aan 't Gezigt

en Reuk , vervolgende met de welriekende

Kruiden , en de genen die Kroontjes draagen ,

om dat derzelver Zaaden ook dikwils welrieken-

de zyn. Zyn Derde Deel handelt van de Wor-

telen die men in de Geneeskunde gebruikt, van

de Purgeerende Kruiden , de Klimmen , Win-

den en Klokjes ; als ook van allerley Vergiftig

of fchadelyk Gewas, de Varens, Mosfen en

Kampernoeliën. In zyn Vierde Deel befchryft

hy het Koorn en Graan, de Peulvrugten, Gras-

Moeras- en Waterplanten, en dergelyke. Het

fyfde Deel behelst de eetbaare of Moeskrui-

den, als ook de Diftels, Kaarden en meer der-

gelyk Gewas. In zyn Zesde Deel zyn alle de

Heefters en Boomgewasfea vervat. Dan befluit
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ky zyn Werk , met een Aanhangzel van de Inlei-

Drogeryën 3
Indiaanfche en andere vreemde DING »

Kruiden. Hy heeft hetzelve , 't is waar , in

dertig Boeken verdeeld , waar van eenigen in ie-

der Deel begreepen zyn ; doch de byzondere

Inhoud deezer Boeken hier op te geeven , zou

de Orde van zyne befchryving nog verwarder

doen voorkomen : des men zig hier mede te

vrede houde als een Schets , waar uit de on-

geregeldheid van dit anderszins zo nuttige en

uitgebreide Werk blykbaar is.

Onder de negen -en -twintig Klasfen, waar in

Dodon^sus de 840 Planten , door hem be-

ichreeven , begreepen heeft , was geen ééne

Natuurlyke , zegt de Heer Adanson, doch

Lobel, meer dan tweeduizend Planten be-

fchryvende , verdeelde die in zeven Klasfen ,

naamelyk van Grasplanten , Standelkruiden

,

Moeskruiden , Peulvrugten , Boomen en Hees-

ters , Palmboomen en Mosfen : waar onder

twee , naamelyk die der Standelkruiden en

Palmboomen , Natuurlyke. Onder die van Glu-

sius, C^salpinus en' anderen 5 kwamen zynEd.

ook maar weinig Natuurlyke Klasfen voor.

De Kruidkunde , naamelyk , bellaat in eene dc Kruid-

naauwkeuriee befchrvvina: der Plantgewasfen ,
k

.

u "de ver*

ö J o o ^éifcht een

welke zodanig ingerigt moet zyn , dat men in geredde

fïaat is, om niet alleen de bekende Pfenten met v
'j

e

13
g^'

y"

gemak op te zoeken , maar ook onbekende een

behoorlyke plaats aan te wyzen. Even als 'er

zekere en.vasngeflelde Kenmerken zyn, volgens

L 3 wel-
IL Deel» l Stuk.
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Inlei- welken de Dieren in Klasfen verdeeld worden „
ding. Dehoort dit ook plaats te hebben met de Plan-

ten. Of liever , om eigentlyk te fpreeken ,

men heeft de Verdeelingen der Dierenkunde
* van de Kruidkundigen ontleend. Het zou der-

halve fchande zyn , dat de Kruidkunde in deezen

niet op een dergelyken vasten voet gebragt wer-

de, en hier aan hebben de Kruidkundigen van

laater Dagen gearbeid.

Een dergelyk gebrek, echter, als in het eene

,

heeft plaats in het andere van deeze Ryken der

Natuur. De Natuurlyke Orde, naamelyk, zou

alle Waterdieren van de Landdieren, alle Vlie-

gende van de Loopende en deeze wederom van

de Kruipende afzonderen ; maar wy hebben ge-

zien , hoe deeze Orde niet te volgen is. Dus

vindt men in de Plantgewasfen ook zeer blyk-

baare overeenkom!tigheden , die als Kentekenen

van een zelfde Familie kunnen aangemerkt wor.

den , by voorbeeld van Koorn - en Gras - Plan-,

ten, van Planten met Bolagtige Wortelen, van

Kroontjes -Bloemen , enz. : doch in een menig-

te en ver de meeite Planten , was het onder-

fcheid van ieder Plant te groot om ze doorblyk-

baare Kenmerken van dien aart tot een redelyk

getal van Familiën of Rangen te betrekken.

Be Geftal- ®e hoedanigheid van de Vrugten , Vrugthuis-

te der
j
es en Zaaden zelfs , was in deezen niet vol-

in aanmeiv doende, en daarom viel, in 't laatlte der voor-

gief#

ge"°~ gaande Eeuw, het denkbeeld van fommige

Kruidkundigen op de Geltalte der Bloemen.

Ri*
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Rivinus gaf daaromtrent 9 in 't jaar 1690 en Inleï-

vervolgens , een Werk uit , waar in hy de Plan- DING*

ten , naar dat de Bloemen enkeld of famenge-

&eld , regelmaatig of onregelmaatig zyn , vol-

gens het getal der Bloemblaadjes in agttien Gas-

Jen ondericheidt. Hy is door verfcheide Duit-

fchers , een reeks van Jaaren , ja wordt nog he-

den door fommigen gevolgd , niettegenftaande

zyne Methode veel te kort fchiet by die van

den vermaarden To urnefort, door wien

inzonderheid de Gejlalte der Bloemen in aan-

merking genomen werdt. Deeze Methode , reeds

vroeger aan 't licht gekomen dan die van R 1-

v 1 n u s , is naderhand in 't algemeen aangeno-

men door de Franfchen en Italiaanen , hoewel

fommigen die , doch met weinig vrugt , getragt

hebben te verbeteren : want zy namen meestal

het Natuurlyke weg , dat zïg daar in bevond f.

Ook was zyn Oogmerk niet , naar 't gene hy

zelf betuigt , eene Algemeene Methode , die in

alle opzigten voldoende was , 't welk hy on-

mooglyk aanmerkte , op te geeven ; maar zoda-

nig eene , als dienen kon om met gemak de

Planten te leeren kennen , en ook te kunnen

opzoeken niet alleen, maar zelfs onbekende in

haare Geilagten te kunnen plaatzen. Hy hield

t

zig , ten dien einde , aan blykbaare Kenmerken 9

en volgde, zo veel doenlyk was, de onderfchei-

ding, door de Natuur gemaakt.

Dus werden , door dien fchranderen Heer, Methode

in de eerfte plaats de Kruiden van de Heefiers ^01^"
L 4 eil

II. Defx» I. Stuk»
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Inlei- en Boomgewasfen afgezonderd ; ten tweeden
ding.

ga£ ^ acjlt p ^e tegenwoordigheid of afwezig-

heid der Blaadjes van de Bloem 3 of van de

Bloem zelve : dan lette hy of de Bloem enkeld

ware , of famengelteld uit verfcheide Bloem-

pjes ) in ééne Kelk vervat : eindelyk op het ge-

tal der Bloemblaadjes en de hoedanigheid van de

Bloem. Hier door formeerde hy twee- en-

twintig Klasfen, bevattende 698 Geflagten, in

welken zyne meer dan tienduizend Soorten of

Verfcheidenheden geplaatst werden. Zie hier

zyne Verdeeling.

I. Kruiden en Struikgewas/en.

K I, A S S E,

Met de Bloem enkeld , eenWadïg , regelmaatig , Klofcwyze. i.

-—

1

- ' - «-— _______ Trechtervormig* 2.

—

—

« onregelmaatig, Gryns/igtig. 3
—— — - Gelipt. 4.

veelbladig, regelmaatig , Kruiswyze. 5.
———— — Roosagtig* 6.

— —— " — Kroontjeswyzc* 7.

— > - Anjelieragtig% 8»

Lelieagtig. o>

—— * onregelmaatig , F'linderagtig* 10,

— — ——— -—'— — '—

-

" Veelerley. il»

Met de Bloem famcngefteld , uit Bloemetjes* 12.

— * " —'

—

uit halve Bloemetjes,. 13.
,„

1

-...
geftraald. 14.

dender Bloemblaadjes» I5

7 . of Kelk, ig.

CB^__ , ___. ___ f viugt. 17,

II, 2?og-
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II. Boomen en Heefters. Inlei-

ding.
Klasse,

Zonder Bloemblaadjes. i3.
.

,
—- en zonder Kelk , ofmet Katjes. 19»

Met de Bloem cénbladig. 2°.

—— vedbladig regelmaatig. at.

, , . onregelmaatig. 22.

Deeze Klasfen zyn door To urnefort,
volgens de plaatzing van de Vrugt en Bloemen,

het getal der Celletjes en Bladen , de zelfftan-

digheid van de Vrugt, de figuur van de Bloem

en Zaaden , en het by- of afzyn van de Kelk

,

in 122 Afdeelingen gefmaldeeld , onder welken

'er 48 , zegt de Heer Adanson; dat is meer

dan een derde van 't geheel , Natuurlyke zyn.

Zes Natuurlyke Klasfen vondt hy 'er onder , 't

welk ook byna een derde maakt : te weeten die

van de Gelipte , Kroontjes, Lelie, Vlinderagti-

ge, met halve Bloempjes en Geflraalde Bloe-

men. Zyn Ed. twyfelt niet , oFTourne-
fort zou , indien hy langer geleefd hadt , de

Boomen onder de Kruiden vermengd hebben;

waar door, zo hy oordeelt, deeze Methode een

grooter trap van volmaaktheid zou hebben be-

reikt.

Wel vyfentwintig Kruidkundigen zyn deeze

Schijdring, in hunne ajgemeene of byzondere

Kruidbefchryvingen , gevolgd, waar ondgr P

o

n-

tedera dezelve tragtte te verbeteren , door

het getal der Klasfen tot 27 te vermeerderen

,

en agt te geeven op het by- of afzyn der Knop-

te 5 pen,
II. VVU** I. STUK*
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Inlei- pen. De vermeerdering der Klasfen heeft by
ding.

foem meest onder de Boomen of Knopdraagende

Gewasfen plaats. Voorts is deeze onvolkomen-

heid in de Methode van T o u r n e f o r t door

hem weggenomen , dat de minst aanzienlyke

Planten in het midden en voor de Boomen ge-

plaatst waren ; hebbende hy met dezelven een

begin gemaakt , doch zyne Methode alleenlyk

ten proeve voorgefleld , zonder die toe te pas-

fen op de bekende Soorten en Verfcheidenheden

van Gewasfen.

Methode De vermaarde Hoogleeraar , Boerhaave,
van eoer- heeft de Methoden van Ray en H e rm a n-
HAAVE. .. _ rn u s met die van I oürneforï iamenge-

voegd. De Planten worden 9 in zyne Catalo-

gus van den Leidlchen Akademie - Tuin 3 welke

in 't jaar 17 10. de eerile maal het licht zag, in

34 Klasfen verdeeld. Hy onderfcheidt dezel-

ven t. ten opzigt van de grootte, als Kruiden

en Boomen : 2. ten opzigt van, haaren trap van

meer of minder volmaaktheid : 3. het geheele

maakzel : 4» de plaats der Afkomst : 5. het ge-

tal der Zaadkwabben , Bloemblaadjes , Zaadhok-

jes en Zaaden : 6. de zclfflandigheid der Vrugt

en Bladen : 7. het ontbreeken van Bloemblaad-

jes : 8. de figuur van de Bloem en Vrugt. Dus
maakt hy de Eerfte drie Klasfen van onvolmaak-

te Kruien , waar onder de allereerfte is van

Zee - Planten , en daar betrekt hy , behalve het

Zee - Ruy en de Zee - Mosfen , de Koraalen

,

Madreporen , Steenagtige , Houtagtige en an-

de-
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dere Zee-Gewasfen toe , die men thans oordeek , Inlei-

tot het Ryk der Dieren te behooren (*). Zy- DIKC#

ne tweede Klasfe is van de Mosfen, Kamper-

noelies en dergelyke Aardplanten. Zyne Der-

de Klasfe behelst de Haairagtige Kruiden, zo-

genaamd , die haar Zaadjes op de Bladen draa-

gen. De overige Kruiden zyn door hem in

twee Afdeelingen gebragt , naar dat zy met twee

Zaadkwabben * , of met maar ééne begiftigd * c«tyU-

zyn ; blykende dit uit de manier van fpruiting ,
onl

welke men in het Zaad waarneemt. Van de

eerflen is het getal ' ongelyk het grootfle, maa-

kende 24 Klasfen, dat is van zyne vierde tot

de zeven- en twintigfle uit ; terwyl 'er van de

laatften maar twee Klasfen zyn. Op gelyke

manier maakt hy van de Boomen zyne vyf laat-

fte Klasfen. Hy fmaldeelt ze , naar de zelfitan-

digheid der Bladen, de figuur derzelven en van

de Kelk , de Zaaden , de Bloem en derzelver

plaatzing , enz. in 104 Afdeelingen ; waar on-

der de Heer Adanson, zo wel als onder de

Klasfen , omtrent een vierde deel Natuurlyken

vindt. Deeze Methode heeft weinig aanpryzing

dan den grooten naam van haaren Opfleller,

Naderhand hebben andere Kruidkundigen nog

minder voldoende en byna geheel onnatuurlyke

Stelzels opgegeven , waar onder die van Knaut ,

Rüppius en Ludwig , als ook dat van Bux-

BAUM 5

(*) Zie het I# Deels XVIU Stuk van dee?.e Hat, HlftorU*

IJ. Deej- Ii Stuk;*
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Inlei-baum, te tellen zyn. Magnol ius hadt

ding. Zyn Stelzel 5 in 't jaar 17 20, geheel naar de Kel-

ken der Bloemen gefchikt , en fcheen dus van

zyn voorige Methode , die op alle de Deelen

der Planten gevestigd was , afgeftapt te zyn.

De Methoden van Rivinus en Tourne-
fort, beiden op de hoedanigheid der Bloe-

men 3 ten opzigt van de uiterlyke gedaante, of

liet getal , van dat gene , 't welk men Bloem-

blaadjes noemt , gevestigd , behielden hunne

navolgers , tot dat onze beroemde Ridder , in 't

jaar 1737 , een Stelzel van Kruidkunde aan 't

licht bragt 9 't welk geheel van de Vrugtmaa-

kende deelen der Plantgewasfen was afgeleid;

wordende , om dat die Deelen , gelyk wy gezien

hebben, Mannelyk en Vrouwelyk zyn, Me-
thode der Sexen getyteld (*).

Methode
LiNNiEus gebruikte tot zyne Hoofdverdee-

der ling alleenlyk het getal , de evenredigheid , figuur

en plaatzing , van de Meeldraadjes en Stempels

;

waar uithy 24 Klasfen formeerde , wieronderdee-

lingen meefl beftonden m het getal of fchikking

van de Stampers of Stylen, en verfcheiderley

hoedanigheden van het Vrugtbeginzel. Hier op

was wel in 't voorde deezer Eeuw reeds het

denkbeeld gevallen , gelyk uit den Brief van

Burckard aan den vermaarden L e i b-

NITZ,

(*) Metbodus Sexualis , five Systema Eotanicum a Stam»

Kibus et Piitillis» Lugd* liat, O&avo. 1737»

Sexen
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kitz, in 't jaar 1702 gefchreeven, blykt (*); Inêei»

doch de uitvoering daar van is men t'eenemaal DÏNG «

aan onzen Ridder verfchuldigd. „ Onder alle

„ Methoden zelfs , die wy kennen , (zegt de

„ Heer Adanson (f) , anders gantfch geen

„ begunftiger daar van,) verdient deeze het

„ allermeest den naam van Stelzel (Systema) ,.

„ om dat zy het naalte by haar Voorwerp blyft

„ [het Oog op een zelfde Voorwerp gevestigd

„ houdt, zal zyn Ed. mooglyk zeggen willen,]

„ rustende, in de verdeeling der Klasfen, niet

„ dan op een enkel Deel, te weeten de Meel-

„ draadjes (Etamines) ". Ja fbmmigen hebben

hetzelve boven alle tot nog toe bekende Stelze-

len verheven, en als het uiterfïe toppunt van

volmaaktheid aangemerkt, 't welk de Kruidkun-

de immer bereiken kon , zynde dus op een on^

wrikbaaren Grondilag gevestigd (|). Nooit

hadt de Ridder, ten zy wanneer zyne aangeno-

mene Grondbeginzelen zulks vereifchten , de

Natuur geweld aangedaan , zegt de vermaarde

Hoogleeraar van RoYëN: doch dit heeft in al-

le Stelzelen plaats, en niettegenrtaande Lin-

NiEüS

(*) Hie disferere conftitui an ex Partibu* isris, quas a'j

officio Genitaks di&urus fura , Plantarum comparationes in»

ftittw posflntv Epist. ad D. Leibnitzium a D„ Burckard.

Oftav. Helmst. 1750.

(t) Families des Plantls. Paris 1763. T* Part, Preface, p,xll.

(4.) Si quid habent veri , Vatis prefagia , Flora; ftru&a fu-

pcr Lapidem non ruet ista Domus. VAN RoVen» Fl4 Leid*

JProdr.

II» Dm,, I« STOK,



174 De Lotgevallen
Inlei-n^eos zegt , dat zyne Methode zo veel Na*
DING

- tuurlyke Klasfen of Rangen toegelaten heeft als

eenige andere , vindt doch de Heer Adanson
onder de Klasfen maar twee, die Natuurlyk

zyn.

Om den Leezer eenig denkbeeld te geeven

wat dit Natuurlyk zeggen wil , zal ik hier let-

ten op deeze twee Klasfen. De eene is de

Vyftiende , welke de Planten bevat met Kruis-

"wyze Bloemen (Floribus Cruciformibus) volgens

Tournefort, die by LiNNiEus den

naam voeren van Tetradymmia of Viermagtige

,

om dat van de zes Meeldraadjes , welken zy heb-

ben , viei langer zyn dan de twee overigen.

By Ray heeten alle deeze Planten Siliquofce &
SlliculofcB , dewyl de Vrugt in allen een Haauw-

tje is 3 en om deeze reden 5 dat naamelyk de

Vrugt , zo wel als de Bloem , in deeze allen

eene zelfde gedaante heeft , zal dit eene Na-

tuurlyke Klasfe zyn. De Kool , Raapen , Mos-

tert , Lepelbladen , enz. behooren tot deeze

Klasfe. Die van de Zestiende , welke de Heer

Adanson ook voor Natuurlyk erkent , be-

ilaan in zodanigen, als elders Columnifer® hee-

ten 5 dewyl in 't midden van de Bloem een foort

van Kolom opryst , uit de vereenigde Meel-

draadjes beftaande. Onze Ridder heeftze hier-

om Momdelphia of Enkel - Broeder Planten ,

getyteld. Of het de gefteldheid van de Vrugt,

of de uitwendige gedaante , welke fommigen

deeze Planten l naar de Kaasjes - Bladen zwee-

men-
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mende (Malvacecei) heeft doen noemen ; dan de Inlei-

overeenkomst in Medicinaale kragten zy 5 welke DTNG "

den Heer Adanson deeze Klasfe Natuurly-

ker heeft doen aanmerken dan de anderen , is

my onbekend.

Ook fchynt het my toe, dat de geoefendde De Na.

Kruidkundigen, tot heden toe, het nog niet eens 5S*Èb£
zyn, wat het eigentlyke Kenmerk is van Na- dQt

?l
*?z

tuurlyke Klas/en. De reden hier van is ligt te ter.

bevroeden. Zo veele hoedanigheden als 'er in

eene Plant zyn , zouden moeten overeenkomen

,

of ten minde naar elkander gelyken, om ver-

fcheidene by één te voegen , zodanig , dat ieder-

een deze!ven voor eenerley ilag van Planten er-

kende. De Kampernoeljes (Fungi) komen , in

't uiterlyk aanzien , allen overeen, maar, zo dra

men de Mosfen {Musci) en het Zee - Ruy (Fu-

cus) benevens de Wieren (Algce) , met Tou r-

nefort 3 in eene zelfde Klasfe by dezelven

plaatst , om dat derzelver Bloem en Vrugten

niet zeer blykbaar zyn , dan wordt zulk eene

Klasfe geheel onnatuurlyk. Om herhaalingen te

vermyden is men gedwongen, de Boomen, die

in Bloem- en Vrugtmaaking overeenkomen met

zekere Kruiden , nevens dezelven in ééne zelf-

de Klasfe plaats te geeven. De onderfcheiding

derzelven van de Kruiden wordt als een gebrek

in de Methode van Tou rn e fort aange-

merkt. Hierdoor, ondertusfchen , vervalt men
in groote ongerymdheden. Ik zvvyg van de

Wortelen , Steelen , Bladen , en de geheele

hou-
II, Deil» I. Stuk.
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Ïjnlei- houding der Planten , die men in agt moet nee-

ding. men5 om zodanige Afdeelingen te maaken, wel-

ke op de Natuur gegrond zyn.

Ontwerp Onze Ridder heeft insgelyks geoordeeld , dat

NalSy- de Natuurlyke Methode , in het opftellen van
ke Metho- een Systema der Kruidkunde , het voornaame
de door J

LiWnjeus. Oogpunt moeite zyn : doch het is zyn Ed. zo

min als de anderen gelukt , dit doel te treffen.

„ Lang ( zegt hy ) heb ik ook gearbeid , om
3, eene Natuurlyke Methode uit te vinden , en

„ ben wel aanmerkelyk gevorderd , doch heb

„ het niet kunnen voltooijen , zullende daar

„ mede voortgaan zo lang ik leef." Inmiddels

zyn door hem eenige brokken voorgefteld van

eene Natuurlyke Methode , doch waar in de

overeenkomst dikwils ver te zoeken , en maar

op eene enkele hoedanigheid , die niet zeer in

't oog loopt 9 berustende is. Zyn Ed. verdeelde

dus de Planten in 68 Natuurlyke Rangen, als

volgt (*).

i. PiperücB. Peperagtige Kruiden.

Hier toe behooren agt Geilagten : naamelyk 4

behalven de eigendyke Indifche Peper- Plant,

onze Europifche Kalmus, de Kalfsvoet en der-

gelyken , die wel in heete Smaak overeenko-

men , doch grootelyks verfcfyllen in Vrugtmaa-

king.

2; Pal-

'

(*) H*Uu Ejtan, §. 77*
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2. Palmce. Palmboom en, Isöüfct?

DING,

J)eeze verfchillen ongemeen in Loof en Vrug*

ten, zynde door zyn Ed> zelfs niet tot eenige

Klasfe betrokken.

3. Scitanüna. Struikgewassen.

Onder de negen Geflagten, hier toe behoo*

rende * is de Bananrten- of Pifang - Plant * de

Gember, Galanga, Curcuma, en het bloeijend

Riet , Cannacorus. Zy komen, hoe ongemeen

in Vrugt Verfchillende , in de manier van Op-

fchieting eenigermaate overeen, maar, wat de

voornaamfte hoedanigheid aanbelangt, zou men
de eerfte zekerlyk van de anderen afzonderen»-

De Heer A dans on zal , geloof ik, hierop

niet gelet hebben , wanneer hy dit voor eeiy

Katuurlyken Rang erkent.

4 & Orchidea. S TAND el krui den*

Veelen , onder de genen , die tot de tien hier

Van opgetelde Geflagten behooren § hebben wel

Wortelen , die naar Testikels meer of min ge*

iyken ; doeh in fommigen zyn de Wortels ge*

heel Vezelagtig , en het Gewas verfchik in de

Baniljes - Plant , die klimt , ongemeen van de

anderen : zo dat de gelykheid zou moeten be^

ftaan in de Bloem, of in de Kragten.

U 5, Mn<
tl, DMJU I« STUK»
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Ïnlei- 5. Ënfatce. Zwaardbladige*
PING*

De Iris , Gladiolus en anderen , van de ne*

gen Geflagten , hier toe betrokken, komen in

de figuur der Bladen overeen; doch aangezien

de Aphyllanthes , volgens de uitwendige ge-

ftake , een Juncus zou zyn , indien zy geen

- Bloemblaadjes had (*) : zo is 't de Vraag , waar-

óm dan de Biezen (funci), wier Bladen zelfs

Zwaard of Degen - agtigèr dan Veele Soorten

van Commelina zyn , hier ook geen plaats ge-

vonden hebben?

& Tripetahde®. DïU£B£ AD ig bloemen.

Het eenigfte dat de drie Geflagten , van dee*

zen Rang , verbinden zou , is dat de Bloem be-

slaat uit .drie Blaadjes* De Zwaanebïoem (Bu*

tomas) , Water -Weegbree (Alisma) en Ser*

pents- Tongen (Sagittaria) , verfchillen immers

niet alleen in de uitwendige gedaante, maar ook

in de Vrugtmaaking ongemeen. Zelfs behoo-

ten zy, volgens het getal der Meeldraadjes , tof

geheel byzondere Klasfen.

7. Denudata. Blootblóèmige.

De Crgeus ^ Colchicum,en nog twee andere Ge-

flagten, naar dezelven gelykende, komen flegts

daar

(*) Juncus esfet , ü Coiolll careret* Spie, PUnU Ed, II,
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flaar in overeen, dat de Bloem geheel van Kelk Inlep

en zelfs van Bloemkasje (Perianthium} is ont~
DilstGA

bloot.

8. Spathaceê. BIoeMstengdraagende.

In de zeven Geflagteh , hier toe behoorende j

zyn de Narcisfen en Lelie - Narcisfen , die in-

zonderheid eenen Bloemfteng hebben, begrec-

pen.

9. Cofontottoi Kroondraagehd^

De genen, wier Bloemen als een Kroon op

deri Steng öf Steel maakefi,.zyn van de Voor»

gaanden 3 in zes Geflagten, afgezonderd Hier

toe behoorende Veld -Ajuin, Zee- Ajuin , Af-

Fodilien , Hyacinthen , Tuberoozen*

tot Liliacë®. L E h 1 1 a & 1 1
.

c È.'

De Leliën , Tulpen ,- Kievitsbloemen en

Hondstahd, inaaken de vier Geflagten van dee-

zen Rang uit , welken de Heer Adans on

,voor Natuurlyk erkent, De Bloemen, nogthans^

der Tulpen gelyken byzonder weinig naaf die

der Leliën,

11. Muncata. Gedqornde,

De Bladen der Ananasfeii , die het eerfïe iet

drie of vier GeÜagten . maaken , zyn zekerlyk

aan de kanten gedoomd , doch wat de jeden zy

M i m
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Inlei- geweest , om de Tilhndjici en Renealmia hier

ding, toe te betrekken 3 begryp ik zo min , als waar-

om verfcheide andere Planten, met gedoomde

Bladen, Steelen of Vrugten, hier ook niet zou-

den béhooren.

12. Coadunata. Vereenigde.

De zonderlinge vereeniging.of famenvoeging

der Mannelyke en Vrouwelyke Teeldeelen, fchynt

den naam te geeven aan deezen Rang , die zes

Geilagten heeft f waar onder de Annona, Tul-

pen- en Theeboom plaats vinden.

13. Calamarice. Biesagtige.

Hier toe béhooren de verfcheide Soorten van

fcherpe , zagte , welriekende en niet ruikende

Biezen 3 als ook het Wolle- of Katoen- Gras

>

enz,

14. Gramina. Gr as plant en.

De verfcheiderley Soorten van Riet en Gras

niet alleen \ maar ook alle de Graan- of Koorn-

draagende Planten \ en wat daar toe behoort *

maaken hier een zeer Natuurlyken Rang, van

vier- en - dertig Geflagten , waar onder het Sui-

ker-Riet , door zyne grootte , byzonder uit-

munt.

15. Coniferce. Kegeldraagendï.

Hier toe béhooren 5 buiten twyfel, de Pyn-,

Den*
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Denne en Lorkeboomen 3 Cypresfen en Boom In let-

des Levens; doch hoe de Taxis, Jeneverboom DING '

en Ephedra, die Besfen draagen, ook tot dee-

zen Rang kunnen t'huis gebragt zyn , is my zeer

duïfter.

16. Amentacea. Katjesdraagende.

Zeer kenbaar zyn de Boomen, wier Manne-

lyke Bloemen tot zekere Staarten , die men Kat-

jes noemt 9 famengevoegd zyn. De Elzen , Ber-

ken , Popelieren , Wilgen » Platanus , Haagbeu-

ken , Beuken 9 Eiken , Ockemooten 9 Hazelaa-

ren komen hier in taamelyk overeen ; doch

de Terbenthynboom en Gagel vvyken 'er aan-

merkelyk van af. Tot deezen Rang dien Adan-

son, dat my wonder geeft, als niet Natuurlyk

aanmerkt , zyn dus twaalf Geflagten t'huis ge-

bragt.

17. Nucamentacea. Vrugtkattige,

. Om dat de Vrugten of Zaadhuisjes wat ruig

zyn, zullèp de zes Geilagten , van Xanthium 9

Ambrofia , PartJienkim , lva , Micropus 9 en Ar-

temijia of Byvoet, tot deezen Rang gebragt zyn,

In de eerfle is deeze Eigenfchap kenbaarst»

18. Aggregata* Tüiltjesbloemige.

Die Planten , wier Bloempjes als tot een Rui-

kertje x)f Tuiltje verzameld zyn op den top der.

Steekjes , zonder nogthans een gemeene Kelk

M 3 m
Jï. Deel, I. Stok,
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Jnlei, te hebben, maaken deezen Rang uit. Veertien

PING ? Geflagten behooren 'er toe , waar onder de

Statice, Globularia , Scabiofa, Fakriana, Mo-

rina , de Vollers - Kaarden - Plant en verfcheide

Kaapfe Heefiers, met Zilveragtige Bladen,

Leucadmdra genaamd en Protea, benevens de

Boerhaavia , behooren,

19. Dimofp. Troseloemige.

De Gelderfche Roos , Vlier , Viburnum ,

Tinus , Evonymus , en veele andere Plantge-

wasfen, tot zeventien Geflagten toe, hoe zeer

anders in Vrugtmaaking en in geftalte van

pioem en Teeldeelen yerfchillende , zyn we-

gens de enkele meer of mindere Tros - agtigheid

van de Bloemen hier t'huis gebragt.

20. flcabrida* Ruu wbladigït.

De ruuwheid der Bladen van de Vygen- en

Moerbefie - Boomen 3 is bekend. Hetzelfde

heeft in de Hoppe en Hennip plaats 3 gelyk

ook in de Brandenetelen , ten minfte in fommi-

gen , en in het Glaskruid. Agt Geflagten zyn

tot deezen Rang betrokken.

aio Compofitu Samengesteldbloemige»

De Planten met Samengetelde Bloemen 3

die deezen Natuurlyken Ran£ uitmaaken, zyn

menigvuldig. Linnjeus onderfcheidtze in

vier Afdeejingen 3 waar onder de eerfte van de

get
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genen is , wierKnop beftaat uit Getongde Bloem- Inlei.

pjes (Semifloscukji) , gelyk de Salade, ScorzA>
DWsö#

neren , Suikerey , Paardebloemen , enz. Die

van de tweede zyn Gekopte (Capitati), waar

onder de Klisfen , Doornen , Artichokken ea

anderen , die ronde Bloemknoppen draagen. Toe

de derde Afdeeling behooren de genen , wier

Bloemen als Troswyze famengevcegd zyn 9

(Corymbiferi); gelyk in het Reinevaren, Hoef-

blad, Aders, Chryfanthen en anderen met Ge-

ftraalde Bloemen. De vierde Afdeeling is van

de genen, die de Bladen tegen elkander over

hebben (Oppojïtifolii) , gelyk de Zonnebloe*

men , Goudsbloemen , en anderen. Zy maaken

met elkander de Syngenefia uit. Het getal der

Geflagten van deezen Rang is tagtig.

22. TJrribellatcB. Zonneschermbloemige,

Tot deezen Rang , die zeer Natuurlyk is

,

0m dat de meefte Planten , die Bloemen als

een Zonnefcherm of Kroontjes - Bloemen draa-

gen , de Bloempjes , Zaaden en de geheele

uiterlyke Gelialte taamelyk overeenkomftig

hebben , behooren vyf- en veertig Geflagten ,

welken ik , om dat zy zo bekend zyn , ook niet

-behoef op te noemen. De Venkel , Kervel >

Piterfelie, enz. zyn van dien aart. Zy maaken,

onder den naam van Herben &> Suffruüces 9 Flo*

re polypetalo 9 Rofaceo & umbellato , een byzon-

dere Klasfe by T o u r n e f o r t uit.

M 4 2.34 Mul-
fl* DEFJL, I. SWS.
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Inlei- ^ Multifiliqua. Veelpeulige»

Alle die Planten > in welken eenige Zaadhuis-

jes 3 by. elkander famengevoegd, de Vrugt uit-

maaken , gelyk in de Akeleijen a Monnikskap-

pen , Ridderfpooren , Ranonkelen , Anemonen 5

't Nieskruid s enz. hoe zeer anders in Bloem

v'erfchillende , behooren tot deezen Rang, die

agttien Geflagten bevat , waar onder meer dan

twee derde uit de Klasfe van Polyandria by

Linn^eus zyn.

24. Bicomes. Tweeho.ornige,

Hier toe zyn de Ledum , Azalea, Androme-

da , CktJira,en nog tien andere Geflagten t'huis

gebragt. Ik kan echter , hoe naauwkeurig ook

de vier gemelde Geflagten van Planten , en in

't byzonder de Azalea in haare zeer fraaije

Afbeelding door Ehret befchouwende , niets

daar in , zo min als in de Heide (Erica) vin-

den , dat naar Tweehoornig gelykt. Het zoude

moeten zyn, dat de Styl tweehoornig was, ge-

lyk in de Clethra 3 doch daar van vind ik geen

blyk in de eerstgemelde drie Planten , en in on-

eindig anderen , gelyk in de Vitex , Lilac enz»

die hier niet toe betrokken zyn , heeft dit ook

plaats : ja in de Olmen heeft het Vrugtbegin-

zel ; in de Plant , die men Bokshoornen noemt

,

bet Zaadhuisje twee duidelyke Hoornen (*),

(*) Proboscidea jusfiaei. Schmide^ Icon, Tab. XII, ad

25, &-
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25. Sepiaria. Haaggewassen. Inlei-
ding.

De Heefleragtige Gewasfen , die men tot

Haagen kan gebruiken 3 fchynen met deezen

Rang bedoeld te worden. De Jasmyn , Ligus-

ter , Olyfboomen 5 Syringen zyn van deezen

aart; doch of de Esfcheboom hier toe bekwaa-

mer dan de Olmen , Beuken , Berken en veele

anderen zy , zou ik in twyfel trekken. Hoe 't

zy : deeze Rang bevat agt Gellagten.

2(5. Cuhninice* Topdraagende»

De reden der benaaming van deezen Rang is

my duifter. Hy bevat dertien Gellagten , waar

onder de Linde- en Kakauboom de eerden zyn

;

dan volgen nog twee vreemde Boomen , ge-

naamd Sloanea en Bixa ; vervolgens de Helio-

carpus , Triumfetta , Bartramia , Muntingia ,

Clufia , Dillenia , Kiggelaria , Grewia en Cor-

chorus l altemaal Heeïters of Boomagtige Ge»
wasfen.

27. Vaginales. Scheedebladige.

Dewyl de Bladen 5 in fommige Soorten van

Polygonum , tot welken de Biftorta en Perfica-

ria, in een zelfde Geilagt, door onzen Ridder

betrokken zyn , als een Scheede den Steel om-

vatten 9 zo meen ik de Latynfche benaaming

door Scheedebladige best te kunnen vertaaien.

Immers het Zaadhuisje heeft in de aangehaalde

niets dat naar een Scheede zweemt 3 zo min als

M 5 de
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TNLEirde Bloem, Ondertusfchen kan ik de gedagte

ïï>m&i eigenfchap naauwlyks in de Laurier- , Kaneel*

hoornen , enz. waarneemen , die ook in Geftalte

zeer weinig overeenkomst met de Rheum ea

(Rumex) Zuuring of Patich - Planten hebben.

28. Corydales. Gehelmde.

De afleiding van deezen Rang zal berusten

op de geftalte der Bloemen , welke blykbaar

is in eenigen van de negen Geilagten , daar in

vervat, onder welken de Duive - Kervel , Oost-

indifche Kers, Kruidje Roer my niet, en een

Waterplant , Utricularh genaamd , voorko-r

men.

29. Contorti. Omgedraaide,

De Rauwolfia , Thevetia , Cerbera , Plume*

fia, Taberncemontana , Cameraria, benevens de

Oleander , Maagdepalm , Hondendood en der-

gelyken , als ook de Stapelia, zyn daar in be-

greepen.

30. Rhoetides. Papaveragtige,

Behalve de Heul- en Kollebloemen , is hief

ook de Stinkende Gouwe, Bocconia, Sanguinch

na, A6t<sa en Pockphyllum , t'huis gebragu

31. Putaminea. Gedopte,

De Kappers, Breynia , Morifona , Crateya^

Maxcgvavia , maaken deezen Rang uit, Deeze

ea
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en de twee voorgaande Rangen erkent de Heer Inleü-

Adanson voor Natuurlyk , doch, om de D *N^
waarheid te zeggen , de overeenkomst van alle

de Planten f daar in. vervat, is my duister.

32. Gampanacei. Klokblqemxge,

De Winde en zogenaamde Klokjes , als ook

de
J

IpomoBa of Quamoclit , Polemonium , Roel:

la, Lobelia, enz. zyn tot deeze Rang, die vry

Natuurlyk fchynt , betrokken. Ik zie echter *

niet, hoe de Violen daar toe behooren kun-

nen.

33. LHfid®* VüILKLETJRIGE,

Geen de minfle toepasllng van deezen Rang-

naam , die eigentlyk eene bleeke , fletze , vuile

of morfige Kleur betekent , kan ik op de hier

aangehaalde Planten , in 't algemeen , vinden.

De Solanum, Capjicum, Hyoscyamus 9 Nïcotia*

na , Atropa , Mandragora , Datura , zouden

wel om de Vergiftige eigenfchap kunnen doen

denken ; doch hoe komen dan de Alkekengi ,

Perbascum 9 Celjïa en Digitalis , mede alhier

geplaatst.

34. Qolumniferi. Standerbloemige.

De eigenfchap der Bloemen , dat hunne Meel-

draadjes in 't midden een Kolomagtigen Koker

maaken , heeft de Planten ^ die men Malvacecs

noemt , zodanig onderfcheiden , dat daar van

dooy
H, Dm.» I. Stik,
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Ïnlei- door den Hoogleeraar van Royen eenc

ding. Klasfe ontworpen is , onder den naam van Co-

lumnifera. Men kan deezen Rang, derhalve,

als Natuurlyk aanmerken ; te meer , dewyl dee-

ze Kruiden , veelal , in houding ook eenige over-

eenkomst hebben. Negentien Geilagten zyn 'er

In vervat.

35. Senticofa. Stekelige.

't Latynfche woord kan niets anders beteke-

nen , en dus was hetzelve op de Roozeboomen

en Braamflruiken zeer toepasfelyk : maar hoe

komt dan de Aardbefie - Plant , en anderen , die

geen het minfte blyk van Stekeligheid hebben

,

ook in deeze Rang te pas ? De Alchemilla maakt

daar in het elfde Gellagt uit.

36» Comofce, Kuifbloemige;

De Geitenbaard en Dropwortel , die in 't

Gellagt van Spircea geplaatst zyn , maaken 3

wegens haare Gekuifde Bloefems , deezen Rang

fcit#

21* PomacetÊs Appeldraagende.

De Appel- en Peereboomen , Granaat^ Appe-
len , Mispelen , Lysterbefiën en dergelyken 5

benevens de Aalbesfen en Kruisbefiën , zyn niet

ongevoeglyk dus by één verzameld : doch waar-

om zyn hier de J^ycoperjicon en dergelyken niet

bygevoegd ?

38. Drti*
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38. Drupacea. Steenvrugtige. Inlei-

ding*

Hier toe behooren de Amandelen , Pruimen 3

Kerfen en dergelyken-

39. Arbajliva. He estera gtïge.

De Philadelphus , Eugenia , PJidium, Myr*

tas en Kruidnagelboom, ftaan in deeze Rang,

40» Calycanthemu Kelkboemige.

Die Planten , wier Bloemen zelf een Eelk

maaken , gelyk de Epilobium \ Lythrum , eü

Oenothera , welke Geflagten de Lyfimachiaas 5

Salicaria en Chamasnerions bevatten, benevens!

de Peplis , Glaux , Jusfirn 3 Ludmtfa, enz*

zyn hier tehuis gebragt.

41. Hesperidea. Oranjeboom -agtige»

De drie Geflagten , van Citrus , Styrax eu

Garcinia, maaken deezen Rang uit.

42. CaryophyllceL Anjelierbloemice,

De meer of mindere gelykenis der Bloemen

naar die der Anjelieren , formeert deezen Rang 5

tot welken zestien Geilagten , waar onder de

Lychnis , het Muur (Aljine) , de Spurrie en

anderen > betrokken zyn.

43. As
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Inlei- 43. Asperij'olies. Ruuwbladerigé.

DING.

Hier toe behooren veele Planten , die wee-

zentlyk deezen naam verdienen , gelyk de Ber-'

nagie , Smeerwortel , Hondstong > Muizen - Oor

,

Longekrüid en anderen : zo dat dit ook , door

$#n Heer Adanson, als ,eene Natuurlyké

Èang wordt aangemerkt.

44. Stellata. Gesteunde»

De Planten , wier Bladen of Bloemen
\
Ster»

óf Straalswyze op de Steeïen Haan , gelyk in het

Kleefkruid , de Krappe , ja zelfs de Kornoelje,

en KofFyboomeri , zyn in deezë Rang geplaatst ,-

die agttien Geflagten begrypt,

45. Cucurbitacea. KauwoèrbagtïcEó

Tot deezen Rang behooren de Komkommers j

Kalabasfen en andere Planten , die een dergely-

ke Vrugt hebben , te weeten de Wilde Wyn-
gaard , Balfemappel : zelfs de Pasfiebloem 5

CtiZi ...
46. Succulente. S a p p i g Ei

Zulke Gewasfen i wier Bladen dik, Vleezïg

en Sappig zyn , gelyk de Huislook of Donder^

baard 3 het Pörfelein , de Toorts - Planten iet

haare menigvuldige Soorten , maaken deezé

Klasfe uit, in zes- en - twintig Geflagten of be-

haamingen , waar toe echter , behalve het Vlafch 4
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Bok de Geraniums, Saxifraga en anderen , wier ïnleï-

Bladen in Sappigheid gantfeh niet uitmunten, ik
DING»

weet niet om welke reden betrokken , en ande*

ren wederom , gelyk de AM, uitgelaten zyn.

47. TtlCQCca. DRIEBESSIGEé

ï)e ; Euphorbia , waar onder de menigvuldige *

zo Europifche als uitheemfche Soorten van

Wolfsmelk (Tithymalus) begreepen zyn, bene-

vens de Ricinus en anderen , wier Vrugt üit drie

Zaadhuisjes , welke eenigermaate naar Beüen

gelyken , famengelleld is , kunnen wel tot dee-

zen Rang behooren : maar om wat reden 'er an-

deren , gelyk de Mercurialis , Sterculia , Cari*

ta 3 Hura , in geplaatst zyn , begryp ik niet*

48. Inundatie. Waterplanten.

Be verfcheiderley Planten , die in 't Watef

groeijen , zyn in deeze Rang vervat, waar on-

der echter , myns oordeels, ée'Wymphèa ruim

zo wel behooren zou, als de Potamogeton , Spar*

ganhim , Typha en dergelyken ; aangezien onze

Ridder zelf van de ééne Soort meldt, dat zy

onder Water huishoudt (*). Het Wier is te

regt hier t'huis gebragt.

49. Sat*

(*) Nynaphaa lutea major. C. B. Pin. 193. Habitat aj

Butopac Littoi», ful> duld aquS, Spt Plant. Ed, II. p, 72^;

SI, D&liu.ï, Stuk.
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Inlei- 49. Sarmentacece. Klimmende.

DING.

De Planten, die Ranken hebben , gelyk de

Wyngaard , Klim - op en dergelyken , tevens

klimmende , zouden den naam aan deezen Rang

fcliynen te geeven, doch hoe komen 'er dan de

Aralia > Ruscus , Asparagus , ja zelfs de C011-

vallaria en Afarum by te pas , en waarom is 'er

de Bryonia van afgezonderd ? Hier zyn twintig

Geflagtenin vervat.

50. Trihilatce. DrieflëKkige*

Dat Plekje aan het Zaad , in de Boonen en"

Erwten zeer bekend , in Latyn Hilum genaamd

drievoudig zynde 5 geeft de Kenmerken van dee-

zen Rang ; waar in het Kardiospermum , Pauti-

nia , Sapindus 9 Staphylcsa en nog zeven Ge-

Aagten , onder welken ook de Acer en Berberis >

begreepen zyn.

51. Preci®. Vroegbloei JENDE.

De Latynfche benaaming fehynt dit te willen

betekenen > en fommige Planten van de zeven

Geüagten , daar toe betrokken , gelyk de PrU
mulo,, zyn zekerlyk van dien aart.

52. Rotacez. Radbloemige.

Onder de tien Gellagten , hier aangehaald ,

zyn maar eenigen met Raderagtige Bloemen voor-

zien y gelyk de Lyjïmachia 5 Anagallis , enz.

53. #*
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53. HokracecB. Moeskr uiden. Inlei.

DING,

- De Spinagie , Beet , Melde zyn zekerlyk

voornaame Moeskruiden , doch hoe de Amaran-

then en verfcheide anderen van de twee- en-

twintig Geflagtèn , hier aangehaald, tot die be^

naaming betrekkelyk zyn , is my duifier*

54- Vepreculce. Doorntjes -Kruiden,

Verfcheide Soorten van Rhamnus > Sideroxy-

luw,) Lycium , hebben kleine Doorntjes, maar

van de Phylica, Daphne of Laureola, en ande-

ren , is my dit niet bekend»

55. Papilionacea. Vlinderbloemige.

Deeze Rang zal ligt erkend worden Natuur-

lyk te zyn , als bevattende alle die Kruiden of

Flantgewasfen , wier Bloemen als een Kapel of

Vlinder gevormd zyn : te weeten de Boonen,

Erwten, Wikken, Brem en menigvuldig ande-

ren $ daar de beroemde To urn e fort een

Klasfe van gemaakt heeft.

56. Lomentacea. Scheedevrügtige;

De Kasna ^ Tamarinden en anderen , die

. Scheedagtige Peulen draagen , zyn tot deezen

Rang betrokken. De meeflen van deeze ko-

men in 't getal van Meeldraadjes of Helmpjes.,

Welken zy 'er tien hebben , overeen*

N 57- #
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Inlei- 57» Siliquofa. Haauwdraacende,
DING.

Zo wel de gene , die korte platte ronde

Haauwtjes draagen , geïyk de Thlaspi , Gochlea-

ria j Lunaria , enz. als die lange Haauwtjes

hebben, gelyk de Radys , Mostert, Kool en

dergelyken ;
ja, om kort te gaan, nagenoeg alle

Planten van de Klasfe der Flore Cruciformi van

TourneforTj zyn hier t huis gebragt.

5$. VerticillatdË. Gekranste.

In deeze Rang komen die Planten , welke de

Bloemen min of meer Kranswyze om den Steel

of Steng geplaatst hebben , gelyK de Melisfe ,

Kruifemunt, Hyfop, Lavendel, Betonie, Mal-

rove en dergelyken , uitmaakende de Klasfe

van Tournefort Flore Labiatcr, dat is

met Gelipte Bloemen. Deeze vier Rangen heeft

de Heer Adanson voor Natuurlyken er-

kend.

59. Perfonata. Grynsbloemice»

De meeften der genen , van welken gezegde

Kruidkundige zyne Derde Klasfe , Flore rnom-

petalo anomalo , famengefteld heeft , en die meer
of min Grynsagtige Bloemen hebben, gelyk de

Antirrhinum , Pedkularis , Euphrafia , Melam*

pyrum , Scrophularia en anderen , in byna vyf-

£ig Geflagten^ maaken deezen Rang uit.

6o. F&i
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60. Perforat&. Doorboorde. iNLEl*
DING.

De Hypericum, Ascyrum, Cistus 3 Telephium

zyn y mooglyk om dat de Bladen zig als met
Gaatjes vertoonen , alhier by één gevoegd.

6 i h Statuminata. Stütplanten,

Welke overeenkomst 'er in de Ulmus , Ceïtis \

Bofea zy, om gezamentlyk deezen naam te ver-

dienen , is my geheel duifier.

62. Candelares. KandelaarböomeK*

De Rhifophora , Mimufops , Nysfa zyn hief

t'huis gebragt. Van den eerden, dat de Man^
glesboom der Indien is , weet men > dat hy zy-

he Takken neder laat hangen in 't Water en in

den Grond , welke dan nieuwe Stammen wor-

den. Mooglyk zal in de beide andere Boomen j

die ook in 't Water groeijen,, een dergelyke of

andere eigenfchap zyn 3 welke dezelven naar

een Kandelaar gelyken doet. Van den laatflen s

zynde de Tupelo-Boom van Noord -Amerika 5

vind ik zulks echter niet gemeld,

63. Cymof®. Topbloemige,

De Planten 3 Éiervilla 3 Lonicera, Mitchelhi

Loranthus , Ixora 3 Morinda s Cinchona ? zyn

tot deezen Rang betrokken. De Kamperfoelies

behooren tot het Geflagt Van Lonicera,

N 2 £4. fa
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Jnlei- 64. Filices. Varens.
DING.

Alle die Planten , welke gemeenlyk Capillares

geheten worden 5 benevens de Filices of Pteris y

Lonchitis en dergelyken , waar het Zaad agter

op de Bladen groeit 3 zyn tot deezen Rang, die

zeer Natuurlyk is 3 betrokken.

65. Musci. Mossen.

De Plantjes , gemeenlyk Mos genaamd r zyn

reeds onder de Cryptogamice in een zelfde Rang

geplaatst.

66. Alga* Wieren.

Het zelfde kan gezegd worden van die van

deezen Rang, waar van de Sponfen, als tot het

Ryk der Dieren behoorende , thans afgezonderd

zyn. Het Boomfchurft (Lichen) fchynt weinig

Natuurlyke overeenkomst te hebben met de an-

deren y en het eigentlyke Wier is 'er niet onder

begreepen.

67. Füngi. Paddestoelen.

Byna alle de hier aangehaalde voeren gemeen-

lyk deezen naam , en zyn dus ook onder de

Cryptogamice gerangeerd.

68. Vagce. Onzekere.

Op het end telt onze Ridder meer dan hon-

derd Gellagten op s welken zyn Ed. in de ge-

dag-



DER KrüIDXUNDE. IP7

dagte Rangen nog geen plaats wist aan te wy- Inlei-

zen.
DING -

Ik heb het gemelde Ontwerp dus omftandig

voorgefïeld ; aangezien het wenfchelyk ware, dat

de Rangfchikking der Plantgewasfen dus inge-

rigt kon worden : maar tevens onbefchroomd

eenige gebreklykheden daar in aangetoond , de-

wyl Linn^üs zelf de onvolmaaktheid daar

van erkend , en een geheele verandering hier in

gemaakt moet hebben, indien het waar is, dat

zyn Wel Ed. thans maar 58 Natuurlyke Rangen

telt , onder welken die der Palmboomen de

Eerfte , der Grasplanten de Vierde en met

drie Bloemblaadjes de Vyfde zou zyn (*).

Een Natuurlyke Rang , om deezen naam te

verdienen , behoort zodanig te zyn , dat de over-

eenkomst der Plantgewasfen $ daar in begreepen,

een ieder in de Oogen ftraalt. Zo is het, by

voorbeeld , met den Rang der Grasplanten , der

Mosfen,der Samengefteldbloemige , der Zonne-

fcherm of Kroontjes draagende , enz» Ande-

ren, daar de overeenkomst , in meer dan één

opzigt , aangetoond kan worden , zyn ook als

Natuurlyke Rangen aanneemelyk : doch die ,

welker overeenkomst uitermaate ver gezogt en

duider is, mogen deezen naam niet voeren. Hier-

om worden ook 3 door den Heer A danson,
van

(*) Boddaert Kort Begrip. I. D, I, Stuk. Utrecht, 1772»,

Voorreden blacte, LX*
N 3

H. Dim., I, Stuk,
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Inlei- van de gedagte 68 maar 20 voor Natuurlykc

• Rangen erkend : te weeten , die der

$eiiamituré Struikgewasfcn»

Orchidee Standelkruiden,

SpathaceA, Bloemftengdraag»

Lïiiacesu Lelieagtige.

Gramma* Grasplanten»

Conifera. Kegeldraagende.

Compoftti. Samengcfteldbl.

IfmkeJJata, Zonnefcherm&l»

Contortu Omgedraaide,

Puttminea* Gedopte,

Sentkofa, Stekelige»

Como/A, Kuifbloemige.

DrupaceAt Steermugtige.

AsperifolU. Ruuwbladerige.

Papïlionace&< Vlinderbloemige*

LomentaceA* Scheedevrugtige.

Siliquof&t Haauwdraagendc»

VertisillatA* Gekranste»

Rh&ades, Fapareragrige. 1 Filices, Varens»

Behalve deeze twee Methoden , hadt L i N-

kjüs ook eene Methodus Calycina , of Rang-

fchikking die van de Kelk der Bloemen afge-

leid was, in 't Jaar 1738 ontworpen, doch zyn

Ed. heeft daar van, zo min als van de Natuur-

3yke Rangen , gebruik gemaakt , en zig alleen

gehouden aan de Methodus Sexualis , of Verdee-.

ling der Plantgewasfen volgens de Sexen , wel*

ke hy eerst hadt voorgefïeld , en daar ik in 't

vervolg breeder van fpreeken zal.

Methode Middelerwyl kwam de Hoog geleerde Heer

eoïen
N Adrianus van Royen, Hoogleeraar in

de Genees- en Kruidkunde te Leiden , in 't

jaar 1740 te voorfchyn met eene Methode,

daar zyn Ed. den naam van Methodi Naturalis

prceludium of Voorfpel van eene Natuurlyke

Methode, aan geeft. Naar deeze Schets is door

zyn Ed. de Leidfche Akademie -Tuin gefebikt,

gn men heeft dezelve ook in de Hortus Medi-

cus



DÏR KRÜÏDKÜND!,' Ï99

cus van onze Stad gevolgd. Zyn Ed. , immers , Inlei*

hadt in de Voorrede van zyn Werk (*) 3 dien- ding.

aangaande 3 ten opzigt van deeze zyne eigene

Methode gezegd , dat zyn Ed. „ geene Grond-

35 beginzelen 3 van andere Autheuren, wie het

35 ook zy, opgegeven 5 aankleevende , maar aan

3, de Wetten der Natuur alleen zig verbinden-

33 de 3 eene uitkiezing had willen maaken 5 en

3, dus de Natuurlyke Klasfen 3 door anderen ter

33 baan gebragt , behoudende , derzelver getal

,3 vermeerderd hebbe". De Heer Adanson
nogthans twyfelt hier aan , vindende onder de

Klasfen van den Heer van Royen maar vier

die Natuurlyk zyn , te weeten 3 de Derde 3 Zes-

de 3 Dertiende en Veertiende Klasfe. Ik zal hier

een Schets van deeze Methode voorflellen.

Zyn Ed. befchouwt de Planten 3 1. naar het

getal van heare Zaadblaadjes of Zaadkwabben

:

2. naar het af- of aanwezen van de Kelk of

Bloemblaadjes : 3. naar de figuur van de Kelk

:

4. naar de plaatzing van de • Kelk , Bloem of

Meeldraadjes : 5. naar het getal van deeze

Draadjes en van de Hokjes in de Vrugt : 6. naar

de onderlinge evenredigheid van de Meeldraad-

jes : 7. derzelver vereeniging : 8. het meer of

minder getal van deeze Draadjes : 9. de zelf-

ftandigheid der Planten. Dus worden zy van

gedagten Hoogleeraar in de volgende twintig

Klasfen onderfcheiden.

Plan-

(*) Floret Leydenjïs ProdfQmus.. Lugd. Bat, 1740.

N 4
IX» D&fj*, I. STUK»



KLASSE T. PALMiB,

II. Lllia.

UU Gramina,

ÜOO DELOT GE VALLEN
Inlii- Planten met enkelde Zaadblaadjes,
DING* Monocotyledones*

De Kelk Seheedagrig.

Geen Kelk. •

De Kelk Kafagtig.

Planten met twee Zaadblaadjes of Zaadkwabben.

Dicotyledones.

Een gemeene Kelk , de Bloemen aan Katjes. IV . Amentacejb,

Zonnefchermblpemen, V» Umbelliferje.

de Bloempjes famengevoegd. vr. Compositie.

onderfcheiden. vil.. Aggregatjs*

Een byzondere Kelk , de Vrugt driehuizig. VIII. Tricoccjt.

Zonder Kelk of zonder Bloem. IX. InccmpletjE»

Met Kelk en Bloemblaadjes, de

Meeldraadjes op de Vrugt zittende. X. Fructiflorje»

in de Kelk vervat. XI. Calyciflorji .

ongelyk , twee langer. XII. IUngentes,

vier langer. XIII. Siliquose;.
tot een Pylaartje vereenigd. XIV. Columnifer.e.

aan twee Bondels. XV. Legüminos^e.

Meeldraadjes minder in getal of

gelyk met de deelen

van de Bloem. XVI. Oliganthers»

dubbeld in getal

ten dien opzigte. XVII. DiplosantheRxE.

meer dan dubbeld

in getal. XVIII.POLYANTHERiB,

Planten met onzigtbaare Bloemen.

Van eene Kruidige XIï.CrYptanther^.

Van eene Steenagtige zelfstandigheid. XX. Lithophyta»

In de Orfderdeelingen deezer Klasfen geeft

gedagte Hoogleeraar agt op de omftandigheden 5

$aar in voorkomende ; 't zy die betrekking heb-

ben.
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ben tot de gefteldheid der Bloemen , of dezelven Inle-i-

éénbladig dan meerbladig zyn ; tot die der Kelk ,
DING -

of zy 'er één dan geen hebben ; tot die der

Vrugtmaakende of Bevrugtende deelen , zo Man-

nelyk als Vrouwelyk; het Zaadhuisje; de plaat-

zing , verdeeling van de Bloemen, en wat meer

in bedenken kon komen, om een bekwaame

fchifting te maaken onder de Planten van ieder

Klasfe.

Op dergelyke manier, mengende , naamelyk , Methoden

de Methoden der Bloemen , Sexen en Kelken , J^ e
^"

als 't ware , ondereen , zyn de Heeren Haller wachen-

en Wachendorf vervolgens te werk ge-

gaan. De eerste in zyne Optelling der Planten

van Switzerland : de laatfte in zyne Lyst der

Planten van den Utrechtfchen Akademie-Tuin,

hebbende zyne Methode met zo veel Griekfche

Woorden, op nieuws gefmeed, doorweven, dat

dezelve niet dan voor weinigen verftaanbaar is.

Andere Autheuren , gelyk Heister, Mo-
rawdI'j Seguier, Ludwig, Gle-
ditsch, hebben tusfchen de jaaren 1 740 en

1750 ook de Wereld met nieuwe Methoden

verrykt of belemmerd , die dikwils maar ver-

fchikkingen van de oude Methoden zyn. 't

Schynt dus , dat ieder Kruidkundige zyn naam

door 't een of andere Stelzel, 't zy ïoffelyk of

veragtelyk , moet vereeuwigen.

De meefte verandering , in deezen , heeft de Methode

Heer SAuvAGEster baan gebragt, door in >t
derBladei^

jaar 1743, te Montpellier, het Ontwerp aan 't

N 5 licht
II. Deel ï« Stuk.
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Inlei- licht te geeven van eene Methode, die van. de

ding. Bladen der Planten werdt afgeleid. Men was

op dit artikel nog niet gevallen geweest , en

dus hadt dit Stelzel het volkomen Kenmerk van

nieuwheid. Was zulks een genoegzaame aan-

pryzing , dan zou het deeze Methode aan be-

valligheid niet ontbreeken. Drie Hoofddeelen

heeft zyn Ed. gemaakt , van Planten met en-

kelde, met famengejielde en zonder Bladen, 't Ge-

tal der Klasfen is twaalf , waar van de zes eer-

flen van de plaatzing der Enkelde Bladen ; de

vyf volgende van de figuur der Samengeftelde

zyn afgeleid , en de twaalfde behelst de Bla-

derlooze Planten. Deeze laatflen zyn , by eene

Verbetering van deeze Methode door den Au-

theur zelf, in 't jaar 1751, in de eerde Klasfe

geplaatst , en verder heeft hy de Bladen !.

volgens hunne plaatzïng ; 2. volgens hunne fi-

guur ; 3 3 volgens hunne plaatzing en figuur te

famen befchouwd, 't welk hem elf Klasfen in 't

geheel uitleverde. Geene Natuurlyke wordt

daar onder gevonden, zegt de Heer Adan-
son , die tevens oordeelt, dat deeze Methode

zeer onvolkomen is. Zy heeft ook by de Kruid-

kundigen weinig ingang gevonden.

Methoden De Heer du Hamel, zo beroemd door

hameL
zyne WerIcen over de daadelyke behandeling 9

opkweeking, enz. van de Boomen en andere

Plantgewasfen , gaf in den Jaare 1755 drie by^

zondere Methoden uit. Volgens de eerlle ver-

deelt zyn Ed. de 1000 Soorten of 190 Geflag^

ten*
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ren , waar van hy fpreekt, in drie Klas/en, be- Inlei.

fchouwende dezelven alleenlyk ten opzigt van
DÏNG '

de Sexe en het getal der Bloemblaadjes. Zyne

1. Klasfe is van de genen , die de Mannetjes-

van de Wyfjes Bloemen onderfcheiden s en

fomtyds met Tweeflagtigen gemengd hebben:

de 2. van Planten met Tweeflagtige Eenbladige

,

de 3. met Tweeflagtige Veelbladige Bloemen,

Deeze Methode is eene vereeniging van die van

LiNNiEüs met die van T o urne fort,
of van die der Sexen met die der Bloemblaad-

jes. Volgens zyne Tweede Methode worden

die zelfde 1000 Soorten door zyn Ed. in zeven

pamili'ên onderfcheiden 3 naar de zelfftandig-

heid , figuur en plaatzing 5 van de Vrqgt en Zaa=

den. Dus behelst zyne

i. Familie. Planten met drooge Gefchubde Vrug«

ten of Zaadhuisjes , of famengehoopte

Zaaden.

2- , planten met Vrugten , meer of min

Vleezig , die Korrels inhouden.

3.
'

Planten met Vrugten, die Steenagtige

Kernen of Pitten hebben,

4t _ Planten met Vrugten als Befïè'n of Bes«

fen, zo wel droog als Sappig of Vlee-

zig.

$. — Planten met Doosagtige Zaadhuisjes.

6 ,
. — Planten mee Vrugten als Haauwen of

Peulen.

.7. ,.
.

„ Planten die naakte ^aaden voortbren»

gen.

De
IL Deïl. I. Stuk*
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Inlei- L)e Heer du Hamel merkt aan, dat hy

ding. deeze Tafelen niet voorftelt als eene naauwkeu-

rige Methode , aangezien de menigte van Zaa-

den al te veele veranderingen onderhevig is:

maar als aanwyzingen, welke in zekere Geval-

len nuttig zouden kunnen zyn voor de genen 9

die zig belemmerd mogten vinden in 't gebruik

van zyne eerfte Methode , en dat hy daarom

de Vrugten hier flegts by Familiën voorgefteld

heeft. Met gelyke inzigten heeft die Autheur,

in het zelfde Werk, eene Derde Methode, die

van de Bladen afgeleid is , ter baan gebragt ,

om , zo zyn Ed. berigt , het gebrek der twee

andere Methoden te vervullen , die nutteloos

worden , ten tyde wanneer de Boornen noch

Bloemen noch Vrugten hebben. Men weet

,

dat de Plantgewasfen veelal door haar Loof ge-

kend en onderfcheiden worden , en daar in kan

deeze Methode tot een groot behulp ftrekken.

Zyn Ed. verdeelt de 190 Geflagten, door hem

voorgefteld , in vier Klas/en ; zynde de Eerfte

van Boomen en Boomagtige Gewasfen met en-

kelde en onverdeelde ; de Tweede met enkelde

en taamelyk diep ingefneedene , de Derde met

famengeltelde en gepaarde of gevinde ; de Vier-

de met famengeftelde en gepalmde of Waaijer-

agtige Bladen. Die Gewasfen , welke 's Win-

ters hunne Bladen behouden , zyn van de ge-

nen , die dezelven vallen laaten , in ieder Klas-

fe afgezonderd , doch mede gebragt tot de zelf-

de Onderdeelingen,

Voorts,
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Voorts hebben verfcheide Autheuren de Plan- Inlèi-

ten getragt naar derzelver Medicinaal gebruik te
DING '

onderfcheiden ; 't welk in fommigen , doch op MahSent

ver naa niet in allen gelukt, en, doordien veele

Planten , in haare byzondere Deelen , de Wor-

tels, het Hout, de Schors * Bladen, Bloemen,

Vrugten en Zaaden , geheel verfchillende Krag-

ten hebben , de Verdeeling zeer onvolkomen

maakt. Anderen hebben enkel eene Alphabeti-

fche Orde gevolgd , 't welke , wegens de onze-

kerheid der Benaamingen , eenige verwarring

baart , die evenwel zo groot niet is , als wanneer

de Planten geheel zonder Rangfchikking voor-

gefield worden , dat niet alleen van de oudfte

tyden her, maar zelfs nog in deeze Eeuw, door

verfcheide zeer beroemde Mannen , groote be-

vorderaars der Natuurlyke Hiftorie , zo door be-

fchryvingen als Afbeeldingen is gedaan. Ik

behoef flegts K/empfer, Feuillee ,

MARSIGLI, BrADLEY, LABAT, Ca-
TESBY, AMMANN, BURMANNUS, E H-

rett, Trew, Rüssel, als voorbeelden

daar van op te noemen.

Verfcheide Antheuren hebben elk een byzon- ty zonde.

der flag van Planten befchreeven , en daar toèfchJS
dan ook van byzondere Rangfchikkingen , totSen*

die Planten behoorende , gebruik gemaakt. Men
kan niet zeggen , dat zy de Kruïdkunde daar

ondienst mede gedaan hebben : want de behan-

deling van ééne Klasfe geeft meer gelegenheid

om dezelve te doorgronden ; meer tyd tot de

uit-
II. Deel* i. Stuk*
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Inlei- uitvoering , en meer ruimte tot de Afbeeldin-

ding*
gen> j)us ^bben de Werken van Dille
NIÜS, MlCHELIÜSj BAT TARRA, GLE-
DiTscHen Sch£FFERj óver de Mos/en en

Paddejloelen ; die van Rudreck,Montius
enScHEUCHZER over de Grasplanten ; die

van VaillanTj Pon ï e d era, Berk*
hey, en anderen over de Samengeftelde Bloe-

men ; die van Artedius over de Kroontjes-

Bloemen ; die van Klein, Donati en G m e-

L i n , . over het Zee - Ruy ; van N. L. B u r-

mannus over de Geraniums ; enz* zekerlyk

groote nuttigheden : maar hunne Rangschikkin-

gen zyn op de Algemeene Methode niet toe- .

pasfelyk.

vergeiy- Alle de algemeene Methoden der Kruidkun-

Mefhoden.^e ' voor gemeld, en anderen j zyn met elkan-

der vergeleeken en in een Tafel gebragt dooi-

den Heer Adanson, die zig aangemaatigd

heeft over derzelver meer of minder goedheid

te oordeelen , naar het getal der Natuurlyke

Klasfen en Seclien of, Rangen , die daar in be-

greepen zouden zyn. De Methode van Tour-
n e f o r t wordt dus van hem de befte ge-

oordeeld ; die van Heister de derde in

rang, die van Lob el, reeds voor tweehon-

derd Jaaren ter baan gebragt , de vierde ; die

van Boerhaave de vyfde , die van van
Royen de zevende , die van R a y de negen-

de , van Hermannus de elfde en die van

L i n n m u s , afgeleid van de Meeldraadjes (Sta-

mi-
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mina) de zestiende : dewyl hy onder de Klas- InleI

fen van deeze laatile maar een twaalfde deel
DING *

Natuurlyken vondt 5 en onder die der drie eerst-

gemelde Methoden meer dan ^een vierde DeeL
Vervolgens komt de Methode van Wachen-
dorf , en de twee anderen van Linnüus ,

voorgemeld, in aanmerking. In die van Lu d-

wiGjSauvages, Rivinüs, DüHa-
mel, enz. , vondt hy in 't geheel geene Na-

tuurlyke Klasfen*

„ De Methoden (zegt hy) wier Ontwerp het

„ naafte komt aan de Natuurlyke Methode ,

3, zyn ; die van M a g n o l i u s , in 't jaar 1689

„ uitgegeven ; door wien , behalve de Bladen ,

„ Bloem 5 Vrugt en Zaaden , ook de Meel-

„ draadjes, Wortels, Stammen, en de grootte

„ der Planten , in aanmerking genomen is : die

„ van Ra y, in 1682, op de Bladen, Bloem,

,, Vrugt en Zaaden , gegrondvest : die van M o-

„ ris on, in 1680, op de grootte der Plan-

„ ten , de Bloem en Vrugt : die van Lob e l

„ in 1570, die van ZALuziANUs,in 1592,

„ die van Gaspar BAUHiNüsini $96 en

„ die van Joannes Baühinus in 1650

„ aan 't licht gebragt. De Autheuren , die hun-

3, ne Methoden, als het naaste aan de Natuur-

„ lyke komende , opgegeven hebben , zyn , zo

3, hy aanmerkt , Morison, Ray, Ma-
„ onoliüs, Knaut, Linn^u's in zyne

3, Fragmenta Methodi Naturalis of Ontwerp

9, van eene Natuurlyke Methode * , de Heer
^
* zie

j\ « bï'adx. 1764

U* DlWL, I» STUK*
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Inlei-„ David van Royen, in 't jaar 1740,
biNGi ^ je j^eer Alb. van H aller in 1742,

„ en de Heer Wachendorf, in 1747.

39 Die , welke hunne Methode als gemakkely-

3 , ker dan anderen hebben voorgefteld , zyn

3, RlVINUS, TO URNEFORT, KnAUT,
j, Ruppiüs, Pontede ra, Ludwig ,

5 , en Linn^üs zyne Methode der Sexen ,

3, in 't jaar 1737. In 't algemeen zyn die Me-

33 thoden de gemakkelykflen , welken het groot-

„ fte getal van Klasfen opgeeven; dewyl hier

33 door het getal der Geflagten minder is in ie-

3, der Klasfe, en de genen 3 die de Bloemblaad-

3, jes (Corolia) .in aanmerking neemen, hebben

3, dit voordeel 3 dat dezelve zig voor de andere

„ deelen vertoont (f)."

jMiettegenilaande alle de fchranderheid van

oordeel , welke de Heer Abanson bezitten

mogt 3 kan ik doch dit laatfte niet toeflemmen.

Dat de Bloemblaadjes 5 in 't algemeen gefpro-

ken, het Gezigt meer treffen dan de andere

deelen van de Bloem 3 is waar ; doch de Kelk

vertoont zig altoos eer dan dezelven , en de

deelen der Voortteeling zo dra de Bloem zig

opent. Ook is 't een groot ongemak in de Me-
thoden 3 die op eenig gedeelte der Bloemen be-

rusten 3 dat men naar derzeiver komfte moet

wag-

(*) Celles , qui ont confideré la Corole ont un avantaje,

parce quele paroit avant les autres Parties. TamilU des Plarï°

éest Pref. p, XCVIIU



» E R R R U I D fc U N D ë. acp

wagten , om onbekende Planten in Rang te InlEI*

kunnen fchikken, en de ongelyke Bloeityd baart DIISGo

een groot nadeel in het aanwyzen der Planten >

door de Hoogleeraars , in de openbaare Kruid-

hoven. Hoe veel beftendiger zyn niet de Vrugt

en 't Zaad der Planten , dan de Bloemen* In*

dien de Methode der Bladen voldoende Was >

zo zou dezelve een groot voordeel hebben £ de*

wyl men die byna de helft van 't Jaar , |a

in veele Planten altoos , groen kan aanwyzen , en

van byna allen droog in de Kruidboeken be~

waaren , in hunne volkomene figuur. Ook zyn

de meefte Planten en Boomen , gelyk bekend is *

aan hun Loof kenbaar, niet alleen , maar zelfs

aan de uitwendige Geftalte ; inzonderheid de

Boomgewasfen , wanneer alle de Bladen afge*

vallen zyn.

Geen Hovenier, by voorbeeld 3 of Liefhebber Moeielyb

Van Tuinieren , is 'er , die niet de Appel- en defS-
Peereboomen, in het hart van de Winter, ge- te^*

makkelyk van elkander onderfeheidt, en niette-

min zyn dezelven , door Linn^us, met en

benevens de Kween , die van fommigen Appe-

len van anderen Peeren geheten worden , toe

een zelfde Geilagt , onder den naam van Pyrus $

betrokken, Toürnefort heeft verfcheide

Geflagten door de uitwendige gedaante , aan

fommigen eigen , onderfcheiden , en het was

geen wonder, dat hy, die de eerfte was in een

algemeen Ontwerp van Geflagten toe te pasfenj

op alle Planten zonder onderfcheid 3 zig nog|

O mt ,

II, Drfl, l, Stuk,
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InLêi- niet verffouten durfde, om zo kenbaare onder*

£ii*g. fcheidingen te verwerpen* Doch in deezen

hangt de bepaaling van de verfchillende Metho-

de af. Als men de Kenmerken der Klasfen van

de Bloem afleidt , dan moeten alle die een zelf-

de ilag van Bloem 3 in figuur , hebben , in een

zelfde Klasfe komen : leidt men de Kenmerkefi

der Klasfen van de Vrugten of Zaadhuisjes af

,

dan Worden 'er , met de zelfde Bloemen , dik-

wils van elkander afgezonderd : leidt menze af

van de Bladen 3 dan vervalt men in groote on-

gerymdhedeö. |Evenwel zyn 'er van ouds

Kenmerken geweest 3 welken fömmige GewT
as*

fen, gelyk de Grasplantén, wegens de Bladen,

tot een zelfde Familie of Rang deeden betrek^

ken ; doch lx)e weinigen in dit of andere opzig-

ten een voldoende overeenkomst hebben , is

reeds aangetoond. Men weet zelfs , dat 'er

Planten zyn , in welken het niet mooglyk is met

zekerheid te bepaalen ^ of de Bloem eenbladig

zy , daiï uit verfcheide Blaadjes famengefleld*

ook der
^*et minder nioeielyk is de bepaaling der

sooiEcn , Süorten* Tournefort bekommerde zig

Weinig of de Planten , wiel* naamen hy opgaf eri

meest uit de Werken van C. en J. Baüh'i*
Nits overnam , Verfcheidenheden dan wee-

zentlyke Soorten Waren. Hier door was het

getal der Soorten zodanig aangegroeid , dat

LInnjèus" in 't jaar 1735 noodig vondt :
*

hetzelve tot byna de helft te verminderen*

Dus heeft zyn Ed* de Eruidkunde grootelyb

op-
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opgehelderd ; hoewel ?
êr niettemin die önvoj- ïfïtfci-

komenheid üit geboren is , dat men dikwils s
Dm®°

door zyn Ed., Plantgewasfen die van iedereen

geoordeeld worden in Soort te VerfchiÜen, als

Verfcheidenheden t'huis gebragt vindt tot eené

zelfde Soort; De Ridder merkte de Soorten;

aan, als byzondere Planten, in 't begin gefcha-

pen : derhalve hadt ieder Soort haare eigene

Kenmerken , die onverandcrlyk en zigtbaar zyn.

Brengt een Zaad van de zelfde Plant 3 anderen

voort van verfchillende gedaante in eenig op-

zigt , dan moeftcn die flégts als Vcrfcheidefihedeii

worden aangemerkt , niettegenftaande zy de zelf»

den blyven , in volgende Voortteelingeni Men
kan de Hyacinthen , Tulpen en dergelyken 3

hier tot voorbeelden zig erinherëfi 3 daar het

Verfchil byna alleen in de Kleur van de Blöerri

beftaat. t)us redeneerde de Ridder voor ruim

twintig Jaaren (*) , doch naderhand heeft zyn

Ed. de voortbrenging van nieuwe Soorten er-

kend. Hy fpreekt in de Verhandeling , over de

Sexe der Planten *, welke in 't jaar 1760, te * iiè

Petersburg, in Quarto, aan 't licht gegeten is s^;^
bladz. 28 , 29 , dienaangaande aldus»

„ Men kan niet twyfelen , of de Veronka

], fpuria , Delphinium hybridum , tïietaciuni

L hybridum , Tragopogon hybridum , zyn al te-

„ maal

(*) Species tot mimerantur , quot diverfe forms in p'rine'«

pio crearx funt: item : novas Species dari 'm Vegerabilibtxs ïfaf-

gat &c. Pbilos. Bot, p t 99.

oi ',

IX. Vhtu I. STUÉK
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Inlei- „ maal ; nieuwe Soorten , door eene vermengde

ding. ^ Teeling voortgebragt. Ook zullen de Gera-

„ nia ligtelyk de Kruidkundigen doen gelooven

,

„ dat zo veele Soorten van een zelfde Geflagt

„ verfchillende Planten zyn , als 'er in ééne

.'• Soort vermengingen van Bloemen zyn ge-

„ maakt , en dat > by omkeering , de Gellagten

5, niets anders zyn dan Planten , wel uit de

55 zelfde Moeder maar uit verfchillende Vaders

„ gefprooten. Hier wordt den Kruidkundigen

„ een nieuw Veld geopend , waar in zy hun

„ best kunnen doen, om door befprenging der

53 Vrouwelyke deelen, in ontmande Bloemen ,

„ met het Stuifmeel van andere Planten • nieu-

„ we Soorten van Plantgewasfen te tragten^

53 voort te brengen'*»

en Ver. Het getal der nieuwe Soorten , welke tot nog
fcheiden- toe p deeze wyze voortgebragt zyn 5 is zeer

klein: mooglyk drie of vier , in vyftig Jaaren.

Men begrvpt ligtelyk dat ik Jiier van weezen t-

lyke Soorten, niet van Verfcheidenheden fpreek,

die dagelyks in menigte , voortkomen of geteeld

worden door de Bloemisten. Zodanig noemen

wy een enkele verandering van de Kleur der

Bloemen 9 die uit Zaad voortkomen , inzonder-

heid van Hyacinthen , Tulpen 3 Anemones en

Ranonkelen : niettegenftaande deeze Verfchei-

denheden door Tournefort zyn opgete-

kend; want alsdan zou het getal der Soorten

byna oneindig zyn. In den Jaarei767 waren

te Haarlem bekend

*5<>
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150 Dubbelde roode. 1
lis

7 LEI

124 Roos- en Vleefchkleurige. jding:

98 Witte,

32 in 't midden geel.

91 met rood gemengeld. 1

88 m.Roos-enVleefchk. *

89 m. Violet- en Purper. I

Dubbelde Purper - blaauwe. * __

^ r t • ui >Hyac
Porfelemblaauwe. j

J

228 1

157
iuihen

103 Agaat en Gridelein dubbelde.

i55Enkeldc Purperblaauwe. |

*25 Porfeleinblaauwe.

48 Agaatblaauwre*

154 Witte.

104 Rood en Roozekïeurige.

5 Geele. i

Dit maakte 5 in 't geheel,
.
tusfchen de ze-

ventien en agttienhondeid fluks Hyacinthen ,

welke , ieder in haar Kleur en hoedanigheid , met

een byzonderen naam getyteld waren (*), en

dus ook onderfcheiden konden worden. Evenwel

is 'er, over de fyne onderfcheiding der Kleu-

ren , in deeze Bloemen , een eeuwigduurend en

niet minder groot Gefchil of Twist, onder de

Bloemisten , dan onder het gros der Menfchen

over de Schoonheid, in dezelven, die groote-

lyks afhangt van den Grond , van de Behande-

ling en zelfs van het Saizoen. Het een en

(*) Mr. Ie Marq« DE St. Simon des Jacththev. ad ctlcem,

03
Ui DlEJU I. STUK,
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Inlei- andere geeft ook een hoogen Steng-, die met
piac, vetle en zwaare Bloemen beladen is, aan fon>

mige Hyacinthen ; gelyk de Gloria Mnndi in

?
t rood en anderen, waar van men een enkelen

Bol op verfcheide duizenden gewaardeerd heeft,

Deeze Dubbelheid , ondertusfchen , was vcor

een Eeuw nog in gcene de minite waarde : toen

hield t men zig alleen op met het zaaijen en

voortteelen van enkelde llyacinthen , en de

dubbelde werden zo weinig geagt als tegenwoor-

dig de volbladige Tulpen. Onder de Ranonke-

len zal het getal der Verfcheidenheden , wegens

de menigte van allerley Kleuren , welke in der?

zelver Bloemen heerfcht , niet minder groot,

hoewel mooglyk zo zeer niet uitgeploozen zyn.

Het getal der Verfcheidenheden onder de

Ooftboomen , ten opzigt van de Kleur en hoe-

danigheid der Vrugten , is ook ongemeen groot

:

weshalve Linn^eus zeer wel gedaan heeft ,

met die allen , onder de Appel- en Peerebcomen
%

by voorbeeld , als ook onder de Perfiktu , Prui-

nien , Kerfen , enz, , tot een enkele Soort te

betrekken , en zyn Ed. drift in deezen is geens-

zins , vooral niet zeer verwerpelyk , gelyk de

Heer Adanson, zeer onbeleefd, den Ridder

voor de Scheenen fmyt (*) ; (niettegenftaande

Ik niet ontkennen wil, dat L i n n &u s wel eens

toe

(¥) Mr. LINN^EUS , par un ze?e tres - tonèamnable ,

3 voulu, en 1735 j fupnmc: toutcs ces Variétés &c« Prtfast*

» CXV.'
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5

tot een ander uiterfle is vervallen, door Soorten In 1
^

1 *

aan te merken als Verfcheidenheden : ) want

Adanson erkent zelf , dat dit een Veld . is

,

daar ieder in volle Vryheid dwaalt (*),

Ongemeen is het getal der Soorten of Ver- baafiw

fcheidenheden van Plantgewasfen 5 in de laatsi^
8^1*

verloopen Eeuw , vergroot. By Theoprastus

waren 'er maar vyf- , by Dioscorides zes-

en by Plinius agthonderd bekend. Zie hier

een Lyst van het begin der herftellinge van de

Kruidkunde af.

In 'tjaar 1546, kende Lonicerus 879

1552, Dodopmeus 884

157c?, Lobel 2191

1587, Dalechamp 273Ï

1596, C. Bauhinus 6000

1694, TOURNEFORT IOI46

1704, Rajus 18655 Soorten

of Verfcheidenheden 5 welken Linn.€us, door

eenen pryswaardigen iever, in 't Jaar 1762 ge-

reduceerd hadt tot ongevaar zeven duizend Soor*

ten. Ik noem deezen iever pryswaardig , om
dat hier door de Studie der Kruidkunde gemak*

kelyker wordt gemaakt,

Cedagte vermenigvuldiging der Soorten is

groo-

(*) Aufll a t'on toujours regarde comme fres-difficüe de

confrater ce qni est Variété & Espéie dans les Plantes, 5?

c'est un Champ ou chacun erre en pleine libene. lh,Hm%

O 4
II. Debi* I. S'jtük*
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Jnlei- grootelyks te weeg gebragt door de nieuwe Ont-

X)ING ' dekkingen van Planten in de andere Werelds-

deelen. De Heer Adanson geeft een Lyst

op 3 om te doen zien , hoe veel nieuwe Planten

door de Reizigers en andere Autheuren , agter-

volgelyk 3 aan 't licht gegeven waren : te weeten

door

P«. Alpinus , in

Marcgr. & Pison

,

HëRNANDEZ,

CoRNUTI

,

Reede ,

pLUMIER ,

Hermannus,

tournefört ,

Sloake ,

Kempfer ,

FEUILLé,

Catesbt, ,

J,
Burmannüs,

J.
Gmelin,

Browne,

Adanson,

t Jaar 1592, uit Egypte, 184

i6i8,uitBrafiI

,

200

3 628,uitMexiko, <5oo

1635, uit Kanada, 60

1678, uit Malabar, 800

1680, uit Amerika, 1000

1687, uit Ceylon, 200

1 700 , uit de Levant, 1 3 50
' 1707, uit Jamaika, 200

1712, uit Japan , 30

1714, uit Peru, 140

3 73i,uitKaro!ina
, $0

1 73 r, van de Kaap, 200

1747, uit Siberië, 200

17 56, van Jamaika, 200

3757 > van Senegal, 300

De Ken- Deeze menigvuldigheid van nieuwlings ont-

SSSÈldï-
,̂e^te en aanSebraSte Plantgewasfen , nader-

N.1US hand nog veel vermeerderd , maakte inzon-

S^'icpaakl.derheid een vaste bepaaliqg der Kenmerken

noodzaakelyk 3 en daar in heeft de beroem-

de Linn^üs het allermeefte uitgevoerd.

De Heer H aller 5 immers , die in dit op-

zigt
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zigt onpartydig behoorde te zyn , fpreekt 'er Inlei.

aldus van. „ De gaapende Kenmerken van DING *

„ T o urnefort, de losfe van Ray, de al

„ te fmaldeelige van Rivinus, de niet at

„ toos echte van Magn oli us , zyn door

„ Hem, uit de Natuur zelve gehaald, zo uit"-

„ voerig opgegeven 3 dat menze in 't vervolg

„ altoos , om welk een Stelzel men wil op te

„ regten 3 zonder misleiding gebruiken zal kun-

„ nen (*)." Dus fprak die groote Man , in 't

jaar 1742 , toen zyn Ed. nog alleenlyfc het

Werk van Linn^üs, over de Gejlagten der

Planten , hadt gezien. Vervolgens heeft de

Ridder , in 't Jaar 1.753", zyn Werk over de

Soorten der Planten , de eerile maal taan 't licht

gegeven , dat naderhand herdrukt, en groote-

lyks vermeerderd, in 't 'Jaar 1762 uitgekomen

is. Hier in zyn de Soortelyke Kenmerken afge-

leid van alle deelen , die niet in de bepaaling

der Klasfen en Rangen komen. Het getal der

Meelknopjes (Antlierod) of Mannelyke deelen

;

derzelver verfchillende evenredigheid , en fa-

menvoeging , 't zy met elkander of met den

Styl en Stempel (Stigma), doormiddel van de

Meeldraadjes (Stamina) , byzondere plaatzing

enz. was door zyn Ed. tot een Grondilag ge-

legd van de Kksjikaak Schikking. Ieder Klas-

fc

(*) J$nnmeratio Stirpium Helveticarum* Gotting. 174? 9

folio, Trxf. p, 30.

oj
IL Deel, I. Stuk.
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Ïnlei- fe werdt wederom In eenige Rangen ver*

DI^G * deeld , naar het getal of de plaatzing der Sty,

ien (Piflilla) en Stempelen of Vrouwelyke dee-

len. Ten opzigt van de Soortelyke Verdeling

zal ik den Ridder zelf dus fpreekende invoe-

ren (*)

„ De Kennis der Planten beftondt weleer in

5>
willekeurige naamen 5 der Geheugenisfe inge-

„ prent > welke 3 daar zy waggelde s door Af-

3 ,
beeldingen onderfteund werdt. De wysheid

„ der Stelzelmaakeren heeft eene Orde uitge*

s , vonden , die het Geheugen zou behulpzaam

5, zyn en de Weetenfchap op vaste Grondfia-

M gen vestigen ; welke wy aan die voornaame

„ Mannen a Gesnerüs, C^salpinüs,
„ BaühinüSj MorisoNj Herman»

? , nüs,Toürnefort 3VaillanïjDil.
„ leniüs en anderen , verfchuldigd zyn.

„ Deeze Ariadnes braad der Stelzelmaakeren %

,, aan de Geflagteïi alleen bepaald , heb ik ge-

3 ,
tragt tot de Soorten uit te ilrekken , derzelver

;, wettige verfchillendheden opgemaakt hebben-

93 de , op dat hier in ook eene zekerheid mog-

3 5 te erkend worden : aangezien alle waare Ken-

99 nisje op die der So,orten rust: want, als deeze

3 , ontbreekt 5 wankelt ook de Hiftorieder Plan-

3, ten , gelyk in de meefte Reisbefchryvingen

9 ,
blykbaar is, Op dat ik, nu 3 de Soorten der

3, Plan,

(*) Vide Praefationem Operis ejus cximii , de Speciebus Plan*

%®ru,m« Ed. Seojnda 3 au^la , Holmia: 1761* Q&ava.
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y Planten my gemeenzaam maaken mogt, ben Inlei-

„ ik, behalve de Laplandfche Bergen, ookge- DI^G *

3, heel Sweeden , benevens een gedeelte van

Noorwegen , Deenemarken , Duitfchland %

Nederland , Engeland en Vrankryk , doorge-

reisd : ik heb de openbaare Krüidhoven
van Parys , Oxfort , Chelfea , Hartecamp ,

Leiden , Utrecht , Amfterdam , Upfal en an-

deren, doorzogt (*)s ik heb ook de Kruid-

„ boeken van Bürser, Hermannus,
„ Cliffort, Bürmannüs, Olden-
5 , LAND, GltONOVIUS, VAN RoYEN,
5 , Sloane,Sherard,Bobart,Mil-
„ LERUS, TOURNEFORT, VmlLANT,
35 JuSSIEÜj SüRIAN, BiECK a BrOW-
„ne, enz. doorbladerd (f). Op myn aanraa-

3 , den hebben zig myne weleer zeer beminde

3, Leerlingen,?.Kalm naar Kanada, F.Has-

3,
selqui.st naar Egypte, P. Osreck naar

55 China, Toren naar Suratte, Solander
3, naar Engeland, Als troemer naarde

v £uidelyke deelen van Europa 3 Martin
3, naar

(*) In die van Tarys , genaamd Ie Jardm Rolal
% bevin-

den z.ig ongevaat 35oo, in die van Leiden 2700, in die van

jkmfterdam en Utrecht ieder aooO , in die van Upfal) iooa»

Soorten of Verfcheidenheden. Adans. Fam* Pref. p. cxLix*

(|) Het Kruidboek (Herbarium vivum) van Toubnefort

bevat 4.000 Soorten , dat van Vaillamt 9.000 Soorten of

la.ooo Verfcheidenheden , dat van jus s ie u ö.ooo Soorten

of 10.000 Verfcheidenheden : dat van Sloane 8 000 en da;t

van Sherard 12.000 Planten, Adans Fam, als boven»

11. dAl» 1. stur.



220 De Lotgevallen
Iklei- *„ naar Spitsbergen, Pontin, naar Malabar,
mNG*

5, Kaehler naar Italië, Forskahl naar

„ de Ooiterfche Landen , P. Loefling naar

„ Spanje, Montin, naar Lapland begeven,

„ en de verzamelde Kruiden aan my medege-

„ deeld. Uit verfcheide Landen , eindelyk ,

„ zyn niet weinig drooge Planten en Zaaden

„ my toegezonden door de Kruidkundigen , my-

a , ne Vrienden , B. J u s s i e u , Adr. van
„ Royen, J. Ges ne rus , enz. Boven-

5 , dien gaf de Heer C l i f f o r t my allen , die

„ hy ' dubbeld hadt ; Lagerstroom veele

3> Oostindifche , Gronovius de meefte Vir-

„ ginifche ; Gmelin u s byna alle Siberifche

;

,<, Bürmannus , behalve veelen van hem

w zelf , zondt my ook de Kaapfchen van O l*

„ denland te bezien, en Sauvages
3, fchonk my, met een zeldzaam en byna on-

5 ,
gehoord voorbeeld , zyne geheele Verzame-

3> ling van Planten : waar door ik 'er geen mid-

,, delmaatige veelheid van bekomen heb,

5 , De Soortelyke verfchillendheden van niet

„ weinige Plantgewasfen heb ik reeds te vop-

3, ren aangetekend , in de Flora Lapponica 3

,3 Suecica , Zeylanica , als ook in de befchry-

3, vingen van de Hortus Cliffortianus en Upn

3, falienfis. Op de zelfde Grondbeginzels zyn

„ te werk gegaan, de zeer uitmuntende Kruid-

je kenners , Gronovius, Royenus,
3, Wachendorf, Gorter, Jacquin,

s, Golden, Hill, Hudson, Gouan,
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^Dalibard, Kramer, Leyser, Inlei*

9, Meese, Lee, le Monnier, Guet- d1ng *

„ t a r d 5
Saüvages, en in niet weinig

„ öpzigten Hallerus, Gmelinus, Al-

,, lionus , Seguier, Scopoli, Ge-

3 , rard, Burmannus en anderen, door

3, wier arbeid veele Soorten duidelyk en vasc

3, bepaald geworden zyn. Deeze Benaamingen ,

33 hier en daar verfpreid , heb ik, ten dienste

3i der genen die zig in de Kruidkunde willen

3, oefenen, raadzaam geoordeeld by een tever-

33 gaderen , de nieuwlings bekomene Planten

3, daar by te voegen en alles tot één Samenftel

3, te brengen : maar, door 't waarneemen van

„ meer Soorten beter Kenmerken ontdekt zyn-

3, de , en bekwaamer Uitdrukkingen verzonnen 9

33 heb ik fomtyds de Verfchillendheden , fchoort

„ te yooren wel aangeweczen , moeten verbete-

„ ren. Weezentlyke Kenmerken voor eeii

3, Soortnaam vast te nellen , is geen gemakke-

,3 lyk werk. Dit vereifcht , naamelyk , een

3, naauwkeurige vergelyking van verfcheide

3 , Soorten , een zeer oplettend onderzoek der

3, deelen , een juifte uitkiezing der verfchillend-

3, heden, en, eindelyk, een bekwaam gebruik

.33 van Konstwoorden ; op dat die Soortnaamen

3, zo kort en vertrouwelyk , als 't vallen kan 9

3, mogen zyn.

„ Doordien ik zo dikwils van de Autheuren

„ was bedroogen , heb ik de Planten , die ik

„ niet gezien had, om geen twyfelagtigen on»

M der
Ut DSSL t I» Sfta t
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Inlei-

5
, der de zekeren te mengen , weg gelaten. Zó

ding. ^ jiet fgmtyds gebeurde , dat een Plant van my
„ niet genoegzaam befchouwd was , óf dat ik

„ een onvolmaakt Monfter bekomen had, dan

3 , heb ik dezelve met dit Teken f gemerkt 9

L op dat anderen dezelve naauwkeuriger onder-

„ zoeken mogten. Üit eene taamelyk zekere

L oprékening befluit ik , dat het getal der Plan-

„ ten ~öp den Aardbodem veel kleiner is, dari

„ men gemeenlyk denkt : zo dat hét 'er naauw-

ij
lyks tienduizend beloopen zaL

„ Nooit ben ik tegen myne tegeftftreevers

$, uitgevaren. Derzelver bittere Scheldwoor-

5, den i bèfchuldigingen , befpottingen , uitjou-

„ wingen , (welke , in alle Eeuweri , de beloo-

j, ning des arbeids van veel voortreffelyker Man»

„ nen geweest zyn ,) heb ik met een genisten

j, Geest verdragen 3 en ik benyd dèzelven aan

35 zulkeii, die ze in 't werk flellen, niet, in-

„ dien zy daar door meer Roem' bejaagen by

b , 't Gemeen. Ik verdraag deeze dingen, wel-

i? ke geen Hoofdhaartje by my van Kleur ver-

„ anderen , en waarom zou ik die önbillykheden

„ niet verdraagen $ terwyl ik van regte Kruid-

5, kenners, en wel van de allergeleerdften ,- daar

j, deeze den Hoed voor moeten ligten, met dé

„ grootfte Lofredenen overladen ben. Een der-

^ gelyke Gunst, vervolgens , aan mynè tegen-

„ ftreevers toe té brengen , laat noch de hoog-

}È te myner Jaaren , noch het Ampt dat ik be-

h kleed , noch myne geaartheid toe. 't Geeri

* my
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h niy van mynen Leeftyd nog overfchiet , zal Inlet-

£ ik gerust aan nuttiger Waarneemingen te kos-DIWG *

>? te leggen. De Zaaken der Natuur hebben

„ dit byzöndere Voorregt, dat , gelykerwys de

j, Dwaalïngen , in dezelven begéan , van nie-

$, mand verdedigd, zo ook de Waarheden, op

,, Waarneemihgen rustende , zelfs van de ge-

d , heele Geleerde Wereld niet vertreden kunnen

t , nen worden,, Ik beroep my derhalve op het

9,
oordeel van de laate Nakomelingfchap."

Behalve de gedagte Methode der Sexen , Van .
Vcrande-

naameïyk Mannelyke en Vrouwelyke deelen ,BeLlSn-
Minnaaryën en Paaring, in de Planten te onder-gn

t

l

(

>

f
i0r

{tellen; 't welk fommigen als belachelyk enADANsoN.*

zelfs aanftootelyk hebben uitgekreeten : zyn an-

deren gantfeh niet geftigt geweest door de ver-

andering Van de Eigen haamen der Plant- en'

Boomgewasfen. Hier in is de Heer Ada n-

son, meermaalen aangehaald, zelf, een groo-

te Tegenflreever of liever Berisper van onzen

Ridder* Hy, die de;Conchy!iënkuhde met on^

bekende Naamen , zonder ©enige overeenkomst

of betrekking , willekeurig gefmeed , heeft

gaan overftelpen ; waar in hem waarfchynlyfc

geen Liefhebber der Natuur zal navolgen

;

durft hier van den grooten Linn^us zeg-

gen , „ dat noch Vrankryk \ noch Engeland %

5 , noch eenige geleerde Natie van Europa, dee-

55 ze 'veranderingen van den Ridder voor goed

i> erkend heeft; zynde dezelven alleenlyk -aan-

„ genomen dcor een klein getal van deszelis

*, Dis-
11. D£EL. I. Sftllié
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Inêei-
3 , Discipelen , en in 't byzonder door zodani-

Ding.
s> gen 3 ais Naamlysten gemaakt hebben , uit

„ zyne Werken gekopieerd (*.).?'

Die be-
Wy zagen 9 kort hier voor 3

verfeheide Au*

rispingen theuren opgeteld 5 die op den zelfden voet te
wede£legd,

werk gegaan zyn als onze Ridder. Hier onder

bevinden zig ten minfte vier Kruidkundigen uit

Vrankryk \ drie of vier uit Engeland 5 zes uit

de Nederlanden ; de overigen uit andere deelerl

van Europa. Geen derzelven kan men eigent-

3yk een Discipel noemen van Linn^üs, en

nogthans hebben de meeflen derzelven zynEd.,

zo niet in de Klasfikaale fchikking, ten minite

in de Benaamingen en Soortelyke onderfcheidin-

gen 3 nagevolgd. De Heer Kramer heeft

een Lyst gemaakt der Planten , door hem in

Neder - Öoftenryk waargenomen , welke vol-

maakt gefchoeïd is op den leest van 't Samenflel

van onzen Ridder 3 zonder dat men echter zeg-

gen kan , dat dezelve uit zyne Werken is geko-

pieerd. Ondertusfchen heeft deeze , zo hy

zegt 5 „ de Methode van Linn^us verkoo-

55 zen te volgen , als de minst onvolmaakte van

„ allen 9 welke tot dien tyd toe uitgegeven

,, waren , en naast komende aan de Natuurly-

„ ke , doordien zy de Gewasfen a die zekere

35 verwantfchap hebben > minst van allen af-

„ zon*

(*) Hs n*ont $té adoptes que par ua petit norabre de

fes Disciples , Sc norament par ceux, qui ont fait des Cata-

logues copics de fes Ouvragest FamilU Prtf, pag, cxxxiy. ,
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# zondert." Zyn Ed. brengt voorbeelden dien- Inlëp

aangaande by. Even zo min kan men de Flora
DINÖ *

Bel'gica van den zeer geleerden Heer Davü)
fc> e Gorter ëen Naamlyst noemen , die üie

de Werken van L ï n n m u s zoude nagefchree-

Ven zyn. Ik zwyg vaü andere 5 niet minder

Uitmuntende Kruidkamers , die de Bénaamin-

gen van L i N n je ü s meer dan deszelfs Klasfi-

Jcaale fchikking volgen , doch niettemin de be-

hoorlyke waarde ftelleri op den arbeid van on-

zen beroemden Ridder. De Heeren G r ó n ö-

vius, van Röyen, H ill , en hoe veel

anderen niet uit de gedagte Optelling, inzout

derheid onze vermaarde Hoogleeraar de Heer

J. BüRMANNüsen deszelfs waardige Zoon eii

Opvolger de Heer N. LBürmannüs, door

zyne in 't jaar 1768 uitgegevene Flora Indica^

als anders, beroemd, kunnen hier van ten bly-

ke (trekken»

Ik wil nu niet omftandig fpreëken Van dé laf-

fe berisping van gemelden Heer J. Burmannus
door AdAi^sön, ten opzigt van deszelfs be*

handeling van 't Werk van Plumier; om
dat die van zelf vervalt. Schoon örize Hoog-

leeraar zegt , dat de Mombin van dien Pater

door LiNNiEus Spondias genoemd werdt *

hadt zyn Ed; doch dien naam geenszins aan 't

hoofd der Afbeelding en befchryving van Pt u-

mier geplaatst , gelyk onze Franfchrrian voóï-

wendt : ja daar is geen Afbeelding van die Plant

door den Heer Bürmannus uitgegeven , en

P wsi
II* D£EI„ I, SltJS.
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lNLEr*watde Jc/zm of Sapota aangaat, deeze Naa-

DlNG. men vind j^ zejfs jn het Register niet. Onze

Hoogleeraar heeft inderdaad meer agting ver-

diend t
door zyne geleerde befchryvingen en

beoordeelingen van zo veele vreemde Gewas-

fen , dan door het uitgeeven van een groot getal

goede Afbeeldingen, gelyk Adanson van

zyn Wel Edele zegt (*).

Wat nu de verandering der Benaamingen 5

door LiNNiEüSj aangaat ; indien daar omtrent

een vaste voet geweest was , onder de Kruid-

kundigen , zou men zekerlyk den arbeid , dien

ónze Ridder daar in ondernomen heeft, minder

kunnen billyken ; dan , wanneer men het Oog

Haat op de verwarring , in dit opzigt plaats ge-

had hebbende. Zyn Ed, is een weg ingeflagen 5

dien niemand voor hem hadt bewandeld : hy

heeft de gebrekkelykheid van veele Benaamin-

gen aangetoond en de Kruidkunde, in deezen,

aan vaste Wetten getragt te binden ; verwer-

pende onder anderen ook alle Barbaarfche naa-

men
T

(*) Zie hier de geheele Plaats. S'il n'est pas pardonable

,

de chanjer des noms fort bons ou au moins pnsfables ,
——

—

ïl 1'cst encore moins de defigurer les Ouvrajes postumes des

Auteurs, en les publiant avec ces noms inpropres, come a

fait M BüHmann (Auteur d'ailleurs fort celebre & tres»

cstimable par nombre de bonnes fignres qu'il a procure'es

aux Botamistes ,) en metant a la tête des figures & descrip-

ties de PLÜiviIEk Ie Synonyme Grec du Pirastir (Ack-

ras) au lieu du Sapota; celui du Prunier (Spondias) au lïetl

de MwMn'i &s.
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men , en die van gëehè betekenis zyii (*) j Ik iNiik

geloof y dat zyn Edi in deezen het algemeen ,
DÏNG*

én inzonderheid de Geleerden * meer pleizier

gedaan zal hebben 3 dan zyn berisper door den

Schryftrant der Franfche Taai , in zyn Werk §

geheel naaf de uitfpfaak en zodanig te verande-

ren , dat men zig fchaamen zoude , in 't fchry-

ven hem dus na te volgen (f). De Heel4

AdAnson is hier geheel tegen k gemeens

gebruik aangegaari * 't welk hy in onze Ridder

zo fterk afkeurt (|)i En 3 dat de veertieii

Grondftellingen 3 op welken dezelve die ver-

ari'

(*) Zie LiNN^Ji PhilbSt Botanica i6ö > &e.

(f) Hy voorbeeld , met te ipellen cha\e\ &?/&*, telhjMs >

in plaats van thaque
, faeique i quelq'üns : ufajt; 'm plaats

1

van «/tf£e .* aranjentens , in plaats van drr'éngemeps i rö»

r«&$ in plaats van tortide ; l'Emisfere $ in plaats van f"if£

tnisphêre > enz. Dit maakt zyn Werk fomtyds onverdaan*

baar ; gelyk wanneer hy zegt ^ U Metode parfète & ft elïè

sxije U conèsfmce ; chacune des Jidnces $ in plaats van fckn*

t'es ; fote in plaats van fotie / vera ± in plaats van verra^

Van hóe veelé Plahten zyn dus door hem niet de Naameri

bèlachelyk opgegeven : by voorbeeld Jenjanibres § Salikefea $

Chatèfiers %
KoruUs , Sumfuton $ Vacbthiorfia , e»zi maakén-

kende dus de oude Naamen j zo wel voor Geleerden als on-

geleerden , byna önverftaanbaar : gézweegen nog de menigte

van nieuwe monftreufe Naamen ^ door hem uit een zélè

ifès = eoniamnable gefmeed*

(4.) Enfin par 14 axiomes, peii fóndes (Pbil. Êoi p> 160J
M» Liiinacus a trouvé Ie fecrer j de bouleverfer Sc dé chan-

•jcr la plupart des noms les plus refus en Botanike Si iti

Medecine , &c, P«'f4 p» txxxni»

p §

H. Dist* h silrts»
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Inlei- anderirtgen in de Naamen der Plantgewasfen ge-

ding. maakt heeft , weinig grond hébben * zou hem nog

te bewyzen flaan.

Famüiën De Heer Adanson verbeeldt zig, dat de

Ic"gens
n

r.

n
Natuurlyke 'Methode geen herfenfchim zy, ge~

danson, lyk fommigen gewild hebben , en , zo hy dezel-

ve niet getroffen heeft , meent hy 'er het naafte

aan gekomen te zyn $ met zyne 58 Familiën,

in welken de 161 5 Geflagten , welken hy ge-

field heeft , zyn gefchikt , om door onderfchik-

king de 18000 Soorten of Verfcheidenheden

van Plantgewasfen, welken 'er opgegeven zyn,

te bevatten. Hy denkt dat 'er nog vier of zes

honderd Geflagten , en misfchien wel agtticn •

duizend nieuwe Soorten te ontdekken zyn op

den Aardbodem. En , fchoon dit alles op ge-

ïieuglyke denkbeelden berust , zal ik doch hier

een Lyst van zyne Familiën opgeeven, mids de

moeite befpaarende van dezelven te verduit-

fchen.

i.Bisfus.

1 Champignons.

3.Fucus.

4. Epatikes.

5. Foujères.

6t Palmiers,

7. Gramens.

8 Liliafées.

9. Jen jambres.

10, Orchis r

ii,AriftoIoches»

n.Eleagnus.

iS.Onagres, -

14. MIrtes.

15. Ombelliferes.

16 • Coropofées.

i7.Campanules.

18. Briones.

19. Aparines.

10. Scabïeufes.'

21. Chrevrefeuilles

22.Aireles.

23. Apocins.

24. Bouraches»

25.Labiées»

26. Vervenes.

27.Perfonées,

28.Solanons.

29. Jasmins.

30. Anagallis.

31. Salikaires»

, 32. Pourpiers.

33. Joubarbes.

34- Al-
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34. Alfines.

35.Blitons.

36. Jalaps.

37. Amarantes.

38.Espargoutes.

39 Perfik aires.

40. Garou.

41. Rollers.

42. Juju6iers.

43. Legumirieufes. 52. Cruciféres. -Inlei-

44. Pistachiers,

45.Titimales #

4ó*.Anones.

47.Chatefiers.

48.TilleuIs.

49. Geranions.

50. Mauves.

5i.Capriers.

53.Pavots.

54, Ciftes.

55.RenoncuI

56* Arons.

57.P1DS.

sS.Mousfes*

DING,

Zo men de onderfchikking der Geflagten na*

gaat, zal men daar in geen minder ongerymd-

heid befpeuren, dan die, welke in deeze fchik-

icing der Familiën aandonds in 't Oog loopt, By
voorbeeld , de JS

Tymphcsa 5 Afarum , Hydrocha-

ris zyn in de Familie der Aristolochice geplaatst >

welke byna niet dan door de Bladen overhoeks

(Folia alterna) te hebben a
' van de Familie der

Orchis verfchillen moet. In geene van deeze

beide Familiën zou een Corolla plaats hebben ,

maar de Bloem, zit op
J

t Ovarium,, Andere

Aanmerkingen op deeze Methode te maaken ?

gaa ik voorby : te meer , dewyl de Autheur er-

kent, dat 'er nog veele verbeteringen en ver-

meerderingen in kunnen plaats hebbeo : gelyk

ook zyne befchryving van alle de gedagte Fa-

miliën, in één Boekdeel in Oclavo, zeer Op*

pervlakkig is , te meer om dat 'er zo verfchil-

lende Gewasfen in ééne Familie byeen gevoegd

zyn , dat 'er niet gevoeglyk van die allen te ge-

lyk gebroken kan worden. In de Familie der

F 3 tfau-

IJ* Peel, I, Stuk»
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Ï$lei- $fmm 9 anders Maïvacêes-, of Planten die naar

£HÉ* de jjfa/va geiyken , by voorbeeld , worde on,

der dezelyen gefproken van de Baob.dk , den

zwaarften Boom mooglyk die 'er bekend is ,

groeijende aan de Kust van Senegal ; een Boom
die een Stam heeft van 25 Voeten en daar bo-

ven dik, en een Kroon van 150 Voeten mid-

dellyn; als ook van de Ceiba , die eenen Stam

beeft; van 12G Voeten hoogte. Men begrypc

ligt , hoe deeze Reusagtige Boomen , in eene Na-

tuurlyke Familie i by de Kaasjesbladen ftroor

leen!

Rangen De Heer Guettard , door wien in 't

ï^j^
ÜET

"jaar 1747 5 en dus zestien Jaaren vroeger , een

Lyst der Plantgewasfen > die natuurlyk omftreeks

Estampes 3 Orleans en in andere deelen van

Vrankryk groeijen b door zynen Grootvader

Descurain opgemaakt , met zyne Aanmer-

kingen uitgegeven werdt (*) ; fpreekt noopens.

zyne behandeling ten dien opzigte aldus. „ Wat
„ de fchikking aangaat , heb ik die gene ge-

S3
yolgd 3 welke de Heer Linnjeüs ons op-

„ gegeven heeft in zyne Brokken der Kruid-

r kunde (f) ; 't welk byna uitkomt op het

v Stelzel van Tóürnefort. Ik heb 'er

» maar

(*) Onder den naam van Obfervmms fur Ut Plmtes par

^onfr, quettar^. Paris 1747*

(t) Fra^mens <k Botanique* Ik denk dat zyn Ed, ds

Mrfg'fTfyfii Metbddi nafuralis , die in de Clasfis Plantarm^

$iw*u Anno 1738, uitgegeven zyn, zal bedoelen»
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, 3 maar eenige veranderingen in gemaakt, wel- Inlei-

5 , ken myne Waafneemingen fcheenen te ver- O 1^.

5 5 eifchen. De Orde van deü Heer LiNNius
6 heeft my met deeze Waarneemingen veel*

3 , beter gefcheenen te ftrooken , dan alle Stel-

3, zeis van Kruidkunde $ die tot nog toe aan 'c

3, licht gegeven zyn. Dus bemerkt men wel 5

3, dat ik niet voorwend een nieuw Stelzel te

5 , geeven , maar dat ik my van de fchikking be~

-3, dien , welke my de Natuurlykfte voorgeko-

3, men is , om Waarneemingen wereldkundig

3, te maaken , welke dienen kunnen , om een

3, naauwkeuriger en algemeener Stelzel te for-

5 , meeren." Voorts fpreekt hy van de Klieren

en Haairtjes , voorheen gemeld * en merkt * zie

aan , dat zyne Waarneemingen daar omtrent
Wa(ïz

'
S7'

hem gediend hebben om Onderdeelingen te

maaken in de Rangen van Linn^eüs. Som-

mige Rangen , echter , zyn door hem uitgedagt

en afgeleid van de gedagte Haairtjes of Draad-

jes, die men op de agterzyde der Bladen vindt.

Zy volgen elkander aldus.

1. Champignons* 6. Orchis. i r, Juliferres,

a.Algues, 7-Liliacèes. 11. Utriculaïres*

3.Fougeres. 8,Graminèes. 13. Papilionacèes.

^Mousfes. 9' Visqueufes. i,\. Tithymalcs.

5, Aquatiques. 10, Farineufes (*). 1 5. Ancmonèes.

16. Ro-

(*} Deeze hebben geen Kliertjesals Gerfte maar als Geerst-

koorntjes (Glandes m'ili&ires)*

11. de*l» i. Stbk»
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InLei- jö.Rofacèes. 26. Dipfacèes. 35. Papavers»

ï>l$Q*a 17. Pomiferres. 27. Columniferr, 36» Oeillettèes*

jg.Lapacèes, 28.Cruciferres, 37.Infund1bulifo.rm,

o 19.Campanulrfes.29. Mal vacces, 38. Cynarocephales»

20, Apocinèes» 30. Hyperic^es 39. PI. a Fleurons,

si^Aparinèes. 3i.Masquèes. 4Q.Radièes.

22.ümbellifem32.Veroniques, 41, PI. a demi-Fleur,

23. Borraginees* 33 \ Labiées.

24. Porcellinèes.34.Cucurbitacée^.

25. Lyfimachècs»

Ik heb de Naamen deezer Rangen niet goed-

gevonden te vertaaien \ om dat de meeflen iót

zig zelve blykbaar zyn i en dat het my ook de

moeite niet waardig is voorgekomen. Inderdaad,

wanneer men op de verfchillende Plantgewasfen,

die in fommige Rangen t huis gebragt zyn , en

cp de geringe onderfcheiding van eenige nieuwe

Rangen , hier door den Heer Güetta irn

tusfchen die van Linn^üs ingevoegd 5 agt

geeft , dan zal men dit niet voor een Natuurly-

ke maar voor een zeer Onnatuurlyke Methode

erkennen moeten. Men vindt dus de Heide

{Erica) in de zelfde Rang geplaatst met de

Donderbaard of Huislook ($edum) en dergelyke

Sappige Planten 3 onder den naam van Porcelly

nées > om dat derzelver Kliertjes naar de Blaart-.

jes pf Puistjes , welke in zekere Kwaal, in 't

Fi*anfch la Porcelaine genaamd , op de Huid
der Menfchen zig yertoonen > gelyken zouden |

JDq



DER KrüIDKUNDE, 233

De Engelfche Heer Doktor H 1 l l , reeds in Inlei-

verfcheide opzigten bekend in de Natuurlyke DI^ G -

Hiftorie, heeft, nu dertien of veertien Jaar ge- samjnftefc
*••- o- van Dr.

leeden een Werk begonnen uit tegeeven, datHiu».

nog vervolgd wordt. Hy noemt hetzelve : Het

Samenftel der . Kruidkunde , of een Reeks van

Proeven en Waarneemingen 3 jirekkende om het

inwendige Maakzel en Leven der Planten , der*

zelver Groeijing en 'Foortteeling , te verklaaren ,

piz. Bevattende tevens eene nieuwe Ontleedkun'

de der Planten. Alles uit de Natuur alleen (*)

Dit Werk wordt gedrukt in groot Folio, en

ten keurigfte uitgevoerd , bevattende boven-

dien een menigte van Plaaten , die dit alles op-

helderen. Zyn Ed. fpreekt dus van de Metho-

de der Sexen. 55 In 't Jaar 1735 gaf Li n»

,, NiEüs, boven alle Lof verheven , na vrug-

3, teloos zyne nieuwe Denkbeelden in Engeland

„ voorgefleld te hebben , in Holland dat S&
„ menftel der Plantgewasfen uit 3 't welke de

„ Kenmerken der Klasfen afleidt van de Meel-

3 , draadjes (Stamina) en den Styl (Pistühim) ,

33 en alle de deelen van de Bloem gebruikt toe

„ onderfcheiding der Gellagten. Dit Samen-

p ftel is ^ «de volgende vierentwintig Jaaren i

3> langs.

{*) The VEGITABLE SVSTEM, or a Series of Experfments

and Obfervations , tending to explain the internal Stru&ure

and the Life of Phnts , their Growth and Propagation, &c»

Including a new ANATOMtf OF PLANTS, The whole from

Mature only. London 1759»

P-5
ÏLDMSI.I.STUK.
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Inlei.„ langs hoe meer gevestigd geworden, en, in.

dijsg. ^ ^jen Wy on2e Gjsfing mogen bouwen op des-

53 zelfs Waarde, zal het in Wezen blyven,

3, (zelfs al werd 'er eene Natuurlyke Methode

3, uitgevonden 5) zo lang de Weetenfchappen

3, beftaan." Niettemin (lelt gezegde Doktor

eene verdeeling der Planten voor , welke op

derzeïver Ontleedkunde zou gevestigd zyn , en

wel in zeven Familicn , als

l. De Kampernoeljes of Paddeftoelen , die nceh

Bladen noch zigtbaare Bloemen hebben.

%i De Wieren , die geheel Bladerig zyn.

3. De Mos/en , wier Blaadjes verlangingen

zyn van den binnenften Bast.

4. De Garens . die haar Bloemen op de Rug
draagen.

5; De Grasplanten, met onverdeelde Bladen

en Halmen.

6. De Palmboomen , draagende de Bladen al-

leen aan 't bovenfte van den Stam.

7. Alle andere Kruiden , niet . tot eene der ge«

dagte Familien behoorende.

Van deeze Familien brengt de gedagte Heer

In zyn Eerfte Deel , van ieder een Voorbeeld

tot opheldering van het verfchil , door Ontleed-

kunde ontdekt , in Afbeelding en befchryving

te berde : gaande dan vervolgens over tot de

befchryving der Plantgewasfen , volgens de be*

fiaamingen van Li NN-fius, door een menigte

Afbeeldingen opgehelderd : zo dat dit zyn

Werk*
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Werk, van 't welke reeds twintigen meer Boek» Inleii

deelen van bekwaame dikte, in Folio, het licht
DÏNG

* v

zien , door den tyd een geheele Bibliotheek der

Kruidkunde zal uitleveren.

L 1 a n M u s fielt , in de Twaalfde Uitgaave Nieuwe

van zyn Samenftel der Natuur , wederom een^^jg
JSfatuurlyke Schikking voor , die my niet minder

behaagt dan de voorgaande. De Plantgewas-

fen (zegt zyn Ed ?) worden gemeenlyk in drie

Stammen onderfcheiden , naar dat zy de

Zaadblaadjes of Zaadkwabben enkeld , dubbeld

pf in 't geheel niet hebben» Hy fteltze dus op,

Monocotyledones : Fruges : 1, 2, 3,

Dicotyledones ; Plantas: 4,5.
Acotyleboises : Cryptogama : 6 , 7 , 8 , 9*

Debygevoegde Cyferletters zien op de volgen*

de Verdeeling in N a t i ë n , uit welken de Inge*

zetenen van het Ryk der Planten zouden famen*

gevloeid zyn ; als

ï, PalmboomeNj die een Bloemjleng en

Frugtfcheede hebben» Deeze worden aan-

gemerkt als Indifche Vo.rsten, uit-

muntende door hunne ontzaglyke hoogte

en een enkelen ongetakten blyvende Stam

,

die met altoos groenend Loof gekroond

is. Zy*draagen een ryken\Schat van Vrug-

ten^ die Foedzel verfchaffen aan de voor-

mamfie Dieren en den Menfch.

2. G E A $r
1T, Pss*,. ! swm*
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Inlei- 2. Gr asplanten ', die Kafagtige Hal

ding. men hebben. Deezen merkt hy aan als 't

Gemeene Volk, het Land bewoo-

nende , en dus als Landlieden , de kragc

en (leun des Ryks , die , hoe meer zy be-

ihoeid en vertreden worden , hoe meer in

getal toeneemen. Zy leveren Voedzel uit

aan de meejle Menfchen en Beejlen.

3» L e l 1 ë n , met Bolwortelen. Deeze wor-

den als Hovelingen aangemerkt 5

praalende met heerlyke Statiekleederen,of

liever als P r i e s t e r s , de Gewyde Bos- 1

fchen bewoonende , 0772 tot glorie van het

Ryk te flrekken.

4. Kruiden des Velds, een Jaarlyks Ge-

was maaiende , van veelerley gefialte. Dee-

ze flrekken , door haare menigvuldige

Smaak , Reuk en Kleuren , tot algemeen

gebruik. Zy werden aangemerkt als de

Edelen in het Ryk der Planten.

5. Boomen, die de Bosfchen uïtmaaken ,

van den Rang der Edelen, doch met een

blyvende Stam , en derhalve de S t a a-

i
ten. Men vindtze omringd door hunne

Dienaars en befchut door een Wagt van

Soldaaten, dat die Doornagtige Gewasfen

zyn , welken zig dikwils om de Stammen

en Takken fbengelen. Ook ontbreekt het

hun niet aan Tafelfchuimers , die hun geen

voordeel doen , te weeten de Bygewasfen^

Zy breeken den Wind, geevm Schaduw aan
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de Menfchen en Viervoetige Bieren en huis- Ixttv

vesting aan de Vogelen, terwyl hunne Vrug- Dll* Q *

ten ten algemeenen dienfle ftrekken.

& Vareks, die 't Zaad op de Rug draa*

gen. Deeze, als Werklieden aan- .

gemerkt 3 bereiden den Grond voor de Na-

komelingen.

7. Mossen, met gefchtibd Loof en Huik-

jes op 't hoofd : dus als S l a a v e n voor-

komende , die fchraal zyn en honger ly-

den , moetende zig behelpen op plaatfen *

welke voor de anderen onbekwaam zyn.

Deeze befchutten de Wortels der Boomen en

Kruiden > zo voor den Vorst als voor ds

brandende Zonnefchyn , en tevens voor te

groote l ogtigheid in 't Voorjaar en ds

Herfst. Zy verzamelen ook eene vrugt*

baare Aarde tot mesting den Landeryèn*

8. Wieren , in 't Water woonende \ byna

ongekleed 3 zonder optooizel of fraaiheid ,

en dus als Duikelaars befchouwd

Zy toonen zeldzaam Bloem of Vrugt.

9. Paddestoelen, 't U 1 t s c h o t <Jes

Ryks , dat zig niet toelegt dan op fteelen

en jooven , leevende doch alleen van 't

Vuil en Uitwerpzel der andere Planten of

van derzelver Krengen. Zy komen in de

Herfst te voorfchyn, en dus als 't wave in

de Nagt , als de anderen flappen,

Hoe fraay ook deeze Natuurlyke Methode

mag
IL DEEfcrt I. STUTS»
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ÏnLei- mag uïtgedagt en höe aartig met Zififpeelïngen

&ING. verrykt zyn , komt my niettemin de Schikking

wat onregelmaatig voor* Ónze Ridder laat

de Gtasplanten volgeü op de Palmboömen , en

dit alleen , om dat zy daar mede overeenkomen

in de manier van uitfchietinge der ZaadfprüitjeS

en in 't getal der Zaadkwabben of Zaadblaad-

jeSó Immers $ indien deeze een regt Kenmerk

tot onderfcheiding waren 5 dan moefl-en zy in al=

ie Planten plaats hebben* Ik beken wel 3 dat

even 't zelfde gezegd kan worden ten opzigt

van de Bloemen en derzelver Teeldeelen ; doch

die Planten 5 waar in men geefi Vrugtmaaking

ontdekken kan , worden te regt in ééne Klasfe 5

op 't end geplaatst 3 in de Methode der Sexem

Hier zouden vier Klasfen zyn 3 zonder zulke

Zaadblaadjes. Ten anderen zie, ik niet, waar

de Heellers gevoeglyk t'huis gebragt kunnen

worden, volgens de gedagte fchikking, en der^

halve zal ik hier een VoorïMling doen van

deeze

Naïüürlyïce Methode*

ta Klasfe. Palmboom en. Die een Bloemt

fteng en Vrügtfcheedé hebben , mét

een hoogen ongetakten Stam-, ge^

kroond met altyd groenend Loof.

ê» mmmm BooHen, Alle andere zonder on<*

derfcheid , doch nader verdeeld kun-

nende worden*

^Klasfc
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3. Klasfe. Heesters» Die maar een klei- Inlei«

neii Stam hebben , ofTakswyze uitDING »

den Wortel fpreiden, en wier Ge*
was oyerblyft,

4, Kruiden. Die een Jaarlyks Ge-

was maaken vanveelerley Geftalte*

't zy met een al of niet overbly*

Venden Stoel of Wortel.

5* ——. Bol planten, Deeze zytt door

den Bolagtigen Wortel kenbaar.

6„ . n- Gr as planten* Die Halmen

draagen en waar onder dus alle Soor*

ten van Koorn begreepen zyn«

7. w— Varens. Die geen Bloem heb-

ben en 't Zaad op de Rug,

8, ,„ Wieren, Die in 't Water huis*

vesten, todnende zeldzaam Bloem

of Zaad.

9# ——^ Mossen. Die als uit gefchübde

Blaadjes befkan en Huikjes hebben

op de Zaadfteeltjes.

10. > Paddestoelen* Een Gewas

op zig zelve, zonder Blad ofLoof*

Deeze Methode is , in 't hoofdzaakelyke \ zeet

weinig van die van L 1 n nM ü s verfchilïende ;

dan alleen door het invoegen van de Klasfe def

Heefteren , welke myns oordeels niet wel tot

de Boomen of Kruiden kunnen betrokken

worden» Dus zal de Hoofdverdeeling van X
Ryk der Planten veel meer met die van x
Ryk der Dieren , als welke insgelyks van blyk-

baa*
ii. Dïex.. I. srm<

1
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Ïnleï- baare verfchillendheden , die iedereen weet tn

dlng*
njet ver te zoggen heeft, afgeleid is, overeen-

komftig zyn. Ook behoeven dus die edele Palm*

boomen niet als uitfchot agteraan gevoegd te

worden (*) , maar kunnen een gevoeglyke plaats

bekomere De Rangfchikkingen zouden dan ,

naar de Omilandigheden , van de Bladen , Bloe-

men of Vrugten , kunnen afgeleid worden ; doch

het zal beter zyn , daar in de Methode te volgen

van onzen Ridder, die het Tweede Deel van zyn

Samenstel der Natuur volgens de Teeldee-

len der Bloemen onderfcheidt ; hoewel zyn Ed.

in de Palmboomen de gedaante van het Loof

daar toe gebruikt heeft , gelyk wy vervolgens

zien zullen.

Komende dan tot ontvouwing van de Metho-

de der Kruidkunde , op de Sexen der Planten

door den wyd beroemden Linn^üs geves-

tigd , zo zal ik hier eerflelyk opgeeven zyneü

Sleutel van hét Stelzel der Sexen.

De Bruiloft der Planten is openbaar of hei-

melyL Hier door verftaan wy de werking

der Plantgewasfen tot Voortteeling of def

Bloemmaaking.

De Openbaare Bruiloft heeft plaats, wanneet'

de Bloemen duidelyk zigtbaar zyn voor 't

bloote Oog. Dezelve gefchiedt

Een-

(*) Zy ftaari du*, in de Twaalfde Ultgaavt vati het Sa-

ttienftel der Natuur t nog als een Aanhangzel , en volgen <hsi

öp de allergeringftc Mos- en Schiinmelplamen»
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Ëenbeddig. Daar de Mannetjes en Wyfjes op Inlef-

een zelfde Leger rusten. Dat is , daar alle
DÏNG «

Bloemen Tweeflagtig (Hermaphtoditi) zyn,

bevattende zo wel de Meeldraadjes als de

Stylen. Hier in heeft plaats eene

/"Afzondering , wanneer de Mannetjes elk op

zig zelve flaan , zynde de Meeldraadjes niet

famengegroeid , en dit gefchiedt

f Onverschillig , als de Meeldraadjes

j
van onbepaalde langte zyn , waar uit

voortkomen de Klasfen van1

I

j \<
J

TETRANDRI A, 4. D ECANDRIA,

| I
Pentandria, 5»D0DECANDR1

I

MONANDRIA. I, HEPTANDR1A. 7«.

DlANDRïA» 2, OCTANDRIA» 8»

Triandria. 3. Enneandria» o.

Pentandria, 5» Dode c andria. ii«

HEXANDRIA. 6* ICOSANDRIA. 12*

P OLVANDRI A. 13*
I

^ Ondergeschikt 3 wanneer twee Meel-

J draadjes altoos korter dan de anderen

zyn , waar uit de Klasfen van

I DlDÏNAMIA, 14»TETRADYNAMIA,I5,
I

Wereênicing, wanneer de Mannetjes naby

elkander en famengevoegd zyn ; de Meel-

draadjes naamelyk ondereen, of met den

Styl of 't Vrugtbeginzel.3 als in de Klas-

fen van

MONADELPHIA. ï6. POLYADELPHIA, lS'.

DlADELPHIA» l?. SYNGENESIA, l£.

GVNANDRIA, 20.

Tweebeddig* Als de Mannetjes en Wyfjes

HU DW. I»Stük« Q tf"
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Inlei- afzonderlyk geplaatst zyn ; te weeten 9 dat 'er

ding. Mannetjes- en Wyfjes Bloemen voorkomen

i

.

in een zelfde Soort ; 't zy op een zelfde of

op byzondere Planten 3 en dit maakt de Klas*

fen van

MONOIKIA. 21. POLYGAMIA. 23.

DlOlKIA. 22.

De Heimelyke Bruiloft heeft plaats, wannee^

de Bloemen met het bloote Oog naauwlyks,

zigtbaar zyn , en deeze zyn gebragt in de

Klasfe der
Cryptogamia. 24.

Dit alles zal zig nader verklaaren door de

volgende

Kenmerken der Klassen. Zie Plaat II. (*).

I. Klasfe* Monandria. Eenmanmge.

Een Meeldraadje in een tweeflagtige

Bloem 5 Fig. i.

IL Klasfe. Diandria; Tweemannige.

Twee Meeldraadjes in een tweeflagtige
1 Bloem , Fig. 2.

III. Klasfe. Triandria. Driemannige.

Drie Meeldraadjes in een tweeflagtige

Bloem, Fig. 3.

IV.

(*) Tot het opmaaken ran deeze Plaat is gebruikt de Ori-

gineele gekleurde Afbeelding van de Sexen der Planten , in

flaK9 t
te Leiden in 't jaar 1736 door Ehret uitgegeven»
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iV.Klasfè* Tetrandria. Viermanmge. Inlëi*
ding*

j

Vier Meeldraadjes in een tweeflagtige

Bloem , Fig. 4* maar, zo 'er twee naast

aan elkander korter zyn , dan behoort die

Plant tot de Veertiende Klasfc.

V.Klasfe. Pentandria. Vyfmannige.

Vyf Meeldraadjes in een tweeflagtige

Bloem', Fig. 5#

VI. Klasfe. Hexandria* ZesmanmceI

Zes Meeldraadjes in een tweeflagtige

Bloem , Fig. 6 : doch zo 'er twee van ,

tegenover elkander ftaande, korter zyn,

dan behoort die Plant tot de Vyftiende

Klasfe.

VIL Klasfe, Heptandria. Zevenmannige.

Zeven Meeldraadjes in een tweeflagtige

Bloem, Fig. 7.

VIII. Klasfe. Octandria. Agtmannige.

Agt Meeldraadjes in een tweeflagtige

Bloem, Fig. 8.

IX. Klasfe. Enneandria, Negenmannige.

Negen Meeldraadjes in een tweeflagtige

Bloem, Fig. 9.

X.Klasfe. Decandrta» Tïenmannige.

Tien Meeldraadjes in een tweeflagtige

Bloem , Fig; 10.

O 2 KL Klas-
H. DIK., I. Stuk*
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JNLEI* XL KI. DODECANDRlA.TwAALFMANMGE.
PIJNG.

Twaalf tot negentien Meeldraadjes in een

tweeilagtige Bloem, Fig. n.

XII. Klasfe. Icosandria. Twintigmannige.

Twintig en ook wel meer Meeldraadjes,

zittende niet aan het Bïoemkasje, maar

aan de binnenzyde van de Kelk, Fig. 12,

XIII. Klasfe. Polyandria. Veelmannige.

Van twintig tot duizend Meeldraadjes ,

in het Bloemkasje ingeplant , in een

tweeilagtige Bloem, Fig. 13.

XIV. Klasfe. Didynamia. Tweemagtige.

Vier Meeldraadjes , waar van twee langer

zyn en twee korter ; de langfïen naast el-

kander ftaande. Fig. 14.

XV. KI. TetrAdykamia. Viermagtige.

Zes Meeldraadjes , waar van de vier lan-

ger zyn ; dan twee tegenover elkander

ftaande. Fig. 15.

XVI. KI. Monadelphia.Êjskfleroederige

De Meeldraadjes zyn van onderen famen-

gegroeid , of komen uit één Lighaam
voort. Fig. i6.

XVII. KI. DlADELPHI A. DüBBELBROEDERlGE.

De Meeldraadjes komen uit een dubbeld

Grondftuk voort. Fig. 17.

XVIII, Klas-
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XVIII. KL Polyadelphia. Veelbroeder ige* Inlei-

ding.

De Meeldraadjes komen voort uit drie of

meer afgezonderde Lighaarnen, Fig. 18.

XIX. Klasfe. Syngenesïa. Samenteelige.

De Meeldraadjes zyn met de Helmpjes 3

zelden met de Draadjes,, famengegroeid

tot een Cylinder. Fig. 19.

XX.Klasfe. Gynandria. Manwyvige.

De Meeldraadjes zitten op den Styl of

Stamper. Fig. 20.

XXI. Klasfe. Moinoikia. Eenhüjzige.

Men vindt Mannetjes- en Wyfjes- Bloe-

men op eene zelfde Plant. Fig. 21.

XXII. Klasfe. Dioikia. Tweehuizige.

Mannetjes- en Wyfjes Bloemen op ver-

fchillende Planten van eene zelfde Soort.

Fig. 22.

XXIII. Klasfe. Polygamia. Veelwyvige.

Tweeflagtige en Mannetjes- of Wyfjes-

Bloemen in eene zelfde Soort. Fig. 23.

XXIV. Klasfe. Crypïogamia. Geheim-echte,

De Bloemen binnen de Vrugt of op een

byzondere wyze verborgen. Fig. 24.

Tot de Onderdeeling der Klasfen heeft onze verdeeiing

Ridder in de eerde Klasfen 9 van I tot XIII 5

inRansen *

gebruik gemaakt van het getal der Stylen ofStam-

pers , of van derzelver Stempelen , indien de

Q 3 Styl

n* Df.hu h Stuk»
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Inlei- Scyl ontbreekt 3 dat is van het getal der Vrou*

piac. wc]y^e Deelen of die tot de Vrugtbeginzels be-

hooren. Dus heeft men aldaar Rangen van

MONOGYKIA , DlGYNIA, TrIGYNIA, Te*

tuagynia, Pentagynia, &c. Dat is

EEN\V\VIGE 5 TWEEWYVIGE 3 DRIEWYVIGfe %

Vierwyvige, Vyfwyvige, enz.

In de volgende Klasfen heeft zyn Ed, een an»

dere onderfcheiding i gelyk noodzaaklyk was ,

gebruikt ,- te weeten de Planten van de XVI,
XVII, XVIII , XX 9 XXI , XXIIfle Klas.

fen $ heeft zyn Ed f in Rangen verdeeld naar het

getal der Meeldraadjes of Meelknopjes , en dus

der Mannelyke deelen : zo dat daar onder

MONAKDRIA , DlANDRIA, TrIANDRIA ,

&c* dat is

Eenmannice, Tweemannïge, Drieman-
jïige, enz. zyn.

De Veertiende en Vyftiende Kïasfe zyn naar

het verfchil der Zaadhuisjes verdeeld , maar de

Negentiende heeft een andere Onderdeeling ver*

eifcht. In deeze Klasfe komen de Planten ,

wier Bloemen door Tousnf.foht in Flores

fioscukfi 3 femi -fioscukfi 6? radiati onderfchei-

den zyn , en waar van die beroemde Kruidken^

ncr drie Klasfen maakte. Dezelven zyn alhier

ondereen gemengd , doch onderfcheiden naar de

gefchapenheid der Bloemetjes, die het Hoofdje

of den Knop van den Bloemfleel fameniiellen.

Pecze famenvoeging wordt van Linn^üs,
F*
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Polygamia of Veelwyvery gëtyteld, en zyn Ed. In lei

maakt den Eerfïen Rang van eene dus o.

PoLYGAMIA,iEQUALIS ofEGAALE VEELWYVERY,

Wanneer alle de Blommetjes tweeflagtig

zyn 5 dat is , zo wel een Styl en Vrugtbe-

ginzel als Meeldraadjes hebben. Vervol-

gens fielt zyn Ed. eene

Polygamia spuria ofEAST£RD-VEELwYvERY.

Wanneer het midden wordt beflagen van

dergelyke Blommetjes , .dpch de Rand of

Kroon enkel beflaat uit Vrouwelyke , en

zulks op driederley manier.

i Polygamia superflua of Overtollige

Veelwyvery.

Wanneer de Vrouwelyke Blommetjes in de

Rand zo wel Zaad voortbrengen als de

Tweeflagtige in 't midden van de Bloem-

knop,

2, Polygamia früstranea of Vructelooze
Veelwyvery.

Wanneer de Tweeflagtige Blommetjes , in

't midden , vrugtbaar zyn , doch de Vrou-

welyke i aan den Rand, wegens gebrek van

den Stempel 5 onvrugtbaar.

q. Polygamia necessaria of noodzaakly-

ke Veelwyvery,

Wanneer de Tweeflagtige Blommetjes , om
de zelfde reden 5 onvrugtbaar zyn , doch de

Vrouwelyke 3 aan den Rand, Zaad voort -

brengen. Q 4
II, Deel, ! Stuk»
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Inlei- Eindelyk heeft 'er ook plaats eene

ding.
pOLYGAMIA SEGREGATA of AFGEZONDERDE

Veelwyvfry.

Wanneer verfcheide Bloemdraagende Kel-

ken vervat worden van een gemeene Kelk>

om een enkele Bloem uit te maaken.

Ook is by die van deeze Rlasfe nog ecu

Rang gevoegd onder den naam van

MONOGYNIA Of EeNWYVIGE.

Wier Bloemen in gefteldheid .der Teel-

deelen tot deeze Klasfe behooren, fchoon

het geene Samengeftelde , maar enkele Bloe-

men zyn
jj
gelyk de Vioolen > Balfaminaas 5

Flos Cardinalis 5 enz (*).
'

De XXIII. Klasfe 4 welke zelf den hoofdty-

tel van Polygamia voert , is in drie Ran-

gen van Monoikia \ Dioikia en Trioikia ver»

deeld ; naar dat de Bloemen van verfchillende

Sexcn zig op eene , twee of drie Planten , van

de zelfde Soort , bevinden. De XXIV. is af-

leenlyk in twee Rangen , van Filices £? Musei,

onderfcheiden.
Dee-

{*) ïn de Optelling der Geflagtcn vsn deeze Klasfe, Syst.

Nat, XII. Tom. IL p 43 , is door den Heer LlNN&us de

Rang van Pelygamia fupevfi.ua , welke voor het 944» Gefligt

geplaatst moest zyn , niet aangeweezen , waar door die vol-

gende, tot 977 , verkeerdelyk tot de Pelygamia Aqualh fchy-

nen te behooren; doch deeze uitlaating herftelt zig geieede-

lvk , wanneer men bhdz. 514 daar mede vergelykt.
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Deeze Klasflkaale verdeeling is inderdaad Inlei-

zeer Konilig , en , als op zodanige Deelen der DIWG » £

Planten, welke een beftendige figuur en plaat-
k^

a"™er"

zing hebben , gegrondvest zynde , kan menze daar om-

ook niet dan onveranderlyk aanmerken. Het

eenigfte , dat ik 'er tegen heb, is, dat deeze

Deelen zo ver te zoeken en zo moeielyk in

veele Planten te befehouwen zyn, (niettegen-

staande Linn^eus zegt, dat hy alles met de

Bloote Oogen heeft gezien,) dat veele bemin-

naars der Natuurlyke Hiftorie de lust ontbreekt

,

om hunne Oogen zo veel te vergen. De mee-

ften zouden liever iets aan de uitwendige Ge-

ftalte willen overlaaten in eene Hoofdverdeeling

,

en in de fchikking van een openbaare Tuin of
'

Kruidhof ( Hortus Botanicus ) is eene Methode

,

welke de Boomen en Kruiden ondereen mengt ,

naauwlyks te volgen. Even 't zelfde is op de

Methode van den beroemden Hoogleeraar A.

van Royen, alwaar men in de Klasfe der

Palmde kleine Plantjes vindt, gelyk de Vor-

fchen-Beet (Morfus Rance), die met ronde Bla-

dertjes op 't Water dryft, en dus hemelsbreedte
van de Palmboomen verfchillende , aan te merken.
En , in de Methode der Scxen zelfs , zien wy

,

dat de Ridder zig geenszins aan zyn eigen Grond-
regelen bindt , geevende zo veel toe aan de uit-

wendige Geftalte , dat de Verbena , by voor-

beeld , in de Klasfe der D ï a n d r i a , een ge-

heele Afdeeling heeft van Tetrandra , dat is,

die vier Meeldraadjes of Meellcnopjes hebben.

II. Dtru 1. stuk.
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Inlei- In het Gefligt van Vahriam> dat in de-Klasfe

©ing. der Triandria geplaatst is , komen Soor-

ten voor met Eenmannige , Tweemannige ,

Driemannige en Viermannige Bloemen. In ver-,

fcheide Klasfen heeft Linn^üs, als gemeld

* Bladz.is *, de Mannelyke deelen tot onderfcheiding

845t der Rangen gebruiken moeten 3 't welk toont

,

dat deeze Methode ook haare gebreken heeft.

Voeg by dit alles 3 de on-overeenkomftigheid

van deeze Verdeeling met die van 't Ryk der

Dieren > alwaar men dan , by voorbeeld 9 Klas*

fèn zou hebben moeten maaken van Dieren

ronder Pooten 5 met twee Pooten , met vier

Pooten , met zes Pooten , en met meer dan

zes Pooten: terwyl nu in tegendeel aldaar een

Natuurlyke Onderfcheiding in de Klasfikaale

Verdeeling en eene meer of min Konftige in die

der Rangen gevolgd is. Even zo meen ik hier,

in de befchryving der Planten , te werk te

gaan , volgende ten opzigt van de Klasfen de

Natuurlyke Methode, bladz. 238. voorgefteld ,

en in die der Rangen de Methode der Sexen

;

des ik in die beide opzigten zal tragten te

voldoen aan den tytel van dit Werk,

KEG-
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BESCHRYVING
DER

PLANTEN.
EERSTE AFDEELING.

De PALMBOOMEN.

I. HOOFDSTUK.
De Eigenfchappen der Palmboomen in. 't

algemeen , hunne Rangfchikking en Gejlag-

ten.

f^^^elykwy de befchryving der Dieren uitmu*

r* $ begonnen hebben met de Zoogende tendheid*

$ % en in 't byzonder met den Menfch
^v^^sP' als het edellte Schepzel 3 zo zal ik

niet ongevoeglyk een aanvang maaken met de

Palmboomen in 't Ryk der Planten. Dee-

ze, naamelyk 3 overtreffen in hoogte veele an-

dere Boomen; de regtheid van hunnen Stam

maaktze niet minder aanzienlyk dan hunne uit-

gebreide Kroon, van altyd groenend Loof;

terwyl hunne Vrugten , Merg en Sappen ,

ten nutte ftrekken van Menfchen en Bee-

N
ftcn,

II, Defl, i, stuk,



2^4 Eigenschapen
1. flen. Het. Hoofd fteeken zy Mannelyk boveti

Afdeel. andere Boomen uit , en verduuren dus , zon^

Hoofd* der t>ufeen -> door de hevigheid van hunnen

stuk. oügetakten Stam, de zwaarfte Orkaanen. Men
heeft van ouds geroemd op hunne Dapper-

heid 3 alzo zy niet wyken voor groot geweld,

maar zig daar ftoutelyk tegen aankanten, tot

dat zy, overmand, ter neder ftorten. Ten op*

zigt van de Vrugten werden zy geagt in Edel-

heid naast te komen aan den Wyngaard en

Olyfboom. De regtveerdige zal groeijen ah

een Palmboom , wordt by gelykenis in de Hei-

lige Schrift gezegd , en mooglyk is daar van

het Zinnebeeld , Ut Palma virescit , ontleend*

De Twyg van een Palmboom was oudtyds een

teken van Triornph of Zegepraal. Men be-

fchonk 'er de Helden of Overwinnaars, eerst

onder de Grieken, vervolgens onder de Ro-

meinen mede, en hier van'zyn de Spreekwoor-

den , Palma donare atiquem : Palmam praripere ;

Palmam ferre y en dergelyke, afkomftig. Palm-

takken werden , by de Israëlieten > tot ver-

ifiëring van het Heilige der Heiligen ge-

bruikt : het Volk vérheerlykte daar mede des

Heilands Optogt naar Jernfalem , en zy wor-

den ook , zinnebeeldig , aan de Gelukzaligen 9

In de eeuwige Vreugde, in de Hand gegeven.

Nuttig- tó zwyg van de menigvuldige gebruiken in

**id
« de Samenleeving 3 tot welken dit Geboomte

{trekt ; om dat dezelven in de byzondere Ge*

ilagten van Palmboomen verfchillende zyn. Zy
WGi'*
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worden by Rümphius in drie Rangen, van I.

Nootdraagende , Wyngeevende en Brood uit-
AFD

J

EtU

leverende , verdeeld. De Bladen van fommigen Hoofd*

werden oudtyds gebruikt om op te fchryven , stuk,

en hedendaags dekken 'er Veele Indiaanen hun-

ne Hutten mede. De Vrugt van fommigen

ftrekt, behalve het Voedzel, ook tot Vaatwerk

en ander Huisgereedfchap ; terwyl men van den

Bast Touwwerk vervaardigt , en het Hout , ge-

lyk dat van andere Boomen, tot veelerley ge*

bruiken dient.

Dit edele Geboomte bevindt zig zo wel in woon-

de nieuwe als in de oude Wereld. Niet al-
plaats*

leen in Afia, Afrika en Amerika, op de Oost-

en Westindifche Eilanden , op die welke in de

Groote Zuidzee leggen , maar zelfs in de Zui-

delyke deelen van Europa , zyn de Palmboomen

thuis. Dit betreft echter maar één of twee

Geflagten : want de meeften , gelyk de Kokos-

Nooten , Sagoe - Boom , Palmiet en anderen ,

groeijen niet dan onder de Verzengde Lugt-

(treek. De eigentlyke Palm- of Dadelboom

brengt , volgens 't gevoelen van Galenus,
de beste Vrugten voort in 't Joodfche of der

Philiftynen Land.

Nog om een andere reden verdienden de

Palmboomen de eerlle plaats in de befchryving

der Planten. Geen Geboomte , waarfchynlyk ; veel

minder eenig Kruid , heeft zo vroeg aanleiding

gegeven , om van Minnaaryën gewag te maaken

onder de Plantgewasfen *. Niettemin hadt 'er * zie

1% D*s&« Ii Stok»



:56 Verdeeling
1. zulk een aanmerkelyke duifterheid omtrent def-

AfI)EEL '
zelver deeien van Vrugtmaaking plaats, dat de

Hoofd* voornaamfte Kruidkundigen zig niet hebben

stuk. durven verftouten , de Geilagts - Kenmerken

op te geeven van dit Geboomte. Plümier
betrokze allen tot een zelfde Gellagt. Tour-
kef o r t flootze geheel van zyn Samenftel

uit, en Linn^üs heeft 'er niet dan als een

Aanhangzel , met de Cryptogamia , wier Paa-

ring duifter is , verknogt , plaats aan gegeven.

Niettemin zyn door onzen Ridder thans ook de

Kenmerken van derzelver Geflagten , op de

volgende wyze, voorgefteld.

Palmboomen.

Die Bloemtrosfen en Frugtfcheeden draagen.

I. Waaijerbladige*

i.CUMMXROPS, Tweehuizig. Drie weeke Vrugten»

2. Borassus. Tweehuizig. De Vrugt. met drie Pitten» ;

S.Corypha. De Vrugt met ééne Pit.

II. Vederbladige.

Tweehuizig. De Vrugt met één Pit, droog,

tweekleppig.

Eenhuizig. De Vrugt Lederagtig met één Pit.

Tweehuizig. De Vrugt week met één Steen.

Tweehuizig. De Vrugt Lederagtig , eenzaadig»

Tweehuizig. De Vrugt met één Zaad, de Kelk

geichubd.

Eenhuizig. De Vrugt met één Zaad»

Tweehuizig. De Vmgtfcheede Eyvoxmig*

4« Cycas.

5, Cocos.

6. PHOF.N1K»

7* Elais.

8. ARECA»

9- Elate.

ÏO, zamia»

ni,



b Ë R P A L M B O O M E N. 2J7

III. Dubbelvederbladige. *•

li. Caryota. Ecnhuizirr. De Vrugt met twee Zasdea. m
*•

Hoofd-

Alle deeze hebben de Bloem uit drie Blaad- STUK-

jes beftaande of in drie-en gefneeden, uitge-

nomen die van het Zevende Geflagt , welke

20 wel de Kelk als de Bloem in zesfen ver-

deeld heeft, zegt Linn^eus.

II. HOOFDSTUK.
Eefchryving van 't Geflagt der Cham^erops

of Laage Palmboomen. Het Merg van des-

zelfs Knot , de Herfenen van den Palmboom

genaamd.

Deeze voert den naam van Laage Palmboom, Naam;

om dat hy in hoogte veel te kort fchiet

by de gewoone Palm- of Dadelboomen. Hier-

om geeft 'er LinnjEüs ook den bynaam

van kumilis aan , noemende de eenigfle Soort ,

in dit Geflagt bekend , Chamcerops hiimüis (*)

:

niettegenftaande de Griekfche naam zelf die

laag-

(*) Cbam&rops Frondibus palmaris plieatls , Stipitibus fpi-

nofis. L1NN. Syst» Nat. XII. Tom. IL Gen. 1219, Hort,

Clijf. 482. Spec. Plant. Ed. II. 1657. Royïn Lugd&i 4»

Palma minor. Bauh. Pïn, 506, Palma humilis five Chamss-

liphes. BauH. flirt. I. p. 3ó8. Chamsriphes. DOD. Pempt*

Sao. Chainzxiphes tricarpos fpinofa , Folio flabelliforrai. PONT,

Anth. 147. T. 8.

R
|I« DBL, I. STUK.'



2j8 Beschryving van

U laagte aanduidt : ten minfte de benaaming Cha-
Afdeel.

mcBTip]m y welke van Th eophrastus voor

Hoofc- dit fiag van Palmboömen gebruikt is. Chamce-

stuk. rops betekent by Flinius een .geheel ander

Kruid»

Woon- Deeze Boom groeit in de Zuideiyke deelen
plaats.

yan £l]r0pa a inzonderheid in Spanje , alwaar

men 'er den naam aan geeft van Pahnito.

33 Hy is aldaar, op dorre , drooge Velden 3 zo

33 gemeen , zegt de Heer Osbeck, als by

S9 ons [in Sweeden] de Genever - Struiken 3

„ naar welken hy nogthans, noch in Geftalte

,3 noch in hoogte 3 gelykt : want de Palmito

,3 heeft eenen fmallen als 't ware gedrukten

& Steel 3 met Haakswyze punten aan de kan-

3, ten. Deeze Bladfleel of Tak 3 waar van de

3, hoogte niet veel meer dan een vierendeel

,3 Elle is , eindigt met een even zo lang Bkd 3

& 't welk in 't eerst gelyk een Waaijer fa-

33 mengeplooid is 3 doch vervolgens van bo-

53 ven uit elkander fpringt. Als de Steel lan-

33 ger wordt legt hy zig op den Grond , of

33 hangt ook wél by een fleile hoogte neer.

3, Tegenwoordig [toen hy 'er zig bevondt,]

3, hadt deeze kleine Palmboom noch Bloem

3, noch Vrugt. Het Blad daar van gebruikt

„ men 5 overal 3 tot Bezems en tot gevloch-

33 ten Werk in plaats van Boombast. De
-

"

33 Wortel 3 die zig zeer uitbreidt 5 wordt in

3, de Steden verkogt , en 3 wanneer de Schors

53 daar afgehaald is 3 raauw gegeten'*.

Schoon
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Schoon aan den Stam van deezen laagen Da- K
delboom, op de natuurlyke plaats groeijende

^Afdbbu

tene hoogte van niet meer dan ruim eenHooFD-

Voet, of van een Elle by anderen gege- $TÜK*

Ven wordt , zyn doch de Stammen , die
Glomsc*

men van den Chamafops in onze Openbaare

Kruidhoven heeft , veel hooger. In de Hor-

tus Medicus van deeze Stad bevind ik dett

Stam ten minfte drie Voeten hoog te zyn »

en de Bladen hebben , met den Steel , ook

byna die laïigte. In de Akademie - Tuinen

Van Leiden en Utrecht hebben zy den Stam

nog hooger, Mooglyk zal dit afhangen valt

de Vettigheid van den Grond , de Vogtigheid 9

of daar van , dat zy den meeften tyd- op be-

ilooten plaatfen ftaan : want dus ziet men vee-

ïe Gewasfen hooger opfchieten , dan in de Na-

tuurlyke fchraale Groeyplaatfen.

In verfcheide deelen van Itaïie 9 aan de Het Merg

Zee -Kust, komt ook deeze Iaage Palmboom^^^
voor , dien men op Sicilië Xiumara of Piuma-

ra noemt , Wegens de Waaijeragtigheid der Bla-

deren ; doch die van Napels noemenze Cepha-

glione , om dat op den Stam een Knot of Knob-

bel groeit , zynde de Scheut of Spruit, wel»

ke de jonge Bladeren , Bloemen en Vrugten

te famen inhoudt , even als dit in de Asper-

giën plaats heeft. Dus is de zelfstandigheid

van dien Knobbel ook een zeer malfch en

lekker Merg , de Herfenen van den Palm- of

Dadelboom (Cerebrum Palm®) genaamd , wor*

R 2 dea*

2! , DKÏ-» h STOK,
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! dende veel als een Nagerecht gegeten ; hoe-

Apdkel. wel hetZelVe wat fterk verkoelende is , vol.

Hoofd- gens 't oordeel van G ale nus ;
des rnen

stuk. 'er, gelyk tót de Meloenen , dikwils v/at Zout

en Peper by gebruikt.

De De Bladen hebben Steelen van ongevaar

Bladen.
. ancfcrhalf Voet lang , van welker End zy zig

uitfpreïden als een Chineefche Waaïjer. Dee-

ze Steelen zyn op de zyden gemeenlyk ge-

doomd; doch eene Verfcheidenheid , heeft de-

zelven ongedoornd. Van dit verfchil wordt by

de Ouden reeds gewag gemaakt.

vraten. Ten opzigt van de Vrugtmaakende deelen is

ook verfchil. Men vindt 'er Hermaphrodieten

onder , die de Kelk in drieën verdeeld , de

Bloem driebladig ; zes Meeldraadjes ; drie Sty-

ien en drie weeke Vrugten hebben , ieder met

één Zaadkorrel : en Mannetjes -Boomen , wel-

ken niet dan Mannelyke Teeldeelen 9 als bo-

ven, vertoonen. De Vrugten zyn ronde Bes-

fen die men , wegens haare famentrekkende

kragt , tegen de Loop heeft aangepreezen.

Hier te Lande moet het Gewas in Winter-

huizen gehouden worden , daar het fomtyds

bloeit (*>
III. HOOFD-

(*) Volrens ontvangen Berigt, heeft men thans te Utrecht

van den Cbamwops Mannetje en Wyfje, het Mannetje met

een Sfatn van zes Voeten hoog en derdhalf Voet dik
:

het

Wyfje tien Voeten hoog en anderhalf Voet dik. Eene an-

dere welke 'er dit Jaar voor 't eerst gebloeid heeft, is by-

8a zonder Stam» met Bladen van wel xes Veeten hoog*
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Afdeel.

III. HOOFDSTUK. HL
HOOFD-

Befchryving van 't Geflagt der Borassus 5

stuk,

Lontar- o/ Jagerboom 3 %3/wJe een Wyngee-
vende Palmboom. De Wilde Lontar, West-

indifche Latanier en javaanfche Cabang.

TPVeeze Boom is in 't Maleitfch bekend by Naam.

*TJ' den naam van Lontar, doch de Neder-

landers noemen hem Jagerboom- of Talmeer-

boom. Voorts heeft hy in Oostindie een me-

nigte naamen , die het niet noodig zal zyn

hier allen by te brengen. Op Java heet men
hem Sualan , op Makasfer Talia , op Timor

Colje. De Heer Linn^üs heeft 'er den

Latynfchen of Griekfchen naam Eorasfus , die

aan de Vrugten van den Palm- of Dadelboom

,

nog met haaren Zak bekleed zynde , weleer

gegeven werdt 5 op toegepast (*)#

Deeze Boom groeit door geheel Oostindie, Getutte

doch zo menigvuldig op Amboina niet , als

op

(*) Eor/isfus Frondlbus palmatis plicatis cuculiatis Stipi»

tibus ferratis. Syst. Nat, XIU Tom. II. Gen* 1220. Spe**

Plant* II» 1657. Borasfn6 Frondibus palmatis. Flor* Zeyl.

395. Talma Indica Tal & Talghala di&a , Fru&u carnofö

dalci eduli, Putamine iHclufo. Burm. ZtyU 181. Eurm. Ini.

240. Palma Coccifcra , Folio plicatili Flabelliformi , Mas &
Foemina. Raj. Hist. 1366. Ampana. Hort. Mal. I. p 13. j

T. ïo Garimpana. lbid. p, 11. T* 9» Lontams domestica.

RUMPH. Amb, I; p. 45, T, ïo.

R 3
IL DM1,0 l* STUS,
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ï. op Java, Celebes en de andere Eilanden, Hy
Afdrel- fchynt de meefte plaatfen te beflaan, daar geen.

Hoofd- Kokos -Nooten of Kalappus > Boomen zyn. Dus

stuk. is hy zeer gemeen aan de Kust van Koro-

mande! en op de Oostkust van Ceylon, wor--

dende in tegendeel op de Westkust , daar

Ifeele Kokosboomen zyn , byna niet gevonden.

Doorgaans wórdt hy zo hoog niet als dezel-

ven, hebber/ dikwils maar een Stam van vyf-

êntwintig of dertig Voeten hoog , doch taa-

melyk dik , beneden omtrent twee Voeten over

't kruis, boven ongevaar een Voet. De Stam

is ruuw en Mosagtig , op zekere afftanden

met uitpuilende Knobbels bezet en dus als in

Leden verdeeld , gelyk de Kokosboom : 't welk

in 't beklimmen van den Stam, dat door de

Indiaanen dagelyks gefchiedt , veel gemak geeft •

doch middelerwyl wordt de Stam door het af-

flyten glad. De Top praalt met een Kroon

van Waaijeragtige Bladen , die Steelen hebben

van by de vier Voeten lang , zeer dik en

flyf, van onderen rond, van boven plat en

Geutswyze uitgehold , aan de kanten bezet

met fcherpe kromme Tanden , waar aan de In-

diaanen hunne naakte Lighaamen deerlyk kun-

nen kwetzen : te meer , dewyl hier en daar

een afhangende Tak of Steel is aan de Kroon,

Ieder Blad is ook omtrent vier Voeten lang,

en befhat uit zeventig of tagtig Straalen , die

zig in de rondte uitbreiden, doch ongelyk van

laagte en breedte zyn , maakende niettemin

van
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van ieder Blad een ftyven Waaijer , die hol en I.

fcheppende ftaat, als een Huik. . ^HJ**
Van deeze Boomen zyn Mannetjes en Wyf- Hoofd-

jes , dat is zodanigen die Mannelyke en die stuk.

Vrouwelyke Bloemen draagen. De Bloesfem MMJj£L,
der eerstgëmelden beftaat uit een Soort van

Katten , naar die der Lifchdodden wel wat ge-

iykende , doch ruuw en Schubagtig , bruin van

Kleur , meer dan een half Voet lang. Hier

aan komen kleine witte Bloempjes , ieder uit

drie Lepelvormige Blaadjes beftaande, en van

binnen vyf Draadjes hebbende , zegt Rum»
phius; doch volgens Linnjeus is de Man-

nelyke Bloem , zo wel als de Vrouwelyke 5

driebladig , hebbende zes Meeldraadjes met

taamelyk dikke Knopjes of Helmpjes (Anthe-

ne) , die geftreept zyn , voorzien. Deeze

Bloempjes Haan evenwydig 3 op fchuinfe ryën

,

tusfchen de Schubben : zy zyn welriekende en

komen langzaam voort. De zelfflandigheid van

deeze Katten fchynt voos en Olieagtig te zyn

:

want men kanze voor Lont gebruiken. Door-

gaans zitten 'er twee en ook wel drie aan een

zelfden Steel. Deeze Mannetjes komen uit de

jS[ooten van een zelfden Boom 3 als de Wyf-

jesj voort.

Het Bloeizel van dé Mannetjes zit hoog in &tt

de Kroon , dat van de Wyfjes hangt laager 3
Wyf

^Ci

beneden de inplanting der Bladen. Hier komt

een dikke Steel voort , waar. aan een wyde

Zak of Kous hangt , die driekantig is , aan

R 4 beide
II, dek,, I» stuk»
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X. beide Enden fpits , en fplytende zig in drie

^m*
1" bladen verdeelt. D^n vertoont zig een Zak-

Hoofd- je 3 van een dun Huidje gemaakt , bevattende

stuk. de eigentlyke Vrugtbeginzels. Deeze zitten te

famen aan een Steel , welke zig troswyze

uitbreidt
J

en waar van de Schepzels het ag-

terfte deel bekleeden 3 zynde van vooren eenig

Bloeizel. Van deeze Scheeden of Trosfen ziet

men gemeenlyk twee of drie , en op 't hoog-

fte zes of agt aan eenen Boom te gelyk ;

doch waar onder dan altoos kleinere of agter-

blyvende zyn.

De Bloc- Van Rumphius wordt , dat zonderling
*nen

* is , aangemerkt , hoe de Wyfjes van deeze

Lontarboomen ook , eens in haar Leven , der-

gelyk gedeeld Bloeizel uitgeeven als de Man-
netjes ; te weeten , voor dat zy de eerfte maal

Vrugten draagen. Zouden dit de Vrouwelyke

Bloemen zyn , waar van Linn^us fpreekt

,

zeggende dat die ook in drieën zyn verdeeld,

beitaande uit rondagtige > kleine s blyvende ,

Blaadjes , en aan dergelyke gefchubde Katten

of Staarten groeijende* als die der Mannetjes-.

Boomen ?

DeVrugu De Vrugten, die aan Trosfen groeijen, zyn
Nooten, bynarond, van grootte als een Kinds

Hoofd i of omtrent vier Duimen dik ; van

vooren als een Appel wat ingedrukt , van ag~

teren , aan het Steekje, als in een Schotteltje

dat uit zes Schubben beftaat, en dan nog in

een Kelk van vyf Schubben vervat ï die aan

de
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de Twyg van de Tros blyft zitten. De Kleur ï.

der jonge Nooten is groen, der volwasfenen Afdeed

bruinagtig zwart, en der ouden graauw. On-eoo^.
der 't buitenfte Velletje vindt men een voos stuk»

en draadig Vleefch ., dat in de jongen witag-

tig is, in de volwasfenen geelagtig en zo fap-

pig, dat men het uitzuigen of uitperfen kan

,

doch vol fyne Draaden. Aan de geheel oude

Nooten wordt dit Vleefch tot een Haairige

Stoffe , fyner dan die der Kokosnooten. Ie-

der Vrugt bevat drie Korrels , zo groot als Een-

den - Eijeren , doch wat plat op de zyden ,

met een dubbelde Pit. Men kan de Draaden

,

waar mede deeze Korrels aan den Bolfter zit-

ten , niet geheel daar af krygen , en dezelven

daarom ook niet polyften, In de jonge Vrug-

ten is de Schaal van deeze Korrels zo week

,

dat menze van boven met den Vinger kan

doorbooren , en dan laat zig het Merg , 't

welk meest een zoet Water is , uitflobberen.

In de ouden wordt de gemelde Schaal Been-,

hard , zo wel als de binnenfte Pit , die dan

doorfchynende is en hard als Ys , tot eeten

niet bekwaam.

Het Hout van den Stam, onder de buitenfte Het Hout.

Schors , is maar drie Vingeren dik , in de jon-

ge Boomen wit , in de volwasfenen ros met
zwartagtige Aderen , hard en Hoornagtig ; in

de oude Boomen nog bruiner en harder, ha-

tende zig dan fraay polyften. Het Iplyt ge-

makkelyk in de langte , doch overdwars kan

R 5 men
H. Peel, h Stuk.
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I. men het naauwlyks doorhakken. Al het Merg,
Afdeel.

daar finnen, is wit, voos en met korte Draa-

Hoofd- den. vermengd. De Wortel is zwarter en dik-

stuk. ker , doch houdt zo vast niet in de Aar.

de als die van den Kalappus - Boom ; weshal-

ve de Lontarboom ook ligter door den Wind

om verre wordt gefmeeten. Hy moet ten min-

fle twintig Jaaren oud zyn , om Vrugt te

draagen, en kan, zo men verhaalt, wel twee-

honderd Jaaren leeven.

Palmwyn, Meest is deeze Boom beroemd , wegens het

Wynagtige Vogt , dat dezelve uitlevert ; in 't

Maleitfch Touakka> by de Hollanders Towak,

en by de Amboineezen Tm genaamd. Hy zal

zynen naam , Jagerhoorn , hebben van den

bruinen Suiker , die daar van gekookt wordt,

in Indostan Jagara geheten wordende ; waar

van de Ouden , zo men wil het woord Sac-

charum , de Latynfche naam van den Suiker

,

gemaakt hebben ; gelyk de Maleijers nog den

harden Kandy- of Stok -Suiker Saccar noe-

men. Het geele Sap , uit de rype Vrugten

geperst , heet in 't Malabaarsch Punat en

Punata ; de Bladeren van den Boom noemt

men Ola , zo wel als die van den Kokos-

Boom. \

Deeze Palmwyn wordt echter niet , gelyk

elders , uit den Stam der Boomen getapt ,

maar uit de Vrugtfcheeden , Majangs of Schuit-

jes genaamd , als gemolken. Zekere Indiaanen

,

die men deswegen Teijferaars noemt, maaken

hun
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hun Werk van dagelyks , ten dien einde , den **

Stam te beklimmen. Dit doen zy doorgaans" IUt

aan Boomen , die met verfcheide Vrugtichee* Hoofü-

den beladen zyn : zy knypen eerst zodanig een
STUK#

geflooten Vrugtfcheede , of wryven dezelve

zo fterk , dat al het gene 'er binnen is gekneusd

worde 1 voorts, na verloop van drie Dagen ,

fnyden zy 'er de voorite en kleinfte helft af,

bindende den Steel aan een Tak of Bladfteel

vast , en dan een Potje of Bamboes aan den-?

zelven hangende , 't welk in eene Nagt vol

druipt. Dagelyks moet een nieuw Sneedje

van de Majang afgenomen worden , en dus

druipt zy zo lang , tot dat de geheele Tros

is afgefneeden. Men kan middelerwyl de an-

dere Majangs , die 'er aan den Boom zyn

,

laaten Vrugt draagen. Als men 'er Suiker van

kooken wil, dan worden de Potjes van binnen

met Kalk beimeerd , 't welk het Sap , ook wel

$ura genaamd , dikker maakt en deszelfs Zoe-

tigheid bewaart.

Dit Sap wordt , over een maatig Vuur , eerst *•<»*««

tot een dikken Syroop , Carpoene genaamd , ge-

kookt ; daarna in langwerpige Korfjes gegoo-

ten en in de Rook gedroogd : vervolgens komt

daar van de bruine Lontar - Suiker , welke

men Jagara noemt. De Javaanen maaken

'er kleine Broodjes van , die zy in Bladen

winden en dus te koop brengen. Zelfs ver-

mengen zy hem wel met den Sagueer - Sui-

ker , die bruiner en vogtiger is 3 ook zo goed

niet
ly tswu 1, stüis»
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I- niet in de Kost , noch zo aangenaam om uit

Afdeel
^e pjan(j te eeten# Evenwel wordt de Lon-

HooFD- tar - Suiker ook wel vogtig en verfmelt , als

stuk. men hem niet op een drooge plaats bewaart.

Van Nieuwelingen wat gulzig gegeten , ver-

oorzaakt hy wel eens de Roode Loop, maar

de Indiaanen houden hem voor zeer gezond.

Koekjes Op Ceylon en aan de Kust van Koroman-

vcuckL ^el wor^c van de Vrugten deezer Boomen

meer werks gemaakt dan op Java en de an-

dere Oostindifche Eilanden. Men is daar, niet

alleen , zeer verflingerd op het Sap of Merg

der jonge Vrugten of Vrugtkorrels , maar maakt

zelfs van het Vleefch der rype Vrugten een

Koek , Punata genaamd. De manier, hoe zy

dit Vleefch daar af wasfehen, hetzelve zuive-

ren , en dik maaken door het op Matten te

gieten en dan te laaten droogen , zal het niet

noodig zyn te befchryven. De Makasfaaren

bereiden deeze Vrugt met minder omïlag, gie-

tende het uitgeperste Sap flegts in groote Schot-

tels, daar zy dan wat Rystemeel onder men-

gen en voorts daar van Pap of Bry maaken.

Dus kunnen zy de Pitten bewaaren', welken

zy vervolgens in een Kuil werpen , waar die dan

zekere Scheuten uitgeeven , wel gelykende naar

Pinkfternakelen , en van deeze maaken zy ook

veel gebruik tot Spyze , zo wel als van het

Merg der Pitten , die niet fchieten willen. Van
de Doppen of Schaalen zelfs , van deeze Pit-

ten , worden Smids Kolen door hun gebrand.

Uit
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Uit het Mannetje van den Lontarboom wordt *•

ook een Vogt getapt , doch dit is meest in
F

\j^
L*

gebruik tot een Geneesmiddel. Men heeft EIoofd-

bevonden j dat hetzelve , 's morgens nugteren STÜK»

gedronken, de genen helpt , die met de Tee-

ring , Bloedfpuwen of andere kwynende Ziek-

te gekweld zyn ; werkende, zo 't fchynt, op

dergelyke manier , als de Ezelinne - Melk.

Het Hout der Mannetjes is harder en zwar- He
j
Hou£

en de B la-

ter dan dat der Wyfjes - Boomen; weshalveden.

men 'er tot glad Werk meer gebruik van

maakt. De Singaleezen weeten 'er Kistjes en

Koffertjes van te fabriceeren , die gepolyst

zynde zeer fraay zyn , wordende fomtyds voor

Ebben - Hout aangezien. Aan de Kust van

Malabar , en daar omftreeks , worden de Bla-

den van deezen Boom nog gebruikt om op te

fchryven ; gelyk by andere Natiën die der

Kokosnooten Boomen. Voorts worden 'er Zon-

nefchermen en Hoeden a als ook veelerley Korf-

jes en ander gevlogten Werk , van gemaakt

;

ja zelfs Zakken, om Ryst in te doen, en wat

dies meer is. By de Makasfaaren worden de

gedagte Zonnefchermen zo veel geagt , dat

niemand dezelven gebruiken mag , buiten de

Grootflen van het Land. Dus zien wy dat

deeze Boom in Oostindie van groote nuttig-

heid is.

Rumphius befchryft verder eenen Wil- wilde

den Lontarboom , die in de zelfde Landfi:ree-ï;
ontar*

Ken als de Tamme groeit en m gedaante zeer

wei-
U. Drtl, I, snjs,
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t weinig daar van verfchik. Naauwlyks kan ik

Afdebl. begrypen, waarom dan deeze de Wilde gehe*

Hoofd- ten worat , terwyl de andere Natuurlyk op die

stuk. zelfde plaatfen en ook by geheele Bosfchen

,

groeit. Hy zegt, wel is waar, van den Tam-

. rnen , dat die gehavend wordt , en daarom acht

hy den naam van Wilden Kokosboom (PaU

meira hrava,) welken 'er de Portugeezen aan-

geeven 3 zeer oneigen ; doeh ik begryp niet

,

waar in dit havenen beftaat , ten öpzigt van

Boomen , die geen eigentlyke Takken draagen

;

of het moefte zyn , dat menze van Mos , By-

gewas , Doornftruiken en andere Ruigte zui.

verde , om hun meer Voedzel te doen beko-

men , en in dit geval zou men even 't zelfde

doen kunnen met deeze Wilde Soort.

Deszelfs Hoe 't zy, de Wilde Lontar groeit hooger

,

Eigen- met een dunner Stam dan de voorgemelde»
' Hy heeft de Bladen ook veel grooter, en in

volwasfen Boomen met Steelen van tien tot

veertien Voeten lang , die aan hunne Enden

iedereen Waaijeragtig Blad hebben, met S traa-

len van meer dan drie Voeten Men begrypt

ligt, hoe verbaazend groote Bladeren dit zyn*

Dezelven groeijen niet alleen aan den Top des

Booms , maar van 't midden van den Stam

vervolgen zy naar boven. De Steel is als een

holle Geut, op de kanten fcherp gedoomd,

even als in de Tamme Lontar. De Straalen

zyn ook ongelyk van langte niet alleen, maar

fommigen aan elkander gevoegd > anderen af-

ge-
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gezonderd , doch geene tot aan het middel- *•

punt toe van een gefcheiden , en die naast aan ii^
Lt

den Steel komen korter dan de middelde Straa- Hoofd-

len. In de jonge Bladen vindt men tusfchen STUK*

deeze Straalen zejcere Draaden , die in 't eerst

aan de kanten zitten , dan daar afgaan en ver-

volgens geheel verdwynen* Het Hout is op

ver naa zo hard niet, als dat van den tammen

Lontarboom , en daarom tot fyn Werk niet

bekwaam : het Merg is droog en Meelagtig,

doch grofdraadiger en harder dan dat van den

Sagoe - Boom. Hy draagt niet , zo lang hy

nog aan 't groeijen is, maar in de Ouderdom

krygt hy een Getakte Kroon , van Steelen

,

waar aan Vrugten groeijen van grootte als een

kleine Ockernoot. Van buiten zyn deeze Vrug-

ten bekleed met een droog Vleefch of Bolïter

,

die 'er ligt afrot; van binnen bevatten zy, in

een Houtige Schaal of Dop, een witte harde

Pit , die van Menfchen zelden gegeten wordt»

De Vledermuizen zyn zeer gretig naar het

Vleefch , zaaijende de Korrels door den Af-

gang op veele plaatfen. Kort na het draagen

deezer Vrugten fterft de Boom.

Het voornaamite , dat men van deezen Boom
t

Gebruik

gebruikt l zyn de Bladen , die zelfs op plaat-
dctBlad«»-

fen , waar hy niet groeit , te koop gebragt

worden. Deeze Bladen zyn , om dat zy zo

veel grooter vallen dan die van den Tammen
Lontar , en flerker , ook bekwaamer tot aller-

ley Vlegtwerk, gelyk Korven en Rystzakken,

> Mat-
\ 11, diein i# stuk»
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I. Matten en Zeilen van Vaartuigen , die men
Ar

ifï

EL
"Stroo- Zeilen noemt. Verfcheide dingen vvor-

Hoofd- den m dergeïyke Matten Zakken , op Java

,

stuk. ter verzendinge naar 't Vaderland ingepakt.

Van die zelfde Bladen, overlangs gefpleeten

,

maakt men veclerley Bindzel of Touwwerk;

ook grove Netten en zelfs Garen , daar de

Makasfaaren hunne Regenrokken van bereiden,

Tusfchen den oirfprong der Takken is eene

weeke zelfftandigheid , als Spons , welke tot

het breeuwen van Vaartuigen dient. Voorts

weeten de Jndiaanen ook eenigen Drank uit

deezen Boom te bekomen ; doch die veel lieg-

ter is dan de andere Towak , brakagcig van

Smaak en het Hoofd bezwaarende. Zy kap-

pen ten dien einde de Takken van den Kruin

af, en lleeken een Pyp of Geutje in een Gat

,

dat zy daar in geboord hebben, waar uit dan

veel Vogt in een daar onder gehangen Vat

vloeit. Hier door echter vermagert de Boom

en kwynt , wordende in tegendeel , als men

hem wel bezorgt , vet en dik, en dan kan men

deszelfs Merg tot Meel gebruiken. Voorts wordt

het Sap van deszelfs Takken N of Bladen tegen

de fchadelykheid van fommige vergiftige din-

gen , welken men gegeten heeft, dienitig ge-

oordeeld.

Deeze Wilde Lontar of een dergelyke Boom

,

groeit ook de Philippynfche Eilanden , zegt

Rumphius, wordende aldaar Thur geheten

en krygt een zo dikken Stam , dat hem een

Man
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Man niet kan omvatten. Van het Merg uit ï.

deszelfs Stam maaken de Ingezetenen in fchraa- Afdêel?

k tyden Brood 3 en tappen ook Wyn uit den HoOF
"

DiS

Stam, daar zy dan Suiker van bereiden. HysTUK»

meent dat de zogenaamde Koolboomen> welken

de Scheepvaarende aldaar hebben aangetroffen

,

geen anderen zyn geweest dan deeze Wilde
(

Lontarboomen. Het is zeker 9 dat zo wel de

Palmiet- als de Kokos- en Dadelboomen, al-

temaal op hunne Toppen fomtyds een dergelyke

eetbaare Kool uitleveren (*).

Gedagte Autheur verbeeldt zig ook* dat deLATANiEK-»

Latanier der Franfchen, op de Westindifche
Bo0iM *

Eilanden , tot dit flag van Boomen behoore. De
Afbeelding en befchryving 3 echter , welke men
van dien Boom vindt , fielt hem aanmerkelyk

verfchillende voor, Zyne Bladen zyn van on-

deren als een Waaijer geplooid en naar den

omtrek fpreiden zy zig wel in 't ronde uit *

doch zyn niet in Strooken verdeeld 3 maar door

dezelven loopen Ribben 5 die een weinig bui-

ten den Omtrek komen, maakende aldaar fcher*

pe Punten. Zy zitten aan 't end van dikke

Steelen, van welker Huid de Indiaanen, door-

die tefplyten en te droogen, allerley Mande-

werk vlegten', zo wel als van Riet, De Bla-

den dienen hun om de Hutten te dekken*

Van het Hout maaken -zy Boogen 5 Pylen en

Werp-

(*) Zie Labats Relisn, II» Deel 8 Madz* 14° s H**

s
tt.DSEL. I. STUK*
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*• Werpfpiesfen. Op het Eiland Rodriguez, in
AF

ïu!
L

' dG Indifche Zee,vondt Leguat ook deezen

Hoofd» Boom, die 'er een fmaakelyke Kool en zeer

stuk» goeden Palmwyn uitleverde (*).

wzaijer- Mooglyk is het zodanig een Blad, dat men
Blad

' gedroogd , en van gedaante als een Waaijer,

van eenige Voeten Straals , alhier in de Hor-

tus Medicus bewaart : of hetzelve moefte de

Javaanfche Cabang zyn , welke eerst uit den

Grond fchiet met een enkeld Blad, van Waai-

jeragtige gedaante, dat op ver na zo diep

niet ingefneeden is als de Bladen van den

eerstgemelden Lontar- of Jagerboom. Vervol-

gens komen 'er eenige Bladen by , en door den

tyd wordt het een Boom van dikte als de

Kokosboomen , doch niet boven de twee Va-

demen hoog van Stam. Hy draagt niet dan

in de hoogfte Ouderdom zyne Vrugten. Van

de Bladen maaken de Javaanen, na dat dezel-

ven aan Riemen gefneeden zyn , insgelyks

Stroozakken en breede Hoeden. Zy gebruiken

dezelven ook om iets in te winden en het al-

dus beter te bewaaren : 't welk inzonderheid

ten opzigt van den Pedro del Porco plaats

heeft.

IV. HOOFD-
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IV. HOOFDSTUK, hoofd-
stuk»

Befchryving van H Geflagt der Corypha,
welke men Sariboe -- Boom noemt , waar toe

wk de Licuala - Boomen behooren , en hier me-

de wordt de Thebaifche Palmboom vergelee-

ken.

Tn 't Latyn hadt Rumphius deezen Boom Naam$

f- Saribus getyteld , om dat hy van de Ma-
leijers en Makasfaaren Saribu of Sariboe ge-

heten werdt. De Javaanen noemen hem Sa-

Ugi , de Baleijers Sami , doch de Ternataanen

Wocka , een naam , dien zy ook geeven aan den

wilden Lontarboom* Op Malabar noemt men
hem Codda - Panna of Berg - Palmboom. L 1 cc*

Nj£us heeft 'er den naam van Corypha aange-

geven (*) 3 welk Woord, in 't Griekfch, niet

anders dan voor een Top fchynt gebruikt te

zyn 3 en zelfs in 't Latyn niet bekend was;

hoewel Coryphceus , daar van afgeleid, het ge-

ne

(*) Corypha Frondibus pinnato = pnlmatis plicatis s Füö

anterjeftis* Syst. Nat. XI). Tom. II. Gen» 1221, Hort, Cliff*

482. Ft. Zeylan, 394.» Royen Lugdb, 4* BuRm. Ind. 240»

Palma Zeylanica Folio longisfimo. , latisfimoque , Tala &
Talaghas di&a. BURM, ZeyU 131* Falma Mcntana, Folio pli-=

catili Flabelliformi , maximo , femel tantum frugifera, Raj,

Hisu 1 363. Codda -Panna, Hort, Mal» III, p« x« T, 1-12-»

Saribus. RuMPH. Amb* I» p + 42, T. 8»

S fi

IL DïEïrt I. Stok»
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L J ne den voornaamften betekent , zeer gemeen

Afdeeu
|s< ^yn Ed> gee|-

r
>er (jen bynaam aan van

Hoofd- Umbraculifera 3 en wel te rcgt , want de Bk-

stük, den zyn bekwaam om drie of vier Man te ge-

lyk, op de Reize, voor de Zonnefchyn zo wel

als voor den Regen te befchutten.

Geftake. Deeze Boom groeit ook op veele der Oost-

pl
v-

IU
j indifche Eilanden, alwaar men 'er fomtyds ge-

ig
' *

heele Bosfchen van aantreft. Ky heeft een

regten hoogen Stam , naar dien van den Ko-

kosboom gelykende , doch niet met kenne-

lyk uitpuilende Ringen. Het Hout, onder de

Schors , is in de rondte niet boven een Duim

dik , in de oude Boomen Hoornagtig hard , en

gepolyst als zwart Ebbenhout zig vertoonen-

de , maar met witagtige of geele Aderen. Daar

binnen is een Spongieus Merg , met lange

grove Draaden doorweven. Aan 't end breidt

hy , gelyk de overige Palmboomen , zyne Tak-

ken in 't ronde uit, die eigentlyk Steelen zyn

van byfler groote en zeer fchoone Bladeren.

Deze Steelen zyn zes Voeten lang en meer

dan een Arm dik, van boven een weinig uit-

gehold , gelyk een Geut en aan de kanten

Zaagswyze gedoomd , even als in de Lontar-

boorn. De Bladen maaken ieder een Zonne-

fcherm , van eenige Voeten middellyns ,. aan

den omtrek met Punten of Straalen voorzien,

gelyk een gefchilderd Zonnebeeld ; als in de

nevensgaande Afbeelding duidelyk blykt. 't Ge-

tal deezer Straalen is fomtyds wel tagtig of ne-
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gentig: zy ioopen famen naar 't middelpunt, V
of eigentlyk naar de plaats der inplantinge ^^
van den Steel, die niet regt in 't midden is. Hoofd-

In de jonge Bladen zyn deeze Punten famen- STUK*
'

gevouwen \ en als in een Scheede beilooten.

De Bladen zyn eerst geel , dan lïcjit groen

;

blyvende veel gladder en bleeker dan die van

den wilden Lontarboom , waar van zy ook

daar in verfchillen, dat zy een geheelen Kring

maaken , en niet open zyn by den Steel.

Men verhaalt , dat deeze Boom niet voor zyn

dertigfle of veertigfte Jaar bloeit , en derhal-

ve, waarfchynlyk , oök niet eerder zyne Vrug-

ten geeft. Anderen zeggen , dat hy maar eens

Vrugt draagt in zyn Leven. Tusfchen de

Takken of Bladtleelen komen uit zekere Hoe-

zen of Scheutjes , zegt Rumphius, dunne

roodagtige Steelen voert , die nederwaards han-

gen , omtrent drie Voeten lang. Zou Lin-

NiEUS deeze bedoeld hebben , wanneer zyn

Ed. van een Draad tusfchen de Bladen fpreekt?

Immers ik vind by Rümphi ü s geen het

minfle gewag van zodanige Draaden tusfchen de

Straalen van het Blad , als 'er in de Wilde

Lontarboom door den Ridder aangetekend zyn.

Of zoude men deezen Boom met den Sariboe

verward hebben? (*)

Hoe

(*; Zie N. L* Burmanni Flora. hdica % p* a, alwaar de

falma Zeylanka , welke de Heer J> BüBMANNUS gezegd

S «ï
* lsadt •
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'

1» Hoe 't zy , aan de gezegde Draadagtige
Afdeel.

steeien groeijen Knoppige Bloefems en daar op

Hoofd, volgen ronde Vrugten , van grootte als een

stuk. Musket- Kogel , die aan bogtiger Steelen tros-

DeVrug-Wyze ^y elkander zitten. Deeze hebben een

jL j, dergelyke Pit als de Vrugt der Wilde Lontar-

boomen , doch boven zit daar aan een fpits

Puntje. Ook zyn zy , met een Huidje van zagt

Vleefch bedekt , en hebben in 't eerst eene

Goudgeele Kleur , 't welk dan den Boom , bo.

ven en behalve de fchoonheid zyner Bladen,

een overheerlyk aanzien geeft : maar deeze

Luifter vergaat fchielyk : den volgenden Dag

zyn deeze Vrugten reeds zwart 9 en hebben

dan niet als een Meelagtig droog Vleefch,

Voorts legt , onder de zwarte Houtagtige

Schaal , eene witte harde Korrel , doch deeze

is niet eetbaar.

reeien der Het zou dan wel fchynen , dat de Sariboe.

vmgtmaa--goomen van beiderley Sexe waren : ten minfte

wordt van geene Mannetjes en Wyfjes, onder

dezelven, gewag gemaakt, en de Heer Lin,

njeüs geeft flegts de Kenmerken der Vrugt-

maaking aldus op. Een algemeene famenge-

flelde Vrugtfcheede : een driebladige Bloem ,

met zes Meeldraadjes en een Stamper, De
Bloemblaadjes zyn ovaal , ftomp , wyd open :

de Meeldraadjes Elsvormig , langer dan de

Bloemblaadjes ; met aangegroeide Meelknopjes

:

Het

fcadt, Corypy van Linnjus genoemd te zyn, thans Jih

een Veifcheidenheid tot den JBorasfus is betrokken*
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Het Vrugtbeginzel rond , waar op een Els-
Jr

vormige korte Styl ; met een enkelden Stem- 1V#

pel : het Vrugthuisje een groote ronde Belle, Hdofd»

bevattende éénen Beenigen , grooten , Kloot-STÜK*

ronden Zaadkorrel.

Van de Bladen deezer Boomen wordt in De

Oostindie veel gebruik gemaakt tot Zonne-
Baen*

fchermen , waar toe zy , als gezegd is , zeer

bekwaam zyn, en men kanze bykans Natuur-

lyke Parafols noemen. Ten dien einde wor-

den de Straalen naar elkander toe getrokken,

om de holte te maaken , en de Steel , van

zyne fcherpe Tanden gezuiverd zynde , dient

tot een Stok , om den Parafol te draagen.

De jonge Bladen van de opfchietende Strui-

ken, gedroogd en eenigermaate bereid zynde,

dienen voor Pakpapier. Zy zyn dan witagtig

of Strookleurig en kunnen zo dun als Chi-

neefch Papier gemaakt en lang bewaard wor-

den. Van het Hout maaken de Maleijers en

Javaanen Steelen tot hunne Werpfpiesfen. Dee-

ze Boom heeft , zo wel als de andere Palm-

boomen, een eetbaare Kool of Palmiet.

Tot het Gefïagt van den Sariboe betrekt *>«

Rümphiüs ook de Licuala , op MakasfarBooM,
LA"

groeijende , doch ook op 't Eiland Boero en

elders gevonden. Deeze wordt nooit een vol-

komen Boom , hebbende den Stam niet veel

meer dan zes Voeten hoog, en naauwlyks een

Arm dik , doch ook in Leden onderfcheiden.

Boven fchiet hy zes Takken of Steelen uit

,

S 4 van
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ï? Van vyf of zes Voeten lang (*) , en naauw-
A™y*u iyks een Pink dik , in de onderfte helft ook

Hoofd- op zydè getand of fcherp gedoomd Jeder

%rm. Tak draagt een uitgebreid en in vyftien S traa-

len gefpleeten Blad , die alle tot aan den Steel

toe van elkander afgezonderd zyn. leder Blad

% heeft ongevaar drie Voeten middellyn, en de

'middelde Straal is veel breeder dan de ande-

ren. In zyn Ouderdom krygt deeze Struik

een uitfpruitzel, zolang als de Bladeren , welks

Steelen kleine Steekjes draagen , die bezet zyn

met drie ryën van groene Knopjes, op ieder

van welken een Bloempje ftaat met drie Spits-

jes gelyk het Bloeizel van de Pinang. Daar

op volgen de Vrugten ter grootte van Bake-

laar - Boontjes , zittende op een Steekje met
drie Punten , en van binnen een ïangwerpigen

Zaadkorrel bevattende.

Het eenigfle gebruik , byna , dat men van

deezen laagen Sariboe heeft , is , dat men van

de Bladen Bonkosfen maakt , tot het Tabak-

rooken: want het Hout is niet duurzaam, en

wordt derhalve ook maar tot ilegte Latten ge*

bezigd.

De- The. Met den Sariboe -Boom zou men, volgens

Jaimbaom.
LiNN ^ us > moeten vergeïyken den Boom *

dien Pocock in zyne Oofterfche Reizen ,

on-

{*) Vademen heeft Rümphius, Uln& in 't Latyn , doeh

ik denk dat het Voeten zal moeten zyn, om dat het anders

poch met de Af beelding
x nqch met de dikte ilrookt»
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onder, den naam van Palma Thebaica voorftelt I.

en afbeeldt (*) 5
in 't Engelfch Dom -Tree,

******>

dat is Koepel - Boom 3 waarfchynlyk wegens Hoofd-

zyne Kroon, genaamd. 5,De Stam (zegt die Au- stuk.

,, theur) groeit niet hoog , maar daar fchieten

„ wel dra twee Takken van uit > die elk we-

,3 derom twee anderen uitgeeven, en dus ver-

„ deelt de Boom zig al verder Gaffelswyze,

3 , ieder Tak vier- of vyfmaal. Het Blad is

3, halfrond, van omtrent drie Voeten middel-

3 , lyn , en zeer fchoon : de Vrugt ovaal , drie

33 Duim lang en twee Duimen breed. Onder

3, 't Vleefch 3 dat droog is en Bolfleragtig ,

33 doch van 't Gemeen gegeten wordt , is

33 een holle harde Pit, daar men Snuifdoosjes

33 van maakt ,' en, om dat de holligheid klein

5i is 3 ook wel Kraaien
?
welke van de Turken

33 als Paternosters gebruikt worden, tot het

3, opzeggen van hunne ' Gebeden." Wat de

Bladen aangaat , dezelven komen veel meer met

die van den Wilden Lontar - Boom , hier voor

befchreeven *
A overeen ; inzonderheid wegens Bhfcz-r*

de tusfehengevoegde Draaden. De Vrugtmaa-

king fchynt zeer te verfchillen van die van

den Sariboe - Boom 9 ftrookende nader met die

.van den Sagoe-Boom: als beftaande uiteen

Soort

(*) Confer, Palma Tbebtka. POCOCK Oriënt» I. p. 28r.T.

73- cut Frondespinnato-palmatat, Filo interje&o; Stipitibus

Viliato > fpinofïs , CauA'ce dichotomo» Linn» Sp< Plant, IX,

S 5
|I« Defl» h Stuk»
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I. Soort van Katten , daar de Vrugtbeginzels als

Afdeel.
roncje Bolletjes onder aan gehegt zyn. Die Au-

Hoofd- theur geeft hem als een te vooren niet be-

stuk. fchreeven Boom op , welke door zynen getak-

ten Stam inzonderheid verfchilt van alle an-

dere Palmboomen tot heden bekend , hoewel

eenigermaate met den Brafilfchen overeenkomen-

de : doch de Heer Shaw heeft hier op gewigtige

Aanmerkingen gemaakt en aangetoond, dat hy

. de Ouden reeds is bekend geweest.

V. HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geflagt der Cycas of

Sagoe - Boomen , dus wegens het Meel, dat

zy uitleveren, genaamd; waar toe de Draad-

of Garen - Boom en Ananas - Boom betrokken

zyn»

onder- Zander de Geflagten van den tweeden Rang
fcheiding* \J ^er palmboomen , welken Gevinde of

Vederagtige Bladen hebben , komt by L i n-

NiEus het eerfle voor, de Cycas, waar van

geene Kenmerken door zyn Ed. worden op-

gegeven, dan alleen, dat de Vrugt een droo-

ge Pruim is , met een tweekleppige Pit (*).

Die

(*) Drapa ficca Niicleo bivalvi, Syst, Nat. XII» Tom, II,

N< I1Z2.
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Dit Kenmerk is bykans onverftaanbaar, Hoe I.

kan een Pruim droog en een Pit tweekleppig ^
EU

zyn? 't Is waar , het kon een Vrugt zyn met Hoofd-

droog Vleefch als een Bolfter, waar onder eenSTÜK»

tweekleppige Schaal , gelyk in de Ockernoo-

ten , bevattende een harde Noot : doch van

die tweekleppigheid vind ik niets gemeld by

RüMPHitis, wiens Olus Calappoides , hier aan* *

gehaald , ook geenszins uitpuilende Ringen aan

den Stam heeft, die in eenige vergelyking ko-

men by de Knobbels om den Stam der Cocos*

boomen. Dat Foliatio circinalis, more Filicum>

geen Kringagtige maar een gekrulde Bladmaa-

king betekene , zou zonder Verklaaring ook ten ,

hoogfte duifter zyn; niettegenftaande de Bla-

den zeer naar die van Boomvaren gelyken.

Ik zal derhalve hier dit Geflagt van Palm- De sago*.

boomen, volgens den Rang, in welken zy byBoOM *

Rümphius worden voorgefleld , befchryven

,

en dus met den regten Sagoe-Boom een

aanvang maaken. Deeze is , onder de drie

voornaame onderfcheidingen , welken die Au-

eheur gemaakt heeft , de Meelgeevende Palm-

hoorn door hem getyteld. Want, hoewel het

Merg in de meefle Boomen van deeze Klas-

fe , gelyk wy reeds gezien hebben , ook Meel-

agtig is , overtreft hy doch hun allen ver , zo

in de deugd , als in de veelheid van deeze

Meelagtige S toffe.

De Sagoe - Boom heeft 3 in de volwasfen- Gefhire,

heid

,

\U DTfrU l. STUW»
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I. heid 5 een Stam van vyfcig of zestig Voeten
Afdeel. hoog , en zo dik , dat hem een Man naauw-

Hoofd. h^s met zYne Armen kan omvatten. Hy is

stuk. oneffen of ruuw , en eenigermaate geringd of

in Leden verdeeld. Lang blyft deeze Boom

een Struikgewas , zig vertoonende als een groo-

te Plant , met groene Steelen" van over de

twintig Voeten hoog , die Geutswyze zyn uit-

gehold, en op de zyden fcherpe Doorens, als

Naalden, hebben, in het onderde gedeelte. De
bovenfte helft deezer Steelen is wederzyds be-

zet met Bladen , die altoos opwaards ftaan

in de Sagoe-Boomen , daar zy in de Kokos-

of Kalappus - Boomen nederhangen. Zy zyn

lang en fmal , in 't midden breeder, doch ook

een weinig famengevouwen, met flappe Door-

nen op de kanten. Vervolgens vormt zig om
laag de Stam , die byna de zelfde dikte heeft

als de Boom zal hebben. Hy fchiet fpoedig in

de hoogte , en werpt eindelyk zyne Doornen

af, behoudende de keepen der afgevallen Bla-

den, die tot trappen verftrekken, om hem te

beklimmen. Aan den volwasfen Stam liaan de

Steelen meest overend , hebbende aan 't on-

derfte een holle Geut of Schop, van omtrent

een Voet breed , waar mede zy den top van

den Stam en elkander omvatten. Deeze Schop

,

benevens de binnenfle Huid daar van, die men
'er aftrekken kan, en tot verfcheide gebruiken

dient, zo wel als het Vaatwerk daar van ge-

maakt , noemen de Indiaanen Coroerong en Co-

roers
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roero. De Bladen, boven aan den Stam, zyn- I.

de vcin twintig tot vierentwintig Voeten lang,
F^EL*

verdorrende , worden Gabba gabba geheten , Hoofd-

en , na dat zy zo wel. van de wederzydfche STUK*

Bladen , als van het onderfte Schopswyze ge-

deelte gezuiverd zyn, als Stengen of Stokken

tot gebruik bewaard.

Zo lang de Stam nog niet volwasfen is , heeft zeifftan-

hy rondom den Wortel nog eenige Doornige
18 ' ei

Takken, diemaaken, dat men 'er niet onbefcha-

digd by kan komen. Een wonderbaare voor-

zorg der Natuur , om deezen Boom te be-

fchutten voor de wilde Varkens, welke anders-

zins het Gewas , om het Merg te bekomen

,

in zyne Jongheid vernielen zouden. Dit maakt

deeze Bosfchen zeer gevaarlyk te doorkruifen

:

want men ligt, 't zy in het Aangezigt, aan de

Handen of Voeten, gekwetst wordt door dee-

ze Doornen : waar tegen de harde Huiden

der Indiaanen beter beftand zyn. De Koker,

waar uit de Bladen voortkomen, is van twaalf

tot vyftien Voeten lang en een Arm dik: men

kan 'er aan de punt wel een Elle affnyden

,

om Kleederen van te weeven , zonder eenig

nadeel toe te brengen aan de groeijing van den

Boom. Hy is zeer Spongieus , hebbende van

buiten maar een foort van Schaal , twee Vin-

geren dik , die voor Hout verflrekt , dat wit is

en als uit grove Draaden beftaat. Het overi-

ge van den Stam , daar binnen, is alleenlyk

een vogtig Merg , gelyk in de Vlierboomen ,

m
\gt

-DEF&. U STUK»



£86 Beschryving van

ï< en dit Merg is het, 't welk deezen Boom ais
Afdeel,

tot een Koorenfchuur maakt voor de Indiaa*

Hoofd- nen.

stuk* Zo jang ^e Sagoe - Boom aan 't groeijen is

,

Bioemtios
draagt ^y geen Vrugten , en de Inlanders be-

letten hem doorgaans die te draagen , om dat

de Stam daar door zyne beste hoedanigheid

verliest. Men kan zulks by het zogenaamde

fchieten van verfcheide Moeskruiden vergely-

> ken. Als men hem evenwel ongemoeid laat*

dan beginnen zig , wanneer hy volkomen oud

geworden is , de Bladfteelen witagrig te ver*

toonen , als of zy met Meel beftrooid wa-

ren : vervolgens komt uit het midden van de

Kruin een fpitfe Hoorn of Pyl voort, by de

drie Voeten lang, welke, zig openende , een

getakte Tros uitgeeft , die zig in Takken

uitbreidt , in de eene Soort zes , in de andere

tien of elf Voeten lang. Deeze Takken zyn

Vinswyze bezet met kleiner Takjes , van by de

twee Voeten lang , aan welken wederzyds nog

Jcleiner Takjes ftaan, die naar de Katten van

den Hazelaar gelyken. Deeze zyn een half

Voet lang en van dikte als een Vinger , be-

ftaande uit donker rosfe en Wolagtige Schut»

ben. Men noemtze onder de Amboineezen

Siriboa, om dat zy naar zekere7 Vrugten van

dien naam gelyken. Als nu deeze Tros zig

wel tien Voeten heeft uitgebreid , zo dat haa-

re Takken tusfchen de Bladfteelen doorko-

men, dan gelykt de Kruin van deezen Boom

Haar
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• naar eene Kaarskroon in de Kerken of Palei- I-

zen.
AFD
v
m'

Wanneer de Tros zover gevorderd is, dan Hoofd-

komen eerst de Vrugten te voorfchyn, die STUir'

agter of onder aan de voornoemde Katten of 1?)e

Vingers , twee of drie by malkander , zitten* kinf.

Men kanze dus eenigermaate by de Vrugtbe-

ginzels van den Taxisboom , als men deszelfs

Bladvinnetjes voor de Katten neemt, vergely-

ken* Die Schubben van de gedagte Katten zul»

len waarfchynlyk Meeldraadjes , als de Manne-

lyke Bloemen uitgeeven , welke de Schepzel-

tjes , bevrugten , en dus zou de Sagoe - Boom
volftrekt behooren tot de Monoikia van L 1 n-

n^eus. Dit is iets, 't welk my ten hoög-

fte waarfchynlyk voorkomt, niettegenftaande ik

het niet door het Gezag van eenig Waar-

neemer bevestigd vind. Mooglyk is de hoogte

van deeze Boomen een beletzel geweest , om
zulks op te merken.

De Afbeelding in 't Werk van S e b a , Plaat

XXV. van het Eerde Deel , welke, volgens

de aantekening van den Hooggeleerden Heer

J. BüRMANNüs,de regte Sagoe- Boom
is (*), geeft een ander denkbeeld van deeze

Vrugtmaaking. Aldaar wordt aangemerkt, „ dat

„ uit het Hoofd van den Stam eenige Trosfen,

van

(*) Herè. Amb, of Ambonfch Kruidboek, I. Deel , blacte,

II. Deel» I. Stuk*
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I. „ van licht paarfche Bloemknopjes b als Bloem*

Afdeel. ^ jc00} 3 uit het midden der Bladen uitfchieten,

Hoofd* » die met den ^d VruSten maaken ,
in de

stuk* j, gedaante van een digt geflooten Pynappel

,

3, met een langen Steel , als van een Peer.

3, Deeze Vrugten zitten in menigte 5 op de

3, wyze als Trosfen , aan lange Steelen, die

3, uit een dikken Steel voortkomen.'* In de

Afbeelding ziet men wel het beginzel van zulk

een Tros , doch daar vertoont zig niets van

dien Hoorn , waar"Rumphius van fpreekt :

maar zou dezelve ook afgefheeden of geopend

zyn geweest , om die Bloemknopjes te ver-

toonen ? Eenige overblyfzels , als puntige Bla-

den 5 fchynen daar van wel een blyk te gee-

ven. Voor 't overige wordt myn vermoeden

dat 'er Bloemen aan dien Tros zyn 5 door die,

befchryving eenigermaate vertakt. Ook zegt

die Autheur , dat men de Siriboa neemt voor

't Bloeizel van den Sagoe-Boom.

De Volgens Rumphius zyn de Vrugten ge-

Vrugten* fchubd, doch in alle Soorten van Sagoe-Boo-

men niet van eenerley gedaante : fommigen

rond als een Perfik of Abrikoos ; fommigen

ovaal 5 als een Hoender - Ey of nog langwer-

piger ; fommigen uit den ronde ,wat plat en

fcheef. Het zyn, zegt hy, aartige -gefchilfer-

de Knoopen , hebbende die van de gemeende

Soort flegts de grootte van een gewoone Pruim 3

van agteren .wat ingedrukt , en van vooren

eenigszins puntig ; eerst groen * daarna witagtig

eB
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len ten laatften vaalbruin van Kleur. De bui- t"

tenfte Schaal beftaat uit enkele Schubben, die y"li

op ryën liaan en aan elkander fluiten, bevat» Hoofd.

tende een Pit , van grootte als een Snaphaans- STUK*

Kogel, die in de onrype Vrugten murw, doch

in de rypen zwart en zo hardis, dat men haar

niet aan ftukken kan byten. Deeze Vrugten

(trekken , niettemin, voor de wilde Varkens

tot eene lekkere verfnapering. Derhalve teelt

deeze Boom weinig door zyne Vrugten voort 9

maar wel door zyne Wortelen , die zeer ver-

re onder de Aarde voortkruipen , en dikwils

nieuwe Plantfoenen maaken; zelfs in eens an-

ders Grond.

Vier Soorten van Sasoe - Boomen worden 'er
Soo

f
ten

-ö van Sagoe»

door dien Autheur opgeteld, wier onderfcheid Boomen,

meer beftaat in de Doorens en Vrugten , dan

in de uitwendige Geftalte. De eerfte , in 't

Maleitfch en Ambonfch Lapia Tuni , dat is

Opregte Sagoe genaamd , is de gene * naar 't

welke men deeze befchryving heeft opgemaakt,

geevende het beste Meel. Zy is daarom ook

de gemeenfte , wordende het meefte voortgeteeld

en opgepast. De Doornen zyn van middel-

baare langte ; de meeden als gewoone Naay*

Naalden , doch lommigen ook wat korter, en

de Vrugten als gezegd is. Derzelver Pitten

worden wel in Zout water gekookt of in Pe-

kel ingelegd , en dan tot een eetbaare Spyze

gemaakt met eenige Kruideryën.

Een andere Soort, in 't Ambonfch genaamd mm
T Lftos**

XI. Deel, I. Stuk»
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ï» Lapia Ihur of Wilde Sagoe , is de hoogfle

y
EL

' van Stam en digter met Doornen bezet dan

Hoofd- eenige andere Soort , maar deeze Doornen zyn
stuk. korter, de Vrugten kleiner , ronden ongemeen

hard van Pit , waar in twee byna doorgaande

Gaatjes zyn , zo dat menze aan Snoeren kan

rygen. Zy valt meest op Ceram en zeldzaam

op Amboina.

lang- De derde Soort , Lapia Macanaru of Ma-
doormge, eana ia ? dat js Langdoornige , genaamd , heeft

den Stam zo dik niet als de andere Soorten:

de Bladen zyn groener , fmaller , dunner en

meer gerimpeld ; ook ligt fcheurende, en dus

tot gebruik minder bekwaam. De Vrugten

zyn in deeze Soort de allergrootften , te wee-

ten als een taamelyk Hoender - Ey , worden-

de in de ouderdom bruin en ligter afvallende.

Men houdt deeze Soort van Sagoe , welke

ook zo veel Meel niet geeft, voor de flegtfte.

Gladde Een vierde Soort wordt Lapia Molat of gïad-

sagoe. ^e gag0e ,

3 jn >t Maleitfch Sagu Parampuan

geheten, om dat men dezelve houdt voor het

Wyfje onder de Sagoe - Boomen , zegt R u m-

phius , geevende echter daar van geen re-

den. Waarfchynlyk zal het alleen zyn , om
dat 'er de Doornen der Bladfteelen geheel aan

ontbreeken ; want de Vrugtmaaking in 't al-

gemeen tweeilagtig (Hej-maphrodiet) fchynt te

zyn , in de Sagoe - Boomen,

woon- Deeze Boomen groeijen op meest alle Ei-

#*««. landen van de Molukkifche Wateren 3 tot aan

No-
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Nova Guinca toe , als ook benoorden Java , h

tot aan Siam ; als of de milde Natuur dus het
AFI

?^
Et*

Menfchelyfc Geilagt aldaar voor gebrek en Hoofd*

Hongersnood, voor altoos, had willen bewaa- STUK*

ren. Op Java , Sumatra , en Borneo , echter

,

zyn de gedoornde Soorten niet veel bekend %

maar wel de laatftgemelde of vierde Soort,

die op Java Bulum genoemd wordt : doch men
maakt aldaar flegts van de Bladen gebruik om
de Hutten der Indiaanen te dekken, Op plaat*

fen , daar veel Ryst groeit , gelyk op Makas-

far , fchynt de Meelgeevende eigenfchap naauw-

lyks bekend te zym De grootfle menigte vale

op 't Eiland Ceram , alwaar men 'er uitgebrei-

de Bosfchen en Wildernisfen van vindt , en

van waar ook Jaarlyks een groote menigte van

Sagoe - Brood naar andere plaatfen wordt ver-

zonden. Öp drooge Bergen groeit hy niet,

maar wel in vogtige Zandgronden, en fchynt

bovenal de Moerasfen te beminnen ; zo dac

men 'er dikwils niet by kan komen , dan met

groot gevaar. Deeze Bosfchen , Latar ge-

naamd , zyn deswegen fomtyds bytia ontoegang-

lyk. Op Gilolo heeft men waargenomen, dat,

by groote afltroomingen van Water, in zulke

Bosfchen , de Sagoe - Boomen dikwils met Grond

en al opryzen , maakende dus een foort van

Eilanden, welke fomtyds ook wel in Zee weg-

fpoelen. Dus kan men een groot gedeelte van

deeze Boomen niet havenen , 't welk anders

T g veel

II* Dtoui. Stuk.
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I. veel toebrengt , om dezelven zig ten nutte te
-Afdeel.

maaken# En J hier uit blykt ook de rykheid

Hoofd- van de Schatkamers der Natuur , daar zo veel

stuk, van djen koltelyken Voorraad verlooren gaat 9

zonder dat hier door gebrek of Hongersnood

veroirzaakt worde.

Trappen Een bvzondere oplettendheid wordt 'er ver-
n Tlimvan Ryp-

heidvaa eifcht 5 om het Merg van deeze Meelboomen
het Merg.jn z^n ]^mgt te bekomen. Ten dien einde

geeft men acht 3 op derzelver verfchillende

trappen van Vrugtmaaking. De eerfie trap is ,

wanneer de Twygen of Bladfteelen ; als gezegd

is , zig witagtig beginnen te vertoonen, en de

Doornen van derzelver Voeten en boven aan

den Stam afgevallen zyn. De tweede trap is ,

wanneer zig aan den Top de gezegde Pyl of

Hoorn , dien men Majang noemt , omtrent een

Voet lang , openbaart. De derde Trap heeft

plaats 5
wanneer die Hoorn zyn grootile lang-

te heeft bereikt , doch nog geflooten blyft :

de vierde wanneer de Takken van de Bloem

en Vrugt - Tros uitgebreid zyn , naar een Ko-

raalboom gelykende : de vyfde, als de Katjes,

die men Vingers noemt of Siriboa , zig ver-

toonen : de zesde , eindelyk , wanneer men de

volkomen Vrugten ziet. Alsdan is het Merg
tot gebruik onbekwaam : doch voor 't overige

heeft * ten opzigt van deeze Trappen, in de

byzondere Soorten een aanmerkelyk verfchil

plaats. De eerfte kan tot boven den derden

trap
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trap van rypheid komen , zonder dat het Merg I.

bedorven is; dat in de tweede goed blyft tot
AFD£ELv

aan den vyfden trap en daar boven : in de der- Hooi-
de maar tot den vierden, en in de vierde totsTus,

den derden trap. Hier uit blykt, dat men in

dit geval byzonder letten moet op het verfchil

der Soorten.

De Indiaanen , evenwel , weeten nog een Hoe men

ander Middel, om deszelfs Rypheid te ontdek^
e

/ar
M^

ken. Men boort of kapt een gat in den Stam 3
Haalt»

en haalt daar wat Merg uit, ''t welk men tus-

fchen de Handen met Water wryft , ziende

dus , of hetzelve genoegzaam Meel uitlevere.

Als het te weinig Meel geeft 3 zo flopt men

het gat flegts met wat Kley weder toe , op dat

het niet bederve. Anders gaat men aan 't ne-

dervellen van den Boom , wiens Stam in ver-

fcheide Stukken, ieder van vyf of zes Voeten

lang, verdeeld , of ook maar midden door ge-

kapt, of zelfs geheel gelaten wordt. Dan fplyt

men die Stukken , of den Stam, in de langte

door, en vervolgens gaan zy daar op zitten ,

hakkende en fchraapende het witte , draadige

Merg, aan brokjes uit de holte. Hoe kleinder

dit Merg gemaakt is , hoe beter. Men doet

het in de uitgeholde helft van zulk een Stuk

des Booms , dat over eenig loopend Water

gelegd wordt , zynde aan 't ecne end voorzien

met een foort van Teems, die van het Haai-

rige Geweefzel , dat van den Kokosnooten-

Boom komt , gemaakt is. Het Hakzel , geduu-

T 3 rïg
U,DE£!Ul«SïUK«
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1* rïg met Water begooten, wordt met de Han-
^fdeel.

^en geleed 3 en tegen die Teems aangedrukt

,

Hoofd, zo dat het fynfte met het Water daar door

stuk. fchiet, vallende in een foort van Tobbe, daar

onder flaande. Na het bezinken tapt men het

Water af, en neemt het Meel daar uit', 't

welk, zo fyn en wit als Kalk zynde, in Korf-

jes van groene Bladen gedaan wordt, waar in

men het bewaaren en zelfs verzenden kan.

Het Overblyfzeï , dat roodagtig is en daar men
geen meer Meel uit kan krygen , wordt op

een hoop gefmeten voor de Varkens, of, zo

het leggen blyft , dan groeijen daar zeer lekke*

re Kampemoeljcs op , en 'er teelen dikke

Wormen in voort , die ook van de Indiaanen

tot Spyze gebruikt worden , na dat zy aan 't

Vuur zyn gaar gebraden.

Hoe men Ket meefle Sagoe-Meel wordt tot het bak-
te Brood ^en van Brood gebezigd. Men heeft daar toe
van bakt* . °

zekere Vormen , in Steenen uitgehouwen , van

veelerley grootte , wordende de besten op 't

Eiland Uliasfer gemaakt , zegt Rumphiüs.
Ieder Steen is in eenige Holletjes, naar belie-

ven , of ook wel maar in ééne holligheid ver-

deeld; waar in men, na dat de Steen ter deeg

is heet gemaakt , het Meel uit de gedagte

Korfjes giet, dat dan aanftonds tot Koeken of

Brooden wordt. Deeze Brooden zyn doorgaans

i vierkant of regthoekig, doch in grootte en dik-

te zeer ongelyk. De gemeene Sagoe- Broo-

den 3 op Ambon 3 zyn bykans een half Voet
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lang en drie of vier Vingeren breed, midsga- i.

ders wit en broofch , maar op Ceram zynze Afdkh*

veel dikker en harder , ja aan de hoeken als
£j00F

'

B .

verglaasd. Van de Eilanden Key en Am ko- stuk.

men 'er van anderhalf Voet lang , een half

Voet breed , en omtrent een Vinger dik. De
allerbesten worden gemaakt op de Uliasferfche

Eilanden, zynde ongevaar een Handbreed in 't

vierkant groot. Men neemt daar toe zeer fyn

en wel gezift Meel , 't welk deeze Broodjes

ros maakt van Kleur , verfch zynde zagt en

zeer fmaakelyk ; byna als ons nieuwbakken

Brood: maar, oud zynde, wordenze zo hard

als Steen , doch men kanze in Water weeken

en dus gebruiken. De Ceramze Sagoe- Koe-

ken, die de grofflen zyn, kunnen het langfte

duuren , en zyn dus best tot Voorraad op lange

Reistogten. De meefle Sagoe komt gekorreld

van Ambon en de beste , die men Bloem van

Sagoe noemt, zynde Sneeuwwit en zeer fyn ge-

korreld , van Japan.

Van deeze Sagoe of van de Brooden kan men pap of

zeer gemakkelyk een voedzaame Bry kooken ; $7golT

't zy met Kokosnooten Melk alleen , of met Med *

Water , Zout en Speceryën. Een dergelyke

Bry , Papeda genaamd , wordt van het Meel
zelf en op dergelyke manier toebereid , als

men in Europa van Meel de zogenaamde Wa-
teren Bry maakt ; wordende deeze Oostïndi-

fche , die ruim zo taay fchynt te zyn , aan

Klontjes met zekere Saus gegeten ; als wan-

T 4 neer
II* Deel* u Stuk»
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1. neer zy zeer lekker is en gemakkelyk te ver-

Afiteel.
teeren . maakende een graagen Maag, doch

Hoofd- weinig Voedzel geevende. Ook wordt 'er in de

stuk. Geneeskunde , gelyk bekend is ? tot verfterking

wel gebruik van gemaakt. Voorts kan men dee-

ze Pap 3 als Styfzel \ tot het pappen en plak-

ken van Lywaat en Papier , ja ook tot an-

dere zaaken bezigen.

Gebruik De Palmiet of Kool van den Sagoe-Boom
der Tak-

js z0 of ed niet als die van den Kokosnooten
ken en °
Bladen» Boom , en wordt daarom zelden raauw gege-

ten. De Bladen dienen tot het dekken da-

Huizen en de Bladfteelen tot het famenflellen

der Wanden, die echter, om dat dezelven zo

krimpen , na verloop van eenigen tyd geheel

met Reeten zyn , en zig dan als van Lat-

werk gemaakt vertoonen Dus verflrekken dee-

ze Bladfteelen, Gabba Gabba genaamd, op die

Eilanden en plaatfen , daar weinig Bamboes-

Riet groeit , voor hetzelve. Men maakt 'er

zelfs Vlotten van , om zwaare Houten of Stee-

nen te vervoeren. Van de Bladen formeert

men, door dezelven aan malkander en op Lat.

jes te naaijen , zekere Plankjes of Blad - Scha-

liën, Atap genaamd , vyf of zes Voeten lang

ï en anderhalf Voet breed. Daar toe worden

de groene Bladen genomen , en deeze worden

dan, door 't droogen, bruin. Met zulke Blad-

Schaliën worden alle de Huizen, op de Mo-
lukkifche Eilanden , door dezelven op Latten

van
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van gezegde Bladfteelen of Hout te binden, ge- I.

dekt, even als elders met Kokos- Bladeren. Het Ar
^

EL*

dekken begint men van onderen op , zodanig dat hoofd-

de onderflen meer dan half door de bovenflen stuk.

bedekt zyn , even als met de Leijen der Kerk-

daken gefchiedt. Deeze Daken moeten met

Latten daar op te binden tegen Stormwinden

verzorgd worden : maar anders zyn zy zeer

digt en befland tegen de zwaarfle Slagregens,

kunnende fomtyds wel tien Jaaren duuren

,

ten minfte , indien men de Schaliën dubbeld

op malkander legt ; doch begroeijen eindeïyk

met Mos en andere Kruiden , gelyk men dit

ook ziet gebeuren aan de oude Rieten Daken,

in de Nederlanden. Zy vatten, wel is waar,

ligt Vlam en dan zyn deeze Papieren» Hui-

zen in een oogenblik verbrand; doch die fcha-

de is voor den Inlander gemakkelyk heritel-

baar.

De dikke Schors van het onderftuk der Blad-

fteelen , Coroerong genaamd , dient , wegens

zyne taaiheid, even als dik Zool -Leder, tot

een Borstwapen» Ook wordt van de Vrugt-

fcheede , op fommige plaa'tfen , gebruik ge-

maakt tot Garen en om Kleederen daar van

te weeven ; even als wy dit reeds in ander

ilag van Palmboomen hebben opgemerkt.

Dit laatfle heeft inzonderheid plaats ten op- niUAD. of

ziet van zekeren anderen Boom, deswegen bv GAAREN~

Rumphius Sagus Filaris, dat is Draadgee-

vende Sagoeboom of Liever Draad- of Garen-

T 5 Boom
11 Deei* I. Stuk»
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I? Boom genaamd. Deeze fchiet eerst ook Struik-
Afdeel.

agtjg uj t ^en Grond , en maakt vervolgens een

Hoofd- Stam van hoogte ten minfte als de Kokos-
stük. Boom , met eene efFene Schors, flaauwelyk in

Leden verdeeld. De Bladfteelen zyn gedoom-

de Takken , van twaalf tot vyftien Voeten

lang ; op de zyden bezet met Vinblaaden ,

van vier Voeten langte en twee of vier Dui-

men breedte , doch in een fpitfe Punt uitloo-

pende en op de zyden gedoomd. Tusfchen

de Takken 5 aan den Top , komen drie of vier

Bloemftengen voort , die een Arm dik zyn,

verdeelende zig ieder in agttien of twintig

lange dunne Steelen, welke zydewaards afhan-

gen, en eenen Bloem- of Vrugt-Tros maa-

ken. Ieder Steel geeft twee of drie Kat-agtige

Vingers uit, aan welken de Vrugten groeijen ,

die naauwlyks zo groot zyn als Amandelen 3

bevattende onder een broofche Schaal een zeer

harde, ongefchikte, hoekige Pit of Kern.

Allermeest groeit deeze Boom op 't Eiland

Ceram, alwaar de Ingezetenen byna alleen ge-

bruik maaken van de jonge Scheut , die op

oude Boomen als een Hoorn, wel zes of agt

Voeten lang , voortkomt. De jonge Bladeren

,

waar uit deeze Scheut beftaat, in Water ge-

weekt en gefchraapt zynde, laaten zig in dun-

ne Draaden fplyten , waar van zy dan, even

als van de andere Sagoe - Bladeren , Kleedjes

weeven; waar toe ook de Bladen van andere

Palmboomen dienftig zyn,

Eiu*
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Eindelyk komen wy tot die Soort van Sa- *•

goe - Boomen , waar aan Rümphius den
FJ

^
ELé

naam van Olus Calappoides of Moeskruidige Hoofd-

Kalappus geeft , om dat de jonge Bladen ge- STÜK*

kookt en gegeten worden. Linn^üs heeft ££j£
AS ''

deeze onder den Geïlagtnaam Cycas aangehaald pui \
1»

op zyne eenigfte Soort (*) ; zo wel als den '**
;

Ambonfchen Sagoe-Boom van Seba, welke

echter, gelyk aangemerkt is , de regte Sagoe-

of Meelboom fchynt te zyn. Deeze Soort heet

op Malabar Todda-Panna, 'm 't Maleitsch Sa-

jor - Calappa 3 op Amboina Utta Niwel , in 't

Javaanfch Pakis Radji , om dat de Moorfche

Paapen hem dikwils by de Graven van hun

Volk planten. Dewyl deeze Boom een foort

van Ananas , die zeer aanmerkelyk is , op den

Stam draagt, (gelyk de Afbeelding Fig. 3 ,

vertoont,) zo heb ik hem Ananas - Boom gehe-

ten.

De Geflalte is als die van den Kokos- of

Kalappus - Boom , doch korter en dikker, en

fomtyds , doch zeer zeldzaam , heeft hy den

Stam

(*) Cycas Frondikus pinnatis circinalibus , Foliolis lineari-

bus planïs/ Syst. Nat, XI, Tom. ïï. Gen, nzz. Cycas

Frondibus pinnatis , Foli&lis lineari-lancöolatts , Stipitibu?

fpinoiïs. Hort. Clif. 48a» Flor. Z?yL 393. Royen Lugib.

5* Burm. lnd< 240. Palma Indica, Caiulice in annulos pro-

tuberantes distin&G, RAJ. Hht* 1360* Arbor Sagoe Amboi-

ncnfis. Seb» Tbss. I. p. f,p. T. 25. £ ** Tesfio. K.*MPFER.

Jap4 897. Olus Calappoides. RUMPH, AmK U p. 86. T.

S2, 23» Todda-panna. Hort, Mal, UU f* 9. T* 13-21.

II» Vszu U Stuk»



300 Beschryving van
I. Stam boven in twee of drie Hoofdtakken ver-

AfD
y
EL

' deeld. De Bladfteelen of Twygen zyn vyf

Hoofd- Voeten lang , omtrent een Vinger dik 5 groen

stuk. f groenagtig , doch niettemin flyf, rond en

glad 5 aan de kanten bezet met kleine Doo-

rentjes. De Bladen liaan overdwars regt uit-,

gebreid , gelyk een Mat , en daarom wordt

deeze Boom , in 't Indiaanfch, ook wel Mat-

tenboom geheten. De langte der Bladen is by-

na een Voet , de breedte een Vinger of een

Duimbreed : zy zyn plat en flyf, ftaande te-

gen elkander over aan den Steel , en doen dus

den Steel met zyne Bladen zo geweldig naar

die van Boomvaren , of van Osmunda gelyken ,

dat Rumphius aan het gantfche Gewas den

naam van Osmunda arborescens geeft.

De Kruin. Ieder Bladfleel komt voort uit een rondag-
t£

'
4
* tige Knoest of Bol 5 welke na 't afvallen der

Steelen aan het bovenfle van den Stam blyft

ftaan , zo dat hy aldaar vol Knobbelen wordt,

gelykende naar een ronden Bol , even als de

Kruin van den Lontarboom. In Fig. 4 , Plaat

III. , is deeze Kruin vertoond. Het uitfpruit-

zel van den jongen Bladfleel 5 omtrent een Voet

lang zynde , is als famengerold en gelykt naar

een ronden Worm ; even als dit in de Varens

plaats heeft. Deeze Scheuten zyn zeer mals,,

en kunnen als Aspergies tot Spyze dienen ;

weshalve men ze ook by Handen vol ter Markt

brengt en verkoopt.

•De Ana. De eerde Vrugt 5 welke deeze Boom , vyf of
nas -gely-

kende
' zes

Viiïgt.



den Ananas-Boom. 3cï

zes Voeten hoog zynde, voortbrengt, gelykt, *•

als gezegd is , naar een Ananas ; doch is fmal-
Fj
^r
EU

Ier, langer, en heeft ook dat Bladerige Kroont- Hoofd-

je niet , 't welk zig vertoont op de Ananas-STUK "

fen. Haar langte is meer dan een Voet; de

dikte vyf Duimen , en zy eindigt onder en

boven met een ronde punt. Van buiten is

zy gefchubd , en heeft op ieder Schub een

zagt Puntje ; zynde geheel bleek of graauwag-

tig geel , en bedekt met een Smeerig Meel,

Deeze Vrugt dwars doorfnydende , wordt men

in haar midden een ronden Steel gewaar ,

rondom welken de Schubben ftaan, doch dee-

ze zyn niet geflooten; gaapende als in de Den-

neboomen , en een Zandig Meel bevattende.

Zy zyn droog van Smaak, omtrent als Hazel-

nooten. Deeze Vrugt kan wel genuttigd wor-

den , doch men laat dezelve doorgaans verdor-

ren en verdwynen. Twee of driemaal geeft

een Boom deeze Ananas uit, eer hy de regte

Vrugten voortbrengt , 't welk gebeurt , wan-

neer hy de hoogte bereikt van agt of tien

Voeten en daar boven.

Uit de Kruin , tusfchen de digte Bladfteeïen De regte

of Twygen, die dwars uitgebreid ftaan, doch
rugten*

niet dikker zyn dan een Duim , komen een

menigte Steelen voort, die aan 't end een vlak

Handje hebben , als een Haanekammetje. Aan
deeze Steelen , die omtrent een Elle lang

,

een Pink dik, Wollig en wat hoekig zyn 5

groeijen drie of vier rondagtige Vrugten, ter

groot-
XL D&ei» I. Stuk,
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I. grootte van een Hoender -Ey, glad, in 't eersr
Aptvbel. fosg groen 9 hier en daar naar 't geele trek-

Hoofd- kende , doch in de rypheid Oranjekleurig.

stuk. Onder den uitwendigen dikken Bolfter van

deeze Vrugten , vindt men een dunne Hout-

kleurige Schaal , met twee Naaden famenge-

voegd , die van boven eenige Gaatjes heeft ,

bevattende een dikke, langwerpige, witte Pit

of Kern.

veifciui
Men na^c aan RtTMPHius verhaald, dat

der Mau- '
er Mannetjes en Wyfjes waren van deeze

Wyfjes. Boomen , waar van het Mannetje de Ananas

droeg en het Wyfje de gezegde Vrugten. Hy
meende, echter, door naauwkeurig onderzoek,

van het tegendeel verzekerd te zyn ; te wee-

ten , dat alle deeze Boomen eerst , op eene

hoogte van vyf of zes Voeten, de Ananas en

vervolgens, hunne volwasfenheid bereikt heb-

bende , de regte Vrugten droegen. Naderhand

,

in 't Jaar 1690, oordeelde hy de waare kennis-

fe bekomen te hebben van de Vrugtmaaking

van deezen Boom ; dat 'er , naamelyk , Man-
netjes en Wyfjes van waren , als gezegd is

;

draagende de eerden de gezegde Ananas in

volkomenheid , met een zo fierken Reuk, dat

men 't naauwlyks omtrent dezelven kon har-

den : de anderen flegts een klein Ananasje op

de Kruin , met de Schilfers wyd gaapende 9

'

tusfchen welken de Vrugtfteelen voortkwamen.

Het fchynt derhalve ontwyfelbaar , dat de

gezegde Ananas , inzonderheid wegens het

Smee-
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Smeerïge Meel , waar mede zy bezet is , tot *•

de Mannelyke deelen van deezen Boom be. y*u

hoort. Hoofd-

Men vindt deezen Boom byna op alle Mo- STUK-

lukkifche Eilanden en daar omftreeks ; doch op
plâ

n*

Amboina is hy zo gemeen niet als op Ceram

en de Zuidoofter Eilanden. Men kan hem
niet alleen van Zaaden of Pitten, maar ook

op een andere manier voortteelen , neemende

het weeke Hoofd van den Stronk af, en 't

zelve in de Aarde plantende ; doch in die bei-

de gevallen groeit hy veel langzaamer op , dan

in 't wilde.

De jonge Scheuten , voorgemeld j zyn het Gebruik,

voornaamfte dat men van deezen Boom ge-

bruikt , zo wel als de jonge Bladen , die , in

Water gekookt , een zeer lekker en fmaake-

lyk Moes uitleveren , en hierom geeft 'er Rum-
phiüs den naam van Kalappus - Moes aan.

Voorts kan men de Vrugten ook gebruiken 5

doch dezelven moeten dan op eene byzondere

manier toebereid zyn : want raauw houdt men

ze voor zeer nadeelig. Zelfs dient het verfche

Sap, uit dezelven geparst, om de Jonge Kin-

deren der Indiaanen , wanneer dezelven hun tot

een last zyn , volgens 't ontaarde gebruik dee-

zer Wilde Volkeren 9 van kant te helpen.

Hier uit ziet men , hoe zeer deeze Ananas-

Boom , in nuttigheid? zo wel als in andere

opzigten 3 van den Sagoe- of Meelboom ver-

fchille.

De
11 • deel» I» Stuk,
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I. De Todda-Panna , uit den Hortus Mala*
'Afdeel,

iar
-

icus hier aangehaald , is eigentlyk de Ja-

Hoofd- panlche of Sineefche Sajor-Calappa , welke door

stuk. BoerhaavEj in de Catalogus van den Leid-

japanfche fchen Akademie - Tuin , genoemd vverdt Ja-

boom, panfche Palmboom met Bladen van Boomvaren 9

die gedoomde Steekn hebben (*). Hy is thans

hier in de Hortus Medicus niet, maar te U-

trecht heeft men hem met een Stam van een

half Voet . hoog en anderhalf Voet dik. De
Chineezen noemen hem Titsjlu of Yzerboom

,

om dat zyne Bladen met de Punten fteeken als

Yzeren pennen. Dit fchynt een aanmerkely-

ke byzonderheid te zyn van deezen Japanfchen

Palmboom , die in zyn Vaderland een Stam

maakt niet hooger dan zes Voeten , doch dik-

ker dan de Stam van een Kokosboom. De
Bladfteelen zyn tusfchen de twee en drie

Voeten lang, bezet met Grasagtige flyve Bla-

den , ter wederzyde digt aan den Steel gevoegd ,

even als in de voor befchreevene. Men maakt

'er geen gebruik van , dan dat hy in de Tui-

nen aldaar geplant wordt , om dezelven door

zyn Vederagtig Loof te verfleren. Ik heb

zodanig een gedroogd Blad , byna overeenko-

mende, in grootte en gedaante, met het gene

by Rümphius in afbeelding is gebragt.

VI. HOOFD-

(*) Falma Japomca fpinofis Pediculis , Polypodü folia.

EOERH, jiiL Hort, Lugdbat. II, p, 170. ROYfiN Prodn p* 7*
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Afdiel.

VI. HOOFDSTUK. T
VI-

HOOFD-

Befchtyving van 't Geflagt der Kokos of STÜK#

Kalappus - Boomen , en de aanmerkelyke

Verfcheidenheden , tot dezelven behoorsnde.

Onder alle de Palmboomen zyn de genen s

die men Kokos- of Kalappus - Boomen

noemt , in verfcheide opzigten de uitmuntend-

ften. Zy fteeken hunne Stam en Kruin bo-

ven de meefte andere Boomen uit. In fïer-

lykheid wyken zy niet voor de gewoone Palm-

of Dadelboomen , en de Vrugten 3 welken zy

uitleveren 9 ïtrekken tot Voedzel voor de In-

gezetenen van Oost- en Westindie. Sommigen
verklaaren hun voor. de vrugtbaarfte Boomen in

de geheele Wereld. Voeg hier by de menigvul-

dige gebruiken, welke men van den Stam, Bla-

den en Wortelen heeft , ftraks op te noemen,

Rumphiüs heeft 'er derhalve ook een begin

van zyn Ambonfch Kruidboek mede gemaakt.

Hy behoort zo wel tot de Wyngeevende Naam

als Nootdraagende Boomen , hoewel men hem
eigentlyk betrekt tot de laatften , als welke ei-

genfehap hem, in die trap, alleen toebehoort.

Want, fchoon zyn Sap gebruikt wordt tot het

Arak flooken , zou zulks echter ook , waarfchyn-

lyk, met den Wyn van den Lontarboom en

anderen , gefchieden kunnen : daar men in tegen-

deel geenen Palmboom met dergelyke Vrugten

V vindt*

L II* DHSL. It STOKi
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! vindt 9
die zo wel Spys als Drank uitleveren,

^™EL
- Hierom voert hy ook, in 't algemeen, den

Hoof», naam van Palmz Coccifera , dat is Nootdraa-

stük. gende Palmboom , in 't Nederduitfch Kokos-,

doch op de meefle Oostindifche Eilanden

Kalappus - Boom. De laatfte naam is van 't

Javaanfche woord Calappa afkomftig, endaar-

om voeren de Nooten, in Oostindie, gemeen-

lyk den naam van Kalappus- of Klapper -Noo-

ten , in de Westindiën dien van Kokos- of

Koker - Nooten, Men ziet duidelyk dus den

oirfprong van die gewoone Benaamingen , wel-

ke door de verbastering en bekorting van de

Uitfpraak geheel iets anders fchynen aan te dui-

den.

Kernnet Deeze Boom is, onder den bynaam van Nu-

cifera , de eerfïe Soort (*) in het Geflagt van

Coccus , waar van Linn^eus de Kenmer-

ken aldus heeft opgegeven ; onderfcheidende naa-

melyk dezelve , ten opzigt van de Bloem- en

Vrugtmaaking , als volgt.

Tweejlagtige Bloemen in een zelfde Plant mee

de Wyfjes- Bloemen»

De

(*) Cocos froHdibus pinaatïs , foliolis Enfiformibus replica-

fis. jAcq. Hht. T* 168. Coccus frondibus pinnatis , foliolii»

Enfiformibus inargirre villofis. Hort. CHff. 483» Flor. Zeyl*

391 ROVEN Lugdbat. 4. BURM. ZeyL 18a. BURM. Ind. 2+0.

Palma Indica Coccifera angulofa, C. B* Pin, 50a» Paliiia In.

dica Nucifera. J. B. Hist. I. p» 375. Calappa. KVMSStAmk,

I, p, 1, T. 1 , a, Tenga, Htru Mal, I. T« 1-4.

ken*
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De Kelk een algemeene, famengeftelde Vrugt- |
fcheede. De i/om; in drieën verdeeld. De y^
Bloemblaadjes ovaal en fpits. De Meeldtaad-Hoofd-

je zes enkelde Vezelen, zo lang als de Bloem
,
STUK*

,

De Meelknopjes langwerpig opleggende. Het

Vrugtbeginzel naanwlyks blykbaan, De Styl

kort 5 dikagtig , onduidelyk in drieën ver-

deeld» De Stempel duider. Het Zaadhuisje

misdraagende.

ProuwePyhe Bloemen in de zelfde Vrugtfchee-

de met de Tweeflagtigen.

De Kelk even zó * als in de voorgaanden*

De Bloem in drieën verdeeld en zeer klein»

Het Fragtbeginzel Eyvormig, eindigende in een

Elsvormigen korten Styl. De Stempel in drieën

verdeeld. Het Zaadhuisje Lederagtig , zeer

groot , rondagtig 5 (lomp driehoekig. Het Zaad ;

een zeer groote byna Eyvormige , gefpitfte

Noot 5 welke driekleppig en iiomp driehoekig

is y aan 't breedfte end met drie Gaten door-

boord <, bevattende een holle Pit.

Als men deeze vertaaling der Kenmerken

vergelykt met die 5 welke in 't Werk van

Weinmann ,, IV, Bed, bladz. 11, daar van

voorgelteld is 3 zo zal men zig moeten Verwon-

deren 5 dat dezelve dus kan aan 't licht gege-

ven zyn. Immers het gene Linnmxjs als

het Zaadhuisje voor/telt, wordt aldaar de Bloe-

men -Kelk geheten, 't Is blykbaar > dat onze

Ridder daar door den Boliler verftaat vart de

V 2 Ko-
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I. Kokos -Nooten, als bevattende dezelven zoda-

Afdeel» njg^ geiyj^ menzc hier gemeenlyk te koop ziet

Hoofd- leggen , die dan als 't ware drie Gaten of wee-

stuk. ke Plekken hebben in de harde Schaal , wel-

ke, als bekend is, een holle Pit bevat.

In de tweede Uitgaaf van de Soorten der

Planten gaf zyn Ed. te kennen , dat de Ko-

kosnooten - Boom Mannelyke en Vrouwelyke

Bloemen op een zelfden Stam droeg, met zes

Meeldraadjes en drie Stempels (*). Naderhand

heeft zyn Ed. de Kenmerken aldus voorge-

meld (f>

Het Mannetje heeft de Kelk in drieën

verdeeld : de Bloem driebladig met zes Meel-

draadjes.

Het Wyfje heeft de Kelk in vyven

verdeeld : de Bloem driebladig , met drie

Stempels : een Lederagtige Vrugt met een

harde Pit.

Niettemin heet de Kokosboom in 't zelfde

Werk , en op de Bladzyde daar tegenover , nog

Eenhuizig, 't welk ik niet overeen kan bren-

gen met Mannetjes- en Wyfjes - Boomen. Ook
blykt uit de Afbeelding zo wel alsV uit de be-

fchryving van Rümphiüs, dat de Kokos-

boom Mannelyke en Vrouwelyke Bloemen, of

lie-

(*) Cocos Nucifera monoica, hexandra, trigyna» Sp*PUnt+

IL p» i658.

;, (i) $yst» Nat* Ecï * xh* Tom » Ö« p» ?29«
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liever Bloem en Vrugttrosfen öp eenen zelfden I»

Stam en uit de zelfde Scheede voortbrengt. yjf
U

Ik fpreek hier van den grootcn Kokos- ofHoofd-

Kalappus - Boom , welke een zeer regten Stam STUK#

heeft , niet dik naar zyne hoogte , en eeniger-
Geftalte#

maate naar dien van een Sparreboom gelyken-

de; uitgenomen dat hy overal byna even dik

blyft b en aan den Top wederom dikker wordt.

De Boom zet , tegen de natuur van andere

Boomen , in zyne Jongheid reeds zyne dikte

van een Voet en daar boven, en, als dezelve

de behoorlyke hardheid bekomen heeft , dan

flygt hy daar mede op , tot de hoogte van

zestig , en fomtyds ook van zeventig of tagtig

Voeten. By den Wortel , daar de Boom wel

twee Voeten dik is , maakt de Stam een Bogt,

en hier door ftaat de Boom doorgaans wat

fcheef. Hy heeft geen Takken, uitgenomen de

Twygen of Bladfteelen aan den Top, die des-

zelfs Kroon maaken. Deeze fluiten met haare

Grondftukken digt in malkander K en fpreiden

zig naar alle kanten uit, fommigen ook neder-

hangende. By haaren oirfprong zyn zy wel

een Span breed , doch verdunnen fchielyk tot

de dikte van een Been en verder tot die van

een Arm , hebbende van twaalf tot zestien

Voeten langte. Aan de bovenzyde zynze half

hol , gelyk een Geut , met een fcherpen kant

ter wederzyde ; doch worden allengs vlakker,

van onderen rond , kaal en effen. Haare zelf-

1tandigheid is niet Houtig , maar voos en taay

:

V 3 zo
II, D'Ef.l, I. Stuk,
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I» zo dat menze met veel meer regt den naam
Afdeed

vaQ Bladfteelen of Twygen geeven kan, dan

Hoofd, van Takken,

stuk. Deeze zyn , drie of vier Voeten van haa=.

pe Bhden.j.gjj oirfprong af, kaal , doch verder wederzyds

bezet met lange fmalle Bladeren, welke veel

naar die van Riet gelyken. Zy hebben , naa^

melyk , de gedaante van een Degen , zynde

tusfchen de twee en drie Voeten lang, ruim

twee Duimen breed, en fpits aan 't end; niet

fcherp of ruig , maar effen, glad en ftyf, met

veele Draaden als doorreegen. De Kleur is in

?
t eerst geelagtig en vervolgens Grasgroen,

. Door 't midden van ieder Blad loopt een Hou-

tige Rib in de langte. De famengeftelde Blad-,

fleel fchiet midden uit de Kruin als een Pyl

of Hoorn , gelyk wy dit reeds in andere Palm-

bóomen opgemerkt hebben, en de jonge Etek

den worden op de zelfde manier gebezigd.

S>e Bloem- Op dergelyke wyze beitaat het met de Vrugt-

scheede, maaking. De Kokosboom geeft ook een Zak

of Scheede uit, in 't Latyn Spatha, in 't Ma-
leitfch Majang genaamd , en naar een Schuitje

gelykende ; doch deeze Scheede bevat zo wel

de Bloemen als de Vrugtbeginzels of de Man-
nelyke en Vrouwelyke Teeldeelen. Als zy

open barst vertoont zig van binnen een Bon-

deltje lange Steelen , die digt op malkander

leggen , en elkander dermaate drukken , dat

zy driekantig worden. Tusfchen de twintig en

dertig van deeze Steelen zitten aan eenen dik-.

II. Dnpu I. Stuk»
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ken middel -Steel, van kleur bleek of witagtig *•

zynde en zig als lange Koornaairen vertoonen-
Af^eu

de; doordien de grootfle helft, verst van denHooFD»
middelfteeï af , digt bezet is met fpitsagtige STUK»

Knoppen , als Tarwkorrels. Deeze openen zig

,

en geeven ieder een Bloempje uit, van drie

dikke puntige Blaadjes , van binnen zes Meel-

draadjes hebbende , die het eigentlyke Bloei-

zei van deezen Boom uitmaaken. De Knop

of Kelk, daar deeze Bloemen in gezeten heb-

ben , breidt zig , na 't opengaan , overdwars uit >

en de Bloemen vallen aanftonds af , nalaacende

den blooten Baard.

Aan het agterfte gedeelte van dit Bloemfteeï- De

tje zitten de Vrugtbeginzels, die zig als platte
RS

breedagtige Wratten voordoen , en waar van

men doorgaans aan ieder Steekje maar één of

twee vindt, en daar van vallen fomtyds nog

cenigen af. Ieder Kalappus - Boom drasgt vyf

of zes zodanige Majangs , waar van ibmmigen

nog ongeopend , anderen bloeijende , anderen

reeds in Vrugt - Trosfen , 't zy half of geheel

ryp , veranderd zyn , die men in 't Portugeefch

Ramo , in 't Maleitsch Rancké , in 't Ambonfch

Niri Utten noemt. Ieder Tros is dus met

tien, twaalf of zestien Nooten beladen, doch

op de Oostindifche Eilanden draagen niet meer

dan twee of drie van deeze Trosfen te gelyk

Vrugt ; zo dat de geheele Kruin aldaar, op 't

hoogfle , dertig Nooten torst ; terwyï deeze

Boomen aan de Vaste Kust van Indie en in

V 4 an-
II. DïELt 1. Stuk,
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I« andere Landen 9 wel met zestig , zeventig en
F

y|
EL

* meer Nooten teffens beladen zyn : des het te

Hoofd- verwonderen is : dat deeze Boomen , die zo
stuk. zeer aan

>

t geweld der Winden zyn bloot ge-

ïteld 'j zulk een zwaarte op die hoogte kunnen

draagen. Immers de Vrugt - Trosfen komen

met haare Steelen van tusfehen de Bladftee-

len voort , en hangen dus digt onder de Kroon

,

in de geheele rondte.

T)c De Kokos - Nooten , waar van ik hier fpreek,

zyn van grootte als eens Menfchen Hoofd,

van *eene Eyvormige 5 doch aan 't end fcomp

gefpitfte en driekantige gedaante ; fommigen ros-

agtig ; anderen groenagtig of bleek graauw van

Kleur. Zy hebben een voozen Bolfter, twee

of drie Vingeren dik , welke van buiten glad

is , van binnen , en door de geheele zelfftan-

digheid, als uit Haairige Draaden beflaat. Hier

onder fchuilt de Noot , wier grootte in de

volwasfenheid verfchillende is , gelyk men weet,

Derzelver Schaal is eerst Kraakbeenig en bleek

,

wordende vervolgens Houtagtig of Beenhard en

bruin ; zynde rondom bezet met Draaden ,

doch daar van kan menze zuiveren en polys-

ten. Aan 't dikfte End hebben deezen Noo-

ten drie rondagtige Plekken , welke ingedrukt

zyn en van eene andere Kleur , waar door zy

als het Gelaat van een Aap vertoonen.

Tk behoef niet te zeggen , dat in de volwas-

fen Nooten binnen deeze Schaal een holle Pit

vervat is , die eene dergelyke zelfftandigheid

als



DEN KaLAPPUS-BoOM. 313

als onze Hazelnooten heeft, doch welke, tegen h

de Schaal aan , flegts ongevaar de dikte uitmaakt
A™EI-

van een Vingerbreed : noch ook, dat de holte Hjdoid.

van deeze Pit doorgaans eenig Vogt bevat, 't
STü**

welk niet bedorven zynde lekker is van Smaak.

Dit alles , naamelyk, is hier te lande zodanig

bekend en blykbaar aan de uit Indie overge-

bragte Kokosnooten , dat ik dit niet uitvoerig

zal verhaalen.

Men kan , echter , de nuttigheid deezer Boom- net sap

vrugt , in haare natuurlyke Groeyplaats , hier
Poolen»

Uit niet afmeeten. De Noot wordt in vierder-

3ey Staaten aangemerkt ; geheel jong ; volwas-

fen doch met een zagte Schaal; met eene har-

de Schaal en verouderd. De geheel jonge Noo-

ten zyn nog onryp, maar de volwasfene, wier

Schaal nog week en gedwee is , zyn zo vol van

een zeer aangenaam Vogt , dat hetzelve , wan-

neer zy fterk gedrukt of geopend worden , met

een Straal daar uit ïpuit. Twee Perfoonen

hebben daar eenen goeden Teug aan, en men
kan begrypen dat deeze Kokos - Melk of Wey 5

naar menze noemen wil , in de heete Landen

,

daar dikwils het Water ver te zoeken is, tot

een ongemeene verfrisfehing flrekt , en tot be-

houd van het Leven der Menfchen. Alsdan be-

smet zig in de Schaal nog geene Pit , maar

aan de kanten , van binnen , begint zig een foort

van Merg aan te zetten , dat allengs verdikt en

emdelyk dien trap van vastheid verkrygt, waar

in ons hier de Nooten worden toegebragt. Het

V 5 joa«
II. dseju 1. stuk.
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I. jonge ilobberige Merg wordt Liplap geheten
Afdeel.

van ^e Nccjerlanders , en van de Maleijers Ca-

Hoofd- lambir.

stuk. ]n zeer oude Nooten wordt de Pit als Been-

Bo^}?
nsehard ; en het Sap, of de Melk, daar binnen

,

scheut, vermindert allengs ; indien zy niet goor wordt

of bederft geheel uitdroogende , zo dat 'er niets

van overblyft dan een Suikeragtig Appeltje of

Peertje , Pyrum Calappa , in 't Maleitfch Tom-

bo en Tomboan genaamd, dat is een Gewas of

Uitfpruitzel. Het zit doorgaans aan een der

Gaatjes of weeke Plekken van de Schaal, en

verftrekt als tot den grondflag of wortel van

de jonge Bot of Scheut , welke de Noot zal uit-

geeven : wordende daarom ook van de Maleijers

Matta, dat is Oog, geheten. Terwyldeeze Bot

uitfehiet , verteert de Pit en dat Appeltje wordt

grooter, tot dat hetzelve degeheele Holligheid,

byna , van de Schaal beilaau Middelerwyl

geeft de Bot , nu de langte van een Vinger be-

komen hebbende, haare Worteltjes uit, die als

Wormen kruipen langs de Oppervlakte van

de Schaal. Vervolgens wordt het Appeltje

wederom kleiner , en krimpt zodanig in , dat

hetzelve , wanneer men de Noot wat hard

fchudt , van de Scheut afvalt en binnen de Schaal

rammelt. Dit Spruitje komt niet uit den

Bolfter , ter plaatfe daar de Noot aan haaren

Steel gezeten heeft , maar dikwils geheel ter

zyden , waar op men in 't planten te letten

heeft»

Schoon
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Schoon de Javaanfche naam Calappa , naar &

men zig verbeeldt , van het Arabisch of He-
F^L'

breeuwsch afgeleid zou kunnen worden , is het Hoofd-

doch zeer twyfelbaar, of de Kokos -Boom aan 5TTJK#

de Oude Natuurkundigen bekend geweest zy.

Men vindt wel by T h e o p h r a s t u s , P l i=

nius en anderen aangetekend , dat in Indi'e

zeer hooge Palmboomen groeijen , waar van

men Wyn , Honig 5 Brood , Azyn en andere

dingen , ten gebruike van 't Menfchelyk Geilagt

,

wist te bekomen ; doch, dewyl dit zo wel op

den Lontar- en Sagoe - Boom , hier voor be-

fchreeven , en op andere Boomen van deeze

Klasfe past , als op den Kokosboom , is het

veeleer te denken , dat zy die allen in 't ge-

meen daar door op 't oog gehad hebben: te

meer , om dat zy van die uitneemende Vrug-

ten 3 welke den Kokosboom byzonder eigen

zyn, geen gewag maaken.

Deeze Boom , zekeren Ouderdom bereikt onge,

hebbende, begint Vrugten te draagen , en gaat™^
daar mede , indien hy wel gehavend en riiethe"**

geftoord wordt 5 onvermoeid voort. Op Cey-

lon , en daar omflreeks aan de Vaste Kust van

Indie , behoeft hy maar vyf of zes Jaaren oud

te zyn : op de Eilanden by Ambon draagt hy

doorgaans in het twaalfde of veertiende Jaar*

Hier in overtreft hy dan grootelyks veel ande-

re Palmboomen , hier voor befchreeven , die

een reeks van Jaaren oud worden , en dan nog

maar eens Vrugt draagen. De Kokosboom is

hes
II. D^EL, I. Stuk.
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ï. het geheele Jaar door met Bloemen en Vrugten
Apdeel.

bedekt ?
hoewel de gewoone tyd , van 't in-oog-

Hoofd- #en der oude Nooten , op Amboina plaats heeft

stuk. in Oktober en November , zynde de droogde

Maanden van het Jaar. Men ziet hier uit , van

welk een ongemeene Vrugtbaarheid dit Ge-

boomte zy ; niettegenitaande de Noot zeer lang

werk tot aanryping heeft. Pater Labat oor-

deelde , van naauwlyks minder dan een Jaar.

Lekkere In een ander opzigt llaat hy meer gelyk met
Palm"Wyn

*den Lontar-Boom. Men tapt , naamelyk, uit

zyne.Majangs of Vrugtfcheeden , op even de

zelfde manier , na dat dezelven gedeeltelyk af-

gefneeden zyn , dien lekkeren Palmwyn, in 't

Malabaarfch Sura genaamd, dat is zoete Drank,

welke in lekkerheid alle andere Towacks over-

treft, Deeze Vogtigheid , eerst uitzyperende

,

is zo helder als Water, wordende daarna Wey-
agtig en aangenaamer zelfs dan het Sap of

Vogt der Nooten: maar zy moet dien zelfden

Dag gedronken worden, dewyl zy anders ver-

zuurt of goor wordt , zynde alsdan echter

nog tot het ftooken van Arak zeer bekwaam.

De menigte van Vrugtfcheeden , welken deeze

Boom het geheele Jaar door uitgeeft , maakt

dat 'er altoos gelegenheid is , om hem dit Vogt
af te tappen ; mids dat men hier in niet te ver

gaa ; alzo daar door de kragt des Booms , zo

wel als de Vrugtbaarheid, afneemen zoude.

Indien zelfs de Kokos - Boom , na het aftap-

pen van den Wyn , ilegts een of twee Jaa*

ren
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ren in rust gelaten wordt door de Teifferaars , ft

dan draagt hy gemeenlyk in 't vervolg betere
Af^l*

Vrugten. In Oostindie rekent men hem op Hoofd*

zyn dertigfte Jaar in zyn beste fleur te zyn, STÜK *

draagende Vrugt tot in het zestigfte: maar in

fommige anderen Gewesten zegt men, dat hy

wel honderd Jaaren oud kan worden. In zyn

Ouderdom vermagert hy kragtig en de Nooten

worden allengs kleiner 3 zo dat zy eindelyk niet

grooter zyn , dan een Eenden - Ey. In de

hoogde Ouderdom beginnen de Twygen of

Bladfteelen ook af te vallen 5 zo dat 'er niets

overblyft dan de bloote Stronk.

De Stam van deezen Boom is wel taamelyk Het be-

glad van Schors , doch heeft zekere Knobbels Vandln

ter plaatfe daar de afgevallen Bladen geftaan Stam
- ~

hebben. Dit zyn geen Wrongen 9 die den

Stam omringen, gelyk men hem in verfcheide

Afbeeldingen ziet voorgefteld , maar zekere

halfmaanswyze verheffingen , welke als trappen

maaken aan den Boom , en dus gelegenheid

geeven aan de Indiaanen , om hem te beklim-

men. Zulks doen de Teifferaars , gelyk men

de genen noemt , die hier van hun werk maa-

ken 5 dagelyks met groote vaardigheid ; zo dat

men van verre zoude zeggen , dat men een Kat

by den Boom op zag klauteren. In fommige

Landen , evenwel , hebben zy zekere Stroppen ,

waar in zy hunne Voeten zetten , en dan gaat

het opklimmen zo fchielyk niet in 't werk.

Zelfs worden fomtyds Keepen in de Stam ge-

hakt 9

IU DEXLi I. STUK»
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ï« hakt , om de Voeten meer vastigheid te gée*
AFDEEL.

ven . en p >

t yaste Lan(j van jncjje wor(jf

Hoofd- wel een Touw om den Boom geilingerd en

stuk. met Spykers daar in vast gemaakt* Dit laat-^

fle geeft veel gemak in 't beklimmen van

zulke hooge Boomen , wier Stammen vyftig

of zestig Voeten lang zyn, en die niettemin ,

wanneer men aan het teifFeren is, ieder twee-

maal 's daags moeten beklommen worden , om
af te haaien , 't welk in de aangehangen Pot-

ten of Kalabasfen geloopen is. Die Kalabas-

fen hangen zy aan 't Lyf , of laaten ze met

een Touw neder 3 even als zy dit doen met

de afgefneeden Vrugt - Trosfen.

Gebruik Ten aanzien van het menigvuldige gebruik

Kokos^ deezer Vrugten 3 zal ik hier de aanmerkingen

Nootem van den Heer Osbeck daar omtrent , toen

hy zig in 't jaar 1751 op Java bevondt, als

van iemand die zig daar op in 't byzonder

toegelegd heeft 3 mededeelen. „ De Kokos*

3, Nooten Boom , (zegt die Autheur ,) in 't Ja-

3, vaanfeh Cdlappa genaamd, is een zeer hoo-

3 , ge , doch niet buitengemeen dikke , Palm-

„ boom , met eenen rüuwen Bast, en tot aan

„ de Kroon onverdeelden Stam. Op de Schors

„ groeide een wit Meelagtig Mos. De Noo-

3, ten , waar van ettelyken by elkander boven

5, aan de Kroon hingen , zagen 'er uit als

„ Kooien 3 doch waren wat driekan tig. De
33 buitenfle Schaal of Bolfter van de Noot is 9

» als
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3, als dezelve begint ryp te worden, geel, en I.

„ wordt vervolgens bruin» Deeze Bolder be- Afdee&.

„ flaat uit een Hennipagtige zelfftandigheid , hoof'd-

„ die ook in plaats van Hennip door de Javaa- stuké

3, nen wordt gebruikt, en derhalve gemeenlyk

5 , van de Nooten afgehaald eer zy die ver-

„ koopen; uitgenomen een kleine Streek, wel-

„ ke, zo men wil, den Ouderdom aanduidt van

„ de Noot , naar wier verfcheidenheid die

„ Streek groen , geel of bruin is. Doch men

„ kan deeze Nooten ook , als men 't begeert

,

„ onbefchadigd bekomen , in welk geval zy het

„ frifchfte en mcefle Water bevatten. De
„ Draadige Bolfier laat zig tot Lonten en

5, Touwwerk, dat echter in verfch Water zeer

„ fchielyk verrot , bekwaamelyk gebruiken» De
„ eigentlyke Schaal, daar onder, is voor haare

3, rypheid wit , zy wordt vervolgens bruin en

„ zeer hard , zynde eenigermaate hoekig aan

„ den Steel. De Javaaners gebruikenze , om

„ hunne bruine Suiker en andere dingen in te

5 , bewaaren : de Oostindifchvaarders maaken 'er

„ Bekers en Pons -Lepels van, en bovendien

,, zeer fraaije kleine Korfjes. Tegenover het

M Steel - end zyn drie kleine Gaten , waar van

„ zig nogthans maar één gemakkelyk laat ope-

„ nen. De Pit, welke van binnen digt tegen

„ de Schaal aan zit , is wit , en niet veel har-

? , der dan een ongekookte Raap: men kan ze

9, raauw eeten , en zy fmaakt byna als zoete

s> Amandelen ; weshalve ook de Zeelieden daar

?J van 3

II, DHE.L, I, STüKj
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I. „ van , met een weinig Kaneel , eene Amandel-
Afdeel. ^ ^felk bereiden. Men kan dezelve ook met

Hoofd- » AzYn 5 Olie en Zout ' heggen en als Salade

stuk* „ eeten. De Noot is met een bleek , zoet Wa-

„ ter gevuld , doch 't welke fchielykzuur wordt,

„ als men het niet kort na 't openen van de

„ Schaal drinkt. Ieder Noot bevat , van zulk

„ Water, ongevaar een half Pint, ofwat meer;

„ daar wy ons eenige Weeken , en zo lang als

„ zy frifch bleeven, in plaats van Thee-Water

„ van bedienden. Men zegt dat dit Vogt , om

„ de Handen te wasfchen gebruikt zynde, de

„ Huid zeer zagt maakt. Als de Nooten oud

'

„ worden , dan loopt het Water famen tot een

„ fpongieuze witte Kern , welke vervolgens

„ door de opening der Schaal Bladen uitgeeft,

„ die , zonder dat de Noot in de -Aarde ge-

„ plant of in Water gelegd worde , zeer lang

„ in 't leven blyven. Het honderd Kokos-

.„ Nooten betaalden wy met eenen Pefo duro

„ of Spaanfchen Daalder, De Boomen fton-

„ den langs den Oever op laage plaatfen en

„ waren hier taamelyk overvloedig (*)."

Hetwa- Wy kunnen hier , uit de aanmerkingen van
ter der R

u

m p h iu s , byvoegen , hoe het. sfewoone
Nooten. J ° °

Ont-

(*) De Heer Osbeck was , niet ver van Angeri, op de

Kust van 't Eiland Java , aan Land gevaren, en hadt z;g aL.

daar tot Kruidkundige Waarneeiuingen langs het Strand be-

geven. Zie zyne Reize nacb Ottir.dien uni China. Rostocfc

P* i*7*
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Ontbyt der Indiaanen uit de Pit van een Ko- .
r;

kosnoot , en gedroogde Viich , met wat Sagoe- yi.

Brood of gekookte Ryst beftaat ; waar op zy Hoofd-

dan dikwils het Water van de Noot toe drin- STUK'

ken , dat op zig zelf 's morgens vroeg , met

een ledige Maag , of wanneer men daar op

door Koude bevangen wordt in een verhit

Lighaam , genuttigd , zwaar Kolyk kan veroir-

zaaken. De Hollandfche Soldaaten en Matroo-

zen hebben dit dikwils in hunne Oorlogen

tegen de Indiaanen bevonden , wanneer zy ,

's avonds veel van dit Kokos -Nat gedronken

hebbende 5 daarop moefleu vernagten in de koe-

le Daauw , onder den blooten Hemel ; worden-

de vervolgens door eene Beroerte en Lammig-
heid , Beriberi genaamd , aangetast. Van de

klein geraspte Noot maaken de Indiaanen

,

met Water , een Melkagtig Vogt, Santar ge-

naamd , waar in zy alle hunne Moeskruiden ,

Ryst en Vis kooken* Dus verftrekt de Kokos-

Noot hun dan voor Suiker en Boter. Zelfs

maaken zy 'er , op veelerley manieren , een

Olie van. Men kan de gedagte Melk , uit

oude Nooten vervaardigd , laaten flaan , als

wanneer 'er een Room op komt, gelyk op
onze Koe -Melk, die door opkooken een klaa-

re Olie wordt; maar, dewyl de Wey dan niet

goed is, zo kooken anderen liever de dikke

Santar , door verfcheide maaien opgieten be-

reid , flegts op een zagt Vuur, waar door de

Olie fcheidt en afgefchept kan worden, even

.A. als
II* DiFi, I, Stuk.
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I#
als Vet van een Vleefchketel , en dan is het

Afdeeu overblyvende Sop als een dikke Syrcop , zeer

Poo bekwaam om een Pap daar van met Sagoe-

stük. Meel te maaken voor de Slaaven , of Varkens

daar mede te mesten. Indien onder 't fchraap-

zel van de Nooten Sagoe - Brood of Meel ge-

daan wordt, en men 't zelve dan met Water

opkookt , zo wordt 'er een roodagtige voed-

zaame Bry van , zonder eenige affcheiding van

de Olie.

dc Ka» Deeze Kalappus - Olie is zo klaar, doorfchy-
hppus^ ue en zoeü ajs oiyf-Olie, hoewel zy dik-

wils een weinig brandig fmaakt ; doch men

maaktze fomtyds met Kurkuma een weinig geel.

Van ongemeen groot gebruik is deeze Olie

door geheel Indie. Verfch zynde en zoet wordt

zy in de Kost en tot Saufen gebruikt , en is

dan niet onfmaakelyk : maar het duurt wei-

nige Weeken of zy wordt garftig, en dan niet

als van arme Luiden tot de Spys gebruikt, of

tot branden in de Lampen en het maaken van

Zalven. De Indiaanen beftryken hun geheele

Lighaam , of het Hoofdhaair alleen , met deeze

Olie , 't welk hun een viefe reuk , en moog-

lyk aanleiding geeft tot Schurft en andere

Huidziekten , daar zy , boven de Europeaanen ,

aan onderhevig zyn. Dik geworden dient zy

ook tot het beftryken van Geweer en [ander Y-

zerwerk, maar is ten dien einde zo bekwaam
niet als de uitgeperfle Kalappus - Olie , welke

veelal den naam van Oleum Palm® voert en de

dikte
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dikte heeft, gelyk bekend is, van Boter. Hier I.

toe worden , aan de Kust van Malabar , de Ker-
AFD

^
EL*

nen van oude Nooten aan brokken in de ZonnooFD-
gedroogd , en dus onder den naam van Copr&sTux;

naar andere Landen verzonden. Men kanze

alsdan ook eeten 3 en zy zyn van Smaak als

drooge Hazelnooten.

Van het gebruik , dat men van de Schaalen De

of Doppen tot Drinkvaten en ander Huis- Ge-

reedfchap onder de Indiaanen maakt y zal het

niet noodig zyn omftandig te fpreeken; zo min
als van de veelerley nuttigheden van den Palrn-

wyn , die , 't zy uit de Vrugtfcheeden of uit

de Kruin der Kokosboomen getapt wordt; als

met dien van den Lontar- of Jagerboom , hier

voor befchreeven *, veeï overeenkomende. Een *Bladzv

groote veelheid van deeze Towak wordt tot*
66,

Azyn gemaakt , het welke ligt gefchieden kan 5

alzo zy allengs van zelf , en , door in de Zon

te ftaan , zeer fpoedig verzuurt. Meest wordt

dit Vogt aan de Kust tot Drank gebruikt , of

Suiker daar van gekookt, die den voorrang

heeft boven de Lontar - Suiker ; maar op de Ei-

landen verkoopt men deezen Wyn veelal aan

de Sineezen , welke denzelven noodig hebben

tot het flooken van Arak.

In de befchryving der Zee-Blaazen (Hok- Het &00*

'thuria) (die , zo 't my thans voorkomt ^ hun-^J
k^

an

nen Naam daar van hebben , dat zy als een Zak

zyn , aan beide enden open , en dus hun gehee-

le Lighaam een foort van Doorgang uitmaakt);

X 2 had
II, Dï-EL, I, S'IUK.
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h had ik het Eerigt te berde gebragt van den ver-

Aitdeel. maarden Bonïiüs 3 die ons verzekert, dat

Hoofd» de Arak door de Chineezen van Ryst en Holo-

stuk. thuria , welke zy op Zee vonden dryven , ge-

* zie
ftookt werde *. Hier op heeftj de Wel Edele

't xiv. Heer Rademacher, Baljuw te Batavia,

astff '
' by net overzenden van eenige Zee - Schep-

zelen 9 die men gedroogd-zynde Tripan noemt

en welke aan de Chineezen tot eene lekkerny

verftrekken ; my gelieven te onderrigten, dat

zulks thans niet waar zy , en de goedheid ge-

had 3 van de volgende omftandige befchryving
5
er by te voegen 3 hoe de Arak op geheel Java

wordt geftookt.

3, Men neemt 5 Gantings of ruim 66 Pond

„ Ryst: 16 Tampayangs 3 ieder van 8 Bottels 3

„ of 128 Bottels Towak, die uit den Klapper-

35 of Kokosboom geteiferd wordt en tot Gest

35 dient: 6 Balies 3 ieder van 96 Bottels 5 dat

„ is 576 Bottels of dertien Ankers zwarte Sy-

„ roop , en 3o|PicoIans, ieder van 24 Bot-

„ tels 5 dat is 720 Bottels of ruim zestien An-

„ kers Water. Dit alles wordt in één of

53 twee groote Baliën ondereen gemengd : men

3, laat het twee Dagen ftaan ; dan giet men

53 het in Potten over 3 en laat het nog een Dag

3, rusten. De eerfte maal wordt dit in de Ketel

33 agt Uuren lang gekookt : dan is het gemee-

3, ne Arak , welke de Chineezen Tjieuw noe-

33 men. Zulk een Kookzel geeft 8 Picols 3 ie-

33 der van 96 Bottels 3 zynde een Legger of

768
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3, 768 Bottels Tjieuw. Hier van wordt 15 L

„ Picol van 96 Bottels in de Deflilleerketel
Af

™j
eu

53 gedaan , 't welk van overgehaalde Arak, an Hoofd-

,3 ders Arak apy of beste Arak genaamd, in STUK«

„ agt Uuren 5 Picols of 480 Bottels uitle-

3, vert."

In de Towak of Palmwyn der Kokosboomen

is een aanmerkelyk verfchil , dewyl fommige

Eilanden en Landen denzelven zoeter en duur-

zaamcr dan anderen uitleveren. Die men van

de Boomen op Banda krygt, valt wajt brakagtig

of wordt ligt goor» Sommige Boomen zyn ook

tot het Wyngeeven bekwaamer , anderen tot het

draagen van Nooten, en daarom wordt door de

Indiaanen hier in onderfcheid gemaakt. DeProe-
fem , die zig onder in de Vaten zet, met het

onderde van den Drank, is bekwaam om Zuur-

deeg daar van te maaken , en kan van de Bak-

kers gebruikt worden in plaats van Gest.

Onder de Schors heeft de Kokosboom een De Kooi

Hoornagtig taay Hout , ter dikte van drie of
Qi palmiet*

vier Vingeren , met korte zwartagtige Draaden.

Dit Hout is onder aan den Stam zo hard, dat

de Bylen daar op affpringen , als men niet wat

fchuins daar in hakt. Hier binnen is de Boom
met een brokkelig Merg gevuld. Het Hout

wordt naar boven allengs bleeker , zynde aan den

Top 3 ter langte van omtrent drie Voeten ,

Sneeuwwit , en daar maakt het , met het Merg

te famen, dat gene uit, het welk men de Kool

of Palmiet en anders ook wel de Herfenen van

X 3 dea
Ui Deel» ! Stuk.



326 B E S C H Jt ï V I N G VAN

I- den Palmboom noemt *. Deeze Kool wordt

Ainmu
geagC lekkerder tezyn in de Kokos -Nooten dan

Hoofd- $ de andere Palmboomen.

stqüsc*. 't Gene verder meest in aanmerking komt

„.
* zis zyn de Bladen van den Kokosboom. Deeze

Eladz 259* J
„.

Gebmik worden , even als die van andere Palmboomen

,

dffBÏa'jen.
geiyk Van den Lontar- en Sagoe - Boom , reeds

befchreeven, gebruikt tot Schallen 3 om de Hui-

zen mede te dekken , en dan Atap geheten

;

hoewel die van den laatstgemelden daar toe be-

I zJe ter en duurzaamer zyn f. Voorts maakt men
bladz, 29<5,

>

er ok Zonnefchermen , Matten , Zeilen , Korf-

jes en ander Vlegtwerk van. Van de jonge

Bladen weeten de Indiaanen Papier te bereiden

,

dat aan de Vaste Kust van Indie tot het

fchryven van Brieven als anders in gebruik

is. Zeker Netswys geweefzel , dat by den

oirfprong der Bladen gevonden wordt , dient

tot een Teems 5 in de bereiding van het Sagoe-

l Bladz. Meel 3 als gezegd is |. De groene Takken
Z9S * zyn , even als de Takken der Dadelboomen by

de Israëlieten waren , tot verifiëring der Huizen

en Vertrekken , op Vreugde - Feelten en Gast-

maalen , in gebruik. Zo de Inlanders iemand

eenig Gefchenk willen brengen , 't zy van

Gedierten of van de Vrugten des Lands, dan

moet hetzelve ., tot een teken van Vrede en

Vriendfchap , met Kalappus - Takken beftoken

of behangen zyn. Van deeze Takken wordt

ook een foort van Net of Zegen gemaakt

;

waar mede men 5 fchoon het op ver naa niet

digc
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digt is , de Visfchen weet te bezetten , en op I,

Strand te dryven. Afdbel-

Wat de Stam van den Kokosboom aangaat , hgofd-

hoe voos dezelve ook zy , is hy niettemin stuk,

dienftig tot Paaien aan Hoofden en Schoey- Gebruik

werken in de Rivieren , tot Grondflagen van stam en

Vestingen en Bolwerken , en tot het opregten het Houu

van Gebouwen, 't Is bekend, dat de Inwoo-

ners der Maldivifche Eilanden van deeze Boo-

men hunne Vaartuigen maaken , met al der-

zelver Rondhout , Zeilen en Touwwerk , he-

laadende die dan ook dikwils alleenlyk met

derzelver Vrugten. En, fchoon het eigenriy-

ke Hout, aan dien Stam , maar zeer dun is,

hebbende niet meer dan één of twee Duimen

dikte , weeten doch fommige Jndiaanen daar

van niet alleen gladde Kistjes en ander Ge-

reedfchap te maaken , die wegens de gcelc

Aderen in een zwarte Grond zeer fierlyk

zyn ; maar dit Hout worcl.t zelfs op veele

plaatfen , uit gebrek van beter , tot Timmer-

hout gebezigd. 'Men maakt 5

er Posten, Spar-

ren en Latten van, tot gemeene Woonhuizen,
Palisfaaden tot Fortresfen , Paaien tot Schut-

tingen ,- enz. Voorts beftaat de Stam t'eene-

maal uit een voos Vezeïagtig Merg , 't welk

van geen ander gebruik is , dan dat men x op

de Aarde te rotten legt , als wanneer het binnen
3
t jaar goeden Mest, om de Bedden in de Tuinen

vrugtbaar te maaken , uitlevert. Het Zaagzel van

het gedagte Hout, in Water gedaan en gemengd

X 4 zyn-
II« Deel, U Stuk»
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!• zynde met Kalappus - Syroop , dus eenige Da-
Afdeel.

gen jn de £on gefl.aan hebbende , levert een

Hoofd- Verw uit, die het daar in gedoopte Linnen
stuk. zwart maakt.

Nuttig- In de Hortus Malabaricus vindt men vyftien

Gene".
&
nuttigheden van deezcn Boom opgeteld ; doch

kunde» vee]en daar van kunnen geen proef houden,

.of befcaan fca bygeloovige denkbeelden der In-

diaanen. 't Is ontwyfelbaar , dat zyne Melk

en Olie , verfch zynde , zo in- als uitwendig

tot verzagting dienen. De Portugeefche Art-

fen fchryven de Kalappus - Olie , met Syroop

van Violen gemengd , voor , tegen 't HoeïTen en

een benaauwde Borst , laatende in de Jicht de

pynlyke Ledemaaten warm daar mede fmee-

ren , enz. Dus is die Olie tegen de Aambei-

jen ook zeer dienftig. Het Afkookzel der Wor-

telen wordt gebruikt in de Koorts en Roode

Loop. Het jonge Bloeizel , uit zyne Scheede

genomen , en met bruine Lontar - Suiker ge-

kaauwd zynde , dient tot geneezing van de Vuu-

ïigheid der Waterwegen. Van jonge Kokos-

nooten in de Bolfter, op heete Kolen gebraden

en dan weder te koelen gezet, kan het Vogt

met veel dienst ingegeven worden in Heete

Koortfen ; als waar door hetzelve zyne raauw-

heid verlooren heeft.

De Ka- Hier komt nog in aanmerking de Kalappus-

sK" Steen » in
'

ü Maleil:fch genaamd Mestica Ca-

lappa ; een wit Steentje gelyk Albast , effen

en glad gelyk een Keyfleentje , dat fomtyds

doch
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doch zeer zelden in de Kokos - Nooten wordt ïl

gevonden, en ook wel zo voos is, dat het los
Af^*_eï-

in 't Water dryft. Het is fomtyds langwer- Hoofd-

pig en Homp Kegelvormig als een Duiven- stuk.

Hart ; fomtyds rond , en dan van grootte als

een Erwt of Linze. Altoos heeft het, aan de

eene zyde, een foort van Zonnetje, en is dik-

wils aan de andere zyde gefeheurd. Onder

duizend Kalappus • Nooten is 'er zelden één

,

waar in men zulk een Steentje vindt, en het

komt ook naauwlyks voor , dan op twee Ei-

landen niet ver van Java , naamelyk Celebes'

en Boeton , zegt Rumphius, die meer ge-

loof fcheen te liaan aan deszelfs beflaanlykheid,

dan aan de Toverkragten , welken 'er van de

ïndiaanen aan toegefchreeven worden. Hy
merkt aan dat de Ingezetenen van die Eilan-

den, waarfchynlyk zeer eenvoudig en bygeïoo-

vig, dergelyke Mestica's wisten voor den dag

te brengen , welken zy gevonden hadden in

veelerley Gedierten en Gewasfen. Dit ver-

mindert de geloof baarheid zeer van de zaak.

Ondertusfchen werden de mooiften van deeze

Steentjes in Ringen gezet en gedragen , om
gelukkig te zyn in hunne onderneemingen.

De Kokosboomen groeijen byna in de gc~ woon-

heele omtrek des Aardkloots tusfehen de Keer~
piaacs *

kringen. Behalve de Oostindïfche Eilanden en

de Vaste Kust van Indie , komen zy ook in

Afrika voor , aan de Kust van Guinee , en

verder in Zuid - Amerika , op de Eilanden van

X 5 West'
II, DsEL. I. Stuk,
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I. Westindie, en op die in de Groote Zuidzee;
Afdeel.

a]waar zejfs een Eiland is, deswegen genaamd

Hoofd- ket ^okos - Eiland ;
gelyk 'er ook , ten Zuid-

stuk, westen van Java , twee Kalappus - Eilanden leg-

gen. Veele Landfchappen echter en Landen

zyn 'er in deeze Gewesten bekend , daar deeze

Boomen niet groeijen, en anderen, waar men-

ze alleenlyk heeft voortgeteeld. Zy beminnen

den Zeekant of de Kust , en worden zelden

binnenslands gevonden , dan aan Meiren of

Rivieren. Om wel te draagen moeten zy een

vogtigen Grond van Zand of zwarte Aarde ,

doch geenen Kleygrond hebben , waar in de

Wortels , die zagt en teder zyn , aan 't rotten

liaan. Echter tieren zy, zo fommigen aanmer-

ken , best op plaatfen , daar de Grond , rondom

den Stam , dagelyks gemest wordt met veeler-

3ey vuiligheden. Veel worden zy van de Wor-
men der Palmiet - Torren geplaagd , die den

Kop of Kool uitvreeten, en dus de Vrugt niet

alleen , maar ook 't Gewas bederven. Gaarn

willen zy by elkander geplaatst zyn tot redelyk

digte Bosfchen , dewyl alsdan de een den an-

deren , zo voor de fterke Zonnefchyn , als

voor 't geweld der Orkaanen befchut. Even-

wel ontmoet men ze ook wel op hooge Ber-

gen aan den Zeekant, zeer tierig bloeijende en

Vrugtdraagende.

wanftalr *^e Kokosboom, hoewel doorgaans van zo-

tighedem danige Geftalte, als ik hem befchreeven heb,

met eene enkele Kroon van Bladen , is fom-

tyds
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tyds aan wanflaltigheden onderhevig. Het L

gebeurt, dat uit ééne Noot twee of drie Stam-
Af
^

el#

men opfchieten, en , hoewel dan meestal maarHooFo-

ééne overblyft , heeft men doch een Kokos- stuk.

boom op Ceylon gezien , die redelyk groot

was, met drie Stammen* Zeer zelden gebeurt

het , dat de Stam van een Kokosboom zig

boven verdeelt , en dus twee of drie Kroonen

maakt. Men heeft ook gezien , dat de Kruin

Takken had uitgegeven, elk zig in eenige Blad-

fteelen verdeelende , en dus rondom de Kroon

nederhangende : doch alle deeze Wanflaltighe-

den zyn uitermaate zeldzaam.

Ik heb , tot dus verre , van den gewoonen groo- verfchei-

ten Kokos- of Kalappus - Boom , in 't algemeen

gefproken. Rumphiüs tekent aan
a dat daar

van in Oostindie dertien Verfcheidenheden zyn

,

die hy Soorten noemt. Behalve de verande-

ringen , naamelyk , welken in de uitwendige

Kleur van de nog met den Bolder bekleede

Nooten plaats hebben , waar van eenige Boo-

men de gewoone geelagtige, anderen de zoge-

naamde witte Klappus - Nooten , anderen groe-

ne , anderen rosfe of Oranjekleurigen uitleve-

ren ; befpeurt men nog ander verfchil in dee-

ze Boomen of derzelver Vrugten; gelyk hier

volgt.

2. Calappa nitila , in 't Maleitfch Casfomha,

heeft den verfchen Bolfler van binnen bleek-

rood of Roestkleurig en zodanig, dat men 'er

een lekker Sap kan uitzuigen. De Pit van de

Noot
II» Defl. I, Stuk.
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I. Noot is ook wat roodagtig , doch meest wit 3

Af deel. gelyk in de gewoone Nooten.

Hoofd- 3' ^aPP^ Saccharina of Tubu , dat is Sui-

stuk. ker - Kalappus , heeft den Bolfter van binnen

wit, doch Suikeragtig zoet , en men kan den-

zeïven raauw eeten , als Suiker - Riet. Deeze

valt meest op de Zuidoofter - Eilanden.

4. Calappa Canarina, in 't Maleitfch Calap-

pa Canari, verfchik alleen van de gewoone daar

in , dat zy de Kern dikker en weeker , en aan-

genaamer van Smaak heeft , met dien van ver-

fche Kanaries, dat een Oostindifche Vrugt is,

als Aardakers , welke men gefchild tot verfna-

pering eet , overeenkomende. Men noemtze

ook Vette Calappa , om dat zy vetter van Smaak

is in 't eeten , doch daar is, door kooken of

braaden, geen Olie uit te bekomen. Zodanigen,

echter , vindt men ook gemengd onder de ge-

meene Nooten, van eenen zelfden Boom.

5. Calappa Puitaria, in 't Maleitfch Calappa

Bubur, of Pappige Kokosnoot. Deeze hebben

het Merg nog weeker dan de voorgaande, en

als Bry, zo dat de Pit ligt van de Schaal valt

en zig met Water mengt.

6. Calappa Machceroides of Calappa Parrang,

da
(

t is Zwaard - Kalappus , wegens haar lang-

werpige figuur, eenigszins naar een Houw-Mes,

Parrang genaamd, gelykende. Deeze zyn lang-

werpiger en kleiner , met de beide enden fpits

,

hebbende de Kern of Pit dikker en harder dan

in de gemeene Kokos - Nooten. De Schaalen,

ÓÏG
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die ongevaar de grootte van een Kafuaris- of I.

Ganzen - Ey hebben , worden veel gezogt om Ar£>EEt.

Bekertjes , Flefchjes en Doosjes daar van tefjooFD-

maaken. Dergelyke Nooten komen ook aan stuk.

oude Klappus - Boomen voort , welke dan van

binnen naauwlyks eenig Merg of Pit hebben,

maar aan het voor -end als met drie Lippen

zyn voorzien. Anders zou ik denken , of het

ook zodanigen mogten zyn , als men hier in

menigte tot het maaken van Tonteldoosjes

ziet aanbrengen , welke omtrent van de gezeg-

de grootte zyn.

7. Calappa Capuliformis of Hechtvormige ,

die men weezentlyk gebruikt tot Hechten van

Mesfen , waar van de Schaal de gedaante heeft

;

zynde de Noot , daar binnen , langwerpig 3 een

Vinger lang en weinig dikker. Dus maaken *

deeze een der kleinften Soorten, onder de Kokos-

Nooten, uit.

8. Calappa Cyfliformis of Doosagtige , op

Javaas Oostkust groeijende , is ronder doch ook

klein van Noot, omtrent de grootte hebbende

van een Galblaas uit een Os. Deeze laat zig

zig zeer wel polyften , en wordt daarom ook

veel tot Doosjes of Flefchjes gebruikt.

9. Calappa pumila , in 't Maleitfch Calappa

Balie, dat is Varkens - Kalappus ^genaamd , als

zo laag hangende , dat de Zwynen dezelve

kunnen afeeten. Deeze Kokosboomen groei-

'en maar twee Mans langten hoog, doch zyn
niettemin vrugtbaar en vroeg draagende. Alen

noemi;
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ï. noemtze ook wel Konings - Kalappus , om dat
Afdeel.

^e Gro()ten deezer Eilanden haar veel om-

Hoofd- trent hunne Wooningen en by de Pagoden

stuk. laa-ten planten.

10. Calappa Regia 3 die men in 't Maleitfch

Calappa Radja, dat is Konings- Kalappus ,

noemt , maakt die verandering uit onder de

Kokos -Nooten , hier voor gemeld; dat zy den

Bollter 5 als de Noot ryp is, hoog geel, Oran-

jekleurig of rood 5 hebben. De Schors van

den Stam echter is ook eenigermaate roodagtig

en dunner dan die van den gewoonen Kokos-

boom; de Takken geel; de Nooten wat klei-

ner en aan 't voor - end fpits of getepeld , zyn-

de niettemin zeer aangenaam van Water. Op
agt of tien Voeten hoogte draagt deeze Boom
al , en is aan de geeïe Kleur van zyne Tak-

ken altoos duidelyk te onderfcheiden. Op
Ceylon groeit een dergelyke Boom, die Vrug-

ten van zodanige Kleur , en grooter heeft dan

gewoone Kokosnooten . wordende aldaar zo

kostelyk gehouden, dat de Gemeene Man de-

zelven niet nuttigen mag 9 al groeijenze op

zyn eisen Grond , maar moet dezelven ver*

eeren dan-den Vorst.

ii. Calappa Lanciformis in 't Maleitfch Ca-

lappa Lanfa^ draagt kleine Vrugten, ongevaar

een Vuist groot , langwerpig , ligt , tien of

twaalf by malkander gedrongen hangende aan

een Tros , gelyk de Lanfen , waar mede de

dikke Yzers der Pieken zullen bedoeld wor-

den,
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den. De Kleur is van buiten wit of wat I,

groenagtig. Zy zyn zo dun van Bolder en AF?.EfiL#

Dop, dat zy ligt door 't afvallen barften, enHooFb-
Itorten dan een aangenaam Water uit» stüs.

12. Omtrent de Stad Suratte en verder door

't geheele Koningryk Cambaja en Gufuratte ,

aan de Vaste Kust van Indie , vindt men een

ander flag van Indiaanfche Palmboomen, Ter-

ri genaamd , welke met de enkel Wyngeeven-
de meer gemeenfchap heeft , hebbende wel de

Vrugten Nootagtig , doch twee of driemaal

kleiner dan de gewoone Kokosnooten , met eene

harde Pit , tot eeten onbekwaam. Deeze Boom
blyft laager en de Bladen neemen hunnen oir-

fprong reeds onder aan den Steel. Uit dea

afgefneeden Tak van de Vrugt - Tros loopt

een zeer aangenaam Vogt, dat men aldaar tot

dageïykfen Drank gebruikt , maar het welke

ligt dronken maakt.

13. Ook moet men hier nog een zeer klei-

ne Soort van Kokosnooten byvoegen , die op

de Maldivifche Eilanden groeit en meest fchynt

overeen te komen, met de voorgemelde Zwaard-

of Doosagtigc Kalappus - Boomen , wordende

deeze kleine Nooten ook veelal tot Doosjes

,

Kruidhoorentjes en andere Snuisteryën gebe-

zigd. Mooglyk zullen het dergelyk flag van

Kokosnooten zyn , daar Pater Labat van

verhaalt, dat menze aan de Oevers der West-

indifche Eilanden vindt , ter grootte van een

Hoender - Ey , daar men ook Doosjes vao.

maakt 5

II. Deil I. Stuk.
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I. maakt, die zig gemakkelyk laaten polyften. Hy
AF

VT
EL

' °°r^ee^e * dat dezelven van 't Vaste Land

Hoofd- van Zuid -Amerika afkomftig waren.

stuk. Zeer billyk merkt Rumphius aan, dat

fch n
i-

t
^G §root:e Nopten , welken men gemeenlyk

'Maldivifche (Coccos de Maldiva) in 't Maleitfch

Calappa Laat en by de Chineefen Hayja, dat

js Zee Kalappus noemt , geenszins tot de ge-

woone Kokos -Nooten te betrekken zyn. Zy
fpoelen op de Stranden der Maldivifche Eilan-

den en andere Kusten van Oostindie aan, zon-

der dat men nog met eenige waarfchynlykheid

Jcan gisfen naar 't Gewas, waar aan zy groei-

jen zouden. De Natuur is zo ondoorgronde-

lyk en haar Veld zo onafmeetelyk , dat men

haare werkingen in 't Huk van voortbrenging

niet kan bepaalen. Hierom fchynt het denk-

beeld , dat deeze Vrugten wel aan eenig Ge-

was in de Oceaan of aan de Klippen mogten

voorkomen, zo verwerpelyk niet, en misfchien

waarfchynlyker , dan dat zy aan Boomen zou-

den groeijen. Deeze Nooten , naamelyk , in-

zonderheid de grootfte Soort, vertoonen geen

zo blykbaar merkteken, dat zy aan een Steel

of Tak zouden gezeten hebben , als 'er is

in de Afbeelding van een gewoone Kokos -

Noot, op Plaat 781 van 't Werk van Wein-

mann, alwaar dezelve in zyn Bolfter en byna

in volle groote, zeer natuurlyk vertoond wordt

;

doch die daar onder , by Letter a , op die zelf-

de Plaat voortkomt, heeft zo weinig overeen-

komst:
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komst met de Maldivifche Noot , Nux Me- ,
V* .

.

^

dica, door Clütius in een byzonder Werk-
¥^U

je befchreeven , (waar van wy hier fpreeken ,-) HoofeM

dat het te verwonderen is , hoe men de befchry- STUK*

ving daar van hier op heeft kunnen toepasfen.

Het is naar alle aanzien flegts een Kokos-

Noot, buiten haaren Bolfter, overeenkomende

met die van Plaat 780, alwaar tevens de jon-

ge Scheut van den Kokosboom vertoond wordt.

Nu is het wel zeker , dat de gewoone Kokos-

nooten menigvuldig op die Eilanden groeijen*

maar de zodanigen bedoelt men met de be-

fchryving niet;

De Maldivifche Noot , eigentlyk dus ge-

naamd , heeft eene rondagtig platte gedaante 3

in het midden verdeeld door een diepe Naad,

zo dat zy als uit twee Billen fchynt te be~

flaan. Sommigen vergelyken ze derhalve by

den Balzak van een Stier of Bul : anderen

willen , dat zy van vooren de Mannelykheid 3

van agteren de Vrouwelykheid zou vertoonen;

Haare dikte is maar de helft van haare lang-

te en breedte ,• die byna overeenkomen,; Aan

de eene zyde is zy rond, aan de andere pMft

De myne is byna een Voet over 't kruis j

hoedanigen , volgens Rumphiüs, in Indie

voor de besten gehouden worden ; doch men'

vondt 'er kleinere en grootere; Ook kwamen

'ex voor , zegt hy ,• die maar uit éénc helft be°

ftaan , hoedanig ik een hol Schuitje heb, om-

trent een Voet lang , beftaande uit een zeef

: Y HM
11. VttL, I» Stij^,
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ï. dunne , gladde , zwarte SchaaL Indien hetzelve
^fdeel.

yan de Schaal def Kern gemaaia is 5 z0 moet

Hoofd- de Bolfter al vry groot geweeft zyn : want

STUK* jn myne gezegde Maldivifche Noot, van by-

na een Voet breed en lang, hoor ik zeer dui-

delyk twee Pitten rammelen , doch de waar-

digheid verbiedt my , dezelve tot onderzoek

open te breeken. Alleenlyk moet ik aanmer-

ken, hoe de uitwendige Boliter my voorkomt

uit een dergelyke Draadige zelffiandigheid te

bellaan , als die van de Kokosnooten.

Tegengif- Deeze Nooten zyn, volgens het algemeene
*lge krugt

* getuigenis , in Inclic nog een groote Zeldzaam-

heid ; zodanig zelfs , dat men voor de besten

aldaar wel honderdvyftig Ryksdaalders geeft :

des het in 't gedagte Werk een groot abuis

is , te zeggen , dat zy in menigte aan het Strand

gevonden worden. De Chineezen houden de-

zelven , zegt men , voor Afgoden , maar in In-

die ,, alwaar ze volftrekt aan de Koningen of

Vorften gebragt moeten worden, houdt menze

voor zo Geneeskragtig , dat de Noot zelve,

deswegen , den naam van Nux Mèdica draagt.

De voornaamile hoedanigheid , daar men in

deezen op ziet , fchynt die te zyn, van het

Venyn te wederflaan ; weshalve Bauhinüs
'er den naam aan geeft van Indifche Noot ,

welke als een Tegengift vermaard is (*). Vol-

gens Rümphiüs zou dit Middel bereid

wor-

(*J Nux Indica ad Venena celebratsi
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worden van het Merg der Noot 5 zonder dat 2."

hy duidelyk fchynt te bepaalen , of hetzelve
AF

yj
EL'

flegts binnen den Boliter of binnen de Schaal Hoofde

huisveste. Dit laatfte evenwel is waarfchyn- stuk.

lykst 3 uit de Hiftorien door hem bygebragt.

Clusius hadt te Lisbon van het gedroogde

Merg van dceze Noot gezien , hetwelk door

de Portugeezen uit Oostindie aldaar was aange-

bragt en in groote waarde gehouden werdt. De
vermaarde Geneesheer Pis o heeft van het

Schraapzel tegen verfcheiderley inwendige Kwaa-

ien gebruik gemaakt , en zegt , dat het weinig

reuk of fmaak heeft* Men kent y tegenwoor-

dig, dit Geneesmiddel in Europa niet.

Na de Overwinning door de Nederlanders

op de Portugeezen , in 't jaar 1602 voor Ban-

tam behaald , werdt de eerde Maldivifche

Noot in Holland gebragt docr den Admiraal >

aan wien dezelve tot dankbaarheid gefchonken ,

was door het Opperhoofd van die Plaats. Nog
beftondt dat Gefchenk flegts in een Drinkvat

of Beker , uit de Schaal van zulk een Noot

gemaakt en waar aan diestyds zo ongemeene

kragten toegefchreeven werden 3 dat Keizer

Rudolphus de Ilde aan de Erfgenaamen

een Bod daar voor heeft laaten doen van vier-

duizend Guldens. Waarfchynlyk zal men zo-

danige Bekers , ia dat-opzigt, met de zo ver-

maarde Bekers van Rhinofler - Hoornen moeten

gelyk Hellen : te weeten , dat derzelver Tegen-

Y 2 gif-

IL DEEL, 1. Stuk»
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2. giftige kragt voornaamelyk in de Inbeelding^ EL
'beftaat.

Hoofd- Behalve de groote, thans befchreeven, fpoek

stuk. p de Molukkifehe Eilanden fomtyds- een klei-

Moiukki. ne aan wej{ce men qo^ Calappa Laat noemt

,

lche Zee- J * x
,

noot. volgens den Javaanfchen naam. Deeze val-

plaat.hi Jen , zegt R u m phius, niet meer dan een
Ilg

'
u

half Voet lang en zyn van eene Broekagtige

gedaante 3 met weinig Merg daar binnen. Ik

heb 'er een van zodanige figuur als hy ze af-

beeldt , doch zonder dat groote ronde Gat op

zyde daar in , 't welk 'er in gemaakt is ge-

weest. In Fig. 5 3 op Plaat UI. , wordt dee-

ze myne Noot , die omtrent een half Voet

lang is , om de aartigheid , by verkleining voor-

gefield. Zy is zwartagtig 5 half glad gepolyst

en heeft ook zodanig een rond Gat tusfchen

de Beenen , zogenaamd , als waar van Rum-
phius fpreekt 9 en waar in hy zegt dat een

Steel fleekt van Haairige Vezelen , door mid-

del van welken , zo hy zig verbeeldt , deeze

Nooten aan de Klippen vast zitten zouden. In-

waards was die Steel wit en zagt , en de

Noot bevatte niets dan een week Merg, doch

waar van de Ternataanen geen gebruik maak-

ten , houdende zig alleen op met de Schaal

,

die door hun byna zo veel geagt werdt als

de Schaal der Maldivifche Nooten. Men noem-

de ze in 't Maleitfch Sobat Mangce , dat

zo veel zeggen wil als wedergaa van de Man-

ga , een Eijeragtige Vrugt , in Oostindie be-

kend, Niettegenftaande deeze Noot veel aan*

fpocl-
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Ipoelde op de Molukkifche Eilanden , bleef J «

A 1 1
1 r n

zy doch aldaar , wegens dit bygeloof der Inge- '

yjv
zetenen, in zo veel waarde 3 dat men 'er eeni- Hoofd-

ge Ryksciaalders voor gaf. Hy bevondt, dat STUK «

dezelve , eerst aangefpoeld 9 met eenen Wol-

agtig ruigen BoÜïer was bekleed. De myne

heeft een duidelyk merkteken der aanhechting

aan een Steel , van boven , gelyk dit zig in on-

ze Afbeelding voordoet : weshalve het denk-

beeld der Indiaanen , dat zy aan zekere over

't Water hangende Eoomen, op kleine Eiland-

jes en Rotfen of aan eenig Gewas in Zee
groeijen, ruim zo waarfchynlyk is.

Van zodanig een Noot, als deeze 5 zdi bil-

lyker wyze gebruik moeten gemaakt zyn in

't gezegde Werk van Wetnmakn, alwaar op

de volgende Plaat 783, kwanswys de Kokos-

boom met zyne Nooten wordt voorgefteld
;

ten minUe is de befchryving naar dien voet

ingericht: doch als men agt geeft op de waare

geftalte en hoedanigheden van den Kokosnoo-

ten Boom , dan blykt genoegzaam dat deeze 'er

in alle opzigten van verfchille. De Stam heeft

eene zwarte of zwartagtige , geen witte Schors

;

de Bladen zyn niet gevind 9 maar breed en aan

't end eenigermaate verdeeld : de Noo.ten heb-

ben weinig overeenkomst met de Kokosnooten.

Zy misfen die drie Plekken aan het dikfle

end , welken men Mond en Oogen noemt

,

en de holligheid van binnen is ook geheel an-

ders. Deeze Nooten gelyken veel naar die

y $ g<>
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ï» genen , welken by duizenden hier uit de West-

5j#

EL
'indien worden aangebragt, en om Tonteldoos-

Hoofd- jes en andere Snuisteryën , ook Rottingknop-

stujt»
pen en Wat dies meer is , daar van te draai -

jen , gebruikt. Zy zyn omtrent een Vinger

lang , uitermaate hard en ik vind 'er byna geen

holte in. Waar die zo zonderlinge geflalte

van den Boom, in 't ailerminite niet naar den

Kokosboom geïykende 9 die niettemin Palma

Coccifera triangula ., Calappa , Coccus aldaar ge-

heten wordt,, van daan gehaald zy , is my, zo

wel als ten opzigt van den Guineefchen Wyn-
gecvende Palmboom, van Fig. b. Plaat 785
in dat WT

erk 3 aangemerkt wordt , geheel on-

.bekend.

Bittere De laatstgemelde Nooten zouden wel fchy-

Ncoten, rjen overeen te komen met die van den BiU
tere Kokos - Nooten Boom , dien de Heer J a-

cquin overvloedig in de Bergagtige digte

Bosfchen van
5

t Eiland Martenique groeijende

vondt (*). Deeze hadt_ de geflalte van den

gewoone Kokosboom volmaakt, doch de hoog-

te was meer dan honderd Voeten. De Vrug-

ten , van grootte als een Ganzen -Ey 3 bevat-

ten een Pit en Vogt van de uiterfte bitterheid

;

zynde derhalven niet eetbaar. Als deeze Boom
nog jong en naauwlyks twaalf Voeten hoog is 3

zyn de Ingezetenen gewoon eene Sneede over-

langs

(*) Cocos (amarus) Nucleo araaro, Jacq> Amtr* p*
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langs in den Stam te maaken, op dat de Pal- ï»

miet- Torren daar in haare Eijeren mogen leg-
AFy"u

gen , v/aar uit dan die dikke, vette, witagtigiioorD-

geele Wormen voortkomen , welke , gebraden stuk,

zynde , hun tot eene lekkerny verftrekken. Zo

ziet men , hoe de Natuur de Wilden leert 3

zig alles te nut te maaken. Van de Franfchcn

wordt deeze Boom Palmiste amer , dat is bit-*

tere Palmiet, geheten (*).

Op het zelfde Eiland groeit ook een Ge- Gedoam-

.doornde Palmiet , welke van den gezegden Heer boom.

J a c q u 1 m mede tot de Kokosboomen , als in

geftalte naar dezelven gelykende , betrokken

wordt : doch deeze heeft den Stam dikker en

met eenige Stekels bezet , de Bladfteelen we-

derzyds gedoomd. De Bloemen zyn gelyk in

de gewoone Kokosboom ; maar de Vrugten

rondagtig , van grootte als een kleine Appel

,

groen , met een Vezeligen dikken Bast , die

niet zeer Sappig is , en de Noot van dergelyke

figuur. De Ingezetenen noemen hem , met

een Karibifch woord , Grou - Grou. Mooglyk

is het deeze , welken Pater Lab a t onder den

naam van Gedoornden Kokosboom voorftelt, zeg»

gende dat dezelve een Stam heeft van omtrent

der-

(*) Van deeze Palmiet -Torren en Wormen heb ik > in 't

I» DEEL9 IX. STUK van deeze Natuurlijke Historie , bladz,

445, enz, omftandig gefproken , alwaar blykt dat dezelven

ook in verfcheide
(
andere Geflagten van Palrnfeoomen voort»

komen en niet aan deeze Paljniet alleen eigen zyn*

Y4
II* Düf.l, I* Stuik.
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I. dertig Voeten hoogte. - Deeze Stam , merkt hy
Jfdkijl.

aan ^ vertoont zig' als een Kolom , of liever als

Hoofd- een Vaas > want DV den Wortel is dezelve

ftytt dun , in 't midden driemaal dikker , en aan

den Top wederom de helft dunner. Deeze

Boom was geheel bedekt met Doornen of lan-

ge fpitfe en fterke Stekels, welke hem geheel

omringden , loopende tot aan hec bovenfte van

den Stam Slangswyze daar om heen. Zou hy

ook van die Doornagtige Gewasfen, welke zig

in de Bosfchen van Amerika veel om de Boo-

men fungeren 5 voor een gedeelte van den Boom
hebben aangezien ? De Twygen en Bladen wa-

ren de helft korter , dan aan den regten Ko-

kosboom , maar breeder en met Doornen be-r

zet. Zyne Vrugten , naauwlyks grcoter dan de

gewoone Nooten in Europa , zegt hy 9 hebben

een dunne Schaal en zyn gevuld met eene

dikke weeke zelfftandigheid 9 die eene onaan-

genaame Olie - Smaak heeft , wordende echter

van de Kinderen veel gegeten,

iaige Thans gaa ik over tot de Tweede Soort
|4i.MïET

vau föt Qe{\agt 3 welke , hoe zeer ook van

de Kokosboomen verfchillende en tot den

Landaart van Amerika behoorende jLinn^us'
Cocqs Guine'ënjïs noemt (*). Zyn Ed. tytelt

zelfs

(*) Cosos aculeata tota s Froodibi^s cfctatuibus, Radice re,

|»§iite. Syst. Nat» Xlï. Tom. II. p. 730. Mant. 137. Lac-

t|if »unpr , Pru&ibus fubrotundis. J A C q» Amrr. 279. T*

571. f. 1. Palma Frondibus pinnatis 5 Caudice tcreri aculea-

|o
?
Ffuftu minore, Mill. (Sié. 6, Talraa fpinofa minor ,
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zelfs de Vrugt Drupa fucculenta : weshalve het I»

een Pruimagtige Vrugt zou moeten zyn, metAF°EELr

Sappig Vleefch , waar binnen een Steenige PitHooFo.

of Noot beflcoten ware (*) ; maar aan densTü*.

Kokosboom wordt , door zyn Ed. , als het Ge-

flagts - Kenmerk , een Vrugt of Zaad met eenen

Lederagtigen Bolder (Drtipa Coriacea) toege-

fchreeven. Derhalve zou het duiiter-zyn, hoe

deeze tot het zelfde Geilagt behooren kon : in-

dien wy niet gezien hadden, das 'er onder de

Verfcheidenheden van de gemeene Kokosnoot

ten ook voorkomen met een Sappigen Bol-

fier.

Deeze Soort komt verder met den Kokos-

boom in de eigenfchap van Eenhuhig te zyn

,

dat is van Mannelyke en Vrouwelyke Bloe-

men op eenen zelfden Stam en aan den zelf-

den Bloemfteng te draagen, overeen. De Heer

Jacquin, die dit Gewas onder den naam van

Battris befchryft , geeft 'er de volgende Ken-

merken van op. De Frugtfcheede , die lang-

werpig als een Schuitje , holrond is en groot,

bevat een Takkigen Bloemjteng van gelyke lang-

te. De Bloemen zyn eenbladig ; in drieën ge-

deeld , zittende in een Kelk van de zelfde

Kleur, enjbevattenzcs Ehvovmlgc Meeldraadjes s

die

Caiadice gracili , Fm&u Pruniformu Sjloan. Hist, Jam, Pal-

ma Americana fpinofa» C> U. Pin, 507. I'LUK, Alm, 27$, T@

J03. f. 1.

(*) Zie PhiU Botanica, p, 53.

Y 5
II. p?f** I. Stuk»
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!• die overend ftaan , en byna zo lang zyn als de
Afdeel,

-gjoeni5 hebbende langwerpige Meelknopjes. Onder

Hoofd- deeze Mannelyke zyneenige weinige F'rouwelyke

stuk. Bloemen in de zelfde Vrugtfcheede en Steng

vermengd. Deeze, ook eenbladig, fluiten digt

om het Vrugtbeginzel , dat Eyvormig is, heb-

bende een zeer korten Styl , met eenen Homp-

knoppigen Stempel , die rlaauw in drieën is

gefheeden. Het Zaadhuisje is een rondagtige,

platagtige , Sappige Vrugt, Vezelagtig en ge-

fpitst 5 hebbende eene Lederagtige Schors. He:-

zelve bevat een . rondagtige , wederzyds platte

Noot , met drie Gatagtige plekken op zyde ,

waar van twee digt aan elkander tegenover de

derde ftaan. De Pit is van de zelfde figuur,

Kraakbeenig , vast van zelfftandigheid, op de

plaatfen , die tegenover de Gaten van de Schaal

komen, met drie Kuiltjes uitgehold.

„ |
De Wortel (zegt zyn Ed.) die kncopig

„ is en rond, dikker dan de Stam, maar kort,

„ buigt zig aanitonds onder den Grond om ,

„ en loopt waterpas voort, geevende digt daar

3, by een nieuwen Stam uit , en maakt , dus

„ voortgaande , als een Kreupelbosch van Palm-

„ boomen; zynde bovendien met andere dun-,

5 , ne Vezel - Worteltjes vast aan den Grond

„ gehegt. De Stam, die regt op fiaat, is ge-

3 ,
wapend met ontelbaare Doornen, en bezet

„ met eenige half gefcheurde verdorde Blad?

„ fleelen. Hy heeft ongevaar de dikte van

s, een Duim; in hoogte overtreft hy in 't open
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„ Veld zelden twaalf Voeten ; doch in de Bos- I.

,, fchen valt hy wat hooger. Vier Voeten hoog^F^?EL'

5, zynde 3 begint hy reeds Bloemen voort te Hoofd-

„ brengen. De Bast is bruinagtig. Hy heeftsTUK.

„ maar weinige Loofagtige Bladen , die den

9, Stam met hunnen Stoel omvatten 9 gevind

99 zyn i met de Rib gedoomd. De Blaadjes y

„ aan deeze Rib flaande , zyn Degenvormig

,

3, gefpitst > glanzig , plat ; aar! den grondfleun

3, flaauwtjes omgeplooid , en Zaagswyze aan de

9, kanten bezet met veel zeer kleine Doorn-

9, tjes , welken men 3 met den Vinger daar

9, langs naar beneden itrykende 9 flegts kan

3 , waarneemen ; voor 't overige ongewapend

,

9, of wederzyds yl bezet met eenige Stekelt-

„ jes. Deeze Blaadjes liaan fomtyds beurt-

„ lings 9 fomtyds tegenover elkander aan den

9, Steel i in onbepaald getal. Uit de Mikken

3, der Bladfteelen komen Scheeden (Spatha)

9, of Schuitjes voort 3 die op zig zelf flaan 9

3, gaapen en lang over blyven na de rypwor-

33 ding van de Vrugt. Hier van komt het 9

3, dat men , onder de Kroon, dikwils drie of

3, vier zulke verdorde Bladfteelen ziet, die in

„hunne Mikken de Vrugtfcheede en Bloem-

33 fteng nog hebben. De, Bloemen, die uit

3, den geelen zien 3 hebben geen Reuk. De
3, Vrugten 3 die paarfchagtig zwart zyn , en

,, van grootte als een gewoone Kers, bevat-

9i ten een Zuuragtig Sap, waar van de Amc-
99 rikaanen Wyn maaken. Zy zyn ook eet-

baar,
IL Dfïl. u Stuk*
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ïv ., baar. 3 doch niet aangenaam. Van den Stam,
Afdeel. ^ wanncer dezelve van Bast beroofd is, wor-

Hoofd- » ^en zwarte gladde Wand elftokken Vervaar-,-

stuk,
s, dïgd, die met Knobbels geleed en zeer ligt

s, zyn 5 welken de Franfchen Cannes de Taba-

33 go, dat is Rottingen van Tabago heeten en

39 fomtyds in Europa overbrengen. Van dee-

3, ze Rottingen heb ik den naam van deezen

33 Palmboom ontleend : terwyl de Spaanfchen

5 , hem Higuero di Lata noemen , om dat hy

3, hun Latten, tot het dekken der Huizen en

33 ander gebruik , uitlevert. Dit Gewas komt;

53 veel by Karthagena 3 in Amerika voor."

Kokerït- Die zelfde Autheur maakt gewag van een
r̂ Jten

» andere Soort van Bactris , welke , in de Bos-

fchen daar omflreeks groeijende, van even zo-

danige Geflalte is , maar meestal opfehiet tot

de hoogte van twintig Voeten , en een Stam

heeft van twee Duim en daar boven dik (*).

De Twygen zyn zes Voeten lang, met Bladen

gevind van by de twee Voeten , die aan den

rand bruiner en zigtbaarer Doornen hebben»

De plat famengedrukte Scheede buigt door de

zwaarte der Vrugten neder. De Vrugt heeft

de grootte en gedaante van een Ey, aan de

punt gefpitst, zittende in een veeltandige Kelk

en Bloemhuisje. Onder een Lederagtige don-

ker paarfche Schors bevat dezelve een Veze-

lig. Sappig, eetbaar, Zuuragtig Vleefch 3 waar

van de Ingezetenen des Lands ook Wyn maa*

ken«

(*) Btöus (major) Fw&n orato, JACQ; 4mert p, 1804,
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ken. De Noot is langwerpig ovaal , aan de h
punt in drieën gefpleeten , zwart van Kleur , '?J%
met drie Gatagtige plekken ; bevattende een hoofd*

Kraakbeetiige , vaste , niet holle Fit. Deeze stuk.

Vrugten worden op de Markt verkogt, onder

den naam van Cocorotes , zegt Jacquin,
en zodanigen of dergelyken zullen 't mooglyk

zyn , welken men in onze Koloniën aan de

Vaste Kust Kokerit - Nooten noemt, wordende

de Vrugtfcheeden , onder den naam van Koks-

rit - Bakken , om iets in te draagen , en de Bla-

den tot veelerley werken gebruikt.

De vermaarde Sloane befchryft eenen ge-

doornden Palmboom van 't Eiland Jamaika

,

die klein is met eenen dunnen Stam, hebben-

de eene Pruimgelykende geele Olieagtige Vrugt.

Deeze fchynt met den gemelden nader over-

een te komen , dan de Amerikaanfche Gedoom-

de Palmboom van Bauhinus, welke de Hay*

ri van Th e vet en de Airi der Brafiliaanen

zou zyn, door Lery befchrceven, daar Ovie-

do den naam van Kayama aan geeft. Deeze >

uaamelyk , draagt ronde Vrugten, van grootte

als een Kaatsbal , die eene Sneeuw - witte doch

geenszins eetbaare Kern bevatten. liet Hout

meenden veelen Ebbenhout te 2311, om dat het

in 't Water zonk, maakende de Wilden daar

van Houwers en PyJen, die Yzeren Harnasfen

konden doorbooren. Hy is evenwel door onzen

Ridder aangehaald op deeze Soort , óie een

Guineefche Palmboom zou zyn,

VIL HOOFD*
ïï. Deel I Stviz
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Afdef.l»

VII.

Hdoïd- vil HOOFDSTUK.
STUK.

Befchryving van 't Geflagt der Dadelboo-
men. Derzelver uitneemende Vrugtbaarheid.

Gebruik van de Vrugten 9 Bladen , Takken

en het Hout.

Naam, "XAT^ ^omen tnans tot ^e ÖADELBOO-
* * men, die van ouds bepaaldelyk den

naam van Palmboomen gevoeld hebben , en

denzelven nog by uitmuntendheid zouden mo-

gen voeren , indien hy thans niet in gebruik

was voor een algemeene benaaming van deeze

Klasfe. De Griekfche naam Phoenix is nog

in fommige Samengetelde Winkelmiddelen ,

•gelyk het Eleffiuarium y Emplattrum, XJnguen-

tum Diaphoenicum , enz. bewaard gebleeven.

Door geheel Europa heeft men byna den La-

tynfchen naam , Palma , aangenomen
, gelyk

hem dus de Spaanfchen Palmera , de Portu-

geezen Palmeyra , en de Franfchen Palmier

heeten ; doch in deeze en andere Landen heeft

men hem ook wel , naar de Vrugten , Dat-

tier , Dattoli , Datel - Tree , dat is Dadel-
boom, getyteld. De Hebreeufche naam,

waarmede dit edele Geboomte betekend wordt,

met den Arabifchen nagenoeg overeenkomftig ,

was Thamar.

Woün . De Dadelboomen hebben hunne voornaam-

plaats
jjc
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fte Woonplaats in Arabie, en wierden dus aan I.

de Israëlieten , • op hunnen dwaaltogt in de AS|?"
Woeftynen van dat Land, en wegens hunne Hoofd-
flerlykheid , en wegens hunne nuttigheid , t'oversTU^,

bekend. Kort na hunnen Uittogt uit Egypte,

kwamen zy te Elim, daar twaalf Bronnen van

Water en zeventig Palmboomen waren , en

zy legerden zig aldaar tot verfrisfehinge. Ech-

ter zullen zy die Boomen reeds ook in Egyp-

te gekend hebben ; want , zo Hasselquist
aanmerkt , leeven in Opper - Egypte geheele

Huisgezinnen van Dadels alleen , en in Ne-

der - Egypte heeft een flerke Uitvoer daar van

plaats naar de Steden van Turkye. Derhalve

kan men niet twyfelen , of deeze Boomen zyn

Inboorlingen van dat Gewest, zo wel als van

Ethiopië , Paleftina , Syrië , Barbarie en de

West -Kust van Afrika. By Kaap Verde vondt

de Heer Adanson een geheel Bofch , meer

dan twee Mylen lang , 't welk grootendeels

beftondt uit Dadelboomen , die 'er natuurlyk

waren , hebbende by de Negers hun eigen

naamen. Ook groeijen zy in Periie zo wel.

als in Arabie (*) ; maar in Oostindie zyn zy

zeldzaam , en meestal van buiten afkomflig

;

gelyk menze dus ook op de Westindifche Ei-

lan-

(.*) Den Dadelboom vindt mea niet dan in Perfie en Ara»

Ine* ftaat 'er in het IV. Deel van den Tegcnw. Staat van

alk Volkeren bladz. 475. 't geen blykbaarlyk ftrydig is met

£?e Waarneemingèn en Eerigcen.

ïï. DSfL, ï. STüS,
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I. landen , uit Pitten van Afrika derwaards ove?-

Aföeel,
get>ragt 5 aanfokt ; alzo het met die van de al-

Hoofd- daar groeijende Boomen niet gelukken wil

,

STUK* zegt Pater Lab at. Beter hadt Linnjeus,
derhalve , derzelver Woonplaats in Afrika en

Arabie gefield 9
dan in Indie (?*).

inPcrfie Tot nader bevestiging hier van, zal ik opr-

en Arabie*
geeven ^ wat de vermaarde Kjempfer aan-

gaande den Dadelboom getuigt. 39 Deszelfs

39 Vaderland ( in Afie naamelyk , want met

3, Afrika houd ik my niet op:) is de gehee-

3, Ie Landftreek van Arabie en Perfie , welke

s, zig van Indie (NB.) tot aan de Roode en

33 Middellandfche Zee uitftrekt , wordende

3, naar 't Zuiden door den Oceaan bepaald ,

„ en Noordwaards ongevaar den dertigfien

33 Graad van Breedte bereikende. Hier echter

53 tiert de Dadelboom nergens weeldriger , dan

33 in die Landen , welke naast gelegen zyn

33 om den Perfifchen Zeeboezem heen: gelyk

33 daar is, naar 't Zuiden, het Gelukkig Ara-

33 bie , dus genaamd wegens den overvloed

5 3 van Dadcleiij waar dóór het zyne Inwooners

33 niet alleen , maar ook die van het naastge-

33 legene Indie Voedzel verfchaft : naar het

33 Ooiten het Woest Karamanie , thans Mee*

. 3, kran genaamd , tot aan de Provincie Siri-

(*) RüMPB(tu3 zeft uitdrukkelyk , da£ de regte Palm- óf

Badelboom in Indie meest uitlands is* Amfr, Kruidb, lf i>»

p, i.
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5
, di, of wel tot aan de Oevers van de Rivier I»

„ Indus , voorby welken , zo Garcias ge-
A™EU

„ tuigt 3 niets meer van deezen Palmboom is Hoofd-

j, te vinden : des ik my verwonderen moet ,
STüK«

,3 van waar G. Anderson zyne Dadels be-

3, komen heeft in Kara Kithaja 3 in 't mid-

5, den van Tartarie. Waarlyk , die de oir-

„ fprongelyke groeiplaats van deezen Boom

33 verder Oostwaards ftellen , en die verhaald

3, hebben 3 dat de Bladen tot Papier bekwaam

3, of de Vrugtfcheeden Wyngeevende zyn ;

33 de zodanigen moeten of Wilde medefoor-

33 ten of Nootdraagende Palmboomen met de

3, genen die Dadels draagen verward hebben £

„ een misflag, tot welken ongeleerde of al te

3, haaflige Reizigers dikwils vervallen zyn.

33 Westwaards komt hier in aanmerking al het

3, Land 3 dat zig van Babylonie door Sufiana

33 uitftrekt tot dien vermaarden Stroom, wel-

33 ke de vereenigde Wateren van den Euphraac

3, en Tiger uitftort in den Perfifchen Zeeboe-

33 zem 3 door welk middel van daar een verbaa-

33 zende veelheid Dadelen, over Zee, buitens-

33 lands verzonden wordt. Noordwaards is

33 het Zuidelyk deel van 't oude Perfie, dac

3, Oostwaards door Karamanie 3 Westwaards

33 door Suflana bepaald wordt, het Vaderland

3, der Dadelboomen. Hier in, echter, levert

33 geen Landfchap een lekkerder Soort of een

3, grooteren overvloed van Dadelen uit, dan

a, Dfsahrom, waar uit die Vrugten niet alleen

Z n door
II.DE£t* It STUX,
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. f\ „ door alle de overige deelen van de geheele

VII. 's* Perfïfche Monarchie 3 maar zelfs tot in Tartarie

Hoofd- ^ en Georgië vervoerd worden. Den rykften
STÜK# „ Oogst daar van , toü Leeftogt , geeft de Pro-

„ vincie Laat en Daraab thans daar ingeflooten y

3, als ook dat gedeelte van Karamanie , 't welk

?, men thans Kirmaan noemt , en inzonderheid

„ de Provincie , aan den gezegden Zeeboezem 3

# welke , wegens het Eiland Ormuz , den naam

3 , van Dsjetunaat voert; op wier thans onbe-

5 3 vallige en door de Zon verzengde Aarde ik,

33 onder de Schaduw van een Dadelboom 9 dee-

3 , ze befchryving overpeins."

Ook in Hier uit blykt, dat men den Dadelboom zo
a

min , ja minder mooglyk 3 met regt kan zeg-

gen zyne Woonplaats te hebben in Indie of

in de Indien , dan in Europa. Want, fchoon

hy aldaar in de middelfte deelen zeldzaam is,

komt hy doch Jn de Zuidelyke deelen, zo het

fchynt , natuurlyk of van zelVe voort. In

Spanje, ja zelfs in Portugal, valt deeze Vrugt

overvloedig : de Boomen groeijen in 't Ge-

bergte en maaken geheele Bosfchagiën uit. Aan
de Baay van Kadix vondt de Heer Osbeck
'er eenigen , die by een Kloofter ftonden , en

byna zo hoog waren als het Gebouw. Zy
hadden Vrugt : want „ de Dadels , zegt hy

,

p die van^ de Boomen gevallen waren
y

gelee -

„ ken in Kleur en grootte taamelyk naar wit-

3, te Pruimen. De Bladen werden gevlogten

33 en van de Monniken tot verfiering der Hui-

* zen
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53 zen op Palm -Zondag weg gefchonken , als I.

„ wanneer men ook dergelyken op de Straaten
AF

yj|

EU

„ ftrooide" (*). Maar dit Geboomte kan niet Hoofde

tegen Vorst : weshalve men hetzelve in Vrank- STÜK*

ryk, Duitfchland en de Nederlanden, niet dan

in Bakken nahoudt 5 en in de Winterhulzen

Wel moet koefteren, In Provenee en Itaiie

gefchiedt dit zeer gemakkelyk ; doch in de

middelfte deelen van Europa komen zy ligte-

lyk 9 door 't een of ander toeval , te fierven.

Te Weenen 5 en elders in Duitfchland , vindt

men 'er evenwel thans genoegzaam 3 die bloei-

jen en Vrugten draagen. Ook heeft men te

Neurenburg een Dadélboom 9 die vyftien Jaaren

oud was en eenen Stam van drie Voeten hoog

hadt 5 gezien. Zy blyven in de openbaare

Kruidhoven , hier te Lande 3 wat moeite daar

toe ook aangewend worde , offchoon menze

*er heeft die taamelyk oud zyn 3 laag en geeven

geen Vrugt, In de Akademie - Tuin te Utrecht

bevindt zig een Dadelboom, wiens Stam maar

één Voet hoog is , en derdhalf Voet dik. Hier

en te Leiden hebben zy byna geen Stam , fchie-

tende de Bladfteelen meest als 't ware tot den

Stoel of Wortel uit (f).

Dit

C*) Reize nach östmiie \md Crjina, p. 54»

(t) Deeze Aanmerkingen deel ik mede uit Ber?gt6fi , wel-

ke my, op myn verzoek , aangaande de Akademie -Tuinen

%an Utrecht en Leiden ?.yn bezorgd» Dat aangaande den

eerften fcfiyat van 4en Hovenier te zyn, en 'dus tv/yfél Ui,

Z 2 of

II, Dïfit, I. STUK,
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I> Dit onderfcheid zou kunnen afhangen van '3

Af™el * verfchillcnde Klimaat en de gefleldheid van den

Hoofd- Grond. De Dadelboom bemint eene uitermaa-

sTtnr* te zoele , ja byna verftikkende of fmoorheete
f Aait der LUgt ^ geiyk K^mpfer dit aangaande de

men. " Landftreekcn van Perfie , alwaar zy weeligst

groeijen , aanmerkt. In veele deelen van Ara-

bie, Afrika en zelfs aan de Middellandfche Zee,

zal het, in 't midden van den Zomer , weinig

minder heet zyn. Hy verkiest eenen ligten

Zandigen Grond , die met Salpeter is bezwan-

gerd. De Ouden hebben reeds aangemerkt,

dat een vrugtbaare vette Grond dit Geboom-

te kwynen doet en onvrugtbaar maakt. Der-

halve bevinden zig de meefte Dadelboomen in

dorre Zandwoeftynen , alwaar zy , door een

ver-

of die verbaazende dikte wel ziet op den eigentïyken Stam.

De Hoogleeraar D, van Royen , van wien het andere is ,

bepaalt de dikte nier, maar vblgens zyn Ed. is de Plant, uit

de Tobbe gemeten , thans flegts 30 Duimen hoog. Te ver-

wonderen is 't , dat de Dadelboom in de winterhuizen hier

zo laag blyft j en de Chamnerops, in tegendeel, die natuur-

lyk laag is , met zulk een hoogen Stam aldaar voorkomt.

Volgens het Berigt van zyn Ed. heeft de Groote Chanmops ,

die reeds meer dan anderhalve Eeuw te Leiden geweest zou

zyn , eenen Stam van ruim 14 Voeten, zynde om hoog

onjzevaar een Voet , en om laag een half Voet dik : dus

naar boven veel dikker dan naar onderen / 't welk eene

wonderlyke geftalte daar aan geeft. Men heeft *er nog eene

aangekogt van by de 10 Voeten hoogte. Beiden bloeijen ze

jaarlyks , doch geeven , zo min als de Dadelboom , aldaar

eenige Vrugten*
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vcrwonderlyke befliering van den Schepper , L

het Aardryk, dat anders, honderden Mylen in
A™^

't ronde , niets uitlevert tot Spys of Drank, Hoofd-

bewoonbaar en bereisbaar maaken. Zy zyn STüK:»

de Voorraadfchuuren der Ingezetenen, zo wel

als der Karavaanen ; om van de Dieren, die

daar door gevoed worden, niet te fpreeken.

De Dadelboom komt, in Gcftalte, vry veel Geftalte;

met den Kokosboom overeen. Hy heeft een

regten, dikken , ongetakten Stam, die aan den

Top gekroond is met Vederagtige Twygen.

Deeze Twygen zyn eenige Voeten lang , drie-

kantig, dun , en wederzyds bezet met enkel-

de Rietagtige Bladen , welke in 't midden toe

gevouwen zyn , en ieder aan 't end een fcherpe

Punt hebben. De menigte van zodanige Twy-

gen of Ëlaclfleelen , waar- mede de Stam, van

den Grond af, is bezet geweest, -maakt door

de overblyvende Stompen der afgefheedene of

afgebrokene Steelen den Stam, die anders geen

kennelyke Schors heeft, oneffen en gemakke-

lyk te beklimmen. Hy is ook bruin, en dus

van een geheel ander aanzien dan die van den

Kokosboom ; doch de onderflen van zyne Twy-

gen buigen zig , even als die van denzelven

,

naar om laag., en maaken een fraaije Zonne-

fcherm. De hoogte van den Stam is van twin-

tig , dertig tot veertig en vyftjg Voeten (*)»

(*) Ik vind gemeld van agt Vademen , ca ook van v.v'n*

Z 3 ^
II* Deel* U Stué»

,
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I. Natuurlyk is hy van onderen met een menig-
Al

Vii
1" te Twygen , als met Uitloopers, omzet > en

Hooxi zoude wel twintig Voeten hoog worden > zon-

stuxc. der de eerfte lange Bladen ' te verliezen 5 zegt

Pater Lab at, indien men hem niet bemoei-

de ; zo dat die fraaije Stammen , welken men
daar van in ' Afbeelding op verfcheide plaatfen

ziet 3 van wel gehavende Boomen te verftaan

zyn, en niet van hunne Geflalte, zo als zy in

9
t wilde grocijen.

De Heer Adanson merkt aan 3 dat de

Dadelboomen in 't gcdagte Bosch , by Kaap

Verde , zig zelden boven de twintig of dertig

Voeten verheffen , hebbende den Stam maar

een half Voet dik 9 met Bladen van agt of

negen Voeten langte aan den Top gekroond»

De Voet van deezen Stam bragt verfcheide

Stammen van gelyke dikte als de middelfle

voort , doch die zelden de Hoogte bereikten

van vier of vyf Voeten. Hier door werdt de

Stoel van deeze Boomen , gelyk te begrypen

is , ongemeen uitgebreid , zodanig dat men over-

al 3 daar dezelven natuurlyk uit Zaad opfchoo-

ten 5 in dat Bpfch , veel moeite had t om' zig

een weg te baanen door de Doornen, daar

de Bladen in ultloopen. Hunne Vrugten wa-

ren korter dan die van de gehavende Dadel-

boomen , maar dikker van Vleefch, Suikerag-

/ -

dg

t*£ Schreecïen , welke ongevaar deeze hoogte zuilen uitbren»
gen»
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dg van Smaak en ongelyk lekkerder dan de i,

beste Dadels uit de Levant (*), Akdefx»

De geleerde K^Mpfer, diedeeze Bcomen

«

in Perfie nader heeft befchcuwd , verhaalt , stuk.

dat de Dadelboom tot zynen Cuderdcm lteeds iceftjd.

in langte toeneemt. Van volwasfen Eoomen

Helt hy de hoorte van den Stam op vier of vyf

Vademen , dat is ongevaar van twintig tot der-

tig Voeten , bereikende in de hoogde Ouder»

dom zelden de hoogte van twaalf Vademen , dat

is omtrent zeitïg Voeten. Zelden , nogthans >

gaan de hoogden de langte van agt Vademen 3

dat is by de veertig Voeten , in die Lugtóreek te

boven. De dikte van den Stam is , zo hy

aanmerkt 3 de Stompjes der afgefneeden Blad-

fteelen mede gemeten zynde , doorgaans omtrent

drie Voeten. Hy rekent den Boom volwasfen

te zyn cp deszelfs vyftigfle Jaar, als wanneer

de Kroon digtst is en pragtig uitgebreid ; op

honderd Jaaren ouderdom is de Kroon ylder

,

doch niettemin nog in kragt. Verouderd kan

men naauwlyks de Palmboomen noemen , voor

dat zy den ouderdom bereiken van twee- of

driehonderd Jaaren. Wanneer men op den

hoogen Ouderdom van eenige andere Boomen
agt geeft * , dan zou het niet te verwonderen * zie

zyn, al leefden zy tot de Zesde Eeuw, gelyk
bla ï3°'

fommigen gewild hebben , en mooglylc zouden

zy

(*) Voyage au Stnegal p. io6*

ir.DOX,I.STUKi
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1. zy het, volgens zyn denkbeeld, ineen gemaa-

Afdkel t]gder Klimaat kunnen doen : terwyl onder die

Ho^d- verzengde Lugtflreek de brandende Hitte noch

stuk* het Metzelwerk , noch zelfs het Yzer fpaart (*>

Kenmer- Van de Dadeldraagende Palmboomen is, tot

nog toe, maar ééne Soort bekend (f) > welke

Linnjeus noemt Phosnix Dattylifera 9
met de

onderftaande aanhaalingen (|). Zyn Ed. heeft

van dit Geilagt de volgende Kenmerken tap-

gegeven (§).

De Mannelyke Bloemen op een byzonderen

Stam. Deeze hebben een algemeene famen-

geftelde Scheede (Spatha) tot haaren Kelk. De

Bloem beftaat uit drie Ovaalagtige , holle

,

Homp gefpitfte , Lederagtige , overendftaande

Blaadjes. Zy heeft drie dik- en rondagtige

Meeldraadjes , met zeer korte Wollige Topjes

of

(*) Amotn t eaett» p„ 676*.

C|) Alle Soorten van Dadclboomen cp te tellen zou te

lang vallen, ftaat 'er Tegenvi* Staat als boven p. 477. Dit

kan men alleenlyk zeggen van de Palmboomen in' t algemeen,

(X) Phccnix Jrondibus pinnatis , Foliolis complicatis Enfï»

formibus. Syst. Nat. XII. Tom. IL Gén. 1224. Sf>. Plant.

II. 1658. Pheenix Frondibus pinnatis, Foliolis alternis Enfi-

formibus , bafi complicatis , Stipitibus compresfis Dorfo ro^

tunchtis. Hort. Clijff. 43 2. Hort, Ups. 306. Fl. Zeyl. 390^

EoïEN Lugdb. y liüRM. 2nd. 241- Palma major. C. B. ?«»

505. Palma Da&ylifera major vulgaris. Sloan. Jam* 174.

Palma. EAUH. Hht. I. p. 35 1. Dod. Pempt, 3iQ. RAJ. Hiit„

1352. Talma Hortenfis mas. Kjsmpf» Amctn, 688. T. I, 2.

U 1 , a. Palma Hortenfis \ fcemina. KjEmpf, lbid. 66Z , 6S6,

T. 1, 2. f. 2, 16, 11.

(§) Muja Cliffbrnana, 1736% Quarto. p, 12, 13,
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of Helmpjes : in plaats van Styl een fchyn van I.'

Vrugtbeginzel.
Af°™*

De Frouwelyke Bloemen op een byzonderen Hoofd»

Stam. Deeze hebben ook, in plaats van j£>fé,STUK»

een algemeene famengeftelde Scheede : de Bloem-

krans dubbeld , de bultende kortst. De Stam*

per beflaat uit een Eyvormig Vrugtbeginzel ?

met een korten Elswyzcn Styl; den Stempel

fpits. Het Zaadhuisje is een Eyronde , een-

huizige Bezie , bevattende een enkel Eyrond-

agtig Zaad , dat overlangs met een Sleuf is uit-

gegroefd.

Nu laatst befchryft de Ridder de Kenmer-
ken kortelyk zodanig 3 dat de Mannclyke en
Vrouwelyke Bloemen , beiden , uit drie Blaad-

jes beftaan, en de Kelk in driën verdeeld heb-

ben ; doch de eerflen met drie Mceldraadjes >

de laatften met één Stamper voorzien zyn
zouden. De Heer A dans on 5 die deeze

Boomen aan de Kust van Senegal 5:en by Kaap
Verde , als gezegd is , waargenomen heeft , zegt 5

dat zy drie Stampers (Pistilla) of Vrugthuïs-

jes (Ovaria) hebben, waar van twee misdraa-

gen. De Heer H as selqüi'st, die de Da-
delboomen in Egypte niet minder oplettend

heeft befchouwd, maakt van de Vrouwelyke
Bloemen geen gewag : 't welk daar van zal

komen , dat de Wyfjes - Boomen $ toen hy zig

aldaar bevondt , reeds de Bloemen afgeworpen

hadden , zynde met aankomende Vrugten voor-

zien. Immers , hy a^egt duidelyk, dat derzel-

2 5 ve?
IL Deel I» Stukq
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ï. ver Bloey-tyd voorby ware (*): zo dat hy
A
vn

EL '

uit de Scheede van een Mannetjes Boom,

Hoofd- door de Arabieren bewaard , de befchryving

«tuk. gegeven zal hebben van de Deelen der Vrugt-

maaking, waar inhy verklaart; 3 , dat de Bloem

I,
geene Meeldraadjes (Stamina) heeft , maar

,, Meelknopjes (Anthera) , die langwerpig zyn ,

„ hoekswyze geftreept, een weinig omgekromd,

„ byna de helft korter dan de Bloemkrans

„ (Corolla); zes in getal, drie doorgaans in het

9 , ééne , twee in het andere en één in het

3, derde Bloemblaadje , aan 't Grondftuk ge*

„ hecht. Drie korte, Elswyze, overend ftaan-

„ de doch famenluikende Stoppekjes (Stipufa),

33 bevonden zig in 't midden van den bodem

5, der Bloem, tusfehen de Meelknopjes, wier

„ Streepen en halfmaanswyze ruimten , met

„ eenen overvloed van zeer fyn , ligt, geel-

3 , agtig wit Stuifmeel opgevuld waren. De
„ langte der Scheede was vier Span, en die

3 , van den Bloemfteng , tot aan de verdeeling

3 , toe, één Span. Voorts gaf dezelve enkele

5> Takjes uit, die buigzaam waren, met veele

3, Blommetjes , zonder Steekje , beurtlings be-

„ zet" (f). Door

(*) Hy was den ïs Mey 1750 van Smyrna te Alexandrie

aangekomen. Verrolgens werdt zelfs door hem een Man-
nclyke Bloem van den Dadelboom aan den Heer Ljnn&US
toegefchikt»

(t) Ik heb een gedroogden Bloemfteng van een Dadel-

boom , die zig in meer dan vyftig zodanige Takjes ier»

deeld heeft, maakende als een Roede uit*
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Door K^mpfer worden de Vrugtmaaken- 1.

de of bevrugtende deelen van den Mannetjes
a™*el*

Dadelboom zeer omftandig befchreeven- HyHooFD*
merkc aan , dat de Blommetjes , kleiner dan s*uK.

die der 1 Lelietjes van den Dale, drie Groen- Het Stuifc

agtige Lighaampjes bevatten , van grootte als

Koriander -Zaad , welke als tot Voetjes dienen

van het gene hy Stamina noemt (*), „ Het

„ zyn zeer korte , ftyve , wïtagtige , Wollige

3, Knopjes , vol van bleek geelagtig Stuifmeel 3

3 , dat zeer ligt en fyn is, den Navel van het

5, Bloempje ook overvloedig bedekkende* Een

„ vierendeel Loots van dit Stuifmeel ingeno»

„ men , zegt men, om de Minnedrift te ver*

3 , wekken , grooter kragc te hebben, dan de

., onrype Bloemfteng zelve; 't welk men uit

3> den Herken geilen Reuk, dien het uitgeeft,

„ zelfs zoude mogen gisfen. Die des kundig

# zyn verzamelen het door fchudding van de

„ eerst uitgekomen Bloemftengen , welke ieder

„ ongevaar een Once daar van uitleveren , en zy

„ fluiten het in eene wel toegeftopte Doos

,

„ om niets van de kragten te verliezen door

„ de Lugt. Beter, nogthans, wordt het door

s , anderen onder vertekende Confèrven ge-

„ mengd , om dat het op zig zelve, hoewel

„ in een Doos beflooten zynde , ligt befchim-

„ melt".

(*) Linnsüs noemtze zelf dus, en op dien voet hebben

onderen ze ook Helmftylrjes of Aieeldfaadjes geheten, fchoon,

zy niets Draadagngs of Veeelagtigs vertoonen ; zieh!«dz» 6u

II, Deel. i. stuk,
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I. „ melt". Dewyl een Bloemfteng , van maa-
Af
\m

L
' ^e grootte > mt tweehonderd Takjes beftaat,

Hoofd- waar van de kortlten veertig, de langden tag-

stuk. tig Bloempjes hebben , zo rekent hy , door

een middeïgetal te neemen , dat eene Bloem-

fteng twaalfduizend Bloempjes bevatte , die , in

een Schaal door hem gewoogen, op een On-

ce naa de zwaarte uitleverden van een Hol-

landfch Pond.. Veel kleiner was het getal der

Knoppen of Vrugtbeginzelen in de Vrouwely-

ke Scheede.

Man-cr Van de zonderlinge manier van Bevrugting,

welke tot het ryp worden der Dadelen 9 in

verfcheïde Landen, gebruikt wordt, reeds om-
* zie Handig gefproken hebbende * , zal ik hier al-

ecz,
Z

' ""leen, tot nader bevestiging van dat ftuk, ver-

haaien , wat gedagten Sweed dienaangaande

wedervoer. Een Arabifch Hovenier wilde hem

als iets nieuws daar omtrent onderhouden. Vee-

le Europeaanen hadden denzelven, wegens de

vertelling , dat 'er Mannetjes en Wyfjes on-

der de Dadelboomen zyn, uitgelachen. Toen

dezelve befpeurde , dat H A s s E l q u i s t daar

van overtuigd was, bragt hy hem tot zodanige

Boomen , op welken de Konftige Bevrugting

was werkilellig gemaakt , welke door de- Ara-

bieren , zegt dezelve , aldus gefchiedt. „ Wan-
,-, neer de Bloemfteng ( Spadix ) der Wyfjes-

59 Boomen uit haare Scheede (Spatha) uitge-

99
broken is, dan zoeken zy op een Mannec-

3, jes-Boom, welken zy door oefening van de

„ Wyf-
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, 5) Wyfjes weeten te onderfcheiden , cene Bloem- *•

3? it-eng, die nog in haare Scheede digt is be- y[£
L'

3 , llooten. Deeze openen zy 3 neemen 'er de Hoofö-

„ Bloem!teng uit , en fnyden die in eenige stuk,

„ ftukken overlangs , zig wagtende van de

„ Bloemen te kwetzen. Zodanig een ftuk van

„ eenen Bloemiteng, met de Mannelyke Bloe-

„ men daar aan hangende 3 fteeken zy tusfchen

„ de kleine Takjes van een Bloemfleng met

,, Vrouwelyke Bloemen , en buigen daar een

„ Palmblad over. In deeze toeftand vond ik

„ nog het grootfte gedeelte der Bloemftengen

„ aan de Wyfjes - Boomen , die laat waren in

3, 't Vrugt draagen ; maar de aangehangen

5 , Mannelyke Bloemen waren reeds door ver-

s ,
welking verdweenen. Hier omtrent deelde

„ my gezegde Arabier de volgende Aanmer-

5 , kingen mede. 1. Als men den Dadelboom

s> niet op zulk eene wyze bezwangert , dan

„ verliest men de Vrugt. 2. De Arabieren

5 , zyn altyd zo voorzigtig , van eenige gelloo-

„ ten Scheeden met Mannelyke Bloemen van

9 , het eene Jaar tot het andere te bewaaren,

„ om dezelven tot de Bevrugting te gebrui-

)5 ken 9 zo wanneer de Mannelyke Bloemen

,, eens misdyen mogten. 3. Wanneer de Schee-

3 , de derzelven reeds open gegaan is 5 [voor

„ dat menze affnecd , ] dan deugen zy niet

5, meer tot de Bevrugting: te weeten , als de

„ Bloemen reeds uit haar bekleedzel te voor-

5,
fchyn gekomen zyn. Derhalve moeten de

» ge-
il. Dei l L Stuk.
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ï« „ genen, die Dadclboomen aankweeken, hier

AF
vn

U
»* *n ^et re*te ty^P waarneemen

, om de

Hoofd- •> Bevrugting te bevorderen , en dit is byna

stuk.
3> het eehige , daar men in de Voortteeling

„ van deeze Vrugten op te pasfen heeft. 4.

., Wanneer de Scheede zig opent , dan zyn

a> alle Mannelyke Bloemen met een Vógt ge-

i9 vuld, dat naar den fynften Daauw gelykt :

3> het is zoet en van een aangenaamen Smaak,

>y komende zeer met dien der frisfche Dade-

5, len overeen , doch nog fyner en Kruidigcr

„ zynde. Dit verklaarde ook myn Tolk, die

„ twee- en- dertig Jaaren in Egypte was ge*

«,, weest en dus zo wel om deezen Bloemen

„ Neclar, als ook frisfche Dadels te proeven

3 ,
genoegzaame gelegenheid had gehad" £*J.

vrugt- De Vrugtdraagende "Dadelboom doet zyne
draaging. schee(je ]n 't laatst van February of in Maart

open gaan , en geeft dan eenen Bloemfteng

uit , van wel tagtig Takjes , ieder voorzien

met ten minfte dertig Vrouwelyke Bloemen,

die een Vrugtbeginzel bevatten als een Peper-

korrel. Na het afvallen deezer Bloemen, 't

zy dan bevrugt of niet bevrugt , groeijen

deeze Vrugtbeginzels aan, tot dat zy Dadels

wor*

(*}. HASSELQÜlSTS Reize nach Palajiina, Roftock 1702.

p. zz5. Doch ik geloof dat hy 'm dit laatfte geval niet de

Mannd-jkr- Bloemen i
die het Stuifmeel uitleveren , maar de

VrouTusLjkfi bedoelt , die in de meefte Planten özn Stempel

vogtig hebben, tot aantóeeving van het Stuifmeel»
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worden , als wanneer de Vrugt - Tros de lang- h

te van eenige Voeten heeft bekomen. Zyn
yjj

£U

nu de Bloemen bevrugt geweest, dan wor-HooFD-

den de Dadels vet en lekker : zynze niet stuk.

bevrugt geweest , dan blyven zy fchraal en

wrang, of hebben geen Steen, het welk men
dikwils aan onrypheid toefchryft. Buiten' twy-

fel zullen in de Bosfchen , alwaar de beflui-

ving alleen door den Wind gefchiedt , hier

omtrent altoos aanmerkelyke verfchillendheden

plaats hebben. Dus merkt ook Pater L a»

b a t aan , „ dat de Vrugten der Dadel-

„ boomen , op de Franfche Eilanden in de

5 , Westindiën voortgeteeld , altoos eenige fcher-

„ pigheid behouden , zo dat men ze nooit

39 raauw en niet dan gekonfyt eet ; niettegen*

„ ftaande zy, door haare Honig - geele Kleur en

3 , zagtheid van Vleefch , de tekens uitdrukten

9 , van volkomen rypheid. Men telde 'er ge-

3 , meenlyk honderd tagtig of tweehonderd aan

;, ieder Tros."

De rype Dadels , in Paleflina , Egypte en Aart de*

Arabie , hebben ongevaar de grootte van een
Dl cleri

Pruim. De Geftalte verfchilt ook daar van

niet veel, en de Kleur is wit, rood of geel d

met veelerley veranderingen op verfchillende

Boomen. Ook vallen zy in 't eene Land groo-

ter , vaster , en kleiner van Steen , dan in het

andere. Inzonderheid gelyken zy naar die lang-

werpige Pruimen , welken ons gedroogd uit

Span-

!! Deel, I. stuk,
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I- Spanje worden toegebra^t , zynde veel vaster

VII
van ^^ec ĉ^ en zoeter dan de Franfche Prui-

Hoofd- men. Men moet, naamelyk, uit die Dadels ,

stuk. welken wy hier uit de Levant óf Spanje

te koop bekomen , niet van de hoedanigheid

der Dadelen in de gezegde Landen oordeelen.

Aldaar zyn zy rins zoet en zo Suikeragtig, dat

men 'er door eene zagte drukking eene Sy-

roop uit weet te bekomen , die zo vet is , dat

men dezelve als Boter tot een Saus gebruikt.

Ook worden de Dadels wel met dit uitgeper-

fic Sap of met Suiker ingelegd, die men dan

Caryota noemt. De Arabieren en Perfiaanen,

die van Vermogen zyn , bedienen zig daar van

,

dus p tot lekkerny ; doch het Gemeene Volk ,

in de Steden , moet zig of met het overblyf-

zet der uitgeperfte , of met ilegte en gedroog-

Dadelen behelpen, die daarom niet te minder

voedzaam zyn. De allerflegtfte en onrype

Dadels worden de Kerneis en andere Dieren

tot Spyze voorgeworpen. Zelfs van de Stec-

nen , die tot gruis gemaalen zyn, weeten de

Egyptenaars gebruikte maaken om hunne Bees-

ten , in tyd van fchaarsheid , Voeder te ver-

fchaffen.

Nuttig- Dus maakt de Dadelboom den rykdom der

beid, - Ingezetenen uit. Men rekent in Egypte , dat

Iemand , die zulke Boomen bezit , jaarlyks van

ieder Boom een Dukaat Inkomften heeft. Het

is niet ongewoon , aldaar twee- drie- of vierhon-

derd Vrugtdraagende Dadelboomen te zien

,

die
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die éénen Heer toebehooren } en fomrnigen L

bezitten er eenige duizenden , zegt Hassel- Af
^j|^

6

quist , 't welk , naar de gedagte Rekening , Hoofd-

van een kleine Streek Lands, welke die Boo-stuk*

men beïlaan , een aanzienlyk Inkomen uitle-

vert. Een volkomen uitgegroeide Palmboom

vereifcht ten hoogflen een plek Gronds van

twee Ellen in middellyn en den afftand van

elkander kan men op vier Ellen rekenen*

Behalve het gebruik in de Huishouding zyn Gëmük

de Dadels ook als Geneesmiddelen beroemd* ^kuiS"
Verfch, met Suiker ingelegd, dienen zy tot de » êitó*

verzagting _ van fcherpe Stoffen in het Lig*

haam , en dus zo tegen de Ongemakken van

de Borst, als het Graveel of Nierenwee* Die

wat Meelagtig zyn en famentrekkende , wor->

den tegen den Buikloop aangepreezen : doch

het is met deeze Vrugten als met de Appe-

len, Peeren en inzonderheid de Pruimen* Zo
lieflyk en gezond als de rype Dadels, naaine-

lyk en die van de befte Soort, zyn, zo on»

gezond en fchadelyk zyn de onrype en flegte

Dadels , bezwaarende Maag , maakende Ver»

ftoppingen 3 Kolyk en andere Kwaaien , die

dikwils zig niet gemakkelyk laaten geneezen

In 't algemeen zyn zy verfch gemakkelyker

te verteeren dan gedroogd* Die in Arabie

vallen , of in Paleftina , zyn beter dan die van

Perfie en de Levant 2 die van Spanje en Por-

tugal de flegtiteru Volkeren , die niets dan

Water drinken, bevinden zig best by het ge
A a bruife

II* DEFTL, h STVÏ5.
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ï. bruik der Dadelen tot Spyze. In fommige
AF
y^

L
* Landen laat men ze met Water gisten, en

Hoofd- ftookt 'er dan een Geeflig Vogt uit, 't welk
stuk. tot verheugïng dient van de Natiën , die geen

Wyn of Brandewyn hebben, als ook voor de

Turken , wien het gebruik van den eigently-

ken Sterken Drank verbooden is. Daar wor-

den dan verfcheide Kruideryen of Speceryën

bygevoegd , om het te kunnen inneemen als

een Geneesmiddel-. Ook wordt van de Dadels

een goed Uag van Az-yn gemaakt.

Ik zal hier niet in 't byzonder acht geeven

op den Palmwyn , of die oök getapt kan worden

uit den Dadelboom , noch op den Kool van

deszelfs Top , welke zo wel eetbaar is, als

die van' andere Palmboomen : want, behalve

't gene ik daar reeds van gezegd heb, zal

zulks nader te pas komen in de befchryving

der Palmieten, vm\ welken men, behalve de

Olie , naauwlyks iets anders trekt : terwyl , in te-

gendeel , doorgaans dé Dadelboom van die be-

roovïngen verfchoond wordt , om zyne Vrug-

ten niet te benadeelen. Immers men merkt

aan, dat het afkappen van den Top, dien

men de Kool noemt, hem dikwils doet fter-

ven. Evenwel worden deeze Boomen, in diü

opzigt , by de Arabieren en Negers , alwaar

zy zeer menigvuldig zyn, niet ontzien, en de

onrype Bloem of Vrngtfleng , nog in haare

Scheede beflooten , dient ide Perfiaanen en

Arabieren tot lekkerny.

tTs
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t'Is duifier 3 wat de Heer H a s s e l q u i s t L
op 't oog gehad hebbe, wanneer hy fprak van

A
y^
EU

de Ontleeding van den Steel (Caulis) , die hy Hoofd-
aanmerkt uit evenwydige Houtige Vezelen 3

stuk.

met een Mergagtig , Spongieus , taamelyk
d;

z
h

e^arle

broofch Lighaam 3 daar tusfchen , te beflaan. van den

53 Die Steel (zegt hy,) geeft aan de Opper-°
ura'

33 vlakte Tepelagtige Steeltjes uit , in ouder Boo-

s, men , welken voor Wortel dienen 3 wanneer

3, de Steel naby de Kroon , dezelve behouden

3> zynde \ afgefneeden en in de Aarde geflo-

33 ken wordt. De Steel derhalve fehiet Wor-

33 tels boven den Grond.'* Volgens Linn^eüs

,

is Caulis de Steel , Stronk of Stam der Plan-

ten 3 daar de Bladen en deelen der Vrugtmaa-

king op of aan zitten (*). Zo zou men het

dan van den Stam moeten verdaan 3 welke

gantfch niet dik fchynt te zyn in de Egypti-

fche Dadelboomen ; anders zouden zy ieder

in een ruimte van maar twee Ellen middel»

lyn 3 gelyk hy zegt , zig niet behelpen kunnen.

Volgens anderen is de Stam in de jonge Boo-

men vol van een eetbaar Merg, doch Worde

vervolgens hard 3 en dan in de Top of Kool

alleenlyk eetbaar ; nog ouder zynde, bevatten

alleenlyk de Knoppen van den Top dit zagte

tedere 3 witte en aangenaame Merg 3 op het

welke fommige Natiën zo verlekkerd zyn.

De

'f) ïhiUf. Botanie*, p.' 39* Caulis , Trances propos jjg$£

hx , elevnt Folia , Fruttificationeir.qtis#

Aa 2
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!•" De oude Dadelboomen zyn, volgens Kmm*

Af^eel«
pfer ^ ont\)\oot van ^je Stompen der Bladflee-

Hoofd- len , welken anders 3 door haare geregelde

stuk. plaatzing , zes in 't ronde , om den Stam

,

dering?
1
" we&en zes anderen, daar boven , in verband

vervangen , tot fieraad van deeze Boomen

ftrekken. Hunne ' oppervlakte is derhalve zeer

onbevallig , ruuw en graauw , door de indruk»

zeis der Bladfteelen op dergelyke manier ge-

knobbeld , als men zulks hier aan de Steelen

der Kooien , die afgebladerd zyn , verneemt. De
Stam heefe alsdan geen Merg , maar in 't

midden -is zeker Houtig Pit, veel vaster van

zelfHandigheid dan het overige van den- Stam,
't welk uit Haairige Draaden beftaat ,- daar

men 't gezegde Pit als met de Vingers uit kan

haaien. Dus kan die Stam ook byna. nergens

anders toe dienen, dan tot Balken der Zolde-

ringen in de Huizen of tot Stylen en Stutten

van de Landwooningen of Hutten in de Da-
delhoven g naar welken het Volk, dat aan de

Kust van Perfie in de Steden woont ,' by Zo-

mer nagenoeg altemaal vertrekt; zo om de

brandende Hitte te ontgaan, als tot -.het inzame»

len van deeze Vrugten.

onge- ^e Padelboomen hebben , zo wel als de an-

maifken. deren van deeze Afdeeling , zeker Netswys
geweefzel , dat den Voet der Bladfteelen ter

hoogte van een Span omkleedt. Hetzelve be-

ftaat uit ftyve , dikke Draaden , die door el-

kander loopen \ en de Kroon by verfcheide

Ver-
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Verdiepingen omgorden. In volwasfen Boo- ï.

men is dit Geweefzel donker geel, en ftrckt yf.f
u

•tot fleraad niet alleen , maar ook tot nuttig- hoofd»

heid , dewyl 'er de jonge Vrugtfcheeden eeni- stuk*

germaate door befchut werden. In oude Boe-

men wordt het bruin ros en ftrekt aan dezel-

ven , zo wel als het gene daar van in onge-

havende Boomen tusfehen cle Stompen zitten

blyft , tot een aanmerkelyk nadeel. Hier in

,

naamelyk 9 vindt een menigte van Ongediert

zyne huisvesting , het welk den Stam uitknaagt

en de Vrugten vernielt. Dit beflaat voornaa-

melyk in Motten en Mieren , tegen welken

doch de vlyt der Dadelboerenj middelen uitge*

dagt heeft,

In zeker Landfchap , daar de zogenaamde Huïpmid

Duivelsdrek (J/a', foetida) , die het verdikte
ddm

Sap van eene Plant is , valt , gebruikte men
dezelve tot vernieling van 't Gewormte der

Dadelboomen, dat den Stam inwendig knaag.

Gelukkig Arabie brengt een groot foort van

Mieren voort, dat alle andere Mieren en On-

gediert opvreet , en geen de minfle fchade

doet aan de Dadelboomen. De Nesten van

deeze Mieren , met cle Takken daar zy aan

zitten, worden van de Bceren in de Kroon ge-

plaatst ,
" en van daar doen deeze nuttige Die-

ren dagelyks hunne uitvallen, om het Gewest,

hunne zorge toebetrouwd , van diefagtig Ge-

boeft te zuiveren. Zodanige Nesten vindt

men , ten dienfle der Dadelboeren , op cle Mark-

Aa 3 ten

II , DEEL» I« STUK»
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I. ten en S traaten te Mocha overvloedig te koop,

Vif
1" wordende derwaards gebragt door de zwerven-

Hoofd- de Herders > die dezelven op de Bergen zoe-

stuk. ken.

amdeiS Voorts zal ik nog fpreeken van het gebruik,

den , Tak- (jat men heeft van het Hout en het Loof dee-

Hout. zer Boomen. Van het voorheen gemelde ge-

* Eiadz.bruik der Twygen y Palmtakken genaamd *,
4* heeft de Palmzondag van ouds her zynen naam#

Hedendaags gebruikt menze in Egypte wel tot

Kleppen , om de menigte van Muggen , Vlie-

gen en ander Ongediert, waar van men aldaar

geplaagd wordt 3 te verjaagen 9 als ook tot Bezems

en Stoffers , om de Huizen en Kleederen te

reinigen. Van de Bladen op zig zelf vlecht

men 'er Korven of veeleer een foort van kor-

te Sakken , die door geheel Turkye, zo wel

in de Huishouding als op JReistogten 9 gebe-

zigd worden. De Takken of Bladfieelen zyn

in gebruik tot omheining der Tuinen 5 tot Lat-

werk en tot het maaken van Hoender -Hok-

ken 5 als ook tot veele andere dingen , dewyl

het Hout fchaars is in dat Land. De Stam

is voos en fpongieus 3 en derhalve tot bran-

den niet zeer bekwaam. Den gantfehen Boom
leggen zy over een Waterput 3 en aldus dient

hy tot een Windas , om het Touw van de

Emmers daar over te laaten loopen. Van het

Netswyze Geweefzel , voorgemeld , bereiden

de Egyptenaars al hun Touwwerk 3 dat fterk

is en goed.

De
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De Twygen en Bladen 5 als ook het be- h
kleedzel der Bloemen en Vragten , zyn van

l F

yj{
1

ouds ook in de Geneeskunde vermaard . Tocuoofo-

het maaken van de Diapalm - Pleiiler moest sim »

een Palmbooms - Tak 5 In 't roeren 3 gebruikt

worden , en daar van of ook van ingekookte

Palmtakken heeft die Pleiiler haaren naam.

Alle de deelen van den Dadelboom, behalve

de Vrugten, hebben, volgens het oordeel van

Galen us, eene lamentrekkende kragt.

VIII. HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geflagt der Palmiet-
boomen, van welker Vrugten eenfoort van

Boter of Olie gemaakt wordt, dis. men Oleum

Palmae noemt.

D at flag van Palmboomen , welken L 1 n- Naam.

NjEüs onder den Geflagtnaam Elais of

Elcsis voorflelt (*) , heeft den laatstgemelden

naam

(*) Elais Frondibus pinnatis , Sripiribus denrato -fpinofis

dlvei gentibus , Denticulis fupremïs recurvatis» Syst, Mat. XIT.

Tom» II. p- 7SO & Mant» p, 137. Eliis -Guinëcniis. Jacq.

Amtr* 280. T* 178. Palnia Frondibm pinnatis ubicpae aculea*

tis nigricantibus , Fru&u majore» Mill. DiU. 5. Palma to-

ta fpinofa major, Fru&u Pruniformi. Sloan» Jam* Hist. I*

\\ 120. Paliiia Caudice aculeatisfimo , Pinnis ad kargines

fpinofis, Fru&ibus majusculis. HROW.N. Jam, 34.3^

Aa 4
IL DïtEfc, 1. Stuk»
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ï. naam van den Heer Jacquin , wegens de

^VUL* ^e 3 we^e zy uitleveren 3 Otoa Palm® ge*

Hoofd- naamd , bekomen. Ik zal hetzelve dus , vol-

stvk*
gens de Waarneemingen van dien Heer, be-

fchryven.

qpftake» De Boom , dien hy tot zyrie befchryvinge

gebruikt hadt , was mooglyk tien Jaaren oud

en hadt de hoogte van dertig Voeten , met eenen

regtop llaande Stam , doch zeer oneffen, we-

gens de Stompen der Bladlteelen, die hoe na-

4er aan de Kroon hoe langer waren. De Bla-

den zyn gevind , aan Steelen llaande van vyf-

tien Voeten langte
ö welke flyf zyn , en be-

neden de Bladen, ter langte van vier Voeten,

wederzyds aan den Rand gewapend met Ete*

vormige Doornen , waar van de bovenflen

Haakagtig en krom zyn , de middelflen regt,

de onderflen dik en eens zo lang als de an-

deren. De Bladen zyn Degenvormig , fpits,

ongedoornd , aan den Grondfleun agterwaards

omgeboogen, anderhalf Voet lang, een Duim
breed. Door het verdorren en afgaan der Blad-

zyden blyft fomtyds de mïddelrib , die iTyf is

,

als een Doorn over ; waar door de Bladfteelen

zig dan geheel als met lange dunne Stekel?

bezet vertoonen,

Kpnmer-
^'

lt ^e &enmerken der Vrugtmaaking , wek

few* ken de Heer Jacquin opgeeft , kan ik in

geenen deele belluiten , dat onze Ridder dee-

zen Palmboom te regt onder de Tweehuizk

gen (Bioikia), dat is, die Manneïyke en Vrou-

we*
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welyke Bloemen op byzondere Stammen draa- !•

gen ,
geplaatst heeft. Gedagte Heer merkt ^j|

aan , dat de Vrouwelyke Bloemen zig bevin- Hoofd-

den op het zelfde Gewas , als de Tweeilagtige 8TUK»

Bloemen , die onvrugtbaar zyn. Uit de mik-

ken der Bladen komen Bloemftengen voort 3

van een Voet lang, zeer famengedrukt , en eene

digte Aair uitmaakende , die overend flaat. De-

zelve beftaan ieder uit ongevaar vyftig Tak-

jes , van vyf Duimen lang , een Vinger dik,

op elkander en ongeregeld gefchikt, met drie-

hoekige fpitfe tippen. Een Bloemhuisje van zes

Blaadjes bevat een Pypagtig Bloempje , dac

den rand in zesfen verdeeld heeft , doch niet

daar buiten uitfteekt , zo min als de Meel-

draadjes 9 zes in getal , wier Hehnp
>
es of Top-

jes buiten de Bloem omgeboogen zyn e Drie

Vrugtbeginzels bevat deeze Bloem 5 met Sty-

len zonder Stempels , die derhalve ook mis-

draagen. De Vrouwelyke Bloemen beftaan uil-

zes Blaadjes 5 en bevatten een enkeld Vrugt-

beginzel , het welke Eyvormig is, een dikag-

tigen , korten Styl heeft , met eenen driedee-

ligen omgeboogen Stempel.

Een ongemeen Herken Reuk , als van Anys-

Zaad met Kervel gemengd, waafemden deeze

Bloemen tegen den avond uit. Het fchynt dat

zyn Ed, geene Vrugtfcheeden (Spathce) aan

deeze Boornen waargenomen heeft. Den ge-

heelen Bloemfleng van den zelfden Boom 9

waar op hy te vooren Vrouwelyke Bloemen ,

Aa v die
JL Djlel. U Stuk»
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*• die uitgedroogd hier en daar tusfchen de Vin-

y^
L

" nen zaten , vergaderd hadt , hebbende doen

Hoofd- afplukken,, en by zig brengen, verfchilden nog-
stuk» thans alle de genen daar van, die hy aan dee-

zen Bloemfleng vondt , en fcheenen altemaal

onvrugtbaar te zyn. Of dit , nu 9 by geval

was toegekomen ; dan of de Mannelyke en

Vrouwelyke Bloemen ieder een byzonderen

Steng (Spadix) hebben , was hy onzeker*

De Het Vrugtbesjinzel wordt een Vrust ; die

Eyvormig is en itomp gepunt , op eene onge-

lyke wyze hoekig famengedrukt , grooter dan

een Duiven - Ey , uit den geelen , zwart en

rdodagtig bont. Deeze Vrugt heeft eene Le-

deragtige Schors of Schil, bevattende een dik

Vezelagtig Vleefch , zo vol Olie , dat dezelve

'er door een ligte drukking met de Vingeren

uitzweet. Hier in zit een zwarte Noot, met

afgebroken witagtige Streepen overlangs gete-

kend , die Eyrond en fpits gepunt is, flaauw

driekantig , aan den grondfteun drie Gatagtige

plekken hebbende, eenhuizig, driekleppig, be-

vattende een holle Pit.

Men verhaalt, zegt Jacquin, dat deeze

Boom , die zeldzaam in de Hoven voorkomt op

Martenique, van de Kust van Guinee derwaards

overgebragt zou zyn. Ook hadt zyn Ed. hem
nergens in Amerika wild gevonden. Met regt

mogt hy 'er dan den bynaam van Guimenfis

aan geeven. Van de Franfchen, voegt hy 'er

by , wórdt dezelve Palmier genaamd , dat is

talm-
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Palmboom , verfchillende van den Dadelboom I.

niet alleen , maar ook van dien, welken zy Pö/-
A
y£*

L*

mifle noemen» Nader zou dezelve fchynen teHooFD*
'

komen aan dien Palmboom van Senegal, wcI-stuk.

ke Nootagtige Vrugten heeft , met een geel-

agtig Vleefch bedekt, waar uit men , volgens

Adanson, de Oleum Palm® perst : want dit, ge-

tuigt J a c q u 1 n , verzekerde hem iedereen

aangaande den gedagten Palmboom : maar die

van Adanson was ongedoornd , en fchynt

,

volgens zyne aanhaaling , ook in de Westin-

diën te groeijen , hebbende cenen Stam van

zestig tot tagtig Voeten hoog (*).

De Palmboom - Olie is wit of geela^tfe van Paim-

_,, , , . . ,
r 1 boom-Olie,

Kleur ; doch in t algemeen moet zy de

zeifitandigheid van Boter hebben , en eenen

lieflyken Reuk als van Violen, zynde zagt op

de Tong , en aangenaam van Smaak. Alsdan

is het een fchoon verzagtend , Pynflillend

,

verfterkend en oplosfend Middel , tot uitwen-

dig gebruik. Wy hebben gezien, hoe dezelve

uit gedroogde Pitten van Kokosnooten in Oost-

indie geperst worde. Wy kunnen niet twy-

felen , of het is ook waar , dat men dezelve

dus van de Bolfters der Palmboom - Nooten

,

aan de Kust van Guinee , verkrygt. L e-

mery verhaalt, dat dezelve geperst wordt uit

de

f») Palma 'altisfïma, non fpinofa , Fm&u Prunïformi mi-

nore, vacemofo , fparfó. SLQAN. Jam. VOL IL Tab. 215,

Adanson Voyage, p. 107»

II. Deel, ! Stuk.
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I. de Pitten der Vrugten van zekeren Afrikaan-

*

Vin" ĉnen en Brafiliaanfchen Palmboom , Aouarck-

Hoofd- genaamd. Decze fchynt met dé Palmieten

stu5, verward te worden , alzo het ook een Kool-

draagende Palmboom is , en de Olie wordt

uit derzelver Nooten geperst, na dat zy, door

veertien Dagen op een hoop gelegen te heb-

ben , verrot zyn , en gedampt zynde in een

Ketel met Water gekookt, dienende dan nog-

thans aan de Negers en Amerikaanen voor

Boter , en de Europeaanen om in de Lamp
te branden. Dezelve wordt Olie van Senegal

of Olie van den Palmboom der Eilanden -gene?

ten.

In de Westindien heeft men , volgens R o-

chefort, een Gedoomde Palmietboom , die

wel eenigermaate met den gedagten Olie-gee-

venden Palmboom fchynt overeen te komen ,

maar van denzelven verfchilt, door den Stam

t'eenemaal bezet te hebben met Elsagtige (pit-

fe Doornen ; het welke insgelyks van den

laatstgemelden Aouara verzekerd wordt. Na~

der fchynt derhalve deeze te ftrooken met

die uk Sloane en Browne aangehaald

zyn , als welke den Stam uitermaate vol Door-

nen hebben, 't welk men van den genen dien

Jacquin befchryft en afbeeldt zo niet zeg-

gen kan. De Negers branden 'er eerst de

Doornen af , voor dat zy hem gaan beklim-

men. De Vrugten maaken een groote tros

uïtj van harde > ronde Nooten 3 graauwagtig van

Kleur 5
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Kleur , wier Pitten eetbaar zyn , en uit "dit !•

liag van Palmboomen wordt, door middel van A
*J££"

ïnfnydingen , die de Negers onder de Bladen hoofd.

maaken , ook Wyn getapt. stuk.

De Doornagtige Palmifte der Westïndifche

Eilanden p
zegt Pater Labat, brengt Bos-

jes van kleine Nooten , gelyk Karftengen

,

voort , die gevuld zyn met eene witte Olie-

agtige zelfflandighekl, welke de Kinderen met

vermaak eeten. Hy liadt 'er dikwils -Olie van

laaten maaken , welke , verfch zynde , goed

was over de Spyze 3 maar in 't kort garftig

vverdt ^ en dan niet deugde als om in de Lamp
te branden.

De Heer Jacquin maakt ook gewag van Andere

eenen anderen zeer flerk gcdoornden Palm-

boom , welke door die van Marteniqne , met

eenen Karibifchen naam, Grigri geheten werdt.

Dezelve geleek eenigermaate naar den voor

befchreevenen , doch hy hadt denzelven niet

onderzogt. De Vrugten , die deeze Boom
droeg , waren platagtig rond , aan 't end met

een fpits puntje , hoogrood en glad , eetbaar

en van eene zuuragtige Smaak. De Vrugt hadt

weinig Vleefch , dat rood, week en niet Ve-

zelig was , in een zeer dun Huidje beflooten.

De Noot was bruin , met drie Gatagtige plek-

ken uitgehold, van welken zig Aderagtige Streep-

jes Sterswyze over de Oppervlakte verfpreid*

den. Daar in was een holle Kraakbeenige

Pit vervat. Van deeze zo wel als van de ron-

de
IL Deel-, I* Stuk,



2%<i Be schryving van

L de Palmiet - Nooten vindt men op Plaat IV.

Afdeel. ujt myne Verzameling, de Afbeeldingen, B,

ïiIofd. C, in de Natuurlyke grootte.

STüKf Van een anderen Palmboom 5 maakt zynEd.

gewag , die omftreeks Karthagena voorkomt,

en Corozo genoemd wordt van de Ingezete-

nen. Deeze hadt de Vrugt uitwendig glad

en geel , onderfleund door een driebladige

Kelk en Bloem , welke blyvend en glanzig

waren. De figuur was Eyrond en flaauw drie-

kantig : het Vleefch niet zeer Vezelig noch

dik, bevattende een aangenaame Olie, flaauw

van Reuk. Daar binnen zat een zwarte glad-

de Noot 3 van even de zelfde figuur, aan den

Ck-ondfteun doorboord met drie flaauwe Gaat-

jes en eene rondagtige Pit bevattende, welke

Kraakbeenig, zeer hard en vast was, in het

midden een weinig gefpleeten. Van deeze

Vru°ten werdt , door de Amerikaanen , Olie

en Boter voor de Huishouding vervaardigd.

IX. HOOFD-
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IX
IX. HOOFDSTUK. Hoofd-

stuk.

Befchryving van 't Geflagt ^Pinangboo-
menj zo Tamme als Wilde. Gebruik der

Pinang- of Areek-Nooten , ent. Verder van

den Koolboom of gladde Palmiet , en destelfs

nuttigheden.

Het Geilagt van Palmbooinen, daar LiN- Naam,:

N-asus den naam van Areca aangeeft,

wordt gemeenlyk Pinangboom geheten 3

naar den Maleitfchen naam van de Vrugt, die

den Arabifcben van Faufel of Fufel plagt te

voeren. De Latynfche naam > Areca, is af-

komllig van de Portugeezen , die de Vrugt

Arequa en den Boom Arequera heeten. Rum-
phiüs hadt de jonge en groene Paynga, de

oude Vrugten Areec , van de Malabaaren hoo-

ren noemen , en wy heetenze Areeknooten.

De Pinangboomen groeijen door geheel Oost- Wooa-1

indie \ zo aan de Vaste Kust als op de Ei-
pl!Mts*

landen; hoewel 'er geheele Landen zyn, daar

menze niet vindt > gelyk in Koromandel en

Bengale. Ook komen in fommige Landen maar

die met witte Vrugten voor j zonder de an*

dere Verfcheidenheden.

In Geftake worden zy, van fbmmigen, by Geftaite,

de Dadelboomen, van anderen by de Kókbs-
boomen vergeleeken; doch 't is ontwyfelbaar

,

dat
II. Deel. I Stuk
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I* dat zy meest overeenkomen met de laatften.

Afdeel.
^y hebben, nogthans, den Stam niet zo hoog

Hoofd- als die van den Kokosboom , bereikende maai?

stuk. de hoogte van twintig tot dertig Voeten, en

niet boven een Span dik. Ook is hunne Stam

zo regt als een Kaars, daar cjie van den Ko-

kosboom altoos een weinig over zyde helt.

Hy heeft de Schors licht graauw , en is , als

't ware, in Leden verdeeld, of eenigermaate

geringd , doch met weinig uitpuilende Krin-

gen. Het Hout is witter en langdraadiger ,

m de jongheid voos en taay , vervolgens hard

en Hoornagtig, hebbende van binnen een- wit*

week en brokkelig Merg , dat byna de helft

van den Stam beflaat. De Twygen ftaan aan

den Top in de rondte uitgebreid, doch min-

der in getal dan aan den Kokosboom , en maa-

ken aan de Kruin een Bogt, waar van de kromte

meest opwaards gefirekt is , niet nederwaards *

gelyk in de Kalappus - Takken. Met een bree-

den Voet omvangen zy den Stam, zynde ge-

maakt van een dikken , taaijen , langdraadigen

Huid, van buiten groen, van binnen wit, al-

waar hy zig als Parkcment- laat affchillen.

Hier binnen komt de Tak van de Majang ,

of Bloemtros en Vrugtfeheede voort. De
Twygen zyn omtrent vier Voeten lang, niet

rond noch Geutswyze uitgehold , gelyk die

der Kokosboomen, maar met verfcheide Rug-

gen , inzonderheid aan de bovenzyde , over-

langs geribd. In 't midden hebben zy een

door-







Deel,PX,AAT IV.
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doorgaande Rug en wederzyds een fmalle kant, !
jsvaar aan de Bladeren flaan , die aan 't end de

Af
^
eu

Twyg, als een Veder, rondagtïg bepaalen. Hoofd.
Het grootfte verfchil beftaat in deeze Bla-^TUK -

deren. Die vanden Kokos- en Dadeïboom

,

Dê Bhd£J1!<!

beiden , zyn Degenvormig fpits ; die van den

Pinangboom flomp en als afgebeeten. Voorts

onderfcheidt LiNïïiEüs dezelven daar in , dan

die van den Dadelboom famengevouwen , die

van den Kokos- en Pinangboom , beiden , cm*

ge/lagen zouden zyn, en die van den Iaatstge-

melden gepaard (*). Ik verftaa my deeze

onderfcheiding niet. Beter kwam my de be-

naaming voor , toen zyn Ed. 'er gepaarde i

Lancetswyze , geplooide of gevouwen Bladen

aan gaf (f). Rümphius zelf getuigt , dat

de Bladen van den Pinangboom famengevouwen

zyn. Zy hebben , zegt hy , drie dikke Rib-»

ben oVeflangs , die aan de bövenzyde , en nog

twee dunnere , die aan de onderzyde uitpuilen

,

maakende diepe Plooijen of Vooren , waar door

het Blad nooit uitgebreid , maar altyd gevoiiwen

ftaaf.

(*) Arno. Frondibus pinnaus > Foliolis leplicatis , oppoü*

tis, praemorfis. Syst, Nat. XII. Tom. II« Gen. 1225. Aïzcz

(ïve Faufel , Avellana lndica, verficolor. R-AJ. Hht* 1363»

Palrna Arecifera, nticleo verikolore Mofchatae fitnili. Pluk*

Alm. tt75. T S09. f 4. Palma cujus Fru&us fesiïlis Fan-

fel dicitur. EAÜH. Pin. sro. Finanga. Rümph. Amj^, I. p„

Q.6. T. 4. Caunga. Hort. Mal I, p. 9. T. 5-8.

(t) Areca Frondibus pinnatis
a

Foliolis oppofois 3 hncm*
laris, plicatis. FUr. %eyh 592.

Bk
ÏI. Dr-x. I. Stus,
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h ftaat. Dit heeft geenszins plaats in de Bla*
Afixeel,

den yan den Kokosboom, welke flyf en plat,

Hoofd- maar eigentlyk gezegd kunnen worden omge*

stuk. Jlagen te zyn; alzo zy naar de agterzyde der

Bladlteelen omvallen* Het tegendeel hiervan,

zegt die Autheur uitdrukkelyk , heeft in de

Bladen van den Pinangboom plaats , die aan

hunne Twyg altoos opwaai;ds Haan, maar mee

de Enden nederwaards geboogen.

De De nevensgaande Afbeelding vertoont de

n°°iv
Geltal te van den Pinangboom en van zyne

lig* V. Kroon met de gezegde Bladeren > Wier langte

gemeenlyk is van drie Voeten en daar bo-

ven. Zy hebben aan de Twyg een fmal be-

ginzel , wordende allengs vyf of zes Vingeren

breed 5 en eindigende in een afgebroken fpits;
9
t geen echter in deeze Afbeelding niet in al-

len blykbaar is: want men moet weeten, dat

door den tyd de voorite Punt zig in drie of

vier anderen fplyt. In andere Afbeeldingen ,

gelyk die by Weinmann, heeft men zulks

in 't geheel niet aangeweezen. Die van Do-
DONéüSj onder den naam van Areca of Fau-

fel 9 gelykt wel eenigermaate naar den Kokos-

boom , maar het alïerminfte niet naar den ge-

nen , dien zy moest vertoonen. De Bladen

zyn donker groen en wederzyds glad.

Ieder Twyg omvangt den Boom met een

Voet 3 die wel twee Voeten breed is, en dus

meer dan twee derde deelen van den omtrek

des Stams beflaat. Dus laat dan dezelve, af-

val^
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vallende , een Ringswys' merkteken aan den *•

Boom , waar uit de Kringen van den Stam* jj|[

*

ontitaan , die meer naar een volkomen Cirkel Hoofes*

gelyken , doch minder uitpuilen , dan in de STUKi

Kokosboomen. Aan 't bovenfte van den Stam 3

tusfchen de Twygeh , is ook een Knot, de

Palmiet genaamd , in de jonge Boomen wel

drie Voeten lang , doch niet eetbaar» Deeze

beftaat insgelyk uit nog niet ontplooide jonge

Bladen , waar van een Twyg uitfchietende

zulk een Kcorn formeert als opwaards uitfteekt

in de Afbeelding. Dit is alle Palmbocmeü

eigen , en kan dus ook op de anderen Wor-

den toegepast*

De Pinangboom behoort tot de genen, Wel- De vm&*

ke Mannelyke en Vrouwelyke Bloemen , p
maakin^

éénen Stam , draagen. Beiden zyn die, vol-

gens Linnjëus, driebladig , doch de Man-

nelyke hebben negen Meeldraadjes. Dit laat»

fte is van Rumpmius ontleend , die zelfs

verhaalt , dat drie van deeze witte Draadjes

langer dan de zes overigen zyn ; befchryvendè'

de Vrugtmaaking, waar van men een voorbeeld

op de zyden van den Stam ziet, aldus*. Wan-
neer de Boom vyf of zes Jaaren oud gewor-

den is , dan begint het bovenfte groene end

van den Stam uit te puilen op de plaats, daar

de laatst afgevallen Twyg gezeten heeft , eri

deeze Bult zondert zig met het bovenfte end.

eindelyk van den Stam af, maar blyft met

het onderfte op den bovenfte Kring ftaan*

Bb 2 Dm
I II. Dj.ïi* I. Stuk,
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I. Dus overhangende vertoont zy zig als een
Afdeel.

Spatel , maakende een breede Scheede uit ,

Hoo/d. Ploffer genaamd , van anderhalf of twee Voe-
stuk. ten lang , zes Vingeren breed , Grasgroen en

glad. Aan den bovenkant heeft deeze Zak

een Naad , langs welken hy open barst en den

Blöemfteng uitgeeft , vallende dan verder af,

gelyk de Bladen. Men kan 'er een Vlies als

Parkement affchillen , daar men Tabaks -Rol-

letjes tot het rooken , Bonkosfen in 't Maleitfch

genaamd , van fabriceert. De dikke Schors

van deeze Scheede 3 zo wel als die van den

gedagten Voet der Twygen , worden op de

Oostindifche Eilanden Coroerong geheten*

rie Bloem- j)e gedagte Blöemfteng (zegt hy) is de reg-

te Majang, gemaakt van Veele lange Steelen,

als Haairen, alle aan een middelfteel ftaande,

en bezet met veele witte , wat driekantige >

Knopjes , van grootte als Rystkorrels. Deeze

openen zig maar een weinig in drie fpitfe Blaad-

jes, uit maakende de Bloem, waar binnen de

gezegde Meeldraadjes vervat zyn. Als deeze

Bloemen eerst uit de Scheede komen , ver-

fpreiden zy een aangenaamen Reuk, doch na

't openen vallen zy flraks af , en laaten de

bloote Steelen over. Vervolgens fpreiden die

zig wyd van malkander, en aan haar agterfle,

daar zy bogtig zyn , ziet men eenige Wrat-

ten in Kélkjes zittende, waar uit de Vrugtert

voortkomen , zo dat dit eigentlyk de Vrugt-

beginzels zyn. De geheele Tros heeft de

Tak-
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lakken dan wat door malkander verward 5
I-

eenigermaate als in de Marentakken der Eike-
f

f£
F\*

boomen» De eerde 3 tweede en derde Tros Hoofd*

van den jongen Boom brengen geen volko- STUK »

mene Vrugten voort. Men ziet 'er drie of

vier teffens aan den Boom , waar van de eene 3

gelyk hier de onderlte, reeds volwasfcn Vrug-

ten heeft , in de andere vertoonen zig dezel-

ven half gegroeid , in de bovenfte zitten zy

nog in de Scheede of dezelve geeft de bloei*

jende Tros uit : gelyk dit alles eenigermaate

in onze Afbeelding is afgefchetst.

De Vrugten zyn geheel anders dan die der DeVmgt,

Kalappus - Boomen. Haar grootte is gemeenlyk

als een Hoender - Ey 3 doch fommigen vallen

grooter , anderen kleiner , naar het verfchil der

Boómen. Sommigen zyn aan de beide enden

fpits ; anderen van vooren wat plat en (lomp,

Aan de eene Soort is derzelver Kleur Gras-

groen , aan de andere witagtig of bleek groen

;

doch allen zyn zy effen en glad , zittende ge-

lyk de Eikels in een platte Kelk, van dikke

Blaadjes of Schubben gemaakt , en zo vast

houdende , dat menze met dezelve van den

Steel moet afrukken. By Letter A. is zodanig

eene Pinang - Vrugt , in de natuurlyke grootte

,

voorgefteld. Deeze Vrugten nog groen «, doch

volwasfen zynde
?

worden in 't Maleitfch Pi?

nang Moeda 5 of jonge Pinang geheten, Van
buiten hebbenze een Draadigen Bolfler , die

wit en Sappig is , een halve Vingerbreecl dik 3

Bb 3 be-
lt. Ü&U l* STUK,
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I. befluitende de Areek- Noot , die geen Schaal
^F

l

Di£L
* heeft. Deeze is altoos eenigermaate Kegel-

Hoofd- vormig , van onderen plat , van boven in een

!#$* ftompen Top uitloopende ; in fommige Soor-

ten zo breed als hoog 3 en dus kort en dik,

in anderen langwerpiger. Jong zynde, is dee-

ze Noot ook week en heeft van binnen een

holligheid , met eenig Vogt : maar oud wor-

dende , dan is zy hard , ja harder dan een

Moskaat - Noot , naar welke de binnenfte zelf-

ftandigheid wel wat gelykt , doch met meer

roodagtig bruine Adertjes doorreegen. Alsdan

Is de Bolder van buiten hoog geel , ja by-

kans rood , hebbende de Vrugt alle haare Sapr

pigheid verlooren. In die Staat wordtze van de

Maleijers Pinang Tomm, dat is oude Pinang,

geheten. Deeze Vrugten vallen niet af, wor~

dende eindelyk graauw en geheel droog , en

moetende met den geheelen Tros van den Stam,

worden afgerukt,

Areck- Deeze Areek-Nboten zyn door geheel In<

Kooten. ^je bekend a en voeren aldaar zeer verfchillen»

de naamen. Sommigen meenen dat de Arabi>

fche naam, Faufel, door eene Letter - veran-

dering , van 't Indifche woord Koffel , dat te

Goa gebruikt wordt, afkomftig zoude zyn. De
Malabaaren noemen de oude gedroogde Noo-

ten Pac , die vau Ceylon Poac , op de Mal-

divifche Eilanden Pua, in Bengale Goa en de

Chineezen Binan, De Maleitfche naamen zyn

hier voor gemeld. Op Java en daaromftreeks

hee*
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heeten deeze Nooten Boa , op Makasfar Ra- ïï

po , in 't Amboineefch Hm en Hoa 3 op Ter-
F

1

D
^
EL *

nate de groene Hena , de dröoge Pare \ op Hoofd-

Banda Pm en in de Zuidoofter Eilanden iéSTuft

Erec , die niet Areek veel overeenkomst

heeft 3 de algemeene naam.

Uit de
'

verfcheidenheid dier benaamïngen Gebruik*

kan men afleiden , dat het een inlandfche Vrugt

is in Oostindie,5 en tevens , dat zy 'er van

veel gebruik moet zyn. Dit is ook weezent-

lyk waar , hoewel derzelver gebruik meer voor

de Smaak of tot verfrisfching ftrekt l dan

'tot Voedzel. Het is in die Landen eene door-

gaande gewoonte , 'deeze Nooten te kaauwen

met de Bladen of Vrugten van een foort van

Lange Peper , dat een Bygewas is , aan de

Boomen met zyne Wortels oploopende, Si-

riboa genaamd , waar van ik reeds meermaa-

len gefproken heb, om dat de Bloemfleng van

fömmige Palmboomen daar mede vergeleeken

wordt. Men noemt het ook Betel 9 en met

deeze Bladen of Vrugten, na dat dezelven in

Kalk gelegd zyn geweest 5 wordt de Areek

in den Mond genomen en gekaauwd; 't welk

dan het Speekzel Bloedrood verwt , en een

frisfchen Adem maakt. Dit is een zo alge-

meene gewoonte in Ocstindie 9 als het Ta-

bak rooken en fnuiven in fömmige deelen

van Europa : hoewel het onder de Europeaa-

nen aldaar weinig dan by de Dames plaats

heeft. De Afgezanten aan Indifche Vorften

Bb 4 moe-
X« D£H.« I. STUK#
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ï. moeten zig naar die gewoonte fchikken: want
ArPEEL. j-^j- een njet minder groote onbeleefdheid zou*

Hoofd- ^e ZY^ dit Geregt 3 wanneer het aangeboo-»

stuk. den wordt , niet te nuttigen , dan hetzelve

piet voor te zetten , zo dikwils iemand van

aanzien een ander bezoekt. Elkander ont*

moetende prefenteert de een den anderen Pi-

nang, dus toebereid 3 welke hy by zig heeft 3

als een teken van Vrindfchap , en de Groor

ten laaten , wanneer zy uitgaan 5 zig altoos de

Pinangdoos, in welker kostbaarheid een groote

pragt beftaat 5 agter na draagen,

Het Ondertusfchen is het naauwlyks te begry-

niet

U

Berei pen , hoe deeze dingen , ten dien einde , zo
en Kalk.

a]gerneen in gebruik kunnen gekomen zyn.

De Areeknoot op zig zelf is zo wrang en de

gedagte Peper zo heet , dat menze niet ge-

bruiken kan zender die feherpheid door Kalle

te temperen. De jonge , zagte Pinang-Vrugt

wordt eerst , door fchillen , ontbloot van naa-

ren groenen Bolfter: dan fnydt men de Noot

in twee of vier Hukken , en daar van wordt

"er één 3 op eenmaal 3 tot het gezegde gebruik

genomen. Men rolt hetzelve
5 met een wei-

. nigje Kalk van Oeilerfchulpen 3 in een Betek

Blad , of voegt 'er een brokje van de gezegde

'Lange Peper , die de Vrugt is van . de Betel

of Sïriboa., by 3 en fteekt het dus, dikwils met

een weinigje Cachou, in den Mond. De Ou-

de Lieden houden meer van oude Nooten ,

cjie zy dan fyn laaten ftampen 5 en vervoï-

gen?i
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gens, even als de jongen , met Betel en Kalk j#

gebruiken : om dat het Kaauwen hun anders Afdeel*

te lastig valt. Op veele plaatfcn , daar deeze HJ^
Boom. niet grpeit, kan men zelfs geen andere STÜK.

dan oude Nooten bekomen , welke 'er van

andere plaatfen worden toegevoerd. Zo beftaat

het met de Chjneezen , welke deeze Nooten

haaien van de Vaste Kust van Indie. Men
vindt 'er onder 3 die de eigenfchap hebben 5

om iemand onder 't kaauwen duizelig en bc»

dwelmd of dronken te maaken ; het welk zo

wel in de oude als in de jonge Nooten plaats

heeft, en een gebrek of ontaarding fchynt te

zyn ; doch voor de genen, die het kaauwen

van deeze Siri-Pinang of Pinang - Betel , ge-

Jyk men 't noemt , niet gewoon zyn , is het-

zelve doorgaans van die uitwerking , even als

het Tabakrooken. Anderszins maakt het eenc

aangenaame Speceryagtigheid in de Mond

,

verwarmt het Bloed en geeft aan 't Aange-

zigt eene levendige Kleur , beneemende tevens

de walgelykheid van de Maag , en dus het

Hart verflerkendë ; gelyk het ook een be~

hoedmiddel tegen 't Scheurbuik op de Sche-

pen is.

Offchoon het vermoeden van den Sweedr sam^

fchen Heer Osbeck geheel ongegrond was , Kragu" *,

dat de Chineezen van de Arceknooten ócn

Arak ftooken zouden ; 't welk hy afleidt uit

de gelykluidendheid van den naam ; zo is het

doch zeker , dat' zy veel werks maaken van

Bb 5 cfe
lh Duu I, stuk»
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f- die Vrugt. Rumphius verhaak, dat dit

IX.
' ^olk ^e weggeworpene Bolfters zorgvuldig op*

Hcofd- raapt , om dezelven tot het kooken van een
stu*. Drank, tegen langduurigen Buik* en Bloedloop

dienfiig , te gebruiken, 't Is zeker , dat de

Nooten zelf van een zeer famentrekkende hoe-

danigheid zyn , en fommigen willen dat de Ter?

ra Catechu, gemeenlyk Cachou genaamd, flegts

het verdikte Sap zou zyn van deeze Nooten.

Men kan taamelyk vastflellen dat deeze Dro-

gery geen Aarde is ; alzo zy in Water ge-»

makkelyk fmelt , en , door Vuur verbrand zyn-

de , weinig Asfche overlaat. Zeer oneigen

wordt zy ook Terra Japmica geheten : alzo

zy in Japan niet valt , moetende aldaar ge-

bragt worden van Malabar, Suratte, Pegu en

andere plaatfen aan de Vaste Kust van Indie,

alwaar het Vaderland is der Pinangboomen.

Evenwel zyn 'er voornaame Autheuren, gelyk

G ar ei as en Bonti us , die verzekeren,

dat de Catechu het verdikte Sap is van zeke-

re gedoomde Boomen , die meest naar de

Acacia gelyken. Zelfs wordt elders de Soort

van Acacia aangeweezen , waar van zy komen
zou : anderen betrekken daar toe veelerley Soor-

ten van Sleedoorn , en het is niet onwaarfchyn-

lyk, dat de Areeknooten in de famenftelling

komen van dat Extrakt , welks famentrekkende

kragten zo vermaard zyn in ons Wereldsdeel (*).

Het

(*) Geqïêk* Mat* md, Tom. II, p4
-]%%',
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Het gebruik der Pinang - Betel , op de ge- I-

dagte manier 3 heeft ook wel degelyk zyne Af^
el «

nadeelen. Die dezelve geduurig kaauwen ver- Hoofd-

liezen vroeg hunne Tanden 3 zegtRumphius, stuk*

hoewel een maatig gebruik den Mond vast maakt.^^P*
Voorts weeten de Indiaanen onder de Pinang

zekere dingen te mengen , die of een weezent-

lyk Vergift zyn of de Menfchen lang doen kwy-

nen of tot Min verwekken ; om van de zoge-

naamde betoveringen , door dat Middel , niet te

fpreeken. Dit is de oirfprong van een zeer ge-

meen Spreekwoord in Indie , wanneer men ffè

mand ziet uitteeren : Hy heeft ergens een Pi-

nang gekreegen. Men befchuldigt inzonderheid

het Indiaanfche Vrouwvolk , dat zy zig dus uit

jaloersheid aan haare Minnaars wreeken» Bui-

tendien weeten zy daar van zig aartig te be-

dienen in haare Minnaaryën ; wordende de Vu
nang - Betel dikwils als een teken van gene-

genheid aangebooden of door den een den an-

deren toegezonden. Van de Bladen en Bladftee-

len ; zelfs van den Zak , waar uit de Bloem-
v

en Vrugtfteng voortkomt 5 als ook van het

Geweefzel 3 dat aan den Voet der Twygen

zit , wordt nog wel tot Korfjes , Zakken 9

Doozen of Tabaks Bonkosfen , gebruik ge-

maakt.

Rumphius merkt aan , dat van de tam- sootten

me Pinangboomen drie Soorten zyn, waar ri02
van

J.
Hmm

eenige Verfcheidenheden onder loopen. i. Diëboomen,

welke de grootlte Vrugten draagt 3 in 't Ma-
leitfch

II.Dffl, I. STU5,
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I. leitfch Pinang - Calappa genaamd , heeft dezel-
Af^

el
* ven van grootte als een Ganzen - Ey , ryp

HoofV zynde van buiten volkomen rood, met graau-

siüK. we Streepen. De Noot is grooter en lang*

werpiger dan de gewoone Areeknooten, De
Boom is hooger , gelykt meer naar den Ko-

kosboom , en de Vrugt - trosfen groeijen op

dergelyke manier , als in dezelve , tusfehen de

Bladen uit. Deeze wordt in menigte op Ce^

Iebes gevonden. 2. De Witte Pinang, in 't

Maleitfch Pinang - Po?ti , zynde de befte en

gebruikelykfte % komt van den Boom , hier

voor afgebeeld , welke Vrugten als Eenden-

of groote Hoender - Eijeren draagt 9 die in

de volwasheid Oranjekleurig worden. De Noo-

ten zyn kort en dik, en verder als hier voor is

hefchreeveru De Stam is ligt graauw, de Le-

den Haan digter op malkander , dan- in de

volgende en de Bladen zyn zo donker groen

niet. Deeze Pinangboomen* vindt men op Ja-

va en daaromftreeks niet of weinig , maar zy

vallen zeer veel op de Moiukkes en andere

Ooster - Eilanden. In de Zuidelyke Provinciën

van China groeijen zy ook , doch zeer zeld-

zaam. 3. De Zwarte Pinang , eindelyk , in 't

Maleitfch Pinang -Itara getyteld', wordt voor

de ilegtftc gehouden , doch niettemin , in?

zonderheid aan de Vaste Kust van Indie

,

veel gebruikt. Zyne Vrugten zyn wat kleiner,

in de onrypheid Grasgroen , en ryp zynde ros >

of rooder dan de voorgaande, met een grof-

dras*
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draadiger Bolfter. De Noot is ook kleiner en I.

niettemin langwerpiger ; alzo de geheele Vrugt ^^
een Eikelagtige gedaante heeft, Bovendien Hoofd-

vindt men 'er nóg Verfcheidenheden van; zo STÜK *

ten aanzien Van de geftalte der Vrugten, die

hoekig in de eeiie en met Klaauwen in de an-

dere zyn , als van derzelver witte Kleur , wes-

halve men deeze Eijer- Pinang tytelt. Nog
een andere , Pinang - Lansfa genaamd , draagt

Vrugten als Musketkogels , en deeze twee laat-

ften hebben den Bolfter zoeter , fappiger en

aangenaamer om te eeten , dan de anderen*

Behalve deeze tamme zyn 'er , in Oostin- .wilde

die , nog eenige Wilde Pinangboomen , die ÊOtsiSa,

de drie Hoofdfoorten van Ronde, Eikelvormi-

ge en Rystkorrelagtige kunnen betrokken wor*

den. Deeze benaamingen zien op de geflaltc

der Vrugten, hoewel het Gewas ook verichil»

lende is, gelyk wy zien zullen.

De Ronde wilde Pinang heeft den Stam wat Ronde

dikker dan de Tamme , in wyder Leden ver-
Soort*

deeld , eiFener en witter van Schors. De hoog-

te is van vier tot zeven Vademen, de Twy-
gen zyn ruim een Vadem lang en voor 't

grootfle gedeelte met Bladen bezet, waar van

de langfte ongevaar twee Voeten lang zyn (*)

en

(*) Volgens deeze afrneeting der BJadeyi , is de T\vyg,
waar aan zy wederzyds zitten, in de Afbeelding van Rum-
phius omtrent zes Voeten lang , 't welk dan ook met de
laugte van een V/adem nader ftioekt dan met die van een

si*
lI.DEI.Lt I. Sttjk,



39§ B E S C H R Y V ï N 6 VAÉt

I. en drie Vingeren breed. Deeze Bladen zyn
Afixeel. ^erhalve veel fmaller naar de langte dan in de

Hoofd* tamme Pinangboomen, en aan 't end niet als

$tuk» afgebroken 3 maar löopen allen puntig uit. Be-

halve een middel- Rib , hebben zy nog veele

dunne Ribbetjes overlangs* De Vrugt-Tros

komt in deeze op een geheel andere manier

dan in alle overige Pinangboomen , te weeten

èils uit den Schoot der onderde Twygen voort.

Het is een enkelde Steel , van vyf of zes

Voeten lang en naauwlyks een Vinger dik,

die aan 't middelde gedeelte de Vrugten, aan

*t bovenfte het Schubagtig Bloeizel draagt. De
Vrügten zyn ronde Nooten, van grootte als

Snaphaan - Kogels * die van vooren een weinig

uitpuilen en van agteren in een Kelkje Haan,

van dikke Schubben. Haar Kleur is geelagtig *

op 't laatfte wat naar 't roode of Oranje trek-

kende. Onder, een dunnen Bolfter bevatten

zy een Kern , die hard is als de Areeknooten

en by gebrek van beter eetbaar 3 doch zeer

wrang. Het Hout , omtrent een Duim dik

en wit , is tot Latten bekwaam 3 duurzaamer

dan dat van den tammen Pinangboom* Daar

binnen bevat de Stam, even als die, een voos

draadig Merg. Deeze Soort groeit in 't Ge3

bergte , en wordt daarom Bua Ewan , dat is

Berg-Pinang* geheten.

De

Elle (Ulna) in het Latyn daar bygevoegd, en dus zal dé

Boom ook van 24 tot 40 Voeten hoog zyn.
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De Eikelvormige Wilde Pinang heeft den I.

Stam wel agt of tien* Vademen lang , en is
F

^EL;

dus byna eens zo hoog als de Tamme 3 maar Hoofd-

dunner , en ook in wyder Leden verdeeld. STÜK*

Het buitenfte Hout is ros , hard en laat zig

,

El

zeer gemakkelyk in de langte fplyten , even

als de Bamboezen * De Twygen , aan den Top *

zyn zeven of agt Voeten lang. eri wederzyds

met dergelyke Bladen bezet als in de voor-

gaande , ieder ruim drie Voeten lang. De
Vrugt-Tros komt als in de Tamme Pinang-

boom voort , en levert Eikelvormige Vrug-

ten uit , die digt op elkander gedrongen zit-

ten , en daar door wat hoekig worden* Zy
blyven lang groen , doch worden eindelyk

rood 3 gelyk die van den Zwarten Pinangboom»

Een Verfcheidenheid van deeze draagt een

langer Tros van Olyfvormige Vrugten , die

zo rood als Bloedkoraal worden , en eene

langwerpige Pit bevatten,, Beiden zyn zy voor

de Menfchen eetbaar, doch 'Worden wegens de

wrangheid weinig geagt , indien men beter

heeft. Derhalve laat men deeze Vrugten veel

over aan de Vledermuizen en de Kakatoes ,

die naar dezelven zeer gretig zyn , en door

de roode Kleur kragtig worden aangelokt*

zaaijende de Pitten op veelerley plaatfen, 't

v/elk maakt , dat men deeze Wilde Pinang-

Soort zo wel aan 't Strand als op 't Geberg-

te aantreft. Van derzelver Hout, 't welk tot

Latten zeer goed is 5 wordt byna alleen en

me*
ii.Deix, h Stuk»
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I. menigvuldig 3 zo coü het dekken van Huizen , als

Afdeel- tot Wanden en tot Heiningen of Affchutzels

Hoofd- gebruik gemaakte Evenwel weeten zy van de

stuk. Bladen ook Garen te fpinnen en Zakken te

weeven. De Palmiet of zagte Top van de

jonge Boomen , die nog geen Vrugt gedragen

hebben 5 inzonderheid van de laatstgemelden %

is eetbaar.

Hystkor* De Rystkorrels Pinang Boom is de kleinfte

mng.
l~ en dmifte van Stam* met Twygen van ruim

een Vadem lang , en een Vinger dik , waar

aan insgelyks lange fmalle Bladen Haan * dld

glad en ftyf zyn , overlangs geribd en aan 't

end als afgebroken. Op fommige plaatfen aan

de Twyg komen twee of drie Bladen uit eenen

zelfden oiriprong voort. Beneden de Kroon

komt , even als in de gemeehe Pinang i de

Vrugtfeheede uitfchieten , die eene Tros van'

dergelyke Draaden met Bloeizel uitgeeft, aan

welken vervolgens de Vrugten groeijem DiÈ

zyn de allerkleiniie Pinangjes , niet grooter

dan een Rystkorrel in de Dop 5 waar van zy

den naam hebben , doeh ronder. Uitwendig

blyven deeze lang bleek groen , maar worden

eindelyk ook Bloedrood, en hebben van bin-

nen byna geen Pit of Kern. Men kanze even

als de anderen , by gebrek , dat men geen

tamme Pinang heeft, en op de zelfde manier

eeten. Hm Soü of Hm Tette is de Ambon-
fche naam. De Kool of Palmiet kan men ook

in de jongheid gebruiken : doch .het Hout dient

ilegts tot dunne Latten» Op
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Öp Amboina valt nog een andere fbort van K
Wilde Pinang , welke in de figuur der Bladen ^X^"
meer overeenkomst met den Gemeenen Tam- Hoofd-

men Pmangboom heeft , dan alle de voor-s,rüK*

gaande , doch, wat de Vrugten aangaat, deeze

gelyken zeer naar die van den laatstgemelden.

De Stam is regt , omtrent een Kinder -Arm
dik en een Manslangte hoog , met Twygen
aan den Top , of Bladfleelen , van vyf Voe-

ten lang. Ieder Blad op zig zelve gelykt naar

een Palet , zynde ongevaar een Voet lang ,

aan den Steel fmal , doch aan 't end vyf

Duimen breed. De Vrugt - Tros komt aan

den Voet van 't ondcrfle Blad voort, ver be-

neden hetzelve , en draagt nog kleiner Vrug-

tjes dan de Rystkorrels - Pinang , zo even bc-

fchreeven. Deeze groeit op het Klippig Ge-

bergte van Ambons Oosthoek en misfehien

ook elders. Zyne Palmiet wordt voor een

byzondere lekkerny gehouden.

Wy zien dus , dat alle de Pinangboomen ,

zo Tamme als Wilde , in de meeite eigen-

fchappen overeenkomltig zyn. Hun verfchil

beftaat inzonderheid in meer of minder hoogte

en grooter of kleiner Vrugteti. De Wortel

is in allen uit een menigte Vezelen famenge-

ïleld, en maakt geene Pen- of dikke Worte-

len : des hunne vastigheid in de Grond meest

toe te fchryven is aan de aanhangende Klomp

Aarde , even als in de Kokos- en de rneefte

Palmbooften.

Cc Tot
II. Deel» I. Stuk,
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L Tot dit Geflagt zyn door den Heer J a c-

AF
j|

EL# QtiiN die Boomen t'huis gebragt , welken

Hoofd- men gemeenlyfe Koolboomen noemt s om dat

stuk, hUn top -end eetbaar is en eenigermaate de
koolboom

figllur heeft van een Koolftruik, weshalve hy
of gladde 9 r-

'

. . _ _ „ ...

Paimict* ze ook Areca, Oleracea , dat is Moeskruidige

Pinang , getyteld heeft; befchryvende dezelven
'

aldu?.

„ Deeze Boom , de hoogfte onder de Amerï-

„ kaanfche Palmboomen 3 is op de Karibïfche

„ Eilanden gemeen. Hy is grootelyks van

„ den gewoonen Pinang - Boom {Areca, Cate*

„ cliu) verfchillende , gelyk my uit het leezen

„ der Autheuren, welken Linnsus aange-

„ haald heeft 9 met weinig moeite bleek. Uit

„ de Vrugt fchynt zyne Kelk eenbladig en

„ ten halve in drie punten verdeeld te zyn ,

53 doch de overige Kenmerken van de Bloem

5, zyn my onbekend. De Scheeden der Bla-

„ den omhelzen malkander zeer digt, en maa-

„ ken het bovenfle van den Stam a dat groen

„ is , ter langte van anderhalf Voet uit. Daar

„ beneden komen groene gladde Vrugtfchee-

5 , den voort , welke , by het uitbreeken van,

Z den zeer Takkigen Bloemfteng , op den Grond

„ riedervallen. De Vrugten zyn langwerpige

„ ftompe , flaauw gekromde Besfen 3 ter groot-

5> te van een middelmaatige Olyf , uit den

„ blaauwen paarfch , fappig en niet zeer Ve-

,, zelig van Vleefch., het welk uitdroogende

5S tot een broofchen > rimpeligen Bolfter wordt.

» De
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s, De Noot , daar in vervat , is een weinig 15

^ glad, langwerpig, aan 't onder -end gefpitst,
F

fx^*
,, Vliezig , broofch , dun , en uit den bruinen Hoofd-

je Afchgraauw , met eenige flaauwe roodheid STÜK%

„ dikwils daar onder vermengd, zonder eenig

5, teken van Gaatjes. De Pit is langwerpig ,

„ Kraakbeenig , uitermaate hard 3 hebbende in

3, 't midden de holligheid van een kleine

„ Spleet.

„ De Ingezetenen zyn gewoon den groe- neKooi

„ ncn Top van den Stam af te fnyden, waar
ofPalmiet*

„ van zy het binnende gedeelte , dat twee

„ of drie Duimen dik en witagtig is, uit digt

3, famengevouwen Bladen bedaande 3 daar uit

„ neemen en op de Groenmarkt te koop vei-

33 len. Men noemt het dan Choux Palmiste

3, of Palmieten - Kool , die den Smaak van

33 Artisjokken heeft , wordende rasauw met Pe-

33 per en Zout 3 of in de Boter gebraden of

3, gedoofd gegeten. De Franfchen noemen

33 deezen Boom Palmifte franc , dat is
?
Tam-

3, me Palmboom."

Volgens Rochefort draagt deeze Boom
dien naam , om dat hy ongedoprnd is 3 wes-

halve wy hem de Gladde Palmiei kunnen noe-

men. Hy heeft dit byzonders 3 van twee of

drie Voeten boven den Grond omringd te zyn

met een groote Klomp van Vezelagtigc Wor-

telen, digt door elkander geweven 9 het welke

hem een kragtig deunzel geeft in zyne verbaa-

zende hoogte. Van boven is hy doorgaans

Cc2 dik-
12. PïEi I« Stuk,
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ïf dikker dan om laas , hebbende eene grysagri*
Afdeei r

''

IX 'ge Schors, van Voet tot Voet in de jongheid

Hoofd- geringd , maar in de Ouderdom geheel effen
stuk. wordende ; met eene Kroon van gebladerde

Twygen , die hem zeer fraay ftaat. By het

afvallen van eenige Bladfteelen, dat Maande-

lyks gebeurt , komt tevens een Bekleedzel ne-

der , van vier of vyf Voeten lang , twee

Voeten breed , en van dikte als bereid Leder.

Dit noemen de Franfchen op de Eilanden Ta-

che , en gebruiken het tot bedekking van hun-

ne Keukens of andere kleine Hokken by hun-

ne Wooningen , zo wel als zy zig van de Bla-

den, wanneer die gevlogten en netjes aan een

der Bladfleelen of Twygen gebonden zyn , tot

dekking van hunne Huizen bedienen. Als de

Stam , na 't afhakken van de Kool , (want

daar toe moet de Boom ter neder geveld wor-

den ;) is doorgefpleeten , zo vertoont zig het

Draadige Merg, waar van men Werk en zelfs

Touwen tot gebruik der Schepen vervaardigt.

Het uitgeholde Hout maakt dus twee Geuten,

die men of tot een Vorstdekking der Huizen

of tot Waterleidingen gebruikt. De Bladen

dienen tot het maaken van Matten, Korven,

Zakken , Hangmatten en ander gevlogten Werk.
Ook wordt het Hout , dat byna zwart én fier-

lyk gemarmerd is , dikwils van Draaijers en

Schrynwerkers gebezigd ; laatende zig zeer fraay

polyften. Zelfs worden geheele Huizen van

deeze Boomen alleen gemaakt.

Ge
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Gedagte Autheur meldt nog iets aabmerke- *•

lyks wegens de Vrugtmaaking van deezen Pal-
Af££el.

mietboom. „ Hoe hoog ook dezelve zy (zegt Hoofd-

w hy O wordt men ^och van den Grond aan stuk.

3, het bovenfte van den Stam 3 met gemak,

3, een fchoone Pluim gewaar , welke zig al-

33 toos naar het Ooiten keert. Deeze wordt

» jaarlyks vernieuwd , en is, uit haare Schee-

„ de gekomen zynde, ge - emailjeerd meteen

„ groote menigte van kleine geele Bloempjes 3

„ de gedaante van Gouden Knoopen hebben-

„ de , welke , als zy afvallen , gevolgd wor-

3, den door veele ronde Vrugten 3 van groot-

„ te als een klein Hoender - Ey. Op dat

,

„ nu 3 deeze Bloemen en Vrugten , in eene

„ enkele Tros famengevoegd 3 voor de Onge-

„ makken van het Weder befchut mogten

33 zyn 3 hebben zy van boven tot bedekzel

3, een dikke harde Schors, welke in een Punt

33 uitloopt 3 zynde van buiten grysagtig , van

j, binnen Oranjekleurig rood. Deeze dierbaa-

3, re Paraföl is niets anders dan de Schcede,

33 welke de Bloemen voor dat zy opengegaan

3, waren befloot , en zig van onderen ontïlui-

33 tende dus de gedaante van een omgekeerd

3, Schuitje aanneemt, tot beter bedekkinge van

3, de Bloem en Vrugten. De Zaaden van

33 een andere Soort van Palmiet, die zo hoog

33 niet groeit , kleine ronde Nootjes draagen-

3, de , die gepolyst zeer fraay zyn , worden

w gebruikt tot Roozekranfen".

Cc 3 Dee*
IU Deel» L> Stuk*
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% Deeze gladde Palmiet draagt dan in 't by-

j^
EL#

zonder den naam van Koolboom, om dat zyn

Hdofd' groene Top het meest gegeten wordt: dewyl

stuk, men met hem om te hakken weinig nadeel

lydt. De Kool , naamelyk, van den Doornag-

tigen Palmiet niet alleen , maar ook en wel in-

zonderheid die van den Dadel- en Kokosboom

is ook eetbaar, en ten minfte zo lekker fmaa-

kende als Noo.ten en Amandelen : doch die Beo-

men worden , wegens de Vrugten , welken zy

uitleveren, meer ontzien.

X, HOOFDSTUK,
Eefchryving van 't Geilagt der Wilde Da-
delboomen , in Oostindie groeijende ,

Elate' genaamd ; tot welken de Wyngeeven-

de Palm- of Sagu eerboom hier is

fhuis gebragt.

Naam» T"\en Griekfchen naam Elate , die weleer

-«—^ aan
,
de Vrugtfchcede of Zak van den

Dadelboom gegeven werdt , heeft Linn^eus
toegepast op een bj'zonder Geflagt van Palm-

boomen , welken men in 't Duitfch , volgens

Rheede, in zyne befchryving der Plant-

gewasfen van Malabar , Wilde Dadel-
e oom noemt. Katou-Indel is de Malabaar-

fchc en Kafouri de Indifche naam. Op Cey-

lon , daar hy ook gevonden wordt , noemen

de
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de Inlanders hem Kin Indi , dat ïs laage Palm- I«

, • AïïDEELt
boom. x ^

Van deezen Boom is my maar ééne Soort Hoofp-

bekend , daar onze Ridder den bynaam van STÜK*'

Sylvestris aan geeft (*). Dezelve draagt klei-

ne 'roode Dadeltjes , die eenigermaate eetbaar

zyn, met een Meelagtig Vleefch, waar uit de

Indiaanen, door kooking, fomtyds Honig haa-

ien , zegt Kjémpfer , voegende daar by ,

dat dezelve aan de Ganges zeer zeldzaam is

en Ni Peris geheten wordt (f). Ten minfte

is het deeze 3 dien de Hoog geleerde Heer J.

Burmannus geoordeeld heeft overeenkom-

ftig te zyn met den Katou-Indel van Mala-

bar , voorgemeld ,- welke door den vermaarden

Co mmelyn , Uitgeever van den Hortus

Malabaricus, genoemd wordt, Wilde Palmboom
van Malabar , met fpit'fe Bladen en Prztimge-

lykende Vrügten (j). Zie hier , hoe men dcn-

zelven in dat Werk befchreeven heeft.

*, Het

(*") Elate Frondibus pinnatis , Foliolis oppofïris. Linn.

Syst. Nat. XII. Tom. II. Gen. 1226. Palraa Daftylifexa

minor hurailis fylvestris , Fru&u minore, Herm» Prodr*

361. Flor, ZVy/. 397. Palma Sylvestris • Malakirica , Folio

acuto , . Fru&u Pruni facie. Raj. Hist. 1364* Karou-lndel.

H»rt, Mal». Ml» p, IS» T. 22-25. liüRM. Zeyl, p. 183»

SUBM. Ind. p. 241.

(t) Amaeri* Exot* p. 667.

(I) Palma fylvestris Aialabirica , Folio acuto , Fuift a

Pruni facie. In de Flora MaUba$ica is dit , door een

Drukfeil , veranderd in Puni , en by den Heer N» L*

Boa-
Cc 4

n« Deel» U Stuk»
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1} t\ Het is een Boem van middelmaatige groot-

X.
EL

*»
5 te * onSevaai' veertien Voeten hoog, zon-

Hoofd- ,, der Schors , maar alleenlyk met een Afch-

sTuse
f9 kleurige Korst overtoogen , die zeer naauw

„ vereenigd is met het zeer harde witagtige

„ Kout. De Bladerige Twygen komen kruis

-

5, wys uit den Stam voort ; de nieuwen alleen

3 , uit de Kruin ; terwyl de genen, die laager

„ zyn, door Ouderdom afvallen. Deeze Twy-

3) gen zyn glanzig groen , aan de binnenzyde

„ plat, aan de buitenzyde verhevenrond , van

,, onderen bezet met langwerpige ftyve Door-

5 , nen. De Wortel is witagtig en gevezeld ,

„van eene Smeerige Smaak, wild van Reuk.

„ De Bladen, die tegenover elkander aan de

„ Twygen zitten , menigvuldig in getal, zyn

„ kngwerpig rond, gefpitst, digt, glad, glan-

„ zig groen , by den Steel inwaards toelui-

iy kende, en met fyne Adertjes overlangs ge-

j, ftreept.. De Bloemen, die, geiyk in andere

5 , Palmboomen , eerst in ftyve , groene, Le-

,, deragtige Doozen beilooten waren , komen

„ daar vervolgens uit , zynde klein , veelen

,, aan één Steekje , beiiaande uit drie ronde

,; groenagtig witte Blaadjes , met drie witag-

5, tïge Wollige Meeldraadjes voorzien, beften-

„ dig, zonder Reuk, wrang van Smaak. De
„ Vrugten , langwerpig rond en klein , als

,, wil-

IRjRMANNUS , in zyn Ed» Flora Intica
t

fhat Pini facie. Hen

zier hier , hoe iets door Drukfeilen kan verbasteren.
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w wilde Prunellen , hebben een harde Houti- I#

„ ge Spits aan den top, en zyn van onderen
I2EL *

„ in een driepuntige groenagtige Kelk begfèe-HqpFD-

„ pen. Eerst groen , daarna rood, worden zySTux.

„ eindelyk roodagtig bruin , en zwartagtig glim-

„ mende, als zy ryp zyn. Dan bedekken zy

„ met een dunne Schil een witagtig zoet Mee-

,, lig Vleefch , zittende om een langwerpig

3 , Steentje, dat ros is en met een diepe Groef

,, overlangs geflreept , bevattende een witag-

5, tige bittere Pit.

,, Deeze Vrugten komen voort aan gladde

,, groene glinfterende Takken, van byna twee

„ Ellen lang en twee Vingeren breed, welke

,, plat, flyf en Houtig zyn, met geene Schors

„ bekleed : waar uit , zo men de jonge Tak-

„ ken affnydt, een helder wrang Vogt vloeit.

„ De Boom groeit overal in Malabar, op

„ Berg- en Steenagtige Zandige plaatferu Hy
„ bloeit en draagt Vrugten 't géheele Jaar

„ door ; zynde niet zelden tot aan zyn zes-

„ tigfte vrugtbair. De Vrugten worden, even

„ als die van de Pinang, met Betelbladen en

„ ongeblufchte Kalk , van geringe Menfchen

9y gekaauwd. De Boom is ook by de t)Iy-

,, phanten zeer begeerd , wegens zyne Pal-

3 , miet , een zeer aangenaam Merg, tusfehen

3i de Takjes , daar de Vrugten aan zitten

,

rf beflooten. Voor 't overige zyn de Bladen,

„ Vrugten en andere deelen van deezen Boom

5 , zeer fterk famentrekkende 3 en fiempen al-

C c 5 „ ler-

II. DEEfc I, STUK» /
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I. „ letley Vloeijingen kragtdaadig. Bovendien
F

?X

EL
" vlegten de Ingezetenen des Lands Hoeden

Hoofd- l, van de Bladen."
stuk. Volgens Linnjeus zyn de Mannelyke

ke£
enm€r

"en Vrouwelyke Bloemen, beiden, driebladig

,

in dit Geflagt ; de eerften drie Meeldraadjes

,

de anderen een Stamper of 'Styl nebbende ,

met eene Eyronde, gëfpitftè Pruimvrugt. De
Soort heeft gevinde Bladen , die tegenover

elkander aan de Steelen Haan , dat is gepaard

zyn. In beide deeze opzigten moet hier toe

de Sagueer , of tweede Wyngeevende Palm-

boom , van RümphiüSj behooren , die in

geenen deele tot den Cliamtzrops of Laagen

Palmboom , hier voor befchreeven , noch tot

"den Nie - Boom of Caryota , van 't naastvol-

gende Hoofdfluk, t'huis te brengen is: dewyl

de Gefialte der Bladen hem tot een geheel

anderen Rang betrekt. Niettemin is deeze

Boom te vermaard in Indie , om hier niet me-

de in aanmerking te komen ; des ik daar van

ook de Afbeelding , in Fig. 2. op Plaat IV,

heb medegedeeld.

x)e Sa. Deeze Boom , in 't Maleitfeh Gomuto of
cuïer- Gamuto genaamd, draagt gemcenlyk, naarden

w. ïv. Poitugeefchen naam Sagueiro , dieö van Sa-
ig. 2, GUFERE00M in Oostindie, maar op byzon-

dere Eilanden heeft hy in de Landtaal geheel

vcrfchillende Naamen.' Op Ternate wordt hy

SehO) op Leytimor, Nawa; op Hitoe Loehoe;

in 't Bandaas Nawa , in 't Javaanfch Lahang

en



DEN SaGUEERBOOM. 4IJ

en Aren , .in 't Makasfers Juro geheten. Hier L.

uit begrypt men ligt , dat hy zeer bekend is
FD* sr-

en natuurlyk groeit in Indie. Men vindt heinHoofde

op Javaas Oostkust, en op meest alle Eilanden, stuk.

die in de Molukkifche Wateren leggen, Am-
boina is 'er, inzonderheid ter wederzyde van

den Zeeboezcm, rykelyk mede voorzien. Hy
bemint digt befchaduwde koele Valeijen , en

een vogtigen Grond , die vermengd is met

kleine Steentjes. Derhalve vindt men hem
ook maar in eenige deelen van die Eilanden.

Op Celebes groeit hy in de Provincie Mana-

da zo overvloedig, dat de Inlanders aldaar hun

voornaamfte beftaan daar van hebben.

In Geftalte komt hy veel met den Kokos- Geftalte.

boom over:en, doch heeft den Stam veel dik-

ker en niet hooger dan die van een Pinang-

boom (*). In 't wilde groeijende maakt dee-

ze Boom eene geheel onbevallige figuur, zyn-

de met -veelerley Soorten van Varens en Mofch
zodanig begroeid , dat men den Stam naauw-

lyks gewaar wordt, en, al is hy door de Teif-

feraars daar van gezuiverd , geeft doch het

Haairige Geweefzel , Gomuto genaamd , dat

bo-

C*) De Kokos- of Kalappus - Boömen zyn , gelyk v/y ge-

zien hebben , fomtyds wel zestig of tagtig, de Pinangboo-

men zelden meer dan twintig of dertig Voeten hoog, en

daar de dikte van den Kokosboom zelden meer is dan twee

Voeten over 't kruis, vak de Sagueerboom ibmtyds wel vier

Voeten dik.

IL Deel» I« SWS»
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•I. boven om den Stam groeit , als in de Afbeel-
A f peel. djng ^

»

er we jnjg fraaiheid aan# Hy heeft aan

Hoofd- den Top eene Kroon van Twygen, even als

stuk. de Kalappus - Boom , doch hier en daar hangt

een oude by dm Stam af. Ook zyn deeze

Twygen of Bladfteelen ityver en ruiger, niet

Geutswyze uitgehold , maar hoekig en zonder

eenige Doornen , hebbende de langte van vyf-

tien , zestien of zeventien Voeten. Zy zyn

aan beide zyden bezet met Bladeren van vier

Vingeren breed en vier Voeten lang : te wee-

ten aan 't midden van de- Twyg ; want naar

beide enden worden deeze Bladen korter / en

hebben veelal een itompe Punt , als of zy af-

gebroken waren. De Kleur van het Loof is

zwartagtig groen , aan de bovenzyde , doch

witagtig aan de onderkant der Bladen*

dc Uit de mikken der Twygen komt in deeze
Vroguios, j>oomeri • even als in de Kokosboomen \ een

Scheede of Schuitje (Spatha) voort , het welke 9

geborften zynde , eenen Steng (Spadix) uit-

geeft , van ontzaglyke grootte. Het is een

dikke Tak l met Steelen- bezet van over de

drie Voeten langte , aan welken de Vrugten

zitten , omtrent van grootte als een Mispel,

en van zodanige figuur, dat zy van verre zig

als Knoopen vertoonen. Naauwkeurig be-

fchouwd , dan ziet men , hoe zy, (gelyk 'er

een by Letter D , in de natuurlyke grootte ,

vertoond is ,) van vooren wat plat, op zyde

wat driekandg zyn en van agteren in een Kelk-
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je , dat byna zonder Steekje aan den Tak ge- *•

hecht is , zitten De Kleur is blaauw groen ,
***>***"

maar de rypen zyn uit den bruinen wat geel- Öoofü-

agtig. Van zodanige Trosfen dier Vrug£en,sTüS«

gelyk men hier in onze Afbeelding ziet, hangen

'er fomtyds vier of vyf tefFens aan eenen zelf-

den Boom , en allen uit de Kruin , zynde ie-

der zo zwaar, dat 'er een Man genoeg aan te

draagen heeft. Van binnen bevatten deeze

Vrugten twee of drie langwerpige Nootjes , aan

twee zyden plat , aan eene zyde rond , zwart

van Schaal , hebbende een wit Merg. Dee-

ze 5 wel gezuiverd zynde , en de half rype

Vrugten worden van de Chineezen ingelegd of

gekonfyt, als wanneer zy zeer fmaakelyk zyn:

doch de rype Vrugten hebben een Sappig

Vleefch 9 van eene zeer fchadelyke hoedanig-

heid. 'Overal , daar het eens Menfchen Huid

raakt , veroirzaakt het een geweldig pynelyk

jeuken, en, als men 'er van proeft, in de Mond
zodanigen Brand , dat de Lippen daar van op-

zwellen en wel drie Dagen daarna nog zeer

doen. Zelfs als men de Vrugten in 't Water

kat rotten , en dit Water , wel geroerd zyn-

de , iemand over 't Lyf giet , verwekt het een

Vuurïgheid en Brand , die naauwïyks te ver-

koelen is. Hier van hebben de Indiaanen in

vcorige tyd , tot het verdedigen van hunne

Kasteelen of Fortresfen , zïg wel bediend s

met het de Europeaanen ever 't Lyf te ?ie-

ten , die het derhalve den naam gaven van

Helfch Water. Tot
II. DêEL. u SïUK>
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I. Tot dus verre komt de Sagueerboom min-

Afdeel.
^er nut ^an fchadelyk voor. Gelukkig is 't 5

Hoofd- dat dezelve maar eens in zyn Leven die

stuk. brandende Vrugten , door welken dan ook dik-

wils de nevensloopende Beeken en Wateren

moeten vergiftigd worden , voortbrengt. Onder

dezelvea en vervolgens, geeft hy (zo Rum-
phius verhaalt ,) Majangs of Bloemftengen

uit , die uit dergelyke Trosfen van digt af-

hangende Steelen beflaan , aan welken Olyf-

agtige Knoppen zitten, die zig in drie deelen

openen , en van binnen veele dikke Draadjes

vertoonen , uitmaakende de gedaante van een

Bloem , met een menigte van geel Stof als

Meel bedekt , 't welke op den Grond vallen-

de dien geel maakt. Deeze Tros 3 zegt hy ,

wordt voor het regte Bloeizel van den Boom
gehouden , en, als het gedagte Meel valt, dan

acht men den Steng ryp en tot teifferen be-

kwaam te zyn , geïyk wy zullen zien. Hoe
ouder de Boom wordt , hoe laager deeze

bloeijende. Tros aan den Stam voortkomt, tot

dat hy eindelyk maar drie of vier Voeten bo-

ven den Grond zig vertoone : alsdan wordt

de Boom verder tot teifferen onnut of onbe-

kwaam geoordeeld.

Het zonderlingfle is, dat alhier, tegen den

algemeenen loop der Natuure in de Plantge-

wasfen , de Mannelyke Bloemen en laager en

laater zouden voortkomen dan de Vrugten.

Dit zal 3 waarfchynlyk 3 onzen Ridder weder-

hou-
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kouden hebben, van deezen in Indie zover- *•

maarden Boom een plaats te geeven in zyne
lI

x #

*

Geilagten van Palmboomen. Men kan even- Hoofd*

wel niet twyfelen , of dit Verhaal van Rum-stuk#

phiüs, ten opzigt van Boomen , op Ambon
en de omleggende Eilanden zo gemeen, zal

wel de waarheid zyn. Om hetzelve dan goed

te maaken , zo onderfiel ik, dat de eerstge-

dagte Vrugttros ook haare Mannelyke Bloe<

men gehad heeft , die de Vrugtbeginzels in

de zelfde Tros bevrugt hebben , en dat ver-

volgens , na dat de Boom eens Vrugt gedra-

gen heeft , geen andere Stengen voortkomen

dan van Mannelyke Bloemen , die mooglyk

dienen om de Trosfen van andere Boomen
te bevrugten. Dus ziet men ook by hem aan-

gemerkt , dat fomtyds de Majangs of Bloem

-

Hengen zig eerder openbaaren dan de gezegde

Vrugttrosfen , Boa Batu genaamd. Deeze

laatften noemt hy , wel is waar , de Mannet-

jes en de anderen de Wyfjes , of zegt datze

dus genoemd worden : doch het is zeker, dat

hy zig hier in meer naar den gewoonen trant

van fpreeken heeft gefchikt , dan naar zyn ei-

gen oordeel. Immers in andere Palmboomen,
gelyk den Jagerboom of Lontar , by voor-

beeld , was de Bloemdraagende door hem het

Mannetje , de Vrugtdraagende het Wyfje ge-

heten.

Gedagte Majang of Bloemfteng kan ook. hm teif.

door hem. de Wyfjes - Vrugt van den Sagueer-
iflR!lu

bcora
JU Deel,I, Stuk.
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I. boom genoemd zyn , om dat dezelve van de
Afdeel. voornaamfte nuttigheid is , wordende tot het

Hoofd- teifferen gebruikt. De Wyngeevende eigen-

stuk. fchap-, naamelyk, is byna de eenigfte, welke

hem van belang doet zyn , en hier in volgt

hy aan den Lontar , die wederom aan den

Kalappus - Boom in deezen volgt. Van beide

* zie de laatften is reeds getproken *. Het teiffe-

3i6,
Z" 'ren verfchilt hier een weinig , doordien niet

de nog geflootene Scheede, maar de Tak van

den Bloemfteng gekneepen , geklopt en ge-

kneusd wordt , tot dat de Bloemen beginnen

te verflenzen ; dan fnydt men den Tros af,

en hangt aan de Stomp een Vaatje , Pot ,

Kalabas , of Bamboes - Riet , om het uitdrui-

pende Vogt op te vangen. Veeltyds wordt

'er maar een Zak toe genomen , die van de

onderde Schors <kp Sagoe - Takken famenge-

naaid is en dan met een Lapje van boven

tegen 't invallen der Vuiligheden toegedekt

wordt : als in de Afbeelding kan gezien wor-

den. Doorgaans neemt men dien Ontfanger

tweemaal 's daags af ; doch het druipen van

de Boomen is ongelyk. Ook wordt niet al-

toos de Tros even fchielyk afgefneeden. De
Amboineezen maaken eerst eene Jnfnyding in

den Tak , en hangen het Vat daar aan , tot

dat alle de Bloemknoppen afgevallen zyn: die

van Java en Baly fnyden den Tros van den

gekneusden Tak aanftonds af, en verder dage-

lyks een Schyfje van den Tak , 't welk de

ÊO.Ck
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Boomen zo niet uitmergelt , als de manier I.
i

der Amboineezen. x
Deeze Drank of Wyn , zelf Sagueer ge-HooFD-

naamd , is , zo als hy verfch uit den Boom 3TUK *

getapt wordt , helder , flegts een weinig dik-
fch

*ige""

ker dan de Towak van den Kokosboom , van den sa-

Smaak en Kleur als verfche Most; maar, watgj^.

ftaande , wordt hy troebel , witagtig en een

weinig fcherp. Men drinkt hem, verfch zyn-

de a weinig , om >dat hy dus voor ongezond

gehouden wordt, loslyvig maakende, gelyk de

Druiven - Most. Om hem tot den gewooneu

Drank te bereiden, wordt hy in groote Pot-

ten gegooten , en dan doet men 'er iets in ,

dat hem , onder 't gisten , eenigszins wrang en

bitter maakt ; op gelyke manier als hier met

het Bier gefchiedt. Veelerley Wortels of Schor-

fen , ja zelfs Medicinaale Kruiden , worden

daar toe , naar ieders verkiezing , of naar den

Smaak des Lands , gebezigd. In 't fchenken

moet hy wat fpringen , gelyk Rinfche Wyn ,

doch niet fchuimen. De Europeaanen , die

nieuwelingen zyn , hebben 'er in 't eerst een

afkeer van , doch naderhand heeft men gezien

dat zy 'er zodanig op verflingerd werden, dat

zy den Sagueer boven Wyn verkoozen Men
kan hem dan , in dit opzigt , by onzen Jene-

ver vergelyken ; te meer, dewyl hy zeer ligt

dronken maakt. Ook heeft hy de eigenfchap 5

van best te bekomen aan Menfchen van een

fterk Geflel en die zwaaien arbeid doen, of

Dd zig
II.DSML. h STUK.
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ï. zig veel beweegen : maar, die een ftilzittend

^FI

xf
L

* Leven leiden, of 'er te rykelyk van drinken,

Hoofe* zyn aan dergelyke Kwaaien als onze Jene-

stuk, verzuipers onderhevig. Het Aangezigt wordt

bol en bleek , het Lïghaam kwaadfappig , de

Eetenslust vergaat , en hier op volgt de Wa-
terzugt en de Indiaanfche Lammigheid of Be-

roerte , genaamd Beriberi , als een loon van

het misbruik dat men van den Sagueerdrank

gemaakt heeft, Dikwils yeroirzaakt hy , in

fommige Menfchen , door zyne fcherpheid

eenen Bloedloop , die niet gemakkelyk te ge-

neezen is. Op de Dronkenfchap , uit het drin-

ken van Sagueer ontflaande, volgt gemeenlyk

een zwaare Hoofdpyn. Evenwel is het de ge-

woone Drank der Indiaanen op de Molukki-

fche Eilanden, en deeze, 't zy om dat ze 'er

zig niet in verloopen ; 't zy om dat hunne

Lighaamen iterker zyn , hebben 'er weinig

nadeel van. Somtyds mengen zy 'er, om an-

deren te bedotten , fchadelyke of vergiftige

dingen onder. Maatig gebruikt, doet hy zwee-

ten en dryft het Water , of doet hetzelve ge-

makkelyk loozen. Men kan ook zeer goeden

Azyn daar van bereiden.

Suiker Op Java en Baly is het Sap , dat men uit

daaï
y
van

P Meezen Boom tapt, veel dikker en vetter dan

het Ambonfche. Men gebruikt hetzelve aldaar

ook meest om Suiker daar van te maaken ,

welke men Zwarte Suiker noemt , zynde ge-

meenlyk met de Muscovado van 't Suiker-

Riet
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Ëiet gemengd. Men kooktze te famen tot een *•

dikke Syroop , die dan, in Korfjes of Schot-
Af^elï

teltjes gegooten zynde , ftolt , doch zelden regt Hoofd-

droog wordt, des men ze ook niet lang kan STUK*

goed houden * Evenwel wordt deeze , zo Wel.

als de Lontar -Suiker, hier voor befchreeven *, * Biada»

in menigte verkogt in de Javaanfe Koopfte- z67*

den, en van de Europeaanen gebruikt tot het

zetten van Süikerbier. Op Amboina wordt de

meefte Sagueer aan de Chineezen verlftndeld , die

daar van, met byvoeging van andere dingen

>

Arak flooken, en dan behoeven de Teifferaars

den Sagueer ook zo zuiver niet te houden*

Als de Sagueerboomen niet meer Vogt gee- ^cel

ven , en dus tot teifferen onbekwaam zyn , dan v
J*
n dert

, a SairueeÉ»

laat men ze als onnut flaan, of in ïchraale ty-boom.

den* en wanneerze wederom wat vet gewor-

den zyn , kapt menze boven den Grond af en

uit den Stam wordt , even als uit dien van

den Sagoe - Boom , Meel gehaald. Men krygt

het *er wel doorgaans zo overvloedig niet uit,

om dat de ïaatstgemeïde door teifferen niet

gemoeid wordt , doch hét is niettemin den ar-

beid wel waardig. Het Merg van den Sa-

gueerboom is veel Draadiger en Houtiger , zo

dat het met geweld uit de brokken van den

gekloofden Stam geflagen , ert dan nog murw

geklopt moet worden: maar, op de zelfde ma-

nier met Water gekneed zynde, als hier voor

van het Merg des Sagoebooms gezegd is

,

vloeit liet Meel 'er veel ligter uit ; doch het

Dd 2. Brood

3

II. Dm,, I. Stuk.
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I. Brood , daar van gemaakt, is veel flegter, be-
Afdeel. houdende zyne Sagueers Reuk, dat is goor en

Hoofd- muf ruikende* Op Javaas Oostkust is het be»

stuk, reiden van Meel uit het Sagueers - Merg ook

bekend , en óp Borneo maakt men daar van

ronde Korreltjes , die veelen voor Sagoe hou-

den , en waar van men een fmaakelyke Bry

kookt ; wordende gemeenlyk die Korreltjes Sa-

goe - Borneo geheten, 't Is ligt te begrypen ?

dat zulks zo wel van de Meelagtige Stofte uit

de Sagueer- , als uit de Sagoe - Boomen ge-

fchieden kan.

H^airïg Een ander voornaam gebruik , dat men van
Gev

y
eerzel

' deeze Boomen heeft, is, dat zy de Stoffe tot

het meefte Touwwerk , het welk in die Lan-

den gebrokt wordt daar weinig Kokosboomen

zyn , uitleveren. Tusfchen de Twygen , by

den Stam, vindt men een Haairig Geweefzel*

even als in dezelven , doch veel grover en van

enkele zwarte Haairen gemaakt, die zeer na-

. tuurlyk het Paardehaair gelyken* Zy zitten

verward om zekere dunne Stokjes D overend

(taande , ongevaar een Elle lang , Panfuri ge-

naamd , die zeer ligt affplinteren , wordende

van de Indiaanen dikwils gebruikt als Pyltjes ,

welke zy uit zekere Pypen , als Snaphaansloo-

loopen , met geweld op hunne Vyanden uit-

blaazen , en die dan fomtyds kwaadaartige

Kwetzuuren maaken. Het fchynt dat deeze

Pyltjes iets van de Vergiftige of brandende

eigenfchap der Vrugten deelagtig zyn : want

mea
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men verhaalt, dat indien 'er Vogeltjes of Vifch I.

san Spitjes van dergelyke Panfuri - Stokjes ge
-AF]

^?
EL*

braden worden, degene, die dezelven eet, eenfjooFD-

Duizeling in 't Hoofd gevoelt. Ook moet het stuk.
-

gezegde Geweefzel , Gomuto genaamd , van dee-

ze Pyltjes wel gezuiverd zyn , eer men het-

zelve tot het maaken van Touwwerk gebruike.

Daar onder , aan den Stam en de Stompen

der Twygen, komt een weeke, tedere en fpon-

gieuze zelfitandigheid voor, die droog en ligt

is als Tontel , gelyk aan den Wilden Lon-

tarboom. Deeze is van driederley Kleuren 5

wit , bruin en zwartagtig , wordende gemeen-

lyk Baru geheten , en als Mos of Werk ge-

bruikt tot het breeuwen van Vaartuigen. Die

Wollige StofFe moet evenwel daar toe eerst

wel gezuiverd en behoorlyk toebereid z\n.

De Touwen , van het Gomuto gemaakt, zyn

in Zeewater fchier onverganglyk. Op fomini-

ge Eilanden , daar men den Sagueerboom niet

teïffert , wordt 'er byna niets van gebruikt

dan de gedagte StofFe ; weshalve hy ook daar

van den naam voert. Men verhaalt , dat de

Ingezetenen van fommïgen der Philippynfche

Eilanden hunne Schatting aan de Spanjaarden

betaalen met het gezegde Gomuto , om Scheeps»

touwen daar van te vlegten, en met het Ba-

ru, tot vulling van Kusfèns of Matrasfen.

De jonge Scheut van den Sagueerboom is r>eKooi

ook een foort van Hoorn of Pyl , boven aan enz?
Imiet*

de Kruin uitfteekende , gelyk in de andere

Dd 3 Palm-
IL Deel. I. Stok.
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1 Palmboomen. Zy hebben insgelyks een Kool

X,
" of Palmiet , die eetbaar is , doch veel Wate*

Hoofd- rlger en flegter dan in de Kokosboomen , en
stüs:.

derhalve nader met de Kool der Palmietboo-

men overeenkomftig. Onder de Mosagtige

Schors hebben zy een Duim dik Hout, dat

zeer hard en Hoornagtig taay is, zo dat 'er de-

Bylen op affpringen ; zynde het overige of

binnenfle van den Stam een Draadig Merg*

daar men Meel uit haaien kan als gezegd js.

De Wortels beflaan uit dikke Vezelen > gelyk

die der Kokosboomen.

Rümphius getuigt , dat de Amboineezen

een byzondere Soort van deezen Boom maa-

ken , welke niets dan bloeijende Majangs

voortbrengt tot in een hoogen Ouderdom,

als wanneer eerst de Vrugttros, Boa Batu ge-

naamd , daar aan verfchynen zou, Deeze waren

korter van Stam dan de gemeene Sagueerboo-

men , en werden in 't byzonder Nawa Coru-

ru geheeten. De zodanigen zouden, gelyk ik

aangemerkt heb , hoewel dan eigentlyk geen

Mannetjes Boomen zynde , dienen kunnen om
de Vrouwelyke Stengen te bevrugten.

De Ni- Wegens de Wyngeevende eigenfchap en de
saboom, overeenkomst Van het Loof , zal ik hier den

Nipaboom laaten volgen , die van de Ne-
derlanders ook wel Nypboom geheten wordt.

De naam is van Makasfar afkomftig, terwyl

de Ternataanen hem Bobo , de Amboineezen

Pakan of P-arena > en ook wel Buleyn noe-

mes*



D E N - N I P A B O O M. 423

men. Hy groeit op veelen der Molukkifche I.

Eilanden , en overvloedig op de Philippynfche ,
A™EL«

alwaar men hem by gebrek van beter teiffert, Hoofd-

en het uitloopende Vogt meest gebruikt tot stuk.

het ftooken van Arak. Op Celcbes, Boero 5

en aan de Noordkust van Ceram , wordt hy ook

gevonden; zelfs aan de Vaste Kust van Siam,

Pegu 5 Malakka en elders in Indie. Hy be-

mint Wateragtige , Moerasfige plaatfen 5 die

van zout water overftroomd worden , en is

derhalve in die Landen gemeen aan groote

Rivieren 5 wordende dikwils door de Over»

ftroomingen ontworteld , en dan door het val-

lende Water in Zee weggelleept , dryvencle

dus en zig van verre als een Vaartuig ver-

toonende. Dit maakt dat onze Zeelieden al-

le zodanige dryvende ruigte Nypboomen of

Jambisvaarders noemen, 't Gebeurt ook wel,

dat zodanige Boomen door den Wind ergens

tegen een Modderigen Grond aangedreeven ,

of door de Golven op 't Strand gefmeeten,

aldaar Wortel fchieten , en dus wordenze van

de eene op de andere Kust voortgeplant.

Deeze Boom gelykt 5 in Gewas, den Sa- %ftake,

goeboorn ongemeen , doch valt wel eens zo

dik en niet meer dan eens Mans] Jangte hoog.

De Bladen zyn fmaller , gladder , flyver en

ongedoornd , ieder vier of vyf Voeten lang

en meest maar drie of vier Vingeren breed.

Zy (laan wat meer uitgebreid dan aan den

Sagoe- , doch hangen zo niet neder, als aan. *

den Kalappus - Boom. De Hoorn of jonge

D d 4 Scheut j

IL DUU h STUSt
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ï. Scheut wordt , eer zy zig in Bladen uitfpreidr
Afi^el. wej twaajf f veertien Voeten hoog. Tus-

Hoofd- fchen de Bladfleelen komt een dikke Steel

stuk. VOort i die zig in Takken verdeelt , welke aan

't end een foort van Lepels hebben , die Kat-

ten uitgeeven , een Vinger lang en dik % uit

Schubben beftaande ; welke het Bloeizel be-

vatten. Tusfchen deeze Katten ftaat in 't

midden een Bol van Vrugtbeginzels , van groot-

te als een Limoen , doch deeze krygt de groot-

te van eens Menfchen Hoofd 3 zynde alsdan

famengefteld uit Knobbelagtige Vrugten , die

een Wateragtige zoete Korrel bevatten 3
van

eene geüe Smaak. Deeze Pitten worden met

Suiker ingelegd of gekonfyt, even als de Kor-

rels van den Sagaeerboom.

CcbmiK Zeer jong draagt deeze Boom reeds gedag-

ten Bloem- en Vrugt - Steng , dien men op

foinmige plaatfen affhydt 3 en dan het uitloo-

pende Vogt vergadert , 't welk nog ïlegter is

dan de Sagueer. Het wordt niettemin van de

ïndiaanen gedronken , en meeftendeels gebruikt

tot het Stooken van een flap foort van Arak,

welke deswegen den naam van Nipa of Knyp
voert. Tot Vlegtwerk , van Hoeden of Zon-

nefchermen , Tudong genaamd , worden de Bla-

den van deezen Boom , om dat zy ftyver zyn

,

beter geagt dan die van andere. Men maakt

'er ook veelerley Matten van 3 tot dekking en

't bekleeden der Huizen , welke de onzen Slib-

ber 5 de Ternataanen Totanga heeten , hoewel

menze cok Cadjang noemt. XI. HOOFD-
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/% T? T^P V T
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XI, HOOFDSTUK. XI.
HOOFD-

Befchryving van 't Geflagt der Zamia, z^-stuk.

de een Amerikaanfih Palmboom - Gewas , met

Knodsagtige veelkorrelige Vrugten.

Onder den Geflagtnaam Zamia wordt van Naam,

Linnjeus een Geflagt voorgefleld van

Palmboomen of Palmboom - Gewas , 't welk in

verfcheide opzigten van de anderen verfchilt.

De naam , die , van Griekfche afkomst, ei-

gentlyk Schade of Verlies zou betekenen, is

van Plinius gebruikt voor een Pynappel ,

die aan den Boom open gaat, en dien men daar

afplukt , uit vreeze , dat de anderen daar door

befchadigd mogten worden (*). De Vrugt van

dit Gewas heeft , inderdaad , eene Pynappe-

Jige gedaante.

Aangaande de Kenmerken geeft onze Rid- Kenmer*

der alleen op , dat de Vrugtmaaking duifïer
ken *

is, gelykende in ftrucluur naar de Bloemen

van het Paardeftaart - Kruid (Equifetum.) De
Bloemfteng is , zegt hy elders , op de wyze
van de Vrugt der Cypresfen in Bloempjes

(Flosculi) verdeeld (fj. De Soortnaam is Za-

mia

f*) Quae fe in ipfa arbore divifére Zamiae vocantur, lx.

duntque cateras , mfï detrahantur. Hist, Nat. Libr. 3 6»

Cap. 26.

(f) Zamia, Syst* Nat. XIL Tom. II. Ö&ï. 1227. Palsisi

Fm&u clavato polypyteno. AliLL, />?#. 12; Palma Pxuni-

Dd 5 f«a
II. Deel» I, Stuk,
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I. mia pumila 3 als een laag Palmboom - Gewas

XI
EU

zync^e- Wylen de vermaarde Hoogleeraar Com-

Hoofd- melyn noemt het een Laage, Pruimdraagen-
stuk. fa 9 ongedoornde Palmboom van 't Eiland Ris-

panjolch
?
wiens Vrugten naar Jujuben gelyken ,

met een driekantig Steentje.

Zyn Ed. zegt 5 dat in 't jaar 1650 hemde Vrugt

en Zaadcn daar van gegeven werden > die uit

Hispanjola medegebragt waren , met deeze zeer

korte befchryving. „ Zeven of agt Bladen

3 , fchieten uit den Grond , tusfchen welken de

3, Vrugt 3 rood van Kleur , zig opdoet 9 ten

j, dede boven , ten deele onder de Aarde zig

33 onthoudende , als Turkfe Tarw op elkander

33 leggende 5 de Jujuben gelyk en aangenaam

3, van Smaak". In 't jaar 1691 deeze Vrugten

onderzoekende , bevond t hy dezelven in Smaak

met de Jujuben overeenkomftig , doch wat droo-

ger te zyn 3 komende veelen by elkander uit een

Vleezigen Koker voort , fchoonrood van Kleur

én voorzien mét een driehoekig, wit 3 langwer-

pig Steentje. Deeze Steentjes 3 in goede Aarde

gezaaid en uitgebroeid zynde 5 bragten vyf Sten-

gen 3 of liever Bladfteelen , uit de Aarde voort ]

ge-

nifera humilis non fpinofa , Tnfulx Hispanjolae j Fru&ui Juju-

bino fimilis , CsGculo triangulo» Comm» Hort. Amftel. I. p.

in» T. 58» Palma Americana Foliis Folygonati brevibus ,

leviter ferratis & nonnihil fpinofïs , Trunco crasfo» Pjluk»

Ph'* I0 3« f. 9* &» 309 f. 5. Palmifolia» JTREW» Ebreu

1% T. si»
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gelyk dus de Plant door zyn Ed. in Afbeelding j.

is gebragt ; doch deeze Steelen waren niet bo- Afdeeï,*

ven een Span lang , anderszins op de wyze van Hüofq.
de Twygen der Palmboomen wederzyds met STuK.

Blaadjes bezet , die aan de Enden gekarteld of

met kleine Tandjes voorzien waren. Voor het

overige wordt door hem a aangaande dit Gewas ,-

niets gemeld.

Onder den naam van Palmbladerig Wyfje is

door den Heer Trew een dergelyke Plant voor-

gefield , zynde door den Heer Ehret te Lon-

den uitgefchilderd , naar zodanig een Gewas

,

waar van Mannetje en Wyfje in de Tuin van

Lord Peters niet alleen geteeld , maar ook

tot Bloemfchieting en Vrugtmaaking gebragt wa-

ren* De befchryving van die Deelen , in vergely-

king met de Afbeelding , kan men in 't Latyn-

fche of in het vertaalde Werk nazien. Ik merk

alleen aan a hoe het zonderling is , dat de Blad-

fleelen aldaar gedoomd zyn , en dat het Gewas

van onderen een Soort van Stoel fchynt te heb-

ben 5 als een Artisjok , waar die Steelen uit

voortkomen. De Knods van 't Mannetje is in-

derdaad de Bloem van 't Paardeftaart - kruid zeer

gelyk , en die van 't Wyfje zweemt naar een

Turkfche - Tarw Aair. De uit Plukenetiüs

hier aangehaalde Amerikaanfche Palma , met

korte Bladen als van 't Kruid dat men Salomons*

Zegel noemt , die flaauw gekarteld en een weinig

gedoomd zyn , hadt een dikken Stam.

XII, HOOFIfc
II, Vul, I. STüKf
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Afdeel.

Hg*fd- XIL HOOFDSTUL
STUK.

Befchryving van 't Geflagt van Caryota,
waar toe de Wilde Sagueer- of Nieboomen

betrokken zyn.

Naam. A an het laatfte Geflagt van Palmboomen

*ry geeft Linnjeüs den Griekfchen naam

van Caryota, welke thans nog aan Dade-

len 5 op zekere manieren toebereid en met Sy-

roop tot ecne lekkerny ingelegd 5 gegeven

* zie wordt *. Dioscorides, van de zo fa-

^^sög^-Qen^e^^ende als verzagtende kragt der Dade-

len gefproken hebbende , Iaat 'er op volgen 5

„ doch inzonderheid dienen de Caryota tot

„ geneezing der zoorheid van de Keel." On-

ze Ridder heeft wel voorheen ook de naamen

van Elate en Borasfus , aan de Vrugtfcheeden

of Vrugt - Trosfen van den Dadelboom eigen 3

voor Geïlagtnaamen van byzondere Palmboo-

men gebruikt ; doch dceze luidt wat vreemd

voor een Boom , dië niets dan oneetbaare

Vrugten, welke brandend fcherp zyn 3 voort-

brengt.

Kenmer- Zyn Ed. noemtze Caryota met dubbeld ge-
kÊn

' vind Loof van Beitelswyze Bladen 3 die fchuins

afgebeten zyn (*). Hier uit zien wy , dat

dee-

(*) Caryot* Frondibus bipinnatis, Foliolis Cuneiformibus,

©blicjue piSmorfis» Flor, Zeyl, 396, Palm* Indien folio bi-

Cftia».
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deeze Boom tot den Derden Rang van Palm- I-

hoornen, naamelyk de Dubbel - Vederbladige,^^^1**

behoort , of liever denzelven aileenlyk uit- Hoofd-

maakt*, en hier door wordt deeze Palmboom STUïC-

van alle de vcor befchreevenen onderfcheiden.^ 5̂?;

De Kenmerken beftaan daar in , dat de Man-

nelyke en Vrouwelyke Bloemen , beiden, in

drieën verdeeld zyn , hebbende de eerflcn ver-

fcheide Meeldraadjes , de anderen een Stam-

per of Styl , waar van het Vrugtbeginzel

overgaat in eene twee-Zaadige Bezie -Vrugt.

Het Gewas , dat hier uit Rumphius aan- Dewiidc

gehaald wordt , is door denzelven Saguaster ,Mm,
als naar den Sagueerboom gelykende , of lie-

ver, gelyk hy het zelf verklaart , als eenen Wil-
den Sagueerboom voorflellende , genoemd. Hy
heeft 'er het vergelykend woordje major, dat

is groote Saguaster, bygevoegd, om denzelven

te onderfcheiden van den kleinen, die, zowel
als deeze, in 't Maleitfch Nibun wordt gety-

teld. Dus noemenze de Hollanders, beiden y

zegt hy , ook Nieboom, en deeze benaa-

ming zou daar toe betrekking kunnen hebben,
dat deeze Boomen, in vergelyking met ande-

re Palmboomen , weinig uitleveren. De klei-

ne komt den Areek of Pinangbcóm nader 5

doch

compofto, Fmftu Racemofo. Haj. Hist, 1365. pahna Dao
tylifera

, Frufta aee.nmo. Plum* Spec. 3. Saguaster mafojv
Rumph Amb, ï, p.. ^4. T. 14. Schunda - Panna. Hon.M^
h ? *5 T. 11.

ïléDEEL* I, STUK»
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I. doch wegens de gelyknaamigheïd zal ik den*

*XII*"
ze*ven °°k *n ^IC Hoofdfluk befchryvem

Hoofd- De Stam van den Grooten Nieboom if

stuk. fegt, en byna zo hoog als een middelmaatige

Geftairc.Kokos- of Kalappüs - Boom , zo dat hy om-

trent de hoogte hebben moet van veertig of

Vyftig Voeten. Hy is niet zodanig in trap-

pen verdeeld $ als deeze ; noch oök met zo

Veel ruigte behangen als de Sagueerboom

;

maar effen en glad , en dus moeielyk te be-

klimmen , inzonderheid dewyl hy 9 door den

Regen nat geworden zynde , een Pynelyke

jeukt in de Huid veroirzaakf. De Twygen
of Bladfteelen zyn dunner dan aan den Sa-

gueer , en hebben van onderen een fcherpe

Rug, breidende zig aan den Top des Booms
uit, doch minder in getal dan aan eenige an-

dere Palmboomen. Zy hebben dunne regte

en ftyve zydtakken, dat men ook in geene an-

dere Palmboom waarneemt ; waar van de ag-

terflen zeer lang zyn , doch die naar vooren

toe allengs korter worcfen. Aan deeze of ook

aan andere Steelen , waar in zy zig op nieuws

verdeden , ftaan de Bladen , die van een ge-

heel byzonderc figuur zyn , tegen elkander

over. Deeze Bladen , naamelyk , grooteïyks

van die der andere Palmboomen verfchillende*

zyn niet lang en fmal , maar byna zo breed

als lang. Sommigen hebben de gedaante byna

van een plat Piek-Yzer; anderen zyn ongelyk

of fcheef driezydig en de meeiten vertoonen

zig*
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1

Zïg , als of zy afgebeeten waren ; naamelyk met t u

gehakkelde kanten ; of die in veele punten ver-
Af^^*

deeld zyn : het welk ze byzonder gelyken doet Hoofo-

naar de Borstvinnen van fommige Visfchen. Een stuk*

zodanig famengefteld Blad heeft dus met die

van de Dclle Kervel , de Engelwortel of andere

Kroontjes - Kruiden , veel overeenkomst. Aan 't

end van ieder Takje ftaat een Blad , dat byna

de Staart van een Vogel verbeeldt. De Kleur

van het Loof van deezen Boom is blinkend
'

3

zwartagtig 3 groen.

De Vrugtmaaking heeft veel overeenkomst Devrugt-

met die van den Sagueerboom voorgemeld. Wan- raaakms*

neer hy volkomen oud is , komt tusfchen de

Twygen eene Vrugtfcheede , Spatha genaamd 5

te voorfchyn , welke , langs zekere Naad open

barflende , een Tros uitgeeft van twaalf of agt-

tien Steelen , die ieder ruim Vier Voeten lang

zyn 9 doch in geene zytakken verdeeld. Hier

aan liaan of hangen de Vrugtbeginzels , als ron-

de Knopjes by troepen van twee , drie of vier

by malkander. Zy hebben geen Steelen, maar

zitten , even als de Pinang - Nopten , in driekan-

tige Kelkjes , die van de Vrouwelyke Bloemen

overblyven. Vervolgens krygen zy omtrent

de grootte van Slee -Pruimen, en hebben daar

ook byna d$ figuur van , met een kort Spitsje

van boven. De Kleur is eerst rood , daar na

hoog p^arfch of Purperagtig. Ieder Vrugt heeft

in haar Vl.eefch twee Korrels of Steenen zitten *

'Vertoonehde zig als twee helften van een'Ko-
•

-
gel;»

H. DSEZ,, I STUK
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!• gel , die met de platte zyde tegen elkander
F

XU
L

* aangevoegd zvn - Deeze Korrels bevatten een

Hoofd* wit Steenagtig en hard Merg , dat tot geen
stuk. gebruik bekwaam geagt wordt. Het Vleefch

van deeze Pruimen verwekt een dergelyke

Jeukt in de Huid , als dat der Vrugten van

den Sagueerboom, ja brandt nog vinniger dan

dezelven.

pe^Bioem- De Nieboom draagt maar eens in 't Leven
fieng4

zyne Vrugten , werpende vervolgens zyne Bla-

den en Twygen af, en dus allengs ftervende.

Onder de Vrugtdraagende Trosfen , uit de

Kruin , als ook uit den Stam zelven , komt

eerst het regte Bloeizel 9 gelyk aan den Sa-

gueerboom, voort. De Steelen van den Bloem-

ïteng zyn ' als met jonge Eikeltjes bezet , welke

zig in drie dikke Blaadjes openen , van binnen

gevuld met dikke Draaden , die in 't eerst wit

zyn en daarna geel worden , door het rype

Stuifmeel , dat zekerlyk op dergelyke manier als

in andere Palmboomen de Vrugtbeginzels zal be-

zwangeren. Ondertusfchen wordt van deeze

Majangs , tot het aftappen van Palmwyn , geen

gebruik gemaakt.

Gebmik Deeze Boom levert tusfchen de oirfprongen

Hout
1" van zyne Twygen of Bladfleelen , in de Kruin

1

,

eene dergelyke witte Spongieuze StofFe uit

,

Barü genaamd of Baroe , als de Sagucer-

Boom. Hy l^eeft ook een Kool of Palmiet ,

die eetbaar is , en uit den Stam kan het bin^

nenftc Merg insgelyks tot Meel bereid worden

;

doch
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doch het een en andere is veel flegter dan dat. **
.

van andere Boomen. Het voornaamfte gebruik, xil.

dat men van den Nieboom heeft , beflaat inHoofd*

het Hout , 't welk onder alle Houten , die in
STm '

Oostindie vallen, voor het beste en duurzaam-

He tot den Huisbouw gehouden wordt. Dit

Hout, dat het Merg omringt, is in jonge en

middelbaare Boomen ros , in oude Boomen

zwart en Hoornagtig , als uit enkele Draaden

bcftaande, waar tusfchen witte Aderen loopen

van het Merg , en door den Ouderdom byna

geheel vermolfemende. Dus worden , om te

kappen , de Boomen van middelmaatigen Ou-
derdom uitgekoozen , en in dezelven is nog het

Hout naauwlyks twee Vingeren dik. Het laat

zig gemakkelyk in de langte fplyten , even als

het Hout der Noordfche Sparreboomen , doch

fplïntert dan ook , zo wel als die , ligt af

;

zo dat men 'er zig , indien men geen voorzig-

tigheid gebruikt , wel aan kan kwetzen. Het

wordt gebruikt tot Latten en Sparren , om
allerley Heiningen en Affchutzels , Wanden
en Daken der Huizen, daar van te maaken ;

doch moet daar toe wel gezuiverd zyn van

het vooze Merg. Men maakt 'er ook Stee-

len van Lanfen en Werpfpiesfen , Pylen en

allerley Stokken vaa, die tot gebruik zeer be-

Jcwaam zyn.

Rumphiüs verbeeldt zig, dat de Aki
der Brafiliaanen , door P i s o , als de zesde Soort

van Palmboomen , befchreeven , van wiens har-
\

Ee de,
II. Deel» 1* Stuk»
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L' de , zwaare , zwarte Hout hier voor gefproken
Aft)eei i

'

ls # ^ een medeföort van deezen Wilden Sa-

jj F p gueer of Nieboom zoude zyn. Linn^üs
stuk. hadt bevoorens tot de Caryota betrokken, den

* w^z-lffyngeevenden Indifchen Palmboom, met Bladen

van Adianthum of Venus - Raak en brandende

Vrugten; die Suiker uitlevert, uitliet Mufceum

Zeylanïcum van P. Hermannus, weleer

Hoo^leeiaar te Leiden , en ook onder dien

naam door den Hoogleeraar J, Bukman-
n n s , in de Thef. Zeylanicus van zyn Ed. ge-

boekt (*). Thans heeft onze Ridder 'er die

aanhaaling af gelaten , en inderdaad yan ge-

dagte Wyn- en Suiker geevende eigenfchap

wordt noch door Rumphius in zyn Am-
bon ich Kruidboek, noch door Rh eed E, in

de Malabaarfche Kruidhof , eenige melding ge-

maakt. Mooglyk zal men daar mede het Oog

gehad hebben op den Sagueerboom , wiens

Sao , als gemeld is , weezen tlyk Wyn en Sui-

ker uitlevert.

Gedagte Hcogleeraar merkt te regt aan,

dat zekere Bladen , als groote Schubben, aan

de ukfpruiting der zydtakken uit den Blad»

iteel, in de Afbeelding van het Blad by Rum-
phius voorkomende , in die van den Hortus

Malabaricus , welke den Boom voorfleït , niet

te vinden zyn. Anders komt de figuur van

de

(*; Zie Linn. Flora ZeyUnica > pag. 187. Ook N. L.

Bitrmanni Flora hdica 9 alwaar die aanhaling insgèlyks ge*

vonden woidt,
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de Bladen vry wel overeen , en is ook taa- 1-

melyk nagevolgd in 't Werk van'WEiN- AF|^
mann, daay men deeze/ dat fonderling is, Hoofo-

als van een Wilden Areek- of Pinangboom siuK«

voorfielt (*). Immers , noch het Loof noch

de Vrugten hebben 'er overeenkomst mede;

maar veeleer die van den Kleinen Wilden Sa-

gueer- of Nieboom van Rümphiüs, dien ik

thans , tot befluït der Palmboomen / hier gaa

befchryven.

35 De kleine Nibun heeft zulke gelykenis- r>e Kleine

$ fe met den Pinangboom (zegt Rümphiüs ,)

Nie oem*

s, dat men hem zo wel onder deszelfs als

& onder des Saguasters Geilagten rekenen kan

:

„ want Stam en Vrugten komen met de der-

3, de Soort van den Wilden Pinang zeer over-

33 een 3 maar de Bladeren bewyzen klaarlyk,

3 3 dat hy van een Saguasters Gellagt zy."

De Boom loopt , tegen de gewoonte der Pi-

nangboomen 3 van boven fmal , zynde anders

op derzelver manier in Leden verdeeld 3 van

vier Vingeren breed. De Stam is regt en flyf 5

een Arm of op
s

t meefte een Been dik, ge-

meenlyk van twaalf tot vyftien Voeten hoog;

maar in andere Landen krygt hy wel de hoog-

te van vyf of zes Vademen. Aan den Top
liaan de Twygen ook, zo wel als aan dor JPï*»

mngboom 5 in 't ronde uitgebreid. Zy zyn

vyf

(*) Faufel five Areca fylvatris. Tab, N. 503*

Ee 2
XI. D&£L* I. STUK,
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I. vyf Voeten lang , een Vinger dik , berieden
Af
^j

L
* rond en boven plat , in 't aantasten ruuw, ge-

Hoofd- lyk die van den Grooten Nieboom, maar zy
stuk. verdeelen zïg niet in zyd- Takken. De Bladen

flaan aan de Twygen zelf, doch hebben me-

de een zonderlinge figuur , naar die van eene

Vogelwiek gelykende , en aan het end als in-

gefcheurd. In 't midden van de Twyg , en

verder naar de Punt toe , vallen de grootfte Bla-

den , die wel anderhalf Voet lang zyn. De
Bladen zyn met Ribben doorregen, die in den

fcherplten hoek famenloopen , en dan hebberi

zy nog Zoomen aan de kanten, die de Bladen

uitgefpannen houden. De Kleur is donker groen,

en zy zyn zo glad als Parkement. Aan 't

voorfte van de Twyg ftaat nog een byzonder

Blad, gelykende naar een uitgefpannen Waai-

jer ; zo dat de geheele Twyg zig als een groo-

te Pluim vertoont,

vriigtmaa- De Vrugtmaaking komt naast met die der Pi-
klT1g

* nangboomen overeen. Tusfchen de Twygen
komen de Takken der Vrugttrosfen voort

,

die zig vervolgens uitbreiden , en Mannelyke

Bloemen geeven boven de Vrugtbeginzels , die

in de Vrouwelyke Bloemen vervat zyn , en

daar in aangroeijcn als in een Kelkje, 't welk

zy altoos behouden. De Vrugten hebben de

geftalte en byna de grootte van half volwas-

fen Olyven , doch zyn van vooren wat bree-

der dan agter, en als zy hunne rypheid beko-

men hebben Bloedrood* Onder het buitenfte

Vleefch
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Vleefch legt een graauwe Korrel, als een Olyf- ij

Heen, omvangen [met eene Vezelige Huid, en
AFJ?^L*

dit Vleefch verwekt eene niet minder pynely- hoofd-

ke Jeukt dan de Vrugten der Wilde Sagueer-sTuir*

boomen, voorgemeld.

Op de Molukkifche Eilanden en verder naar Gebruik

Nova Guinea toe, valt eene Soort van deezenHom.

Kleinen Nieboom, waar van de Stam niet bo-

ven een Duim of anderhalf dik is , en echter

vier, vyf of zes Vademen, dat is van twintig tot

dertig Voeten hoog. Deeze is niettemin regt

en ftyf's en beftaat, tegen de natuur der an-

dere Palmboomen , byna geheel uit Hout , met

een klein Hartje in 't midden Het Hout ook,

van deeze Nieboomen, wil niet overlangs fply-

ten en moet derhalve in zyn geheel gebruikt

worden , tot Paaien , Stutten of Ribben van

Dakwerk der Huizen. De Stammen, die maar

een Duim dik zyn , worden door de Wilden

van Nova Guinea gebruikt tot Werpfpiesfen

,

die echter byzonder zwaar zyn , en niet ge-

worpen kunnen worden dan door zeer flerke

Menfchen , gelyk deeze Wilden gezegd wor-

den te zyn. De Punten van derzelver Pylen

,

ter langte van ongevaar een half Voet, zyn

mede van dit Hout gemaakt , dat zwartagtig

is en zo hard als Hoorn , doch fterk affpJinte-

rende ; 't welk de Wonden , door deeze Pyleu

veroirzaakt , dikwils gevaarlyk doet zyn.

Voorts levert deeze Eoom ook een Palmiet pè

üit, die van jonge Boomen eetbaar , doch flegt Vlus ï:efl
-"

E e 3 is

lU Dkü^» l« Stuk»
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I. is en de Vrugten kunnen , na dat het Vleefch

AF

yjj
L

* daar af gerot is , ook van de Menfchen, by

Hoofd- gebrek van goeden Pinang 3 gekaauwd worden,
stuk. maar blyven altoos bitter. De Vledermuizen 5

niettemin y dat zonderling is , zyn groote Lief-

hebbers van die Vrugten , en fchynen zig niet

te ïTooren aan het fcherpe Vleefch.

woon- Deeze beide Nieboomen , zo wel de Groo-

te als de Kleine 9 komen op de Molukkifche

en veelen der nabuurige Eilanden voor 3 doch

zyn op de genen , daar de Europeaanen huis-

vesten 3 gelyk op Amboina , meest weg gekapt.

Natuurlyk raaaken zy veel een lugtige Bos-

fchagie uit , aan de kanten der Cajapoetie - Boo-

men , als ook op opene Bergen. Men vindc

'er verfcheidenheden van , die aanmerkelyk in

Gewas , in Loof en Vrugten verfchillen; doch

in de algemeene Eigenfchappen overeenko-

men met die van dit Geflagt.

BLAD-



BLADf YZ ER
VAN DE

PALMBOOMEN.
AA.

«>*' vanBrafil. 349,433
jfmpana. 261
Ananasboom 299
Aouara van Brafil. 380
Areca of Pinangboom. 3S3

B,

flflSmofPalmiet. 345,348
Berg -Palmboom, 275
Berg-Pinang. 398
Bittere Kokosnootcn. 342
Borassus , Lontar of Ja-

gerboom. 261
C.

Cabang. (Javaan fche) 274
Calappa Laut. 336, 340
Carimpana, 261
Caryota. 428
Caunga, 385
Cepbagliona» 259
Chamjërops of laage Palm-
boom 257

Cocos of Kalappus Boom. 305
Codda - Panrnu 275
CoitYPHA of Sariboe Boom

275
Cycas of Sagoe-Boom. 282

D.
Dadelboom 350
Draad- of Garenboom. 297

É-.

Elais of Palmietboom. 375
Elat e of Wilde Dadel-
boom. 406

F.

Faufel of Pinangboom. 383

Garenboom» 297
Gedoomde Kokosboom. 341

Palmieten. 344.375
Gladde Palm iet. 402
Gomuta» Boom, 410
Gri Gri. 381
Grou Qrou. 343

H.
Higuero di Latei. 348
Hifi- hidi van Ceylon. 407
Hua Eivan , Soil, Tette^gt

9
^oo

I.

Jagerboom 261
Japan fche Palmboom 304

K.
Kalappus ofKokosnooten
Boom

Katou - Indel,

Kayama.

Kokerit-Nooten.
Kokosnooten Boom.
Koolboom of gladde Pal-*

miet. 402
X_i.

Laage Palmboom, 257,— - Palmier. 344
Lap ia Tuni ofSagoe Boom.2 89
Latanierboom. 273
Licuafo - J^oom, 279
Lontar- of jagerboom. 261
Maldivifche Noot, r>^6

Matten boom,
30a

Meclpevende Palmboom» 283
Mesttea Calappa. «28
Moeskruidige Kalappus. 299

Mo-

305
4C0"

349
343
306



BLADWYZER.
fifolukkifche Zee - Noot. 40

N.
Nïebooin (Grooce) 429— Kleine. 435
Mpa of Nypboom. 422
Mperis.

'

407
Nux Medica. 337

O
Oliegeevende Palmboom, 375
OlusCalappoides. 299
Osmunda arbotescens. 300

P.

Palmboom Olie. 379
Palmboom -Suiker» 267,418
palmeerboom. 2:61

Falmier, 350*378
Palmietboom. 375
Palmiet-Nooten. 381

Falmifolia 426
falmisie awer. 343
— -'— franc. 4©3

Palmwyn. 266,316

Phcxenix of Dadelboom. 350

Pinangboom. 3^3

Fiumara. 259

Sagoe Boom. 283
Saguaster of Wilde Sagueer.

429
Saguoerboom. 410
Sajor - (-alappa. 299 » 304-

Sariboe -Boom. *75
Scbunda - Pamia . 429

T.
Tesfio van Japan, 2^9
Thebaifche Palmboom. 280
Tiujiu of Yzerboom. 3°4
Tedda-Pamia. 304

W.
Wilde Dadelboomen. 406
—-~— LoRtarboom. 269
-—» Pinangboomen. 397—

-

- Saguecrboornen» 418
Wyngeevende Palmboom. 261

X.
Xiumara* ^59

Y.

!
Yzerboom. 3°4

Z,
Zamia. 4 r 4

Bladz. 27. Rcg. 23. ^óor 14, üfi$r 16.

De Plaaten zyn dus ingevoegd.

Plaat I. tegen over Bladz. 87

ÏI. 241

III. 275

IV. — 3^4
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