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INHOUD VAN pit STUK, 
TWEEDE AFDEELING. 

De BOOMEN. 

XI. HoorpsT. Befchryving van de Bo 0: 
MEN , die veel meer dan twintig Meel- 

draadjes hebben , deswegen Porvan- 
DRIA of Veelmannigen genaamd , tot 
spelken „ behalve veele Uitheemfche;, 
gelyk de Gom Gutta , Orleane , Kruid. 
nagelen - Boom , ook de Linden , Tul- 
penboom ef anderen behooren. Bladz. z 

XIV. Hoorosr. Befchryving van de Boo- 
MEN, wier Bloemen vier Meeldraade 
jes hebben, waar van twee langer , 
twee korter zyn „, deswege T'wee- 
magtige genaamd, DinyNAMIa , hoe 
danig maar weinige Boomen voorko- 
men. nn Ko) 

XV. Hoorpst. Befthryving van de Boo- 
MEN » in wier Bloemen de Meeldraad- 

jes Jamengegroeid zyn , of uit één 
Grondftuk voortkomen „ deswege den 
naam van Enkelbroederige, Mona- 

| DELPHIA, voerende. men 123 
AVL Hoorpsr. Befchryving van de Boo- 

___ MEN» wier Bloemen de Meeldraad- 
jes dubbeld famengegroeid of uit nee 
Grondflukken voortkomende, hebben , 
deswege Dubbelbroederige , Draper: 
PHIA, getyteld, dae Th 

_XVIL Hoorpsr. Befchryving van de Boo. | 
MEN» in wier Bloemen de Meeldraad. 

* a don 
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jes uit drie of meer afgezonderde Lig: 
__haamen voortkomen , deswegen Veel- 

broederige , POLYADELPHIA , Z6- 

naamd , tot welke de Kakau- benevens 

de Oranje- en Citroenboom, als ook 

de Kajupoctie - Boom, behooren. Bladz. 185 
XVIII, Hoorvsr. Befchryving van de Boo- 

MEN , in wier Bloemen de Meeldraad- 

jes» op de een of andere manier , met 

den Styl /amengevoegd zyn, deswege 

Manwyvige GYNANDRIA genaamd. — 326 
XIX. Hoorpsr. Befchryving der EENHur- 

ZIGE BooMEN, Monoikia , dus ge- 

naamd, om dat op een zelfden Stam 
Mannetjes en Wvfjes- Bloemen , van 
elkander afgezonderd , voorkomen; ge- 
byk plaats heeft in de Berken. , Beu- 
ken , Eiken, Pyn- en Denne-, ín de 
Moerbezie- , Nooten; Karftengen en 
veele andere Boomen, Oe mmm 244 

XX. Hoorpsr. Befchryving van de Twe. 
HUIZIGE BooMEN , Dioikia, dus ge- 

naamd , om dat de Mannetjes. en 
Wyfjes- Bloemen , ên dezelven, op 
byzondere Stammen van een zelfde 

Soort groeijen, gelyk in de Wilgen, 
Popelieren, Terbenthyn:., Mastik - 
Boom en andere. | mn âs2 

XXI, Hoorpsr. Befchryving van de Verr- 
WYVIGE BooMEN , Polygamia, in wel - 
kede zelfde Soort Mannelyke of Vrou- 
welyke en Tweeflagtige Bloemen 
draagt; gelyk de Lotus, Efchdoorn, 
annie » Vygene en andere BOOMEn, aman 568 
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_AANWYZING per PLAATEN. 
en der Bladzyden;, 

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven worden, 

_Praar XII. Afbeelding van Veere © 
MANNIGE Boomen. tegenover Bladz. 49 

Fie. 1. Een Kruidnagel- Takje 
met Nagelen;, bl, 49 

A. Eendoorgefneeden Kruid- 
nagel met | 

B, Een dito zonder Bloem- 

knop. 

C. De ontlooken Kruidnagel. 

Bloeme 

D, De Moernagel of Vrugt 
des Nagelbooms, 

E. Het daar in beflooten 

Zaad. Zie bl. 50-53 

| Fig, 2. Een Kaneel - Appel Zooms 
Takje met de Vrugt. _ bl, 89 

NB. Op deeze Plaat is alles byna Natuurlyke grootte. 

PLAAT XIII, Afbeelding van ENKEL: 
BROEDERIGE Boomen. mm Bladz, 135 

Eig. 1, De Adanfaniaof Meloen- 
boom , ten opzigt van de 

Bloem- en Vrugtmaaking, 

Zie. … bl, 140 
A. De Bloem van agteren. 

B, Dezelfde doorgefneeden, 

AS C. 



C. De Vrugt aan baafën 
Steel, 

D. Doorfnyding vande Vrugt. 
E,‚F, De Zaadkorrels. 

„Fig. oe. Een jonge Spruit of 
Scheut van dien Boom, bl.143 

Fig. 3. Een Tukje van den Dui- 
velsboom „ Morifonia „ 

met de Vrugt daar aan ; 

de Bloem en ’t Zaad daar 

nevens. Zie bl, 1ör 

NB. Op deeze Plaat is alles zeer verkleind, 

PraarT XIV. Afbeelding van Veere 
BROEDERIGE Boomen, tegenover Bladz, 187 

Fig. 1. Een Takje met Bladen van 
den Kakau- Boom. | 

a, De Boem daar van, aan 

een Stukje Schors zittende ân 

de Notuurlyke grootte. | 

A. Dezelve fterk vergroot 

wan binnen, en 

B. van agteren of van buiten 
gezien , om de deelen der 

Vrugtmaaking Klaar voor 

“Oog te brengen. zie BH. 188 

C. Een jong Vrugtje in de 

Nat, graotte, 

Praat XV. Afbeelding van Veete 
BROEDERIGE Boomen. mmm ve Bladz, 219 

De Bloem en Vrugtmaa- 

ken- 



kende deelen van denKar- 

jupoetie Boom ten naauw 

keurigfte door °t Mikrose 

koop befebouwd ; als 
Fig. 1. Een Bloemtakje met: de 

Bladen in de natuurlyke 

grootte: zie bh ar 

A. Een half geopend Bloem- 
pje, dat by | 

D. Vergroot doorgefnee. 

den verbonnd wordt, 

B. De Bloemgeopend:, mét. 

baare Meeldraadjes en 

Styl, welke: lauk/te by- 

C. Afzonderlyk , in de 

Bloemkelk , iswoorgefseld: 

by-flerke. Vergroting. Dl. 218 
Fig. 2, De Zaadhuisjes van dien 

Boom , met de Bladen in 

de Natuurlyke grootte. bl.220 
E. Een Zaadhuisje aaniner- 

kelyk vergroot. 

F. Het witerfte Puntje: van: 
een Blad, als.f‚flerk ver- 
&root:, om dé-Olie-Blaas- 

jes te doen» zien: bl; 222 

NB, De aanwyzing der overige Letteren kan men in de 
Text vinden. 

Praat XVI. Afbeelding der in- 
wendige flruêtuur van fom- 
mige Houten, meest van 
Ernnviziee Boomen, tegenover Bladz, 418 



Fig, 1. In een Schyfie van een 
Eikebooms Zakje. - 

Fig. 2. In een dito van den Bale 

fem - Pynboom, 
Fig, 3. In een van den Italiaan- 

fchen Pynboom. 

Fig. 4. In een van den Lorken- 

boom. | | 

Fig. 5, In een van den Levant- 
fchen Pynboom, _ 

Fig. 6. De Terbenthynvoeren- 

de Vaten overlangs. Zie | 

aangaande dit alles, bl. 414-417 

Alwaar de aanwyzing der Letteren is verklaard. 

Praat XVII. Afbeelding van VrEL- 
WYVIGE Boomen. tegenover Bladz. 579 

Fig. 1. Een Takje van den Wite 
ten Lymboom;, Clufia, 

met Blad en Vrugt: zie bl. 579 

Fig. 2. De wortelfchietende Vy- 
__geboomvan Korormandel, 

met zyne Vrugten, _ _…bl.673; 

Alles zeer verkleind: doch de Vrugt,-daaronder, nader aan 
de Natuurlyke grootte, 



BESCHRYVING 
| DER | 

PLANTEN. 

TWEEDE AFDEELING. 

De BOOMEN. 

BEL HOORDST UK 

Befchryving van de BooMEN, die veel meer 
dan twintig Meeldraadjes hebben , deswegen 
PoLYANDRIA of Veelmannigen genaamd, 
tot welken, behalve veele Uitheemfche, gelyk 
de Gom Gutta , Orleane , Kruidnagelen-Boom , 
ook de Linden , Tulpenboom en anderen be- 
hooren, 

ISIS y komen thans, in het Stelzel der 
WV Sexen , tot die Klasfe , welke de 

POLYANDRIA bevat , zynde zo- 

DSS danige Plantgewasfen „ waar in het 
getal der Meeldraadjes ver boven de twintig 
en fomtyds tot eene verbaazende menigte loopt $ 

derhalve te regt Weelmannige genaamd, De 
Heer Linneus heeft dezelven wederom 3 

A naar 
EL. Dier, II, Struise | 



2 VEELMANNIGE BooMEN, 

U. naar het getal der Stylen of Stempelen , in 
ArDEEL. gen-, twee: , drie-, vier-, vof-, zes- en veelwgy- 
Hoorp- vigen onderfcheiden. De Eenwyvigen , onder 

STUK. welken byna alle de Boomen behooren , zyn 
door zyn Ed, gefmaldeeld naar het getal der 
Bloemblaadjes , ’t welk in de Boomen van dee= 

ze Klasfe meest vier of vyf is. Het eerfte 
Geflagt dan voert den naam van 

RHEEDIA. 

Naar den hoog lofwaardigen H, vAN RHEr- 
DE tot Draakeftein, weleer Gouverneur aan de 

Kust van Malabar , door wien dat voortreffes 
lyke Werk , de Malabaarfe Kruidhof, in de 
Wereld gebragt is, door Pater PLUMIER 
VAN RarEpira getyteld. 

De Kenmerken zyn, een vierbladige Bloem, 

zonder Kelk; de Vrugt een driezaadige Bezie. 

L (1) Rheedia met Eyvormige Bladen , de Bloe- 
Reeds 
re men «) delings. 
Zydbloe- 

mige. Onder deezen bynaam is door den Heer 
LiNNmaus dat Amerikaanfche Gewas voor. 

gefteld , hetwelke gedagte Pater afbeeldt, als 
Boomachtig met enkelde Takken; de Bladen 
Eyvormig , gepaard, ETE effenrandig , dik, 

gea 

1) Rheedia Folüis ovatis, Floribus lateralibus. A£bi. Rhees 

dia. Syst. Nat. XII. Tom. II. Gen. 641. p. 358. Van Rheee 
dia Folio (ubrotundo, Fratu luteo. Pum, Gek. 45. Te 357 

(aj 
’ Nas $ 8 



P OCL TAN D RI A, 3 

geaderd: veel Bloemfteeltjes by elkander, die Ú: 
eenbloemig zyn ; in de Oxelen: de Bloem uit AR 
vier holronde Blaadjes , die niet aan elkander Hoorp: 

fluiten „ bevattende zestien Meeldraadjes „ in °T®5 
ieder Blaadje vier, en een plat Vrugtbeginzel , 
dat eene Citroenachtige , Vleezige Vrugt wordt, 
waar in twee of drie , langwerpig Eyronde 
Pitten. 

(2) Rheedia met Lancetswyze Bladen, de _H… 
Bloemen in gefleelde Kransjes. wmbrllata, 

De Heer N. L. BuRMANNUs heeft dann 

andere , onder den bynaam van Pavaan/che , 
voorgefteld , aanmerkelyk van de voorgaande 

Soort verfchillende. De Takken, naamelyk , 
beftaan uit Leedjes 3 de Bladen hebben eene 

Lancetvormige figuur; zy zyn glad met korte 

ruige Steeltjes. Uit de Oxels der Bladen ko- 
men dikwils drie Steeltjes voort , ieder gedeeld 
in vier eenbloemige, „De Bloemen zyn geel, 
gelyk de Vrugt in de Amerikaanfche, 

C AMBOGTA, 

De Kenmerken , behalve die van deeze Af. 
deeling , beftaan in eene vierbladige Bloem en 
vierbladige Kelk; de Vrugt een Appel met 

age 

(2) Rheedia (Favaniea) Foltis lanceolatis umbellis peduns 
‚ Sulatise Burm. FU. Ind, p.' 113. 

ve Jij 
Io DEEE, MI, STUK, 

— 



4 VEELMANNIGE BooMENn. 

IL agt Holligheden , waar in enkelde Zaaden ver- 
Arpern. 
Mad, VL Ze 
Hoorp= De eenigfte Soort (1) voert den wedn van 
STUK. Gutta, om dat de bekende Gom Gutta of 

Gutta Gamba wan deezen Boom haêre afkomst 
C, HEE 

Gata. heeft. Hy voert, aan de Kust van Malabar , 

Eben den naam van Coddam- Pull, wordende Gho- 
raka genoemd van de Cinghaleezen. Het is 
een hooge Boom , met eene wyd uitgefpreide 
Kroon , wiens Stam twee Man naauwlyks om- 
armen kunnen. Het Hout is witachtig, de 
Bast ziet van binnen geel , van buiten rood- 

achtig, hebbende eene zwartachtige Schors, De 
Bladen, die by paaren aan de Takjes groeijen , 
op korte Steeltjes, zyn langwerpig rond, met 
de Punt een weinig over de eene zyde geboo- 
gen, dik en ftyf, van boven donkergroen, van 

onderen bleeker met uitpuilende Ribben, zuur 

van Smaak , zo wel als de Bloemen , die rood 

en geelachtig zyn, zonder Reuk, uit vier hol. 

le Blaadjes beftaande , en in ’t midden een 

Vrugtbeginzel hebbende , waar in de Ribben 

wan de toekomftige Vrugt zigtbaar zyn, Hier 
rondom ftaan witachtige Meeldraadjes met O- 

tanjekleurige Topjes. De Vrugten, aan Steel. 
tjes van een Duim lang hangende, zyn rond , 
van grootte als een Oranje - Appel, met agt , 

ne. 

(5) Cambogia. Syst. Nat. XII, Tom, IE, Gen. 6so.p. 361e 
Ameen, Acad. I. p. 402. Fl, Zeyl, 195. Mat. Med. 257, Cod- 
dam-Pulli, RHEED. Mal, I, pe 4t. Te z4n RA], En Ik 

P: 1661, BURM, Fl. Und, 119, 



B OUDE AN DRE: A. 6 

negen of tien Ribben en een klein Knopje van IL 
boven , eerst groen , dan geel, en ryp worden Â "PEEL; 
de witachtig , rins van Smaak. In ’ midden Hoorp- 

zitten langwerpige Zaaden , van grootte als eenS?*- 
Vingerlid , die platachtig zyn , van Kleur blaauw-& Ze 
achtig zwart, | 

Deeze is de Carcapuli van Acos TA, doch 

een andere de Carcapuli van LINSCHOTEN, 
die van de Cinghaleezen Kanna. Ghoraka , dat 
is Zoete Ghoraka geheten wordt , hebbende de 
Vrugt maar van grootte als een Kers en geheel 
zoet van Smaak, Van deezen laatften maakt 
de Heer J. BuRMANNUSs in zyne Thefau- 
rus Zeylanicus uit HERMANNUS gewag , 
onder den naam van Indiaanfchen Boom , die 
de Gummi Gutta uitgeeft, met een zoete ron- 

de Vrugt; van grootte als een- Kers. Ome. 

ftreeks de Stad Colombo , op Ceylon, groeit 
deeze en heeft een zeer fraay aanzien , met 
ronde ; groene vette Bladen, en een Vrugt , 

die veel naar eene Morel of Kriek gelykt , zyn= 
de eetbaar , zoet en bevattende vier dunne 
Zaadjes in een Slymerig Vleefch. Mooglyk zal 
de Landftreek het verfchil in deeze Boomen 

maaken: misfchien zyn het Verfcheidenheden , 
gelyk in onze Appel- en Kerfeboomen, en hoe 
veel anderen , plaats heeft. ’t Is ten minfte 

zeker , dat beide deeze Boomen de gedagte 
Drogery uitleveren, 

Verwonderlyk is ’t‚, welke eene verandering pe Gom 
van naamen dezelve heeft, De gemeenfte „St 

A 3 ech- 
& 

IH, DEEL. INL. Srux, 
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6 VEELMANNIGE BoOMEN, 

“echter, zyn die van Gummi Gutta, Gamandras 

ArDEEL. Ghita Jemou, Gambodium & Cambogium ; wor- XII. 
Hoor p- 
STUK. 

Gom Gut- 

ga Boorn, 

dende dezelve gemeenlyk in ’t Franfch Gomme 
Gutte , in ’t Nederduitfch Gittegom, geheten. 
Den Ouden was zy geheel onbekend, en is fe- 

dert veel meer tot Verwítof , dan tot Medicyn 

gebruikt. In ’t voorfte der voorgaande Eeuw 
kreeg CLusIus ’er eerst wat van , en ver. 
moedde het een Sap te zyn van een Soort van 
Euphorbium. Anderen maakten daaromtrent 
weder andere Gisfingen , tot dat eindelyk de 
waarheid ontdekt werdt. De vermaarde HE R- 

MANNUS , zelf een Ooggetuige geweest zyn- 
de „ verhaalt, dat die Gom uit de gedagte Boo- 
men/zypelt, wanneer de Bast gekneusd is, wor- 
dende dan door de Zon verdikt. ‘De Indiaanen 
gebruiken dezelve byna niet dan tot eene Verw. 

{tof , maar met de Vrugten des Booms hebben 
zy veel op, in de Geneeskunde, gebruikende 
die om te-ftoppen, en het Sap om te laxeeren,. 
De Gutte- Gom is, gelyk wy weeten , een 
fterk Purgeermiddel , maakende een dunnen Af- 
gang zonder Pyn; doch de Gifte moet tot 
eenige Greinen bepaald zyn , of door andere 
bygevoegde Middelen verbeterd; dewyl zy an- 

„ders geweldig doet braaken en zoude eenen 
Bloedloop veroirzaaken kunnen. Zy komt in 
verfcheide Samengeftelde Middelen det Flos: 
duitfche Apotheeken, 
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e B rx A, EL 
| AFDEEL, 

Dit Geflagt heeft de Bloem tienbladig, de ry corr. 
Kelk vyftandig en de Vrugt is een Stekelig , sruk. 
tweekleppig, Zaadhuisje. 

De eenigfte Soort (1), daar van bekend, 5, 

woert den naam van Urucu by SLOANE, dien Ore/ars. 

van Orleana by andere Autheuren, Bauur- De 
Nus noemt het een Mexikaanfche Boom , welke 

Nootdraagende is, met Vrugten als Karftengen, 
Die gelykenis, echter , moet ik,zeggen , is wat 

ver gezogt. HERMANNUS noemtze Orellana 
met Blaasjes als die der Klisfen. Deeze over- 

eenkomst is ook niet volmaakt. Men ftemt toe, 

dat het de Byxa der Amerikaanen van O v1e- 
DUS Zy; waar mede de Geflagtnaam ftrookt „ 
en het Geneesmiddel tot verwen dienftig , van 

HERNANDEZ, 
Hetzelve komt, zegt men; van een Boom , 

die wit Hout heeft en eene bruine Schors ; 

de Bladen overhoeks geplaatst , zynde langwere 
pig, Hartvormig ‚ en wel een half Voet lang ; 
met Steelen van twee of drie Duimen; geribd, 
bly groen. Aan de enden der Takken komen 

Tros- 
* 

(x) Risa, Syst, Nat, XI. Tom, II, Gen. 654, p. 362. 

Hort, CU. 211, Mats Med, 266. ROVEN Lugdbat, 477. 

BROWN. Jam. 254, Orleana f, Orellana Folliculis Lappaceise 

PLUK, Alm, 272, T. 209, f, 4. ComM, Horte I. p. 65. fe 

33e Arbor Mexicana Frutu Caítanee Coccifera, C. B. Pin, 

419, Urucu, SLOAN. Jam. Iso, if? Ile p. sz, Te 181e fe Lo 

Burm. Bl, Ind, 120, 

À 4 
IK. Deen. 11. STum, 



8 VEELMANNICE BoOMEN, 

…_ IL Trosfen van Bloemen , op korte Steeltjes , ies 

ihn der van grootte als een Roas, bevattende een 
Hoorp- groote menigte van Meeldraadjes, die geel 
STUKe zyn, met purpere Toppen , hebbende zeer wei« 

nig Reuk, Op de Bloem volgt de Vrugt, die 

een Haauw of. Peul is, langwerpig pieramidaal 
rond , of eigentlyk vierkantig, gelyk HERNA N= 
DEZ te regt aanmerkt, mogende de grootte 
wel by die van een Pruim vergeleeken worden, 

Hy noemt den: Boom Achiotl , en zegt , dat 

dezelve de grootte en gedaante van een Citroen- 
boom heeft, met Bladen , in figuur, ruuwheid 

en groente, naar die der Olmen gelykende; de 
Bloemen groot en gefternd,uit den witten rood- 

achtig , met eene Vrugt die naar een Egel 

zweemt, wegens een menigte van uitfteekende 

Puntjes ‚ die wel ruig en ruuw ‚maar niet fcherp 

noch kwetzende zyn, Als deeze Haauwen ryp 
zyn , dan vindt men ’er roodachtige Korrels in ; 
die de Handen rood maaken , wanneer menze 

behandeld „en gedroogd door wryving in Water 

een roode Verw uitgeeven, Zy zyn aan beide 
zyden als met de Vingers famengedrukt, het 

welk ik ook in de mynen waarneem, hebbende 

ongevaar de grootte van Cicers of kleine Erw- 

ten. Gedagte Emulfie is wat bitterachtig doch 
anders wel van Smaak , en wordt geacht Zweet- 

dryvende te zyn, tegen Venynen dienftig. 

pe verw. _ Deeze Verwftof , Orleane of Roukou genaamd „ 
ed Ee waar van menigvuldige Plantagiën in het Gebied 
qaad, der Franfchen omftrgeks Cayenne in Amerika 

Zas 

Orleane, 



PETE MOND AAE NM. 9 

ZyD » en welker Vertiering aldaar het voornaam-. IE 

fte beftaan der Franfchen is , wordt ook in de hin 
Nederlandfche Volkplantingen , inzonderheid aan Hoorp= 
de Rivier Esfequebo, geteeld. Men maakt ‘er STEE 
Brooden van, fommigen van vyfentwintig, an- ana 

deren van twee of drie Ponden zwaar, tot ver- 

__gendinge naar Europa, die veele Jaaren duuren 
kunnen ; maar de fynfte Soort komt in kleine 
Koekjes over. Met Pis gemengd verfchaffen 

deze eene Verw, welke het Linnen onuitwifch- 

baar kleurt. De Wilden nogthans , die het 
Zaad, alleenlyk in de Handen, met Olie wry- 

ven, haalen ’er een veel hooger en fchooner 

Rood uit , dan anders met Water gefchiedt. De 

Kleur is eigentlyk;, gelyk ik ook in myne ge= 
wreevene Zaaden bevind, geelachtig of Oran- 

je-rood , en derhalve wordt deeze Verwfítof 
van fommige Boeren tot het kleuren van de Bo- 

ter gebruikt , dat nogthans de zoetigheid wat. 

vermindert. De Wilden beftryken ‘er hun Lig- 
haam mede , ’t welk hun voor het Steeken der 
Muggen en voor ander Ongediert beveiligt. Men 

kan zulks ten deele toefchryven: aan den fterken 

Reuk , dien dit Zaad verfch zynde heeft, en 
welke in de Koeken, in Europa overkomende , 
ook nog plaats heeft, zweemende naar dien van 

Violieren. Het Hout des Booms gebruiken zy 

om door wryving Vuur te maaken, De Wor- 

tel geeft een goeden Smaak aan ’t Vleefch , daar 
men dien by kookt , en, in de Saufen gedaan , 

de Kleur en Reuk van Saffraan, 
As SLO 

Te DEEL, Ills STUKs 



To VEELMANNIGE BooMEn. 

IL SLOANE A. 
ArverL. | 
Hoor. De opgegevene Kenmerken zyn, een vyfbla- 
stux. dige afvallende Bloem en Kelk: de Stempel 

doorboord : de Vrugt een Bezie met een Dop; 
die gedoornd, veelzaadig is en gaapende, 

Daar zyn twee Soorten van, wier eerfte haa- 
ten naam bekomen heeft ter vereeringe van 
den vermaarden HANS SLOANE , Prefident 
der Koninglyke Societeit van Londen , door 
wien een zo voortreffelyk Werk over de Planten 
van Jamaika aan ’ licht:is gegeven, 

1. (1) Sloanea met Hartvormig ovaale getande 

Pl Bladen, de Stoppeltjes gekarteld. 
Getande. 

De Sloanea van Pr uMmrier hadt Karftengen- 
Booms Bladen. Die van LOEFLING was een 

middelmaatige Boom , aan Bêeken groeijende 
in Zuid- Amerika, met lange flappe Takken de- 
zelven overfchaduwende, Zyn Ed, vondt van, 
honderd tot tweehonderd Meeldraadjes in de 

Bloemen , en het Vrugtbeginzel hadt eenen 
Draadachtigen Styl, die eens zo lang was , 
met een Stempel die daar een hol Pypje ge- 

leek, 

(1) Sloanea Foliis cerdato -ovatis denticulatis, Stipulis fér- 

zatis, Syst. Nate XIl. Tom, II. Gen, 6ss. p. 362. LOEFL, 

ätin. 311? Sloanea. Hert. Cliff, z1ro? Sloanea amplis Caftanez 

foliis, Fruu echinato, Pum. Gen, 49. Ic. 244. Caftanea 

Foliis oblongo - ovatis ferratis „ Fruu rotundo , maximo, 

echinato. MILL, Dif?, Apeiba, MARCGR, Bras, Te 123. RAJe 

Hij?, 1643e 

Í 
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ieek. De Apeiha van Brafil is, volgens Marc- IL 

GRAAF, een groote Boom, zig in veele Tak- ie id 

ken uitbreidende , en de Bladen aan Bosfen Hoorp- 
hebbende , met gefternde geele Bloemen , die uit STUÉe 
vyf Blaadjes beftaan , zynde zeer aangenaam van 
Reuk.. De Vrugt, welke hy van grootte als 
een Appel voortbrengt, is rond, famengedrukt , 
van buiten Stekelig en Wollig als een Spons , 
uit den Mosachtigen bruin, Dezelve barst ; 
typ zynde, in drieën open , en bevat een Bol- 
letje van kleine Zaadjes famengehoopt , doch 
van geen gebruik, 

(2) Sloanea met Bladen die ongekarteld en uits 
gerand zyn. Saef emargina= 

za, 

Van deeze, die door het gemelde verfchilt, is hd 
door den Heer CarTESsBY, onder den naam 
van Anona met Laurierbladen, die aan het-end 

ingefheeden zyn, en eene famengedrukte, bruis 

ne, ruuwe Vrugt , welke in het midden een 
lange Punt heeft, de afbeelding gegeven. 

T REWI A, 

De Geflagtnaam {trekt ter vereeringe van wy- 
len 

(2) Sloanea Foliis oblongis integerrimis emarginatis, Sysz. 

Nat. XII, Anona Foliis Laurinis in {umimitate incifis, Frutu 

compresfo fcabro, fusco, in medio acumine louco, CATES%) 

Car, Il. p. 87. T. 37, 
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U, len den vermaarden T2rew, Hofraad en Lyfe 
Er Arts van zyne Keizerlyke Majefteit, door wien ; 

Hoorn- behalve andere geleerde Werken , de zo keur- 

STUK, lyk van den Heer EnrerrT te Londen geteken- 
de Planten niet minder fraay , met levendige 
Kleuren, in tien Decaden aan ’t licht gegeven 
zyn. 

De menigvuldige Meeldraadjes draagt dic 
Gewas in eene driebladige Kelk , waar onder 
het Vrugtbeginzel zit , dat eene driezaadige 

Bezie wordt. 
rn __Deeenigfte Soort (1) is door den vermaate 

Trewia 
pudifora. den COM MELYN voorgefteld onder den. naam 
Ki oekles. van Trosdraagende Malabaarfe Boom, dieeene 

driehoekige Vrugt heeft, in de Zandige Land- 
ftreeken van Malabar huisvestende , en aldaar 

Canfchi genaamd , in de. Brachmanfche Taal Schie 
vanni. Dit is een hooge Boom , op Zandige 
plaatfen groeijende , met een dikken Stam, 
hebbende , zo wel als de Takken , een Afch- 

graauwe Schors, De Bladen zyn fpits ovaal , 

zeer lang gefteeld en gelyken veel naar Pope- 
her- Bladen. De Bloemen komen Ristwyze aan 
een gemeenen Steel voort , beftaande uit drie 

bleekgroene Blaadjes en een menigte van Meel- 
draadjes, Als de Bloemen open gaan, raakt de 

Boom alle zyne Bladen kwyt, die hy ten tyde van 
de 

(1) Trewia. Syst, Nat, XII, Tom, II: Gen, 1239. p‚ 362, 

/Aiber racemofa Malabarica Fruu triquetro. Comm. Fl. Mal, 
30e Caníchi, Hert. Mal. L, Pe 76. T. 42e BURMe FL. Inde 

298. 
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de rypwording der Vrugten weder ische Us 

Zy zyn driezydig, dik van Vleefch, drie Zaa- Arpzers 
XII, 

den bevattende, De Wortel, afgekookt, zouHoors- : 

door beftryking tegen ’t Voet. Euvel dienen, STUK 

MAM ME A. Prammenboom. 

De Kenmerken van dit Geflagt , ’t welk zye 
nen naam van de Pramachtige figuur der Vrug- 
ten heeft, zyn opgegeven te beftaan in eene 
vierbladige Bloem en eene tweebladige Kelk 3 
de Vrugt een zeer groote Bezie met vier Zaas 
den. 
Twee Soorten zyn ’er van bekend , eene 

Amerikaanfche , naamelyk en eene Oostindifche , 
als volgt. 

(2) Prammenboom, die de Meeldraadjes kor- jn 
ter dan de Bloem heeft. Mamma 

Americans 
sn w. 

Deeze Westindifche Boom , van ouds Ma- BS 
may of Mamei genaamd , is door Ovrirovo 
voorgefteld als de grootte van eenen Walnoo- 
ten- Boom ‚ met dergelyke Bladen , en eene 

| Vrugt 

(1) Mamma Staminibus Flote brevioribus, Syst. Nat. XIL, 
Gen. 656. pe 362, Mammea Foliis ovalibus &c., BROWN. Jam, 

248. Mammei magno Frutu Perfice fapore, PLum. Gen. 44, 

Je. 170, Mamay. J. BAUH. Hijl, I. p. 172. DALECH. Hit, 

1836, LAET. Amer. 356. Malus Perfica maxima &c. SLOAN, 

Fam. 179. Hift. IL, ps 123. Te 217. fe 3, Arbor Indica Mamei 

dia. C. B. Pin, 417, Ray. Hift, 1665, 

MI, DEEL, III, STUKS» 
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IL 
ArpzreL. 

XIII. 
Hoorp- 
STUK. 

Prammen- 
boom, 

Vrugt van twee Vuiften groot hebbende , of 
ook kleiner, Anderen vergeleeken dezelve by 
een Kwee- Appel en fommigen, by Perfiken, of 
middelmaatige Nooten. SLoANE noemt hem 
zeer groote Perfiken- Boom, met ronde glinfte- 
rende gladde Bladen , en een zeer groote rim- 
pelige ruuwe Vrugt. De Heer JÁCQUINs 
die hem onlangs naauwkeurig op zyne Groei- 
plaats waargenomen heeft , fpreekt ’er aldus 
van. 

Het is een regtftammige Boom, met reden 
onder de fchoonften van Amerika te tellen , 
wegens zyne digte, breede en aanzienlyke 
Kroon. De Stam , agt Voeten hoog , rust op 

een dikken langen Penwortel, zo dat men hem 

bezwaarlyk kan verplanten. De jonge Takken 
zyn vierkantig: de Bladen ovaal of Spatelvor- 

… mig, effenrandig , ftomp, zeer glad en glanzig , 

Lederachtig » ftevig , met evenwydige dwars- 
Streepen ‚ ‘kort gefteeld , gepaard, vyf of agt 
Duimen lang. Hy heeft eenbloemige, korte; 
Steeltjes, op de fterkfte Takken verfpteid, met 
zoetruikende witte Bloemen , van anderhalf 
Duim breed, De Kelk is wel altoos zeer diep 
ingefneeden , en dus in tweeën verdeeld , maar 
eenbladig aan den grondfteun (*). Dikwils is 

| de- 

(*) Het komt ‘er hier jaist op aan, of de twee Blaadjes 
van de Kelk van onderen aan elkander vast zyn of niets ’e 
welk zekerlyk deeze Heer zal waargenomen hebben, 

€ 

€ 
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dezelve ook in drieën gefheeden, met een vyf-, Ee 
of zesbladige Bloemkrans ; doch zulks wordt, AES 

door het infcheuren van ’t een of ander Bloem- Hoorpe 

blaadje of Slip veroirzaakt, De Vrugt , die pl 
rondachtig is, komt, naar het getal der Pitten, joa 7” 

waar van één of twee dikwils misdraagen , fom- 

tyds ook ecnigermaate drie- of vierkantig voor, 
hebbende van drie tot zeven Duimen middellyn. 
Zy is met een dubbele Schors bekleed, waar 
van de buitenfte , Lederachtig, een Linie dik 
en taay, uit den bruinen geelachtig , en 
door gekruifte Infnydingen overlangs verdeeld; 
niet dan by brokken afgehaald wordt van de 
daar onder leggende. Deeze binnenfte Schors 
is dun en geelachtig , en moet voorzigtig van 
het Vleefch afgefcheiden worden , want, zo 
men een gedeelte daar van mede kaauwt, vere 
oirzaakt zulks eene bitterheid in de Mond, die 

zig wel niet aanftonds openbaart, maar dikwils 
twee of drie Dagen byblyft, Niet minder bitter 
is het Vleefch digt aan de Pitten; zynde het- 
zelve, voor ’t overige, ongemeen lekker , bly 
geel en tevens van een aangenaame , Kruiderige , 
Reuk. Men kan het, even als dat der Meloe- 

nen, in brokjes fnyden , en dus wordt het, by 
fommigen, ingefbikerde Wyn, op Tafel gezet, 

om, indien ‘er nog eenig bitter aan mogt zyn. 
hetzelve daar af te fpoelen, Door dit Vleefch 
in Syroop te kooken, maakt men ‘er eene Mare 
melade van, welke de Reuk en Smaak der Vrug- 

ten 

en 

HM. DEEL II, STu&: 
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ten lang behoudt, Uit de Bloemen ftooken die 
van Martenique ecn Liqueur, Eau Creole ge- 
naamd, welke men houdt voor den geurigften 
Morgendrank. De Spaanfchen en Engelfchen 
noemen den Boom Mamei, de Franfchen Abri- 
cötier ; zo ik denk , om dat het Vleefch der 

Vrugten naar dat der Abrikoozen zweemt (*). 
Volgens anderen noemen de Engelfchen hem 

Mamnmee ‚ Momin of Toddy'- Boom , en het 
Sap , dat men uit de ingefneeden Takken 
tapt ; Momin- of Toddy - Wyn , daar men 
maar een Glaasje te gelyk van drinken moet, 

zynde dezelve zeer verkoelende , afdryvende 
en dienftig tegen het Graveel en den Steen, 
Het wordt voor de lekkerfte Vrugt op Hispan- 
jola gehouden. _ 
De Heer JacQurnN geeft een Afbeelding 

van deeze Vrugt en van de Pitten , waar uit 
blykt , dat dezelve uitermaate tuuw zyh en … 

langwerpig ‚ naar Amandelen in de Bolfter ge- 
lykende ;5 merkende ook aan, dat de Vrugt 

maar ééne holligheid heeft. Zi Ed. heeft 
van deezen Boom tweeflagtige Bloemen waar- 

genomen „ en ook Mannetjes - Bloemen , dat 

is zonder Vrugtbeginzel „ op den zelfden of op 

een anderen Boom, zynde de Kelk , Bloem- 
krans en Meeldraadjes , in beiden even= 

eens. 

(2) Prame 

(*) Jacq. Amer, Hi. p. 268. Tab. 191 Fig. 82. 
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z(2)-Prammenboom , die de Meeldraadjes lan- IL 
ger dan de Bloem heeft. ADE 

5 | Hoorne 
De Heer OsBEcK vondt deeze Soort ,stuz. 
by zyn vertrek, op hee Prinfen-Eiland by Ja- „H , 
va (*), alwaar die aan de Oevers, (van de Ri- afarica. 
vier , geloof ik , daar zy Water fchepten ,) Qostindi- 
over ’t Water hing. Op denzelven bevonden 
zig groote zwarte Mieren, die het beklimmen 
van deezen Boom zeer moeielyk maakten , 
dat zyn Ed. nogthans doen moest , om de 
deelen der Vrugtmaaking te befchryven. Hy 
bevondt de Kelk tweebladig , de Bloem vier= 
bladig , de Meeldraadjes in groote menigte ; 
Draadachtig dun , korter dan de Styl , doch 

langer dan de Bloemblaadjes , die langer wa- 

ren dan de Kelk. De Meelknopjes waren byna 
rond en klein: het Vrugtbeginzel omgekeerd 
Eyvormig, De Boom was zeer Takkig en 
neigde met den Top nederwaards, De Bla- 
den, by bosfen ftaande aan de uiterfte enden 
der Twygen , waren ongefteeld , glad , Vleezig , 
aan de punten een weinig gekarteld , met 
beurtlingfe dwars « Ribben, De 

(2) Mansmea Staminibus Flore longioribus. os8. Jt, 273. 

Mammea maxima Foliis longioribus &c. BROWN. Pam. 248 ? 
Mali Perfice Mameyze Folio longtore Arbor maxima, Coxticé 

fulcaro cinereo amaro. SLOAN. Jam. 180. Hij?. II. p. 124 ? 

BURM. Fl. Ind. 1âo. 

C*) Dit Eilândje legt in ° inkomen van de Straat Sunda, 
ter regter hand , een weinig benoorden den Westhoek van 
java. Habitat in Java. OSBECK , zegt LINNEOS. 

B 
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De Heer Linneus, fchoon hy den Heer 
OszrercK aanhaalt , moet een nader befchry- — 
ving van deeze Bi ontvangen hebben , zeg- 
gende, dat de Bloemblaadjes driemaal zo lang 
als de Kelk en de Meeldraadjes tweemaal zo 

lang als de Bloem zyn; de Bladen des Booms 
een Voet, de Vrugt vierhoekig. Zyn Ed, 
{telt twyfelachtig , of het de Mamey- boom 
met langere Bladen en eene gevoorde, Afch- 
graauwe bittere Schors, van SLOANE en 
BRowNE op Jamaika waargenomen, zy. 

O CHN As 

De Kenmerken zyn , een vyfbladige Bloem 
en Kelk 35 de Vrugten eenzaadige Besfen , op 

een tonaaend Kusfentje zittende. _ 
Twee Soorten komen in dit Geflagt voor „ 

als volgt. 

(1) Ochna met de Trosfen op zyde, 

Dus onderfcheidt de Heer Linneus deeze 

Soort. tot welke niettemin de Jabotapita met 
Kaneelbladen en gesairde Bloemen , welke de 
Heer J. BuRrMANNUs uit het Kruidboek 

van 

(1) Ochna Racemis lateralibus. Syst. Nat, XII. Tom. II. 
Gen. 657. p. 362. Jabotapita Cinnamomi folio , Floribus 

fpicatis. BURM. Zeyl. 123. T. 56. B, Arbor Africana, fubro- 

tundo Folio mirgine denticulis acuns aspero &c. PLUK. Alm. 
ar. T. 263. fig, 1, 2. BURM. Fl. Jud, 120. 
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HeERMANNUS zo fraay in Afbeelding ge- If, 
bragt heeft, door hem betrokken wordt, Onze Avnet 
Hoogleeraafr , Ondertusfchen , zegt daar vánHoorps 

duidelyk, de enden der Takken loopen in eenSTUEs 

_‘Fros van Bloemen uit. Waarfchynlyk zou de 
Ridder deeze Soort wel door de effenrandige 
Bladen onderfcheiden hebben , indien zyn Ed. 
niet geoordeeld hadt , ‘wegens de zonderlinge 
_Vrugten ; daar toe ook den Afrikaanfchen of 

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

fcherpe Tandjes en vyfbladige donker paarfche 
Bloemen heeft, ten minfte als eene Verfchei- 
denheid te moeten thuis brengen. Doch het 
Geflage van deëze Ochna is wat duifter (*). 

(2) Ochna met de Trosfen aan ’t end der ií. 
Takken. Û Fahorags 

Deeze Amerikaanfche , thans van de ande- snit 
te afgezonderd , en door Prumrer in Af- 
beelding gebragt , is de Fabotapita der Brafi- 
liaanen ; komende; volgens Piso, aan de Oe. 

vers voor. Het is een Boom wan middelbaare 
hoogte , die eene graauwe oneffene Schors en 

week 

(*) Räcemi perfiftant fguarrofi infra Foliaa cafù Pedicel- 
borum Oy fruttificatienum s Zegt LINNWEUS. 

(2) Ochna Racemis terminalibus. t _Jabotapita pyrarnidatá 

Flore luteo Fruêtu ruvro. PLUM. Amer. 42. le. 153. Jabotas 

pita. MÁRGGR. Bras, ror. Arbor baccifera racemofa Brafliert- 

{s3 Baccâ trigonâ proliferà. RAy. Hif?, 1632, 

Ba 
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IL. week doch taay Hout heeft, met Bladen , 
ADR welke bleekgroen zyn, en „ aan zekere Takjes 
Hoorp- Trosfen van menigvuldige Bloemen , vyfbla- 
STUK. dig , geel , van een zeer aangenaame Reuk. 

De Vrugt komt ook Troswyze voort ; naamee 
lyk op ieder Steeltje een Bezie , van grootte 

5 als een Kerfen - Steen, byna Kegelvormig of 
als driehoekig ; maar op ieder Bezie zitten drie 
of vier anderen zonder Steeltjes , Eyvormig ; 

van de zelfde grootte als de onderfte 3 allen 

zwart en een zwarte Kleur afgeevende , zon- 

der Korrels en van een famentrekkende Smaak, 
Van dezelven wordt niet alleen het zelfde ge- 
bruik , als van onze Europifche Myrtillen of 
gedroogde Myrte - Beziën , gemaakt , maar 
ook een Olie voor «de Huishouding daar uit 

geperst. Ray noemt het een Trosdraagende 
Brafiliaanfche Boom , die driehoekige Besfen 
met Kindertjes voortbrengt (*). / 

GRTA'S, 

In dit Geflagt is de Bloem vierbladig, de 
Kelk in vieren gedeeld: de Stempel ongefteeld 
Kruiswyze : de Vrugt Pruimachtig met een 
Pit , die agt Sleuven heeft. 

( De 

(*) By TnHrEorHrasTUS fchynf Ochné een Wilden Pecre- 

boom , wegens de verftikkende wrangheid der Vrugten „te 

berekenen, dat hier op weinig past. Van Grias vind ik in 

‘e geheel, noch het gebruik moch de betekenis, ergens. 
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De eenigfte Soort (*), daar in voorkomen- 1 
de, heeft den bynaam van Cauliflora , om dat Arprer: 
zy de Bloemen en Vrugten , even als wy dit oor. | 
in de Blimbing gezien hebben*, tot den bloo-srux. 
ten Stam uitgeeft. De vermaarde SLOANE, _1 

die dit Gewas aan de Oevers van de Rivier Caalifora 
Cobre , op Jamaika , gevonden hadt , ftelcagoeer 
het voor, onder den maam van zeer groote U ij 
Perfikboom , naar de Palmboomen gelykende , 

die den Stam niet Takkig heeft , met uiter- 
maate lange Bladen , en eene vierbladige bleek 
geele Bloem , gelyk de Vrugt uit den Stam 

voortkomende. Volgens BrowNEe zyn de 
Bladen drie Voeten lang en Spatelvormig , de 
Bloemen over den Stam en de Takken ver- 
fpreid. Deeze Autheur hadt ’er den naam van 
’* volgende Geflagt aan gegeven. 

CALOPHYLLUM, Schoonblad- Boom. 

De Kenmerken zyn , een vierbladige Bloem 
en eene dergelyke Kelk , die gekleurd is ; de 
Vrugt een Klootronde Pruim, 
Van dit Geflagt zyn twee Soorten, beiden in 

de Indiën huisvestende „ als volgt, 

(1) Schoon. 

_ (1) Grias. Syst. Nat. XII. Tom. II. Gen. 6s9. p. 362, 

Calophyllum Foliis tripedalibus ovatis &c. BROWN. Jam. 245. 

Palmis affinis Malus Perfica maxima &c. SLOANE Jam, 179. 

BE DR. 122 Ti zij fr, 20 

B 3 
Me DEEL IIÌ, STUK 



II, 
AFDEEL. 

XIII. 
Hoorp-: 
STUK, 

j $ 
Calophyle 
Liane Ino- 
pvllum, 
Bintangor- 

Boom. 

EE VEELMANNIGE BOOMEN 

(1) Schoonblad- Boom , met ovaale Bladen, 

De bynaam is de benaaming , welke de 
Hoogleeraar J. BURMANNUs aan deeze Soort , 
op Ceylon groeijende , wegens de fraaye ftrucs 
tuur der Bladen , die zig als een Spier in de 

Ontteedkunde vertoonen , gegeven hadt. Van 
deeze fchoonheid der Bladen is ook de Ges 
flagtnaam afgeleid, Onder de Kaneelboomen , 
op dat Eiland, komt dezelve veel voor, heb- 
bende Sneeuwwitte Bloemen, uit agt Blaadjes 
famengefteld , klein en Troswyze famenge- 
voegd ‚ doch zeer welriekende. De Vrugten 
zyn rond en eetbaar , van grootte als de Wal. 
nooten , onder een Vleezigen Bolfter en Hou- 
tigen Dop een bittere Pit bevattende, die een 

geel Olieachtig Sap uitgeeft. 

Hier toe behoort de Zee - Bintangor « Boom 
van RuMPHIUs ; ongemeen groot en dik 

van Stam, doch byna altoos op zyde leggende 

aan het Strand , even of hy met zyne Kruin 

in Zee kwam kyken, De Schors is byfter 
ruuw en leelyk, byna als eene Krokodils- Rug 3 
maar de Bladen , in tegendeel , zyn zeer fchoon , 

door de gedagte Streepjes, die fchuins van de 
mid. 

(1) Calophyllum Foliis ovalibus. Syst. Nat. XII. Tom. II. 

Gen. 658. p. 363. Ml. Zeyl. zor, Arbor Indica Mali Medicz 

amplioribus foliis. PLUK. Alm. 41. T. 147. f. 3. Bintangor 

maritima. RUMPB. Amb, II. p. 211. T. 71. Ponna f. Ponna- 

maram. Hort. Mal, IV. pe 79. Te 33. RAF Hil. vsas. 

Burm. Fl Jud, 12e. / 
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middelrib afloopen , gemeenlyk agt Duimen IH. 
lang en vier of vyf Vingeren breed, geelachtig oe 
groen, glad en ftyf als Parkement. Zy {taan Hoorp- 
by paaren in ’t kruis aan de Takken, De°TPE 
Bloemen „ uit negen of tien witte Blaadjes 
famengefteld „ bevatten een menigte van kleine 
Meeldraadjes , met geele Knopjes en in ’ 
midden een rond Vrugtbeginzel. De Reuk is 

geer aangenaam , als die van witte Leliën. De 
Vrugten hebben de gedaante en grootte van 
een Snaphaans Kogel , zynde zeer glad en ef- 
fen , aan den Boom Spaanfch groen , doch af- 

gevallen geel wordende, en dan komt uit den 
gebarften Bolfter een regt rond en glad Bol- 
ferje te voorfchyn „ dat in een vooze Dop een 
zeer Olieachtige Pit bevat , daar men de Olie 

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

fcherp fchynt te zyn, dewyl menze uitwendig 
gebruikt, om allerley Schurft en Ruidigheid 

van het Vel weg te neemen. Cok wordt zy tot 
branden gebezigd. Deeze Vrugten noemt men, 
deswegen , Geele - Gom - Appelen. Bovendien 

bevat de geheele Boom een dergelyk Sap, ’t 
welk zig in de Bladen en Schors als een geel 
achtige Gom vertoont. Het Hout , ook daar 
van doordrongen „ is ongemeen duurzaam, 
doch grofdraadig en daar door dienftig tot 
Wielen en Affuiten voor zwaar Gefchut; alzo 
het niet fplyt door het inflaan van Nagelen , 
ja het wil naauwlyks in de langte gekloofd 
worden. Niettemin laat het zig ook , met 

B 4 | Zwade 
H. Bs IIL Stug. 

| 



II. 
Arpvecr. 

XIII. 

Hoorp- 
STUKe 

24. VEELMANNIGE BooMEN, 

zwaaren arbeid , polyften , en is dan tot Kis- 
ten en ander Schrynwerk zeer bekwaam. 

De Ponna of Ponna- Maram van Malabar, 

die mede hier toe betrokken wordt, is ook een 

Boom van ongemeene groôtte , wel negentig 
Voeten hoogte en ongevaar twaalf. Voeten dik- 
te hebbende, met eene wyd uitgefpreide Kroon. 
De Schors van den Stam is insgelyks zeer 
ruuw en zwartachtig , het Hout byna wit; 
geevende een geelachtig, Lymerig , Sap uit, dat 
door de Zonnefchyn tot eene Gom verhardt, 
welke van fommigen Gutta Gamba is genoemd 

„geweest. De Bladen , niettemin, fchynen wat 

Ïl. 
Ca lo phyle 

lum Caia- 
ba, 
Geele Gom 
Appel- 
Boom. 

ronder te zyn, als by die der Plompen verge 

leeken wordende , dik , glad en glanzig, van 
boven donker „ van onderen bleek groen ; en 
op dergelyke manier, als gemeld is, geftreept, 
met vergulde Randen , zuur van Smaak, De 

Bloemen, naar die van de Hepatica zweemende, 
zyn agtbladerig, wit, met geele Meeldraadjes , 
zoet van Reuk. De Vrugten komen met die 
van den Bintangor-Boom van Water - Indie 

overeen. Men wil, dat hy niet zeldzaam drie 
Eeuwen lang Vrugt draage, 

(2) Schoonblad- Boom met ffomp Eyvormige 
Bladen. : 

Dee- 

(2) Calopbylium Foliis ovatis obtufis, Flor. Zeyl. 202. JAcq. 

Hift. 269. T. 165. Hort. Clif. 206. ROYEN Lugdbat. 475. 

Inos 
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Deeze Soort , waar van de Heer J. Bur- IL. 
MANNUS de Afbeelding gegeven ‘heeft, dee MD 
zelve door eene in vieren gedeelde Bloem van Hoorp- 

de andere Jnophyllum onderfcheidende , is de°TUE 
Tsjerou- Ponna , dat is Kleine Geele Gom Ap- 
pelboom, van Malabar, dus wegens de kleinte 

der Vrugten genaamd , die omtrent met onze 
Kornoelje- Besfen ftrooken. Ray noemt den- 
zelven daarom Malabarifche Kornoelje - Boom 
met Plompen- Bladen, Hy heeft den bynaam 
uit den koker van Pater PruMrer, die hem 

Calaba tytelde ; want hy komt ook in de West- 
indiën voor „ alwaar hy dus van de Wilden ge- 
heten wordt. Op Martenique ishy zeer gemeen, 
en wordt dus van den Heer JACQUIN bee 
fchreeven, 

‚‚ Het is een hooge Boom , die niettemin 

2, kort boven den Grond reeds Takken uit- 

s» geeft „ weshalve men ’er, bekwaamelyk, tot 
s, Haagen in de Tuinen gebruik van maaken 
s> kan. De jonge Takken zyn vierkantig; de 

s Bladen Eyrond , Spatelvormig of langwerpig, 
» ftlomp, aan het end uitgegulpt, effenrandig , 
»» Blad, ftevig , met evenwydige dwars-Streep- 
» jes, kort gefteeld, gepaard , vier Duim lang. 
s Uit de Oxelen komen losfe Trosfen voort, 

»> van een Duim langte ‚meest uit zeven Bloem- 

ss Pjcs 

Inophyllum Flore quadrifido, Burm, Zeyl. T. 6o. Tsjerou 
Ponna. Hors, Mal. IV. p. 21. T. 39. BuRM, Fl. Ind, 
120, 

B 
1, DEEL. 1IL, STUKe 
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9, pjes beftaande , die wit en zoetruikende 
>> zyn » van vier Blaadjes met geele Meel 
‚> knopjes, De Vrugt is groen , met weinig, 
„, hard en groen Vleefch, eene Noot influi- 
5 tende , die glad en geelachtig is, met eene 
2 Witte Pit, daar de Wilden Olie uit perfen 
5, tot dagelyks gebruik”, Zy Ed. kon echter 
niet gelooven , dat deeze de zelfde ware met 
den Tsjerou- Ponna van Malabar , zo even ge- 
meld. Hy heeft ’er tweeflagtige Bloemen van 
waargenomen met ongevaar tien „ en Mannet- 

jes - Bloemen aan den zelfden of aan een an- 
deren Boom ‚ met ongevaar zestig Meeldraade 

jes: een groot verfchil , waarlyk, in de Vrugt- 
maakende deelen van eene zelfde Plant, die van, 

zyn Ed. , zo wel als de Mammea „ waar me- 
de zy veel overeenkomst heeft , tot de Poly- 

gamia Monoikia betrokken wordt, 

Behalve deeze twee , heeft de Heer N, L, 
BurMANNUSs in dit Geflagt nog drie Soore 

ten opgetekend, die door den Heer Linnaus 
niet in aanmerking genomen zyn; te weeten, 
een Calophyllum Nagasfarium , dat de Bladen 
Lancetvormig en ongeaderd heeft , wordende 
Nagasfi geheten door de Javaanen : een Ca- 
lop!ryllum Akara , onder den naam van Akara 
Patsjori in de Malabaarfe Kruidhof afgebeeld, 
en een Calophyllum Soulattri, dat langwerpig 
Eyvormige , geftreepte , zeer gladde Bladen 
heeft , de Bloemen op gemeene Steeltjes aan 

de zyden , terwyl de Akara dezelven Pluims- 
wy- 
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wyze aan de enden der Takken vergaard I 

heeft (*). ANDER, 
4 Hoorp- 

T 11 ra. Lindeboom. STUK, 

De Kenmerken van dit Geflagt zyn, een 
vyfbladige Bloem met de Kelk in vyven ver- 
deeld: de Vrugt een drooge ronde Bezie, met 
vyf hokjes en vyf kleppen , van onderen op- 

{plytende. 
Twee Soorten komen ’er in voor, de eerfte 
van onze gewoone Europifche ; de andere van 

de Noord - Amerikaanfche Lindeboomen, 

(1) Lindeboom „ wiens Bloemen geen Honige En 
N 23 

bakje hebben. Europica, 
Europi- 

fche Lin- 
Onder deezen tytel komen onze gewoonege. 

Linden voor , die in ’t Italiaaních den Latyn- 
fchen naam Tilia, in ’t Spaanfch den naam 

; ‚van 

(*) Zie Burm. Flor. Ind. p. rar. 
(1) Tilia Floribus Neâario deftitutis. Syst. Nat. XIN. Tom. 

II. Gen. 660. p. 363. Tilia. Mort. Clff. zo4. FJ. Suec. 432, 

471. Mat. Med. 262. Phil. Bot. 259. RovrN Lugdbat. 477. 

DALIB. Paris. 153. Tilia femina folio majore. C. B. Pin. 

426. Tilia urbana. GESN. Tab. III. 2, Tilia montana maxi- 

mo folio. C. B. Pin. 426. y, Tilia femina Folio minore. Ibid. 

d. Tilia Ulmi folio , femine hexagono. Ray. Angl. Cat. Ed. 

UI. p. 473. e, Tilia foliis moiliter hirfutis, Viminibus ru- 

bris, Fruêu retragono. 1bid. & Tilia Bohemica , Foliis mi- 

noribus glabris, Frutu oblongo &c, Tar. Pis. 165. T. 49. 

f, 9. 

15, DEEL. UI, STUK, 
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IL van Jeia, in ’t Franfch dien van Tilleul of. 
ein Tillot voeren. De Hoogduitfche naam komt 
Hoorp: nagenoeg met den Hollandfchen overeen , van 
STUK. welken ook de Engelfche , Lime, Line of 

Jean Linden - Tree , weinig verfchilt en de Sweed- 
fche is Linn, waar van waarfchynlyk de naam — 
van onzen wydberoemden Ridder zyne afkomst 
heeft, Immers zyn Ed. verhaalt, dat in zeker 
Dorp van Smaland zig een zeer groote Linde- 
beom bevondt, naar welken de Dorpelingen Tí- 
liandri , dat is Lindemannen , en Linnai gee 
noemd werden, 

Deeze Boomen fchynen Inboorlingen'te zyn 
der Gemaatigde deelen van Europa, komende 
zelfs in de Zuidelyke deelen van Sweeden me- 
nigvuldig voor. Zy kreunen zig niet aan een 

fterken Vorst, Men vindtze echter weinig in 
de Bosfchen; want zy beminnen een vetten, 
zwaaren Grond. Overal worden zy, zo wee 
gens de fraaiheid van hunne Kroon, als de 

{choonheid van hunne blygroene Bladeren, en 

het aangenaame lammer , dat zy door-de digt- 
heid van hun Loof uitleveren , tot Laanen : 
Haagen en befchuttingen voor de Zon , in Plan- 
tagiën, op Buitenplaatfen , als ook in en om de 
Steden gebruikt. RAYy merkt aan, dat hy in 
de voornaamfte Steden van Holland de Graf- 
ten of Kanaalen , midden door dezelven heen 

loopende , wederzyds bezet gevonden hadt met 
Lindeboomen; doch in onze Stad , Amfterdam , 

heeft, gelyk wy weeten , zulks geen plaats. 
In 
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In Grootte en duurzaamheid des Levens wor- PE 
den deeze Boomen, hoe teder ook op ’t Oog, xr 

van weinigen in Europa overtroffen. Ra y Hoorp- 

Schfyft , dae hy in Engeland een Lindenboom ea a 

hadt gemeten , die op dertig Voeten Stams vendheid. 
zestien Ellen of omtrent 48 Voeten omtreks 
hadt, dat is ten minfte 16 Voeten middellyn, 
zegt de Heer ADANSON 5; overtreffende dus 
ver, den beruchten Enden eoth van Neuftadt 

in ’t* Wirtemburgfche , welke omtrent zo Voe- 

ten middellyn hadt en eene Kroon van goo 
Voeten omtreks, breed zynde Noord en Zuid- 
waards 145 , Oost- en Westwaards 119 Voes 

ten. Deezen Boom rekende men, gelyk ik be= 
voorens gemeld heb*, niet veel minder dan * u. p. 
vierhonderd Jaaren oud te zyn, Ee an 

In Hoogte, evenwel, munten de Linden „Pe eh 

wegens hunne uitgebreide Kroon, zo zeer niet En 

uit. De Stam fchiet ongemeen regt op en de 

‘Takken fpreiden egaal , naar alle kanten; zo 
dat een Lindeboom zig dan eerst regt fraay 
vertoont, wanneer hy onbefnoeid en onbedwon- 
gen groeit. Hy levert dus een voorbeeld van 
een edelen aart onder de Boomen uit, De Schors, 
in de jongheid effen en Afchgraauw, wordt in. 
* vervolg graauw en barftig , bedekkende den 
Bast , Liber of Philyra genaamd, die dun en 
zagt is, en zeer bekwaam om op te fchryven 5 

weshalve dezelve oudtyds en voor de uitvin- 

dinge van ons Papier , daar toe, zo wel als het 
Hout gebezigd werdt, MumrrNe verhaalt , 

cen 
IE DEEL, III. STUK, 
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een Boek daar van gezien te hebben , dat meer” dat 
duizend Jaaren oud was (*). Wegens het Hout 4 

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

ter van de Franfchen geteld oder het Mort 
bois, dat men wel van Bois mort of dood Hout 

onderfcheiden moet , als betekenende alleen- 

lyk Hout van eene bleeke of doodfche Kleur. 
Door zyne zagtheid is het zeer gemakkelyk te 
bewerken , en , om dat het in ’t geheel geen 
Kwasten, als ook byna geene Draaden heeft s 
zo laat het zig tot allerley fyn Snywerk ges 
bruiken. De Plaatfnyders in Hout, de Beeld- 
{nyders , inzonderheid die Lofwerk maaken ; 
bedienen ‘er zig van ; zo wel als de genen s 

die Leder op een Plank moeten fnyden, om dat 
het de Snee der Werktuigen niet verftompt. Het 
is den Worm weinig onderhevig. Men maakt ’er 
Spalken van, en wil, dat de beste Kolen tot 
Buskruid daar van gebrand worden. 

Ten opzigt van de Bladen is eene aanmet= 

kelyke Verfcheidenheid onder deeze Boomen; 
De Bladen der Linden zyn in ’t algemeen 
byna fond ; in eene Punt uitloopehde , zeer 
dun en zagt; doch men vindt ’er met groote ef 
met kleinere Bladen ; welk verfchil wel voors 
naamelyk van de Groeyplaats en Grond äfhan= 

‚gen mogt. Evenwel fpreekt C‚ BauuIiNüs 
van eenen Berg-Linde miet zeer groote Bla- 

den Pp) 
{ 

(*) Dergelyk Boek , eene nog wiet uitgegevene Verhande- 

ling van Cicero bevartende , werdt in ’t Jaar 1662, zo men 
verhaalt , te Brus{el , voor den Keizer gekogt, tegen agtdai- 
zend Guldens. 
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den ‚ daar hy geen Vrugt aan waargenomen, WU 

hadt , en die hy derhalve voor den Manneties- Arnar, 
Linde van THrorHrasTus hieldt, en van Hoorp- 
eene Wyfjes- Linde met kleine Bladen, Dees 10% 

ze laatfte komt in de Graaffchappen Esfex en an 
Lincoln , in Engeland, menigvuldig in de Boss 

fchen en aan de kanten der Wegen voor, zo 
dat menze Wilde Linde noemt en by de Boeren 
Bast, om dat zy van de Schors veelal hunne 
Touwen maaken , gelyk in Sweeden ook gefchiedt. 
Deeze Boom fchynt maar in wildheid van aart- 
van de anderen en gewoone Linden te verfehillen , 

die waarfchynlyk uit deezen zyn voortgeteeld. De 
Deeze laatfte was bafterd - Peperdraagende Bloefem. 

van Ray genoemd, wegens de Zaadhuisjes , 

die, gelyk men weet , in de Linden doorgaans 
rond-Zyn en wat grooter dan Peperkorrels. Na- 
derhand nam die vermaarde Kruidkenner in En- 

geland een Lindeboom waar, met Olmen-Blade. 
ren en een met zeshoekige, als ook een anderen 
met vierhoekige Vrugten , die de Bladen zagte- 
lyk ruig en de dunne Takjes rood hadt. Deeze 
beiden verfchillen aanmerkelyk van de gewoone 
Linden. Trirurus beeldt, in zyne befchry= 
ving van den Kruidtuin van Pifa , eene Boheem- 
fche Linde af , die kleine gladde Bladen heeft, 

en eene langwerpige , wederzyds gefpitfte , zeer 
kleine geribde Vrugt, 

Ek heb zo even van Mannetjes- en Wyfjes 
Linden gewag gemaakt. Deeze benaamingen 
zien alleen daar op, dat fommige Linden zeer 

zeld. 
1. DEEL, ILIs STUZs 
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zeldzaam ‚ en naauwlyks om het zevende, of 

agtfte Jaar eens bloeijen en dan evenwel volkoe 
mene Vrugten draagen ‚die men deswegen Man-= 
netjes noemt 5 terwyl de Wyfjes gewoonlyk al. 
le Jaaren met Bloefem beladen zyn. Uit de 
Oxels der Bladen komen lange Bladerige Riemp- 
jes voort, die uit het midden van haar middel- 

rib een Steeltje uitgeeven, dat zig in verfchei- 

de- Bloemfteeltjes verdeelt, maakende dus een 

Trosje van geele vyfbladige Bloempjes , met 

veele witte: Meeldraadjes gevuld, welke geele 
Knopjes hebben. De vyf Slippen van de Kelk, 
die wit en fmeerig zyn , omvatten deeze Bloem , 

welke , hoewel geen eigentlyk zogenaamd Honig- 

bakje hebbende , van de Byën zeer bemind 

wordt, die op deeze Linde - Bloefem veel Hoe 
nig vergaderen. Buitendien is de dangenaame 
Geur , welken dezelve door Laanen , Dree- 

ven en Straaten verfpreidt, iedereen bekend; 

ftrekkende in het daár van gedeftilleerde Water 
tot een Hoofd- en Harctiterkend Geneesmiddel, 

inzonderheid beroemd tegen de Stuipen en Val- 
lende Ziekte, _ | 

De beroemde TourNerorT heeft de 
Vrugt van de Lindeboom, als ééne holligheid 
hebbende , die twee Zaaden bevat , afgebeeld 

en befchreewen. Dit fchynt te ftryden tegen de 
opgegevene Kenmerken 3; doch de Heer Line 

Naus heeft waargenomen, dat maar één Zaad- 
korrel gewoonlyk tot rypheid komt, de overi. 

gen zydewaards weg drukkende, waar door de 
Vrugt 
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Vrugt eenhuizig voorkomt aan de genen, die, IL 
het niet naauwkeurig onderzoeken. Ae 

Deeze Besfen of Vrugten , tot Pocijer ge- Hoorp- 
maakt, worden tegen het bloeden uit de Neus ,STU*- 
wanneer men hetzelve in de Neusgaten propt hie 8 
zeer aangepreezen. Niet minder roemt men 
de Bladen „ uitwendig gebruikt , om de Zwel- 

lingen der Voeten te doen verflaan, en de Slym, 
uit den Bast getrekken „is tegen Branden Won- 

den van dienst, zo wel als het Afkookzel der 

Bladen om kwaade Zweeren in de Mond en Keel 
te zuiveren. Zy zweeten aan den Boom een 

foort van Honig uit , die de Handen kleverig 

maakt , en door dezelven in Water af te fpoelen 
bekomt men een zagt Laxcerende Drank, 

(2) Lindeboom, siens Bloemen een Honig- u. 

bakje hebben, Tilia 
î Americana, 

Ameri- 

In Noord - Amerika heeft de Heer Kar m face 
een Soort van Linden waargenomen , die vyf 
Schubben.,rondom het Vrugtbeginzel geplaatst , 

badden , welke aan de Wortels der Bloem- 

blaadjes gehecht waren. Dezelven maaken dan 

het Honigbakje uit , waar door deeze van de 

Europifche Linden verfchilt, De Heer Cra y- 

TON noemt hem „ Linde met grootere gefpit- 

fte 

(x2) Tilia Floribus NeGario inftruêis. Kaum. Tilia Foliis 
majoribus mucronatis. GRON. Wirg. s8. Tilia amplisfimis 

glabris Folits , nostrati fimilis, PLUK. Alm. 131. 

Il, DERLe Elle STUKe 



34 VEELMANNIGE BooMEn. 

U. fte Bladen. PLUKENETIUS maakt ook van 

AFDEEL Genen, met zeer groote gladde Bladen, uit 
Hoorp- Maryland , gewag „ hebbende de Bladen zeer 

gie naat die der Olmen gelykende, en dus aan de 

boom. eene zyde breeder , aan den Rand gekarteld, 
Aan anderen , van de Europifche Soort, geeft 
hy Hazelnooten- en Berken - Bladen. 

Lam tra 

De Planten van dit Geflagt hebbende Kelk 

vyfbladig s de Vrugt eenhuizig, driekantig; met 

Korrelachtig Vleezige Zaaden. 
‘Twee Soorten komen ‘er van voor, beiden 

Amerikaanfche , waar van de ééne geen Blocm- 
blaadjes heeft, als 

LE (1) Laetia met Bloemen zonder Bloemblaad- 
Laetia ° 

apetaia. js 
breda 

Sf e 5 

Deeze , onder den naam van Guidonia voor- 

gefteld door Browne , was Laetia getyteld 

„door LOEFLINGS, die dit Gewas in laage 
Bosfchen nevens Cumana, een Stad in ’t Land- 

fchap van dien naam , op ’t Noord-end van 
Zuid- Amerika, beooften de Karacques , vondt, 

De 

(1) Laetia Floribus aperalis. JAcQ. Amer. 24. Hifl. 167. 

T. to8, Aman. Acad. V. p. 413. Guidonia-Laetia. LOEFL. 

Htin. 190. Guidonia Foliis ovatis , utrinque porreCtis, alter 

nis , quandoque crenatis , Racemis laxis Alaribus, BROWN. 
Jam. 249. 

R 
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De, Heer JacQqvurin heeft het,zo als het 

hem in’de Bosfchen by Karthagena voorgeko- MP2 
men was. „ afgebeeld , en dus befchreeven als Hoorp- 

een, Boom van twintig Voeten hoogte die uic° TUE 
den Stam „ zo wel als de Calaba van Marte- 

nique digt by den Grond, reeds Takken uits 
geeft , die meest aan de enden Bladen draa- 
gen; welke ovaal of Spatelvormig , en fom:- 
tyds aan ’t end uitgegulpt zyn , met fyne 
“Tandjes gekarteld , glanzig , gefteeld, ander- 

half Duim lang. Uit-de Oxels komen Steelt- 

jes voort , die zig in drie Bloemfteeltjes vere 
deelen , met Bloemen die uit eer vyfbladige « 

witte Kelk beflaan , gelykende in grootte en 

zeuk veel naar die vän den Haagdoorn. Zy 

bevatten omtrent veertig Meeldraadjes , met 
dubbelde Knopjes voorzien, De Vrugten hadt 
zyn Ed. altoos van Vogeltjes of Infekten zo- 

danig uitgeknaagd gevonden , dat hy niet ont. 
dekken kon , of het een droog Zaadhokje dan 
een Bezie ware; doch dezelve hadt maar ééne 

holligheid , bevattende hoekige, Vleezige Zaa- 
den. | | 

(2) Laetia met volkomene Bloemblaadjes. a. 
Laerin 

it completa. 

Dee Volkomg. 
ne, 

(2) Laetia Floribus completis. Syst. Nat. XII. jJACQ. Amer, 

24. Hift. 167. T. 183. f, Go. Thamnia Foliis ovatis , levisfi- 

me erenatis „ lete virentibus, nitidis, alternis, Petiolis brevis 

bus, Pedunculis geniculatis? BROWN. Jam. 245. 

C 2 | 
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IL _Deeze , onder den naam van Thamnia door 
ASDEEL. BRowNe voorgefteld, zo het fchynt , nam 
Hoorp- zyn Ed, in dergelyke Bosfchen waar , als een 
STUK. _ Boompje van negen Voeten , met weinig ver- 

fchillende Bladen ;:doch de Bloem hadt hier 

vyf Blaadjes , zo lang als die van de Kelk, en 
de Vrugten, flaauw driehoekig , uit den geelen 
rood , geleeken , voor haare gaaping of op- 
fplyting , naar Besfen , bevattende dergelyke 
Zaaden. 

ELS OC A RP: US: 

In dit Geflagt beftaat de Bloem , zo wel 

als de Kelk , uit vyf Blaadjes , doch die diep 
ingefneeden als met Franje zyn. De Vrugt is 

Pruimachtig met een gekrulden Steen. 
De Geflagtnaam is daar van afkomftig, dat 

de Vrugt naar eene Olyf gelykt , en men 
noemtze in Oostindie, volgens Co MMELYN, 

Wilde Olyven. Maar ééne Soort is ’er van 
opgetekend , die wegens de Bladen den by- 
naam van ferrata , of Zaagswys’ getande , 

__ voert (1). De Heer J, BurMANNuUs heeft 
Elaoar- de Plant Elaiocarpus met Zaagswyze Laurier- 

pus Jerra- 
La. bla- 
Pee 4 

she Olyf- 
aeg (1) Elgocarpus. Syst. Nat, Xil. Tom. II. Gen. 663. p. 

363. Flor. Zeyl, 206. Tlaiocarpus Foliis Lauri ferratis , Flori- 

bus fpicatis. BURM. Zeyl. 93. T. 40. BURM. Fl. Ind. 

121. Ganittus. RumePH. Amb. II. p. 160. T. ror. Perin- 

Kara. Mort. Zfal. IV. p. sr. T. 24. RAy. Hif?. 1546. Dendr. 

4z. 
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bladen en Aairswyze Bloemen , getyteld. De- 

zelve wordt Weralu genoemd van de Ceylonee- 
zen. Zyn Ed. merkt aan, dat het een fchoo- Hoorp- 

ne Boom is , wiens Bladen aan den rand (tomp STUK 

getand zyn, het welk ook uit de Afbeelding „; 
blykt , doch fchynen my taamelyk lang r gefteeld boor. 

te zyn, geevende uit de oxels Ee Bloem- 
Aairen, waar van de Bloemen neerhangen. Zo 
het getal der Bloemblaadjes vier is, dan heb- 

ben dezelven zestien; zo het vyf is, twintig 

Meeldraadjes , en eenen enkelen Styl. De 

Vrugten worden onryp van de Inlanders in 
Pekel ingelegd , met een weinig Olyf- Olie , 

‚ waar door dezelven een Smaak , die naar den 

Smaak van Olyven gelykt , bekomen. 
De Perin- Kara van Malabar, een Boom 

van ontzäglyke grootte , met dergelyke Bladen, 

die eerst zuur , vervolgens bitter van Smaak 

zyn, en zoetruikende witte Bloemen aan der- 
gelyke Aairen groeijende , heeft mede eene 
Vrugt , die volmaakt naar een Olyf gelyke, 

zo dat men hem te regt den Oostindifchen 
Olyfboom noemen zou kunnen , indien niet de 
Vrugten , ryp zynde , donker paarfch waren, 
en vaneen aangenaamen rinfen Smaak. Onryp;, 

wanneer dezelven wrang zyn, legt menze mede 

in Pekel en Azyn , en dan {trekken zy, gelyk 

by ons de Kappers en Augurkjes , tot verfrise 
fching by de Kost. 

De Ambonfche Ganiter - Boom van Rum- canta 

PHIUS » die wegens de Bloemen tot dit Ge- E99 
Che flagt 

IL. Dern. IMU, STUK) 
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U. flagt fchynt te behooren , moet zekerlyk een 

ie L. andere Soort zyn , dewyl hy de. Vrugten niet 

Hoorn. Eyvormig maar rond als een Kogel heeft. Hy 

STUK: is mede een van de hoogfte Weud- Boomen ; 
pf r-en heeft dergelyke ftomp getande langwerpig 

ovaale en Lancetswyze Bladen , ftaande ook 
meest aan ’t end der Takken. „De Vrugten- 

hangen aan lange Risten als. Aalbesfen. De 
erootften zyn als een Snaphaans - Kogel , de 
kleinften als Erwten, Het Gevogelte is er on- 
gemeen gretig naar , en dus Gha ’er voor de 

melde weinig van over: maar het gene dier- 

baarst is blyft doch voor hun bewaard } te 
weeten de Steen, die zig als een fraay gewerk- 
te ronde Knoop vertoont , hebbende in ’t mid- 
den een Gaatje, dat byna doorgaat, en vyf Naa« 

den, waar tusfchen hy aartig , als half verhe- 
ven, gegraveerd is. Derhalve wordt, door ge- 

heel Indie , veel werks van deeze Steenen ge- 
maakt ‚ welken het armfte Velk zo menigvul- 
dig in de Bosfchen kan opraapen , dat men een 
geheel Last of drieduizend Ponden , daar van, 
op Java, Baley en Madura, woor zestig Reid 
len hebben kan, Dit is echter maar gemengd 
Goed, ver de meeften door ’t leggen op den 
Grond bedorven: men zoekt ’er die regt bruin , 
glad en klein , doch van egaale grootte zyn , 
uit , tot-het maaken van Paternoêtets voor de 
Priefters en Braminen. Van de genen, die dus 

‚__uitgezogt zyn , wordt de Hand, vol wel betaald 

met tíen Reaalen , en dan rygerfze tusfchen twee 
Ge 
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Ganiters dikwils een Gouden Kraal. Men heeft- IL 

ze, om die reden, zelfs begonnen na te maa- “or” 
ken van hard Hout. De Javaanen weeten deeze Hoorr- 

Boomen „ door het affchillen van een gedeelte “TPE 
van de Schors , kleine Ganiters te doen draa: Pads 

gen. Een Snoertje van dezelven wordt door 
hun de Kinderen dikwils , tegen Betovering , 
om de Armen of Beenen gedaan, 

ss RUMPHIUS maakt gewag van verfcheide 

9 Soorten (zegt LINNEUs). Ik heb in de 
> Ceylonfche 20 , in de Javaanfche 8, in de 
s‚ Burmannifche 16 en oo Meeldraadjes , en 

‚, Onlangs een andere Soort of Verfcheidenheid 

ss gezien , daar de Kelk in vyven verdeeld was 
„, met drie Bloemblaadjes ‚agt korte Meeldraad- 

2, jes, Rolswyze gaapende Knopjes, het Vrugt- 

», beginzel boven, de Styl draadachtig met een 

s enkelden Stempel” 5, 

WEC YX TH a s. Potboomt: 

In dit Geflagt zyn de Bloem en Kelk, bei- 

den , zesbladig; daar is een Tongachtig Honig- 

bakje, ’ welk de Meeldraadjes draagt : het 
Zaadhuisje als een Pot met een Dekzel, bevat- 
tende veele Zaaden. | 

Twee Soorten komen ’er thans in voor, bci- 

den in Amerika huisvestende, | 

(1) Pos 

(*) Mantisfa alsera. 

FE. DEEL, Ull STUK, 
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Ë i. (1) Potboom ) met ongefteelde , Hartswys 
FDEEL, j ie 
XIII. ováale, byna effenrandige Bladen, 

Hoorp- 
STUK, Deeze , door den Heer LorrrLiNc waat- 
she ven lor ì 
zeojspi, Genomen, is een zeer groote Boom, welke var 

major. _ de Spanjaarden Olléto, dat is Potboom ‚ genoemd 
voren, wordt. Hy draagt de Bladen aan de enden der 

Takken, zo wel als de Bloemen, die Aairswy- 

ze famengevoegd zyn, wit van Kleur, beftaande 

uit zes onigelyke Bladen, de vier bovenften rond- 
achtig , met den Ränd fchains omgeboogen; de 
twee onderften langwerpig en uitgebteid. Hee 
Honigbakje , dat geel is en uit één Blaadje be- 
ilaat, heeft de figuur van een Tongetje, en is 

opwaards omgeboogen , van binnen gevuld met 

een menigte Meeldraadjes , die rondom het 
Vrugtbeginzel „ tot welks doorlaating het van 

onderen doorboord is , hunnen oirfprong hebben, 

Dit Vrugtbeginzel is platachtig met een Puntje, 

hebbende geen Styl, maar een Kegelvormigen 
ftompachtigen Stempel. Het Honigbakje, in fie 

guur en Kleur volmaakt naar een Eijerdoijer 
gelykende , en de drooge Houtige Vrugt naat 

een Potjes hadt LOEFLING ’er den Griek- 

{chen naam Lecythis , welke het een zo wel 

als het andere betekent, aan gegeven. 

(2) Pote 

(2) Leeythis Foliis fesGlibus cordato- ovatis fubintegerrimis. 

Syst. Nat, XII. Tom. II. Gen. 664. p 363. Lecythíis Olla- 

ria, LOEFL. Jt. 129. Jacapucaya. MARCGR. Bras. 128. Pis. 
Bras. 138. 
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(2) Potboom met gefteelde , Lancetvormige , 
Zaagswys’ getande Bladen. Aep 

Hoorp: 
De Heer JacQuiN heeft deeze Soort inSTUK. 

de Bosfchen by Karthagena menigvuldig waar- behe 
genomen. Het is een fraaije Boom , wel Zes. 

tig Voeten hoog wordende , met lange „Fak- potboom. 

ken gekroond , die Bladen , als gemeld is, 

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

itaande uit groote „witte Bloemen, ieder op een 

kort dik Steeltje, De Vrugten zyn uitermaate 
hard en bruin, van twee Duimen middellyn ‚een 
Potje met zyn Dekzel niee kwaalyk. vertoo= 
nende, Het Dekzel valt ’er, als de Vrugt ryp 
is, afs dan volgt de uitgedroogde Pap en de 
Zaaden , maar het ledige omgekeerde Potje 
blyft dikwils twee Jaaren aan den Boom. ’% 
Getal der Zaaden is agt of daar omtrent. Men 
gaf voor, dat zy een lekkerny voor de Aapen 
waren , weshalven de Ingezetenen den Boom 

Ollita de Mono, dat is Aapen Potjes Eoom ;, 
tytelden , doch zyn Ed, hadt ’er geen Aapen 

mede pleizieren kunnen. Sommigen verzekere 
den hem dat zy eetbaar, anderen dat zy Veny- 
nig waren. De Bloemen waren altoos bezet 
net een Soort van zwarte Wespen, die op 

tr aanraaken vansdezelven zeer vinnig waren , 
Vervolgende zelfs den genen, van wien zy ge- 

tergd 

(2) Lecythis Foliis petiolatis lanceolatis ferratis. JAQ. Amer, 

WEE 168, Te. TO9. 

Gs 
U. DEEL, II. STUKe 



42 VEELMANNIGE Boomen. 

IL. tergd werden met geheele Zwermen, verfchei. 

B, de Schreeden van den Boom. Zyn Ed. hadt 
Hoorp- te Weenen zulk flag van Vrugten , uit Brafil 

STUK ecbragt zynde > gezien, die grooter waren dan 

eens Kinds Hoofd , bevattende ook veel groo- 

ter Zaaden. Deeze zullen van den Jacapucaja 
van MARCGRAAF zyn geweest , welke tot 

de voorgaande Soort behoort, 

MAT B Rol Be 
1 

De Geflagtnaam is zekerlyk van den ver- 
maarden, VaTERUS » door zynen Lyst der 

vreemde Planten van den Wittenbergfen Tuin, 
als anders , in de geleerde Wereld bekend , 

afgeleid, 

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , een 
vyfbladige Bloem en in vyven verdeelde Kelk: 

het Zaadhuisje driekleppig , eenhuizig, driezaa- 
dig. | 

Lg Maar ééne Soort ís van hetzelve bekend(1), 
Warerid qe dl 

Iedica. die onder den naam van Jndifche , naar den 

Hastboom. Amandelboom gelykende , met eene genavelde 
Vrugt , welke een bloote' Pit heeft, alleeniyk 

deor eenen Kusfenswyzen Bolfter gedekt zynde, 
voorgefteld is door Ray. Men houdt hem voor 

de Panoe van den Malabaarfen Kruidhof , dat 

Dik een 

(1) Vateria. Syst, Nat. XII. Tom. IT. Gen. 666. Pp. 364. 

Fl. Zeyl. 204, Panoe, Hurt, Mal. IV. pe 33e Te. IS. Amyg- 

dalz affinis Indica, Fruêtu umbiticato , Nucleo nudo, Coruic@ 

pulvinato trifido telto. Ray. Hifl. 1428. PLUK. dim. 28. 
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een zeer fierlyke Boom is, ongevaar zestig IL 

Voeten hoog, met een Stam van by de zestien OE 
Voeten omtreks , hebbende een dikke Afch- Hoorp- 

_graauwe Schors, welke, gekwetst zynde, een TUE: 
Vogt uitgeeft , dat door de Zonnefchyn geel , „12 
hard en zo broofch wordt als Glas. De Bladen 
zyn rondachtig gefpitst, dik en glad, gefteeld, 
een Span Jang en een Hand breed, van boven 
groen „ van onderen geelachtig, bitter van 

Smaak , doch zonder Reuk, De Bloemen , Zon- 
nefchermswyze vergaderd , beftaan uit vyf dik- 
ke, witte Blaadjes, in ’t midden een menigte 

Meeldraadjes hebbende , van een aangenaame 
Lelie- Reuk, doch bitter van Smaak. De Vrug- 

ten , naar Walnooten in de Bolfter gelykende, 
zyn langwerpig rond „ van onderen fimaller en ° 
aldaar met de Onee gen Kelk gekroond , van 

boven als gezegd is, gedekt met eene groote 

Pit, ndar een Amandel gelykende, welke bitter 

js en famentrekkende. De Boom groeit overal 
aan de Kust van Malabar , is altoos groen, 

brengt jaarlyks Vrugten voort , en blyft, zegt 

men, wel driehonderd Jaaren vrugtbaar. Van 

de Stammen der jonge Boomen maakt men 

Masten, en van die der oude Boomen, door 

uitholling , Vaartuigen, welke wel zestig Man 

voeren kunnen. De gedagte Harst, uit den 

Stam, Wortel, Vrugten, voortkomende, dient , 

als zy in Olie gefinolten is, in plaats van Pek 
of Teer, en ftrekt ook tot een zeer goeden 

Wond. 
Il, DEEL, II, STUK, 
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Weond- Balfem „ komende , zo ’t fchynt, veel 
met de Gom Animé overeen (*). 

CARYOPHYLLUS, Kruidnagelboom. 

De Kenmerken van dit Geflagt zyn eenvou- 
dig. De Bloem is vierbladig, de Kelk in vie= 
ren gedeeld en dubbeld : de Vrugt een Bezie 
met één Zaad , voortkomende van het Vrugt- 
beginzel onder de Bloem. 

Maar ééne Soort, wederom „ is híer van op- 
gegeven (1) , welke den gewoonen Kruidnagel- 

Boom uitmaakt, en tevens den Wilden begrypt. 
De natuurlyke Greeyplaats van dezelven is op 
de Molukkes , in een heete , drooge , ja byna 

verfchroeide Grond , welken die Eilanden heb- 

ben. Deeze Grond is bun zo eigen , dat menze 
op andere plaatfen niet heeft kunnen voortkwee: 
ken; ten minfte tót die volkomenheid niet 

brengen als op Ambon en daar omftreeks. Dit 
heeft de Nederlandfche Oostindifche Kompagnie , 
nu omtrent anderhalve Eeuw, in bezitting doen 

blyven van deeze Goudmyn der Speceryën (}). 
Ik 

(*) In Notis ad Hare, Malalarizum, 

(1) Caryophyilus. Syst. Nat, XII, Tom. II, Gen. 669. pe 

365. Horre. Clif. 207. Mat. Med. 26. Caryophyllas Aroma- 

ticus fractu oblongo. C B. Pin. 410. Caryophyllus Aromaticus 

ind. Orient, Fruétu clavato monopvreno. PLUK. Ala. 8s. T. 

rss. £ 1. Caryophvllus. Crus. Exot. 16. RuMmPH Amb, IL. 

Pim Ti 1 5025 36) Borm, Fb Mad: Jaar: 

(Ì) In ’tijaar 1627 ís de Ed. Kompagnie eerst volkomen 

in t bezit geraakt van den Nagel- Handel, 
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Ik moet de Hiftorie van deezen Boom kor-. IL 
telyk ontvouwen. Meer dan agthonderd Jaa- re 

ten zyn de Kruidnagelen bekend geweest, De Hoorn- 
Arabieren fpraken ‘er reeds van in de Lignde 55 

Eeuw. De Chineezen , al vroeg gedagte Ei- pk Bin. 
landen bevaarende , bragten dezelven, die one 

der de Ingezetenen , wegens de hitte van ’ 
_ Klimaat, in geen achting waren, van daar in 

hun Land , en ontdekten de waarde van deeze 
Specerye. Zy verhandelden die, naderhand , 

aan de Spanjaarden en Portugeezen , welke de 
Nagelen ín Europa overvoerden , en dezelven 
tot een hoogen Prys vertierden aan de En- 
gelfchen en Nederlanders. Toen Koning Puar- 
Lips onze Natie en Engeland , in het ftuk van 

__Koophandel , geheel de wet wilde ftellen, na, 
men de onzen het befluit, om zelf Speceryën 

te gaan haalen uit Oostindie , en zy maakten 

zig, in 't voorst der Zeventiende Eeuwe, ge- 
heel meefter van de Molukkifche Eilanden, en 

in ’t byzonder van Mackjan of Machian , dat 
voor de Moederplaats der Nagelboomen gehou- 

den werdt. Op Ambon, alwaar die door de 
Portugeezen in menigte geplant waren , heeft 
zig onze Natie, na dat dit Eiland hun ontwel- 
digd was , federt wel het voornaamfte geves- 

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

lukkes aan zig te onderwerpen , is het onze 

Oostindifche Kompagnie gelukt, de Engelfchen 
buiten dien Handel te houden ; inzonderheid 

door de Nagelboomen te vernielen op alle 

dees 
Nl. DEEL, Ill, STum 
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deeze Eilanden , uitgenomen vier „ te weeten 

Ambon, Omo, Anemo en Nasfelau (*) , welke: 
een genoegzaame veelheid , ja veel meer dan 

genoeg tot den Nagel- Handel der gedagte Ed. 
Kompagnie , in Europa, uitleveren (tf). Te 
gemakkelyker kan men deeze Boomen uitge- 
roeid houden, om dat die op hunne Groeiplaats 
zeer kiefch zyn, willende niet tieren in de Gee 

bergten , maar alleen aan den Omtrek- en op 
een bekwaamen afftand van het Strand ; daar zy 
geen aandoening hebben van de Zee-Lugt. Op 
de groote Eilanden , Java, Borneo, en zelfs in 
dat gedeelte van Celebes, ’t welk Makasfar ge- 
noemd wordt ‚zyn wel de Plantfoenen overge- 
bragt , doch zy droegen ‘er geen Vrugt. Zo is 
dan. de Groeiplaats van deeze Specery tot den 

Molukfen Archipel, beooften Celebes, bepaald. 

De Nagelboom is te tellen onder de fierlykfte 
Boomgewasfen. Hy gelykt in Loof en Kroon 

naar den Laurier, doch wordt wel zo groot als _ 
een. Beukeboom. Doorgaans verdeelt zig de 
Stam „ vier of vyf Voeten boven den Grond , 
in eenige dikke Takken; geevende overal dune 

ne 

(*) RumrHius noemt deeze drië Eilandjes , die men 
als tot Banda behoorende aanmerkt , Oma, Honimoa en 

Nusfalaut, Dit zullen waarfchynlyk de oirfprongelyke of In- 
diaanfche naamen zyn. De hier van my gebruikte, naar de 

Hallandfche Uitfpraak gefchike, zyn uit BARCHWITS , Oostind, 
Reifebefchreibung , Chemnits 1730 ‚ in Odavo, ontleend. 

(Ì) In één Jaar heeft men 2 millioenen Hollande Ponden 

Kruidnagelen , op Ambon , ingeoogste RUMPH, 
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ne Takjes uit, die met elkander eene piera- Le 
miedswyze Kroon maaken. Het Hout is hard in 
en de Takken zyn taay. De Bladen komen Hoorpe 

jn gedaante veel met de Laurierbladen over-*Tö& 

een , doch zvn langer gefteeld, aan de kanten KEN 

effen, geenszins gekarteld , aan de onderzyde 
gebrachdis, aan de bovenzyde hoog groen, en 
zo glanzig, als of ze met Gom beftreeken wa- 
ten. Dat zy fimaller zouden zyn dan de Laue 

rierbladen „ gelyk de meeften willen, blyke my 

niet. In Mey. komen aan deeze Boomen de 

jonge Bladen , die roodachtig of licht bruin 
zyn, uit, en kort daar na openbaaren zig, aan 
de enden der dunne Fakjes, Trosfen van Bloem- 

knoppen , die in de vierde Maand de figuur 

hebben van Kruidnagelen , naamelyk naar bo- 

ven allengs verbreedende en zig aldaar in vier 

punten verdeelende , waar tusfchen een rond 
Bolletje begreepen is. Dit Bolletje opent zig, 

en vertoont zeer kleine Bloemblaadies … 1waar 

tusfchen een menigte van Meeldraadjes begree- 
pen zyn; doch in anderen blyft het geflooten , 

en middelerwyl wordt de Nagel Vn EREE 

hetwelk het Kenmerk is om dezelven in te 

zamelen. 

Men ziet hier uit de reden der Nederduit-, ze Se 

fche benaaming van Nagel, in *t Latyn Cla- 
yus ; dewyl dit Schepzel eenigermaate gel ke 

naar een Houten Nagel, dien de Timmerlieder 
gebruiken, of naar cen kort flomp Spvkertie. 
De Chineefche naam is Fenehio , waar van de 

N= 
IL, DEEL TIL, STUK, 
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[. _Malcijers en Molukkanen Asjenke gemaakt heb- 
eb ben, en de Javaanen Chanke ; doch de regte 

Hoor»- inlandfe naamen zyn Boa Lawan , Boengoe La 

STUK, swan en Bugu Lawan , dat is een Vrugt of 
En Bloem die naar een Spyker gelykt, Men plagte 

ze in ’t Neerduitfch ook wel Groffels- Nagelen 

te heeten , volgens den Franfchen naam Ge- 

roffles en Cloux de Gerofle , ’t welk eene wver- 
baftering van Curyophyllus is. In ’t Engelfch 
noemt men ze Cloves, in t Spaanfch Clavo, 
in ’t Hoogduicfch Wurtz - Nagelein , dat is Spe- 
cery - Nagelen. 

Zonderling is ’t , dat zig in deeze onvolmaak- 

te Schepzels van de Vrugt des Booms deszelfs 
geheele Specery - achtigheid als geconcentreerd » 
bevindt, De Kruidnagelen , immers, door Vuur 

en door de Zonnefchyn fterk gedroogd, leves 
ren de kragtigfte Specery , mooglyk, die ’er in 

de Wereld bekend is, uic. Ik behoef van dere 
zelver nuttigheid in de Huishouding niet breed- 
voerig te fpreeken. In de Indiën gebruikt men- 

ze zeer weinig ; om dat zy zo heet zyn, en 

fchynt dus deeze Specery meest ten dienfte 
van de gemaatigde Lugtftreeken des Aardbo- 

dems gefchapen, In kleine veelheid geeven Zy 
de Spyzen een aangenaamen Geur en Smaak. 
Niet minder lekkerheid zetten zy de gedeftil- 

leerde Geeften of Liqueuren by, In de Ge- 

neeskunde dienen zy, zo uit. als inwendig, toc 
Hoofd-, Hart- en Maagfterking, mids men de 
grootheid der Gifte tot een Scrupel op zyn 

hoogst 
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hoogst bepaale, Meest echter is de gedeftil- 1, 
leerde of uitgeperfte Olie van dezelven in ge- ADE 
bruik, die de Nagelen in heetheid nog onein- Hoorp- 
dig te boven gaat. Voorts komen zy in ver. “TU 
fcheide famengeftelde. Winkelmiddelen. | 2 rt 
…… De Kruidnagelen zyn niet het onderfte van 
de Vrugt, gelyk fommigen zig verbeeld fchy- 
nen te hebben (*) , maar de Kelk met het in- 
geflooten Zaad of eigentlyke Vrugtbeginzel zelf, 
RumrPurus, immers, merkt aan, dat ’er wel 
eenig verfchil is tusfchen de Nagelen , die op 
Ambon groeijen; zynde fommigen wat groo- 

ter, anderen wat kleiner , en eenigen byna wit 
blyvende , die men van ’t Wyfje meent te 
komen : doch hy zegt uitdrukkelyk , dat men 
verkeerdelyk de gewoone Kruidnagelen van de 
Moernagelen , als of die elk van een byzonde- 
ren Boom , de eerften van het Mannetje , de 
anderen van het Wyfje Kwamen, met Av r- 

CENNA onderfcheidt ; aangezien op alle de 

regte Nagelboomen deeze Schepzels , indien 
menze niet afplukt, de Vrugten worden, het- 
welk de zogenaamde Moernagelen zyn. 

Na dat, naamelyk, de Nagelen , voorgemeld ,  Kruidna: gel - 
het Bloeizel , ’t welk by uitftek welrieken def Taks 

is, beftaande uit de Bloemblaadjes en Meel”! re al 
draad- 

c*) De Hypocarpiis , Clavis digtis , Caryophyllorum Aro- 

maticorum, Mirum hoc-Aromatis Indorum genus , majus et 

fere in fastigio Seminiferum , minus Semine carens , &ecs 
BOERH, Chem VOL. I p. 114. 

D 
1. Deen II, Srum» 
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iu. 
AFDEEL. 

XIIL 
Hoor p- 
STUK. 

Kruidna- 
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draadjes , afgeworpen hebben , dan openbaart 
zig in ’t Kroontje van de Nagel een Ringetje , 
en in dat Ringetje of Cirkeltje een klein week 
Puntje zegt RuMmrPurus: welk een-en andere 
ik thans ook in een Takje met Kruidnagelen 
en Bladen, dat ik in Liqueur bewaar; en hier 

in Fig. 1. Plaat XII, heb laaten afbeelden, 
zeer duidelyk befchouw, ’t Gezegde Puntje 
is zekerlyk het topje van den Styl en het Rin- 
getje misfchien het Honigbakje. Aan het zelf- 

de Takje bevinden zig ook eenigen met ronde 

Bolletjes , hoedanigen insgelyks voorkomen on- 
der de gedroogde Nagelen. Dit Takje moet 
dan geplukt zyn juist in die taat, wanneer de 
Nagelen ter drooging tot Specery bekwaamst 
zyn. Van beiden één neemende, en dezelven 
in de langte doorfnydende „ bevind. ik dat ’er 
van binnen het Zaadbeginzel „ onder aan dien 
Styl, in vervat is , en in het gezegde Bolletje 

de Bloem, zo dat deszelfs opening en fplyting 
de tweede Kelk moet maaken, die waarfchyn- 

Iyk afvalt. met de Bloem, . Sommigen , geloof 
ik, zullen gedagt hebben, dat de gezegde Bol- 

letjes de Zaaden waren , en uit dien hoofde 
is zullen de Kruidnagelen Hypocarpia zyn genoemd. 

geweest „dat is Voetjes van de Vrugt. 
Door naauwkeurige befchouwing van deeze 

doorgefneedene Kruidnagelen , onder het Mi. 
kroskoop , ben ik van het gezegde verzekerd 

geworden, Immers ik bevind in die met het 
Bolletje, gelyk by Letter A, hoe hetzelve in 

zy= 
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gyne bekleedzels , rondom den Styl, een me-_ IÌ. 
nigte van Meeldraadjes (Stamina) bevat , met bi 
rondachtige Meelknopjes ( Anthere) en heb Hoorp- 

zelfs tevens „ op het Glazen Plaatje , ook hetSTUE- 
Stuifmeel (Pollen) gezien. Daar uit is dan Bit 
blykbaar , dat die Bolletjes geen Zaadhuisjes 
zyn „ noch Zaaden van de Kruidnagelen, By 
Letter B vertoon ik de helft van den doorgee 
fneeden Kruidnagel zonder Knopje; die nevens 

de andere aan het zelfde Takje zat, Hier ziet 

men, hoe het Zaadbeginzel ( Ovum) reeds in 
grootte een weinig toegenomen is, en door 

een “klein. Buisje gemeenfchap met den Styl 
heeft ‚ „wiens buitenfte dikke Rok, omgefla= 
gen, ’£ gezegde Ringetje maakt, dat ik voor 
het Honigbakje houde, geevende aan zyn Rand 
de Meeldraadjes uit. ’t Is waar, dat hetzelve 

zig een weinig Vierkant vertoont , doch het 
verfchilt zeer van de vier ítyve Hoorntjes , 
welken de Heer LiNNeus aan het Vrugt. 
beginzel (Germen) toefchryft, als daar in uit- 

loopende ‚ beneden het Kasje van de Bloem (*). 
Men ziet hier duidelyk, dat het gezegde Zaad- 

beginzel van het Honigbakje , zo wel als van 
de algemeene Kelk , zynde het Germen. of 
Ovarium ‚ geheel is afgefcheiden „ hebbende al- 

leen 

(*) Germen oblongum magnum ‚ Corniculis quatuor tigidis 
patentibus terminatum , infra Receptaculum Floris. Stylus 

fimplex ‚Receptaculo quadrangulo infestus, Stigma fimplex, 
Gen. Plant. Ed. V. p. 231, 

Da 
II. DEEL, III, STUK: 
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IL. leen , door middel van een Steeltje, gemeen= 

REDER fchap met het onderfte en dus waarfchvnlyk 
Hoorp- met het Mergachtige des Booms: terwyl oog- 
STUK __{chynlyk de buitenfte Bast of Schors het Bloem- 
„ide bekleedzel , en de binnenfte Bast de Bloem- 
E blaadjes formeert, komende , dus, al het ove- 

rige der Vrugtmaaking uit het Houtige, Vaa- 

tige en Mergachtige van ‘den Steel, Takken 

en Stam voort, gelyk in de algemeene be- 
fchouwing van de Eigenfchappen der Planten 

is voorgedragen (*). Het Honigbakje kroont 
het Zaadbeginzel , en de gezegde Hoorntjes 

behooren tot de Kelk of ’t Vrugtbeginzel (Ger- 
men) , kroonende naderhand de Vrugt (Peri- 
carpiwm) welke het Zaad bevat (4). Hier is 
* immers waar , gelyk. TouRNEFORT zO 

dikwils gezegd heeft, Calyx abit in Fruêtum. 
DeMoer- Het eene blykt uit de Afbeelding van een 

nagelen. Bloem, uit RuMmrrmius by Letter C, den 

Stempel niet enkeld, maar als een Kruisje voor. 

ftel- 

(*) Zie het IL. DerLs 1. STUK van deeze Natuurlyks — 

Hiftorie, bladz. 77, 78. 
(T) De Heer LINNEUS zegt, in Phihfipbia Botanica , Pe 

93 „ Germen est Ovarium , guum contineat Seminum rudimenta; 

en laat ’er onmiddelyk op volgen, Pericarpium est Ovarium 

fecundatum. De Kruidnagelen zyn dan weezentlyk het Ova- 

rium, dat vervolgens het Pericarpium wordende , van zyn 

Ed. (in Gen. Plantarum) gezegd wordt, met de famenlui- 
kende Hoorntjes van het Germen gekroond te zyn; terwyl de 
vier Hoorntjes , welke zyn Ed. bedoelt , tot de Calyx of 

het uitwendige van den Kruidnagel, dat is tot het Germen e£ 

Vrugtbeginzel , behooren, 
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dende; het andere uit die van de zogenaamde Il, 

_Moernagelen, welke de Vrugten van den Kruid- von. 
nagel - Boom zyn, by Letter D. Ik heb ‘er Hoorp- 

zodanig één, uit myn Simplicie- Kas, gedroogd STUE- 
doen afbeelden , komende nagenoeg, en , wat het en. 
daar in begreepen Zaad E aangaat, volmaakt 
met de Afbeelding van RumePHrus overeen, 
Deeze Autheur merkt aan , dat wanneer de 

Nagelen, in die ftaat gelyk zy aan ons Takje 
voorkomen , nog twee of drie Weeken aan den 

Boom blyven , dezelven alsdan langs hoe meer 
uitzwellen, terwyl het Kroontje zig meer en 

meer famentrekt , tot dat zy eindelyk wel een 

Lid van een Duim lang en zeer dikbuikig 
worden , bevattende onder een dunne Schil een 

Zaad als een Koffyboon , ’*t welk door een bog- 
tige Streep, als ’t ware, in tweeën is verdeeld, 
Dit zyn de Anthophylli der Geneeskundigen , 
die maar weinige Speceryachtigheid bezitten, 

vallende het volgende Jaar van zelf van den 
Boom. Men kanze ook, ryp zynde, afplukken, 
en dan worden zy wel in Suiker ingelegd , cm 
op Zee tegen een kwaade Maag en ’t Scheur- 
buik te gebruiken, By de Javaanen en. Chinee: 
gen maakt men ’er gebruik van tot Tover 

middelen, SALMAS1Us oordeelt met reden, 
dat men deeze Moernagelen veeleer Caryoplyl- 
li, en de regte Kruidnagelen Anthophyli, als 
nog in ’t bloeijen ftaande. wanneer zy geplukt 
worden „ behoorde te noemen, Doch de ge- 

woonte moet ons hier , gelyk altoos , de wer 

Dg {tel 
IL DEEL, Ill Stug, 
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IN. ftellen, Zeer duifter zyn derhalve by W Erin. 

AFDEEL, Mm aNN, op Plaat Nomm. 324, de Bloemen van 
Hoorp- den Nagelboom als de -Moernagels voorge- 
STUKe {teld 5 doch dit wordt door de befchryving op- 

____gehelderd, 

Konings- Behalve de gewoone zyn ’er die men Ko- 
Nagelen. nings = Nagelen noemt, in ’t Maleitfch Tsjenke- 

Radja , in ’t Latyn Caryophyllus Regius. De 
eenige reden dier benaaming is, dat zy by de 
Koningen en Vorften der Indiaanen in onge- 
meene achting waren, wegens haare zeldzaam- 
heid, Men hadt ’er , naamelyk, maar één of 
twee Boomen, en wel op het voorgemelde Ei- 

land Mackian, de Moederplaatfe der Kruidna- 

gelen, van gezien, ’t Verfchil der groeijing is 
groot , dewyl zig aan de enden der Takjes ge- 
fchubde Aairen in plaats van Nagelen, of met 
een foort van Nagelen daar tusfchen vervat , 
vertoonden; des men alleenlyk dezelven hieldt 

voor een misgewas of monftreus voortbrengzel, 
gelyk zig aan eenen Boom ,op de Kust van Hitoe 

in ’t jaar 1693 vertoonde, die in plaats van Na- 

gelen alleenlyk zulke gefchubde Aairen voorte 
bragt , niettemin fterk van Smaak en Reuk, 
Zou dit ook van den Ouderdom dier Boomen 
afkomftig kunnen zyn? Hoe ’t zy, men vindt 

?er onder den naam van Caryophyllus fpicatus , 

die de Indiaanen Tshinkas Popoua heeten , by 
Prso gewag. van gemaakt. De Indíaanen ry- 
gen deeze Aairen aan een Touwetje , om ze 

wegens. den aangenaamen Reuk als Ringen aan 
| de 
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de Armen te draagen. De Konings- Nagelen He _ 

zyn in t* Werk van WEINMANN, op Plaat N. Arkel 
325, zo veel uit de befchryving derzelven Hoorn 

blykt, zeer wel vertoond.’ ak 
Men vindt in de Bladen , Schors, het Hout, wilde 

de Wortels en Vrugten van den Ambonfchen ae 

Kruidnagel - Boom , ook wel eenige Reuk, 
doch op ver na de kragt niet van de Kruidna- 
gelen. Even zo is het gelegen met den W4l- 
den. Nagelhoom , die voorkomt op alle de Spe- 
cery- Eilanden. Hy verfchilt in geftalte weinig 
van den tammen of regten Nagelboom, doch 
evenwel zo veel , dat men hem daar van kan 

onderfcheiden. Hy groeit wat hooger, door- 
gaans met een enkelen Stam opfchietende en 
heeft een breeder Kroon. De Bladen zyn groo- | 
ter , en groeijen niet by Paaren volmaakt in ’ 

kruis , maar fcheef, Gewreeven zynde , heb- 

benze eene wilde Nagel - Reuk met eenige Zuur= 
te gemengd , waar aan zy kenbaar zyn, De 
Schepzels komen ook aan Kroontjes voort , maar 
veel minder in getal en hebben eenigermaate de 
figuur van Nagelen , doch zyn wel eens zo 
groot , met veel kleiner Hoofdje. De Bloem- en 
Vrugtmaaking verfchilt weinig en de Vrugten 

zyn ook een foort van Moernagelen , maar met 
een Bolfter, die Vleezig is en zuurachtig, ge- 
Iyk de Wilde Jamboezen hebben. Deeze 
worden aan de Vogelen tot Spyze overgela- 

ten , die naar dezelven , zo wel als naar de 
regte Moernagelen , zeer gretig zyn , en dus 

Da door 
il.,.DFEL, Ille STUKe 
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door middel van de Korrels of Zaaden, die zy 
met den Afgang loozen , zo wel de wilde als 
de tamme Naágelboomen voortplanten. 
Sommigen willen , dat deeze Wilde door 

verbastering uit den tammen Nagelboom ont- 

flaat , waar van RuMmrPHius niet vreemd 

fcheen te zyn. De regte Kruidnagelen zyn 
wel eens met die van den Wilden Boom vere 
valfcht geworden, Mooglyk zyn die Nagel- 
boomen , welken men, aan de Vaste Kust van 

Indie, op Madagaskar en elders aantreft, van 

dergelyken aart. Ten minften worden die , welke 
PLUKENET1Uus noemt Kruidnagelen van een 

flaauwe kragt van Malabar , met Blad en 

Bloem zeer groot , hier thuis gebragt. 

SYMPEOGCOS. 

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

Maar ééne Soort komt ‘er ín voor (1), 
welke den bynaam van Marteniekfe voert, om 
dat zy op dat Eiland door den Heer JA c- 
QUINis waargenomen, Het was een Takkige 

| Boom ; 

(1) Symplocos. Syst. Nat. XII. Tom, II. Gen. 677 , vag, 

369. JACQ Amer. 24, Hif?. 166. Tab. 175. Fig. 68. Cofer, 

LOEFL. Jsin. 309, 
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Boom , van vyfentwintig Voeten hoogte, welke II, _ 
de Bladen Eyvormig, fpits, Zaagswyze Betd, DEEL: 
glad, Lederachtig, gefteeld , in eene onbepaal- Hoorp=. 

de plaatzing heeft, de Bloemen wit, van ReukSTUK. 

als die der Haagedoorn. Zy beftaan uit vyf 
Blaadjes, die als een Pypje famengevoegd zyn, 
bevattende een menigte van Meeldraadjes in 
drie of vier ryên aan het Pypje van de Bloem, 

van binnen , in ’t ronde aangegroeid , worden= 

de de onderften allengs korter. Zy voegen, 
door hunne inplanting , de zyden der Bloem- 
blaadjes zodanig famen , dat ’er de Bloem als 
eenbladig door wordt, niettegenftaande zy vyf- 
bladig is, De Vrugt hadt zyn Ed. niet ge. 
zien, 

Hier toe wordt een Gewas betrokken , by 
de Indiaanen van Pirimi in Zuid. Amerika Co- 
fer genaamd , het welke de Heer LorrrLing 
aldaar waarnam , als zynde een Boomachtige 

Heefter , met langwerpige Bladen , hebbende 

eene Pypachtige Kelk , die tweetandig is, en 
vier Bloemblaadjes , langwerpig en overend 
ftaande , benevens twintig Meeldraadjes , in vier 
Bondeltjes of ryën verdeeld, een weinig korter 
dan de Bloem, die fchoon wit is van Kleur. 

Het fchynt my derhalve met dat Marteniekfe 
weinig overeenkomst te hebben. 
De Boomen , die Veelmannig zyn en maar 

éénen Styl of Stempel hebben , thans door 
my befchreeven zynde, gaan wy, dewyl ’er 

onder de Twee- en Driewyvigen geen voor- 

D 5 ko. 
14, DEEL- IX STUKe 
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IL komen, tot de WVierwyvigen over. Van dezel- 
ADEEL. ven zyn geen andere bekend, dan de twee 
Hoorp- volgende Geflagten, 
STUK, 

U ET RACE RtA. 

De Kenmerken zyn , een zesbladige Kelk 
en vier Zaadhuisjes , welke de vier Hoornen 
maaken , daar dit Geflagt zynen naam van heeft, 

IL. De eenigfte Soort (1), daar van bekend , 
Tetracera volk voert den bynaam van Wolubilis, om dat het 
Breedblad- een Klimmend Gewas is, wordende van Pr v- 
Boom, . 

KENETIUSs getyteld , Amerikaanfche Boom, 
naar de Winde gelykende , welke by de Inge- 
zetenen van Barbados de Breedblad- Boom heet, 
met Zaagswys getande Bladen. Hier toe be- 
trekt LiNNEUs den Amerikaanfclhen Beu« 
keboom , met zeer groote Olme - Bladen , en 

vierdubbelde Zaadhuisjes , van dien zelfden 
Autheur. De Heer BROWNE, die hem Te- 
tracera genoemd heeft , geeft ’er groote Spa- 

telswys’ ovaale Bladen , met een Punt, aan , en 

by SLOANE komt dit Gewas voor, onder den 
naam van zeer groote , misfchien Pruimdraagen- 

‘de 

(1) Tetracera. Syst. Nat. XII. Tom. II. Gen. 683. p. 371. 

Hort. Cl. 214. Petra Floribus fpicatis, fcabris Lauri foliis. 

Amm. Herb. Tetrâcera Foliis amplis ferratis obovatis &c. 
BROWN. Jam. 2ss. Fagus Americanus &c. PLUK. Awmalth. 

87. Arbor maxima forte Prunifera &c, SLOAN. Fam. 184 

Fijt. U. p. 130. RAj. Dendr. 43. Arbor Americana Con- 
volvulacea êcc. PLUK. Alm. 48. T. 146. É. 5. 
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de Boom, die een Hennipachtigen Bast heeft, II, 

met zeer lange en breede Bladen, Het was Arprers 

een zeer groote „ hooge , wyd uitgefpreide 7 

„Boom , mee veel voorgekomen in digte Bos-sTux. 
fchen op *t Eiland Jamaika, Zyn Ed, vermoe- 
den, ten opzigt van de Vrugten, fchynt echter 
geen plaats te hebben , dewyl die, de gezegd 

is ‚ tweehoornig zyn. 

CARYOCAR. 

Dit nieuwe Geflagt, door den Heer ALra- 
MAND aan den Ridder opgegeven, heeft de 
Kelk in vyven verdeeld , gekleurd , met de 

Slippen ftomp , holrond, afvallende: vyf Bloem- 
blaadjes, die ovaal , holrond en groot zyn: veel 
Draadachtige Meeldraadjes , met langwerpige 
Knopjes. Het Vrugtbeginzel is rond , met vier 

Stylen (fomtyds minder) en ftompe Stempels , 

wordende een Vleezige Pruim , die Klootrond 
en zeer groot is, met vier driekantig ovaale 

Nooten , weike Netswyze gefleufd zyn , be- 
zwangerd, 

De eerigfte Soort (1), die den bynaam van 

Nootdraagende voert, is een hooge Boom met nr, 
Nootdaa- 
gende. 

drievoudige Bladen 3; de Kelk en Bloemen 

paarfch. Dezelve draagt Vrugten van grootte 
als eens Menfchen Hoofd , waar, van de Pit- 

ten 

(1) Caryocar. Mantis/. alt. p‚ 154 , 247. 

U, DEFLe II, STUK, 

XII. 

OOFD> 

I. 
Caryocar 

zferum. 
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ten eetbaar zyn en fmaaken als Amandelen. De 
AFDEEL, Groeiplaats is aan Rio de Berbice en te Ess 

XI. 

Hoorp- feguebo. 
STUK 

DE 
Dillenia 

Indica. 

Onder de Vyf- en Zeswyvigen van deeze 
Klasfe geene Boomgewasfen voorkomende, gaan 
wy tot de Veelwyvigen , dat is die zo wel 
veele Stylen als veele Meeldraadjes hebbca , 
over, Het eerfte daar onder voorkomende 
Geflagt is. 

DILLEN zrA. Roos- Appel Boom, 

Dus genaamd naar den geleerden Dt Lr e- 
NIUS , door wien, uit Duitfchland afkomftig, 

de Planten van den vermaarden Kruidhof van 
den Heer SurRARDs te Eltham in Engeland , 
zo pragtig aan ’t licht gebragt zyn, buiten en 

behalve zyne andere Kruidkundige Werken 3 
gelyk den Lyst der Kruiden , die omftreeks 
Gicsfen groeijen , enz. | 

Behalve de Veelman- en Veelwyvigheid , 

voorgemeld ‚ maakt eene vyfbladige Kelk en 

Bloem , benevens veelzaadige Huisjes, die fa- 
mengegroeid en met Pap gevuld zyn , de Ken- 
merken uit 

Maar ééne Soort, wederom, kwam in het- 

zelve voor (1), welke den bynaam van Judica 
e . AA . \ 

Oostin- heeft , als in de Oostindiën huisvestende. Zy 
difche. 

voert 

(1) Dillenta,. Syst. Nat. XII. Tom. II, Gen. 688. p. 373. 

Hort. 
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voert by Rumrpurus den naam van Son- IL 
gium ‚ in ’t Neerduitfch Roos- Appel Boom „ADE, 
om dat de Vrugt, die Appelachtig is , niet Hoorp- 

kwaalyk naar een geflooten Peonie- Roos ge- STUK 
Iykt. Op fommigen van de Oostindifche Ei- brite 
landen komt hy voor , hebbende eenen Stam 

van omtrent twee Voeten dik, Aan de Kust 
van, Malabar , daar de Indiaanen hem Syalita 
noemen, bereikt hy wel de hoogte van veer- 

tig of vyftig Voeten, De Bladen zyn lang- 
werpig , een Span lang en een Hand breed , 

donker groen , van boven glanzig , fterk ge- 
ribd, en aan de kanten fcherp, doch grof, ge- 
tand. De Oostindifche heeft de WBladen veel 
grooter , aan jonge Boomen by de twee Voe- 
ten lang, en wel een Span breed, leder Blad 
komt uit een foort van Beursje voort, dat zig 

in tweeën opent. De Bloem -is een ronde 

Knop, uit zes Lederachtige Bladen beftaande , 
welke een menigte Meeldraadjes influiten , die 
het Vrugtbeginzel , dat uit veele Stylen be= 
ftaat , omringen, Als deeze Bloem, die veel 
naar een witte Roos gelykt , en niet minder 
aangenaam van Reuk is, eenige Dagen gebloeid 
heeft, dan fluiten de Bladen zig, in plaats van 
af te vallen , en blyven geflooten , binnen de 

| Bla- 

Hort. Ciâff. 221. Songtum. Rumer. Amb. II. nm Teias. 

Syalita, Hort. Mal. III. P. 39. T. 38, 39. Raj. Hijt. 1707. 

Malus Rofea Malabarica, Syalita dia, PLums. Mant. 1249 
BuRM. Pl. Ind, 124. 

ke DEEL, III, STums 
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Bladen van de Kelk, tot dat de Vrugt ryp 18 
geworden „ als wanneer zy zig voor de tweede 
maal openen, en dan op nieuws als een Roos; 
die de Vrugt , uit veele Zaadhuisjes beftaande , 

Roos-Ap-in ’t midden heeft, vertoonen. Dit doet veelen 
pel Boom. 

van de Inlanders zig verbeelden , dat deeze 

Vrugt voorkomt zonder Bloem. Het binnenfte 
Vleefch , de grootte hebbende van een gee 
fchilden Oranje - Appel, en op dergelyke manier 
in veele , gemeenlyk in twintig Stukken, ver= 
deeld , is hoog geel en Slymerig, bevattende 
ieder deel omtrent agt Zaadkorrels, Deeze 
Appelen , ongeopend , gebruiken zy even als 
zuure Limoenen , om de Saus van Vifch fimaa- 
kelyk te doen zyn. Als dezelven zig aan den 
Boom geopend hebben, is ’t een blyk van 
hunnerypheid ‚en dan wordt dit Sappige Vleefch, 

dat rins of zuurachtig is, zo raauw als ingepe- 
keld , van de Inlanders tot eene verfnapering 
gegeten. } | 

Een andere Soort van dit Geflagt fchynt, zo 
de Heer LiNNeus thans aanmerkt, te zyn 
de Sangius van RuMeruius (*), welke door 
deezen Autheur gezegd wordt, Mannelyk en 
Vrouwelyk te: zyn , alzo de eene Boom alleen- 
yk Bloemen, de ander Vrugten draagt. Voor 
het overige zou dezelve weinig van den befchree- 
venen verfchillen. Hy behoort mede tot de 

hoo: 

(*) Aat. IL. T. 46. ex AulFuario. Zie LINN. Jant. al: 

bera 
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hooge Woudboomen, De Vrugten van het II 

Wyfje hebben van buiten vyf rondachtige lee 
zeer dikke, holle Bladen , die zig opehende Hoorps 

eenen Appel vertoonen , van gedaante als een STUKe 
gefchilden Sinaas- Appel, doch wel zo groot als hija 
een Pompelmoes , en dewyl de buitenfte Blae 
den gekleurd zyn , waar binnen deeze Appel, 
als een Hazelnoot in zyn Bolfter, of gelyk 
de Braamboozen in haar Kelk , vervat is, zo 

geeven zy den Boom een fchoon aanzien. 
Op Celebes heeft men ‘er drie veranderingen 
van. De gemeenften zyn geelachtig of van 

een Appelkleur: anderen witachtig en. deeze 
zyn taamelyk zoet: anderen zien roodachtig 
en deeze worden zelden raauw gegeten, we- 
gens haare zuurheid. Evenwel maakt de Land- 

aart hier in een groot verfchil, Op Java wore 

den ze mee{t voor de Zwynen gelaten. Men 

heeft ’er , die van de Boomen vallende zeer 
lekker zyn. Op Makasfar noemt menze Boe. 
boeken , om dat het Hout veel van Wormen 
wordt doorgevreten ; doch Roos- Appels is de 
gemeenfte en befte naam. | 

LIRIODENDRON. Tulpenboom. 

De Geflagtnaam is afgeleid van de gedaante 
der Bloem, welke ten deele naar een Lelie , 
ten deele naar een Tulp, of liever ook naar 
een Roos gelykt, 

De 
1, DEEL. III, STUK. 
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In. De Kenmerken zyn , negen Bloemblaadjes é 
BEDEL, vervat in eene driebladige Kelk; de Vrugt 

Hoorp- Pynappelswyze als uit Schubben famenge: 
REET hoopt: 

Twee Soorten komen ’er in voor , als volgt. 

(1) Tulpenboom met gekwabde Bladen. 

ï Zeer bekend is dit Noord - Amerikaanfche 
„,Etder Gewas geworden , door zyne voortplantinge in 
piftra. _ ONS Wereldsdeel. Men vindt, door den be» 

Ee roemden HERMANNUSs Onderden naam van 
Virginifche Tulpdraagende Boom, mooglyk al- 

lereerst , de Afbeelding daar van uitgegeven ; 

doch alleen met de Bladen , hebbende die Hoog. 
leeraar ‘er de Bloemen niet van gezien. Uit 

Zaaden , door den Okxfortfchen Hoogleeraar 

BosarTus aan hem gezonden, maakte zyn 

Ed. de gisfing , hoedanig de Vrugten mogten 
zyn ; maar dezelven kwamen niet op. Men 
hadt toen reeds, onder dien naam , in de Leide 

fche Akademie - Tuin een Boom van meer dan 

eens Mans langte , welke federt tot een taamelyke 
grootte 

C1) Täriodendron Foliis ovatis. Syst. Nat. XII. Gen. 685, 
p. 373. Hort. Cliff. 223. Hort. Ups. 154: GRON. Virg. bo. 

ROVEN Lugdbat. 494. KALM. Itin. IL. p. 322. TREW. Ebret. 

T. ro. Tulipifera Arbor Virginiana. HERM. Lugdbat. 612. T. 
613. Tulipifera Virg. tripartito Aceris folio. PLUK. Alm. 375. 

T, 117. f. 5. & T. 248. f. 7, CATESB. Car. 1, T. 48. SELIGMá | 

Vig. 1. B. Pl. 96. Ray. Hiff. 1798. B, Tulipifera Carolinia- 

na, &e. PLUK. Alm. 379. T. 68. fe 3 
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grootte is gekomen, welig tierende in de vaste IE 

Grond. Die, welken ‘hy zo groot als een Ocker- eg an 
Rooten-Boom ; in den jaare 1683, op een Lust- Hoor 

plaats buiten Londen gezien hadt, en daar reeds” "®%e 
over de twintig Jaaren was geweest, droeg ook? ed 
geen’ Bloem noch. Vrugt. 

Men vindt ’er ‘thans, onder den naam van 

Liriodendron met hoekige geknotte Bladen , een 

zeer fchoone Afbeelding van , met de Bloem 
en Vrugt, in de uitmuntende Verzameling der 
Tekeningen van den Heer Eure Tr, door wylen 
den Roomfch Keizerlyken Lyf- Arts, Drew; 
en in ’t Werk van W EINMANN ene taap 
melyke met de Bloem, doch die van C A- 
TESBY, thans ook in ’t Werk van Sr rror 

MANN over de Vogelen „ is niet zeer fraay , 
hoewel mooglyk- niet minder naauwkeurig, wat 
de -Geftalte-der Bladen aangaat, welken P Lu- 

KENETIVS by de Bladen van Efchdoorn, in 
drie-Kwabben verdeeld , met ‘de middelfte als 

afgefneeden , ‘heeft vergeleeken.. Gezegde (Cas 
TESBY metkt aan, dat de Bloem meer naar die 

van de. zogenaamde Kievits- Eijeren- Plant , 
dan naar Tulpen of Leliën zweemt. Uit zyne 
Afbeelding weet ik niet, wat oordeel daar over 
te vellen. Hy merkt aan , dat het een zeer 
groote Boom wordt , hebbende dikwils den om- 

trek van dertig Voeten. Dit moet men niet 

van de ‘Kroon , maar van den Stam verftaan , 

syaar uit de Wilden zo wel als de Europeaanen 
OE …__ úa 

JA, DEEL. III, STURe 
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U. in Noord - Amerika , veelal hunne Kanoos of 

ne an Schuiten maaken, door den Stam uit te hollen, 
Hoorp- gelyk de Heer KarM aanmetkt, fpreekende ’er 
EDE Caldios’ vaan 
ze ‚ De Tulpenboom groeit, overal, in de Wil 

pe Oelen van dit Land (%), De Kruidkundi- 
„gen noemen hem Liriodendron en den Tulp- 
» draagende Boom; dewyl zyne. Bloemen, -zo 

wel wat de-grootte als de Kleur en het uit= 
‚> wendige fatfoen dangaat , eenigermaate naar de 
» Tulpen gelyken. De Sweeden geeven ’er: den 
‚‚ naam van Kanoetra , of by. verkorting Kunutra 

;) dat ís Kanoos= Boom, om de gezegde reden; 
‚‚ aan: maar ‘van de Engelfchen , in Penfylvanie „ 

s, wordt hy alleenlyk Poplar, dat is Popelier; 
» geheten. Men houdt hem voor denvhoogften 
s en dikften onder alle Boomen van Noord - Ame- 

rikas en wil dat hy onze grootfíte-Boomen in 
„> Europa in hoogte zoude evenaaremw 5 doch de 
») Witte Eiken en Dennen, zelfs hier te Lande; 

5) Zullen hem niet veel wyken,- t’Is-ondertus= 
ss fchen zeer bevallig in ’t Voorjaar , of in’t laatst 
s van Mey, wanneer hy in volle bloefem ftaat ; 
» een zo grooten Boom, twee Weeken lang, 
s) geheel met Bloemen bedekt te zien, Zyn Loof 

» heeft iets byzonders, ’t welk de Engelfchen 
“3, dee 

32 

(*) Penfylvanie naamelyk. Carzsny- merkt aan’, dat dee 

ze Boom in de-meefte ftreeken voortkomt van Noord - Ame-* 

tika, van den Zuidhoek van Florida af, tot in Nieuw-En- 
geland toe. 
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„ deezen Boom sop eenige plaatfen, Oud Wijfs „ Le 

„> Hembd doet noemen. Men gebruikt zyn Hout ar ij 
„ tot veelerley Timmerwerk , van het kleinfte af , Hoorp- 
„‚ tot'het grootfte toe, Daar worden Balken ;°7e%* 
„ Planken, Ribben, Latten van gezaagd; Dys- dn aid 
… blokken ; Houten Bakken, Lepels van gemaakt ; 

„> het -dienttot Kiften , Kasfen en allerley Schryn- 
„> werk. Ik heb een taamelyk groote Koornfchuut 

5» gezien, die met alles en alles gebouwd was van 
v> een eenigen T'ulpenboom, Een groot gebrek, 
» echter; is et in , dat het „naamelyk, gelyk ons 
> Vuuren-Hout, doorde nattigheid {terk uitzwelt 
„sen door de droogte dan. wederom geweldig barst 
en fcheurts Men heeft het tweederley?, geel 
‚, achtig en wit van Kleur. De Bast of Schors 
„ kan in ongemeen dunne Blaadjes, gelyk het 
„‚ Moskovifch Glas , gefcheiden worden. De Bla= 
> dens gekneusd , worden tegen Hoofdpyn om ’ 
„ Hoofd gebonden. Aan Paarden , met Wormen 
„> geplaagd , worde. het Poeijer van de Schors 
‚> droog ingegeven. Veelen verbeelden zig ook , 
„ datde Bast der Wortelen, tegen de Koorts 
» niet minder dienftig zy , dan de Kina. De 

», Boom groeit zo wel op hooge als laage Landen, 
> doch, daar de Grond zeer nat is, wil hy niet 
„ wel voort” | 
De Bloemen van deezen Boom zyn groene 

achtig , van buiten geel en rood, van binnen 
gevuld met een menigte van hoog geele of Oran- 
jekleurige Meeldraadjes. Zy beftaan uit zes 

\ eld E 2 Nrse lau. 
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U. lange, fmalle , aan ’t end Spatelswys’ verbrees 
ÄrDeer. gende Bloemblaadjes, die, in eene Klokswyze 
Hoorpe figuur famengevoegd, de grootte en figuur byna 
STUK. vaneen kleine Tulp, of van de Kievits- Eijer- 
Talpe Bloemen hebben „ doch dikwils zig ook uitfprei- 

__den als een Roos. De Kelk is driebladig en valt 
eer af dan de Bloem , wier Meelknopjes , zeer 

fmal, op zyde gehecht zyn aan de Meeldraad- 

jes, en deeze omringen een pieramiede van fä- 

mengehoopte  Vrugtbeginzels , zonder Stylen s 
maar ieder een ronden Stempel hebbende. Daar 
is geen Vrugthuisje: de Zaaden zitten onder aan 
den Grondfteun van een platte Schub , byna ge- 
lyk in de Pynappelen famengevoegd , naar mel, 
ker Pitten zy ook wel gelyken. 

Als eene Verfcheidenheid ís door LiNNzus 
tot deeze Soort betrokken de Tulpenboom van 
Karolina , die de Bladen langer en hoekiger 
heeft, by PLUKENETIUS, waar van ik geen 
byzondere befchryving vind. 

beom. 

u. (2) Tulpenboom met Lancetswyze Bladen. 
Liriodsn- 

ee Deeze Soort is ontleend van den Boom , dien 
ee RuMmPHius noemt Berg - Sampacca of Wilden 

Sampacca - Boom , eigentlyk, volgens de Ma- 
leitfe ‘Taal, Trjampacca, een Gewas , daar men 

ook tamme Boomen van heeft, wier Bloefem 

Ons 

(2) Liriodendron Foliis lanceolatis. Syst. Nat. XII. BURM. 

Fl Jud. 124, Sampacca montana. RUMPH. „Amb. IL, p‚ 204. T. 69. 
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ongemeen lieflyk ruikt. De Wilde Sampacca, ÏL 
js hoog en regt van Stam: de-Bladen zyn van” xr. A 
figuur als die der Perfikboomen en ftyf : de Hoorp- 
Bloemen , van negen Blaadjes, waar van drie®… 
het Bekleedzel uitmaaken, zyn aan den Boom toom 
bleek geel , doch afgebroken worden zy ras 

. bruin, terwyl de onderfte helft wit blyft, van 
reuk als Mispelen. Het middelftuk wordt een 
enkele Vrugt, van grootte als een Pruim , doch 
uit Schubben famengefteld ; zo dat de rype Vrugt 
in omtrent twintig Huisjes van één valt; ieder 
een platten , rooden Korrel verbergende. Het 

Hout der oude Boomen geeft , wanneer men 

‘er in kapt , een aangenaamen Reuk, daar de 
Indiaanen Oliën en Zalven geurig mede maa- 
ken. Dit is het voornaamfte gebruik dat men 

van deezen Boom heeft, die in het hooge Ge- 

bergte der Eilanden van Oostindie , doch zeld- 
“zaam, groeit. 

MACNOL TI A 
‚ } G 4 

De Kenmerken van dit Geflagt, dat zvnen 
naam van den beroemden Kruidkundigen Mac- 
NOLIUS , Hoogleeraar te Montpellier, heeft , 

zyn, een driebladige Kelk en negen Bloemblaad- 
jes : de Vrugt beftaat uit tweekleppige gefchub- 
de Zaadhuisjes met uithangende Besfen, die het 

Zaad bevatten. 

Vier Soorten komen van hetzelve voor, altes 

maal in Noord - Amerika groeijende , als volgt. 

E 3 (1) Mag: 
IL. DEEL, EIL, STUK, 
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PG 

IL (1) Magnolia met Lancetswyze. aanblyvende 

ArDEEl. Bladen, 
XII. p 

Hoorp- 
STUK. De Bloem van deeze Soort is de allergroot- 

wie Se ‚tte onder al het Geboomte ‚ zo de Heer Lin- 

grandiflo- Naus aanmerkt. Een keurlyke Afbeelding van 
Grootbfoe- dit fraaije Gewas vindt men ‘in ’t gezegde Werk 
mige. van EnrrET door TRrrw , waar uit blykt „ « 

dat de Bladen van onderen geelachtig ros zyn, 
Men geeft ’er , in zekere Verzameling van En- 
gelfche gekleurde Plaaten , Laurierkers- Bladen 
aan. Het is een ongemeen groote , Roosach- 
tige, witte Bloem , welke hetzelve verfiert 5 
hebbende , volgens de Afbeelding , meer dan 
een Span of by de tien Duinen middellyn , 
met Bloembladen van byna een half Voet lang 
en een Hand breed, Het groeit in Florida 
en Karolina. 

Ee (2) Magnolia met langwerpig Eyronde van 
Magnolia. onderen blaauwachtige Bladen. 
glauca. 
Blaauw bli Dat 
dige. ” 

(x) Magnolia Foliis lanceolatis perennantibus. Syst. Nat. 

XII. Gene 6904 P. 373, Magn. Fol. lanceolatis perfiftentibus 

„&c. MILL. Diit, T. 172. Magn. altis(ima Flore ingenti can- 

dido. CaresB. Car. Il. pe. 61. T. 61. M. maximo flore, 

TrEw. Ebret. T, 33. Magn. altisfima Laurtocerafi folio , 
Flore ingenti candido. Amon, Angl, T. 14, 

(2) Magnolia Foliis ovato -oblongis, fübtus glaucis. Syst, 

Nat. XII. Magn. Foliis ovatoe=lancealatis, Mort. Cliff. 222. 

GRON. Virg. 61. KALM. Jf, 11. vk 324. Magn. Lauri folio 

“fubtus albicante, Dir. Eith, T. 168. f. zo5. CATESE. 
Care I, T. 39. SELIGM. Pet Ie z. Fl, TREW, Eôret: T.' 9. 

Tu- 
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Dit fommigen deeze Bladen van onderen, IL 
blaauwachtig ‚ anderen witachtig noemen, wordt SEP 

opgehelderd door de omfchryving van Pr u-Hoorp- 

KENETIUS, die het een Virginifchen Tulpen-“T®Ee 
boom tytelt ‚met Laurierbladen , welke aan de ag- 
terzyde gekleurd zyn met een blaauwen waafem , 
_Pynappeltjes en Besfen draagende. By Rav 
vindt men het Tulpdraagende _ Laurierboom 
met gekelkte Besfen geheten ‚ met Bladen die 
van onderen uit den Afchgraauwen of Zilver- 
kleurigen purperachtig zyn. De Heer K arm 
zegt „ dat men dit Gewas, in Penfylvanie en 
Nieuw Jerfey , op veele plaatfen , in fchraa- 
le Moerasfige Velden aantreft. De Europeaa:- 
nen noemen het aldaar de Beverboom, om dat 

de Bevers naar de Schors zeer gretig zyn: 

doch fommige Engelfchen noemden hem ook 

Swamp - Sasfaphras , anderen de Witte Laurier. 

Men vindt, zegt hy , deezen Boom ook veel 
Noordelyker dan Penfylvanie , alwaar die tegen 

*t end van Mey begint te bloeijen, Behalve 
het ongemeene fieraad , dat dezelve diestyds 
aan de Bosfchen geeft, zyn de Bloemen van 
eenen zeef aangenaamen en zo fterken Reuk , 
dat men de nabyheid deezer Boomen , op een 
half Kwartier gaans , dikwils gewaar wordt ; 

in- 

Tulipifera Virginiana , Laurinis Foliis, averfà parte rore coeruleo 
tinétis, Coni- baccifera. PLUK. Alm, 379. T. 68 f. 4. Laus 

rus, Tulipifera ‚ Baccis calyculatis, lk Hif?. 1690 & 1792. 

N. 4: 

E 4 
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HD. zonderheid tegen den avond, De Bloefem houdt 
* wel twee of drie Weeken fland, en het is ; 

Horo geduurende dien tyd , zeer vermaakelyk door 

STUK de Wildernisfen te reizen. De Besfen , die als 
aan Draadjes van de Vrugten afhangen , typ 
zynde , ftaan ook fierlyk , door haare íchoon 

roode Kleur, en zyn lekker, wotdenide tegen 'de 
Hoest en Borstkwaalen gepreezen, Men laatze 
in Rum of: Brandewyn aftrekken ‚ waar van 
men dan smorgens eeù Slok neemt. Het Af- 
kookzel van den: Bast zou tegen den Buikloop 
dienen, zo wel als dat der Takken tegen Ver- 
kouwdheid. en Jicht, als een Sweetdraak. Van 
het Hout wordt tot Schaaven gebruik gemaakt. 
CATESBY zegt, dat deeze Boom gemeen- 

Iyk zestien Voeten hoog wordt , groeijende 
óirfprongelyk in Karolina en Virginie, op vog+ 
tige plaatfen , doch, in drooge Gronden of ja 

Tuinen verplant , fraaijer wordende; des men 
hem ’er veel tot fieraad en om den lieflyken 
Reuk nahoudt. Hy wordt ook de Kleine Tul. 

penboom g genoemd. 

it. __ (3) Magnolia met langwerpig ovaale gefpitfle 

poen Bladen. 
Spitsbladi- 

ii Dee- 

(3) Magsrlia Foliis ovato- oblongis acuminatis. Syse, Naf 

XI. Magn. Fol. ovato- lanceolatis acuminatis , annuis, Flori- 

bus obtafis. Mirr. Diff. Magn. Flore albo , Folio majore 

acuminato , haud albicante. CATESB. Car. UI, FT, pe 15: 

GRON. Virg, 61, KALM. It. II. p. 3240 
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Deeze, die de Bladen jaarlyks vallen laat , IL 

en dezelven van onderen groen heeft, is een \"DEELe 
byzondere Soort, welke, volgens CLAYTON ,Hoorp-- 

alle anderen in dikte en grootte overtreft, Moog-°TUE 
lyk zal die van den Heer KALM, in de Bos- 
fchen van Penfylvanie en Noordelyker , waarge- 
nomen „ zo even gemeld , deeze veeleer zyn, 

De Heer MirreEr zegt, dat dezelve de Bloe- 

men ftomp heeft. 

(4) Magnolia met Lancetswyze Bladen , de PACH 
buitenfte Bloembladen afhangende. eripesala, 

Driebladi- 

De Heer CaTESBY s van deeze een Af-£” 
beelding geevende , noemde ze Magnolia met 
een zeer wyde witte Bloem en eene hoogroo- 
de Vrugt. Dat de Bloem , echter, zo groot 
niet als die van de eerfte Soort zy, blykt uit 

de Afbeelding , welke de Heer T RrEw zo van 
de gedaante van ’t Gewas, als van de deelen 
der Bloem- en Vrugtmaaking , ten naauwkeu- 
rigfte aan ’t licht gegeven heeft, De Bloem- 
bladen zyn ook veel fmaller , en de drie bui- 

tenfte derzelven , die bovendien in Kleur van 

de 

(4) Magnolia Foliis lanceolatis , Petalis exterioribus depen- 
dentibus, Syst. Nat. XI. Magn. Foliis lanceolatis amplisfi- 
mis annuis. MiLL Diëf. Magn. amplisfimo Flore albo ‚ Fruce 
tu coccineo, CATESB. Car. II, T. p. 80. Magn. Foliis 
ovali- oblongis , ad bafin & apicem anguftis, utringue viren- 
tibus, TREW. Ehret,\T, 62,63. 

B 5 
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4 VEELMANNIGE BOOMEN. 

de anderen verfchillen, hangen nederwaards af , 
of zyn omgeflagen en geelachtig groen. Men 
zou die voor de Kelk , ten minfte voor het 

Bloembekleedzel , aanzien. Voor ’t overige is 

de Bloem geheel Sneeuw-wit, In de Afbeel- 

ding van den Heer Enrer zyn de Bladen 

van Kleur , zo ’t fchynt , wederzyds donker 
groen met een blaauwen Glans, Deeze, Soort 

groeit natuurlyk in Karolina, ter hoogte van 

zestien of twintig Voeten , volgens CATE S- 

BY, wordende Umbella - Tree of Zonnefcherm- 

Boom genoemd van de Engelfchen. De Stam 
wordt zelden dikker dan oak Duim over ’t 
kruis, hebbende een witte Schors en zagt Spone 

gieus Hout ; de Bladen doorgaans dertig Dui- 
men lang en vyf Duimen in ’t midden breed , 
zyn eenigermaate Zonnefchermswyze of als 
een Kroontjc aan ’t end der Takken geplaatst , 
komende de Bloem in deszelfs midden voort. 
De Heer Eunrer vondt ’er , in ’t jaar 1760, 

een bloeijende in de Tuin van den Heer Gom- 

DON ‚ voornaam Hovenier by Londen, waar 
van de gedagte Afbeelding is ontleend. 

MUTCH Ee As 

De Kenmerken van dit Geflagt , dat naar 

den Kruidkundigen MicHerrus zynen naam 
heeft, zyn, een driebladige Kelk, waar in vyf- 

tien Blaemblaadjes : de Vrugten veele vierzaar 
dige Besfen. 

Als 
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Als de eenigfte Soort (r) is hier toe betrok- Il 
ken geweest, de Sampacca van Rumra ies DEE zi 
of Tsjampiacca ; niet de Berg- Sampacca, die Hoorp- 
de tweede Soort van Tulpenboom uitmaakt „STPE 
maar de gemeene of tamme Sampacca- Boom, en 
welken de Europeaanen, te Batavia , Druiven- BRL, 

boom tytelen , wegens de Troswys’ hangende 
Vrugten. Het is een middelmaatige Boom , 
dien men in de Tuinen, door geheel Indie , 

aankweekt wegens den lieflyken Reuk der Bloc- 
men, welke Oranje= Bloemen wegens de Kleur 
genoemd worden , en Hoeren. Bloemen om dat 
‘er het Maleitfch Vrouwvolk het Haair mede 
optooit ; doch zulks is onder dezelven de alge- 
meene Mode. De Reuk deezer Bloemen is 
geil en fterk , maar het. Hoofd minder bezwaa- 

rende dan die der Cananga- Bloemen, trekkende 

naar den Reuk van Narcisfen, Men betrekt ’er 
toe den Champacam van Malabar, dat een hoo- 
ge Boom is, met den Stam wel anderhalf Voet 
dik, op Zandige plaatfen groeijende , wiens Bla- 
den een Span lang, drie of vier Duimen breed, 
en dus langwerpig zyn met een finalle Punt , 

donker groen van Kleur; de Bloemen, uit der- 

zelver Oxels voortkomende, agt buitenfte Blaad- 

jes, 

(1) Michelia Foliis lanceelatis. Syst. Nat. XII. Gen. 6or, 

p. 374. Michelia. Fl. Zeyl. 144. OSB. lfin. 93. Sampacca, 

RumpPH. Amb. II. p. 199. T. 67, 68 Champacam. Mort, 

MALT pr VELT KAJ. Hift. 1641. Burm, F/. Ind. 

124. 

IL, DEEL, Ill, STUKa 
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„Ik jes, en wederom agt daar binnen hebbende , 

sngnen. omringende de Meeldraadjes, die, even als in 
Hoorn- de Magnolia , digt rondom de Vrngtbeginzels 
STUK, geplaatst zyn. —De Smaak deezer Bloemen is 

famentrekkende, de Reuk aangenaam. Uit ééne 
Bloem komen , dat zonderling is, veele van el- 

kander gefcheidene , troswys’ aan een Steeltje 
hangende , Zaadhuisjes of Vrugten, welke de 

gedaante van een Balzakje hebben , bevattende 

ieder zeven of agt Nierachtige Zaaden. 
Behalve de Bloemen heeft men weinig gebruik 

van deezen Boom, op Ceylon Hapughaha.ge- 
naamd , alwaar van deszelfs Hout Scheeden 

gemaakt worden. ’t Getal der Bloemblaadjes, 
van den dubbelen Krans, werdt door den Heer 

OsBrcKop Java veertien, van RuUMPHIUS, 

op Ambon , vyftien of zestien, en aan de Kust 
van Malabar, als gezegd is, zestien waargeno- 

men: zo dat vyftien , gelyk in de Kenmerken 
gezegd wordt, het gemiddelde getal is. Het 
wordt onder de Javaanen als een byzondere Eer 

aangemerkt , Luiden van meer Vermogen of 
Aanzien met zodanige Bloemen te befchenken. 

u. C2) Michelia met Eyronde Bladen. 
Michelia 

Evorimok Als eene nieuwe Soort heeft de Hoogleeraar 
€S. 

witte. N. L. BurMANNUS hier bygevoegd de 
Wil- 

(2) Michelia Foliis ovatis. Burm. Flor. Ind. 124. Sampac- 

ca fylveftris. RUMPH. Amb. I. p. 202, T. 68. Michelia Foliis 
‚ lanceolato- evatis, LiINN. Mant, prima. p. 78. 
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Wilde Sampacca'van Rumrnrus, by de Je- 
. ÄFDEEL, 

vaanen ‚ zegt zyn Ed, , Tsjampacca- Conneng sn, 
getyteld , die de Bladen Eyvormiger in de ge- Hoorne 

droogd overgezondene heeft, dan zy in de ge- ST 
dagte Afbeeldingen zyn. Deeze Wilde heeft 
de Bloemen wit, en veel flapper van Rcuk , 
en dezelven krygen , fchoon in de Tuinen ge- 

teeld zynde , nooit die kragten van de andere 

Soort. De jonge Bladen wat gekneusd en in: 
Water geweekt, tot dat het roodachtig wordt, 

„doen de Amboineezen in de Oogen om het 

Gezigt op te helderen. Met den bynaam van 
Tsjampiacca heeft onze Ridder deeze Soort ook 
aangenomen, 

U v A RIA. Druiveboom. 

De Kenmerken zyn, een driebladige Kelk en 
zes Bloemblaadjes : de Vrugt- Trosfen , die den 
naam aan dit Geflagt geeven , beftaan uit een 
menigte van vierzaadige Besfen, | 
__Twee Soorten zyn daar van aangetekend , als 
volgt, 

(2) Druivebooïn met effenrandige Bladen. 1. 
Tot _Uvaria 

Zeylanican 
Cevlon» 

(2) Uvaria Foliis integerrimis. Syst. Nat. XII. Gen. 603. p.Íche, 
374. Uvaria. Fl, Zeyl, 224. Uva fylveftris Zeylanica Mali Ar- 
meniacz fapore, Uves de Jdato Lufitanis. Burm. Thes. Zeyl. 
P. 231. Funis Mufarius. RuMmPH. Amb. V. Pp. 78e T. 42, Na- 
tum- Panel, Horr, Mal. II, P: “TR 9. Ray. Hift. 1636, 

Conferantur Canange RUMPH. «limb, U. T. 65 & 66, 62. 
BURM. Fl. Ind. 124. 

IX. DEEL, IUI, Stuc, 
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Tot deeze Soort, welke Ceylonfche Wilde 
Druif ‚ met den. Smaak van Abrikoozen, ges 
noemd was door den vermaarden Herr MAN 
Nus ‚ wordt’ betrokken het Pifang- Touw van 
RumrPHIus, ’t welk een Rankgewas is, by 
de Boomen op kruipende, in ’t Latyn Funis 
Mufarius ‚en dus geheten „ om dat de Vrugten, 

die aan Trosfen hangen , eenigermaate naar de 
Pifang of Banannen gelyken, of liever ; om dat 
de Bloemen ’er den Keuk van hebben. Deeze 
beftaan: uit zes Blaadjes, omringende een Heu- 

veltje van Vezeldraaden , dat aangenaam is“om 

te eeten, Men vindt ’er, op Ambon en de na- 
buurige Eilanden , eene breeds en'fmalbladige 
Soort van, beiden aan de kanten der Bosfchen 
groeïjende. De Vrugten, als‘kromme Vingers, 
vol gepakt met ronde platte Boontjes, trekken 
meest tot Voedzel der Aapen , die men ’er me 
de in Strikken vangt, wordende de Schors van 

de Wortelen en het Hout in de. Medicynen ge= 
bruikt. Ë | 

Van gelyken aart isde Narum- Panel van Ma. 
labar , die een Heefter is van vyf of zes Voeten 
hoog ‚… doch langs de Boomen -wel:ter hoogte 
van twee of drie Mans langten opklimmende, 
De Bladen zyn , gelyk in de Ambonfche, lang- 
werpig en donkergroen , dech de Vrugten fchy- 

nen ’er wat kleiner te vailen , hebbende maat 
een Duim langte. De Wortels, het Hout , 
de Bladen en Vrugten , hebben altemaal een 
Kruiderigen Reuk , inzonderheid de Schors’, 

uit 



\ 
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nit welke een Olie-geftookt wordt , welke niet, Ue 
aangenaam van Reuk en bitterachtig is, en ee 

tegen verfcheide Gebreken dienftig , zo wel als Hoorp- 

de Wortelen, in Water gewreeven , en dee 
: Druive- 

uitgeperfte--Olie der Vrugten gebruiken de Ma- soon. 

labaaren ‘tot verzagting in Wonden, inzonder- 

heid rvan de Peesachtige deelen, Pynen en Sa-« 

mentrekkingen. 
Schoon hier van geen byzondere aangenaam- eg 

heiddes Reuks gemeld wordt, betrekt men er Î 
doch toede Cananga - Boomen van Ru MPHIUS, 
wier „Bloemen in aangenaamheid van Reuk de 

meefte anderen overtreffen. De Tamme is een 

taamelyk-hooge Boom „ die deswegen overal, 
op de Oostindifche Eilanden , by de Huizen en 
in de’ Tuinen ; of ook aan de» Wegen. nagehou- 

den wordt. De Stam mag een Vadem. in ’ ron- 
de haalen. De Kroon is lugtig: de Bladen ftaan 

aan dunne Takjes, gelyk in de Perfikboomen, 

zynde fomtyds wel een Span lang en een 
Hand breed ‚bly groen; dun en flap hangende, 

De Bloemen komen tusfchen en agter de Bla- 
den by bosjes voort, „Men zouze byna voor 
Kwastjes of „Kwispels aanzien „ als uit zes lan- 
ge … Ímalle , neerhangende Bladen beftaande , 

tusfchen welken een-Hoofdje vervac, is, dat een: 
Knopje heeft ; waar uit de Vrugt voortkomt ; 
die de gedaante, heeft van eene Kegelvormige 
Knoop ‚van binnen met eenige weeke Kor- 

rels gevuld, welke van de Vogels veelal worden 
| | op: 

II, DEELe Ill STUK, 



II. 

80 VEELMANNIGE BOoMEN, 

opgegeten ; en dan door den Afgang geloosd , 
AFDEEL. petwelk deeze Boomen vermenigvuldigt. 

XIII. 
Hoorp- 
STUK. 

Hoeweldeeze Vrugten ook aan Trosfen groeie 
jen, kan ik toch in dit alles weinig overeenkomst 

CARIEE met den gedagten Druiveboom befpeuren. De Boomen. 

Reuk deezer Bloemen, als uit dien van Narcis- 

fen en Kruidnagelen famengefteld, is ongemeen 
fterk, doch zeer bemind by de Indíaanen, die 

dezelven zeer gaarn by zig in het Haair of.in de 

Kleederen draagen , als ook in de Huizen en 
Bedfteeden uitípreiden , alwaar die haaren Reuk 

behouden tot den derden dag. Zy mengen de- 
zelven onder den Tabak , dien zy rooken, 
of onder de Pinang , welke zy kaauwen. O 
Bruiloften en Maaltyden’ worden ‘er de Huizen 
mede verfierd, Ook maaken zy ; door deeze 
Bloemen , met die van de Sampacca, in Olie - 
af te trekken, een welriekende Zalf daar van, 
met andere Speceryën en Kurkuma, om zig het 
Lighaam daar mede te befmeeren. Dit doet 
inzonderheid het Vrouwvolk , meenende dat die 

geele Kleur haar bevallig maakt. De gedestil. 
leerde Olie van deeze Bloemen is, inzonderheid 

te Batavia, by de Ligtekooijen zeer in ach- 
ting, en wordt van haar, by Druppeltjes , zeer 
duur betaald, Inderdaad deeze Olie, waar van 

jets door den meergemelden RICcETerr, te 
Batavia lang in de Apotheek geweest „ door hem 
zelf geftookt zynde is medegebragt, en my ter 

proeve vereerd , bevind ik zeer lieflyk, doch 
als merize by zig draagt of veel ruikt het Hoofd 

bee 
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zwaarende , -gelyk RuMmruius dien aangaan- IL 

de zegt. Á XLIL. 
Behalve de tamme zyn ’er ook Wilde Canan- Hoorb- 

ga- Boomen, waar van RuMr aus driederley °*9É- 
befchryft , een Driebladigen, een Smal. en een 
Breedbladigen. De eerfte wordt , wegens de 
driebladigheid der Bloemen, dus eenen. De 
Vrugten hebben de grootte van Pruimen en be- 
vatten drie platte Korrels, leggende in een Sly- 
merig Vleefch, Van de Pitten deezer Korrels 
wordt , door de Indiaanfche Vrouwtjes; een 
welriekende Zalf of Boborri gemaakt, De Smal- 

bladige komt in gedaante naast aan den T'am- 
men ‚ doch heeft Vrugten als Hazelnooten , 
mede aan Trosfen groeijende,. De Breedbladi- 
ge flemt, wat de Bladen aangaat, meest met 

den Sampacca- Boom overeen. Van allen zyn 
de Korrels welriekende ende verfche Bloe- 

men flap, maar gedroogd zynde byna zo fterk 
van Reuk als die van den Tammen Cananga- 
Boom: 

(2) Uvaria met Zaagswys’ getande Bladen. u. 
Uvari, 

Faponie oe 
De hier bygevoegde Sfapanfche, van KAEM- japantche. 

PFER befchreeven, is maar een kleine Heefter, 
met Takken van een Vinger dik ; met eene 

Schors 

(2) Uvaria Foliis' ferratis. Syst. Nat. XIL. Frutex viscofus 

procumbens, Folio Telephii vulgaris &mulo, Feutu raperho- 
fo. KEMPE. Amon. 476. T. 477. 

IL DEEL, LIL Stb, 
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IL, Schors zo Iymerig , dat een klein Stukje , daar 

ien van afgerukt en gekaauwd , den Mond-en Keel 
Hoorp met Slym vervult. De Bladen gelyken: naar die 

van de gewoone Hemel - Sleutels , zynde lang= 
werpig ovaal , aan beide enden fpits, met eén 
Steeltje 5 twee , drie of vier Duimen lang, in 

’t midden niet wel half zo breed, fomtyds uit- 
_gegulpt of gegolfd, aan de kanten met uitftee- 
kende Puntjes getand, ftyf en dikachtig , glad 
en bleek groen. Aan een Steeltje van andere 
half Duim , dat dun is en groen , hangt een 
ronde Groep van dertig of veertig Besfen als 

Druiven, die op eén ronde Knop zitten, diet 
tegen elkander aan, byna gelyk de Moerbeziën 
of Braamboozen. Ryp geworden zyn deeze Bes- 
fen rood, laf op de Tong, en bevatten Niers 
achtige Zaadkorrels , van eene leelyke fcherpe 
Smaak. De Knop, waar op deeze Besfen ge. 
zeten hebben , gelykt , in grootte en gedaan- 
te, naar een Aardbezie. Van de Bloemen 
maakt KAE MPFERgeen gewag; maar de Vrugt 

betrek dit gewas tot de Druiveboomen. 

ANNO NA 

_ De Kenmerken zyn mèt die van het voor- 
gaande Geflagt overeenkomftig, uitgenomen dat 
de Vrugt een rondachtige als ’t ware gefchub. 
de Appel is, met veele Zaaden.. 

… Agt Soorten komen van hetzelve voor, als 
volgt, 

(1) An- 
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_(r) Anrona met Lancetswys’ ovaale, gladde, U. 
glanzige , vlakke Bladen: en gedoornde LEbe 
Vrugten. | enne 

\ STUKe 

Deeze ‘Soort verfchilt van de anderen, door E… 
haare groote op ’t Oog gedoornde Vrugt. Zy ae 

valt zo wel in Oost- als in Westindie, en ‘tzoom. 

is duifter , van waar zy haaren naam en af- 
komst hebbe : alzo het zeker is, dat men haar 
in Westindie reeds lang by cen naam van Ano- 

na gekeud heeft , en , aan den anderen kant ; 
uit de aantekening van den Hoogleeraar J. Bur= 

MANNUs blykt , dat de Inlanders op Ceylon 

haar „Anon heeten, Volgens Ru MmrPurus noemt 

menze, in Oostindie , dikwils Manoa of Meno- 
na, op Ambon Monas , welke naamen veel 

overeenkomst met Anona hebben, Waarfchyn- 
lyk zal die naam , door de Spanjaarden of Por- 
tugeezen , eerst in Westindie daar aan gegeven , 

en door dezelven , zo niet het Gewas zelf, in: 

Oostindie zyn overgebragt, Weleer fchynt 
zy 

(1) Annona Foliis lanceolatis glabris , nitidis, planis; Tos 

mis muricatis. Syst. Nat. XII. Tom. II. Gen. 693. p. 374» 

Hort. Cliff. 222. GRON. Virg. 61. ROYEN Lugdbat, 404. 

JAcQ. Obs. p. toe T. 5. Annona Fol. oblongo - ovatis nitidis 

Ee BROWN. Fam, 254. Aú, Indica lätifolia &c. PLUK. Alm. 

31. T. 134. f. 2. An. Ind. Fruêtu Cenoide viridí &c. Zbid. 

32, T. 135. f. 2. An. maxima Fol, latis fplendentibus &c. 

SLOAN. 4 203e Hift. II. p. 166. T. 225, Anonu, COMM. 

Hort. Amft. I. p. 133. T. 69. MERe Súr. T, 14. Guanaba- 

xus Fruêu ie aculeato. PLUM. Ze. 143, £, 1. 

Rig 
IL, DEELe 1, STUK 
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IL zy onder den naam van Guanabanus bekend 
xr. geweest te Zyn» welke ’er ook door Pater Pru- 

Hoorv- Mier aan gegeven is. Dus fpreckt ’er de Heer 

TU JACQVIN van. 
Zuurzak- 4 5 
Boons. „s Schoon veele, ja wel zeer vermaarde Rei- 

„s zigers en Kruidkundigen ; deezen Boom be= 
,, fchreeven , en verfcheidene ook door Afbeel- 

ding opgehelderd hebben, oordeelde ik het 
ss nogthans den Liefhebberen njet onaangenaam 

te zullen zyn , indien ik , een Ooggetuige 
5» geweest , met de Figuur daar van ook een 

s breeder befchryving uitgave, De Afbeelding 
s, van MERIAN, naamelyk , wel beter dan de 
„ anderen , heeft de bloem al te zeer gerimpeld, 
‚, De Tekening van SLO ANE is de beste niet, 
„‚ om dat de Bladen zelden zo klein zyn, en 

9 dat in de Vrugt, die van de kleinften is, de 

s> Netswyze ftreepen ontbreeken, Door Prv- 
9 MIER is ook de Vrugt niet gelukkig getrof= 
zy Eene 

>> Ik heb deeze Anona op de meefte Karibis 
„ fche Eilanden, wel inderdaad wild by de Dor- 

s> Pen, doch nooit midden in de Gebergten of 
ss op woefte plaatfen , gevonden; weshalve ik 
ss vermoede, dat dezelve eertyds van elders in, 

s> die Landen overgebragt zy. De geheele Boom 
> heeft een zwaaren walgelyken Reuk, die de 

ss Type Vrugren alleen, minder befmet. Het 
s fchynt min of meer eene Geflagt - Reuk te 
» Zyn, Welke in deeze Soort boven anderen 
> doorftraalt, Op Velden of in lugtige Bosfchen 

53 VIY 
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5 VEY groeijende , krygthy ongevaar de grootte m1} 

„ van een Peereboom, maar , van de nabyftaan. AFDEEL, 
> de Boomen geprangd , blyft hy een Heefter. goorpe 

‚ Dus heb ik ’er ook Heiningen van gemaaktsTuke 

> gezien , die beftand waren tegen ’t geweld Zurzaks 
» der fterkfte Winden, Het Hout is witachtig” 
> en niet zeer vast, met eene Afchgraauw brui- 

ne Schors bekleed. De Elswyze punten van 
‚> de Takjes of eerfte beginzels der Bladen zyn 
s, Oranjekleurig : de Bladen langwerpig ovaal, 

s fpits, effenrandig , glad en glanzig, plat, Le- 
» derachtig. van boven donkergroen „ van on- 

>. deren bleeker, overhoeks, kort gefteeld , drie 

>, Of vier Duimen lang. Enkelde Bloemfteel= 
> tjes, ieder met één Bloem, dik en eindelyk 

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

„, zelf voort: want de jonge Takjes zouden de 
„… Vrugt niet draagen kunnen, De Bloem, die 
s, groot en bleek Zwavelkeurig is, heeft de 
» volgende Kenmerken”. 

Een zeer kleine blyvende Kelk, verdeeld in 
drie Hartvormige, holle, gefpitfte Slippen. De 
Bloemblaadjes zes in getal, Hartvormig , hol- 
rond, Lederachtig , zeer tik. zeer groot , wyd 
uitgeftrekt ‚ ongefteeld 5; zynde de drie binnen- 

ften beurtlings kleiner en ftomp, de buiten{íten 

fpits getipt en wyder open. Meeldraadjes zyn ’er 
naauwlyks 3 maar een groote menigte van overe 
endftaande Meelknopjes , waar mede het Vrugt- 

_ huisje digt bezet is, Op hetzelve , dat eene 
E 3 rond. 

IL. DEEL, III. STUK 
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rondachtige figuur heeft, zit een dergelyk Zaad- 

we beginzel , zonder Styl, geheel bedekt met ftom- 

Hoorp- 
STUK. 

Zuurzak- 
B5om. 

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

eene gladde Schors , welke flaauw ‚Netswyze ver. 
deeld isen gewapend met niet kwetzende., groen- 

achtige Doorens ; waar in veele langwerpige glad= 
de Zaaden , die in ’t ronde geplaatst zyn , huis- 
vesten. 
3 De Vrugt is altoos meer of min Hartvor- 
> mig, verfchillende in grootte , als van vyf 
s tot negen Duimen lang , en overdwars drie 
s> of zes Duimen dik zynde. De Schors, van 

» de rype Vrugt „is uit den geelen groenach- 
» tig, dik, doch broofch , door Streepen ver- 

s, deeld in Ruiten, wier middelpunt zig tot een 

» zagt Doorntje verheft. Het Vleefch is wit- 
s> achtig , Sappig , welriekende , Boterachtig , 
9, eetbaar , van een byzonder aangenaamen 
») Smaak , zoet met cen weinig rinsheid, Het 
s fchynt famengefteld te zyn uit een. menigte 
„> van Pieramiedjes , wier Toppen in het midden 
s, van de Vrugt famenloopen, ieder één Zaad 

s, bevattende. Men plukt doorgaans de Vrug- 
ss ten onryp ‚ Op dat zy niet van ’t Steeltje op 
s> den Grond zig te barften vallen zouden. Men 
s» ZEtze, na dat zy cenige Dagen gelegen heb- 
s‚ ben en muútw geworden zyn, op Tafel en 
s‚ houdtze taamelyk in waarde. Alzo zy te 

‚9 week zyn, om met een Mes gefchild te wor- 
s> den , breekt men ze met de Hand, en fchept 

E 
jaw 

2 Ei 
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s ’er met een Lepel de Pap, of zuigt met den U. 

Mond de Stukken uit , werpende den Bast Eee 
„weg, die iets onaangenaams en Lerpenthyn- Hoorp- 

„ achtigs heeft. Tot verfrisfchinge, in heete°TeE 

„ Ziekten , pryzen de Inlanders dezelven zeer zal 
> dan; maar een nieuwlings aangekomen Euro- 

„, peaan vindt ’er geen Smaak in. De rypen 
„> kunnen niet lang bewaard worden, Van de 
„> Ontypen maaken fommigen Wyn, die wit is 
„> en tegen de Kanker in de Mond der Kinderen 
>, gepreezen wordt, Anderen kookenze , met 

„>. Water en Suiker , tot eene niet onfimaakelyke 

s Spyze. De dricjaarige Boom, uit Zaad ge- 

»» teeld , geeft , zo men zegt, reeds Vrugten, 
…, Ik heb twaalf Bocmpjes daar van , reeds 
» Vrugtdraagende, een Arm dik, tien Voeten 
s lang, met een klomp Aarde uitgedolven, in 
s> ‘t jaar 1756 van Martenique naar Weenen 

‚> overgezonden ‚ die ‘er allen levendig geko- 
9) men zyn: de meeften „derzelven groeijen 
» nog weelig in de Keizerlyke. Tuinen, maar 
9» Zy ‘geeven zelden Bloem en nooit Vrugten. 

» De Engelfchen noemen dit Gewas Sour-Sop- 
25 Free „ dat is, Zuurfopboom , de Franfchen 

s> Corosfolier , naar ’t: Eiland Kurasfau, by hun 

> Corosfol genaamd , van waar men denzelven 
9 eerst overgebragt acht te zyn: de Hollanders 

 Zuurzak - Boom , als die Zakken met Zuur 
9, voortbrengt; maar de Spanjaarden geeven ’er 

s> den Indiaanfchen naam , Guanaban, aan. De 

s> Tsjaka. Maram van den Malabaarfen Kruid. 
F 4 hou, 

U. DEEL, III. STUK, 
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„> hof, IJK Deef pag. 17.T. 26,97, 0 
9 fchynt een van deeze verfchillende , en ande 
» te niet wel bekende Soort, van Anona, te 

5 ZVA. 

Dus verre de Heer JacQUIN, ’t Schynt 
dat deeze Vrugten de Puntjes fomtyds ftyver en 
Poornachtig hebben. Immers Sroanr betrekt ook 
tot deze Soort, dien Boom welken de Engelfchen 
Prickly - Apple ‚ of Stekeligen Appel noemen, 
hebbende een groene , Kegelvormige, als met 

Schubben gedoornde Vrugt, en deeze zou, vol- 
gens PLUKENETIUS, niet alleen de Arati- 
cu- Ponhe van Brafil , maar ook de Atamaram 

van Malabar zyn, welke tot de volgende Soort 
is thuis gebragt. 

Wat den gemelden Tsjaka-Maram aangaat , 
deeze behoort zekerlyk tot de Anona’s , van 

welken in dat Werk gezegd worden wel dertig 
Soorten op Malabar te zyn, die ten opzigt van 
de Vrugten verfchillen, doch hoofdzaakelyk te 
betrekken zyn tot twee , naamelyk die het Vleefch 

fmaakelyk en Honigzoet, of laf hebben en on- 
fmaakelyk. De Appel is wel een Span breed 
en twee Span lang , dus als de grootfte Soort 

van Meloenen of Pompoenen, weegende niet 
zelden vyfentwintig Pond. Dezelve heeft den 
Bast groen , dik, en met dikke Schubben, die 

gedoornd zyn , als met Diamanten , bobbelig 
bezet; de zelfftandigheid van binnen als Room: | 
met Pitten als Karftengen , die ook eetbaar 
zyn. De Vrugt wordt Jacqueira van de Pore 

Cil= 
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tugeezen en Soortfacken van de Hollanders ge- IE 
ÄFDEELe 

heten, | XIII. 
fi Hoorp- 

(2) Annona met langwerpige Bladen ‚de Prug-stux. 
war efchubd. eed ten als ware Jlomp gefd Annona 

Sguamofa. 

Tot deeze Soort, welke geen Stekels heeft, Kaneel- 

maar van bviten als met Schubben is bekleed bede 

wordt betrokken de Annona met langwerpig Ey- te 
ronde , gegolfde , geaderde Bladen, driebladige 
Bloemen en getepelde Vrugten van BROWNE 3 

als ook de Anona met kleinere ruikende Bladen, 

en eene Kegelvormige gefchubde, kleine, zoee 
te Vrugt van SLOANE , die daar toe de Wil- 
de Cachimas van Rocurrorr betrekt, De 
onzen noemen hem Kaneel- Appel - Boom, Ik zal 

hier wederom de befchryving van den Heer Jac- 
QUIN gebruiken. 

„, Deeze Boom komt ook menigvuldig in de 
„> Tuinen op de Karibifche Eilanden voor, en 

39 groeit thans omftreeks de Bouwlanden in ’ 
2 Wilde ; zynde misfchien eertyds van elders 
„‚ daar heen gebragt. Zy valt kleiner van Ge- 
» Was, wordende zelden meer dan dertien Voe- 

ss ten 

(2) Annona Foliis oblongis, Fruêtibus obtufe fabsquamatie. 

Syst. Nat. XII. Jacq. Qôs. 13. T. 6, f. 1. Annona Fol. ob- 

longo-ovatis , undulatis , Venofis, &c. BROWN. Fam. 256, 

‘An. Foliis odoratis minoribus &c. SLOAN. Pam. 205, Hift, 

IL. p. 168. Te 227. RAJ, Dendr. 77. Anona tuberofa, Rumex. ” 
Amb. 1, p. 138, T. 46 Atamaram, Horr, Jak II. p. 21 

T. 49. BURM. Fl. Ind, 125, 

Es 
11, DEEL, UI, STUKe 
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ten hoog. Het witachtige Hout is met een 
bruinachtige Schors bekleed. De Boom maakt 
een fraaije maar niet zeer digte Kroon. De 
Bladen zyn langwerpig , fpits , effenrandig , 
glad , door menigvuldige Adertjes gegolfd , 
vuil en uit den geelen groenachtig van Kleur, 

tuikende , vier of vyf Duimen lang, kort ge- 
fteeld. Uit de Takjes, inzonderheid die niet 
van de jongften zyn , ja ook uit den Stam 
zelf , daar die zig in Takken verdeelt, komen 

enkelde Steeltjes , ieder met- ééne Bloem , 
voort, De Bloemen zyn Lederachtig, uit 
den groenen geel, zwaar van Reuk, en zes- 
bladig , niet driebladig , gelyk BROWNE gee 

meend heeft , ‘komende in Kenmerken en 

grootte volmaakt met die der volgende Soort 

overeen. De Vrugten zyn, niet alleen by 
de Inlanders , maar ook by de meefte Euro= 
peaanen „ in groote agting. Zy zyn Eyvor- 
„mig rond , van verfchillende grootte , ge: 
meenlyk als eens Mans Vuist. De Bast, 
blaauwachtig groen en met Daauw bedekt , is 
zeer broofch , en overal bezet met groote , 

“dikke , ftompe , ongelyke Tepels , die als 

Schubben over elkander heen leggen. In de 

rype Vrugt fcheiden dezelven ligt van mal- 
kander , en niet zelden blyft ’er een gedeel. 
te van de Vleezige Pieramiede , onder *t af. 
haalen, aan zitten „ waar toe zy behooren 3 
doch men kan deeze Schubben , wegens haa- 

ren zeer onaangenaamen Terpenthyn * Smaak , 
»s NIet 
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s, niet mede op-eeten. Het Vleefch, dat wit 

s em week is, heeft eenen byzonder aangenaa- 
IE, 

ÄFDEEL. 
XII. 

ss men, Kruidigen , Wynachtig zoeten , Reuk Hoorp- 

»» op denzelfden tyd van ’ Jaar als de Zuurzak- , 
Oos sken „ en ;op-veven de zelfde manier. De 

‚» Zaaden zyn zwart , men telt ‘er omtrent veer. 
stig in ieder Vrugt. Als de Boom verplant 
2» Wordt , laat hy zyn Bladen vallen , en geeft 
ss dan. dikwils weder rype Vrugten, voor het 
se titkomen van de nieuwe Bladen, Ik heb 
„van deeze ook verfcheidene „ reeds Vrugt- 
…s draagende ‚ van Martenique overgezonden , 
„, die in de Keizerlyke ‘Tuinen tot nog toe wel 
» tieren en eenige maalen gebloeid, doch nooie 
‚> Vrugt gegeven hebben. 

‚, De Bladen van deezen Boom , door kneu- 
zing klein, en met Zout tot een Pap gemaakt 

zynde , zouden tot rypmaaking van herdnek- 
kige Gezwellen dienen, zo de Schryvers van 

den, Malabaarfen Kruidhof verzekeren. In 
dat Werk ís ’t Gewas wat fober afgebeeld , 

zo wel als by SLOANE, die de Vrugt alleen 
regt ‚goed heeft. RumrParus vertoont een 
gedoornden, Tak , hoedanigen ik nooit heb 
waargenomen. … Zyne ne niettemin 

‚ komt met deeze Soort volmaakt overeen. De 
‚„GUANABANUS van EnRreET by T rEw, 
‚Tab: 49» fchynt my toe de zelfde niet te zyn 
„met den onzen: want de Vrugten verfchillen 
‚te veel in grootte en Kleur, de Bladen in fi- 

Ki 39 SUUf. 

1e DEEL, III, STUKe 

en Smaak. Men plukt en eet _deeze VrugtenSTUE 
Kaneel. 

Appel, 
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> guur. De Engelfchen noemen hem’ Sweetfop- 
» Tree of Zoete Sop Boom; de Franfchen Pom 
s» mier de Canelle of Kaneel- Appel- ; de Hol« 
»„ landers Steen- Appel Boom, als groeiende op 

> Steenachtige plaatfen.” 

De Heer LrNNeaus betrekt thans tot dee- 
ze Soort de JIndifche Anona, met eene groen- 
achtig geele Vrugt ‚den Bast ruuw en gefchubd, 
met kleine zwartachtige Pitten hebbende, by 
PLrLuKENETIUSS; als ook den Gwuanabanus 

met ruikende Bladen en eene rondachtige ges 
fchubde Vrugt, van PLuMIER. De eerstge- 

melde zou Honig- Appel by de onzen, en Sui- 
„ker- Appel by de Engelfehen genoemd worden: 
benaamingen die daar op beter , dan op den- 
voorigen „ pasfen, “Immers RuMPHrus, by 
wienze Geknobbelde Anona , op ’t inlands Ma- 

noa Papuwa heet, getuigt, dat deeze veel fmaa= 

kelyker zelfs dan de gewoone Anona is, hebben- 
de eene byzondere Geurigheid, als van Rooze= 

water. Het Gewas hadt men van Ternate op 

Ámboina overgebragt , zynde , zo men meende, 
van de Papous- Eilanden afkomftig, 

De Vrugt van deezen Kaneel- Appel Boom , 
zo wel als van de Zuurzakken , uit Westindie ; 
in Flesfchen gegroeid , bezittende , en wel de 

eerstgemelde aan een ‘Fakje met Bladen , zo heb 

ik daar van de Afbeelding hier, in Fig. 2, op 
Plaat XII, willen mededeelen, Aanmerkelyk is 

“, dat deeze Vrugten thans- niet groen, maar 

Koffykleurig bruin , zig vertoonen, zynde waar- 
fchyne 
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fchynlyk door het Vogt dus veranderd : want II _ 
men getuigt, dat dezelven haare Groenheid aan “SPEEL 
den Boom behouden , tot dat zy door rypheid Hoorp- 
op den Grond vallen, barftende dan in zo°TUk 
veele Stukken van één, als ’er Schubben zyn. 

Sommigen noemenze licht-, anderen geelachtig 
of Pappegaay - groen. 

(3) Annona met Lancetswyze Bladen , de B 
NON 

Vrugten Eyrond en Netswyze geftreept. rericulara. 
Vlaade. 

Lt ae Appel, 
Deeze Soort verfchilt van de voorgaande , 

doordien de Vrugten niet gedoornd, noch ge- 
fchubd zyn, maar eene effene Schors hebben; 
welke als Netswyze in Ruiten is afgeperkt. 
Volgens deeze gefteldheid van de Vrugt, moet 
het de „Anona - Maram van den Malabaarfen 

‚Kruidhof zyn, zo wel als de eerfte of gemeene 
__Anona van Ru Mm Prius; dochhet fchynt haauw- 

lyks de Guanabanus met eene Goudgeele zagt 
gedoornde Vrugt te kunnen zyn van PL u MIER, 
niettegenftaande onze Ridder dien thans daar toe 
betrekt. SLOANE, die deezen Boom aller= 
grootfte Anona tytelt , met langwerpige fmalle 
Bladen en een zeer groote geele Kegelvormige 

| Vrugt, 

(3) -Annona Foliis lanceolatis , Fruêtibus ovatis reticulato- 
areolaris. Syst. Nar, XII. Jacq. Obs. 14. T. 6. f, 2, Annona 
Fruétibus oblongis , undulatis , Venofis. BROWN. Pam. 256, 
Ahnona maxima Foliis oblongis anguftis, &c. SLOAN. Fam. 

vgo4. Elft: IL.ep. 167: T. 226. CATESB; Car, H.F. 62. RAY: 

Dendr. 77. Anona- Maram. Hort. Mal. III. p. 23. T. 30, 

31. Anona. RumPH. Amb, I, T, 45, BURMe PJ, Jud. 125. 

le DEEL, Ill, STUK, 
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Vrugt, den Bast glad in Perkjes verdeeld heb- 

bende, merkt aan , dat de Engelfchen dezelve 

Cuftard- Apple , naar zekere Vlaade , van Melk 
en Eijeren gemaakt, noemen, Zie hier de be- 

fchryving door JaACQUIN. 
>, Onder de aanhaalingen heb ik die van Plaat 

„‚ 86, uit het Tweede Deel van CATESBY;, 
„s door LiNN&EUus, weggelaten: aangezien de 

„ bulten tusfchen de afperkende Streepen in de 
Afbeelding „in de befchryving ook aangemerkt 

‚‚ en de zesbladige Bloem, van die der volgen- 
> de Slymerige Anona verfchillende , een ande- 
> te en van alle de Soorten my bekend en van 
> LIiNNeus onderfcheidene Soort, fchynen 

‚> te ftellen. De Figuuren van SLOANE en 
> RHEEDE zyn taamelyk goed , hoewel in 

„ beiden de Perkswyze Tekening der Vrugt 
;, kwaalyk uitgedrukt is. Ik heb dit door myne 
‚, Afbeelding getragt te verbeteren. Het-is een 

„, Kroonboom. veel uitgebreider en-hooger dan 
„, de voorgaanden ‚doch voor ’t overige aan den 
„, Kaneel - Appel Boom gelyk. De Reuk is wal- 

> gelyker; de Bast wat ongelyker, De Bladen 
„, komen in Kleur en figuur overeen ; verfchil- 
s lende daar in, dat zy fpitfer en veel langer , 
> en evenwel niet breeder zyn. De Bloemfteele 

9 tjes en Bloemen zyn eveneens, hebbende de 
», volgende Kenmerken”. . 

De Kelk is in drieën verdeeld en zeer klein, 
met de Slippen Hartvormig, hol, gefpitst, Zes 
Lederachtige , ongefteelde Blaadjes heeft de 

bloem , 



PAD EILANDEN OEM - O9 

_ Bloem, waar van de drie buitenften , beurtlings , I. 

langwerpig, ftomp, zeer dik en groot, aan de eran 
Rug verheven rond , van binnen hoekig, aan Hoorp- 

den Grondfteun holrond en zeer wyd gaapende ;° TEE 

de drie binnenften Eyvormig en veel kleiner dan Pens 
de Slippen van de Kelk zyn. Men vindt naauw- 
Iyks Meeldraadjes , maar een menigte van Meel- 

knopjes, die regt overend geplaatst zyn op het 

Vrugthuisje ; waar op het Zaadbeginzel zit, geen 

Styl hebbende, maar bedekt zynde met een me- 
nigte van ftompe Stempels. Dit alles komt na- 
genoeg met de eerfte Soort overeen; maar de 
Vrugt is een groote Hartvormig ronde Appel, 
die een gladde Schors heeft , door Streepen Ruitse 

wyze afgeperkt, bevattende veele langwerpige , 
famengedrukre, gladde Zaaden. 
„De Vrugt is byna altoos grooter dan een 

5 Vuist, en heeft eenigermaate de figuur van 
„ een Osfen.Hart. Zyisglad, niet met eenige 
„ verhevene Schubben of Bulten, maar door 
„‚ Netswyze Streepen in ongelyke meestal vyf. 

„, hoekige Ruiten afgeperkt. Ryp zynde is zy 
„ vuil geel, fomtyds ook roodachtig , wordende 
„ door lang of onvoorzigtig handelen bruin en 
„‚ dan in ’t kort bedervende. Het Vleefch is 
‚‚ witachtig, week, zoet, naauwlyks Smaak of 
„ Reuk hebbende, en alleen van de Inlanders , 
‚‚ ja zelfs niet van allen , gegeten wordende, 
„> Voor ’t overige komt zy met de anderen 
„, overeen. De onrype Vrugten , aan ftukken 
», gefneeden en gedroogd , zyn van zeer goe- 

den 
IL, DEEL: MIT, STUK, ann 
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den dienst, tot het {toppen van een langduúz 
rigen Buikloop. Deeze Soort groeit van zelf 

op de Karibifche Eilanden. De Franfchen 
noemenze Cashiman Cmxur de Beuf of Osfen- 

„ Hart , de Engelfchen Cuftard- Apple Trees 
„‚ dat is Vlaade- Appel”. 
De gemeene Oostindifche Anona van Ru m- 

PHIUS, die door LINNZEus tot deeze Soort 

betrokken was ‚ wordt door JacQ urn thuis 

9’ 

95 

25 

33 

gebragt tot eene nieuwe Soort (*), Slymige Anos 
na genaamd ‚ om dat het Vleefch Slymeriger is 

dan dat der anderen en niets aangenaams in c@ 
Smaak heeft. RuMmrPHIus pryst hetzelve ten 

dien opzigte ook niet veel , zeggende dat het 
mal zoet is, van zelfftandigheid byna als Potkaas 

en fmmaakende als gebraden Queën. JAcQuiN 
vondt deeze wild groeijende in de Bosfchen op 

Martenique , komende in geftalte volmaakt met 
de andere overeen ‚ doch het buitenfte van de 
Bloem famengegroeid hebbende ‚ en de Slippen 
tevens zo wyd uitgebreid , dat de geheele Bloem 
niet kwaalyk naar een hedendaagfen Hoed ge» 

leek. De Perkjes van de Vrugt waren bultig , 
en evenwel niet getepeld of gedoornd. Van de 

Franfchen werdt dezelve Cachiman morveux , 
dat is Snotterige Cachiman , geheten. Ik heb 
ze derhalve Snot - Appel genoemd. 

(4) Ams 

&) Anona Foliis oblongis , Fruêibus areolatis , Gorollis 

Extimis monopetalis: JAC& Obs P.L p. 16; 

hl 
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Lá) Annona met langwerpige , flompachtige, MU. 
debet: 

gladde Bladen en geperkte Vrugten. in 

ï | Derde Hoorp- 
Hoe klein het verfchil in de Kenmerken ooksrux; 

voorkomen moge , wordt deeze nogthans, van _ IV- 

den Vlaade- Appel Boom, door de Engelfchen oden 
onderfcheïden , en, om dae hy aan de Rivieren „WPF 
groeit , Water - Appel getyteld, De ftompheid 
der Bladen, die volgens BRoOwNE Eyvormig 

zyn, fchynt het voornaamfte verfchil uit te maa- 
ken. SLOANE geeft ‘er zwartachtig groene 
Laurierbladeh aân, en eene kleinere, Kegelach- 
tige, geele Vrugt. Het is, volgens hem; een 
Boom van dertig of veertig Voeten hoog, met 

den Stam zo dik als een Man om zyn middel, 
draagende Vrugten van grootte als een Vuist } 

uitwendig eerst groen, daarna geel, van binnen 
Zaaden hebbende als Boeren Boonen ; die in 

Oranjekleurig Vleefch zitten, dat niet zeer aans 
genaam doch eetbaar is, en van de Inwooners 

op Jamaika wel gegeten wordt, 

(5) Anpona met Lancetswys’ Eyvormige Bla- ij v. 
nand 

den, de Vrugten Kegelvormig en glad: _grabra, 
Dee- Gladdes 

(4) Annona Foltis oblongis obtufiusculis giabris , Frutibus 

areolatis. Syst. Nat. XII, Annona uliginofa, Foliis nitidis &c, 

BROWN. Fam. 256. Annona Fol, oblongis obrufis glabris &c, 

Mirr. Diff. Anona aquatica, Foliis Laurinis atro - virentibus ; 

Ftuêtu minote conoide luteo &c. SLOAN. Fai. zos. Hifl, II, 

pe. 169. T. 228. fs 1. RAJ. Dendr. 78. Anona Americana jux- 
ta Fluviorum ripas &c. PLux. lim. 32. T. 240. f 6. 

(5) Annoua Foliis lanceolato-ovatis, Fractibus cenoidibus 
G gla- 

1, DEEL, II, Sum, 
\ 
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RVE: 
„Annona 

triioba. 
Drie= 

kwabbige. 

Deeze wordt door CATESsBYy voorgefteld „ 
onder den naam van allergrootfte Anona , met 
breede Bladen en eene zeer groote geele Ke- 

gelvormige Vrugt, die eene gladde Schors heeft, 
Dezelve zal dan geheel zonder Doorens , Schub- 
ben, Bulten , Knobbeltjes of Perkjes zyn , en 
dus begryp ik niet, hoe dezelve vallen kan on- 
der de algemeene bepaaling van de Geflagts - Kene 

merken der Annona door LIiNNaus, wanneer 

zyn Ed. zegt: ‚, de Vrugt is een zeer groote „ 
‚ Eyvormig rondachtige Bezie , met eene Schub- 
> achtige geftippelde Bast bekleed , met ééne 

ge holligheid ‚ waar in veele Zaaden nestelen” 

(6) Annona met Lancetswyze Bladen en in 
drieën gedeelde Vrugten. 

De Afbeelding van deeze is door TRE w 

zeer fraay, volgens de Tekening van EHRET; 

die dezelve naar een Tak, welken CATESBY 

uit Amerika medegebragt heeft, gemaakt hadt , 

uitgegeven, Men ziet daar in, hoe de geelach- 

tige gladde Vrugt de gedaante van den Balzak 

van een Ram eenigermaate uitdrukt, doch drie- 
kwab- 

glabris. Syst. Nat. XII. Anona maxima, Foliis latis , Fruêtu 

maximo luteo conoide, cortice glabro. CATESB. Car. Il, Ta 

54. 

(6) Annona Foliis lanceolatis , Fruêtibus trifidis. MIiLr. 

Dit. T. 35. Anona Fr, lutescente levi, &c. CATESB, Car. 

IL. T. 35. TREW. EHRET. T. 5. DUHAMEL. Arbre 1. p. 56- 

T. I9. 
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kwabbigheid kan ik daar in niet befpeuren. De U _ 

Heer MiLLER, evenwel, merkt aan, dat de Arpeare 

Vrugt in drieën is gedeeld, Beide deeze Soorten Hoorp- 

komen in Karolina voor. STUKe 

(7) Annona met Lancetswyze gladde, glanzi- VI 
„Annond 

ge, geftreepte Bladen, Afiaiica. 
Oostindie 

Deeze krygt van onzen Ridder den bynaam © 
van Oostindifche, (want Afiatica moet dit bere- 
kenen, ) om dat zy natuurlyk , dat is Wild , 
voortkomt in Oostindie. ‘Ten minfte is zodanig 

door den Hoogleeraar J. BURMANNUS voore 
gefteld, die op Ceylon den naam van Alughas 
voert, waar van de Wortel door de Verwers 
gebruikt wordt om eene roode Kleur te maaken. 
Zyn Ed, fprak niet van de Vrugt, doch twy- 

felde of het ook de gemeene Anona , Manoa 
genaamd, van RuMrPHIius, mogte zyn. Li N- 
Nus betrekt ’er toe de Guanabanus van Pr v- 

MIrr met de paarfche Vrugt, welke JacQuinN 
tot de Netswys’ geperkte of Vlaade- Appel be- 
trokken hadt, en daar toe zoude, volgens ge- 
dagten Heer BuRMANNUS, de Anona met 
eene hoogroode Vrugt, van Ceylon, behooe 
ren. 

(8 ) Än- 

(7) Annena Foliis lanceolatis glabris nitidis lineatis. Florz. 
Cliff, 222. Fl, Zeyl. 225. ROYEN ZLusdbat. 494. Annona. 
fylveftris. Burm. Zeyl, ar. Burm. Fl Ind. 125. Guansba- 
hus Frau purpureo. PLUM. Sp az lk, naaf ze 

G2 
il. DEoL, III, Stug. 
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IL (8) Annona met Lancetvormige Wollige Bla- 
AFDEEL, 
XL den, 

Hoorp 
STUEe Deeze Soort krygt den bynaam van Afrikaan» 
VET {che , mooglyk, om dat zy uit Afrika oirfprone 

Ai gelyk wordt geacht te zyn, hoewel LINNAEUS 
en zelf de woonplaats ftelt in Amerika. Zy onder- 

fcheidt zig van de anderen door de Wolligheid 

der Bladen, die volgens de Afbeeldingen in lang 
zo fmal en fpits niet als in de voorgaande zyn. 
Immers, wanneer men de Afbeelding van EHRET 

befchouwt, zou menze veeleer fpits ovaal noe- 

men. Aldaar wordt de benaaming gebruikt 
van Pater FrurLLEE, die dit Gewas in Peru 

vondt, alwaar hetzelve gemeenlyk den naam van 
Cherimolla by de Spaanfchen voert, en met veel 
zorgvuldigheid wordt aangekweekt, 

Die Pater befchryft hetzelve als een Boom , 
niet hooger groeiende dan twaalf Voeten, wiens 
Bladen naar ’t ovaale trekken , met eene ftom- 
pe punt , lang vyf of zes Duimen , met een 
kort Steeltje , van boven bly groen, van onde- 
ren bleek groen, De Bloemen beftaan uit drie 

Bladen , van binnen wit , van buiten groenach- 
úg, en komen voort uit een driepuntige Kelk , 

die 

(3) Annona Foliis lanceolatis pubescentibus, Hors. Clif. 

222, ROYEN Zugdhat. 494. Guanabanus Fructu fubcoeruleo. 

PLUM. Gen. 43. Guanabarus Perfez folio, Flore intus albo, 

exterius virescente; Frutu nigricante fquamats. FeuiLL. Pe- 
ruv. Tom. HI. Hif?. des PL. p. 24 T. 17. TREW. EHRET. 

Tab. 492 
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die doorgaans beneden een Blad ontípringt. IL 

De Vrugt is Hartvormig , met indrukkingen „Den 

welke de Oppervlakte als gefchubd maaken , Hoorn. 

doorgaans van buiten bruin grys en volmaaktStUE 
typ zynde zwartachtig , van binnen een zoet- 
achtig wit Vleefch hebbende , dat naar Pap 
gelykt , gemengd met veele Zaaden van Koffy- 

kleur, die agt Lynen lang, vier breed en twee 
dik zyn. „, By de Spaanfche Inboorlingen des 
> Lands wordt deeze Vrugt voor de befte ge. 

houden, die men ’er heeft: zy geeven ’er de 
Kranken van te eeten , zonder fchroom (zegt 
die Pater ,) maar, welk een deugd ’er de Pe- 

9, fuviaanen ook in vinden mogen ‚het is zeker, 
» dat één van onze Peeren of Pruimen beter 

zy dan alle de Cherimollos van Peru,” 

Wylen de beroemde Heer en Keizerlyke Lyf. 
Arts Trew heeft, in de verklaaring van zy- 
ne hier door onzen Ridder bedenkelyk aange- 
haalde Plaat , breedvoerig over alle de Soorten 

van Anonaas geredeneerd , billykende teverss de 
Naams - verandering in „Annona, Om dat Asona 

van barbaarfche afkomst is; welke naauwgezet-= 
heid nogthans niet dan moeielykheid baart (*). 
Men vergelyke , volgens hem , met deeze Soort , 

de 

53 

33 

33 

2) 

(*) Het Latyníche woord Annona , dat Leeftogt betekent , 

is immers op deezen Boom’ niet meer dan op veele anderen toe- 

pasfelyk , en men behoorde veeleer eenige verandering, tot 

onderfcheiding, daar in te maaken, om de dubbelzinnigheid 

te vermyden, 

YT, DEEL, We STUG 5 
“aken 
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de Anona Plant, daar Mrrran op de Derde 
Plaat van haar Infekten- Werk de Afbeelding 
van geeft , onder den naam van Kleine Zuur. 

zakken. Dezelve fchynt , inderdâad , wat de 
Geftalte belangt, hier mede veel overeenkomst 
te hebben. Zy groeijen , zegt zy; Boomswg- 
zeen draagen volgens haare Afbeelding gefchubde 
Vrugten „ die van buiten geel zyn, van binnen 
vol wit Merg, met zwarte Zaaden. Zy val- 
len klein en Hebe, en zyn derhalve yan weinig 
dienst. 

KIV: HE O:O:F DS Bunk 

Befchryviag van de BooMEN, wier Bloemen 
vier Meeldraadjes hebben , waar van twee 

langer , twee korter zyn , deswegen Twee- 

magtige genaamd, DiDYNAMTIA; hoedanig 
maar weinige Boomen voorkomen. 

De Klasfe der Tweemagtige Planten (Didy= 
namia,) in het Stelzel der Sexen , ís 

zeer uitgebreid , als bevattende byna alle de 
genen, welken de Derde en Vierde Klasfe van 
TouRNEFORT, met onregelmaatige en gelip= 

te eenbladige Bloemen , uiemaaken : want in 
deeze heeft byna altemaal plaats , dat van de 
vier Meeldraadjes , die zy hebben, twee naast 

aan elkander langer , twee korter zyn, De fi« 
guue 

# 
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guur van de Bloem fcheen zulks te vertisfchen, _ IL 
Zeer weinigen , nu, komen onder deeze Plan. SFDEELs 
ten Boomachtig voor, hoewel ’er genoeg Hee- Hoorp- 
fters onder zyn. Het eerfte Geflagt van dicn°TUE- 
aart voert den naam van 

BIGNONIA. 

LiNNmus hadt deeze Klasfe in twee Ran- 
gen onderfcheiden , waar van de eene, onder 
den tytel van Gymnospermia, de Zaaden naakt; 
de andere , onder dien van Angiofpermia, de- 

zelven als in een Vat of Kuipje begreepen heeft, 
Van deeze laatften , naar de verdeeling van de 
Kelk, in twee „ drie, vier , vyf of/meer Slip- 
pen ‚ byzondere Onderdeelingen gemaakt heb- 
bende , komt de Bignonia onder de genen voor, 
die de Kelk in vyven gedeeld hebben, zynde 

haare Kelk Bekerachtig: de Bloem, die ook in 

vyven gefneeden en van onderen Buikig is , heeft 
een Klokswyze Keel: de Vrugt is een Peul met 
twee holligheden, die Vliezig gewiekte Zaaden 
bevat, 

Van de zeventien Soorten van dit Geflagt ; 
het welke zyn naam van den beroemden T oure 
NEFORT ; ter vereering van den Abt Br a= 

NON , bekomen heeft , zyn veelen klimmende 

Rankgewasfen ‚ doch fommigen ook Boomach= 

tig, welke laatften ik hier zal befchryven, 

G 4 (1) Big. 
II, DEEL IUU, STUKe 
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u. (1) Bignonia met enkelde , Hartvormige , drig= 

ADE voudige Bladen, den Steel bn. 4 

Hoor p- de Bloemen Egan, 
STUK. 

L In ’t algemeen is deeze Bignonia Boomach- 
Bignonia … 

Catalpa. tig of als een Boom voorgefte Id. Du HAMEL 

ween noemt dezelve , in zyn Werk over de Boomen ; 
een Boom met Bladen van blaauwe Syringen en 

eene paarfche Bloem, By CATESBY vindt 
men hem afgebeeld , onder den naam van Big= 
nonia met Orleane- Bladen, de Bloem vuil wit; 
met geele en paaríche Vlakken befprengd; de 
Vrugt een zeer lange, Ímalle Haauw. Om die 
reden hadt de Heer JacQUIN ‘er den bynaam 
aan gegeven van longisfima of uitermaate lange 
Bignonia, met enkelde Eyvormige Bladen, een 

regten Steel en tweemannige Bloemen , befchry- 
vende dezelve aldus, 

Het is een fraaije , regtopftaande Kroonboom , 
wel veertig en dikwils meer Voeten hoog , met 

f enkelde , Eyvormige, fpitfe, effenrandige, ges 

golfde , glanzige, gepaarde of drievoudige Bla- 
| den 

(1) Bignonia. Foliis fimplicibus cordatis ternis , Caule ereto, 

Floribus diandris, Syst. Nat. XII, Tom, II. Gen. 755. p. 415. 

Bignonia Folüs fimplicibus ovatis , Caule ere&o , Floribus 

diandris. jJACQ. Amer. Hift. 182. Bign. Fol, fimpl. cordatis. 

Hors. Cliff. 317. ROYEN Lugdbat, 239. BRM. Fl Jud. 131. 

Bignonia arborea &c. BROWN. Jam. 264. Bign, Arbor &c, 
Prum. Spec, s. Jc. 57. Bign. Americana &c, Du HAMEL Arór. 

1. p‚ zo4, T. 41. Bigne Urucu foliis &c, CATEsB. Car, 1. T. 49, 

ELIGM. Vog. Kawara Fifagi. KAEMPE. Jap, T. ps. 842. Cum 

bela, Hors Mal, 1, pe 75. Far? 
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den, twee Duimen lang , op een dun Steeltje IL 
van één Deim, komende meest aan de enden brl 
der ‘Takjes voort. De ‘TFrosfen , aldaar ook Hoorn- 

uitfpruitende, Pluimswys’ en zwak, beftaan uig° Tee 
ongevaar veertig Bloemen, die zoetruikende én ae ij 
witachtig zyn, met twee vrugtbaare en drie 

onvrugtbaare Meeldraadjes voorzien. Zeerdun- 

ne rondachtige Haauwen , van twee Voeten 
lang, bedekken dikwils de geheele Kroon, dat 

aartig is om te zien. De fmalle , wederzyds 
gefpitfte Zaaden , zyn met Wol bekleed , en 
ditonderfcheidt haar van de mede- Soorten. Van 

de Ingezetenen op St. Demingo, daar dit Ge- 
was veel grocit , wordt het Zwarte Eik genoemd, 
wegens de deugdelykheid van het Hout. 

De Boom, deor CATEspvin de binnen!land- 

fche deelen van Karolina gevonden , en door 
Zaad in de bewoonde Landftreeken voortge- 

teeld „ alwaar hy om ’ Sieraad in de “Cuinen 
nagehouden werdt, groeide maar twintig Voe- 

ten hoog ‚ hebbende de Haauwen ruim een 

Voet lang en een Vinger dik, De Kawara- 

Fifagi, door KAEMPFER in Japan waargeno- 
men „ was van grootte als de Granaatappel- 

boom , zynde door hem een Boompje genoemd 

met Klisfenachtige Bladen, die fomtyds ge- oord 

zyn, een vyfbladige Bloem en frnalle zeer lan- 

ge Haauwen , met een Niervormig zeer dun 

Zaad , dat wederzyds gebaard is. De Bladen 

en Bast hebben eenen leelyk bictteren Smaak. 
Het Afkookzel der Haauwen wordt de Aam- 

G 5 | bor. 
3, DEELe III, STUK. 
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… WW. borftigen ingegeven 5 de Bladen op pynlyke 
DEEL deelen gelegd, en de Zenuwen zeer ftreelende 
Hoen geacht te zyn. 

eb Wat den Cumbulu van den Malabaarfen 
Kruidhof aangaat, die door Syr N in de Aan- 
tekeningen een Malabaarf/e Nooteboom met eene 
Smeerige Noot en een gekapte Bloem genoemd 
wordt (*): dezelve kan , wegens de Vrugten ; 
die de figuur van Nooten hebben, en aan Tros- 
fen groeijen, naauwlyks tot deeze Soort behoo= 
ren, hoe zeer ook de Bloemen naar die van dit 
Gefag xt gelyken. Zy hebben de figuur van een 
Huik , zynde geel van Kleur en niet onaangee 

naam van Reuk. 
De klimmende Soorten overftappende , kome 

ìk tot de 

Pix: (ro) Biígnonia met gevingerde Bladen , de 

peeiphj Blaadjes effenrandig en Spatelvormig. 

rc = 5 ° \ 5 

ge. HO Deeze is door CaTEsery in Karolina waare 

genomen als een Heefter van tien Voeten hoog, 
maar zy wordt, volgens SLOANE, op Ja- 

mai. 

(*) Nux Malsbarica unêuofa , Flore cucullato. SYEN in 

Notis. Fl. Malab. 190, 

(ro) Bignonia Foliis digitatis , Foliolis integertimis obova. 

tis. Horte. Clif. 497. Bignoniaarbor pentaphvlla , Flore rofeo „ 

major & minor, Flore Rofeo, Siliquis planís. PLUM. Sp, se 
CatesB. Care 1. T. p. 37. SELIGM. Fog. 1. PL 74. Nerio 

affinis Arbor Siliquofa , &c, SLOAN. Jam. 1s4. Hift. IL. pe 

62. Raj. Dender. 114. Guari- pariba. MARCGR. Bras to8. T. 

zig, 
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maïka een zeer groote Boom , dien men ’er 1. 
White Wood , dat is Wit Hét noemt , groeie ALDER, 
jende veel op vogtige plaatfen en aan de kan- Hoorp» 
ten der Rivieren, zo aldaar, als op andere Ei-STUK. 

landen van Amerika, Dezelve heeft de Schors , zo 
wel als het Hout, dat zeer hard is, wit. De 
Bladen vallen jaarlyks af , en dan blyft de 
Boom eenige Weeken kaal ; middelerwyl be- 
gint-hy te bloeijen, Krygende Bloemen, welke 
wit zyn en wanftallig , naar die van den Doorn- 
Appel gelykende , waar op vierkante Haauwen 
volgen „ als van den Oleander , met veele Zaa- 

den bevrugt , zynde vyf of zes Duimen lang. 

De Karolinifche heeft de Bloemen Roozekleurig. 

(rr) Bignonia met gevingerde Bladen , de _X1. 
: Bignon:g 

Blaadjes effenrandig en gefpitst Eder: “Leuozy. 
mig. lon 

Wie Hout 
Boom, 

Dit verfchil der Bladen, alleen , onderfcheidt 

deeze van de voorgaande Soort. Het is, volgens 
MirrEr, een Bignonia, die de onderfte Bla- 
den gevingerd, de bovenfte enkeld of drievoudig 
heeft. Het Leucoxylon van PLUKENETIUS, 

een Haauwdraagende Boom , met Oleander= 

Bloemen en gewiekte Bladen , die vyfbladerig 
nd 

(11) Bignonia Foliis digitatis , Foliolis integerrimis ovatis 

acuminatis. Syst. Nat. XII. Bignonia Foliis imis digitatis 

&c. MILL. Dil. N. ro, Leucoxylon Arbor Siliquofà , quinis 

Foliis , Floribus Nei , alato Semine, PLUB. Alm. 21s, T. 

Reo. fd. 

II, DEEL, IIT, STUK, 
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da , is ‚ wordt hier thuis gebragt. Dit verfchilt wei- 

xv. nig van gevingerd en SLoANE hadt denzel. 
Hoorp- ven tot den voorgaanden Wit Hout Boom be- 

STUK. trokken. Men wil, dat dezelve het Witte Bra- 
filie - Hout zoude uitleveren. Mooglyk zal dee= 
ze de naar den Oleander gelykende Boom zyn 
van voorige Autheuren, die Trosfen van Zaad- 

peulen heeft, een Voet lang , welke door de 

fchubbigheid der Zaaden in deeerfte opflag voor 
Adders werden aangezien. 

De volgende Soorten wederom Heefterachtig 
of Rankgewasfen zynde , gaa ik tot de twee 

laatíten over, | 

XVI, (16) Bignonia met dubbeld gevinde Bladen, de 
Bienuna E 8 
5d Vinblaadjes ongekarteld , byna Hartvor- 
Caestindi- ie. (Dits. | 

fchie. ME's JP Üs 

De Peuldraagende Malabaarfe Boom van Sven, 
met Hartvormige Bladen en eene zeer groote , 

platte, langwerpige Vrugt, is de Palega Paja- 
nelli van den Malabaarfen Kruidhof , welke 

BREYN tot de Clematis betrokken hadt, en 
genoemd, ;, zeer groote Malabaarfe Boomach- 
> tige ‚met Ockernooten- Bladen , de Vinblaad - 

» jes 

(16) Bignonia Foliis bipinnatis , Foliolis integris, fubcorda= 

tis, acutis. FL Zeyl. 236. Arbor filiquofa Malabarica Corda- 

to Folio &e. Ray. Hiff. 1741e Palega Pajanelli. Hort. Mal. 

EL. p. 77. T. 43: B. Arbor Siliqg. Mal. Folio majore mucto- 

nato. Ray, Hf, 174r. Pajanelli. Hort. Mak IL. p. 75. Te 

as. BURM. Fi. Ind, 131, 



DT PD LN NOM OEM 109 

“ 4, jes rondachtig „ een zeer groote witachtige 1 
… ftinkende Bloem en zeer breede platte Haau- oen 
s, wen draagende.” By TourNeErFrorT heet Hoorv- 

dezelve Bignonia met Hartvormige Bladen, Het STUK. 

is een hooge Boom, op Zandige plaatfen groei- 
jende , die een week , witachtig Hout heeft , 
dat zeer Draadig is ; den Stam wel twee Voe- 
ten dik. De Ribben der Bladen, waar aan de 

Vinblaadjes als in de Esfchenboomen ftaan , 

hebben een gemeene Rib of Bladfteel, van wel 
vyf of zes Ellen lang. De Bloemen, die by 

Trosfen aan de enden der Takken groeijen , zyn 

Klokvormig met een langen Hals , en zeer groot, 

Hier volgen de Vrugten op, als Slagzwaarden , 
drie Span lang, een Hand breed en omtrent een 
Vinger dik , bevattende ontelbaare Zaaden. 

Als eene byfoort wordt hier toe, door onzen 
Ridder, betrokken de Pajanelli van Malabar, 

welken S ven door een grooter gefpitst Blad 

van den anderen onderfcheidt; hoewel dezelve , 
bovendien, de Bladen niet dubbeld , maar enkeld 
gevind heeft. De Vinblaadjes zyn veel grooter , 
een Span en daar boven lang en veel langwer- 
piger dan in de voorgaande Soort, doch al het 
overige is nagenoeg het zelfde „ zelfs tot den 

Stank en de bicterheid der Bladen toe, welken 

gekneusd de Indiaanen dienen, om met eenige 

andere zaaken een zwarte Verw voor het Lin- 

nen te bereiden, Van de Wortels en derzelver 
Bast , maakt men , uit- en inwendig, in Afkook- 

zel gebruik, als een Geneesmiddel, 

(17) Bige 
11, DEEL, III, STUKs 
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XIV. 

Hoorp= 
STUK 

XVII, 
Bignonia 
cerulea. 
Blaauwe. 

8 de) TWEEMAGTIGE Boomen. 

(17) Bignonia met dubbeld gevinde Bladen, 
de Vinblaadjes Lancetvormig , ongekar« 
teld. 

Een middelmaatige Boom, met breede Pok- 

houtbooms - Bladen , en blaauwe Bloemen als 
die van ’t Vingerhoedkruid , door CarTEsBY 
op de Bahama - Eilanden waargenomen , maakt 
deeze Soort uit, welke LINNZEus in Karolí- 

na plaatst. De Vrugten zyn platte rondachtige 
Haauwen , gemeenlyk twee Duimen middellyns 

hebbende , en gevuld met kleine, gewiekte 

Zaaden, Door de rypwording fpringt deeze 
Vrugt in twee Stukken, en werpt dus de ge- 

dagte Zaaden uit, 

CITHAREXYLUM. Vedelhout- Boom, 

Dit Geflagt heeft de Kelk vyftandig, Kloks- 
wyze ; de Bloem Trechtervormig en Raderach- 
tig, met de Slippen van boven ruig en even 
groot, De Vrugt is een Bezie met twee Zaa- 
den, welken ieder twee holligheden hebben. 

In hetzelve komen twee of drie Westindie 

fche Soorten voor, als volgt, 

(1) Vee 

(17) Bignonia Foliis bipinnatis „ Foliolis lanceolatis integris, 

Syst, Nat. XII. Arbor Guajaci latiore folio , Bignonie Flore 

coeruleo, Frutu duro in duas partes disfiliente, êc, CATESB. 

Car, 1. T. p. 42. SELIGMe Vog. 5. Pl, 84 
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(1) Vedelhouc- Boom met ronde Takken, de IL, 

_Bloemkelken getand. AEDEELG 

| Hoorp-= 
Deeze , onder den naam van Heefterachtigsrux. 

Citharexylon met een Afchgraauwe Schors en L 
5 5 Citharexy= 

langwerpig Eyvormige Bladen door BROWN E jam cine- 
voorgefteld „ en door Pr uKENETrus Lau lensen 
rierbladige Amerikaanfche Boom , met de Bla- we. ; 

den breed wit geaderd , geheten , komt by Pru- 
MIER onder den naam van Boomachtige T'ros- 

draagende Jasmyn , met Laurierbladen , voor. 
De Heer JACQUIN, die dit Gewas in de Bos- 

fchen op ’t Eiland Martenique waarnam , zegt 
dat het een ‘Takkige Kroonboom is, van twin- 
tig Voeten hoogte , met een ronden Stam, op 
t meefte een Voet dik. De Bladen zyn lang- 
werpig ovaal, wederzyds gefpitst, effenrandig „ 
glanzig , dikwils gepaard , fomtyds overhoeks en 
ook wel drievoudig „ doorgaans meer dan een 

half Voet lang. Aan ieder zyde hebben de 
Steeltjes , van boven , dikwils eenige weinige 

Klierachtige Kuiltjes , uit welken „ in jongere 

Boomen, Druppeltjes Honig zweeten, Van de 
vier Meeldraadjes in de Bloem, zyn twee een 

wel- 

(1) Citharexylum Ramis teretibus , Calycibus dentatis. 

Syst, Nat. XII. Gen. 760, Pp. 416. Citharexylon fruticofum , 

Cortice cinereo , &c. BROWN. Jam. 264. Cith. Arbor Lau 

rifolia Americana &c. PLUK, Al. 108. T. 1ó2. f. r. Jasmi- 

num atborescens racemofum ,„ Foliis Yauri, PLuMm. Ie. 157. 

iig 

Île DEEL, Lilo STUK, 



IL, _weinigje langer dan de anderen. De Bloemen 
ln zyn klein, wit en hebben een aangenaame Reuks 
Hoorp- Daar op volgen fappige, gladde, zagte, ronde 
STUK, _ Besfen, die eerst gtoen zyn, dan rood en einde= 

lyk zwart worden, Zy maaken hangende Tros= 
fen uit , van byna een Voet lang. In het Vlek 
St. Pierre zyn zeer bevallige Wandeldreeven 
van deeze Boomen, De Ingezetenen noemen 

die Bois cotelet, wordende het Hout daar van 
tot het maaken ván Vedels, Cythers en ander 
Mufiektuig gebruikt: weshalve het mooglyk dat 
gene zal zyn, ’t welk men by de Konftenaars 
Refonantie - Hout noemt. Die van Barbados 
geeven ’er , deswege, den naäm aan van Fid- 
dle- Wood , dat is Vedelhourt. 

jo (2) Vedelhout- Boom , met ronde Takken 4 
le de Bloemkelken geknot. 
tum, 
Geftaarte, 

ii2 TweEEMAGCTIGE Boomern,. 

Deeze Soort, wederom , is door Br OWNE 

genoemd Heefterachtig Citharenylon , met byna 
ovaale Bladen , de Steeltjes met Voetjes; de 
Kelken geknot, de Trosfen aan ’t end der 
Takken langer. Zy zou derhalve nader fchy- 
nen te komen aan de gemelde van PLuMIER, 
welke de Trosfen uitermaate lang heeft, volgens 
den Hoogleeraar J. BURMANNuUs (*)? doch 

de 

(2) Citharexylum Ramis teretibus Calycibus truncatis, Syst. 
Nar. XII. Cith. Fruticofam , Foliis fub - ellipticis , &&c. BROWN, 
hant. 265, Tas, Liz. 

(*) Githarexylon Racemis longisGmis. PLum. Ic. T. 175. 
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de Bladen zyn daar in niet Spatelvormig, ge- … IL 

Iyk Li NNUs van deeze aantekent. Op Ja" rn 
maika komt dezelve voor. Hoorn. 

(3) Vedelhout - Boom met wierkantige Tak-_ ur. 
Citharexy= 

kens Ied 
drang ula- 

Deeze Soort , ten opzigt van dit Kenmerk vierkantig. 
weezentlyk verfchillende , is door den Heer 
JACQUIN ook op Martenique waargenomen 5 

doch zy komt, in alle andere opzigten , zo 
volmaakt met de voorgaande overeen, dat zyn 
Ed. niet ontkennen durfde „ dat die wel een 

zelfden oirfprong mogten hebben. De Stam 
en de voornaamfte ‘Takken, alleenlyk , waren 
ftomp vierkantig met vier Sleuven; de Besfen 
rood. Van de Ingezetenen werdt deeze Bois 
cotelet carré geheten, 

HALLERIA 

Deeze Geflagtnaam ftrekt ter vereeringe van 
den beroemden Heer Arp. van HALLER, 
door wien , behalve veele andere geleerde Wer- 
ken , ook een zeer uitvoerige befchryving der 
Planten van Switzerland aan ’t licht gegeven 
is. 
„De Kenmerken zyn: de Kelk in drieën , de 

Bloem 

(3) Citharexylum Caute arhorea , quadrangulari. Jacq: 
Amer, 186. Citharegylon Ramis tetragonis. Syst, Nat, Vig. 

XIII. p. 472. 

H 
EI. DEEL, IJL. STUxe 
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U, in vieren gedeeld : de Meeldraadjes langer dan - 
zien de Bloem : de Vrugt een: Bezie met twee hol- 
Hoorp- ligheden. 
ie Niet meer dan ééne Soort is door LaNnNe us 

1. hier van opgegeven (1), onder welke zyn Ed. 

„emrade beide Kaapfche Gewasfen , die door den Heer 
Gladbladí- J, BUR MANNUs met den naam van Lonicera 
8% Î 
PY uitgegeven en afgebeeld zyn, begrypt. Onze 

Hoogleeraar noemt de eene Lonicera met fpitfe 
Zaagswys’ getande Bladen, een hängende Bloem 
en eene langwerpige Vrugt: de andere, Loni- 
cera met glanzige gefpitfte getande Bladen en 
eene fonde Vrugt. Zyn Ed. merkt aan, dat die 
beiden Boomen zyn , in de-Bosfchen groeijende , 
en de hoogte bereikende van veertien Voeren. 
De Bladen, zo wel als de Bloemen en Vrugten, 
fchynen in de beide Soorten byna eveneens te 
zyn „ doch de Bloemen verfchillen zeer met de 

opgegevene Kenmerken, als de Kelk in vyven 

verdeeld , de Bloem Trechterachtig en aan den 

Rand niet ingefneeden hebbende, en van de 

tweehuizigheid der Vrugten wordt niet gefpro- 

ken. Het zyn een foort van Besfen, naar die 

der Nagtíchade zodanig gelykende, dat zyn 
Ed. 

(x) Halleria. Syst. Nat. XII, Tom, II, Gen. 761. p. 416. 
Hort. Cliff. 323. Hall. Fole ovatis longitudinaliter ferratis, 
ROVEN. Lugdbhat. 289. Lonicera Fol. lucidis &c, BURM, Afr. 
244. T. 39, f. 2, Solanum Flore Periclymeni. Amm. Herb, 
s91. B, Halleria fol, lanceolato - ovatis faperne ferratis. ROYEN 

wtfupra. Lonicera Folio acute fematoe BURM, Afr, 243. Te 
89. É, Ie 
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Ed. het Gewas, in ’t Boek van wylen den Md EL 

Heer WiTsSEN, Heefterachtige Naetfchade ge- AEEA. 

noemd vondt. Het zoude , volgens den Hoogleer- Hoorp= 
aat VAN RoYEN, door BorrHaave onder Te 
den naam van Afrikaanfche Kamperfoelie, met 
flaauw getande Pruimbooms Bladen, hoogroode 
Bloemen en zwarte Besfen draagende , zyn voor- 

gefteld. | 

CRESCENTIA. Kalabas- Boom, 

De Kenmerken zyn: de Kelk in twee gely= 
ke deelen gefneeden; de Bloem gebocheld: de 
Vrugt een Bezie die gefteeld is, eenhuizig zyn- 
de met veele Zaaden, welken ieder twee Hol« 

ligheden hebben. 

Van dit Geflagt was maar ééne Soort door 
onzen Ridder voorgefteld , onder welke zyn 
Ed. de aanmerkelyke Verfcheidenheden  be-= 
greep , welke , ten opzigt van de Bladen en 
de Vrugt, daar van in Amerika zyn waargeno- 
men. Hy zeid ’er in ’t algemeen van , dat het 
een Boom is met zeer lange, enkelde , water- 
pas uitgeftrekte Takken, wiens Vrugt , op by- 

zondere Stammen , onder anderen in grootte 
verfchilt van een Duim tot een Voet middel 
Iyn, ‘Thans maakt zyn Ed, twee Soorten daar 
van , als volgt, 

a (1) Kee 
Ii. DEEL, IL, STUK, 
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il, (1) Kalabas - Boom met Wigachtig Lancet- 
Ar f 1 
zv 5 vormige Bladen. 

Hoorp- 
| 

STUKs Deeze is door den Heer JAcQUuIN waar- 

Credia Senomen , als een Boom van twintig Voeten 
Cujese, _ hoog , welke, door zyne manier van groeijing , 

ge Boladi- Van alle andere Boomen ligtelyk onderfcheiden 
wordt 5 te weeten , door zyne lange, dikke, 
waterpasfe ‘Takken , aan welken de Bladen by 
troppen hier en daar verfpreid groeijen. Zy 
komen , naamelyk , veelen by elkander uit een 
zelfden Knobbel voort , zynde langwerpig ovaal , 

aan beide enden {pits , donker groen, vier of 
vyf Duimen lang. Eenbloemige , enkelde Steel- 

tjes, komen uit de dikke Takken en den Stam, 

fomtyds maar een Handbreed van den Grond 
af, voort, De. Bloem ís groot , fomtyds ge- 
heel groen , dikwils uit den paarfchen , rooden 
en geelen , aartig gemengeld ; maakende „een 

wyde, langwerpige Buis uit, welke een bochel 

heeft ,en aan den. Rand in vyven is gefneeden, 

Deeze Bloemen verwelken niet maar verrotten , 

geevende dan een Krengachtigen onverdraaglyk 

_ lee. 

(1) Crescentia Foliis cuneato-lanceolatis. Mant, alt. Cres- 
centia. Syst. Nat. XIL. Tom. II. Gen. 762. p. 416, LOEFL. 

dt. 225. Crescentia Cujete, JACQ. Amer. 175. T, 111. Cres- 

centia Foliis lanceolatis , utrinque attenuatis, Hort. Cliff. 327. 

Mir. Diëf. N. 1. Cujete Foliis oblongis & anguftis. PLum. 
Gen, 23. Je. roo, Arbor Americana Cucurbitifera. Comm. 

Hort. Amft. I, p. 137. T. 71. B, Cujete anguftifolia , Fruc- 
tu minori, PLUM. Ger. 23. #. Cujete minima Fru&u duro. 
PLUM, Gen, 23. 
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leelyken Stank, ’t Getal der. Meeldraadjes IL 
doorgaans vier , is fomtyds vyf, waar van dus“Sov 
drie langer dan de twee overigen zyn, OpHobrp- 

byzondere Boomen is de Vrugt in figuur ver“ TU% 
fchillende , fommigen hebben die Klootrond „eers 
anderen rondachtig of Eyvormig, en de groot» 

te verfchilt , van de middellyn van twee Duie 

men tot die van een Voet. Men vindt ’er zel 

den , zegt RocHrerForT , op eenen Boom 

twee van de zelfde gedaante , doch de Heer 

JaecQurn merkt aan, dat deeze Verfcheiden- 

heden zeer beftendig zyn. 
Uice hoofde van deeze Vrugten wordt de 

Boom van de Franfchen Calebasfier genoemd, 
dat is Kalabas « Boom: want de Vrugten heb- 
ben byna de hoedanigheid van onze Kala- 

basfen. Binnen een Houtige Schors , uit wel- 

ke zy beftaan, is een Pap begreepen, die een 
aangenaame rinsheid heeft, en tevens voedzaam 

is, zo dat de Jaagers zig daar van in het door- 
kruifen der Bosfchagiën, zo op de Karibifche 
Eilanden, als aan de Kust van Zuid - Amerika, 

veel bedienen, Ook kooken ’er de Ingezetenen 

des Lands eene Syroop van, die ongemeen bes 
roemd is tegen Borstkwaalen , Kneuzingen-en 
inwendige Kwetzuuren. Als die Pap ’er uit is, 
dan ftrekt deeze Schors of Dop tot het maa- 

ken van allerley Vaatwerk , ’twelk de Wilden, 

in hunne ledige Uuren, daar van zeer fraay 

weeten te vervaardigen, Van de kleinen maa- 
ken zy Lepels , Potjes en Doosjes : van-de 

Hg 8100. 
II. DEEL, TIL, STUK, 
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grooten niet alleen Kommen en Bakken ‚ maar 
rn ook Korfjes , door het uitfteeken der kanten. 

| 
ribben. In een Pot , daar van , kan Water ettelyke 
STUKe maalen over ’t Vuur gekookt worden „ eer die 
Kalabas-verbrande, De buitenfte Oppervlakte weeten 

Boem, 

Ii. 
Crescentia 
Cacurbíéti- 

de Wilden en Negers met aartig Snywerk , 
zwart of rood op een witten Grond, zodanig 
te verfieren , dat deeze Kalabasfen , dus, in de 

Kabinetten der Liefhebberen dikwils bewaard 
worden. De Karibeen noemenze dan Coui, en 

daar van zal de bynaam Cujete misfchien af- 
komftig zyn, 
Men ziet hier uit dat dit Gewas ‚ met den 

Geflagtnaam Crescentia , ter gedagtenisfe van 

den Italiaanfchen Kruidkenner CRESCEN- 
TUS, door onzen Ridder gedoopt, te regt den 

naam van Kalabas = Boom voeren mag. Het was 
ook door. den vermaarden CoMMELYN een 

Kalabasdraagende Amerikaanfche Boom gety- 
teld, De Heer J. BURMANNUs merkt aan; 
dat Pru Mier aanmerkelyke verfchillendheden 
in de Bladmaaking waargenomen heeft: het welk 

dan ook aanleiding gaf, tot het afzonderen van 

deze Soort; naamelyk 

(2) Kalabas - Boom: met Lancetswys’ Eyvor- 
mige Bladen. 

fera. 

R ondbladi- Dat 
ge. 

(2) Crestentia Foliis lanceolato- ovatis. Aant. alt, p. zee. 
‘Crescentia Foliis oblonge - ovatis, Fru&a rotundo, Cortice 

fragi- 
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Dat dezelve den naam van Kalabasdraagende IL 
in onderfcheiding van de andere voert, is zon. MEDE. 
derling , aangezien hy een Vrugt draagt met Hoorp- 

eenen broofchen Dop. Men betrekt ’er toe „STUK 
den Kalabasdraagende Boom van Pruxenr-gn%s 
TIus met rondachtige famengetropte Bladen, 
een ovaale Vrugt , en Hartvormige Zaaden, die 

in een zwarte Klomp beflooten zyn , en dus ook 
den Amerikaanfchen Kalabas- Boom van SroA- 
NE , met rondachtige Bladen 5 doch dezelve 

fchynt voor ’t overige nagenoeg met den voor- 
gaanden overeen te komen. 

(3) Kalabas - Boom met effenrandige Eyvor- it 
} 3 ; ze Crescentig 

mige Bladen , die aan de Tip gefpitstovars. 
Ovaalbla- 

aj. dige. 

Deeze Soort heeft de Hoogleeraar N. L. 
BuRrRMANNUS s als van de eerfte verfchillen. 
de, voorgefteld , en ’t is zonderling, dat de 
Heer LiNNe=Uus dezelve niet tot de tweede 
Soort betrokken heeft. Op ’t Eiland Java is zy 
groeijende gevonden. 

GMmE- 

fragili. Mirr. Dil. N. 2. Cujete latifolia, Fruêtu putamine 
fragili, PLUM. Gez. 23. Jc. rog. Cucurbitifera arbor, fubro- 

tundis foliis canfertis, Fruêtu ovali. PLUK. Abm. 124, T. 171, 
f. 2. Arbor Cucurbitifera Americana , Folio {ubrotundo. SLOAN. 
Jam. 206. Hift. IL. p. 172. RAy. Hift. 1667. 

(3) Crescentia Foliis ovatis integerrimis, apice acuminatis, 

BuRM. FJ. Ind, 132. 

H a 
1, DEHL. III, STUKe 
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IL, GMELINA. 
ÄFDEEns 

XIV. 

Hoorp. De Geflagtnaam ftrekt tot vereering van dert 
STUK. _beroemden Heer GMmrrriN, Hoogleeraar te 

Petersburg , door wien uit liefde voor de Na- 
tuurlyke Hiftorie , in het veeljaarig doorkrui- 
zen der afgelegenfte deelen van Siberie , geen 
moeite is ontzien, om de Kruidkunde met een 
groot getal van onbekende Plantgewasfen te 
verryken , welken hy ten deele reeds aan ’t 
cht gegeven heeft. 
De Kenmerken zyn, een byna viertandige 

Kelk, de Bloem in vieren gedeeld, Klokvor- 
fig: twee Meelknopjes dubbeld, twee enkeld: 
de Vrugt Pruimachtig met eenen tweehuizigen 
Steen. 

Maar ééne Soort was hier van door LI n- 
Nus opgegeven, maar de Heer N. L.Bu r- 
MANNUSs heeft ‘er twee anderen bygevoegd, 

' zo dat ik thans drie Soorten wan dit Geflagt 
befchryve, ï 

T. (1) Gmelina met gepaarde Doorens, waterpas 

Zen vn eee 
Oostindi= 

Che, Tot 

(x) Gmelina Spinis oppofitis horizontalibus, BuRM. PF 
Ind. 132. Gmelina. Syst. Nat. XII, Gen. 763. p. 417. Flor. 
Zeyl, 230, Michelia fpinofa Floribus Inteis. AMM, ACE. Pe- 

trop. VIIL. p. 218. T. 18. Prunus Indica fylveftris Fruêta 

favo Pyriformi. Burm. Zeyl. 197, Lycium Maderaspatanum 

&c. PLUK. Alm. 234. Jambofa fylvefiris parvifolia, Rumer. 

Amb. Ie Pp. 129. T. 40. 



ie DADEN: AME XA 

Tot deeze Soort was door onzen Ridder Ik 

t'huis gebragt, de Dematha van Ceylon, wel. Ed 

ke door den Hoogleeraar J. BUR M ANN USHoorp- 

genoemd werdt JIndifche Wilde Pruimboom „S*öEe 

met eene geele Peer-gelykende Vrugt, welke 

de Trosdraagende was van Ray, aan de Kust 

van Malabar Tani, in ’t Nederduitfch Heilpeen 

ren genaamd, om dat derzelver Pitten bekwaam 

waren tot geneezing van zekere Landziekte. 

Het is een groote Boom, met een dikken Stam , 

wiens Vrugten naar groote Peerachtige Prui- 

men gelyken, hebbende een roode Schil, het 

Vleefch groen en Sappig , maar fmaakeloos. 
Thans wordt hier toe de Wilde kleinbladige 
SPFPamboes - Boom, van RuMmePHrius, thuis ge- 
bragt , welke ook een hooge Boom is , met 

ronde Takken , de Bladen gepaard, gefteeld , 
Eyvormig , van onderen Wollig hebbende, 

dikwils met een fpits Kwabbetje aan ieder zyde. 

Aan de Oxels der Bladen komen Doornen voort , 
tegenover elkander , horizontaal , aan de Punt 
ruig, van langte als de Bladfteelen. De Bloe- 
men , die op Steeltjes ftaan , groeijen aan ’t end 
der dunne Takjes. Dezelven zyn gevuld met 
hoogroode Meeldraadjes , gelyk alle bloeijende 
Jamboezen „ hebbende blaauwachtige Knopjes. 
De Vrugt is een kleine Jamboes , mede Rooze- 

rood, Het Hout wordt tot den Huisbouw, of 

ook tot het maaken van Vaartuigen , gebruikt. 

H 5 (2) Gme- 
Ie DEEL: Ill, STUK. 
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d IL, (2) Gmelina met gepaarde Doorens „ die over- 
FDEEL. he end fvaan, 

Hoorpe 

STUK. Dit Kenmerk onderfcheidt deeze Soort, wel 

IL, ke op Kormandel groeit, en van de Inlanders 
Gmelina 

Coroman- Care geheten worde; doch de Heer N, L, 

deliea. _BURMANNUS merkt aan, dat menze in de 

delfche. _peide Indiën vindt, en derhalve hadt zy den by- 
naam behooren te hebben van de volgende 
Soort. Zyn Ed. betrekt hier toe den Rhammus 
met zeer kleine tropswyze groeijende Palmbla« 

den, en met lange Doornen gewapend, welke 
door SHERARD aan SLOANE was medege- 
deeld , zynde van Jamaika afkomftig. 

II. (3) Gmelina met overhoekze Doornen , de 
pd Bladen langer hebbende. 

Àndica. 
Javaan= 

fche, 
Deeze wordt Doery Roekan , en de eerfte 

Soort Doery Radak genoemd by de Javaanen, 
groeijende die beiden op Java. Zy heeft een 
bogtigen Steel of Stam: de Bladen zyn enkeld 
of taan ieder op zig zelve, met zeer korte 
Steeltjes , ftompachtig, Hartvormig gekarteld 

zyn- 

(2) Gelina Spinis oppofitis conjugatis erettiusculis. BURM. 
Fl. Ind, 122, Rhamnus Foliis Buxeis confertim nascentibus 

Spinis longis armata, SLOAN. Fam. 216. Hef. II. pe roo. T. 

207. f. 1, Lycium Maderaspatanum &c, minoribus Foliis. 

PLUK. Phyte 234, T. 07 Tuk 

(3) Gelina Spinis alternis, Foliis longtoribus. BuRM. Fl 
Jnd. p‚ 1532 
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zynde: * Gewas ‘heeft zeer eenvoudige Doo-__ IL. 
rens „langer dan de Bladen, dikwils aan de Oxe= ii 
len of beneden het Blad geplaatst. Hoorp-= 

STUKe 

ÄÂVICENNIA, 

De Geflagtnaam is van den Arabifchen Ge- 
neesmeefter AVICENNA ontleend, die in de 

Elfde Eeuw overleedt , en onder anderen over 

de kragten der Planten gefchreeven heeft. 
De Kenmerken zyn, een Kelk in vyven ver« 

deeld, en eene Bloem met twee Lippen, waar 
van de bovenfte vierkant is: de Vrugt een Lee 
derachtig vierhoekig Zaadhuisje, met één enkel 

Zaad. 
Twee Soorten komen in dit Geflagt voor , 

beiden in de Westindiën huisvestende , als 

(1) Avicennia met Hartvormig ovaale van 
onderen Wollige Bladen. Avicennia 

tomentofa, 
Wollige. 

Van deeze Soort geeft de Heer JACQUIN 
de volgende befchryving. Het is een Takkige 

Boom van twintig Voeten hoog, de Bladen 

| lange 

(1) Avicennia Foliis cordato - ovatis ubtus tomentofis. Syst. 
Nat, XII. Tom. IL. Gen. 1237, Pp. 426, JACQ. Amer. Hit. 

p. 178. Bontia Foliis oppofitis , pedunculis {picatis, Sp. Plant, 
IL. pe 391. BURM, Fl. Ind. 135. Bontia Foliis integris , ob- 

longis, oppofitis &c, BROWNe Jam, I, p. 263. Donatia, LOEFL» 

Hisp. 193, Mangle Laurocerafi faliis, SLOAN. Jam. Hifl, 1. 

Pp. 66. Avicennia, Fl. Zeyl, 57. Mat, Med. 42. Sp, Plant, 
IT. Pp. 110, 

IL. DEEL, II,STUS) 
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_ IL langwerpig ovaal, ftomp , van boven glad en 

rien groen, van onderen met een digte, fyne  gry- 
Hoorp- ze Wolligheid bezet hebbende, en dik gefteeld, 
STUK. Ten opzigt van de Bloem en Vrugtmaaking 

komt die metde volgende Soort overeen. Zyn 

Ed. betrekt ‘er toe de Bontia met effenrandige, 
langwerpige, gepaarde Bladen, van BROWNE, 
de Donatia van LorrFLING en de Oepata van 
Malabar , die door de Nederlanders aldaar Zout- 
boom genoemd wordt volgens CoMMELYN. 
Ook zou de Mangles - Boom met Laurierkerse 
Bladen en vierbladige witte Bloemen, van SLa- 

ANE op Jamaika gevonden , hier toe behooren. 
zZout- Wat den gedagten Zoutboom aangaat , dezelve 

Boom. wordt befchreeven als een fchoone Boom, met 

eene uitgebreide Kroon , wel zeventig Voeten 
hoog en omtrent zestien Voeten dik, met wite 
achtig Hout en roodachtige Wortelen, die van 

een Zoutigen Smaak zyn: de Bladen zyn ge- 
paard , langwerpig rond, van boven groen en 
glad , van onderen Afchgraauw : de Bloemen 
klein , wit , welriekende , vierbladig met vier 

Meeldraadjes en groeijen Troswyze: de Vrug. 
ten Kegelvormig fpits , platachtig , onder een 
dikken groenen Bolfter een foort van Amandel 

als een Boon influitende , die bitter van Smaak 
is, en de eigenfchap heeft, van nog in de Bol. 
fter vervat ,en buiten den Grond, (zo ik het be- 

gryp,) de beginzels van Wortels en Bladen uit 

te fchieten. De Boom groeit op de Oevers der 
zoute Wateren , inzonderheid by Cochin: de 

Pit 
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Pitten der Vrugten worden , na dat zy, door IL 

lang weeken en kooken in Water , van hagre SOEREN 
meefte bitterheid ontbloot zyn ,„ van de Inlan Hoorp- 
ders gegeten. Eke 
De Heer Linneus hadt , op het Hool 

fpoor van anderen, de Vrugt van deezen Boom, 

die dan, gelyk de Noot van den Catsjoe- Ap-= 
pel, in haare Bolfter of Bast een fcherp , bytend 

Vogt bevatten zou *, voor het waare Anacar- * zie Ir. 
dium der Apotheeken , ’t welk van Malakka en sig» ®* 
de. Philippynfche Eilanden komt, gehouden, De 
Engelfchen en Portugeezen noemen het gen 
meenlyk Malakka- Boonen. De Heer JacQurn 
verzekert, in tegendeel ‚datde Anacardia geens- 
zins Nooten van deezen Boom zyn; ja dat men 

den Boom nog niet kent , waar van dezelven 

komen. Op zyne vermaaning heeft onze Ridder 
de Avicennia , die te vooren door zyn Ed. on- 

der de Tetrandria geplaatst was , hier onder de 
Didynamia te regt gebragt. 

(2) Avicennia met Lancetvormige, wederzyds u. 
| 

JA 

gladde, Bladen. ng 
| Á 

Gladde, 

Deeze , door gedagten Heer alleen op de Zeea 

Oevers van Martenique waargenomen , wordt 

onder de Mangliers of Mangles - Boomen ges 
teld 3 

(2) Avicernia Foliis lanceolatis , utrinque nitidis. Syst. 
jat. XII. Avicennia Foliolis utrinque nitidis. JACQ: Amer. 

Epe. Te rize fr, 

ET, DEEL: II STUK» \ k 
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U. teld, en van de Franfchen Paletuvier gris gehe- 

aen ten. Het is een Takkige Boom, die wel veer- 

Hoorp- tig Voeten hoog groeit , met Lancetvormige ; 

STUK. _fpitfe , effenrandige , kort gefteelde , gepaarde 

Bladen „ die glad en glanzig zyn, drie Duimen 

Jang. Aan de enden der Takken geeft dezelve 

Trosfen uit van Bloemfteeltjes, wier Bloemen 

klein en wit zyn, eenbladig , met de onderfte 

Lip in drieën gefneeden , de bovenfte vierkan- 

tig: zo dat men hier een voorbeeld , zo zelde 

zaam van een hoogen Boom met eigentlyke Ge- 

lipte Bloemen heeft. De Vrugt is een Leder- 

achtig Zaadhuisje van eene fcheef - Eyvormige 

figuur , platachtig ftomp ‚ eenhuizig, tweeklep= 

pig, doch nooit open gaande aan den Boom. 

Het bevat één Zaadkorrel of Boon van de zelf= 

de figuur , uit vier Vleezige Plaatjes famenge- 

fteld „ welke de Zaadkwabben zyn. De Wore 

tels, zig onder den Grond naar alle kanten ver- 

fpreidende , maakten een groot Bofch van Spruis 

ten, naar. Aspergics gelykende , doch of dezel- 

ven jonge Boomen wierden , als nog geen Bla- 

den hebbende, kon zyn Ed, niet verzeke- 

ren. 
De Bontia, waar van de eene Soort , met den 

bynaam van Daphnoides , thans een byzonder 
Geflagt uitmaakt , zal ik hier, om de naver- 

wantfchap , nog byvoegen. 

B on- 
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BoNrTIaA IE, 
AFDereL, 

De Kenmerken beftaan cok in een vyfdeelige A0 
Kelk en eene gelipte Bloem , maar die de on-STUK. 

derfte Lip omgekruld heeft. De Vrugt is Pruim- 
achtig , met een fcheeve tip , bevattende ook 
een enkel Boonachtig Zaad, 

De eenigfte Soort (1) voert den gezegden +} 
naam, om dat haare Bladen veel naar die van Daphnt. 
de Laureola, ook wel Daphme genaamd , zwee. des. 

men. DirLLENIUs noemtze Bontia, die naar 

de Laureola gelykt , en PrLuMIieRr fteltze 

voor , als Boomachtig, in de gedaante van T/y- 

melea. By PLUKENETIUs komt een Wilde 

Olyfboom van Barbados voor , welke fmalle , 

wette, en flaauw gekartelde Bladen heeft, hier 

thuis gebragt. Deezen hadt hy vernomen eene 
Gom uit te geeven, welke naar de Gom Elem- 

ni geleek; doch zo veel Ray kon zien , in een 
Takje door D. SHERARD aan hem gezonden, 
waren de Bladen niet gekarteld, De Boom hadt 

menig vuldige Bladen aan de Takken, een Hand- 
palm lang, een Duim breed, gefpitst, en onder 

de groote Bladen waren eenige kleinere ver- 
mengd. De groeyplaats is in de Westindiën. 

De 

(1) Bontia. Syst, Nat. XII, Tom. IL. Gen. 7o1 p. 425, 

JAcQ. Am. Hifl. p. 178. T. 173. f. 46, Bontia arborescens 
Thymelez facie PLUM, Gez. 32. Bontia Laureolz facie, Dir. 
Elth. T. 49. £. s7. Olea fylveftris Barbadenfis , Folio angus- 

to ‚ pingui, leviter crenato, PLUK, Alm, 269, T. zoo, f, 5 

Raj. Dendr, 47. 

IL, DEEL: III, STUK, 
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u. De Klasfe der Viermagtige Planten , Tetrady- 

AFDEEL, „amia, levert geen Boomen en zelfs maar weie 
Hoorp- nig Heefters uit, Ik gaa derhalve tot de vol 

STUE. ‘gende over, | 

XV. HO O:E DS. BDR: 

Befchryving van de Bo oMEN, in wier Bloemen 
de Meeldraadjes famengegroeid zyn, of uit 
één Grondfluk voortkomen, deswegen den naam 
van Enkelbroederige , MONADELPHEI Ag 

voerende. 

De Klasfe , die daar van haaren naam heeft, 

dat de Meeldraadjesalsop een Voetftuk zit- 

ten, en niet, gelyk gewoonlyk , teder op zig 

zelf uit den bodem van de Bloem ontfpringen , 
is naar het getal derzelven van Linnaeus 
in Vyfmannige, Zevenmannige, Negen-, Tien-, 
Twaalf- en Veelmannigen , gefimaldeeld, On- 
der de laatften komen de ‘meefte Boomen 

vool. 

BROWNE A} 

Dit Geflagt heeft zynen naam van den ver. 
maarden Engelfchman BROWNE , door wien 
een zo fchoon Werk over de Plantgewasfen 
van Jamaika is aan ’t licht gegeven, 

Be- 



(MM óônNaADELE HIA 129 
Behalve het gemelde zyn de Kenmerken; de nm, 

Kelk in vyven gedeeld en een dubbelde Bloem. Arprei= 
krans , de buitenfte Ééénbladig , de binnenfte Hoorb- 
vyfbladig. STUKa 

Maar éétie Soort kornt van hetzelve voor (1); E 
die wegens de Hoogroode Kleur der Bloeien Erin 
den bynaam voert. De Heer Jac QU IN heeft, Hoogen: 
dezelve aan de Vaste Kust van Zuid- eri 
waargenomen „ als een Boom van ägttieù Voe- 
ten hoogte ; door zyn Gewas niet fraay, maar 
aanzienlyk wegens de fchoonheid van zyne Bloe: 
men, Deszelfs harde » geelachtige Hout is met 

een Afchgraauwe Schors bekleed. De Bladen 
zyn ovaal, gefpitst, effenrandig , glad, gepaard , 
kort gefteeld , drie Duimen lang , by twee of 
drie Paaren gehecht, aan een zelfde Takje, De 
gemeene Bloemfteeltjes ‚ die kort en Takkig 

zyn; naar Knoppen gelykende, draagen by de 
tien Bloemen, van drie Duimen lang, in neer- 
hangende Trosfen, Zy hebben een rosfen Kelk; 
een rooden Krans en geelachtige M eeldraadjes, 
De Vrugten, hadt zyn Ed, niet gezich, zo min 
als de Heer LoErLiNG, wiens Hermefias, in 
 Spaanfch Rofa de Monte of Berg- Roos; hem 
de zelfde Plat fcheen te zyn ; hoewel hy ef 

nooit elf Meeldraadjes aan gevonden hadt. L IN- 

Maus hadtze; deswegen ; onder de Elfmanni: 
ged 

(ì) Brownza. Syst. Nat. Xil, Tom. IT, Gan, 835. p.âs2a 
jaco. Armer. 26. Hi. 154, T. zère Heriacûas , Rofh dé 
Monté. LOEFL. If. 27% 

I 
it; Deer. UI, Sela 
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It, gen geplaatst ; doch naderhand in de Rang der 
an Negenmannigen , zeggende dat LorerrLr NG 
Hoorp- ’er negen Meeldraadjes aan toefchreef : maar 
sruK. zyn Ed. erkent thans, dat die Heer ’er, altoos 

en beftendig , elf Meeldraadjes in waargenomen 
heeft 0. 

CONNARUS, 

Behalve, dat het getal der Meeldraadjes, ge= 
lyk in de volgende, tien is en de Styl enkeld, 
zo wel als de Stempel , komt hier in aanmer- 
king , een tweekleppig Zaadhuisje , met ga 
holligheid en één Zaad. 

1. _De eenigfte Soort (1), deswegen den ral 
Connarus teres van éénzaadig, dat zonderling is, voerende, is 
pe door den Hoogleeraar J. BURMANNUS afge- 

oon- 

Boom, beeld, onder den naam van Ceylonfche Driebla- 

dige Rhus, in de gedaante van Turkfche Boo- 
nen, met menigvuldige ge- aairde Bloemen. In 
het Kruidboek van den beroemden HER MAN- 
Nus voert dezelve den naam van Jndifche, 
Boomachtige ‚ Éénzaadige Phaseolus, welke in 

een roode Haauw ééne Boon voortbrengt. In 
des- 

(*) Stamina undecim femper Loeflingio, Jfant. alt Fila- 
menta undecim quod conftans & curiofuin. LOEFL. Reizes 

Pe 359. p 

(1) Connarus. Syst. Nat, XII. Gen. 830. p. 452. Rhus 

Zeylonicus trifoliatus , Phaseoli facie , Floribus copiofis fpicatis. 

BURM, Zeyl, 199. T. 89, Phaseolus arborescens Zeylanicus 

monocâ:pos. RAj, Suppl, 438. Fl, Zeybe 243, BURM. Fi, Ind, 

144, 
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deszelfs’ Mufeum Zeylanicum was zy genoemd, ij 
Driebladige ; Peuldraagende , Rankenboom , Ra- Arpeet 
delifawael, by--de Ceyloneezen of Radalya „en rfobnes 
de “Vrugten ‘zouden eene Slymigheid hebben ,srTux. 
mooglyk tot Wasfchen dienftig, gelyk de Zeep- 
nooten;-LNN Aus zegt; dat het een Boom 
is: BouRMANNus noemt het een Boomachtige 
Plant , díe hárd-Hout heeft ‚ met eene zwartach- 
tige Schots. bekleed, de: Bladen Eyvormig ; ef- 
fenräândig, dik, met hun drieën op een gemee- 
nen Steel gietende, „en , zo het fchynt , aanbly- 
vende, Op den. top vân den Steel komt een 
Tros van kleine Bloempjes voort „eve als plaats 
Ee in: nde Sumach:: De ei dn is op Cey. 
loi, »: 

) At UG ONT A. 

dee heele cen rntbladde Bloei met vyf 
Stylen. rabi de Aragt is eene; Pruim met dert 
Steen gefireept. | 

Hier, van komt Bok mdar ééne Soort voor i), za 
welke den, bynaam ; van Moyflax. voert of Baard: np 
boom, es Ied. -Malabaar fch Modera Canni; om Eed 

dat de ke akjes > Wddr dafì de Bladen ftaan ; met 

„Eene 

G 1) tfugonia Spinis oppofiti itis ane Syst. Nat, XL. Tom: 
ÏL Gen. è3r. p: 452. Flor. Zeyl, 249. Mpoceratos Arbor 

Zeylanica; Lauri utd, Cortice Costuim olente, Rá). Dendr. 

25. Myiäx Frutex Baccife Mafab:ricus ; Fruêtu calyculato ; 

totundo , ‚ monopyreno, R Aj. Hi ft, 1570. Modera Cariui, Horé: 
Mal, IL. p. 29. T. 19. BURM. EL Ind: la4s 

12 
IL DikE, UI, Stuks 
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B Arpgrr, CRE Wollige ruigte als gehaaird zyn. Hy groeit 

Eey. * op Zandige plaatfen , Heefterachtig „ twee Mans 
Hoorp: langten hoog. Aan de Takken zyn, onder de 
STUKe 

Bagrg. Bladen, gepaarde , korte , ftyve Doorens; om 
Boom, __geboogen , zo dat zy met den Tak evenwydig 

ítaan. De Wortel heeft een aangenaame Krui- 
derige Reuk , en wordt , zo wel als de, Bast , 

tot een Zweetdryvend Geneesmiddel gebruikt. 
De Vrugten zyn. ronde, geele Besfen. Lrin- 
N4&Us noemt het een: Boom, en verbetert de 
Kenmerken , door zyn Ed. te vooren uit den 
Malabaarfen Kruidhof opgemaakt „ volgens de 
Plant zelve , dus 5, De Bloem, die-uit vyf., 

s> rondachtige „ groote , gaapende Blaadjes be- 

s ftaat, heeft een Lederachtige Kelk, van vyf 

>> Ovaale, holle , blyvende Blaadjes. ’t Getal 

s> der Meeldraadjes is tien, die Elsvormig zyn , 

>> van het midden naar onderen tot een Bekertje 
„> famengegroeid , van langte als de Bloemkrans , 
» met rondachtige , dubbelde Knopjes. Het 
ós Zaadbeginzel , binnen dat Békertje vervat , 
„ is Eyrond , en heeft drie Draadachtige Sty- 
» len, van langte als de Meeldräadjes, met ge- 
ej Haopte Stempels” Hoe dat dan deeze Bloem 
Vyfwyvig zyn kan, verftaa ik niet. 
In het Kruidboek van HERMANNus ftaat , volgens 

den Heer N. L. BuRMANNUSs , aangetekend , dat 

de Bast van deezen Boom zeer bitter en Kruide- 

rig is, hebbende den reuk van Jris Florentina of 
liever van Violen ‚en wordende te Goa , in Oostin- 
die, in plaats. van Costus gebruikt. De mon- 
Íters verfchillen, zo zyn Ed, aanmerkt, inzone 

der- 
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derheid door de Bladen, welken de Javaanfche IL 

Eyvormig heeft , van grootte als die van den A 

Perfikboom ; de Ceylonfche kleiner ovaal met Hoorp= 

een Punt en uitermaate zwart, en, die in STUÉe 

Kruidboek van PrrTiver , Lederachtig , als 
de Bladen van de Beerendruif : doch in alle 

deeze monfters kwamen de gepaarde omgeboo- 
gen Doorens voor. 

,PiERTAPETES, 

Tot den Rang der T'waalfmannigen onder de 
Enkelbroederige Gewasfen is dit Geflagt be- 
trokken „ niettegenftaande in *t zelve het getal 
der Meeldraadjes twintig is, waar van vyf lan- 
ger dan de anderen zyn, zonder Meelknopjes. 
Hier van zal de Geflagtnaam zyn afgeleid, De 
Vrugt is een vyfhokkig Zaadhuisje , met veele 
Zaaden. 
De eerfte Soort is een Jaarig Kruid of Zaay- 

Gewas , maar de twee anderen zyn Boomachtig ; 
als volgt. 

2) Pentapetes t rmi itoegulpte _ U. (2) 9) met Eyvyormige uitgegulp LA 
Bladen. Dee- Suberifo» 

hum, 

(2) Pentapetes Foliis ovatis repandis. Syst. Nat, XII, Tem. Bene paadi: 
II, Gen. 834. pe 456. Aman, Acad. I. p. 407. Pentapetes. 
Flor. Zeyl, zso. Pterofperimadendron Suberis folio angulofo „ 
fubtus incano , Floribus albis. AMMAN. A&. Petrop. VIII. 
p. 215. T. 16. Arbor Champacca Suberis Folio, Fruêu lig- 

Meo, Seminibus alatis zeferto. PET. Mus. 349. BURM. HY, 

End. 144. 

ee 
MH. DEEL, III, STUK, 
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Deeze en de volgende zyn , als,een nieuw Ge- 

flagt s onder den naam van. Pterospermadendron 

Hoorp- om dat het Gewiekte Zaaden, heeft „ voorge- 
ST UKe fteld door den beroemden AMM ANNuUs, Zyn 

Ed, geeft ’er de Bladen van den Kurkboom aan , 
en betrekt ’er toe den Boom, dus door Pe ri- 
vER onderfcheiden , die een Houtige. Vrugt 

heeft, gevuld met gewiekte Zaadens De Tak- 

ken, zegt hy, van deezen Boom zyn regt, met 
weinige Zytakjes, hebbende eene van buiten 
bruine Schors, van binnen groen, en het Hout 
is ook groenachtig van Kleur: de Bladen drie 
Duim lang en half zo breed, aan de Punt met 
hoeken , van boven groen ‚ van ofideren grys 
of witachtig. De Bloemen zyn taamelyk groot 

en Roosachtig , beftaaride uit vyf Blaadjes van 
een Duim. láng , wit van Kleur. Zy hebben 

veele Meeldraadjes van de zelfde’ langte , en 

eenen krommen Styl, De Kelk is in vyven gee 
deeld, en vân buiten. met eene rosfe Wolligheid 
bekleed, byna zo groot als de Bloem. Het Vrugt- 
beginzel wordt eene Houtige , bruine, langwere 
pige Vrugt, van grootte als een Ockernoot „ 
door rypwording aan * end opfplytende in vyÉ 

Kasjes, ieder veele Zaaden bevattende, die lange 
werpig , famengedrukt , gelyk die-van den. Ahorn- 
boom gevleugeld , ros van. Kleur zyn met een 
witte Pit. Men houdt dit voor den Welagha 

der Cevloneezen, | 

(3) Pen 
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(3) Pentapetes met Hartvormige witgegulpte IL 
Bladen. ; Arnen 

Vv 

Hoorpe 
_ Deeze verfchilt, volgens den Heer A MM AN ,srux. 
van de andere, door de Bladen breeder , ftom- _ mr. 

per, uitgefneeden en met Ooren ; de Bloembla- Pen 
den langer en fimaller ; de flippen van de Kelk Breedbladi- 
langer, dikker en ftomper te hebben, De Vrugt 
is ook grooter; te weeten vier of vyf Duimen 
lang en by de twee Duimen dik, bevattende 
dus veel grooter Zaaden dan de voorgaande 

&i < SOOIL, 
In het Vertoog van AMMAN Vindt men dat 

dit Gewas ge-oorde Bladen heeft, zynde Fo- 
biis Auritis ; waar van by aanhaaling , in de Aka- 
demifche Vermaaklykheden , gemaakt is , Foliis 

accretis , en eindelyk Folio Aceris (*). Hier 
‚van zal de bynaam, Acerifolia , afkomftig zyn , 

dat is met Ahornbooms- Bladen ; waar van zy 
inderdaad de figuur eenigermaate hebben. Ik 

. „acht deeze Boomen, door den bynaam van 
Breed- en Smalbladige, genoegzaam onderfchei- 

den, 

de 

ÄDANSONIA. 

De Kenmerken van dit Geflagt beftaan in 
eene 

(3) Pentapetes Foliis cordatis repandis. Syst. Nat, XII, 
Pterospermadendron Foliis auritis , Flore fru&ugue majore, 

AMNAN. Ibid. p. 216. T. 17, 17. BuRM. Fl, Ind. vas. 
„ €) Spec. Plant. Il. p. 959. 

Ï 4 ‚IL, DEEL, HIL STUK, 



u. 
ArFDEEL. 

XV. 
Hoor: 
STUK. 

Ï. 
Adanfon:a 
di 8 itatâa. 

Meloen- 

boom. 

156 ENKELBROEDERIGE Boom gw. 

eene enkelde, afvallende, Kelk, de Bloem be- 

vattende , welke een zeer langen Styl heeft 

met veele Stempels , voortkomende uit den 

Koker , dien de famengegroeide Meeldraadjes 
maaken, zeer menigvuldig in getal: des deeze 
Boom, zo wel als de volgenden, tot de Mona- 
delphia Polyandria behoort. De Vrugt is een 
Houtig Zaadhuisje , met tien Holligheden, be- 
vattende een Meelachtig Merg , waar in veele 

Zaaden ‘nestelen. 
De Franfche Heer ADANsoN, Lid van de 

Koninglyke Akademie der Weetenfchappen van 
Parys ‚ naar wien dit Geflagt billyk den naam 
draagt , heeft de eenigfte Soort daar van (1), 
allereerst , ten naauwkeurigfte Wereldkundig 
gemaakt. In ’t byzonder is door zyn Ed. de 
waare gefteldheid der. Bladen ; (weshalve er 
Linus den bynaam van Gevingerde aan 
geeft ,) en die der Bloemen , omtrent welken 
men zeef. in ’% onzekere was ‚ waargenomen. 

Van de Vrugt hadt men reeds taamelyk goede 
Afbeeldingen , zo by ArLPiNUs, onder den 
naam van Baobab of Bahobab „als byCrusrus ’ 
onder dien van Abavo of Abayi, welken Boom 

hy 
(:) Adanfonia. Syst. Nat. XII. Tom. 1E, Gen. 336. Pp 

456. Baobab. ALP. Zigypt. 66. T. 67 , 63. Baobab five Aba. 
vi. Bavg, Hifl, I. pe 110, Abavo arbor , radice tuberofâ, C 

B, Pin. 434. Guanabanus Scaligeri. Baum. Hift. 1. p. tog, 

KRAJ. Hif?. 1371, GLUs. Exot. Libr. if. Cap. 1. Monogr, 

ADANSONL. Mew, de de PAcad, R. des Scitndes, de 1761, act 

tp. p. 218 
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hy oordeelde den Gwanabanus van SCALIGER MH 
te zyn. Daar uit bleek , dat deeze Vrugt zo oENke 

zeer naar een langwerpige Meloen gelykt, dat Hoorp- 
ik ’er zo wel den naam van Melòenboom aan gec-STUE- 
ven mag , als dien van Kalabasboom aan de Cres- 50" 
centia Cujete hier voor befchreeven *; te meer , + niadz. 
dewyl ’er ook wel de naam van Calabasfier , en **6+ 
door de Negers die van Gowi , zeer naar dien 
van Coui, in de Westindiën bekend, gelyken- 
de,aan gegeven wordt: terwyl het zeer verfchil- 
lende Boomen zyn. De Franfchen noemen dee- 
zen , wiens eenigfte Natuurlyke Groeyplaats 
Afrika, en wel inzonderheid deszelfs Westkust 
in ’t midden, en dus byna het heetfte des Aard- 
bodems, fchynt te zyn , gemeenlyk Pain de 
Singe, dat is Aapenbrood, 

De vermaarde CLusrus, die in de Vyf- 
tiende Eeuw leefde , hadt zodanig een Vrugt 
onder den naam van Abavo en Abavi ontvan- 
gen, die door eenige Engelfche Matroozen uit 
Ethiopie ‚ waarfchynlyk van de Kust van Gui- 
nee of Senegal , was medegebragt. Deeze Vrugt 
zegt hy ‚ geleek volkomen naar die , welke zo 
onagtzaam door PROSPER ALPINUS, onder 
den naam van Baobab, was befchreeven. De- 

zelve hadt omtrent een Voet langte en zestien 
Duimen omtreks , zittende aan een Steel van 
twee Voeten lang en een Vinger dik. By den 

Steel was die Vrugt wat dunner, en liep aan ’ 
andere end in een Punt uit, zynde van buiten 

met flauwe Sleuven getekend , en den Bast , 
ES die He DEEL, IL, STUK, fj 
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die taamelyk dik en hard was, met een groene 
Wolligheid bekleed hebbende. Van binnen was 
dezelve door zekere Peezen overlangs verdeeld , 
tusfchen welken zig eene witte Mergachtige 

zelfftandigheid bevondt , van eene zuurachti- 
ge Smaak, waar in zwarte Nierachtige Zaaden 

nestelden , met eene fmaakelyke Pit, zynde 
aan Draaden gehecht. De Bladen, welken Are 
PiNus by die van den Citroenboom vergelee- 
ken hadt , waren inderdaad enkeld en van die 

gedaante, aan het eerst opfchietende Stammete 

je » maar , wanneer hetzelve Takken begon te 
krygen, dan veranderden die Bladen, en groei- 
den met hun tweeën, drieën, vieren, ja zelfs 
met hun vyven aan een gemeenen Bladfteel, 
byna als die der Lupinen of van den Paarde- 
Karftengeboom , zynde het middelfte „tegenover 
den Steel , langst; gelyk hy dezelven, dus ge- 

vingerd , afbeeldt. 
De Heer ApANsoN bevondt , door zyne 

Waarneemingen aan de Kust van Senegal , dee- 
ze befchryving taamelyk met de Natuur over- 
eenkomftig , doch van de Geftalte des Booms en 

deszelfs Eigenfchappen , en inzonderheid aan- 
gaande de Bloemen , hadt hy gelegenheid tot 
een naauwkeurig onderzoek, 

Geftalte. De Baobab, zegt zyn Ed., zou men misfchien 
wel voor den grootften Boom des Aardbodems 
mogen houden, Egter munt dezelve in hoogte 
zo zeer niet uit, als in uitgebreidheid van zyne 
Kroon , welke zig gelyk een Bosfchagie ver- 

tOOnt ; 
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toont, zestig of zeventig Voeten verheven,en , IL 
van honderdtwintig tot honderdvyftig Voeten hr 

bréed, Zyne Stam, naamelyk, heeft niet meer Hors 
dan tien of twaalf Voeten hoogte, maar de om-* T?É 

trek is wel vyfenzestig of zeventig Voeten BAE (bd 
eene dikte van byna vyfentwintig Voeten heal, 
Men kan zig hier uit eenig denkbeeld vormen 
van de Geftalte deezes Booms, wiens onderfte 
Takken , ter langte van vyftig of zestig Voe- 
ten zig uitftrekkende, van ’t waterpas allengs 
naar den Grond neigen, zo dat men den Stam 
naauwlyks kan zien. De Wortels fpreiden zig ; 
digt onder den Grond, nog veel verder uit 3 
hoewel hy eenen Penwortel heeft, die diep in 
*% Aardryk dringt. Men behoeft niet te vraas 
gen „ of ook de goedgunftige Schepper deeze 

Boomen tot befchutting van het Gedierte onder 
de heete Lugtítreek , en in de gloeijende Zande 
Woeftynen tusfchen Senegal en Kaap Verde , 
tot aan ’t Land van Galam , wel honderd Mylen 

binnenflands , en wie weet in hoe veel andere 

Gewesten van Afrika, tegen de brandende 
Zonnefchyn verordend heeft. 
De Bast van den Stam en Takken, omtrent 

drie vierden Duims dik en Afchgraauw , is op % 
aanraaken Vettig en glad, als of de Boom ge- 
vernist ware , van buiten 3’ van binnen groer 
met roode Stippels: het Hout zeer zagt en taa- 
melyk wit, Aan de jonge Takjes of Looten , 

wier Bast groenachtig en een weinig met Haair 

bezet is, komen de Bladfteelen , niet gepaard, 

- maar 
IL DEEL, III, STUK: 
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1. maar overhoeks voort , welken aan ’t end Waai- 

hg jerachtig bezet zyn met een getal van drie of 
Hoorp» meer , doorgaans van zeven Bladen. Dezelven 
STUK. zyn taamelyk dik en glad, ongekarteld , van bo- 

Meloen yen bly, van onderen bleek groen , met fchuin- 
_fe Ribbetjes, ter wederzyden van de middelrib „ 

geaderd, De figuur deezer Bladen is langwer- 
pig ovaal, tweemaal zo lang als breed , aan de 
beide enden puntig. De langte der grootften 
isomtrent vyf Duimen; (naamelyk die van het 

middelfte Blad;) terwyl de overigen allengs vere 
kleinen naar den Steel, even als in de Paardee 
Karítengen, 

De > Een Boom zodanig als de Baobab , zegt 
Bloemen. …, zyn Ed. behoorde Bloemen te hebben ge- 
Pl. XIIL 
Fig. 1. «> evenredigd naar zyne grootte. Ook gaan de- 

9 zelven , in Afmeetingen , alle de Bloemen 
s» Yan Boomen, die ons bekend zyn, zelfs die 
‚, der Plompen en van de Laurier - Tulp , Mag- 
‚» nolia genaamd, te boven. Nog in Knop zyn 
ss de, formeeren zy een Bol van by de drie 
, Duimen middellyn , en open gaande hebben 
ss Zy vier Duimenlangte op zes Duimen breede 
ste (*). Twee of drie komen ’er aan ieder 
>, Takje , hangende ieder aan een Cylindrifch 
» Steeltje van een Voet laag en byna een half 
> Duim dik, dat uit de oxels van een der laag. 

» fte 

“_(*) Het fchynt dat de Heer ADANSON , dit fchryvende., 
niet gedagt heeft op de Eerfte Soort van Maznolia , grandi- 

flora bygenaamd, (zie bladz. 7o hier voor, ) Ook kan ik, 

alzo de Bloemen rond zvn, die Afmeetingen niet begrypen., 
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„ fte Bladen fchiet , en drie Schubbetjes hier 

‚‚ en daar verfpreid heeft, welke in grootte en 

IL 
ÄFDEEL » 

XV. 

„, figuur gelyken naar de genen, die ik gezegd Hoorp- 
„heb de Bladfteelen te vergezellen , (Stipules) STUK. 

»s Stoppeltjes genaamd. Zy vallen af , zo wel 7 

als die, by het ontluiken van de Bloem”, 
Van dit alles kan men een klaar denkbeeld 

krygen‘, uit de Afbeelding van het bloeijende 
Takje van deezen zonderlingen Boom , door 
zymEd. in Afbeelding gebragt: zie onze PLAAT 
XIII. Fig. 1 „alwaar tevens by Lett. A de Bloem 
van agteren vertoond is, om den Kelk te be- 
fchouwen, die zyne Tippen omgekruld heeft ; 
en in vyven is gedeeld. De Bloem beftaat, zo 
de Heer ADANSON aanmerkt, uit vyf Blaad- 
jes, byna rond ,'uitwaards omgeboogen , wit „ 
taamelyk dik , met eenige Haairtjes doorzaaid , 
en overlangs met veele Streepjes geaderd. Van 

onderen hebben zy een Nagel, die hun aanhecht 
rondom het middelpunt van den Kelk. Voorts 
ziet men, by B, de doorfnyding van de Bloem, 
waat zig de Koker openbaart , dien de Meel- 
draadjes „ wier getal in eene Bloem ongevaat 
zevenhonderd is , door hunne vereeniging for- 
meeren ; terwyl derzelver bovenfte helften , met 
Meelknopjes voorzien, zig ombuigen , maaken- 
de een fierlyken Krans , die naar een Manchet 
gelykt. Ook vertoont zig het Vrugtbeginzel 
inde gedagte Koker , met zynen langen Styl , 
die zig naar boven een weinig kromt , en aan 
den Top gekroond is met van tien tot veertien 

Pris. 
II, Dars. HI. Sruz. 

Meloar- 
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ÏL, Prismätieke Lighaampjes ; die aämelyk groot. 
eer en Haaitig zyn, (Stigmata) Stempels genaamd, 

Hoofdà De Vrugt is, gelyk men dezelve by :C ziet 
STUK. afgebeeld ,.van figuur byna als een Meloen ; 
Phi hebbende de langte van één of anderhalven 
pe vruet. Voet ; de dikte van vier tot zes Duimen „en 

hangefide aan een ronden Steel, die twee Vöe- 
ten läng is en een Duim dik, „De Baäst is 
Baubie, bynia een Kwartier Duims dik; en be- 
kleed met een groene Wolligheid , welke ’ervaf 
gewreeven zynde , dan wertoont de Vrugt zig 

zwartachtig ; met eenige ondiepe Sleuven over- 
langs; en dus byna als een Meloen geribd; „Zó 
veele Ribben als ’er zyn; zo veele Kamertjes 
komen ’er ‚ by het dwars-doorfnyden sin dee= 
ze Vrugt voor, Vliezige -middelfchotten ; naas 
melyk , die inden As famenloopen ; verdeelen 
deeze Vrugt overlangs ‚ en, maaken Afdeelingen 
âls by D ; die, terwyl dezelve nog frisch: en. 
vogtig iss gevuld zyn met eene Spongieuze zelf. 
ftandigheid ; wit van Kleur ; in welke de Zaas 
den zitten-; maat , als- deeze Vrügten oùd-en 

verdroogd z heen dan zyn niet alleen de Middels 
fchotten van den As der Vrugt afgeweekefì , ent 
hebben de figuur van een Sikkel , maar de wee 
ke zelfftandigheid is verhard „ en maakt Kloms 
pjes met Draadjes als by E,‚ waar in het Nier- 
achtige Zaad F vervat is met zyn eigen Draad- 
jes ’t welk ’er als de Navelftreng van uitmaakt, 
Men zict hier uit, hoe Crus rus heeft kunnen 
zeggen , dat de Zaaden Draadjes hebben, terwyl 

el 
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eigentlyk maar één Draadje tot dezelven be- IL 
hoort „en de overigen tot het Spongieuze Vleefch, Asnzerà 

* welk dezelven bekleedt. Endshot 

__ Het Kiempje, in dit Zaad vervat, wordt, als stTux- 
hetzelve in den Grond geftoken is, aan de Kust her 
van Senegal , in de tyd van één Maand, een _opcnie: 
Scheut van een Voet hoog , gelyk dzeltes ing. 
Fig. o, is afgebeeld. Hier ziet men , hoe dee. Aak 
ze Scheut een Knobbeligen Wortel erfg die 
van anderen aan het gantfche Gewas is toege- 
fchreeven. Daar boven vertoonen zig de Zaad- 
kwabben , die de eerfte Blaadjes uitmaaken , 

terwyl de volgende langwerpiger en getand zyn ; 

doch enkeld , tot dat zy eindelyk twee- en drie- 
voudig worden , en by de verdere opgroeijing 

eene Waaijerachtige figuur bekomen. In de eer- 

Ite Zomer krygt de Boom aldaar by de vyf Voe- 
ten hoogte ‚en één of anderhalf Duim dikte, 
terwyl men hem in Vrankryk, fchoon op Broev- 
Bedden en in Broeykasfen gezaaid, in de zelfde 
tyd , tot niet meer dan een Voet hoogte en een 
half Duim dikte heeft kunnen brengen. Deeze 
Boom verliest zyn Bladen in November , neemt 

in Juny nieuwen aan, bloeit in July, en brengt 
zyne Vrugten tot rypheid in de Maanden Ok- 
tober en November, zegt de Heer A nANsON. 

Het komt my zonderling voor, dat dezelve in 
die Gewesten meer dan het halve e Jaar Bladere 
loos zy. 

De Leeftyd deezer Boomen zou zig, zo de 
gedagee Heer uit Waarneemingen meent te kun- 

nen 
II, DEEL. 11, STUKe 
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nen befluiten , verfcheide duizend Jaaren zyn 4 
“en dat men den oírfprong der dikften dus moog-= 

lyk wel van den Zondvloed af zou kunnen res 

kenen. Hy vondt ‘er naamelyk; op zeker Eie 
“landje , van vyf of zes Voeten dik, daar Jaars 
getallen in gefneeden waren, zelfs van de Veers 
tiende Eeuw ; en dus moeftén die Boomen by 

de vierhonderd Jaaren oud zyn; Op dit Eiland: 

je, evenwel, kan de Groeiplaats wel zo gunftig 

Gebruik. 

niet geweest Zyn s als aan de Vaste Kust of in 
* Bofch by Kaap Verde , waar hy deeze Boos 
men zo ontzaglyk groot en dik, als gemeld is „ 
aantrof ; en dus zal ik den waarfchynlyken Ou- 
derdom van dezelveri , gelyk zyn Ed, elders 

doet, maar op tweeduizend Jaaren ftellen, 
De Baobab is voor de Negers van een aans 

merkelyke nuttigheid, Zy droogen de Bladen ; 
en maaken ’er een Poeijer van, Lalo genaamd , 
daar zy dagelyks eenige Neepjes van ín hunne 
Kost doen; ’t Schynt dat de Ondervinding hum 
geleerd heeft , dat de verzagtende eigenfchap 
van diet Poeijer tot hunne. Gezondheid dienftig: 
zy. De Heer ADANSoN zelf hadt zig, zo 
hy meende , door een Aftrekzel der gedroogde 
Bladen voor den Buikloop en heete of Rots 

koortfen ; die de Vreemdelingen anders aldaar 
zo veel aantasten ; en voor eene fcherpheid ir 
’t Wateren , welke ‘er in ’t heetst van ’t Jaar 
gemeen is, behoed, De Vrugt, in ’t byzon= 
der , heeft, verfch zynde, een verfrisfchend » 
aangenaam Merg ; dat zyne rinsheid lang be- 

houdt f 
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houdt, en-in de gedroogde Vrugten ook eetbaar Ad k 

is; des dezelven’ van de Mandingues ,-die'ge» xv. 

nl Afrika doorreizen , als ecne Koopwaar naar Hoorps 
de Zuidelyke deelen. van Afrika ; en door denn, f 
Arabieren naar Marokko en andere Ryken van toom. gs 
Barbarie, ja zelfs naar Egypte vervoerd worden: 

Op die wyze zal ’er de vermaarde ALPrNus 
kennis aan gekreegen hebben , die ’er aldus van 
fpteekt. 

ss De-Bahobab is eer Vaas van grootte als 
ss een Citroen , naar een. Kalabas gelykende , 
van binnen bevrugt met harde zwarte Zaa-. 
35 den’, wier enden naar. elkander toe geboogen 
ss Zyn; vervat in een zelfftandigheid als die det 

s‚ Kalabasfen „welke in de verfche Vrugter 
„> vogtig iscen rood, van eené zuure, niet on- 
„s aangenaame Smaak. - In de verfchrocide dee- 
»- len van Ethiopie-wordt het zuure Merg van 

s…de verfch van den Boom gefneeden Vrugt 
»; door Vermogende Luiden met Suiker getem:- 
sy perd-zynde , hiet alleen zeer verfrisfchende 
9, en Dorst leschende „maat ook zeer: verkoe: 

„s lende bevonden, Aldaar gebruikt men hetzel- 
3) Ve s’z0: ik verftaa, tegen alle Heete Ziekten 

4, en Rottige , inzonderheid Peftiletitiaale , Koort= 
ss fen:»'zo wel door de Pap met Suiker te eeten ; 
s-als het uitgeperfte Sap met Suiker gemengd 

te drinken ; of de Syroop, daaf van gemaakt, 
„Te Kayro ook , daar men-de verfche Vruge 
„> ten niet heeft , geeft fen de zodanigen het 
 Poeijer in, van derzelver. Merg , dat van-de 

K 93 zelf. 
1 „Dern, II, STuw, 
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_ MW. zelfde kragt als de Terra Lemnia bevonden 
groe: » wordt » welke Aarde by veelen in zeer ge- 

Hoorp- , meen gebruik is „ zo tegen Peftilentiaale Koort- 
STUK fen, als Bloedfpuuwing , den gewoonen , roo- 
logen ss den en Bloedloop, als ook tot bepaaling der 

Stonden , enz. Eenigen neemen daar tegen 

een Vierde Loots van deeze Aarde, tot een 
fyn Poeijer gemaakt, en in Weegbree. Wa-- 
ter gefinolten , in 5 terwyl anderen het Af- 
kookzel, anderen het Aftrekzel gebruiken.” 
Van den Stam deezes Booms maaken: de Ne- 

gers een zonderling gebruik. Hy wordt dikwils 
door vermolming hol , vooral de ‚genen wier 
Penwortel fchade lydt van Steenige Gronden, 
en met’ deeze uitholling doen de Negers hun 
voordeel , maakende daar van een foort van Lyk- 

Kelders voor zulk Volk, als zy de gewoone Eer 

van begraaving onwaardig keuren, Dit zyn hun- 
ne Poëeten , Mufikanten „ Trommelflagers en 

Potzemaakers „die hunne Dansfeeften regelen , 
en waar voor zy in ’t leven een groot ontzag , 
als dezelven voor Tovenaars houdende, maar 
na de dood een affchrik hebben , waanende dat 
de Aarde , Zee of Rivieren, daar men derzel- 
Lyken in wierp, hier door betoverd zouden wor- 

den. Zy hangen die derhalve in de-holten: van 
zodanige Boomen op, en fluiten den ingang met 
een Plank toe ; alwaar dan die Lyken uitdroo- 
gen tot Momies, zonder dat zy gebalfemd zyn. 

Behalve de Vermolming is deeze Boom nog 
eene andere Ziekte, wel is waar niet gemeen , 

On- 

We 
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onderhevig : naamelyk een foort van weekwor- _ Il 
ding der Houtige Vezelen, die hem onbekwaam “*D5ELs 
maakt. om Stormwinden te wederftaan, De Hoorn. 

Heer Adanfon zag er, in ’t jaar 1749, op ze-°TUE 
ker Eilandje „naby. het Eiland van Senegal , een, 
wiens Stam dus door een Rukwind was gebro- 

‚ ken, Hy werdt toen wel door een groo. 
te menigte Wormen van Boktorren bewoond , 
doch deeze oordeelde hy de oirzaak daar van niet 
te Zyn, maar dagt veeleer , dat de Eijeren der- 

zelven , wegens de weekheid des Houts, daar 
in gelegd waten , even als men zulks in rottige 
Wilgen Stammen gebeuren ziet, 

Bo MB AX, Kapokboom, 

De Kenmerken van dit Geflagt, dat ook tot 
de Veelmannigen behoort , zyn , een Kelk iù 

vyven verdeeld : de Vrugt een Houtig Zaadhuiss 
je » met vyf Hokjes en vyf Kleppen, waar in 
de Zaaden met Wol bedekt zyn, en een vyf. 
hoekig Kasje , dat de Middelfchotten uitgeeft. 

Van hetzelve zyn thans vier Soorten opgege- 
ven, die in de beide Indiën voorkomen , als 
volgt. 

(1) Kapokboom amet vyfmannige Bloemen, re 
| Bombax 

£RZAN- 

Schoon De, 

Dons- 
cg fi boem, 

61) Bembax Flotibus pentandrie. Syst. Nar. XII. ToM. II. 
Gen. 835. p. 457. JACQ, Amer. 26. Hift, 191. Bombax Fo- 

K 2 lis. 
u, DEEL, IT, STUK 
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Schoon deeze maar vyf Meeldraadjes heeft 4 
is hy niettemin ‘tot dit Geflagt betrokken, als 
maakende den Javaanfchen Kapokboom uit, op de 
Kust van Malabar Panja- Panfala- genaamd , en 
onder de Nederlanders Donsboom , volgens CoM- 

MELYN, Men vindt hem ookin de Westindiën ;, 

op de Karibifche of Voor-Eilanden van Ameri- 
ka, volgens den Heer JacQUIN, die hem be- 

fchryft als een Boom van dertig en meer , ja niet 
zelden -honderddertig Voeten hoogte (*). Het 
Hout is witachtig , ligt en Draadig =de Schors 
eerst groen en eindelyk bleekbruin , een half 

Duim en daar boven dik, De Stam, die regtop 
{taat , is zeer ongelyk van gedaante , dikwils in 
’t midden-dikker dan omlaag ,“en fomtyds dertig 
Voeten hoog, eer hy Takken uitgeeft, De ou- 
de Boomen zyn gemeenlyk fterk gevleugeld, 
met Ribben’die om laag wel vyf Voeten uitftee- 
ken; De geheele Oppervlakte , zo van der 
Stam als van de Takken, is gemeenlyk bezet 
met’groote, fterke , Houtige Doorens , die ech-, 
ter fomtyds geheel ontbreeken ; en dan is de 

__Bast 

liis digitatis , Caule inermi, FL Zeyl. 220. Hort, Ups. IEN 
Bombax Foliis digitatis , brachiis erecto - patentibus. BROWN. 
Jam. 277. Xylon. Caule inetmi. Horte. Clif. 175. ROVEN: 
Lusdbat, 437. Gosfypium Javanenfe Salicis folio. C. B. Pin. 

430. Eriophoros Javana. RuMmPH. Amb, I. pag. 194. T. 80. 

‚‚ Panja-panjala, Hort. Mal. IUI. p‚ so. T. 49 ‚so, s1, RA}. 
Hijt. 1899. Burm. Fl. Ind, 145: N 

(*) Quos etiam non raro centum excedit. Jacq. Ik verfen 5 
dit niet andeis, hoewel de fprong wat groot is. 
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„Bast doorgaans voos als Kurk. De Doorenszyn, IL 
of rond en-Elsvormig , of plat en langwerpig na 

„vierkant ‚ wanneer zy de Punt getand hebben „Hoorp- 

en, als menze van de Schors afrukt, blyft ’er°T95 
flegts een witte Vlak over. De Kroon is uitge-soon. 
breid „ digt van Loof , en regelmaatig , indien 
de Boom op plaatfen groeit, daar hy niet bloot 

ftaat voor den Noordooften Wind. De Bladen 
zyn gevingerd ,- zeven op een Steel, glad en 
glanzig, fpits ovaal, Jaarlyks afvallende. Naar 
“tend der Takken toe , komen ‘Trosfen voort , 
van een menigte fchoone Bloemen, bleek Rooe 

zekleurig; waar van hy rekende ‚meer dan twin- 
‘tigmaal honderdduizend aan een volwasfen Boom 
te zyn, die een aanzienlyke Kroon hadt, Hier 
„op; volgen groote „ gladde , bruine Komkommer- 
„achtige Vrugten , die langwerpig ovaal en rond 

„doch ftomp zyn „ bevattende een bruine Wol- 

ligheid als Zyde , welke, door den minften Wind 
in de Lugt gevoerd wordende ‚ligt in den Mond 
en Neusgaten ‚ van den genen, die ze behan- 
dele, vliegt 5 zynde van weinig gebruik by de 
Ingezetenen. De Reuk der Bloemen kwam hem 
‚voor als-van Kaas , en dit zalde reden zyn, dat 

de Franfchen hem Fromager of Kaasboom hee= 
ten : terwyl de Engelfchen er den naam aan gee- 

ven van Silk Cotton - Tree , of Zyde - Katoen 
„Boom. : | 

De Vrugt van dezen Kanohoanik daar ik van 
heb die vyf. Duimen lang en anderhalf Duim 
dik zyn, komt zeer wel overeen met de afbeel- 

| K 3 ding!, 
Il, DEEL, III, STUK. 
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ND. ding,welke CL usrus geeft van zodanige Haau- 
aen wen, in ’ jaar 1599 uit Oostindie medegebragt 
Hoorp- als komende van Boomen, die rondom de Stad 

STUK, _ Bantam, op Java, groeiden ;en waar van BAU* 
ei HINUS zyn Javaanfchen Katoenboom met Wil- 

ge- Bladen gemaakt heeft: maar, dat deszelfs 
Bladen zo fmal, ja zelfs frmaller dan die der 

Wilgen zouden zyn, gelyk CLusrus verftaan 
hadt, komt met de befchryving van RumPHIUS 
niet overeen , die zegt , dat de Bladen zes of 
zeven Dirie lang en aan ’t begin twee Dui- 
men breed zyn , ftaande doorgaans zeven by 
elkander op een Steel. Nog minder ftrookt 
hier mede de Afbeelding; maar de Kelkswyze 
figuur van de Bloem is aldaar, met die van den 

Heer JACQUIN overeenkomftig, zeer wel ver- 
toond, gelyk ook de aartige figuur der Meel= 

knopjes, die zeer groot, bogtig en op het Meel - 
draadje beweeglyk zyn. RumrPHrius erkent 
ook , dat men van deeze Kapok, in Oostindie, 
tot het vullen van Kusfens , Bultzakken en Bed- 

den, gebruik maakt , als zynde dezelve te kort 
om gefponnen te worden gelyk Katoen, Zy 
is byzonder lugtig en Veerkragtig ; zo dat men 
deeze Kusfens, Zakken of Bedden, maar een 

weinig behoeft te laaten uitkloppen , om de Ka 
pok , nedergedrukt zynde , weder te doen op- 
ryzen tot haare voorige lugtigheid, De Zaa- 
den, los daar in verfpreid , moeten ’er zorg. 
wenti uitgedaan worden, en deeze worden van 

ge Inlanders met Smaak gegeten. 

RuM- 
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RumrPHius die hem deswegen Eriophoros IL 
noemt , merkt ook aan , dat het een groote ÂFDEE, 
Boom is, wiens Stam van onderen omtrent een Hoorp- 

Vadem dikte heeft, en eene witachtige graau-STUXe 
we Schors, met Doornen bezet, groeijende de 

Hoofdtakken doorgaans met hun drieën daar 
aan, op de zelfde hoogte , waterpas, en dan 
wederom drie daar bowen; doch de genen, die 
men dikwils afkapt om meer Vrugt te draagen, 
deswegen Wyfjes genaamd, hebben een onge- 

regelde gedaante. Nergens, in Oostindie, zegt 
hy, groeijen die Boomen zo menigvuldig als 
op Java; des de Kapok aldaar zeer gemeen is, 

Zy vallen ook op de andere groote Elanden van 
Indie. Op Banda vondt menze langs de Straa- 
ten geplant. De Geftalte zweemt veel raar 

die der Pynboomen , wordende deeze Boom, 
aan de Kust van Malabar, wel veertig of vyf- 
tig Voeten hoog. 

(2) Kapokboom met veelmannige Bloemen, en _m. 

yafvingerige Bladen. Asanes 

Kaasboor, 

Dus wordt deeze Soort onderfcheiden door 

| den 

(2) Bombax Floribus polyandris , Folis quinatis, JAcQ. 

Amer. 26. Hifl. 192. T. 176. f. 71. Xylon Foliis digitatis 

Gaule aculeato. Fl. Zeyl. 221. Hort. Ups. '148. Xylon Caule 

aculeato. Hors. Clif. 75. Roven. Lugdbat, 437. Gosfypium 

arboreum Caule fpinofo. C‚B. Pin, 430. Gosfypium arboreunma 

Bee. SLOAN. Jazz. 159e Fifl. Il, p. 72. BUR, f). Ind, 145, 

Kk 4 
Bp DEEle Ille STUK» 
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Hoorp- 
STUK 

Kaastoor. 

den Heer JACQUIN;, die ook een Afbeelding 
“van de Vrugten geeft, welke aanmerkelyk van 

die der voorgaanden verfchillen. Zy waren 
de helft kleiner , eer Vyg- dan Komkommer 
achtig , gaande niettemin in vyven open, en 

“zig dan als Sterren vertoonende. De Bloemen 
hadt hy menigvuldig droog, onder deeze “Boo- 
men, gevonden , behoudende verfcheide Maan- 
den haare natuurlyke gedaante, Dezelvén waren 
kleiner, doch veel fraaijer dan die van de eerfte 
Soort, Aan deeze hadt hy altoos Doornen 
waargenomen , en op dien voet is waarfchynlyk 
hier ook de Ceylonfche’ Katoenboom , met gee 
vingerde Bladen en een gedoornden Stam, thuis 
„gebragt , niettegenftaande de voorgaande ook 
doorgaans Doornen heeft , welke er niet af. 
gaan dan door den Ouderdom, het geen ook 

‘in deeze plaats heeft , ten minfte zo het die 
js, welke SLOANE befchryft als den Westine 
difchen Katoenboom, op Jamaika en de ande- 
re Karibifche Eilanden in ”t wilde groeijende, 
De Spanjaarden geeven ’er den naam van Cri. 
ba aan,en het fchynt die te zyn, welke, ook 

aan de Kust van Afrika groeijende, door de 
Negers van Senegal Benten genoemd wordt a 
waar van de Heer ADANSsON, onder den naam 
van Gedoornde Kaasboom , aldus preekt. 

s, De Benten overtreft in hoogte alle andere 
»‚ Boomen van Senegal , gelyk de Aapenbrood- 
» Boom, genaamd Calebasfier (*) , dezelven in 

| | s> Uit- 

(*)-Dit is de Melvenboom , hier voor, bladz. 176. enz. be. 
Schreeven. 
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uitgeftrektheid en dikte te boven gaat. mi ds 

heeft ’er van honderdtien en zelfs van hon-“ "ee 

of tien Vceten op ’t meefte in middellyn houdt , 
en’ vitermaate regt is, tot vyftig, zestig en 
dikwils meer Voeten langte: ongetakt. « De 
Sleuven , of Vleugelachtige Uitftekken, die 

dikwils langs den geheelen Stam voorkomen ;, 
verminderen de. fchoonheid niet , welke hy 
aan zyne witachtige Schors en verhevene ron- 

de Kroon verfchuldigd is. Van deezen Boom 
ishet dat de Negers , door deszelfs Stam , 
waar van het Hout zeer zagt , taay en ligt is, 

uit te hollen , hunne Pirogues maaken. Die 
van de Gambia, de grootfte Bentens tot hun- 

nen dienst hebbende, maaken daar van ook 

de grootfte Schuiten. Zy hebben ’er van 
veertig of vyftig Voeten lang , op vier of 
vyf Voeten breedte en een weinig minder 
diepter {Bir} 2 

derdtwintig Voeten hoogte , wier Stam agt Hoorp- 
STUKe 

(3) Kapokboom met veelmannige Bloemen en rm. ha 5, ô 
Domvaxe zevenvingerige Bladen, bepraphyl. 

bum, 

Woldoorn, 
Hier wordt thans de Katoenboom uit Oost- 

Agt ile 

(*) Voyage au Senegal, P- 93 94» 
(3) Bombax Floribus polyandris , Foltis feptenatis. Jaeg. 

Amer, 26. Hift. 193. Goslypium five Xylon Arbor Orientale, 

digitatis Foliis levibus &c. PLUK. Alm, 172. T. 88. f. 4. 

Moul-elavou. Hart. Mall. p. 61. T, 52. RAj. Mijl, 1859, 

K 5 
1, DEEL.JIII, STum, 
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indie, met gevingerde gladde Bladen , eene vyf- 

ArpzEL. hokkige Vrugt , die met een witte glinfterende 
Hoorp- Wolligheid gevuld is, van PLUKENETIUS, 
STUK. 

EW oldoorn, 
thuis gebragt door den Heer JACQUIN, die 
ook daar toe betrekt den Moul-elavou van Ma- 
labar , welke Woldoorn genoemd was door de 
Nederlanders. Het is een Boom, dikwils een 

Stam hebbende van vyftig Voeten hoog, eer 
hy eenige Takken uitgeeft , en ‘dezelven zyn 
met zo fcherpe Doornen bezet, dat hy nimmer 
van de Aapen beklommen wordt. De Bloemen 
zyn zoetruikende, van grootte als de Handpalm: 
de Vrugten even als die van den Kapokboom 
en haare Wolligheid dient tot het zelfde gebruik, 
De Heer JACQUIN , ondertusfchen , had aan 

deeze Soort, in de Westindiën , en wel by Kar- 
thagena , even als de voorgaande , en van de 

zelfde Geftalte als de eerfte en tweede Soort , 

voorkomende ‚ nooit Doornen , maar altoos de 

Schors mismaakt en monftreus Kurkachtig , waar= 
genomen. De Bladen waren gevingerd, ten 

minfte zeven op een Steel, en geheel ongekar= 
teld. De Bloemen hadt zyn Ed,, even als in 
de voorgaande Soort, flegts droog gezien. Dee 
gelven hadden omtrent vierhonderd Meeldraad- 
jes. De Vrugten kwamen met die van de eerfte 
Soort volmaakt óvereen. Hy werdt van de 
Spaanfchen ook Ceiba geheten. 

(4) Ka- 
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(4) Kapokboom met vyfkwabbige, gefpitfte 5 L, 
wan onderen Wollige Bladeu. Are ae 

Hoorp- 

_ Onder deeze bepaalingen is eene Soort van ditsTUK. 

Geflagt door den Ridder in zyne Flora Zeylani- Ie 
ea voorgefteld geweest, aan welke de Hooglee- Gosfipi- 
raar N. L, BURMANNUs den bynaam geeft rargenache 
van Conga, zo *t fchynt om dat dezelve ondertige. 

dien naam, alseen dikke Appeldraagende Boom , 

van dertig Voeten hoogte , door den Heer O u T- 
GAARDEN, opgegeven was. Men betrekt ’er 
toe, de Ketmia met een in vyven gedeeld , van 
onderen witachtig Blad , de Bloem geelachtig , 

het Zaad Wollig , van den Heer J. BUR MA Ne 
NUSs in deszelfs Thefaurus Zeylanicus geboek= 
ftaafd, welke de Cudu - Pariti van den Malae 
baarfen Kruidhof zoude zyn, dat eene eigently« 
ke Katoenboom is, De Heer L1NNeuvs merkt 

ook aan, dat deeze van een Soort van Gosfy= 
Pium., religiofum bygenaamd , naauwlyks dan door 

de Wolligheid der Bladen , en de afgezonderde 
Meeldraadjes , verfchille. Deeze Soort zou dan 
niet tot de Klasfe der Monadelphia behooren. 

STE WARTIA 

De Kenmerken zyn, een enkelde Kelk, een 
ene 

(4) Bombax Foliis quinquelobis acuminatis, fubtus tomen. 

tofis. Syst. Nat, XII. Xylon Foliis &c, FL. Zeyl. z22. Ket- 
mia Folio quinquefido, &c, BURM. Zeyl. 136. Bombax Con- 
gr. BuRM, Fl. Ind. 1450 

Tl. DEmz, II, STUG 
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U. enkelde Styl , met den Stempel in vyven ge- 
ÄFDEEL, geeld: de Vrugt een drooge Appel zynde, die 
Hoorps vyfkwabbig „ éénzaadig is, en in vyf Stukken 
STUK. van elkander fpringt. 

nk De eenigfte Soort (1), in dit Geflaat voor. 
Stewartia komende , voert den bynaam van Malacoden- 
Afalaca- 

dendron. dron of liever Maulachodendron „ daar aan gege« 
MW: ven door Mrrcnerius. De Heer Ln- 

N&Us heeft dit Gewas, in de Verhandelingen 

der Koninglyke Akademie van Upfal in Swee- 
den, befchreeven., en de Afbeelding van het- 
zelve is ook door den Heer CATESsBY aan 
* licht gebragt. De Heer Cravyron ftelt 

het voor, als naar de Magnolia gelykende , met 
langwerpig ovaale, gefpitste , Zaagswys’ getan- 

de Bladen, die van onderen bleeker zyn. Du 
HaAMmeL telt het onder de Boomen. Het heeft 
Bladen als van den Kerfeboom, die zeer fcherp 
getand zyn , van onderen Wollig ruig, zegt 

LinNaus. De groeyplaats is in befchaduwe 

de, vette, wogtige Gronden , van Virginic, 

C AMELL IA, 

De Kenmerken van dit Geflagt , dat den 
raam van den Kruidkundigen CAME Lu 1heeft, 

zyn een veelbladige Kelk , waar van de Bladen 
Schubs- 

(1) Stewartia. Syst. Nat. XII, Tom. II. Gen. 847e P. 464, 

AF Ups. 1741, p- 79. T. 2e CATESB. Car. UI. p. 13. T. 

. Du HAMEL. Arbr. II. p. 284. T.-78: GRON.  Virge 103 

EN don. MircH, Gen. 16e 
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Schubswyze’ op-elkander leggen, zynde de Bie, IL 

nenften grootst. Ä dn 

De eenigíte Soort , daar van voorkomende É Hanse: j 

heeft den bynaam van Japonica , om dat hier “TUE 

een Gewas bedoeld wordt , ’t welk door den, 5. 
vermaarden KAEMPFER in Japan is waarge- Japerica. 

nomen 3 doch wy noemen het Chineefche Roos. ee 
Men vindt-daar-. van veele Verfcheidenheden, 

van welke hy ’er twee opgeeft als de voornaam: 
ften. De eene Famma Tsubakki, dat is Wilde 
of Berg - Roos , genaamd , heeft enkelde Bloemen. 
Het is een Heefter van grootte als een Boom, 
uit een korten Stam veele Takken fpreidende, 
die een dunne Schors hebben „ maar het Hout 

zeer hard, De Bladen gelyken volmaakt „ zegt 
hy, naar die der tamme Kerfenboomen , maar 
zyn;wat ftyver, harder , en wederzyds glanzig. 

De Bloemen „uiteen gefchubde.Knop voort- 
komende , gelyken veel naar die der Eglantier- 
Roozen. Derzelver Blaadjes zyn hoogrood. In 
*t midden hebben zy een Koker als een Kroon s 

die tot zyn rand meer dan honderd Meeldraadjes 
uitgeeft, Vleefchkleurig wit ‘met geele Knopjes. 
Men ziet daar uit, waarom dezelve tot deeze: 
Klasfe is betrokken. Op de Bloemen volgt zeld-’ 

zaam” 

(12) Camellia. Syst, Nat. XII, Tom, II. Gen. 848 p. 465; 

Burm. Flor. Ind, pl1is3. Tsubakki. KAEMPFER Amon. Exot. 

850-852. T. 351. Rofa Chinenfis. EDw. Av. II. p‚ 67. T. 

67. SELIGM. Vig. IL, Band. Pl. 29, Thea Chinenfis, Pimente 
jamnicenfis folio, Flore rofeo. Prr, Gaz, T. 33. f, 4» 

U, DEEL, III. STUK» 
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zaam een Vrugt, van eene Peerachtige figuur 3 
anderhalf Duim lang , bruin, Houcig en gaapens 

de, met drie Holligheden , en in ieder een Zaad 

En byna van grootte alseen Hazelnoot, met eene 
rimpelige Oppervlakte , die ros is, van binnen 
een witachtig Vleefch hebbende , van eene Smee- 

rige Smaak. 
KAEMPFER merkt aan, dat dit Gewas veel 

naar den Theeboom gelykt, en dat van een klei- 
ner Soort , Sa/anqua genaamd; de Bladen dik- 
wils by de Thee gedaan worden, om derzelver- 
aangenaame Reuk , en het Aftrekzel derzelven 
gebruiken de Vrouwlieden: tot het ” wasfchen 
van haar Hoofdhaair, Voorts fpreekt hy van’ 
dubbelde Chineefche Roozen , een Handpalm- 
groot, van verfchillende Kleuren. Zodanig eene 
dubbelde bloeijende Chineefche Roös , in En. 
geland aanbekweekt , is door den Heer EbwARDs 
fraay in afbeclding gebragt. 

MEs ua. 

* De Kenmerken van. dit Geflagt, dat zynen 
naam van den vermaarden Arabifchen Genees- 
heer Mesure heeft, beftaan in een enkelde 
vierbladige Kelk en Bloem; een enkelen Stam 

per 5 zynde de Vrugt een vierhoekige Noot, 
met één Zaad. 

Hier toe behoort sagt Soort (1) » welke 
den 

(1) Melua Foliis lanceolatis. Syst. Nat, il Tom, ll, Gen. 

NT 665 
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den bynaam=van Ferrea voert wegens de hrd- II. 
heid van deszelfs- Hout, by de Portugeezen Âf en 
Pao Ferrao , by- onze Natie, op Ceylon , Yzer- Hoorp- 
hout genoemd wordende, zo de Hoogleeraar J,STUE- 
BuRMANNUS aantekent. De Nederlanders, Kr el 
aan de Kust van Malabar , noemen de Bloemen , Beans 
volgens Co MMELYN, Kastanje= Roozen. Het 
is aldaar een zeer groote Boom, die eene Kroon 

als de: Linden heeft, met eene gladde geelach- 
tig rosfe Schors , de Bladen langwerpig rond , 
dik, van boven glanzig groen , van onderen 

met een blaauwen Waafem als de Druiven; de 
Bloemen naar die-der Eglantier - Roozen gely- 

kende, doch wit van Kleur en- zeer aangenaàm 
van-Reuk , waar op Vrugten volgen, die Kloot- 
rond zyn en in Kleur, gelyk derzelver Pitten , 
wier getal drie of vier is, in grootte, figuur en 
Smaak, veel naar Karftengen gelykende. Men 

ziet dan, dat de gezegde naam niet oneigen is. 

In de Wortels, Schors en Bladen , ja, om kort 

te gaan, byna in de geheele Boomen , heerfcht 
een Kruiderige Geur en eene bittere Smaak ; 
weshalve men ‘er tot Sweetmiddelen en Tegen- 
giften gebruik van maakt. De jonge Vrugten 
zyn met zekere Gom bekleed, welke ook fcherp 
is en van een Aromatieken Reuk. He 

Thans 

665. p. 465. H. Zeyl. 203. Arbor naglias feu ferrea, Burm. 

Zeyl. 25. Balutta-tfiampacam f, Caftanea rofea Indica, Hort. 

Mal. NL. p. 63. T. 53. Raj. Hit, 1680. BURM. FJ. Ind, 
zi. Nagasfatium, RUMPH. Amb. VII, p. 3. T. 2e 

IL DEEL. WI‚STUK, 
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u. Thans betrekt de Heer-L 1 NNeus tot dees 
mean, ze: Soort. ook- de Nagasfari. van Ru MPHIUS 4 

Hoorp: welke „ gelyk ik gemeld heb. „‚ door den Heer 
STUK, _N,L. BurMANNus tot het-Geflagt van Ca= 

EJ phyllim betrokken was *: en: inderdaad , dat 
bladz, 26. Gewas , Vagasfi- genaamd by de Javaanen, ver- 

fchilt in-alle„opzigten zeer, - Het blyft een laa: 
ge Boom, van zes Voeten hoog; de Bladen ge- 

lyken naar Wilge- of Olyfbooms-Bladen. , De 
Vrugt, onryp zynde „ zweemt naar een Eikel, 
en behoudt, ryp-wordendes zyn Puntje, gaan= 
de in.drie of vier deelen open;en dan een” 

enkelen- Kortel-uitleverendé, ‚-hard en van bin= 
nen «hoog geel ‚die -zig instweeën laat deelen 
Het eenigfte ris, dat de Bloemen een zeer aans 

genaamen, Reuk hebben „welken: zy gedroogd: 

nog lang behouden ; wordende derzelver gedroog- 
de Blaadjes ‚die daar Foelie gelyken ‚te koop” 
gebragt „en in de. Medicinaale. Ktuiddoozen ges: 
plaatst,» Egter ís deeze Boom” ongemeen zelde" 

zaam, en naauwlyks te vinden dan-op Javaven: 
Baly, daar- men hem-zorgvuldig.aankweekt, en 
by de Huizen nahoudt , om de verkwikking-van 
zyne geurige-lommerryke Schaduw. Van de. 
gezegde seigenfchap des Houts vind ik ten ops 
zigt van deezen, Boom. niets gemeld. 

MorIisoNta, 

Naar dn broeden Merten” > Hok : 

raar te Oxford geweest in ’t midden det voor. ° 

gaan. 
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paande Eeuw ; die een uitvoerig Werk overde IL 
geheele Kruidkunde aan ’ licht gegeven heeft ; ey 
is dit Geflagt genaamd. Hoorpe 

De Kenmerken zyn: een enkelde Kelk, in TUS 
tweeën gedeeld : een vierbladige Bloem : één 

Stamper, De Vrugt een Bezie met een harden 
Dop „ welke in ééne Helligheid veele Zaaden 
bevat ; en gefteeld is, 

Maar ééne Soort komt al wederom in hetzel. _» 
ve voor (1)s befluitende thans de Klasfe der En- en 
kelbroederige Planten. Dezelve voert den by- Duivels- 

naam van Amerikaanfche ‚ om dat zy in dat he. 
Wereldsdeel alleen is waargenomen, Pater Pru- Fi + 

MIER vondtze aan de Vaste Kust van Zuid-Ame- 
rika; de Heer JACQUIN by Karthagena en op 
Martenique, alwaar de Ingezetenen ‘er den naam 
van Bois Mabouia, of Duivels- Boom , aan gee- 
ven. Hy is, zo zyn Ed, hem befchryft, een 
niet fraaije Boom , zelden hooger dan vyftien 
Voeten. De Bladen zyn langwerpig ovaal , ftomp 
of gefpitst, effenrandig , Lederachtig , een Voeg 
op ’t hoogfte lang , met een taamelyk langen 
Steel: Uit de Takken komen , hier en daar; 

korte dikke Bloemfteelen voort, doorgaans ie- 
der met vier of vyf Bloemen , die flaauw van 

Reuk zyn en vuil wit , onhe een Duim 

breed, uit vier Blaadjes beftaande , die in een 

eens 

(5) Morifonia. Syst. Nat. XIL. Tom. IL. Gen. 642; Pp. 46$3 

Morilona artbor. Nucis Juglandis folio. Pum. Gen. 36, de, 

203. JACQ. Amér. Hit. p. 156. T. 97. 

AL. DEEL IIe STUKe 
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eenbladige Klokswyze Kelk vervat zyn. De 
Meeldraadjes zyn in de onderfte helft , gelyk in 
alle de Planten van deeze Klasfe, tot een Koe 

ker. famengegroeid. Het Vrugtbeginzel, op 
„een Cylindrifch Voetje zittende , heeft geen 

Styl, maar eenen geknopten Stempel. De 
Vrugt is Klootrond en groot „ (gelyk in. onze 

Afbeelding Praat XIIL Fig. 3, van hem 
ontleend, ) bruin met Roestkleurige Stippen ; 
van binnen maar ééne Holligheid hebbende; 
waar in witachtig Vleefch. De Zaaden, daat 
in neftelende ‚ zyn wit en hebben eene Nier= 
achtige figuur. Van deeze Vrugt werdt , zo 
veel hem bekend was, tot Spyze geen gebruik 
gemaakt ; doch zyn Ed, verklaart tevens de 
Naamsreden niet, welke om eene Vergiftige 
hee zou en denken. - 

XVI. HOOFDSTUK 

Befchryving van de BooMEN , wier Bloemen 
de Meeldraadjes dubbeld famengegroeid of wit 
twee Grondflukken voortkomende , hebben , des- 
wegen Dubbelbroederige, DrADELPHIAs 
genaamd. | 

DD Klasfe van Diadelphia, in het Stelzel der 
Sexen , bevat alle de genen, wier Bloe= 

men van TouRNEFORT Papilionacei , dat is 
Vlin- 
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Vlinderachtige, om dat zy naat een Vlinder of, U. 
Kapel gelyken , getyteld zyn. Naat het getal ÍF DEEL, 
der Meeldraadjes worden zy, wederom , in Hoorp: 

Vyf-, Zes-, Agt- en Tienmannigen gefmal-STUXe 
deeld. Veele EDE iters ‚ doch weinige Boomen, 

peen onder dezelven voor , als volgt. 

S A RAC A 

De Kenmerken zyn, een Trechterswyze 
Bloem, die in vieren gedeeld is, zonder Kelk; 
met drie Meeldraadjes ter wederzyde van de 
Keel: de Vrugt een Haauw met een Steel voor- 
zien. ; | 

Maar ééne Soort heeft dit Geflagt (1), die a 

den bynaam van Indifche voert, als in Oostin- 794%. 
die door den Heer KrrrnnHorr.waargeno- 

men zynde. De Heer N. L, BURMANNUS 
heeft de afbeelding van een Takje daar van ge- 
geven, Het is een Boom, die de Bladen ge- 

vind, overhoeks geplaatst „ uit drie of vier paa- 
ten van Vinblaadjes beftaande heeft , zonder 
Sluit- Blaadje : zynde dezelven langwerpig en 
gefteeld, De Bloemen groeijen aan Trosfen ; 
en maaken Hoofdjes , die uit Schubbetjes be- 
Staan, Op Java groeit dit Boomgewas. 

Dit Geflagt behoort tot de Zesmannigen ; Ofì- 

det 

(1) Saraca. Syst. Nat. XÌL. Töm. M. Gen. 1267. p, 
469. Mantisf. Gen. p. 13. Spec. p. 98. Saraca axborescens. 

BuRM. Fl. ind. 35. Tab. 25. fig. 2. 

La 
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der de Agtmannigen komen geen Boomen voor; 
maar, de Tienmannigen leveren ’er eenigen uit, 
als 

AN ISSO TT A, 

Waar van de Kenmerken beftaan in eene 

Vyftandige Kelk ; de Vrugt eenzaadig, uitloo- 
pende in een Gaal Wiek, 
Twee Soorten, beiden Westindifche , konten 

‘er van voor, die ik hier moet befchryven. 

| (1) Nisfolia met een regtopftaanden Boomach- 
tigen Stam. 

De Heer JAcQuin merkt aan, dat het een 
onaanzienlyvke Boom is, van twaalf Voefen 
hoog, wiens Takken dikwils taay en flap zyn, 
hebbende de onderfteuning van andere Boomen 

noodig. De Bladen, die gevind of drievoudig 
zyn, vallen Jaarlyks af, hebbende de Vinblaad- 
jes ovaal , dun en glanzig. Zo in de oxels als 

aan de reld der Takken, komen famengeftel- 

de Aairen voort , van vier Duimen lang, met 
kleine ongefteelde Bloemen , zonder Reuk en 
byna zonder Kleur. Een enkel Zaad, dat Nier- 
vormig rond en plat is, rypt in een Zaadhuisje 

dat in een lange Wiek uitloopt. Men vindt 

het 

(1) Nisfolia Caule arhboreo ereâto. Syst. Nat. XII. Tom. 

IL. Gen. 853. p. 472. JACQ: Amer. 27. Hifl. 199. Tab. 174. 
fig. 48. 
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het Gewas by Karthagena veel in de Bosfchen, II 
wordende Juan Gomes genoemd van de Ingeze- ti, 
tenen. f Hoorn. 

STUK. 

(2) Nisfolia met een Heeflerachtigen , winden- NE, 
isfolia 

den Stam, fruticofa. 
p Heefter- 

Dit is een ongedoornde Heefter , die zig om“ "5: 

de nabuurige Boomen flingert en opklimt tot de 
hoogte van wyftien Voeten. Hy heeft een 
groot getal Bladen , die gevind zyn en over- 
hoeks geplaatst, De Vinblaadjes zyn ovaalach= 
tig, anderhalf Dutm lang. Aan de jonge Tak- 

jes komen een menigte van Bloemfteeltjes, die 

een gebladerde Pluim maaken , dikwils een Voet 
lang en zeer fraay , van Vlinderachtige Bloe- 
men „ die zeer klein , geel en reukeloos zyn. 

De Vrugt is een langwerpige ronde Haauw. 

PTEROGARPOUS. 

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , een 

vyftandige Kelk : het Zaadhuisje Zeisfenvor- 
mig, gebladerd, met knobbels, waar in ie 

enkelde Zaaden. 

Twee Soorten komen ’er van voor, als 

volgt, 

(1) Pre. 

(2) Nisfolia Caule frugicofo volubili. Syst. Nat. XIr. 

Tom. II. Gen. 853. Pp. 472. JACQ Amer 2 Hit 3 : 

Tab. 179. f. 44. 

L 3 
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Hoor’. 

STUK, 

P TOM 
pus Draco. 

Vinbla- 
dige. 

(1) Pterocarpus met gevinde Bladen. 

Dit is de gene , daar ik te vooren, in de 
befchryving van den anderen Draakboom , ge- 
wag van gemaakt heb (*), Hy voert den Zed 

den bynaam , om de zelfde reden , naamelyk 
dat hy een roode Harst, Draakenbloed ge= 
naamd „ uitlevert, LorrrLiNG nam hem in 
Zuid- Amerika waar , en meent, dat de Oost- 
indifche een byzondere Soort van dit Geflagt 
zy. Het is deeze, welken COMMELYN Jn- 

difchen Draakboom , die Peuldraagende is, met 

Popelierbladen , getyteld heeft, zynde de Lin- 
goa- Boom van RuMmrPHrius, welke gerekend 
wordt onder de hooge Woudboomen , en waar 
van men het Hout; in Indie, veel tot Timmer. 

en Schrynwerk gebruikt. De Bloemen van 
deezen Boom zyn geel en zoetruikende, byna 
als de Muurbloemen of geele Violieren : de 

Vrugten zyn platte kromme Haauwen , van 
graotte als een Ryksdaalder, veel naar die der 

Ser 

(1) Pterocarpus Foliis pinnatis. Syst. Nat. Veg. XII, 

Pterocarpus. Syst. Nat. XII. Tom. II. Gen. 854. p. 473. 

Mat. Med. s22. Draco arbor. Lorrr. Jrin. p. 266. Draca 
arbor Indica filiquofa „ Populi folio. Comm. Hort. Amf?. I. 

Pp. 213. T. Io9. Lingoum. RUMPH. Amb. II. p. zos. T. 70. 

JAcq. Amer. Hijt. 283. T. 183. Éf. 92. 

(*) Zie t voorg. II. Srux., bladz. 229. De Draakboom; 

aldaar befchreeven „die in deeze Landen wel voort wil, in 

de Winterhuizen , heeft ia onze Amfterdamfe Hortus Melis 

eus thans de hoogte wan veertig Voeten, 
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Senebladen gelykende, en bevattende in ’t mid. IL 
den eenige langwerpige Zaaden, Het Hout is a 
insgelyks aangenaam van Reuk, doch zeer of- Habrns 
gelyk van Kleur, ten deele wit, ten deele rood ; STUK. 
gelyk men ook een witten Lingoa- Boom heft’, 
wiens Hout geheel wit is: doch alle de Soorten 
geeven uit de gekwetfte Schors , inzonderheid 
aan de Takken , een licht-rood Sap, ’t welk 
dun is ‚doch wel dra ftolt tot een heldere Gom; 

die donker-rood befterft , als geftold Bloed , 

zynde ongemeen famentrekkende , en derhalve 
behoorende tot het zogenaamde Draaken - Bloed. 
Het roode Hout van deezen Boom is wegens 
zyne fchoonheid in groote achting , by de In- 
diaanen zo wel als by onze Natie. 
De Heer JACQUIN, die, wegens de gedag- Draaken- 

te Gom , aan deeze Soort den bynaam van Of. F'°ed. 
cinalis geeft , merkt aan, dat het een Boom is 

van dertig Voeten hoog , zyn Ed, in de Bos- 

{chen van het Eiland ‘Tierra Bomba voorgcko- 
men, doch waar van hy geen Bloemen of Vrug- 
ten hadt gezien, Het Hout was wit en vast, 
geevende geen de minfte Harst; de Schors dik 
en rosachtig bruin , waar in , wanneer men de- 

zelve overdwars doorfneed, zig wel haast eenige 

Bloedroode Stippen vertoonden : ja , de infnydin= 
gen op verfcheide plaatfen maakende , was de ge= 
heele Stam in ’t kort bedekt met glinfterend 
ronde Traanen, die ’er by nederliepen, wor« 
dende in eenige Minuuten, inzonderheid als de 

Zon heet {cheen , hard, en dan onder den naam 
L4 van 

II, DEEL, III, STUK 
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II. van Draakenbloed ingezameld. Het Hout, de 
Arn Bast en Bladen , hadden een fimentrekkendt 
Hoorp- Smaak, Elf Vinblaadjes aan een gemeenen Steel , 
STUK. _ maakten het Loof uit. Het Landvolk gebruikte 

Stokjes van den Bast tot Tandeftookers. Wel- 

eer werdt deeze Harst of Gom naar Spanje gee 
zonden ‚ doch dit gefchiedde thans niet meer, 

hoewel zy nog van de Ingezetenen Draakenbloed 

‘genoemd werdt. 

I. (2) Pterocarpus met enkelde Eyvormig gefpite 
Pterocar- 

Pus eca- fle Bladen, die van onderen Fluweelachtig 
byll | 

E EL Kefta. 2) Ne 

dige. 
Dit Gewas, te vooren door den Ridder onder 

de Hedyfara betrokken , en van BROWNE 
Ecaftaphyllum getyteld, wordt thans, met deee 
zen bynaam , thuis gebragt tot hee Geflagt 

van Pterocarpus » doordien het Zaadhuisje gee 

vleugeld is, Men vindt het by PLUMIER 
Klimmend Spartium , met Citroenbooms - Bladen 

en witte Bloemen, die by bosjes aan de Knoo- 
pen groeijen, getyteld. Het zou ook de Draa- 
kenbloeds- Boom van LoerLIiNe zyn. De 

Heer Bererus heeft allereerst de Vrugt aan 
1 

(2) Prerocarpus Faliis fimplicibus avatis ácuminatis, fubtue’ 
Sericeis. Syst. Nat, Veg. XIII. Hedyfarum ecastaphyllum, 
Sp. Plant. rosz. Ecaftaphyllym frutescens reclinatum &c. 

BROWN. Jam. 299. Spartium fcandens Citri foliis, Floribus 
albis &c. PLUM. Sp, 19. Jc. 246. f. 2. TOURNF. Juf? 64se 

Sanguis Draconis. LOEF&. Jiim, 273. N. 27, 
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% licht gegeven van dit Gewas, ’t welk op Ja- IL 
maika en by de Havana , op laage Plaatfen „DE 
groeit. Hoorp- 

Het heeft een Stam van zeven of agt Voeten °TUE» 
langte, met Takken die bruinachtig en fyn ge- 
ftreept zyn , van onderen glad , van boven ruig ; 

overhoeks bezet met {pits ovaale, effenrandi= 
ge, gefteelde Bladen, van boven glad, van on- 8 

deren met een fyne Wolligheid begroeid, heb- 
bende rondachtige Steeltjes. Uit de Oxels der 
Bladen koren Trosjes van kleine Bloempjes 
woort, die een Klokswys Kelkje hebben, zyn. 
de Vlinderachtig , van Kleur uit den blaauwen 

paarfch. ’t Getal der Meeldraadjes is tien , tot 
twee gelyke Lighaamen famengegroeid , met 
kleine Meelknopjes. Het Vrugtbeginzel heeft 
een korten Styl , met een ftompen Stempel. 
De Vrugt is een rondachtige Haauw, weder- 
zyds plat, gebladerd, {tomp ‚ van onderen ruig, 
van boven met een uitgebreiden Rand 3 een 
weinig geaderd , gefteeld , een Duim groot , 

Kurkachtig , met ééne Holligheid , bevattende 
weinige Niervormige Zaaden. 

ERYTHRIN A. Koraalboom. 

De Kenmerken zyn , een tweelippige Kelk; 
de Bloem de bovenlip uitermaate lang en Lan- 

cetvormig hebbende, 

Van dit Geflagt zyn thans vyf Soorten aange- 

Ls te- 
B, Dern, IM. SEUKe 
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U. tekend , waar onder de eerfte nict tot de Boo-= 
A DET * men behoort; deshalve ik begin met 
HoorpD= 

tt. (2) Koraalboom , die driebladig is zonder Door- 
1. 5 

Ein nen „ den Stam Boomachtig en gedoornd 

Corallo- hebbende, 
dendrum. 

Selala- k ‚ 

Boom. De bynaam is van den beroemden Toum- 
NEFORT afkomftig , die een Geflagt gemaakt 
heeft van deezen naam, welke zo veel als £o- 
raalboom betekent , wegens de Kleur van de 

Bloemen , die zo vuurig rood zyn, dat de Oo- 
gen op dezelven fchemeren. Hier van is de 
Geflagtnaam , Erythrina, afgeleid. Men heeft 
een West- en Oostindifche van deeze Soort, 
De eerfte voert, by BrRowNE, den naam van 
Boomachtige gedoornde en niet gedoornde , 
welke driebladig is met Ruitswyze Bladen , 
wordende de Amerikaanfche Koraalboom by Com- 

MELYN getyteld. De Oostindifche , hier van 
weinig verfchillende , voert in de Malabaarfe 
Kruidhof den naam van Mouricou , in ’t Ne- 

derduitfch Slackhout , Washout en Olyphants- 
Boom, 

(2) Erythrina Foliig ternatis inermibus , Caule Arborea 

aculeato. Syst. Nat. XII. Tom. II. Gen. 855. p. 473. Veg, 

XIII. p. 535. Hort. Cliff. 354. Hort, Ups. zo7. Flor. Zeyk 

275. ROYEN Lugdbat. 373. Erythrina arborea &c. BROWN, 

Fam. 2833. Siliqua fylveftris fpinofa. C. B. Pin. 4oz. Coràl 

Arbor Americana. COMM. Hort. Armff. 1. p. 211. T. 108, 

Moûtieou. Hort. Mal. VI. p. is. T. 7. Gelala Littorea, 

RuMPH. Amb. IL. p. z3o. T, 76. BURM. PJ, Jnd, p, 154 

Sl 
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Boom heetende, volgens dien zelfden Autheur, IL 

By RumrpHrus komt dezelve voor , onder AEDRELe 

den naam van Gelala - Boom ‚en wel in ’t by- Hoorp. 

zonder van Strand- Gelala- Boom; alzo’er meer TUÉe 

Soorten van zyn,en wordt aldus befchreeven, PMebid 
In grootte, en dikte van Stam, gelykt deeze 

veel naar een Eik , doch de Stam is zo hoog 

niet , verdeelende zig, laager by den Grond, 

in zwaare Takken , die wel een effene Schors 
hebben, doch overal met dikke ftyve Doorens 
bezet zyn „, zo dat menze niet beklimmen kan, 

De Bladen gelyken naar die der T'urkfche Boo. 
nen , ftaande drie op een Steel; maar zyn grooe 
ter en gladder. De Bloemen komen veel by 
elkander voort, aan een lange Tros, en zyn van 
eene zeer ongeregelde gedaante, hoewel menze 
tot de Vlinderachtigen betrekt. De drie onder- 

fte Blaadjes zyn zeer klein, in een Trechterswy- 

ze Kelk vervat 3 maar het bovenfte is lang en 
groot „ hebbende de figuur van een omgekeerd 
Schuitje, omvattende in ’t eerst de Meeldraad= 

jes, tien in getal, doch ongelyk van langte. De 
geheele Bloem is ongevaar een Pink lang, en 
Vuurig rood van Kleur, bedekkende, wanneer 

zy afvallen , den Grond als met rood Scharla- 
ken, en haare fchittering is zo groot , dat de 

gemeene Man de fchaarsheid van Vifch, in de 

bloeityd van deezen Boom, daar aan toefchryft, 
Immers , hy groeit op de Stranden van alle de 
Oostindifche Eilanden , hoewel men hem, op 
fommigen, ook binnenflands aantreft. Omtrent 

den 
IL, DEEL, II, STUK» 
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_ 1 den Middag is de Slaap der Planten in de famen- 
AFDSEL juiking der Bladen zigtbaar. De Makasfaren 
Hoorp- noemen hem Caja Madjannang , dat is {til Blad: 
STUK. om dat men gewoon is de graene Takken rond- 

vrouw legt; ten einde men daaromftreeks geen 
Gerugt maake. De Takken worden als Paalen 
of Palisfaaden gebruikt tot het maaken van lee- 
vende Haagen. De Loeries, wier Kleur veel 
overeenkomst met die der Bloemen heeft , zit- 

ten in menigte op deezen Boom, wanneer hy 

bloeit „en pikken het Vrugtbeginzel uit de Bloee 
men, dat anders een Peul wordt, van een Hand. 

breed lang en een Pink dink, Zeer knobbelig , 
wegens de Zaaden , daar in vervat, welke naar 

Paardeboonen zweemen, zynde fomtyds wat 
roodachtig van Kleur , doch wordende niet raauw 
gegeten. Het Hout is wit, week en tot Tim- 

merwerk onbekwaam, 

U. Koraalbeom „ die driebladig is met Door- 
Erythrina 3 5 pie. fe nen , den Stam Boomachtig en gedoornd 
Gerlamde. __ hebbende. | 

Deeze wordt de Witte Gelala - Boom genoemd ; 
in onderfcheiding van den voorgaanden, (dien 
men de Zwarte tytelt,) en in ’t byzonder de Ge- 

__ylamde of Gefchilderde, om dat de witte Rib 

en 

(3) Erythrina Foliis ternatis aculeatis , Caule arboreo aeu« 

leato. Syst. Nat. XII. Weg. XIII. utfupra. Gelala alba. RUMPH. 

mb. Il. p. 234. T. 77. BURM. HF. Ind. p. 154. 
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eh Aderen Schilderachtige Vlammen maaken IL 

op de Oppervlakte ‘der Bladen, byna gelyk AFPEEN 
zulks plaats heeft in de Lieve Vrouwe Diftel , Hoorpe= 

doch breeder gevlamd. De Boom kroont zo°T®E 
fterk niet uit, maar voor ’t overige ftrookt hy soan 227 
zeer met den anderen, zo wel in Loof, als in 
Bloem- en Vrugtmaaking. Als de Bloemen te 
voorfchyn komen , werpt hy al zyne Bladeren 
af. Hy komt zeldzaamer dan de andere voor, 
en wordt , wegens de fraaiheid zyner Bladen ; 

meer bemind van de Indiaanern, 

(4) Koraalboom „ die driebladig is , met de _ Iv. 
Ĳ $ . Erythrind 

Steeltjes eenigermaate gedoornd en geklierd ; Cita 
| Í | | Galli. den Stam niet gedoornd, Eine 

‘ kam. 

Deeze , in Brafil huisvestende , Wordt onge- 
doornde driebWdige Koraalboom. van Perre 
VER getyteld, en aldus befchreeven, De Tak. 

ken zyn famengedtongen; de Bladen, langwer-, 

pig ovaal , effenrandig ; drie op een Steeltje , 
dat van onderen dikwils een of twee kromme 

Doorens heeft , en wederzyds , daar het de 

zyd - Steeltjes afgeeft „, geklierd is, hebbende 

ook twee Kliertjes aan ’t‚ midden, ‘Twee of 

drie 

(4) Erythrima Foliis ternatis, petiolis fubaculeatis glandu- 

fofis, Caule arboreo inermi. Syss, Nat. Weg. XIIL. p. 534. 

Coral arbor non fpinofa trifolia. Per. Mus. 750, Raj. Den- 
drol. tog: VANDELLI mT. Erythrina Laurifolia.’ yacq. Vós, 

II. p. 1. T. st 

Il. DEEL, II, STUK, 
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drie paarfche Bloemen komen, elk op háar ei= 
gen Steeltje; uit de Oxels voort ; leggende ag= 
terover. Zy hebben een Klokswyze tweelippige 
Kelk: een Hartvormig ovaal, omgeboogen , uit. 
gegulpt, Vaandel : de Wieken zeer klein , kor- 
ter dan de Kelk: den Kiel fmal , Zeisfenvormig 

gefpitst, byna zo lang als ’t Vaandel: de Meel« 
draadjes tweebroederig, de negen onderfte byna 
geheel famengegroeid , van langte nagenoeg als 

de Kiel : de Knopjes langwerpig, zo wel als 
Vrugtbeginzel „ dat. Haairig ‘is en de Styl Els- 
vormig 5 de Stempel met een zeer klein Stip- 

je gemerkt. In de Tuin van Upfal is dit waar- 
genomen. De Portugeezen geeven hem den 
naam van Crifta di Gallo, dat is Haanekam. 

De Heer JACQUIN heeft, volgens een ge= 

droogd Takje met Bloemen , dat zig in de Ver« 
zameling van den Heer L. T. Gronovrus 
bevondt', waarfchynlyk uit Virginie afkomftig 
zynde , de Afbeelding van dit Gewas gegeven, 
Zyn Ed, noemt het Laurierbladige Koraalboom., 
en dus kan het de zelfde niet zyn, welke op de 
Agtíte Plaat ; in ’* Werk van ErrrT doof 
Tre w, voorkomt, onder den naam van Dries 
bladige, Amerikaanfche ongedoornde , met de 
Bladen meer gefpitst en bleekroode Bloemen : 
want de Bladen van dezelve byna driehoekig 

zyn. Dewyl men ’er een gedoornden Tak: aan 
vindt, en de Kliertjes aan de Bladfteelen ont- 
breeken, heeft. LiNN&us dezelve , zo ’ 

fchynt , niet in aanmerking genomen. 
( 5) Ko- 
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(5) Koraalboom met enkelde langwerpige Bla- IL 
AFDEELs 

den, J XVI. 
| Hoorp- 
Dat deeze de Bladen enkeld heeft , onder-srure 

fcheidtze niet alleen van de andere Soorten, _ v 
maar bovendien de platheid der Haauwen of zE 
Zaadpeulen, welke in de Afbeelding van Pr u-f5s aoe. 
MIER blykbaar is, Indien de Bladen wel door dige. 
hem getekend zyn, dan hebben derzelver Stee- 
len hunne inplanting niet aan den rand, maar 
van onderen; zo dat zy zig hol en Schildvormig 
vertoonen; dat nog een verdere onderfcheiding 

maakt van de andere Soorten. 

Pias) Ce ï D IA. Vifchboom. 

Van diet Geflagt zyn.de Kenmerken tot one 
derfcheiding een {pitfe Stempel en een Peul , 
die aan vier zyden gevleugeld is. 

Het bevat twee Soorten als volgt. 

(1) Vifchboom, die de Pinblaadjes Eyvormia 
h e eft. | Piscidia 

Erytbrina, 
Kleine, 

Dee. 

(5) Erythrina Foliis fimplitibus oblongis. Syst. Nat. XII. 
Weg. XIII. uefupra. Corallodendron Folio fingulari oblongo , 
Siliquâ planâ. PLUM. Sp. z1. Ie. ro2. £. 1. 

(1) Piscidia Foliolis ovaris. LinN. Syst. Nat. XII. Tom. 
1. Gen. 856. p. 473. Erythrina Foliis pinuatis &c. Spec, Pl, 
1. p. 707. Ichtyomethia Foliis pinnatis ovatis &c. BROWN. 
Fam. 296. Coral arbor polyphylla, non fpinola, &c. SLOAN. 

Jans, 
Il DEEL, III, STUKo 
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Deeze , vootheén door LiNNezus in he 

Geflagt der Koraalboomen begreepen , voert des- 
wegen den bynaam van Erythrina. SLOANE 
hadt hem getyteld Weelbladige ongedoornda Ko- 
raalboöm , met Esfchenbooms - Bladen , die eene 

Peul draagt met Bladerige Wieken als van eene 
Water- Molen. Het is de Basterd- Acacia met 
gevleugelde Peulen van Pr uMIER, onderden 
naam van Robinia met takkige Steeltjes en ge= 
Vliesde Peulen voorgefteld doof den Hooglee= 
raar J. BURMANNUS: BROWNE geeft ’er 
den zeer gepasten Griekfchen . Geflagtnaam 
Ichtliyomiethia aan , die daar vän afgeleid is, dac 
zy de Visfchen dronken maakt, zo dat die aan 
de Oppervlakte van ’t Water komen en zig 
met de Handen laaten grypen. Deeze uitwers 
king heeft men van gekneusde Bladen en Tâk- 
jes in °e€ Water te fmyten : doch de zelfde eis 
genfchap heerfcht in verfcheide Amerikaanfche 
Plantgewasfen , welken doorgaans Barbasco ges 
noemd worden, als waren zy met het Kruid, 

Verbascum genaamd, overeenkomftig. Deswegen _ 
voert thans dit Geflagt den naam van Piscidia 4 
en ik heb het Zi/chboom getyteld, 
De Heer JACQUINs die hem op Jamaika 

doorgaans aan de gemeene Wegen waarnam ; 
zegt dat het een regtopftaande ‚ doch onge= 
fchikte Boom is, van vyfentwintig Voeten hoog ; 

| dien 

Fam. 143. Hijl. II. p. 39. T. 176. f. 45. Raj. Dendr. roes 

Pfeudo - Aaacia Siliquis-alatis. PLUM. Spec. 19. Ic, 233, f. 34 

Jaca: Amer. Hifl, zog. LOEFL. Ján. 275, 
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dien, men gemakkelyk door zyne gedaante van _Íl 
de andere kan onderfcheiden. Zyne gevinde ben 
Bladen vallen jaarlyks af. De Bloemen, die uit Hoorps 

eene eenbladige Kelk voortkomen, zyn Vlinder-STvx. 
achtig, ‘en hebben tien Meeldraadjes. Zy ko- 
men by Trosfen. voort , en hebben geen den 
minften Reuk. De Peulen , die platachtig zyn 
met vier zeer breede Vliezige Wieken overlangs , 

bevatten in ééne holligheid veele Niergelykende 
Zaaden, 
De Engelfchen noemen deezen Boom Dog- 

good - Tree (*), zegt SLOANE ,die aanmerkt, 

dat men met den Bast der Wortelen, tot Poei- 

jer gewreeven en in Zakjes gedaan , door dezel. 
ven in de Rivier te wasfehen , of ook door 

alleenlyk den gekneusden Bast daar in te fmyten, 
de Visfchenop de gezegde manier dronken maakt ; 

zynde dezelven niettemin zeer goed om te eeten 

en gezond. 

(2) Vifchboom , die de Vinblaadjes Spatelvor- L, 
mig heeft. Cushage 

Get ale dit onderfcheid der Vinblaadjes; die ST°9%* 
naar het end niet fpits, maar flomp, loopen , 

hoewel zy daar fomtyds een Puntje hebben , 
komt 

| (*) De Karolinifche Bloemryke Kesnocljee Boom voert dien 

zelfden naam. Zie het voorgaande IL. STUK, bladz. 65. 

(2) Piscidia Foliolis obovatis. JACQ. Amer. 27. Hift. 2ro, 

_Phafeolis accedens Coral arbor polyphyllos &c, Pum. Al. 

293. Phyt. T. 214. Éf. 4 
M 

IL Deer. Ill, STUIG, 
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IE. komt deeze Soort met de voorgaande in ge= 
ADEL, daante overeen , doch valt wel eens zo groot. 

Hoorp- By Karthagena is dezelve , door JACQvIN's 
STUK in de Bosfchen aan de Zeekust waargenomen. 

LiNNAus vraagt , of het ook eene Verfchei- 
denheid zy van de voorgaande, 

GROF FEROX de 

De Kenmerken van deeze zyn, een Kelk in 
vyven verdeeld ; een Eyvormige Pruimvrugt , 
met eenen platachtigen Kern of Steen. | 

De Heer JacQurin heeft aan dit Gewas „ 
ter nagedagtenisfe van den beroemden GeEor- 
FROY, doof wien een zo vermaard Werk over 

de Drogeryên aan *t licht gegeven is, den ge- 
melden naam, dien hy echter Geoffrea gefpeld 
hadt , toege -eigend. Zyn Ed. hadt hetzelve 

aan de Zandige Zee. Kust, by Karthagena in de 
Spaanfche Westindiën , waargenomen , en dus is 

r. ‘er maar ééne Soort, tot nog toe, van bekend (1), 
fre ee welke hy den bynaam van Spinofa, dat is 
Gedoorn- Gedoornde , geeft, welken onze Ridder be- 
de houdt. De Boom is niet fraay, Takkig , regt- 

{tammig, twaalf Voeten hoog. Aan den Stam 

en de dikke Takken heeft dezelve Elsvormige 
Doornen , ongevaar een Duim lang. De Bla- 

den 

(1) Geoftoya. Syst. Nat. XII. Gen. 878. p. 490. Geof- 

froea. Jacq. Amer. z8. Hif?. 207. T. 180. f. 2. Geoffrza. Sp. 

Plant. II. p. ro43. Umari. MARCGR. Bras, rar. RA). Hijf 

ES 18. à s 
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den zyn gevind , met eene gladde Rib, waar 4 LON 

aan doorgaans vyftien langwetpige , ftompe , Ta 
gladde, effenrandige , Vinblaadjes, Uit de oxels Hoorpe 
der Biaden komen enkelde , digte Trosfen voort , aak 

van drie of vier Duimeù lang , welke beftaan 4, 

uit kort gefteelde Vlinderachtige Bloemen , van 
een vuile Oranjekleur , die een leelyken Stank 
wyd en zyd verfpreiden. De Vrugt gelykt niet 
kwaalyk naat een Amandel in de Bolfter; zyn- 
de ook met een korte , fyne Wolligheid be- 
kleed, van Kleur uit den geelen groenachtig. Zy 
heeft een zagt, zoet Vleefch, dat walgelyk 
ruikt en geelachtig is , befmettende de Handen 
met naauwlyks uitwifchbaare Roestkleurige Vlak- 
ken. De Steen , die witachtig is, bevat een 
witte Pit, welke Meelachtig is en van eene fa 
mentrekkende Smaak. 

Zeldzaam is het, aan een Gewas, dat eene 

Vlinderachtige Bloem ‘heeft , eene Pruimvrugt 
te ontmoeten „ en hier uit blykt, dat men van 
zulk flag van Bloemen niet altoos, met zeker- 
heid, een Peul of Haauw verwagten of voor- 
zeggen kan, 

RoOBINIA, 

De Kenmerken van dit Geflagt, dat zynen 
naam van eenen Franfehen Kruidkundigen , R o- 
BIN genaamd , heeft , zyn; de Kelk in vieren 
gedéeld , en eene bultige, langwerpige Peul 
vrugt. 

M 2 Het. 
IL, DEEL. III, STUK 
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U, Het bevat agt Soorten, waar van de meeften 
DEELa Di doin Boomachtig zyn, als volgt, 

HoorD- Ks | 
STUK. (1) Robinia, waar van de Trosfen éénbloemige 
pepe Steeltjes hebben, de Bladen oneffen gevind 

nend / . 7 
Prado zyn ‚ met Doornachtige Stoppeltjes. 
Asacia. \ 

hoe Me Deeze, in Virginie voorkomende, gelykt der- 
maate naar de Acacia, dat menze Basterd - Aca- 

cia bygenaamd vindt. RAy noemt het een 
Boom van aanzienlyke Geftalte, uit Virginie in 
Engeland overgebragt, doch aldaar niet gebloeid 
hebbende, De Heer CLAYTON heeft aldaar 
waargenomen ‚ dat deeze Boom digte ‘Trosfen 
van witte Bloemen uitgeeft, en noemt hem de 

Zoetrwikende Sprinkhaan - Boom. De groene 
Wortels , gekneusd zynde , hadden den Reuk 

van Zoethout. Anderen merken aan , dat de 

binnenfte Bast van deezen Boom, in Smaak, zo 

veel overeenkomst daar mede heeft , dat de 

Engelfchen hem aldaar den Zoethout- Boom ty= 
telen. Hy werdt, zo Ray aanmerkte, vete 

keerdelyk voor de Amerikaanfche Acacia van 
Rorinus gehouden. De Vrugten zyn glad- 
de Zaadpeultjes. 

(2) Ro- 

(2) Robinia Racemis pedicellis vunifloris. &c. Syst. Nat. 
XII. Tom. Ir. Gen. 879. p. 490. Weg. XIII. p. 556. Hort, 

Ups. z12. Robinia aculeis geminatis. Hort. Clif]. 354. GRON. 
Virg. ros. KOVEN Lugdhat. 372. Pleudo - Acacia Siliquis 
glabris. BOERH. Ind. alt. 2. p. 39. Acacia Americana Siliquis 

glabris. RAJ. Hfl, 1719. SEB. Kab. 1. T. is. G Le 
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(2e) Robina, waar van de Trosfen éénbloemi- IL. 
ge Steeltjes hebben, de Bladen oneven ge- AARORE, 
vind zyn, de Takken en Stam ongedoornd. Haoro= 

STUKe 

meeze Soort is , volgens den Heer JAc- IL. 
Robinia 

QUIN, een ongedoornde regtopftaande Boom , vistecea. 
van twaalf Voeten hoog, die de Bladen over-Paaich 

‘ he bloemige. 
hoeks , gevind en glanzig heeft, beftaande meest 
uit zeven , zelden uit vyf en nog zeldzaamer 

uiet elf-Vinblaadjes. « Dezelven zyn Eyvormig , 

ftomp, uitgegulpt , effenrandig, gefteeld, twee 
Duimen lang. Uit de oxels der Bladen komen 
Bloemtrosfen voort , van een half Voet lang , 
uit Vlinderbloemen famengefteld , die de Kleur 
en Reuk hebben van Violen. Te Karthagena 
in het Kreupelbofch kwam zyn Ed, dit Gewas, 
in July en Auguítus , bloeijende voor. Men 

vindt het, by PruMrERrs, Basterd- Acacia met 

Esfchenbladen en Violetkleurige Bloemen gety- 
teld. 

(7) Robinia met Bladen , die oneffen gevind VU. 
Robinia 

zyn, Trosfen in de oxels, den Stam niet pisp:da. 

gedoornd maar Stekelig. Stekelige. 
Dee- 

(z) Robinia Racemis pedicellis bifloris, Foliis iinpari-pinna- 
fis. Syst. Nat. XII. Zeg. XIII. JacQ. Amer. 28; Hift. 210, 

T. 177. f. 49. Pfeudo- Acacia Fraxini foliis , Floribus viclaceis 

PLUM. Spec. 19. 

(7) Robinia Raceinis axillarihus , Foliis impari - pinnatis 

Caule inermi hispida. Syst. Nat. Wez. XIII. Alant. ror. Re- 

binia Sepium. JACQ. Amer. Hijf. 211. T, 179. É, ror. 

M 3 
Il, DEEL III. STUK. 



„182 DUBBELBROEDERIGE Doomen, 

he Deeze Soort fchynt te zyn , welke JacQurn 
Árpeer. vervolgens onder den naam van Robinia der 

KU. | ; 
Bobs Haagen befchryft , zynde een Boom, die wel 
sTuK. tot dertig Voeten hoog groeit , en in geftalte 

veel gelykt naar de Kerfte Soort, verdeelende 
zig in byna regtopftaande , zeer lange Takken. 

De Bladen zyn gevind s tien Duimen lang , 

doorgaans uit elf Blaadjes famengefteld, vallen- 

de Jaarlyks af, Uit derzelver Oxels komen Tros- 
fen voort , van reukelooze Roozekleurige Bloe- 
men. De Peulen zyn glad en bruinachtig. 

Dit Gewas wordt by de Spaaníchen , te Kar- 
thagena, veel gebruikt tot het maaken van Haa- 
gen of Omtuiningen 3 doch baart dit Ongemak 
dat , indien men dezelven niet jaarlyks af- 

kapt ‚ door het wegfpringen der Zaaden de Ak- 
ker of omleggende Grond een geheele Bos- 
fchagie wordt. Afgekapt zynde geeft de Boom , 
in één Jaar wederom Takken uit, van wel 

twaalf Voeten lang , geheel met Bloemen be- 
laden. Dus fchynt dat Gewas veel te gelyken 
naar onze Vlierboomen. De Ingezetenen noe« 
men het Mata - Raton of Rottendooder , om 
dat het zo veele Stokken verfchaft, die tot het 
doodflaan van dit Ongediert bekwaam zyn, 

De (3) Robinia met Bladen die oneffen gevindzyn , 
Robinia 

drie- 
mitis. 

Zigte. 
(3) Robinia Racemis Pedicellis ternis , Foliis impari- pin- 

natis, Caule inermi. Syst. Nat. XII. Zee. XII. Cytilus Fo- 
lis pinnatis. Sp. Plant. 1. p. 741. Phafcolo accedens Arbor 

Co- 

nennen eeen 
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driefteelige Trosfen , en den Stam geheel WW 
deonad ÄFDEEL. <  ongedoornd, XVI 

Hoorp- 
Deeze , in Oostindie voorkomende , zoude het srux. 

naar dé Roomfche Boonen gelykendo Boomge- 
was van PLUKENETIUS zyn , ongedoornd 
en zagt van Bladerloof. De Peul is langwerpig 
ovaal, famengedrukt en gefpitst ; de Kelk eeni- 

germaate geknot, Aan ieder Tandje van de 
Tros zyn drie Bloemfteeltjes aangehecht. Het 
was te vooren Cytifus met gevinde Bladen ge- 

noemd geweest, 

ZESCHYNOMENE. Schaamboom. 

De Griekfche naam, welke fomtyds aan het 
Kruid, dat men Mimofa noemt, en met reden, 

gegeven wordt , is , mooglyk wegens de over. 
eenkomst van het Loof , alhier toegepast op 
een Geflagt van Plantgewasfen , welks Kenmer- 
ken zyn: een tweelippige Kelk; de Vrugt een 
Haauw met geknotte Leedjes, ieder één Zaad 
bevattende. 

In dit Geflagt vindt men zeven Soorten 

aangetekend , waar van de twee eerften tot de 
Boomen behooren, als volgt. 

(1) Schaamboom met zeer groote Bloemen en _ 1 
e Es NG 

Draadachtige Haauwen. Dee- mene gran- 
ifora. 

Coral ditta &c. PLUK. Phyt. 293. T. 104. £. 3. Burm. F/, Grootbloe. 
iniee, 

And. p. 163. 

(1) Afchynomene Canle arboreo, Floribus maximis, Legu- 

minibus Filiformibus. Syst. Nat. XII, Gen. 838. p. 492. Ver. 

M 4 XII. 
IL, Deen. III, STUK: 

Á 

ji 
J 
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u. Deeze was te vooren Robinia genoemd gee 

AFDEEL weest. CoOMMELYN oordeelt ze naby te ko- 
Hoorp- men aan de Sesban, een Egyptifch Gewas „door 
STUK. A rpinNus afgebeeld, en Ray vergelyktze by 
epe de Galega. In de aangehaalde Turia van Rum- 

pPErus vind ik een blyk van de Draadachtig- 
heid der Haauwen, die ongemeen dun zyn, op 
de langte van anderhalf Voet naauwlyks zo 
dik als de Schaft van een Schryfpen, ’t welk een 

aanmerkelyke byzonderheid van dit Gewas uit- 

maakt. Ten anderen merkt LinNmus aans 
dat de Bloemen de grootften onder alle de Vlin= 

derbloemen zyn, hebbende de grootte van een 

Hoender - Ey, en grooter dan de overige dees 
len. Het is een laage Boom, zeer dun van Loof, 

hebbende veele broofche Takken , met gevinde 
Bladen van eene aanmerkelyke langte en kleine 
Vinblaadjes , evenwel veel grooter dan die van 

de Tamarinden , met welken zy overeenkomen 

in de eigenfchap van tegen den avond zig famen 

te trekken of te fluiten , en ’s morgens weder= 
om, als de Zon boven de Kimmen is, zig te 
openen. Wanneer men een Takje van den Boom 
breekt dan fluiten de Vinblaadjes zig ook, doch 
gaan vervolgens niet weder open. Bezwaarlyk 
zal men dit van eene zelfde oirzaak afleiden, 

Van 

XU. p. s59. Robinia Pedunculis fubdiviis &c, Sp. Plant. Tr. 
P. 722. Sesban affinis Arbor Indie Orientalis. BREYN. Prodr, 
L. p. 47. Comm. Mal. 241. Gaiege affinis Malabarica. Ray. 
Hij. 1734. Turia. RUMPH. Amb. I. p. res. T. 76. Agaty. 
Hort. Mai. Lp. 95. T. s1.;BURM. Fl Ind. p. 169. 
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Van de Bloemen en Vrugten wordt tot Spyze nn. 
gebruik gemaakt, en van de Bladen tot een Ge-! ArDaeL- 
neesmiddel ‚zo uitwendig tegen Kneuzingen, Hoorp- 
als in een Gorgeldrank, enz. STUEs 

2) Schaamboom , met de Leedjes der Haau- U. 
É LEfchynôa 

wen half Hartvormig en glad. mene Ars 
borea. 

Deeze Soort , zig in de Leidfe Akademie. Groote. 
‘Tuin bevindende , is door den Hoogleeraar A, 
vaN Roven voorgefteld, als den Stam effen 
hebbende „ doch verder vind ik ze nergens be= 
fchreeven, | 

OND O-OGE DS:E UK, 

Befchryving van de Boomen, in wier Bloemen 
de Meeldraadjes uit drie of meer afgezonderde 

_Lighaamen voortkomen, deswegen Veelbroede- 
rige, POLYADELPHIA» genaamd , tot wele 
ken de Kakau- benevens de Oranje- en Citroen- 

boom , als ook de Cajupoetie-Boom , hehoo- 
ren. 

e Klasfe van Polyadelphia, welke de Agte 
tiende is in het Stelzel der Sexen , be= 

vat niet meer dan elf Geflagten „ onder wel- 

ken 

(2) Lfihynomene Caule Arboreo levi, Leouminum Arti- 

culis femíi-cordatis glabris. Syst. Nat. XII. Ves. XIII. ROYEN 
Zagdat. 384. BURM. Fl. Ind. p. 169 

M s 
1. DEELS III. STUK, 
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mm 

‚. j 

Aber den , volgens het getal der ;Meeldraadjes , in 

Hoorp: vyf-> twaalf-, bwintig- en veelmannigen ondere 

STUK; fcheiden. 

THEOonRrRoOM A. 

Een driebladige Kelk , waar in een Bloem 
vervat is , die uit vyf Blaadjes beftaat, welke 
gewelfd en tweehoornig zyn , hebbende vyf 
Honigbakjes , op ieder van welken vyf Meel- 

draadjes zitten , die door de holte van het Bloem- 
blaadje gedekt zyn; maaken de Kenmerken van 
dit Geflagt uit. 

Drie Soorten komen thans in hetzelve voor, 

waar van de eerfte de Kakau- Boom is , allen. 

uit Westindie afkomftig zynde. 

L (1) Theobroma met geheel effenrandige Blas 
Theobroma den. 

Cacao. 
Kakau- 

Boorn. Wegens de Nooten in de Haauw vervat , 

die men gemeenlyk Kakau noemt, is deeze als 

naar den Amandelboom gelykende voorgefteld 

door BAUuHINus, In ’t algemeen geeft men 
er 

(x) Theebroma Folfis integerrimis. Syst. Nat. XII. Tom. IJ. 

Gen. goo. p. 508. Veg. XIIL p. 580. Hort. Clif. 397. Mat. 

Aled. 264. Cacao. CLUS. Exet. ss. SLOAN. Fam. 134. Hift. II. 

P: is. T. 160. MER. Surin. T. 26 & 63. GEOFFR. Afar. Med, 

409. CATESB. Car. T. p. 6. Arbor Cacavifera Americana PLUK, 

Alm. ao. T. 268. f. 3. Amygdalis fimilis Guatimalenfis. G. 

B. Pin. 442. TOURNF. daft. 660. T. 444. 
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>, naam van Cacao aan i mis, He er den. naam Caca , dien de Meri Pen la 

kaanen aan deeze Vrugt geeven, terwyl dezel= XVII. 

ve, in andere deelen van Amerika, Cacayi of 49979: 

Cacavate geheten wordt, ‘Toen de Spanjaar- 3 ak 

den Mexiko owverheerden , waren ’er de Kakaue Booz. 

Nooten voor Geld gangbaar. CLusrus kreeg 
deeze uitheemfche Vrugten van de genen, die 
de Oevers van Peru , in de Zuidzee, aangedaan 

hadden , en naderhand zyn dezelven in zo aige= 
meen gebfuik gekomen , dat men ’er thans aan- 
zienlyke Plantagiën van heeft, in de Volkplans 

tingen der Europeaanfche Natiën , wordende 

dit Gewas ook in Oostindie aangekweckt, 

De Kakau- Boom is, volgens PruMIER 3 
wel niet zeer groot maar aanzienlyk, inzonder- 

heid met Vrugten beladen zynde. Hy heeft een 
regten Stam, dikwils zo dik als eens Menfchen 

Dye , doorgaans vier of vyf Voeten hoog, met 

een ruuwen bruinen Bast, zig verdeelende in 

Takken van een Arm dik , en deeze wederom 

in dunner Takken en T'wygen, waaraan, overe 

hoeks, Bladen groeijen van tien of negen Duie 

men lang en vier Duimen op ’ breedfte , van 

onderen bleek, van boven donker groen. Dee- 

ze hebben een Steeltje, en gelyken veel naar 

de Bladen van den Citroenboom, zynde, tuse 

fchen de evenwydige Zydribben, zeer fierlyk 

Netswyze geaderd, 

De Bloemen waren, zegt LINNAus,; van 

giemand nog wel afgebeeld , veel minder be= 

fehreeven. Uit een gedroogd monfter daar van , 
aan 

IT DEEz, II, STUK, 
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UI. aan zyn Ed. door SLOANE vertoond „kwam 
ÁFDEEL. derzelver Strutuur , naar oogenfchyn , volko- 

Hoorns) men overeen met die der Bloemen van de 
STUK. volgende Soort, verfchillende grootelyks van 

Kaekau- alle anderen (*). In ’t Werk van SLOANE 
vin, zyn die Bloemen, ondertusfchen , veel gebreke 

kelyker afgebeeld , dan in ’* Werk van Me- 

RIAN , niettegenftaande de befchryving van 
SLOANE taamelyk overeenkomftig is met de 

Natuur. Hy zegt, dat de Bloemen beftaan uit 

vyf Kelkblaadjes , vyf haakige Bloemblaadjes „ 
verfcheide Meeldraadjes en een Styl, van een 
zeer bleek paarfche Kleur. Zy komen , even 
als in de Blimbing van Oostindie, uit de dik- 

ke Takken en den Stam, enkeld of by Tros- 
fen voort, hangende ieder aan een dun Steel- 
tje nederwaards, 

Een Blommetje van deezen Boom, benevens 

het afgebeelde Takje met Bladen , hier op 
PraarT XIV , in Fig. 1 , vertoond , op zig 
zelf aan een Stukje van den Bast zittende als 

by a ‚ door den Heer RrecnTer uit Oostin- 
medegebragt en my ter onderzoekinge door den 
Hoogleeraar BonN vergund , heeft my over- 
tuigd , dat de opgegevene Kenmerken geense 
zins met de Bloem van den Kakau - Boom 

ftrooken. Dit Blommetje ‚ naamelyk „ met het 

Mikroskoop onderzoekende, bevond ik het zo- 

danig , als het hier , fterk vergroot zynde , 

by Letter A van binnen, en by Letter B van 
age 

(*) In Hprio Clifortiane, loc, citate, 
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agteren „ is afgeoeeld ; waar in zeer duidelyk 1, 
de volgende deelen der Vrugtmaaking, zig open- Epe ts 
baaren, Hoorp. 

De Kelk is vyfbladig ‚ beftaande uit {malle STUK. 
Lancetswyze Blaadjes, op de zyden gekarteld, „en 

aan de punten ruig. De Bloemblaadjes zyn vyf n 
zeer lang en fmal, dech aan ’t Grondftuk breed 
en Helmachtig hol ‚aan ’t end Spatelswyze uitloos 
pende, niet gehoornd, maar voorzien met kleine 
‘Tandjes , en geelachtig van Kleur , met een aartig 

Netswys’ Geweefzel van roodachtige Adertjes 
doorfchynende.- Hier binnen is vervat een Vyf- 
hoornig Honigbakje , tot digt naar onderen toe 
verdeeld , van Kleur Kaftanje- bruin , bevatten- 

de vyf zeer dunne geelachtige Meeldraadjes , 

die zig omkrommende tusfchen de Hoornen van 
hect Honigbakje doorkomen, en ieder drie wit- 

te Meelknopjes hebben ; benevens een enkelen 
Vingerachtigen Styl, wiens Stempel of Punt in 

tweeën is gefpleeten. Het Steeltje , daar de Bloem 
op rust, of liever aan hangt, is , zo wel als de 
Hoornen van het Honigbakje, bezet met fyne 
Haairtjes (*). 

Dus fchynt de Kakau- Boom veeleer tot de 
Klasfe der Vyfmannige Planten, dan tot deeze 
te behooren : want de Meeldraadjes komen ons 
der by het Vrugtbeginzel van elkander afgezon- 

derd 

6) Dit alles ia zeer wel met de befchryving , welke PLy- 

MIER van de Bloemen des Westindifchen Kakau - Baden: geeft, 
evereenkomtftig. 

1, BEEK, IIIe STUKo 
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Hoorp- 
STUKes 

Kakau- 
Boor. 
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derd voort , gelyk nader blykt uit het jonge Vrugt- 

je, door dien zelfden Heer medegebragt, en hier 
by C,‚ in middellyn eens vergroot zynde , voorge- 
fteld ; waar aan zig nog dezelven, benevens de 
Bladen van de Kelk en de Hoornen van het Ho- 
nigbakje bevinden. Veelen van deeze Bloemen 
vallen af „doch van de overblyvende verandert de 
Stamper in een Komkommerachtige Vrugt, van 
een half Voet of wat langer, en ongevaar drie of 
vier Duimen dik. Deeze Vrugt heeft , overlangs, 
negen of tien uitpuilende Ribben; zy is geheel 

Wrattig , en ziet wel in ’t eerst uit den groenen , 
doch wordt vervolgens , aanrypende , geelachtig, 
en eindelyk donker - rood , hoewel nog bezet 
blyvende met geele Stippen. Zy hangt aan een 
Steeltje van diktealseen Schryfpen eneen Duim 
lang, vertoonende, als menze dwars doorfnydt, 
een dubbelen Bolfter, waar van dé buitenfte dik 
en geelachtig , de binnenfte dunner en witach- 
tig is, bevattende omtrent dertig Pitten, weinig 
grooter dan een Olyf en Hartvormig, die men 
Kakau - Nooten noemt. Dezelven zyn bleek 

paarfchachtig en beftaan uit een Meelachtige zelf- 
ftandigheid , van eene famentrekkende Smaak , 

doch ongemeen vet , leverende , wanneer menze 

in Water kookt , een Pond van deeze Nooten 

meer dan een half Pond dikke Olie uit. 
„Deeze Boom bloeit twee of driemaal in 

Jaar; zo dat men hem byna altoos met Bloem 
én Vrugten te gelyk beladen ziet, volgens de 
aanmerking van MERIAN, Welke twee Af. 

beel« 
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beeldingen daar van gegeven heeft, Zy merke IL 
aan, dat de Boomen zo hoog als Appelboomen in: 
worden, en dat de rype Vrugten Citroengeel Hoorp- 

zyn. Hier omtrent kan eene aanmerkelyke ver-**®% 
fcheidenheid plaats hebben, alzo. men, volgens Pear 
HERNANDEZ, vierderley Kakau - Boomen in 
de „Westindiën heeft , wel meest in grootte , 
doch ook in de Kleur der Vrugten verfchillen- 

de. Dus komt ook vierderley Kakau inde Win= 

kelen voor, volgens GEOFFROY , door Lande 

aart, dikte en eigenfchap , verfchillende , te wee- 
ten: Groote en Kleine van Nicaragua , gemeen- 
lyk gros @& petit Caracque genaamd ‚ die aan- 

‘genaamer van. Smaak is, hoewel drooger , en 
Groote en Kleine van de Eilanden , gros & pe- 
tit des Isles , die vetter is, doch minder aangee 

naam „van Smaak „ komende van de Franfche 

Eilanden in de Westindiën. De grootfte van 

de Caracques wordt voor de beste , en de klein- 

fte. van de Eilanden voor de flegtfte gehou- 

den. | 
De Kakeu, op zig zelf raauw gegeten, geeft, De Cho- 

een grof Voedzel , verdikkende het Bleed en ad, 

de Vogten; middelerwyl, wegens haare groote 
Vettigheid , de Maag bezwaarende en Verftop- 
pingen maakende , indien men ’er veel van ge- 

bruikt. De Mexikaanen hebben, om die reden „ 
uitgevonden , ‘dezelve eerst zagtjes te branden, 

mengende dan Kruideryën daar onder , en maa- 

kende dus daar van de zogenaamde Chotolade ; 
die algemeen bekend is. Men houde de gene, 

| wel. 
II, DEEL. UI, sur, 
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Hoorp- 
STUK. 

u. 
Theobroma 
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„welke, in de Westindiën bereid zynde; tot 
‘ons overgebragt wordt, voor de befte. In Eus 
ropa , evenwel , wordt zy ook redelyk goed 

gemaakt. ‘Ten dien einde is het best, onder 
die van de Caracques , welke drooger is, wat 

vette Kakau van de Eilanden te mengen , doen- 

de by het Deeg een Poeijer van Baniljes, Ka- 

neel en witte Suiker, met een weinig Amber 

grys, en dit alles wel ondereen wryvende. Dus 

bereid is de Chokolade , in Water of Melk 

gefmolten , een zeer voedzaame verfterkende 

Drank, die de Minnedriften opwekt, doch aan 
Menfchen , wier Bloed te dik, te zwaar of te 

Olieachtig is ,deswegen van een Galachtig Tem. 
perament gerekend te zyn „ nadeel doet. Hoe 
kan dan, met reden, de naam van dit geheele 
Geflagt , als ware de Chokolaad een Goden- 
Drank , ‘daar van afgeleid worden? De Olie 

of het Vet, uit de Kakau geperst , is uitwene= 
dig zeer verzagtende, 

(e) Theobroma met Zaagswys’ getande Big- 
den. 

Guazumd, 

Ceder. 
Bafterd- ve Ser De Boom ; ‘genaamd Guazuma met Olmens 

| Bla. 

(2) Theobroma Foliis ferratis. Syst. Nat. XIL. utf. Weg, 

XIII. Jfant. 455. Mort. Cliff. 379. ROYEN Lugdbhar. 47. 
Guazuma Arbor Ulmifolia. PLUM. Gen. 36. Ie. 144. Cena 
chramedía Jamaicenfis Ulmifolia. Pur. Alm. 92. T. 77. f. 

z. Alni fruâu Morifolia arbor „Flore pentapetalo flavo. SLOANs 
Jam. 135. Hifl. U, p. 18. Raj. Dendr. 1x, 
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Bladen by PLUMIER, is thans , hoe ver- II 

fchillende «ook van Vrugt „ tot dit Geflagt be- gie 
trokken. De Vrugt, naamelyk, komt naby aan Hoorp- 
die der Elzen, gelyk SLOANE aanmerkt, dieSTUKe 

‘er Moerbezie - Boom Bladen aangeeft, en vyf- EA 4 
bladige geele Bloemen. Hy. befchryft dit Ge- 
was, op de Velden van Jamaika waargenomen, 
als een Boom , van dikte als een Menfch om ‚ 

zyn Middel , en veertig Voeten hoog worden» 

de, met een bruine en gefcheurde Schors. De 
Bladen hebben de langte van drie Duimen en 
zyn half zo breed by het Steeltje, dat de lang- 
te vaneen Kwartier Duims heeft. Meyns oor- 
deels gelyken dezelven, volgens de Afbeeldin- 
gen , meer naar Olmen- , dan naar Moerbezie- 
Bladen. Dié van EnreET, door Tre w aan 

% licht gegeven, is ongemeen fraay. De Meel- 
draadjes verdeelen zig niet in vyf, maar flegts. 

in twee Meelknopjes. LINNeaus hadt gezegd 
van drie (*). Dit alles. doet. een groot onder- 
Scheid blyken, tusfchen deeze en de voorgaan- 
de Soort. De Vrugt is zo Meelig, dat men 
in onvrugtbaare. Saizoenen „daar van op Jamai- 
ka gebruik maakt tot Beeften - Voeder , zo 
SrLoANE aanmerkt, en dus deeze Boomen 
veelal in ’t afhakken fpaart , wordende deeze 
Vrugten, die wat Balfem- of Harstachtig rui-” 

| | ‚ken, 

(4) Anthera terma (waarfchynlyk zeraa,) Syst. Nat, Xlls 

Tom. II. so8. 

1, DEEL, UIT, STUKe 
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IL, ken, ook wel van de Menfchen gegeten. De 
ArDPELe Ingezetenen noemen hem Basterd Cederboom. 
Hoorpe | 
STUK, (3) Theobroma met Hartvormige zevenhoekis 
\ UI. la e 

Theabroma se paper 
auguftaa $ ä 

Ik vind geen reden aangetekend voor den 
Bynaam van deeze , wier Vrugt tot nog toe 
onbekend is. 

C1irrus. Citroenboom, 

De Kenmerken van die Geflagt zyn , een 
vyfbladige Kelk, vyf langwerpige Bloemblaad- 
jes: twintig Meeldraadjes, tot verfcheide Lig- 

haamen famengegroeid : de Vrugt Sappig met 
negen Holligheden. 

__ Drie Soorten vind ik in hetzelve opgete- 

kend. 

1. (1) Citroenboom met ongevleugelde Bladfteen 
Cirrus ] 

Medica. En. 
Citroen- 

boom. 
Deeze plagt Malus Mediea genoemd te wor- 

den „ 

(3) Theohrama,Foliis Gordatis feptem-angalaribus. Syst. 

Nat. Wez. XIII. p.‚s8o. Syst. Nat. III. p. 233. 

@) Citrus Fetiolis linearibus. Syst. Nat. XII. Gen. gor. p. 

sas. Hort. Cliff. 379. Hort. Ups. 236. Mat. Med. 366. 

ROYEN Lugdiat. 266. Malus Medica. C. B. Pin. 435. É. 

Limon vulgaris. FERR. Hesp. 193. Malus Limonia acida. C. 

B. Pin. 436. BURM. FJ, Ind, 173. Citreum & Limon, TOURNr, 
Jnft, 6zo, 621, 
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den; vals uiet Medie afkomftig zynde, waar van, É _ 
hy hier den bynaam heeft. ‘Tot een Geflagt- he 

naam gebruikt LiNNaus den eigen naam Hoorps 

van den Citroenboom , en voegt dezelve den TPE 
Limoenboom als eene Verfcheidenheid by. Zy sam 
verfchillen ‚ inderdaad , zo in de figuur der 

Vrugten , als in hoedanigheid , een weinig ; 

hoewel men ze gemeenlyk ondereen mengt, 
Ook komen deeze Boomen en de Oranjeboo- 
men elkander nader dan de Appel- en Peere- 
boomen ‚ dewylze op elkander zig laaten En- 
ten. In Italie is men gewoon, tot de aankwee- 
king van de Citroen- en Limoenboomen , altoos 
Oranje - Stammen te verkiezen ; doch dit wordt 
by ons niet goedgekeurd , om dat zy die Stammen 

knobbelig overgroeijen , en hierom is het best 

tot de Enting of Afzuiging van alle deeze Ge. 
wasfen hun eigen Stammen te verkiezen: niet= 

tegenftaande de Limoen -Stam fraaijer is en de- 
Oranje - Stam de Winterkoude beter tegen- 
Îtaat. | 

De middelfte ‘deelen van Afie, omítreeks en 
beoosten het-Beloofde Land, en Zuidelyker in 
Perfie, fchynen de Natuurlyke Groeiplaats te 
zyn van den Citroenboom, die van daar zal - 

overgebragt zyn in de Landen aan de Middel 
landfche Zee , tot in Portugal en Spanje, en 
eindelyk in de Westindiën, De Citroenen groc- 
jen evenwel te Suriname in ’t wilde, volgens 
M er r AN aan Boomen zo gtoot als onze groot- 

N fte 
II, DEFL, II, STUG» 
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„IL fte Appelboomen (*), en dat men die op Ceys 
Gen lon ook wild zou vinden, fchynt de Hooglee- 

‚ Hoorp- raar N. L. BURMANNUS te onderftellen. De 
STUK. zelfde Boom , nogthans „met kleine Limoenties, 
zornten welken zyn Wel Ed. uic het Werk van den 

Hoogleeraar zyn Wel Ed. Vader aanhaalt, is 
door hem te vooren tot de Limoniá becrokken, 
en de Afbeelding ziet op de voorgaande. Ook 
fchynen my alle de Lúmones en Limonelli van 
RumrHius, gelyk voorheen gemeld is *, 

“1. STUE,tot dat Geflagt en niet tot het tegenwoordige te 
bladz, 444 

“behooren. In derzelver afgebeelde Bloemen: 
openbaart zig het Kenmerk van den Citroen- 
boom niet, en de Vrugten zyn ’er zeer van 
verfchillende. RumrPHrus zelf- merkt aan; 

dat alle de Citroenen in Indie aan Heefterachti- 
ge Boomen of Struiken groeijen, die van den 
Citroenboom der Ouden , welke zyne Groei- 
plaats aan den Berg Atlas hadt, grootelyks ver- 
fchillen , waar van men eertyds die kostbaare 
Tafeltjes maakte „ bekend onder den naam van- 
Menfe Citrea & Cirine (+}). Anderen, even- 
wel , verbeelden zig , dat dezelven van Cederen- 

Hout waren , en dus by verbastering genoemd 
werden „ in’ plaats van Cedrine , ’t welk groote 
waarfchynlykheid heeft (4). 

Wat 

(*) Verand. der Surin. Infekten. Dl. 28. T. 28. 
(CT) Rumen., Herb, Amb. II. p. Too. 

{Ì) HOFFMAN de Medicam, Offcinalibus, p. 485, 
En 
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_ Wat hier‘ van zy, men vindt een zogenaam- je ad 
den Cederaat « Boom; welke van fommigen voor rp 

den eigentlyken Citroenboom smb wordt, Hoorp- 
FERRARIUS noemt denzelven Malum Cedrium a 
en geeft daar van vyf Soorten op, doch ande ir ie 
ren tellen maat vier Soorten , houdende de 
Cittoen van verfcheiderley gedaante voor eene 
Speeling der Nâtuur: Die wy Cederaat noemen 
heeft eene gekatbonkelde bly - geele Schil, min: 
der dik dan in de gemeene Citroenen, en het 

Vleefch is verdeeld door tien Vliezen , zondet 
Korrels, vol van een aangenaam zuur Sap, zyn= 

de de Takken met {cherpe Doornen bezet. In 
lieflykheid en kragt van Geur is deeze uitmun- 
tende. Men heeft ook een halfflagtige of Her- 
maphrodiet - Cederaat , welke half Oranje is, half 

Citroën, en dus eeh zeer wanftaltige Vrugt uits 
maakt , wordende van fommigen Bijarré ge- 
noemd , en zig vertoonende als een halve Cis 

troen aafi een halven Oftanje- Appel gegroeid, 
Ieder helft heeft daar in zyne eigene hoedanig= 
heid bynä, zo in de Kleur, als in de Schil en 

het Vleefch. In de Bloemen zelf is deeze ver: 
menging; blykbaar. 
Ten opzigt vän het Gewas is de Citroetis Lirtoen. 

boom zagter van Hout dan de Limoenboom ,°®% _ 
en deeze overtreft hier in , wederom ; den 

Oranjeboom ‚ van wien zy beiden verfchillen 

doordien de Bladfteelen ongevleugeld zyn. In 

de Geftalte is minder verfchil, dat tusfchen 
onze Appelen Peereboomen plaats heeft, Even: 

| N a wel 
IL, DEEL. III, STUR, 
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IH. wel worden zy door de Hoveniers ;. zelfs wan- 
Ana neer zy Bladerloos zyn , gemakkelyk onderfchei- 
Hoorp- den, De Bloemen van de Citroenboomen zyn 
STUK. rood, die van de Limoenboomen roodachtig en 

roepen van de Oranje- Boomen wit, Het onderfcheid, 
dat ’er tusfchen die der Citroen- ex Oranje- 

Boomen. plaats heeft, kan men in de keurlyke 
Afbeeldingen by TournNerFoRT befchouwen. 
Die der Limoenboomen komen, volgens dee- 

zen Autheur, met die der Citroenboomen over- 

een; doch de Vrugt verfchilt aanmerkelyk, ge= 
lyk bekend is en door hem ook afgebeeld wordt. 
FERRARIUS geeft vyf= en- vyftig Soorten 
op ‚ van Limoenboomen ; ToOURNEFORT 
maar veertien , waar onder Zoete Limoenen 

voorkomen ; COMMELYN kende maar zeven _ 
Soorten en hieldt de Limoen van eene mismaak- 

te gedaante ook voor eene Speeling, der Na= 

tuur, 

De Limoenen worden ons jaarlyks , gelyk 

bekend is, in menigte uit de Landen aan de 
Straat van Gibraltar en de Middellandfche Zee, 
als ook uit Portugal , toegebragt. De Genuee- 

zen, zegt HorFMAN ;ftoppen onsdaar voor, 
veelal , afgevallen of onrype Citroenen in de hand. 
Zy komen anders, in Eigenfchappen , byna met 
de Citroenen overeen. Het zuure Sap deezer 
Vrugten is van een byzonderen dienst tot ver. 
frisfchinge in Spys en Drank ‚in de heete 
Klimaaten en Saizoenen , mids dat men het met 

maatigheid gebruike; als wanneer bet de Ver« 
tee. 
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teering der Spyzen, inzonderheid die van eene Il 
ligt rottende hoedanigheid zyn, gelyk Vifch en AEEELe 
Vleefch , zeer bevordert. In heete Ziekten Hoorp. 

dient het tot verkoeling en dikwils tot Genee-STUEe 
zing, inzonderheid van het Scheurbuik der Zee- 
lieden. Het bedwingt de Braakingen, die uit 
overvloed van Gal ontftaan ; zet het Water af, 

en wordt dus gerekend ook dienftig tegen het. 
Graveel te zyn. Men pryst het aan in Pestie 

Jentiaale en Rotkoortfen. Men kan het cok, 

met voordeel , tot uitwendige wasfchingen en 

Baadingen gebruiken. De buitenfte geele Schil, 

zeer welriekende en Kruiderig , heeft eene Wind- 

dryvende kragt , en de Olie, daar uit gedeftil- 

leerd, is zeer Hartfterkende. Van de Schil der 

Westindifche Citroenen wordt de Sukade ge- 

maakt, of het zogenaamde Konfyt, dat men in 

de Koek bakt. De Zaaden of Pitten acht men 

Wormdryvende te zyn , en tevens van eene 

Tegengiftige hoedanigheid, 

(2) Citroenboom met gevleugelde Bladfleelen RS 
7 

UTUS 

en gefpitfte Bladen. rde 

Oranje 

Dit laatfte is ’er alleen bygedaan, om deeze Boom. 

Soort 

(2) Citrus Petiolis alatis, Foliis acuminatis. Syst, Nat. XII. 

Pez. XIII. Mort. Cf. 379. Hort. Ups. 236. Ml. Zeyl. 304. 

Mat. Med. 367. ROYaN Lugdbat. 266. Malus Aurantia ma- 

jor. C. B. Pin. 436. Aurantia mala. CAM. Epif. 1so. BURM, 

Fl, Ind. p. 173. TOURNF. Zn/lit. p. 620. 

N 3 
IL DEEL. III,STUI, 
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IL Soort van de volgende te onderfcheiden „ en 
AFDEEL: hade derhalve ook in de bepaaling moeten ko- 
Hoorn- men van de voorgaande Soort, welke de. Bladen 

STUK. zelfs fmaller, geeler en fpitfer aan ’ end heeft, 
Peehnaag De bepaaling „ imtners , van ieder Soort , be- 

___hoort op zig zelve te beftaan, In de Afbeel- 

dingen van TournNnrerForT is „het Blad van 
den Oranjeboom zo fpits niet als dat van, den 
Citroenboom, 
De naam Aurantium , hier tot een bynaanr 

gebruikt, is van de Goudgeele, Kleur afkomftig : 
weshalve zy den naam van Zurea mala by Vim» 
GILIUS gevoerd hebben. Waarfchynlyk- zyn het 
cok de zodanigen , waar op de wyfte der Koe 
ningen zinfpeelt, wanneer hy van Gouden Ap- 
pelen in Zilvere gebeelde Schaalen , fpreekt (*e 
Men heeft ze voor de Poma dea der 
Ouden gehouden , ’t welk thans betwist wordt, 
om dat de Chryf/omela der Grieken de Kwee 
Appelen zouden zyn geweest (+). Maar, kan 
die naam niet zo wel aan deeze als aan gene zyn 

se 

(*) Een woord, op zyn pas gefproken, is als Gouden Ap- 

pelen in Zilveren gebeelde Schaalen. PROv. 25 „ Vers. 11. De Vul- 

gata heeft in Leblis Argenteis , dat mooglyk op Zilveren 

Ledikanten betekenen zals de Griekfche Overzetting 33 

ogen zagdieu „ dat is, in een Kornalyne Halsketting: ’t 

welk zeer veel van Zilveren Schaalen verfchilt; doch over de 

Gouden Appelen kan geen twyfeling vallen ; dewy! de beide 

Hebreeuw/{che Woorden voor Goud en Appelen in beftendig 
\ gebruik zyn. 

(T) Zie HOFFMAN de Medic. Officinalibus. P. 486, En vere 

gelyk myn voorg. II, STUK, bladz. 613, 
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gegeven? Veele befchryvers van deeze Gewas- II. 
fen hebben ‚ zonder berispt te worden, hunne ÁTDEELs 
Werken ger den Tytel van ein ge- Histor 

doopt (*). ’t Is ontwyfelbaar, dat Vira r-STUK 
LIUS eh ek de Orànje- Boomen be- 97% 
doeld hebben , wanneer zy dezelven by den 
Laurierboom vergelyken, geevende ‘er een aan. 
zienlyke hoogte aan , en zeggende dat die ’t gee 
heele Jaar groen en met Vrugten beladen zyn (+). 
De naam is, in de Europifche Taalen, meer 

dan de naam der Citroen- en Limoenboomen 
veranderd. „Men noemt hem gemeenlyk in ’% 
Eranfch Oranger , in ’t Engelfch Orange , in ’t 
Spaanfch Narangas , in ’t Italiaanfch Arancio, 
en in ’t Hoogduitfích Pomerantzen. Hy is, zo 
wel als die, in ons Wereldsdeel taamelyk gena= 

turalizeerd , groeijende in Italie , Spanje en Por- 

tugal in'de open Grond, doch in Duitfchland „ 

Vrankryk en Engeland, moeten deeze Boomen 

voor de Winterkoude wel degelyk befchut wor- 

den, alzo zy geen Vorst kunnen uitftaan. Ge- 
meenlyk worden zy , om die reden, in Tobben 
en Bakken geplant , en ’s Winters gebragt in 
Oranje - Huizen, die men of door goede fluiting 

of hd 

(*) Gelyk FERRARI Hesperides , VOLCKAMERI Hesperides 

Norimbergenfes , COMMELINI Nederlandfche Hesperides. Vid, 

RerscHir Disfertatio de przcipuis Hesperidum fcriptoribus. 

(f) Arbores ifte perpetuo virent & omnibus hetis Pomife- 

re funt. PLIN. Ipfa ingens arbos faciemque fimillimg Lauro, 

VIRG. 

N 4 
He, DREL, Hil, STUKe 
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of door Vuur verwarmt, Koning LoprewykK 
de XIV, hadtze ’»s Winters bloeijende in Gaan- 
deryën van zyn Paleis, en in Italie zet menze, 
tot verfrisfching, in de Kerken. Enkelde voor- 

„beelden zyn ’er , dat menze in de koude Ge- 

westen houdt in de vaste Grond; gelyk in En- 
geland en in ’ Saltsburgfche; doch alsdan wor- 
den er in de Herfst Winterhuizen om gezet , 
daar men met Kachels in ftookt, breekende die 

in ’t Voorjaar weder af. Dus heeft men het 

voordeel van deeze Boomen zeer zwaar te kun- 
nen maaken , zo dat zy ongelyk meer Vrugt 
geeven. Men vindtze ‘er, met den Stam van 
dikte als een Man om zyn middel, en van hoog- 

te als de grootfte Appelboomen , die dan ook 
fteeds met Bloesfem en Vrugten beladen zyn 3 
gelyk in de Westindiën, alwaar men van dezel. 
ven Laanen en Dreeven maakt. Het Vlek Pa- 
ramaribo , te Suriname, is op de Straaten be- 
plant met Oranjeboomen. 

Aanmerkelyke Verfcheidenheden , wat de Vrugt 
aangaat , komen onder dezelven voor. FEr- 
RARIUS telt ’er twintig Soorten van: Co M- 

MELYN maakt maar van negen Soorten gewag 3 
doch by TouRNEFORT worden ’er zestien 
onderfcheiden. Hier onder komen de Lisfabone 
En gemeenlyk Sinaas - Appelen genaamd, die 

men jaarlyks in zulk een menigte herwaards 
overbrengt „ en deeze behooren tot de zoete 
Oranje- Appelen ; doch daar zyn nog anderen 
van dien aart, gelyk de Groene zoete geroosde 

Oran= … 
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Oranje , te Batavia iu Oostindie een zeer be- Il, 

kende Vrugt „ en eene met rood Vleefch, die AFDEEL: 
in lekkerheid uitmunt. De gemeenften zyn de Hoorpe 
Zwure Oranje- Appelen , die men niet wel dan STUK. 
gekonfyt kan gebruiken. Van de zogenaamde oee 

Kurasfaufche is de Schil het fynfte en geurigfte 

en het Vleefch , om zynerinsheid, zeer verfris- 
fchende. Voorts zyn ’er bittere , byna oneetbaar. 

In grootte verfchillen zy insgelyks, dewyl men 
‘er vindt , niet grooter dan Kivits - Eijeren, 

Naantjes Oranje genaamd, De Kleur van fom- 
migen, als zy ryp zyn, is byna rood, van an- 

deren Oranje-kleur , van anderen geel , van 

eenigen groen. In het Loof heeft ook verfchil 
plaats; dewyl eenigen gekrulde, meer of min 

geelachtige , ja zelfs geel en groen bonte Bla 

den hebben. Deeze noemt men Turk/e Oranje , 
welke , wanneer zy door mageren Grond ver- 

loopen, de Bladen fomtyds zo fimal krygen , dat 
men ’er den naam aan geeft van Oranjeboom 

met het Wilgen - Blad. 
Behalve de vermenging van de Oranje- en Bevrugte 

Citroen, daar ik van gefproken heb, openbaart“ Per 
zig, zo wel in de Limoenen als in de Oranje- 

Appelen , fomtyds eene ongemeene byzonder- 

heid, mooglyk niet voorkomende in eenige an- 

dere Vrugt. Men heeft, naamelyk , dezelven 
opfhydende , daar in een of meer kleine Appcl- 
tjes of Limoentjes gevonden ; zo dat men die 

als bevrucht kon aanmerken. Byzondere Soor- 
N 5 ten 

U. DEEL, Ille STUK» 
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„IL ten, die deeze eigenfchap hebben, zyn ’er op: 
AFDEEL. gegeven (*). Ja men heeft , dat wonderbaar- 
Hoorp- Iyk is, een Oranje- Appel gezien, waar binnen 
irene „ een klein of jong Citroentje was beflooten, By 
Bi, het opfayden van een Oranje - Appel te Stok- 

holm ‚ nu omtrent dertig Jaar geleeden, werdt 
in dezelve zulk een kleintje, van grootte als een 
gewoone Musket -.Kogel , gevonden , dat in vier 
ftukken was gefpleeten , zittende als in eene 
vierbladige Kelk , aan het boven -end van den 
Appel. De Heer Linneus heeft zulks, in 
de Verhandelingen der Koninglyk Sweedíche 
Akademie , op ’t jaar 1745 , omftandig bee 
fchreeven en in Afbeelding gebragt. 

r Nuttig. In nutrigheid fchieten de Oranje- Appelen by 
heid. de Citroenen niet te kort. Behalve de verfris- 

fching van het Sap der zuuren, en de aange- 
naamheid van dat der zoeten, beiden in heete 
Ziekten uitmuntende , waar van men de aange- 

naamfte Dranken bereiden kan; zyn de Schillen 

ongemeen Windbreekende , bevorderende de 
Spys = Verteering , Kolykpynen verdryvende ,_ 

enz. De Bloemen hebben een byzondere Hart- 
fterkende kragt , gelyk in het gedeftilleerde Wa- 

ter van dezelven blykbaar is. Van de Bladen 
heeft men onlangs, in Poeijer , gebruik ge- 

maakt 

(+) Malus Limonia citrata , Fruêtu Fruêtum includente, 
Mort. Lugdbat, 4os. Limones pregnantes. C. B. Pin, 436. 

Malum Aurantium Malo Citrio pregnans. Boee. Ze. & 

deser. 3. Malus Autantia Fruêtu duos vel tzes alios includente, 
H. Cathe 
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maakt tegen Zenuwkwaalen, Oneindig byna zyn IE 

de Bereidingen van deezen Boom afkomftig eN Tin 

zo. tot - „Geneesmiddelen , als voor de Smaak en Hoorp- 

Lekkerny: gelyk de Appelen dan ook geheel „70% 

of de Schillen op zig zelf gekonfyt worden , 

als bekend is, en van de Bloemen maakt men 
een dergelyk gebruik, Derzelver Geur wordt 
gerekend in aangenaamheid dien der Roozen ;„ 
ja van Amber zelfs en Moskeljaat , te overtref= 

fen. 

(3) Citroenboom met gevleugelde Bladfteelen _ur. 

en flompe gehakkelde Bladen, Sad decumanus, 
Pompel- 

Deeze Soort van Oranje - Appelen , by Bens 
RARIUS en COMMELYN in hunne Hesperi- 

des „als ook by ToOURNerFoRT niet aange- 

tekend „ wordt thans te regt van de anderen 
afgezonderd, Men wil, dat deeze de Boom der 

Kennisfe van Goed en Kwaad, in ’t Paradys, ge- 

weest zou zyn , deswegen onder den naam van 

Adams - Appel voorgefteld by Ba uminus; en 
dit zoude bevestigd worden door ’t verhaal van 

THEOPHRASTUS, dat de Gymnofophiften, 

of 

(2) Citrus Petiolis alatis, Foliis obtufis emarginatis. Syst, 
Nat. XII. Weg. XIII. Citrus Aurantium decumana. Sp. Plant, 

IL. p. rror. Limo decumanus. RuMPa. Ab. II. p. 96. T. 24. 

f. 2. Malus Aurantia Fr. rotundo maximo &c. SLOAN. Jam, 

zi. Hift.1. p. 41. T. XIL Ff. 2, 3. Pumpelmus. Meisr. Ztin. 

48. MER. Sur: T. 29. HERM. Lugdhag, 405. BURM. Zeyl, 39. 
BURM. Fl, Ind. 39. 

Ï, DEEL, II, STUKe 
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IL. of naakt loopende Wyzen , dat is de Brache 
DADER mannen , in Oostindie , niets tot Spyze gebruik- 

Hoorp- ten dan eene dergelyke Vrugt. Men vindt hem, 
STUG inderdaad, in de Oofterfche Landen , en de Sie 

Pompel- 
moes. neezen hebben een Boom, Vencu genaamd, naar 

de Limoenboomen gelykende, welke een Vrugt 
draagt van grootte als eens Menfchen Hoofd ; 
met een Bast van Kleur als die der Oranje= Ap= 
pelen, en een Vleefch, naar niet volkomen rype 

Druiven fmaakende , die aldaar , binnenshuisop= 
gehangen , een. Jaar duurt, wordende het Sap 
daar uitgedrukt tot Drank, 
Op Ceylon , Java en elders in Oostindie , 

wordt deeze Boom in de Hoven aangekweekt, 

en Pompelmoes geheten, volgens RumruHius, 
die hem den bynaam van Decumanum geeft 
wegens de grootte van de Vrugt , zeggende , dat 

\_menze in ’t Maleitfch noemt Lemon Casfomba , 

dat is Roode Limoen van Vleezige Kleur, of 
ook wel SFamboa, naar het Portugeefch Samboa , 
’t welk eigendyk de Pompfires of Adams-Ap=« 
pelen in Spanje beduidt, doch die van de Pom- 
pelmoezen aanmerkelyk verfchillen. Hy zest 
dat er vier Soorten van zyn: de eerfte heeft 
Vrugten als gemeld is; de tweede draagtze wat 
kleiner ; de derde niet grooter dan een Vuist , 
maar de vierde heeft zyne Vrugten van grootte 
als de grootfte Pompoenen , grocijende by vier 
of vyf aan één Steel, en dus een ongemeen 
groote ‘Pros uicmaakende. De Schil is ruim 
een Duim dik , bitter en Zwavelachtig : het 

Vleefch 



DE YA DE LP HI, A 205 

Vleefch wit, Sappiger en zoeter dan dat vande U, 

gemeene Pompelmoezen , en bykans zonder Kon 

rels, In deeze Soort gebeurt het dikwils, dat Hoorn- 
zig binnen den Appel een klein Pompelmoesje STUK. 

_ bevindt, van grootte als een gefchilde Oranje- bbs omped- 

Appel , en. van. het omleggende Vleefch door 

een Wollig Vliesic afgefcheiden ; weshalve men 
ze dan Beyrugte Pompelmoezen noemt. Meest 

heeft dit in de genen die op Eanda groeijen 

plaats. / 
In de Westindiën zyn ook Pompelmoezen 5 

en MERIAN geeft daar van de Afbeelding , 
zeggende dat de Boomen ’er zo hoog als Hr pel 
boomen groeijen , hangende zo vol Vrugten , dat 
de Takken dikwils gevaar loopen om daar door 
te breeken. De Schil en het Vleefch is , gelyk 
zy wel aanmerkt , harder dan in de Oranje. Ap- 

pelen ; het Vleefch minder zuur dan dat der Cí- 

troenen „ doch de Schil zeer bitter. Van de 
tweederley Soorten , met wit en rood Vlecfch , 

die men in Bosihdie heeft , maakt zy geen gee 

wag ; doch meldt , dat men op deezen Boom 

Rupfen vindt , met lange Haairen zo ftyf als 
Yzerdraad , die in de gewoone groene Suri 

naamfe Pes veranderen. | 
De Pompelmoes- Boomen wrillen in ons We= 

reldsdeel , zelfs in de Nederlanden , wanneer. 

menze in Bakken plant en in Oranjehuizen koee 

{tert zeer wel voort ; doch het Vleefch der 
Vrugten is bitter en heeft weinig Sap , trekken- 

de naar het roode. In de vaste Grond geplant, 
en 

UI. DERLe III, STUK» 
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1. en dan ’s Winters voor de Koude bedekt, gelyk’ 
AFDEEL, hier voor van de Oranjeboomen gezegd is , wors 
Hoorp- den zy ook dikftammige Boomen. Het Hout 
STUK. js van Kleur als dat der Limoenen ; de Taákken 
moe Pb zyn zwaar en met Doornen bezet; de Bladen 

niet zo hoog groen als die der Oranjeboomen , 
maar grooter „ wat langwerpiger , en in het 
midden een weinig toegetrokken, zonder Har= 

tjes van agteren, dat is met ongevleugelde Stee= 

len, zo men verzekert ; doch wan een andere“ 
Soort, diehet Merg rooder en niet zo bitterache 
tig heeft, hebben de Bladen van agteren , dat is 
aan den Steel, een groot Hartje. De Pompel- 
moes verfchilt , volgens de laatfte aanmerking van. 
LiNNeus, van den Oranjeboom, door groo= 
te Bladen en Vrugten,en de Bloemen meer aan 
Trosfen , die eenigermaate Wollig zyn, te heb- 
ben. De Engelfchen geeven ’er op Jamaika eri’ 
Barbados, alwaar deeze Boom in de Hoven weel- 

dig groeit, den naam aan ván the Saddock- Treê. 
Deeze Vrugten worden in Oostindie byna niet 

dan raauw gegeten. Men zetze, by de Nage- 

regten, of geheel op Tafel, of het Vleefch met 
Spaanfche Wyn en Suiker bereid, *t welk eerí 
aangenaame verkoeling geeft in de heete Dagen. 
Even zo leeft men ’er ook mede in Westindie , 
* zy op de Eilanden of aan de Vaste Kust, en; 
die ons hier toegebragt worden, {trekken in hee 
heetfte van den Zomer, insgelyks, tot een aan- 
genaame verfrisfchinge. Zy hebben eene rinse 
heid ‚ welke , door Suiker of zoete Wyn ge- 

tem- 
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temperd, den Smaak der Sinaas-Appelèn te IL 
boven gaat. AEDES 

De driebladige Citroenboom (*) , door den oen 

Ridder te vooren als eene derde Soort voorge-STUEs 
fteld, waar toe zyn Ed. den Japanfchen Boom 

Karatas- Banna genaamd of Gees, uit Karm- 

PFER , betrokken hadt , ís thans met reden door 

hem weg gelaten. Want deeze Boom, hoewel 
Vrugten draagende die wat naar Oranje - Appe- 
len gelyken, heeft noch in de geftalte der Bloe. 
men, noch in de hoedanigheid van de Vrugt s 
volgens de befchryving » eenige overeenkomst 
met dit Geflagt. 

GLABRARIA. Ligthout- Boom. 

In dit Geflagt is het getal der Meeldraadjes 
„dertig , waar van altyd zes tot zeker Lighaam 

famengevoegd zyn. Het Honigbakje heeft 
Borftels van langte als de Kelk, die, gelyk in 
* voorgaande, in vyven gedeeld is, bevatten- 
de vyf Bloemblaadjes. 
De eenigfte Soort „hier van bekend (1), voert 

by RuMenrus den naam van Ligthout-Boom „Gldrarie 
om dat hetzelve het ligtfte is onder de Ambonfcheflimmen. 

Tim. 

(#) Citrus Foliis ternatis. Sp. Plant. II. p. rror. BURM. 

Fl. Ind. 174. Sjii, five Karatas= Banna. KAEMPr. Exot. sor. 

T. 302. 

(1) Glabratia. Syse. Nart. Weg. XIII. p. s8r: Jdant, 276. 

Lignum leve. RumeH. Amb. IN. p. 71, T. 435 44 

f TI, DEEL III, STUI 
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Timmerhouten. De Latynfche naam Lignum., 
ye, door dien Autheur gebruikt , fchynt , door 

Hoorp* een zonderlinge onoplettendheid , voor Lignum la= 
STUK, 

Ligthout- 
Boom. 

ye aangezien te zyn, en dus aanleiding te heb- 

ben gegeven tot. den Geflagtnaam Glabraria s 
en mooglyk ook tot den bynaam terfa , die in 
geenen deele toepasfelyk zyn. Deeze Boom , 
naamelyk, welke onder de hooge Woudboomen. 
behoort, heeft een rosfe, dikke, drooge en als 
vermolmde Schors, die zelfs, by Regenachtig 
Weer behandeld wordende „ een Jeuking in de 
Huid veroirzaakt; zynde dus regt het tegendeel 
van glad. Het Hout, ook, is by zyne ligcheid 
ongemeen grofdraadig , laatende zig niet glad 
maaken of polyften „ dan door geweldig fchuu- 
ten; hoewel het, verfch zynde, glimt als Sa- 
tyn. Wanneer men aan een Splintertje of 
Draadje trekt , komt ’er een geheele Groef in 
het Hout. De Bladen, alleen, zyn van boven. 
glad ;-doch ín hoe veele Boomen en Gewasfen 
heeft dit geen plaats? In de grootíten. van dee-- 
ze Boomen, die men Halaur … Boomen in de Am-. 

bonfche ‘Faal noemt, zyn de Bladen agt of ne= 
gen Duimen lang en zes of zeven Vingeren 
breed ; doch in de kleinere, die;men Steen - Ha- 
laur noemt ‚ fomtyds langer en tevens fimaller : 
de breedte omtrent een derde van de langte, 
Deeze heeft het. Hout wat fyner van draad , 
doch fcheurende ligt in de Zonnefehyn; dat hel 
eerfte niet doet. Beiden geeven zy, onder het 
bewerken , eene flappe Kamfer « Reuk „ inzon-« 

der= 
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derheid het eerfte. Zonderling is*t, datindit Ie 
Hout geen Wormen komen, niettegenftaande ÄFDEELe 
het zig, inzonderheid aan omgevallen Boomen , Hoorp- 

als vermolmd vertoont, geevende dan, by Re-STUK. 
genachtig Weer , een fterken Reuk als van 
Moftert of Peperwortel. De Indiaanen maaken 

Per , wegens de gezegde hoedanigheden, dik- 

wils hunne Praauwen of Schuiten van, die in 

zout Water ongemeen duurzaam zyn, en de 
Amalbladige of kleine Soort dient hun tot Sty- 
Jen van de Hutten of Wooningen in de Nege- 
ryën. Anders heeft men ’er weinig gebruik 
van , om dat het Hout zeer moeielyk is tot 

Planken te fatfoenecren, De Bloempjes, die 
by Trosjes voortkomen, zyn klein: de Vrugten 
als kleine Pruimen, bevattende een Steentje of 
Pit, die zig in twee deelen fcheidt, gelyk de 

Kern der Laurierbesfen. 

D vR 10, Durioen - Boom. 

De Kenmerken van dit nieuwe Geflagt zyn , 
behalve de algemeene van deeze Klasfe , ook 
een vyfbladige Bloem , die klein is, in een vyf= 
deelige Bekerachtige Kelk, onder het Vrugtbee 
ginzel , dat een enkelen Styl heeft; maakende 
de Meeldraadjes vyf ryën van zeven uit, en 
de Vrugt een Appel zynde met vyf Hollighe- 

den. 

O Dees 
ii- DEEL, lil, STUK. 
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__ HIL Deeze Kenmerken zyn , door LiNNzus;, 
En van RumrHius ontleend, die den Durioen- 
Hoorp- Boom (1) befchryft als den hoogften onder de 
STUK, Boomen , welke eetbaare Vrugten draagen , in 

pi; Oostindie, hebbende den Stam hoekig en als 
kaders gevleugeld, met eene effene graauw geelachtige 

Schors : eene Kroon van uitgebreide ‘Takken ; 
Bladen als die van den Noote Moskaat boom , 

Lancetvormig ovaal, gefpitst, een halve Span 
lang en twee Duimen breed, van boven groen, 
van onderen roodachtig vaal , zynde derzelver 

Steeltjes als gezwollen of geknobbeld, Het 
Bloeizel komt niet aan de jonge Looten , maar 

aan de Takken , tot digt by den Stam, Tros- 
wyze, voort , beftaande de Trosfen aan de dun- 
ne Takken uit van vyf tot agt , doch aan de 
dikke Takken wel uit twaalf tot dertig Bloe- 

men. De Bloemknop is bedekt met twee of 
drie bleek groene holle Blaadjes, die afvallen , 
zo dra de Bloem groot wordt, wanneer de Kelk 
zig openbaart, díe van gedaante als een Zoutvat 
is, hebbende een naauwen Hals, met vyf om- 

geflagen Punten , waar ín vyf holle Blaadjes „ 
en uit den Hals van de Kelk komen vyf andere 
Blaadjes voort, die ieder in zeven of agt Meel. 
draadjes verdeeld zyn , welke gedraaide Knop- 

jes hebben. Het Vrugtbeginzel , binnen dien 
Kelk vervat, na het afvallen van denzelven al- 

leen 

(:) Durio. Syste Nat. Vege XIIIe Pe S8le RUMEPH, dAmbe 

18 Pe 99 Ke 29, 

Weeen 
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leen overblyvende ‚ waar van zeer veelen door Ie _ 
de Parkieten vernield worden, leverteen Vrugt ASREEL- 
uit als een ronde Bol , de grootte hebbende Hoorne 

van een Kinderen Hoofd, en de gedaante van °TUEe 
een Egeltje, als rondom bezet zynde met een pos” 
foort van Pennen of Stekels, die kwetzen , wan- 

neer men ‘er, onvoorziens, hard met de Hand 

op flaat. Men kan deeze Vrugt, met een Mes 

de Naaden zoekende , dezelve tegen de Stee- 
nen finytende, of met den Voet daar op trap- 

pende , in vyf deelen doen fplyten, Want 
deeze Vrugt bevat vyf Kamertjes, in ieder van 
welken twee, drie of vier Korrels beflooten 

zyn , welke eenigermaate naar Duiven- Eije- 
ren gelyken, van zelfftandigheid als de Karften« 

gen, en bekleed met een wit Slymerig Vleefch , 
dat in een Velletje vervat is. 

Dit Vleefch maakt de ongemeene lekker- 
heid van deeze Vrugten , die men veel op 
Amboina en daaromftreeks, doch minder op de 
Wester- Eilanden van Oostindie, en ook niet 

geer overvloedig op Java heeft. Het fmaakt 
als Room of Eijervlade , of. als die Kost , 
welke men in ’t Franfch blanc mangêér noemt, 
en derhalve zuigt men deeze Korrels af’, tot 

Voedzel en tot Verfnapering. Het eenigfte is, 

dat deeze Vrugt een zeer viezen Reuk heeft, 
als van rottende Uijens , vervullende zelfs een 

Kamer, waar in de Durioenen zyn ; doch , als 

men ‘er van gegeten heeft, gewent men wel 
haast aan deezen: Reuk, die voor de Nieuwe. 

O 2 lins 
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lingen zeer lastig is, De -Zaadkorrels , doot 
‘Arpern. de Vogels erk ‚ zouden deeze Boomen 

XVII. 

Hoorpe 
STUK. 

zeer menigvuldig maaken , indieh zy niet door 
de Zwynen opgevreten werden. Het Plaimge= 

Darisen- dierte , naamelyk , is naar dit Vleefch ook zeer 
Boorn. gretig. Men laat de Vrugten veelal van de 

Boomen vallen , en dewyl zy ‚-ryp wordende, 

dit doen, zo is het gevaarlyk onder dezelven te 

wandelen. De Stammen worden veel gebruikt 
tot Masten en Vaartuigen , zo. door de Inlan- 

ders als door de Europeaanen. 

MELA LE vc A. « Kajupoetie. 

Een Kelkin vyven verdeeld „bovenhet Vrugt- 

beginzel 5 een vyfbladige Bloem ; veel Meel- 
draadjes die tot vyf Lighaamen famengegroeid 

zyn: een enkele Styl: het Zaadhuisje half be- 
kleed met eene Bezieachtige Kelk , driekleppig 

„met drie helligbedens : dit maakt Ae Kenmerken 

uit. | 
LINNAUS: heeft den. “bynaam Leucaden- 

Melaleaa dra , dat is Witte Boom, dien hy voorheen 
Leucaden- « 

dra. : 
Witte 

Boom. 

aan dar Kajupoetie, in het Geflagt van Myrius, 
‘gegeven hadt, thans hier ook gebruikt; niettee 

genftaande de Geflagtnaam MMelaleuca (1), welke 
Zwart. 

(:) Melaleuca. Syst. Nat. XII. Gen. 1269. p. soo. Ze / 

XIII. p. 532. Mant. tos. Myrtus Leucadendra. Sp. Plant. 

675. Arbor alba Cajupoetie. RuMPH. Amb. II. p. 72. T. 16. 

Alia „minor- & foliis trinerviis. T. 17. f. I, 2e BURM,. Fo, 
Jud, 116, 
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„Zwart en wit betekent , de witheid van de IL 
Schors der Takken genoegzaam uitdrukte. Om Asper 
wat reden de zo gemeene en bekende Indifche Hoorp- 
naam, Kajupoetie, hier niet veeleer, door zyn°TUK: 
Ed. „ volgens gewoonte , tot. een Soortnaamgin* 
gebezigd zy „vis, duifter. Ondertusfchen wor- 
den thans, op deeze Soort, de driederley Ka- 
jupoetie- Boomen van Ru MP H1us aangehaald , 
welke ik, agtervolgelyk, zal befchryven. 

De eerfte of Groote Kajupoetie is een Groote 

volflagen. Boom, den Stam wel enkeld doch" "poetie. 
bogtig hebbende , fomtyds een Voet, fomtyds 
twee Voeten dik,  Dezelve heeft een vaale of 
bruinachtige Schors, die uit veele op elkander 
leggende Schilfers famengefteld is, en het on- 

derfte ziet altoos byna zwart, als of het vere 
brand ware , wordende, naar boven toe de Schors 
allengs bleeker of Afchgraauw en aan de Take 
ken wit, Deeze Boomen zyn. derhalve door 
hunne Witheid van boven , zo wel als door 

hunne Zwartheid van onderen, aanmerkelyk en. 

kenbaar, en. voeren dus te regt den naafn van 
Melaleuca, Hunne Bladen zyn fmal , aan ’ 
begin als een Sikkel omgekromd, zes, zeven s 

gt Duimen of wat meer lang , en maar een 

Duim breeds ftyf ‚ glad, dof groen, in ’t wry- 
ven. bryzelig „ van een fterken Reuk , die wat 

Speceryachtig is ,„ doch tevens naar ’% Zuure 
trekkende, Zy zyn aan beide Enden byna even 

fpits , en in de langte doorreegen, met vier of 
vyf dikke Aderen of Ribben , tusfchen ieder 

O3 | van 
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van welken zy nog een dunnere hebben. De 
E . et 4 1 | APDEELe Smaak is wat Harstachtig met eenige famentrek- XVII. 

Hoorp- king. Met kleine Steeltjes zyn zy op eene on- 
STUK, geregelde manier aan de Takken gehecht, die 

aan ’t end. kleine Houtachtige Steeltjes uitgee- 
ven, welke bezet zyn met veele groene Knop- 
jes, ontluikende tot kleine witte Bloempjes, uit 
vyf Blaadjes beftaande , en gevuld met veele 
lange witte Draadjes die witte Knopjes heb- 
ben, en daar tusfchen, in’t midden, een groen 

Hoorntje , ’t welk , na ’tafvallen van het Bloeizel, 
in een hol Bekertje blyft ftaan, Deeze Bloem- 
pjes vertoonen zig , dus , als een witte Aair, 

en geeven een fterken Reuk , die wat zuur- 
achtig en niet zeer lieflyk is. De Knopjes 
blyven aan het Steeltje, twee of drie by mal. 
kander , zitten , en behouden nog in zig dac 
groene Hoorntje , ’t welk ’er eindelyk ook 
uitvalt, en dan gelyken zy naar de holle Wrate 
ten , die ’er aan de Baarden der Zeekatten 
zyn , wordende zwartachtig bruin van Kleur 
en bevattende alsdan een fyn Zaad, als Kaf, 
dat ’er eindelyk ook uitvalt , wanneer niet 
dan de ledige Napjes aan het Steeltje overbly- 
ven. | | 
Op de Molukkifche Eilanden waren deeze 

Kajupoetie - Boomen , inzonderheid op drooge 
Steenachtige Gronden , niet digt aan Zee en 
ook niet op hooge Gebergten, gemeen. Men 
noemtze ‘er Brandhoomen ‚ om dat zy altoos 
eenige tekenen , als-van Gebrandheid , aan den 

| Stam 
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Stam hebben. Van het Hout der omgevallene, IL” 

dat men veel vondt , werdt geen gebruik ge- hen 

maakt , om dat het zo ligt verwotrmde en ver- Hoorp- 

molfemde ; doch van verfch gekapte Boomen STUKe 

js het menigvuldig tot Planken gezaagd, en tot „7 
0 00N3 s 

Knies en Ribben aan de Schepen verwerkt. 
De Schors was, wegens haare voosheid, in ale 
gemeen gebruik tot het breeuwen der Vaartui- 
gen: want zy zwelt in ’t Water en dient dus 

de Indiaanen voor Werk of gepluisd Touw, 
of vin plaats van Mos. 
Op de Westerfche Eilanden, gelyk Java, Kleine 

Borneo en Ceram , valt een Boom, Caju- Ke- ““Ipoctiëe 
lan genaamd , die veel overeenkomst met den 
grooten Kajupoetie of Witten Boom heeft, doch 
veel dunner is van Stam , en maar vyf of zes 

Vademen hoog wordt. Van deszelfs Schors 
maakt men het zelfde gebruik, en zy verfchilt 

weinig van de Kleine Kajupoetie , op de Am- 

bonfche Eilanden groeijende, daar ik thans van 
zal fpreeken. Deeze, in ’t Maleitfch Daun Kits- 
jil of het Kleine Blad genaamd, of Daun Poe- 

ri Kitsjil, dat is het kleine Witte Blad, fchiet 
doorgaans met verfcheide Stammen als Heefter- 
achtig op, welke Stammen ieder omtrent de 

dikte hebben van eens Menfchen Been of Dye. 
De Schors gelykt veel naar die van den groo- 

ten ‚doch is, door haare broofchheid , tot breeu- 
wen niet bekwaam, De Bladen zyn veel klei« 

per, flegts drie of vier Duimen lang , maar van 
de zelfde figuur, drie Ribben overlangs hebbene 

O4 de 
I. DEEL UI, STURKo 



$ 

916 VEELBROEDERIGE BOOMEN, 

IL de en van een zeer fcherpe Speceryachtige Reuk 
den en Smaak. In deezen komen zy; zegt Ru ms 

Hoorp. pHius, zo naby aan de Kardamom, dat fom- 
STER mige onkundigen dezelven wel voor Kardamom- 
Fale Bladen hebben aangezien. De Vrugten of Bes= 

fen zyn ook Specervachtiger en heeter van 
Smaak dan die van den grooten Witten Boome 

Zy werden te Batavia in de Medicinaale Kruid- 
doozen , op de Schepen „ mede gegeven; hoe= 
wel die op Java vielen zo Kruiderig in lang 

niet waren, als de Ambonfche. Van dezelven ; 

zo wel als van de Kafachtige Zaaden en van 
de Bladeren van deeze Kleine Kajupoetie, by 
de Inlanders aldaar ook Kaju- Kelan genoemd 

wordende ‚ maakten de Amboineezen, zo tot 
Geneesmiddelen in Aftrekzel, als tot Reukwerk 
in Olie gemengd , en tot verfrisfchinge van de 
Lugt in de Vertrekken of Bedfteden , gebruik. 

Olie var _ Voorts verhaalt RumrPrius, hoe van dee- 
Kajnpoe ze Bladen een fyne Olie gedeftilleerd kon wor- 

den, welke, federt den tyd ‚ Wanneer hy dat 

fchreef , onder den naam van Oleum Cajupoeti , 

een groot Gerucht gemaakt heeft in de binnen- 
fte deelen van Europa. Aangaande de Eigen- 

fchappen deezer Olie , en hoe dezelve onlangs 
hier te Amtterdam , uit Bladen van den Kaju- 
poetie- Boom, die door den Heer RrCnrTERr 

herwaards overgebragt waren „ geftookt is, heb 

jk elders een omftandig Perigt gegeven (*). Ik 

meld- 

(*) In de Nieuwe Waderlandfhe Letter- Oefeningen. Derde 
Deel, Nomm, 3. Mengelwerk, bladz. zo4, enz. Ik keb. 

aar 
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meldde aldaar, hoe het my voorkwam, dat die 

Bladen van den Kleinen Kajupoetie - Boom , 
ÁFD&ELe 

en over zulks van deezen waren, zynde eeni-Hoorpe 

gen derzelven door zyn Ed. te Batavia van zulk 
een Boom geplukt , en de overigen van Am-z 
bon of de nabygelegene Eilanden derwaards 
gevoerd, 

De meergemelde Plantverzameling van dien 
_ Heer, waar uit drie Afbeeldingen in ’t voor« 

gaande STuK ontleend waren, zig in bezit 
ting van den Hoogleeraar ANDREAS BoNN 
bevindende „ heeft zyn Wel Ed. de goedheid 
gehad , my de nevensgaande Afbeelding van 
een Bloemtakje , als ook van de deelen der 
Vrugtmaaking in de Bloemen „ ten naauwkeu- 

rigfte door Ontleeding onderzogt, en by Ver- 

grooting door het Mikroskoop getekend, met 
derzelver befchryving mede te deelen. 

Plaat XV, Fig. 1 vertoont dit Takje in de 

STUK» 

Witte 

Bl d . Natuurlyke grootte. Aan het Bloemfteeltje „je. gemak 

welks Oppervlakte Haairig is , bevonden zig EE XV. 

ruim dertig Bloempjes , meestal twee of drie 
‚by malkander zittende, en dus byna op gelyke 
afftanden aan Fropjes om den Steel geplaatst, 

Van deeze waren eenigen nog geheel gefloo- 

ten a, anderen half geopend 5, of volkomen 

uit 

daar nog by te voegen, hoe ik în eene Disferr. Epistslica de 

Oleo Witnebiano feu Kajupst, Meibomio dicata Anno 1751, 

Vind, dat men deeze Olie destilleerde uit het Sem. Cardamo- 

mi medi feu longi } krygende uit drie Ponden omtrent een 
Once: doch dat is de echte Oteum Cajupoeri niet, 

Os 
IL, DEEL, IL STUK, 
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IL, uitgefpreid c ; van welke laatften inzonderheid. 
REE gebruik gemaakt is tot de volgende Waarnee- 
Hoorp- mingen. 
STUK, By Letter A ziet men één van die half 
Pla geopende Bloempjes vergroot ; waar in aan- 

mertkelyk voorkomt de Kelk a, die „ even 
gelyk de gemeene Bloemfteel , ruighairig is, 
en ongefteeld , zynde aan den bovenrand in 
vyf deelen verdeeld , wier Omtrek mede be. 
zet is met Zilverglanzige Haairtjes, Daar bin- 
nen vertoonen zig de vyf Bloemblaadjes b , 
die zeer teder en niet ruig zyn, hebbende aan 
de kanten ook eenige Hairige Vezeltjes. Ver. 
der ziet men , by c ‚ de zonderling famenge- 
krinkelde Meeldraadjes en Meelknopjes (Sta- 
minal> Anthere) gedeeltelyk binnen de Bloem 
verborgen. 

Het uitgefpreide Bloempje , dat by c aan 
het Takje zittende voorkomt , is in de Afbeel- 
ding Letter B, met fterke Vergrooting , voors 

gefteld. Zeer duidelyk vertoonen zig dus de 
Meeldraadjes, die door geene weeking regt te 
maaken waren , met hunne Topjes of Meel- 

knopjes, wiet Oppervlakte voorkomt als eene 
flingerende verhevenheid , met diepere Groe= 

ven. Agt derzelven maakten in dít Bloempje, 
door hunne vereeniging , een plat Voetftuk 

of Lighaam ,en vyf van deeze Lighaamen 
a,a,a,â,a, voegen zig ‚ binnen de Bloem- 
blaadjes b,b,b,b,b, ringswyze famen aan 

en om het Vrugtbeginzel c ‚ welks bovenfte 

Se 
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gedeelte met eene Haairige ruigte is begroeid, «II. 

en uit welks midden ryst de gladde, ronde zASDREL. 

aan ’t end ftomp uitloopende Styl d, Het ge- Hoor p- 

tal der Meeldraadjes , met hunne Meelknop-STtE- 
jes e, €; €; &> Was derhalve in dit Bloempje zen 

veertig. 
De Afbeelding C vertoont de uitgefpreide 

Bloemkelk , insgelyks vergroot. Aan den om:- 

trek van deszelfs Verdeelingen komen taame- 
Iyk lange Haairtjes a voor , en op de binnen- 

fte Oppervlakte eenige {tevige Vezelen. Hier 
openbaart zig een vyfhoekige Vezelige Ring bh, 

ter hoogte van het ruige Vrugtbeginzel c_bin= 
nen den omtrek van den Kelk zigtbaar , en 

als tot een Grondfteun dienende, zo voor de 

Bloemblaadjes als voor de Voetftukken of Schub- 

chtige Lighaamen , waar in de Meeldraadjes 
famenloopen. De binnenfte Oppervlakte van 

die Lighaamen ftrekte zig naar het Vrugtbegine 
zel uit: zo dat hetzelve waarlyk onder de Bloem- 

blaadjes gelegen is. 
Om de gefteldheid van het Vrugtbeginzel na- 

der voor ’t Oog te brengen , ís een Loodlynige 
Doorfnyding van een half geopend Bloempje ; 
byna gelyk aan dat van Letter A, hier by D, 
veel meer vergroot zynde , vertoond. De Let- 

ter a wyst den Kelk aan , met zyne aanmer- 
kelyke ruigte , omvattende het Vrugtbeginzel: 
b zyn de Bloemblaadjes ; c de Meeldraadjes 
(Stamina); d de Meelknopjes (Anthere) „ naar 
het Vrugtbeginzel geboogen 5e wyst de {luiting 

aar 
Il, DEEL: II, STUKo 
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HN. aan of famenvoeging van die platte Lighaamen , 
RDE, waar in de Meeldraadjes famenloopen , zynde 

Hoorp- twee kleine gaapingen daar tusfchen: fis het 
STUK. _ Wollige van ’t Vrugtbeginzel ‚in welks midden 

pirie eene Opening voorkomt, waar in de Styl is gez 
plaatst geweest. Hier onder zyn de Hollighe- 
den van het Vrugtbeginzel , welke inde Hori. 
fontaale Doorfnyding drie bevonden zyn, maa- 
kende het toekomftig Zaadhuisje (Pericarpium) 
uit, De eene Holligheid g is ledig; de andere 
h bevat de beginzels der Zaaden, welke op 
zeker langwerpig Lighaampje ‚dat tegen het 
midden of de vereeniging der Hokjes van het 
Zaadhuisje rust, als op een Kusfentje geplaatst 
zyn. Men ziet hier datde. Kelk (Calyx) 
weezentlyk van het Pericarpium is afgezonderd, 
De Beginzels der Zaaden vertoonen zig buitens 
waards als geknot , binnenwaards puntig inge= 

plant, in het gezegde Lighaampjee 
te Men moet aanmerken datde Bladen , aan dit 

Vrugt-Take'T'akje, op de Oppervlakte bezet waren meteen 
ee Fig. 2. menigte van Wrattige Kuiltjes of Pukkeltjes, 

die misfchien door het fteeken van eenig Infekt 
veroirzaakt ‚ ten. minfte: niet natuurlyk fchynen 
te ZyD, alzo zy op geene der Bladen van een 
anderen ‘Lak , welken gedagte Hoogleeraar bezit, 
noch cok op myne Bladen zig bevinden. Ik 
heb ’er zodanigen in Afbeelding gebragt, aan 
het Vrugttakje Fig. 2, uit myne Verzameling, 

‚alwaar de Zaadhuisjes mede meestal twee of 

drie by malkander zitten , en deeze Tropjes 

maa- 
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shaaken te famen een foort van Aair of Halm: Eh 
uit: maar die, volgens de Afbeelding van Rum- heee 

pHIus, met Bladen is gekroond. Mooglyk fchiet Hoorp= 
het Bloemtakje , naderhand , van boven Bladen uit.° TUE 

Van de Zaadhuisjes is ’er een by Letter E,‚ aan- Bao. 
merkelyk vergroot, afgebeeld, om te doen zien, 
hoe. zy weezentlyk driehokkig zyn, gelyk on- 

ze Ridder in de Kenmerken hadt gezegd, Van 
de Klepjes en van de Kafachtige Zaaden, die 
waarfchynlyk verftooven zyn, is niets te vin- 
den. 

Wat de overlangfe Aderen der Bladen aan- pe 
gaat ‚ dezelven zyn doorgaans tot drie groo. Bladen, 
tere bepaald , gelyk RumePHIus van den 

kleinen Kajupoetie - Boom aantekent ; welke 

drie van het Steeltje beginnen en in de Punt 

famenloopen. Men kan nogthans niet eigent= 
lyk zeggen ; dat deeze Bladen gefteeld ZYN « 

alzo hunne Sikkelswyze verfmalling , aan ’t 
begin , veeleer een famenvoeging fchynt te 
zyn van de gezegde Aderen , waar tus- 
{chen veele kleinere zo overlangs, als fchuins 
naar dezelven en naar elkander , loopen. De 
Kleur der Bladen is geelachtig groen , doch 
aan de agterzyde vind ik dezelven fomtyds be- 
zet met groote ronde Koffykleurige Vlakjes , 
en tegen ’t Licht gehouden vertoonen zig, in 

de zelfftandigheid , door het Vergrootglas , me- 

nigvuldige doorfchynende Stippen , even als in 
de Blaadjes van ’t St. Jans Kruid en de Wyn.- 

ruit. De Heer Bonn heeft een klein Stukje 
van 

Je DEEL, UI, STUK, 
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U. van het uitfterfte gedeelte van zulk een Blad, 

Anpnike als f, door vergrooting onder *t Mikroskoop , 
Hoorp- als F bevonden ; waar uit de ontelbaare me- 

STUK. _piete van deeze Stippen blykt. Waarfchyn- 
Been Iyk zyn deeze Stippen , die door *t Mikro- 

{koop zig als Blaasjes vertoonen , de vergaar. 
_plaatfen van dien Schat van Olie, welke dee: 
ze Witten Boom zo vermaard gemaakt heeft , 
en die zy zelfs, zo zyn Wel Ed. aanmerkt, 

jn een eenvoudig Waterig Aftrekzel uitgeee 

ven. 

Smalbladt- Wat de derde Soort van Kajupoetie belangt , 

ie deeze is onder den naam van Myrto- leucoden= 

dron, met {pits Lancetswyze Bladen, de Bloem 
en Vrugten ge-aaird, door den Hoogleeraar J. 
BurMANNUs voorgefteld, en door den Wel 

Ed. Heer N. L. BUuRMANNUS genoemd 
(Wilgbladige) Myrtus , met Aairen aan de en- 
den der Takken , ongefteelde Napswyze Bes- 

fen , de Bladen Liniaal-Lancetvormig en ge« 
heel effenrandig (*#). Dit laatfte heeft in alle de 
Soorten van Kajupoetie ‘plaats , zo wel als de 
Napswyze figuur der Vrugten, en die van den 
Grooten Witten Boom maaken ook Aairen aan 
de enden der Takken, maar in de Kleine zit- 

ten 

(*) Myttus (Saligna) Spicis terminalibus, Baccis fesfil:bus 
urceolatis , Foliis lineari-lanceolatis integerrimis. Burm. FZ, 
Ind. p. 116. Arbor alba minor, Daun Poetie Kitsjil, Rumrn, 

Amb. Il. p. 76. T. 17. fas 
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ten de Besfen dikwils laager dan de Bladen, ge- ef 
Iyk in onze Afbeelding. Hoorp» 

Behalve deeze Smalbladige is door Rum- XVI 

pHIUs , onder den naam van Ambonfchen “ys, Ô 
__Myrteboom, Hurong in de Landtaal genaamd, Booz. 

nog befchreeven een Gewas , ’t welk die Au- Aller 
theur aanmerkt als de kleinfte flag van de Kaju= aak 
poetie, wordende in ’t Maleitích ook wel dus, 
of Camelan Daun Kitsjil geheten. Deeze blyft 
mede klein , doch groeit Boomachtiger ‚ hebben- 
de den Stam meestal van dikte als eens Menfchen 
Been, zelden als de Dye, met overend ftaande 
Takken , die in dunne Rysjes verdeeld zyn, en 

een fierlyke Kroon maaken ; zo dat het van 
verre naar een grooten Rosmarynboom gelykt. 
De Bladen , die onregelmaatig aan de Rysjes 
ftaan ‚en dezelven byna geheel bedekken, zyn 
weinig gtooter dan Rosmaryn - Bladen , een groo- 

te Vingerbreed lang en een Stroohalm breed , 
blygroen en Speceryachtig , doch zo fcherp nict 
als die van den Kleinen Witten Boom. De 
Bloemen zyn mede klein en vyfbladig , doch 
komen enkeld , hier en daar, voort, bevattende 

twintig of vyfentwintig Meeldraadjes en een 
groenen Stamper. De Vrugten zyn Befiën als 
die der Myrteboomen, doch ftaan in een klein 
Napje of Dopje : van buiten zyn dezelven in 
vyf Ribbetjes verdeeld: de Kleur is zwartachtig 
of donker bruin: de Smaak Speceryachtig , doch 
niet fcherp.  Deeze Besfen zyn droog en taae 
melyk hard , van binnen in vyf Celletjes ver- 

deeld , 
1. DEEL lll, STUKe 
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iL. deeld , en bevatten veele Kafachtige Záadjes , 

en als Pluis 5 even gelyk de Napvormige Vrugt- 
Hoorp- jes van de befchreevene Kajupoetie - Boomen, 
STUK. Dit Gewas is door den gemelden Hoogleeraar 

N. L. BURMANNUS tot de Gemeene Myr- 

teboomen thuis gebragt (*). 

HoprPeE As 

De Kenmerken van dit Geflagt komen in 
alles met die van het voorgaande overeen, uit= 
genomen dat de Vrugt een Pruim is, hebbende 
een Steen met drie Holligheden,. 

De De eenigfte Soort hier van (1), voert den 
ldepea bynaam van tinêloria , om dat het Sap en Af- 
Geelboome kookzel der Bladen een geele Kleur aan het 

Linnen geeven. Ik noem, derhalve, dit Ge- 
was Geelboom,. CarTrsByY heeft ’er de Af= 

beelding van medegedeeld , onder den naam van 
Boom met Laurierbladen , die vyfbladige Bloe- 
men vit de oxels der Bladen uitgeeft, met vee- 

le Meeldraadjes. Zyne Afbeelding, nogthans, 
is niet goed, zo LINN&us aanmerkt, zeg» 
gende dat het een Boom is, ín Karolina groei- 

jen- 

(*) Myrtus Amboinenfis. Rumeg. Amb. II. p. 73. T. 18, 
Myrtus floribus folitariis „ involucro diphyllo , Foliis ovato- 

lanceolatis. Myrtus communis. LINN. Sp. 673. BuRM. PF, 
dd. p. ars. 

(1) Hopea. Syst. Nat. XII. Gen. 1270. p. so9. Veg. XIiL: 

p- 582. Mant. ros. Arbor Lauri folio, Floribús ex Foliorum 

alis pentapetalis , pluribus Staminibus donatis, CATFsB. Car. 

L T. 54. SELIGM. Pig. 11 Band, Rl, VIJL 
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Jende „ die Bloemen van een zeer aangenaame IL’ 
Reuk in ’t Voorjaar draagt. Dezelve heeft de ADE 
Bladen overhoeks , gefteeld, enkeld, langwer- Hoorp: 
pig „ Lancetswys’ Eyvormig, eenigermaate ge-STUEe 

tand, glanzig , ongeaderd, zoet van Smaak. Uir Cere 
de Knoppen , aan de enden der Takken , koe 
men agt of tien Voetjes voort, met zeer klei- 
ne eenbloemige Bloemfteeltjes , de. Blaadjes 
klein , holrond en Wollig,. De Vrugten, ein- 
delyk, onder de Bladen, byna ongefteeld, zvn 
tot een zeer korte Aair gefchikt. 

SYMPLOCOS 

Dit Geflagt thans herwaards verplaatst (*) 

is door my hier voor , bladz. 56, onder de 

Veelmannige Boomen befchreeven. 
Onder de Syngenefia , die de XIX. Klasfe 
in het Stelzel der Sexen uitmaaken , my tot 

nog toe geen Boomen voorgekomen zynde, 
gaa ik thans tot die der Gynandria over. 

XVIII. HOOFD- 

“_£*) Symplecos, Syst, Nat. Veg. XIII. Pp. 582 

a 

1E, DEEL, III, STUKò 
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L. 
Stilago 

Bunius. 

„Tamme. 

226 MANWYvIGE BooMEN, 

XVIII, HOOFDSTUK. 

Befchryving van de Boomen, in wier Bloemen 
„de Meeldraadjes, op de een: of andere manier ; 
met den Styl /amengevoegd zyn „ deswegen: 

Manwyvige GYNANDRIA genaamd. | 

TL de Klasfe der Manwyvigen van het stel. 
zel der Sexen zyn thans dertig Geflagten 

aangetekend , naar het getal der Meeldraadjes 

in Rangen vaa gelyk men ‘er dus negen 
van Tweemannigen en acht van Veelmannigen 
onder heeft. Vyf Geflagten van dezelven le- 
veren Boomen uit, als volgt. 

S T ILA Go, Salamanderboom. 

Dit behoort tot den Rang der Driemannigen , 
alzo de Bloem drie Meeldraadjes heeft en éénen 
Styl, zonder Bloemblaadjes; de Kelk is éénbla- 
dig en byna driekwabbig: de Vrugt eene Kogel- 
ronde Bezie, 

De. eenigfte. Soort (1) is een Gewas , dat 

RumrHius den naam geeft van Bunius , die 
van den Malcitfchen. naam. Bune is afgeleid. 
Daar is een Tamme van, die op Java groeit, 

wor. 

(1) Stilago. Syst. Nat. XII. Gen. 1273. p. 597. eg: 
XIIL. p. 583. Mant. raa, BURM, PV, Ind, «6. RUMER. mb, 
EIL p. zo4e Te 131, 
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wordende te Batavia Katti Kutti geheten, en 

eene Wilde, dien men Salamander - Boom noe- 

Ï, 
ÄFDEEL. 
XVIII. 

men kan, om dat zyn Takken, wanneer byge- Hoorp- 

valde Bladen afbranden, onbefchadigd blyven , STUK 
zo Rumerurius aanmerkt. De Tamme wordt 

hier eigentlyk bedoeld. 
Het is een middelmaatige Boom, doch die de 

Kroon niet groot heeft , en meest uit dunne 

Takjes beftaande, welke met Bladen bezet zyn 
als die van de Gojaven, doch dik, fappig en 
glad; zo zwaar, dat de Takjes daar door neder- 
buigen. Het Bloeizel komt aan ’t end der Blad» 
fteelen by Trosjes voort, van een Vinger langs _ 
en daar op volgen de Vrugten, als Aalbesfen , 
doch van grootte als kleine Druiven, met eenie 
ge Zaadkorrels of Pitten in ’* fappige Vleefche 
In ’t eerst zyn deeze Besfen rood en zuur , doch 
in de rypheid zwart en dan zeer aangenaam van 
Smaak, zo dat mendeeze Vrugten op de Markt 
te koop brengt. Men eetze, even als Druiven, 
raauw uit de hand , om datze rins zyn en den 
Dorst verflaan. De Bladen kunnen als Moes 

gekookt worden, en het Vee eetze gaarn. Men 
kan deeze Boomen van Stek voortplanten, even 
als onze Aalbesfen. 

De Wilde Bunius groeit op Ambon ende 
Molukkifche Eilanden, wordende aldaar wel zo 
dik van Stam , dat hem een Man naauwlyks kan 

omvademen. De Bladen komen veel met die 

van den Tammen overeen, en hy heeft ook een 
zonderling weeke , Sappige Schors; wel een 

P2 Duim 
SI, DEEL. IE STUK 

Wilde, 
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pi IL. Duim dik; dochde Vrugten vallen veel-kleiner „ 

‚ AFDEEL. van grootte byna als Peperkorrels , en door het 
Hoorp- uitdroogen ook zodanig inkrimpende, De rype 

STUK. zwarte Besfen zyn insgelyks zoet, de onrype 
roode zuur. Ín Azyn gedaan , geeven zy daar 

een fchoon roode Kleur aan. Op-Makasfar vindt 

men van dit Geflagt nog eenige. Verfcheidenhe- 
den, in ’t wilde groeijende, 

KLEINHOVIA, Kinar- Boom. 

Dit Geflagt , tot den Rang der Tienimanni- 

gens onder de Gynandria, behoorende , heeft 

een Vyfbladige Kelk met vyf Bloemblaadjes , 

en een Klokvormig , gefteeld Honigbakje, % 

welk de Meeldraadjes draagt , zynde het Zaad- 

huisje gezwollen en vyf Zaaden inhoudende. 
De naam ftrekt ter vereering van aen Heer 

KLEINHOF, door wien ; geduurende zyn wer- 

blyf te Batavia, veele Oostindifche Planten vere 

zameld,en aan de Heeren BURMANNUS overe 

gezonden zyn. 
1. De eenigfte Soort (1) wordt in Indie Kinar- 

sta. © boom getyteld volgens Ru MrPHIus, zynde dit 

Begroeide. een Boom , die den Stam kort, dik en Knoc- 

ftig; de Schors ruuw en met zo veel Mos en 
andere ruigte begroeid heeft, dat hy daar van, 

niet 

(1) Kleinhovia. Syst. Nat. XII. XII. Tom. II. Gen. 1024, 

p. 6or. Veg. XIII. p. 687. BuRM. Fl. Ind, p. 591, Cattie 
marus. RUMEFH. „Amb, III. p. 277. Te 33e 
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miet onaartig , den bynaam voert. Gemeenlyk IL 

bereikt hy de grootte van onze Appelboomen. in 
De Takken zyn regt , meest overend ftaande , Hoorn: 

met ‘eene effene Schors bekleed, die zeer taay “Tö%e * 
en Sappig is , laatende zig van ’t Hout affchil- Fk a 
len, even als in de Wilgen, waar van hy om- 
trent de geftalte heeft, De Bladen zyn groot 
en Hartvormig , gemeenlyk een half Voet breed ; 
van boven glad, van onderen wat oneffen, we- 

gens de dikke Ribben, en , als zy gewreeven 
worden, wat naar Violen ruikende. Hun Sap is 

bruin , en maakt eenige Jeuking op de Huid, 
Het Bloeizel komt in lange Trosfen voort , be- 
{taande uit licht paarfe Bloempjes. De Vrugten 
zyn vyfhoekige, Sterswyze, Blaasjes, in ieder 

Hokje een zwartachtigen Zaadkorrel bevatten- 
de. Op afgelegene plaatfen groeit deeze Boom 

hooger en fierlyker. De oude Knoeften geeven 
mooy geel Hout met zwarte Vlammen , daar 
de Indiaanen hunne Kris- Hechten van maaken, 
In *« Malcitfch en Javaanfch heet hy Katti Ma- 

har. „Hy is overal bekend , en wordt veel ge- 
bruikt tot het maaken van leevende Heiningen , 
groeijende van Stek en Pooten zeer weelig voort. 
De Bast is tot allerley Bindwerk bekwaam. Het 

Sap der Bladen wordt van de Amboineezen veel 

scbruikt om het Hoofd te wasfchen. De ine 

landíche Heelmeefters hadden het Rumrurus 

zelf in de Oogen laaten druipen, om hem van 
yyne Blindheid te geneezen ; doch het was zo 

fcherp ‚ dat hy de prikketing daar van in de 
Ps Here 

IL, DEEL. III, STUKe 
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IL, Herfenen gevoelde , zonder eenige verligjine 
ÁFDEEL. vir, Van zyne Kwaal, 
Hoorp- 
STUK. HEK CiRAER E s. Schroevenboom. 

Dit Geflagt heeft vyf dtvlen of Stempels: 
eene Éénbladige fcheeve Kelk: vyf Bloemblaad- 
jes; een vyfbladig Honigbakje en vyf gedraaide 
Zaadhuisjese Hier van heeft hetzelve den naam 

bekomen. Zes Soorten, altemaal uit de Indiën 
afkomftig, zyn ’er in vervat. 

OE (1) Schroevenboom die tiénmannig is, met 
nk _ Hartvormige gekartelde Bladen en eene 
„oostiodig …_ geheel omgedraaide Vrugt. 
ChE. 

Deeze Soort heeft haaren bynaam van den 
Malabaarfen Jfora Murri, een Boom zynde als 
onze Pruimboomen , met Bladen als die der 
Moerbezie- Boomen , breed en in de omtrek ge= 
karteld, van eene bittere Smaak, De Takken 
hebben een Afchgraauwe Schors, van binnen 
eee | groen: 

(1) Helieres ‘Foliis cordatis ferratis, Fruêtu toto contorto. 
Syst. Nat. XIl. Tom. II. Gen. rozs. p. 6or. Veg. XIII. p: 

683. fruftu compofito , integre contorto. JACQ. Amer. Hijt. 
235. Tab. 179. f. 99. Helidteres. Morr. Cliff. 433. Helieres 

Arbor Indie Occidentalis. Prur. Alm. 182. Tab. 245. f. 3. 
Frutex Indicus’&e. RA. Hift. 1755. fora Murri. Hort. Mal. 
VL p. 55. Ti 30. Abutilo affinis arbot &c. SLOAN. Fam. 

97. Hip. 1. p. 22. Helieres villofa &c-fruticofa. Brown. 

> Jam. 330. Fruêus-Regis. RuMem. Amb. VI. p. 32. T. 17. 
fx 
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groen: het Hout is wit en hard. Deeze Boom , IL 
proeit op Zandige plaatfen aan de Kust van Ma: “syn” 
labar: hy is altoos groen , en komt in Vrugt- Hoorp- 
maaking overeen met dat Gewas , het welke STUE 
Rumrmius afbeeldt en befchryft onder den 7 
naam van Konings Vrugt ,om dat het dien naam 
op Timor voerde , doch het wordt van de Ja- 
vaanen Caju Sawan geheten , om dat men de 

Kinderen van de Vrugten ingeeft, wanneer zy 
onruftig zyn , als of zy geplaagd werden van 

booze Geeften, Die Vrugten ,„ niet kwaalyk 
naar de Zaadhuisjes van fommige Soorten van 
onze Medica of Slakken - Klaver gelykende , 
worden van de Nederlanders in Oostindie 

Schroefboonen genoemd , volgens COMMELYN. 
By deezen Oostindifchen wordt als een ver-  zamai- 

fcheidenheid gevoegd de naar het Abutilon Beer: 

Vykende Boom van SLOANE op Jamaika ge- 
vonden, die de Bladen van Althéa heeft , en 
wiens Vrugt de Top is van den Styl, verdikt 
met vier of vyf ruige Haauwen, die Spiraals- 
wyze als een Koordje daar om gedraaid zyn, De 
Heer JACQUIN deeze Soort, welke hy de 

Tamaikafche noemt , in de Bosfchen van dat Ei- 

land , alwaar zy zeer gemeen is , waarneemende , 
bevondt het een Boom te zyn van twaalf Voe- 
ten hoog ‚ met dergelyke Vrugten, die hy af- 
beeldt, doch Bloem of Blad hadt zyn Ed, ’er 
niet aan gezien. Dus blykt dan , dat deeze in 
de Westindiën de Bladen op zekeren tyd des 
Jaars verliest, Volgens PLUKENE TIUs wordt 

P 4 dit 
II, DEEL, III, STUKs 
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H, diet Gewas op Jamaika Button - Wood , dat is 
AsDEELs Knoopen- Hout geheten. 
Hoorp- De beroemde T'rrw geeft een Afbeelding 
STUKe _ van eene Soort van dit Geflagt (*), welke zyn 
Schraven Bá, oordeelt de Westindifche te zyn en eene 

van den voorgemelden Oostindifchen Schroevene 
boom verfchillende Soort uit te maaken. Want, 
fchoon die de zyde der Vrugt ook geheel gedraaid 

jn heeft, zyn de Bloemen , zo hy aanmerkt, veel 

grooter en breeder dan in de gedagte Oostindi- 

fche , welke. ook den Kelk in een andere drie- 

bladige. begreepen hadt. … Dat-de Westindifche 
zyne’ ‘Bladen, afwerpt , en de Oostindifche altoos 

groen. blyft, zou als een nader bewys van hem 
kunnen zyn bygebragt geweest. De andere 

Vrugt , welke ’er door zyn Ed. op de zelfde 

Plaat is bygevoegd, fchynt tot deeze volgende 
Soort te behooren. 

H. (2) Schroeven « Boom , die tienmannig is , 
Pj met Hartvormige gekartelde Bladen > en 
Baruufche. een omgedraaide Vrugt met regte Punten. 

| Dee- 

(*) Heliteres (Lora) decandra, Foliis cordatis ferratis 

Fruêtu toto contorto. LINNEN. TREW. Ebhret. T. 92. Ifora 

Althze Foliis , Frutu breviore & crasfore. PruM. Gen, 
24 T. 37E Ze 

(z) Helilleres decandra , Fol. cordatis ferratis , Fruêtu con« 
_tatto apicibus rectis. Sas Nat. XII. Veg. XII. Alant. 122, 

Jao. Amer, Hift. 236. T. 249. Helitteres Arbor Ind. Orien- 

talis, Siliquâ varicofà & Funiculi in modtm contortuplicatd, 
PLUK. Abas. 181, T. 248. É, Zo 
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Deeze Soort is door den Heer JacQvinop, HE. 

het kleine Eilandje Baru, dat aan de Kust van hed 

Karthagena in de Spaanfche W estindiën legt ‚en Hoorp- 

wel op deszelfs Bofchagtige Stranden , waarge- STUK: 

nomen: weshalve zy den bynaam van Barwenfis 5/72v 

voert, Ik weet niet om wat reden de beroemde f 

Trew daar Bravenfis van gemaakt heeft. Het 

is, volgens JACQUIN ;een regtftammig Boom- 

pje, twaalf Voeten hoog , met weinige Lakken , 

de jongften Wollige Bloem- en Bladfteeltjes uit- 

geevende. De Bladen zyn Hartvormig , Ípits 

aan ’t end „ Zaagswys getand, rimpelig, van 

onderen Wollig en wit , van boven wat Haai- 

rig „ gefteeld , overhoeks geplaatst, jaarlyks af 

vallende, Aan ’t end der Takken komen Tros- 

jes van Bloemfteelen , die dik en kort zym, met 

‚ groote, groene, platachtige Kliertjes bezet. 

De Bloemen hebben de byzondere Kenmer- 

ken van dit Geflagt. Een Klokswyze Kelk, van 

buiten Wollig en twee Lippen hebbende, wier 

bovenfte fmal is en regtop ftaat , de onderfte 

rondachtig en uitgebreid , byna in drieën ges 

fneeden „ bevat vyf Bloemblaadjes , die zeer 

{mal zyn, en buiten de Kelk Slipswyze neder- 

hangen. Het Honigbakje heeft ook vyf Blaad= 

jes, van langte als het Vrugtbeginzel , dat ovaal 

is met vyf Sleuven , zittende op het end van 

een lang , fmal , omgekromd , Voetftuk , ’ 

welk ver uiefteekt buiten de Bloem. Op het 

Vrugtbeginzel is een Elswys’ Styltje met een 

ftompen Stempel , omringd van tien zeer korte 

EN Meel. 
Jl, DEEL III STUK. 



on MANWYVIGE Boomen. 

‘1. Meeldraadjes, wier Knopjes zeer groot zyn en 
ge het Vrugtbeginzel bedekken. De Kleur van 
Hoorp= de Kelk is geelachtig groen, die van de Bloem- 
STUK. blaadjes wit en van de Meelknopjes geel. «De 
sebroeven Zaadhuisjes , die als om een Spil gedraaid zyn, 

hebben de Enden altoos regt uitgeftrekt , ’ 
welk deeze Soort onderfcheidt van de voorgaan= 
de. De Bast van den Stam en de voornaamfte 
Takken, als zeer taay en ligt af te haalen zyn= 
de, dient de Ingezetenen des Lands voor Bind. 

touw, Zy noemen het Gewas Majagua de 
Playa of Strand- Majagua ‚ om dat het aan de 
Zeekust groeit. 

IL (3) Schroeven = Boom met veelmannige Bloe- 
Hiel:Eteres E H e ki 4 ] 

Canden men „ Hartvormige gekartelde Bladen en 
nen fis. j se eene langwerpige regie Vrugt. 
geen{che, 

Om gelyke reden voert deeze den bynaam 
van Karthageenfche: want de Heer JACQUIN 
heeftze in de Bosfchen by Karthagena waarges 

nomen. Zy geleek zodanig naar die van ’t 
Eiland Baru , dat men haar, bezyden de Bloem 

en Vrugt, naauwlyks daar van kon onderfchei- 
den, hebbende het Gewas nagenoeg de zelfde 

grootte. De Bloemen , hebbende een bruin 
geelen Kelk en paarfche Blaadjes , flinken zeer. 

Zy 

(3) Helilteres polyandra „ Foliis cordatis ferratis, Fruêu 

oblongo reêto. Syse, Nat. XIl. Peg. XIN. Jacq, Amer. Hijs. 

287. Te TSOr 
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Zy komen fomtyds voor en fomtyds te gelyk, IL 
3 d ÂFDEEL, 

met de Bladen te voorfchyn , die Wollig zyn, xvi. 

zo wel als de Kelk, welke eene Klokswyze fi- Hoorve 
STUKe 

guur heeft, aan den rand vyftandig zynde. EN 

Het Voetftuk , waar op het Vrugtbeginzel , Boom. 
met zyne menigvuldige Meelknopjes bedekt , 
geplaatst is ; heeft hier ook een aanzienlyke 
Jangte „en vertoont zig als veen Olyphants- 

Snuit. De Zaadhuisjes zyn hier niet omge-, 

draaid , maar met hun vyven, even als in de 
Akeleijen , tot een Hoofdje famengevoegd. 

(4) Schroeven- Boom met Lancetswyze effen 5: : 
zCiere 

randige Bladen , en eene regte Byvormigeengafifn 

Vrugt. “Chttee- 
fche, 

_Deeze Soort , in China waargenomen door 
den Heer OsBECK, mag met regt Chineefche 
heeten, niettegenftaande zy door haare fmalbla- 

digheid van de anderen verfchilt. Het is een 
Boom, die de Bladen Lancetvormig, van boven 

kaal, van onderen Wollig , gefteeld , effenran- 
dig en gefpitst heeft; de Bloemen hier en daar 
verftrooid ; de Kelk Wollig ; vyf Bloemblaad- 
jes, hebbende onderaan , wederzyds , een Tand. 
je. Een Draadachtig Voetftuk, van langte als 
de Bloem , op welks Top tien Meeldraadjes 
en ééne Styl zitten. De Vrugt is geenszins 

om- 

(4) Helilferes Foliis lanceolatis intagertimis, Fruâu ovató 
telto. Syst. Nat. Weg, XIII. OSB. Jtin. 232. T. 5. 

} U. DEEL, III, STUK, - 
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_ II. omgedraaid , maar beftaat uit vyf , evenwydige „ 
ECLe : / IS] Rane regte „ digt famengevoegde Zaadhuisjes, Hy 

Hoorp- zegt , dat de Chineezen dit Gewas Kaj -ma 

STUK noemen, ’t Getal der Meeldraadjes is door hem, 
Schroeven- …: : oom niet waargenomen of niet aangetekend. 

v. (5) Schroeven - Boom met: twaalfmannige 
Heliëteres es 
aperala. Bloemen ‚ zonder Blaadjes de Bladen vyf= 

T waalf- kwabbig ‚ de Zaadpeulen van elkander af= 
mannige. op k d 

ykende, 

Deeze Soort, insgelyks in de Bosfchen by 
Karthagena en ook veel in de Voorftad groei- 
jende, is een fchoone Boom, van veertig Voe- 

ten hoogte ‚ door zyne uitgebreide nette Kroon 
aanzienlyk, Hy heeft geplooide Bladen , byna 
vyfkwabbig , meer dan een Voet groot, van « 

boven glad , van onderen een weinig ruig, op 
Steelen ftaande van negen Duimen lang. Aan 
*t end der Takjes komen veele , groote , losfe 
Pluimen voort , van zeer ftinkende vuil geele 

Bloemen met paarfche Vlakken , aan. welken de 

Blaadjes en het Honigbakje altoos ontbreeken. 

Hier in is blykbaar, dat de Meeldraadjes {legts 

een verlanging van het buitenfte gedeelte ‘des 

Voetftuks zyn, terwyl het Vrugtbeginzel voort- 
komt van deszelfs Merg. Het getal der Meel- 

| __draad- 

(<) Helifferes dodecandra apetala , Foliis quinquelobis, Si 
liquis divaricatis. Syst. Nat. XII. Weg. XIII JACQ. Amer, 

BIj. p. 238: Ts ei on 



ORL INA LN DE Rate AL 237 

draadjes, die met hunne Knopjes hetzelve be- nj; 

dekken, was veertien. In Mey en Juny vondt he eed 

hy deeze Boomen met Bloemen beladen, die Hoorp- 
lang aan dezelven bleeven, en na het afvallen STUX» 

; „ Schraeven- was ’er niets over, dat naar een V rugt geleek: Pha 

waar van de fterke droogte van dat Saizoen , zo 
hy dagt ‚ misfchien de oirzaak kon zyn. Van 
de Spanjaarden werdt deeze Boom Camajonduro 
geheten. 

_ (6) Schroeven- Boom met Eyvormige Bladen’, VL 

die by de Bloemen flaan gekleurd. boe 
Vyfmanni- 

r Te Suriname vindt men deeze Soort, wel-£“ 
ke, door den Heer ALLAMAND Spiriploca 
getyteld, de Bladen overhoeks; Eyvormig met 
een punt, zaagswys’ getand , by de Bloemen 

donker paarfch; de Kelken Stekelig met takkige 
Borftels ; de. Bloemblaadjes van langte als de 
Kelk; vyf Meeldraadjes en gedraaide , Haairige, 
Zaadhuisjes heeft. 

X YLOP IA. Bitterhout- Boom, 

Dit Geflagt, tot de Veelmannigen onder de 
Manwyvigen behoorende , heeft een enkelen 
Styl; de Kelk ís eenbladig: ’t getal der Bloem- 

blaad- 

(6) Heliëteres pentandra , Foliis ovatis, Floralibus colora- 

tis. Syst. Nat. Veg. XIII, Mant, 294, Spiriploca. A L- 
kAM. Msí. 

Il DEEL, IIIe STUK; 
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IL. blaadjes is zes : van de Meeldraadjes- zyn de 

en zes buitenften dikker dan de anderen: de hi | 

Hoorpe ís een drooge Pruim. 
STUK, Twee Soorten komen in hetzelve voor, bei- 

den haare afkomsr hebbende uit Amerika. 

4e ij (1) Bitterhout- Boom met veelbloemige Steel- 
opi } 

wan tjes en gedoornde Vrugten. 
hinken 7 

Ce 
De Geflagtnaam Xylopicrum, Waar van dees 

ze by verkorting fchynt gemaakt te zyn , bete- 
kent Bitterhout. BrowNe heeft dit Gewas 
op Jamaika waargenomen , ’t welk Eyvormige 

fpits verlangde Bladen, overhoeks geplaatst „ 
heeft, met geftippelde Zaadhuisjes , de Bloe- 
men Troswyze in de oxelen, 

zor,  (@) Bitterhout - Boom , met byna eenbloemige 
£ 

Eh Steeltjes en gladde Vrugten. 
Gladde, 

Van dien zelfden Autheur wordt deeze voor- 

gefteld met breeder Bladen, korter Bladfteeltjes 
en gladde Vrugten. Hier toe fchynt die Boom 

betrekkelyk te ZD » welken de Engelfchen op 
Barbados Bittérwood noemen „ volgens’ Pru- 

[K Le 

(1) Xylopia Pedunculis multiflotis , Fruêtibus ennricatis. 
Syst. Nat. XII. Gen. 1027. p. 6o2. Weg. XIII. p. 688. Xy- 

lopicrum fruticofum &c. BROWN. Fam. zso. T. 5. fz 

(2) Kylopin Pedunculis mbunifioris , Fruibus glabris. Ibid, 

Xylopicrum Foliis amplioribus &c. BROWN. Jam. 251. Xyle- 
picton Arbor, Barbadenfibus Lignum amarum. PLUK. Abas 

BOG AA 23E Fr Ho 
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KENETIUS , die echter ten onregte zigfchynt 1, 
te verbeelden, of dit niet wel de Kina « Boom A Dees 
van Pera mogte Zyn. Hoorn: 

| STUKe 
GRE WIA, 

De gedagtenis van den vermaarden NEHE< 
MIAS GRE Ww, door wien verfcheide Werken 
over de Ontleedkunde der Plantgewasfen aan 
* licht gegeven zyn, is door de benaaming van 
dit Geflagt vereerd. 

De Kenmerken „ welken dit van het voor= 

gaande onderfcheiden , zyn , een vyfbladige 
Kelk: vyf Bloemblaadjes die van onderen een 
Honigfchubbetje hebben : de Vrugt een Bezie 
met vier Holligheden. 

Het bevat thans vier Soorten , allen uit Indie 
afkomftig, als volgt. _ 

(1) Grewia met byna Eyvormige Bladen en L 
enkelde Bloemen. Grewia 

Oesidenta- 

ï . Üis. 

Door fpidfe Bloemblaadjes te hebben s Was Westindis 

deeze Soort van de volgende onderfcheiden. %'“** 

| Ge. 

(1) Grewia Foliis fubovatis, Floribus folicariis. Syst. Nar. 

XII. Tom. 1. Gen. 1026. p. 6o2. Weg. XIII. p. 689. Grewia 

Foliis {ubovatis. Sp. Plant. II. p. 1367. Grewia Corollis acu- 

tis. Hort. Cliff. 433. DU HAMEL Arór.I. p. 276. T. 108. 

Ulmifolia Arbor Africana baccifera. PrLuK. Alm. 393. T. 237. 

f. 1. Ulmi facie Arbuscula ZEthiopica Comm. Hort. Amft. 
È. p. 165. T. 85. SEB. ab, Io p. 46. T. 29, £, 3, RAJe 
Dendr. 13. f 

IL DEEL, III,STUR; 
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U. Gewas heeft de gedaante van den Olm of 

AFDEEL. Ypeboom , en wordt een Ethiopifch Boompje 

Hoorp- genoemd ‚ met gevleugelde Takjes en paarfch- 

STUK, achtige Bloemen , hebbende in de Tuin van 

Beaumont gebloeid in ’ jaar 169o, zo SE- 

BA aanmerkt. PLUKENETIUS noemt het 

een Afrikaanfche Boom , die Besfen draagt. On- 

der de Kaapfche Planten vinde men deeze Soort 

door den Heer N. Le BURMANNUS opgete- 

kend. 

u. (2) Grewia met byna Lancetvormige Bladen 

dd en enkelde Bloemen. 
Oostindi- 

at Deeze komt aan de voorgaande naby ; Zo 

LiNNdwus aanmerkt, doch werdt door de 

ftompe Bloemblaadjes daar van onderfcheiden. 

Het is de Pai- Paroea of Couradi van Malabar , 

een middelmaatige Boom op Ceylon ; onder den 

naam van Waelmendya bekend , en dus genaamd , 

om dat hy bekwaam Hout verfchaft tot het 

maaken van Schietboogen. De Portugeezen 

heeten het Jacka de Mato, wegens de eetbaa- 

re Besfen. De Bloemen komen Troswyze uit 

de Takjes voort, ’t welk tegen de bepaalingen 

fchynt te ftryden, De Vrugten , dat plat ronde 

hoog geele Besfen zyn» hebben lang witachtig 
Haair , 

(2) Grewia Fol. (ublanceolatis , Floribus folitariis. dbide 

Flor. Zeyl. 324. Grewia Corollis obtufis. ROYEN Lugdbat. 

476. Hort. Cliff. 433. Pai- Paroca f. Couradi. Hort. Mal, Ve 

p. 91. T. 46. Raj. Flift, 1624. BURM. FJ. Ind. p. 122. 
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» Haair , ’t welk ’er door de onzen den naam IL 
„van Nierpluimen aan doet geeven. Zy beflui-“SPELke 
ten vier harde Steentjes met bittere Pitten. HoorDs 
De Heer N. L. BurMANNNus betrekt°TUKe 

tot deeze Soort de Ceramfe Struik van R vu m- 
„PMIUS, die Boomachtig opfchiet, en de Bla. 
den by paaren in ’ kruis geplaatst heeft , zyn- 

‚de vier Duimen langen twee Vingeren breed, 
niet ruig maat glad; aan de kanten zeer fyn ge- 
karteld. Het Bloeizel , in kleine trosjes rond- 
om de Takken geplaatst , is wit, gelyk ook de 
Vrugten „ dat Besfen zyn, welke de Vogeltjes 
gaarn eeten., Die van: Banda gebruiken de Bla- 
den om Visfchen te vergeeven en te vangen: 
zy ftampenze ten dien einde , en doenge in een 

Korfje , vermengende dezelven met Afch: dit 
dus een nagt toegedekt geftaan hebbende, wer= 
pen zy die Bladen , al wryvende met de Han= 

den, in het Water, dat in Kuilen van Klippen 

taat, en dus komt de Vifch boven dryven, On- 

dertusfchen zyn deeze Bladen van geen fchade- 

Iyke hoedanigheid voor het Vee en de Wortels 

gebruikt men tot Geneesmiddelen. Op Banda 
wordt dit Gewas in de Hoven geteeld, om de 
Bladen ten gemelden einde te gebruiken. 

(5) Grewia met. Hartvormige Bladen, Hr 
hd Of Grewiá 

Aftatica. 

363) Grewië Fol. cordatis. lhid, 8 Mant, 122. Microcos che nons 

lateriflora. Sp. Plant. 734. Microcos ‚ Pedunculis axillaribus 
cenfertis dichotomis. F/. Zeyl. zo3. BURM. FJ, Ind, 125, 

U, DEFL. Ile STUKe 



949 MANWYvricE Boomen. 

air Of de figuur der Bladen genoegzaam zy tot 
men onderfcheiding deezer Soort van de voorgaan- 
Hoorp- de, zou men te meer mogen twyfelen , aange- 
STUK, zien gedagte Hoogleeraar daar toe den Javaans 

fchen Bergboom met Laurierbladen van KLEiN- 

Hor betrekt. Het is de Hamdamanias van Cey- 
Jon ‚een Booin, die de Bladen overhoeks , ges 
fteeld „ Hartvormig ‚ ftompachtig, glad , gea- 
derd en ftomp gekarteld heeft, De Bloemfteel- 

tjes komen uit de Oxelen voort, en maaken 

Trosjes van Bloemen, die een vyfbladigen Kelk 
en vyf kleine Bloemblaadjes hebben : de Meel- 
draadjes talryk en lang: den GEE in drieën 
of vieren vdrdeeld. 

Iv. (4) Grewia met langwerpig Eyronde Bladen 
Gre wia 

Aficrecos. en gepluimde Bloemen, 
Pluimbloe- 

En Deeze behoudt den bynaam van het Geflagt, 

dat zy te vooren met de voorgaande hadt uitge- 

maakt, wanneer zy tevens den bynaam van Pa- 

niculata, dat is Pluimbloemige , voerde. Micro- 

cos zou zo veel betekenen als Kleine Kokos, 
wordende dit Gewas Kokerille op Malabar ge- 

noemd, LiNNdus betrekt ’er toe, den Scha- 

se 

(4) Grewia Foliis ovato = oblongis , Floribus paniculatis, 

Syst. Nat. XII. Zeg. XIII. Microcos paniculata. Sp. Plant. 
733. Fl. Zeyl. 207. Microcos Foliis alternis, oblongis, acu- 
minatis. BURM. Th. Zeyl. 159. T. 74. Cornus Malabarica &c, 

Comm. Fl. Mal. go. Schageri- Cortam. Hort, Mak, 1. pe 

ies. T. s6. BuRM. FJ. Ind, ps Tare 



GEN AIN DD ROE A. 1008 

geri- Cottam van dat Land , welke Kornoelje- ‚Ile 
Boom van Malabar , met een gepunt Blad en lin 
een Steen die met Wolligheid begrocid is ,Hoorp- 
van SYEN in de Aantekeningen geheten wordt, 1e“ 
t Gewas is door den Hoogleeraar J. Bur- 
MANNUSs „ onder de Ceylonfche Planten, af- 

gebeeld , en wordt in de Malabaarfe Kruidhof 
befehreeven., als een Boompje met den Stam 

een Arm dik, de Bladen langwerpig ovaal , 
gefpitst , gefteeld , van boven donker groen s 
de Bloemen Troswyze op de toppen van de 
Takjes groeijende, wier of vyfbladig , in ’t 
midden vol Meeldraadjes , met een enkeld Styl- 

tje. Het Vrugtbeginzel , dat rond is, wordt 
eene Peerachtige Bezie, eerst zuur , dan zoet- 

achtig „ zwart en glanzig, welke tot verfnapes 

ring ftrekt aan de Ingezetenen des Lands, 
Het Sap dient ook tot verkoeling in heete 

Ziekten. Ieder Bezie bevat een Steentje, dat 
met eenige Boogswyze Draaden bekleed is, 
welke hetzelve Wollig maaken „ gelyk in de 
voorige Soorten van dit Geflagt, 

PD € 
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Befchryving der EENHUIZIGE BOOMENs 
Monoikia, dus genaamd, om dat op een zelf- 
den Stam Mannetjes en Wyfjes- Bloemen , 
wan elkander afgezonderd , voorkomen ; gelyk 
plaats heeft in de Berken-, Beuken; Eiken , 
Pyn- en Denne-, in de Moerbezie- , Nooten 
Karftengen en veele andere Boomen, 

Oe de Monoikia of Eenhuizige Plantge- 
wasfen , die naamelyk Mannetjes en Wyf- 

jes- Bloemen uit éénen Wortel voeren , komen 
‘er voor met Een, Twee, Drie, Vier, Vyf, 
Zes, Zeven en meer Meeldraadjes (Stamina); 
ook Enkelbroederige , waar in dezelven tot 

één Lighaam vereenigd zyn , en Samenteelige 
(Syngenefia) als ook Manwyvige (Gynandria) , 

die de Teeldeelen van beiderley Kunne famen- 

gevoegd hebben. Onder de Veelmannigen en 
Enkelbroederigen zyn de meefte Boomen. De 
Driemannigen leveren daar van maar één Ge- 
flagt uit, te weeten. 

HERNANDIA, 

Hetzelve heeft zekerlyk zyn naam van den 
vermaarden HERNANDEZ; door wien de be- 
{chryving der Planten van Mexiko aan ’t licht 
gegeven is, 

De 
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De Mannetjes- Bloemen hebben, in dit Ge- IL. 

flagt, den Kelk in drieën verdeeld en eene ArDDR 

driebladige Bloem : de Wyfjes een geknotten Hoorp- 

onverdeelden Kelk en de Bloem zesbladig, De°TUK 

Vrugt is een holle Pruim, met den Mond o- 

_ pem, bevattende eene beweeglyke Pic, 
« Twee Soorten zyn ’er van bekend, als volgt. 

(1) Hernandia met Schildvormige Bladen, f 
Hernardia 

Dit Gewas, in Zuid - Amerika waargenomen , Le. 
hadt groote , genavelde , Klim -op Bladen „lende. 
volgens PruMiEr. Het was een Boom met 
genavelde Bladen en rammelende Nooten, des- 
wegen van de Engelfchen ,op Barbados, Jack 
in a Box genaamd, volgens PLUKENETIUS. 

BauuiNus heeft van deszelfs Peerachtige 
Vrugt , van dien aart , gefproken. De Heer 
JacQuin nam hem op Martenique waar, als 
eene hooge , regtflammige , fierlyk gekroonde 
Boom , die aldaar aan de Riviertjes en Bee. 

ken groeide. In een zelfde Kroontje droeg dezel- 
ve twee Mannetjes - Bloemen , die gefteeld wae 
ren „ zesbladig , met drie Meeldraadjes : daar 

tus- 

(:) Hernandia Foliis peltatis. Syst. Nat. XII. Tom. II. 

Gen. 1049. p. 619. Hort. Clâff. 485. T. 23. Fl. Zeyl. 423. 

BROWN. Jam. 373. JACQ. Amer. Hift. 245. Hernandia am- 

plo Hedere folio umbilicato. Prum. Gen, 6, Nux Veficaria 
oleofa. PLUK Alm. 266. T.208. f. 1. Arbor Regis. RUMPH. 

„Amb. II. p. 257. T. 85. Balantine. Per. Gaz, T. 43. f. rs 

Nux Zeylanica umbilicatis foliis. BURM. Zeyl. 171, BURM, 

Fl. Ind. 19s. 

Q 3 
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IL. tusfchen zat een ongefteelde Wyfjes- Bloem , 

Ee die agtbladig, was, hect Vrugtbeginzel bevatten- 

Hoorp. de, met eenige Honig - Kliertjes bezet, hebben- 

STUK. de een dikken Styl, met een Trechterachtigen 

Stempel. De deelen der Voortteeling waren 

derhalve ; in deeze Soort , zeer ‘byzonder en 

blykbaar. De Vrugt befchryft hy naauwkeurig 

als eene drooge, Eyronde, ftompe Pruim , met 

agt Groeven en een ingedrukte Stip , zittende in 

» midden van de Kelk. Deeze Vrugt hadt een 

Sappig Vleefch ‚ en een klein open Mondje ; 

waar in zig vertoonde een platachtig ronde Noot , 

met een enkele Pit , van de zelfge figuur: daar 

de Ingezetenen den naam van Mjrobolan aan 

gaven. 
Op Ceylon valt ook dit Gewas, zynde in 

de Beaumontfche Tuin genaamd Ceylon/che 

Noot „ met genavelde Bladen. Ook wordt de 

Balantine der Philippynfche Eilanden , van Pz- 

TivER, daar toe betrokken. Men vindt, by 

RumrPHius, de afbeelding van den zoge- 

naamden Konings - Boom ‚ dien men ook Mie- 

ven- Hout noemt, om dat ’er het Ongediert zo 

geweldig in neftelt. Deeze Boom fchynt met 

den Amerikaanfchen, zo even gemeld , te ftroo- 

ken, Het is een taamelyk groote Boom, doch 

die den Stam en Takken altemaal hol heeft „ 

en, zo ’er eenigen afgekapt worden, dan ko- 

men de groote zwarte Mieren met geweld daar 

gie loopen „ vallende op de omftanders aan als 

Turken, en hun geweldig bytende, Zelfs is de 
Grond, - 

J 
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Grond, rondom den Stam, met veelen van, We 
deeze Diertjes bezet die den voorbyganger niet AFDEELG 

ongemoeid laaten. Ondertusfchen zou men daar Hooros 
heen zyn weg rigten, alzo aldaar geen Kreupel-TU%a 
bofch en weinig Ruigte groeit 5 ’*t welk de reden 
is , dat men ’er den naam van Konings - Boom 
aan geeft (*). De Bloefem, echter , zou naar 
dien van de Jatropha gelyken en de Vrugten , 
aan lange Steelen groeijende , zyn kleiner dan 
Krieken , bevattende ieder drie of vier Kortels 
als Hennipzaad , van binnen meest hol, Dit 
heeft weinig overeenkomst met de gedagte 

Vrugt. 

(2) Hernandia met Eyronde , aan ’t begin een 
gefteelde Bladen, Ovigera. 

Eijerboom, 

De Biierdrasg gende Boom van Ru MrHIius 
wordt als eene tweede Soort van dit Geflagt 
voorgefteld , niettegenftaande die Autheur ver- 

zekert , dat daar van Mannetjes- en Wyfjes= 

Boomen zyn. Zy hebben de geftalte en groot- 

te van den Wilden Jambos- Boom; de Bladen 
| zyn 

C*) Noopens het groot vermogen en de fchadelykheid 
deezer Mieren behoeft men flegts de eigenfchappen der Bofch» 
Mieren in Afrika en Amerika, bladz. 353 , enz, van ’t 1. 

DEELS XII. STUK , deezer Natuurlyke Hiftorie, in te zien. 

(2) Hernandia Foliis ovatis, bafi petiolatis. Syst. Naz, 

XII. Veg. XIII. Arbor Ovigera. RUMPH. Amb, III, p. 193. 

T. 123, BURM. Fl, Ind. 295. 

Q4 
II, DEEL. II, STUK, 
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zyn lang gefteeld, en hebben, voor °t overige 
ook de figuur van Popelier - Bladen , zyndefpits 
Hartvormig „ van negen tot elf Duimen lang, 
en zes of “zeven Duimen breed , hoog - groen 
en gläd: maar &ie van een jongen Boom vallen. 
grooter en meer dan een Voet lang. Deeze 
Bladen dienen de Amboineezen voor Tafelbor- 
den. De Vrugt is wit, en gelykt naar een Ey, 
ten minfte een Vuist groot ; doch maakt flegts 

een hollen Dop uit, waar binnen op een Steele 

tje een Noot zit, van grootte als een Muskec-. 

Kogel , die in zekere Wolligheid- een andere 
Noot bevat, welker Houtachtige Schaal gebro- 

ken zynde, de Pit, die Olieachtig is, voor den 

dag komt, | | 

Deeze Boomen groeijen op de Molukkifche 
Eilanden, in Bosfchen aan ’t Strand of aan Rie 

vieren; en van de Vrugten wordt geen gebruik 

gemaakt „ doch de Wortelen zegt men, zo wel 

als die van de voorgaande Soort. > tot een Te- 

Been te firekken, | 

Pantera nrTHE' Us 

Dat in fommige Soorten van dit Geflagt de 
Bloemen uit de kanten der Bladen voortkomen , 
heeft reden gegeven tot deeze benaaming. 

Zo wel de Mannetjes- als Wvfjes- Bloemen 

hebben den Kelk in zesfen gedeeld , zonder 
Bloemblaadjes ; maar in de laatften zyn drie; 
gefpleeten Stylen. De Vrugt is een driehokkig 
Zaadhuisje , met enkelde Zaaden, Zes 
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Zes Soorten komen ’er, na de vitmonftering 

van de Tweede, die thans tot het Geflagt van Ë pet 

Xylophylla betrokken is, nog in hetzelve voor, Hoorp- 

van welken ik de eerfte en laatfte hier befchry- STH 
ven’ zal, laatende de anderen voor de Kruiden 

Over. 

(1) Phyllanthus met een Boomachtigen Steel, „ 5 Sn 
de Bladen Eyvormig , flomp en effenran thees gran 
dig. en 

dige, 

Van dit Gewas, vit Amerika afkomftig, onder 
deeze bepaaling door onzen Ridder in de Clife 
fortfche Tuin voorgefteld , is door den beroem- 

den TReEw een fraaije Afbeelding gegeven „ 

waar uit blykt , dat in dezelve de Bloempjes 

Troswyze uit de Oxels der Bladen fpruiten, 
De Wyfjes Bloem heeft een rondachtig Vrugte 
beginzel , dat met een veelhoekig Honigbakje 
gezoomd. is en gekroond met drie gefpleeten 
Stylen. De Vrugt vertoont zig als een drie- 

dubbelde Hazelnoot, 

(6) Phyllanthus met. gevinde Bloemdraagende _ VI. 
8 Phyllas- 

Bla= thus En- 
blica. 

ke ï …___ Emblifche 
(1) Phyllanthus Caule arboreo , Foliis ovatis obtufis inte. Myroba 

gerrimis. Syst. Nat. XII. Tom. IL. Gen. roso. p. 6zo. Veg, laan. 

XIII. p. 707. Hort. Cliff. 440. TREW. Ebret. Tab. 24. 

(6) Phyllanthus Foliig pinnatis Floriferis, Caule Arboreo, 

Fruêtu baccato. Syst. Nat. XII. Weg. XIII. FL Zeyl. 333. 

Myrovalanus Emblica. C, B. Pin. 445: RUMPH. Amb. VII. 

Pag: 

O5 
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Bladen , een Boomachtigen Steel ep eene 
Bezie-achtige Vrugt. 

In het voorgaande STur het nieuwe Ge- 
flagt van Myrobalanifera voorftellende en de 

afbeelding geevende van de Citrina *, merkte 
jk aan, dat men van de overige Soorten wei- 

nig zekerheid, ten opzigt van de afkomst , 
heeft, dan van de Emblice alleen. Deeze zyn 
het , waar van de Boom met deeze Soort be= 

doeld wordt , en die ‘er derhalve den bynaam 

van draagt. By RuMrPHius is dezelve, onder 
den tytel van Myrobalanus Emblica, afgebeeld 
en befchreeven als een Booms, die in Loof en 

Gewas naar de Tamarinden gelykt , en het 
Bloeizel komt aan de Bladfteelen voort. De 
Vrugten zyn ten minfte zo groot als Musket- 
Kogels, ryp wordende zelfs bleek groen, hard 
van Vleefch en zeer wrang van Smaak, De fi- 
guur is uit den ronden wat platachtig , van bo- 

ven met een kuiltje, waar in een kort puntje 

ftaat , en op zyde in zes ribben verdeeld , zo 
wel als de Steen, dien zy bevatten, welke zes 

holligheden heeft, en in ieder van dezelven 

twee of drie Zaadkorreltjes. Op Java worden- 

ze geteeld, en zo met Suiker gekonfyt, als in 
Pekel ingelegd, maakende dus een aangenaame 

Ver. 

pig. 1. T. 1. Nellika. ZANON. Jffor. p. 154. T. 61. Nili- 

Camaram. Horr. Mal. I. p. 69. T. 38. RA}. Hifd. 15s6e 

EURM. Fl. Ind. 196. 
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Verfnapering uit. De gepekelde houden de II, 
Chineezen voor gezondst, om dat die eerst inf DAE, 
de Mond famentrekken en daar na zoet wor-Hoorp. 
den. Men gebruiktze , als Kappers of Augurk-°TUKe 

jes, over Tafel by de Kost. Het afkookzel 710 
van de gedroogden wordt als een Geneesmid./zan. 
del tegen den Rooden Loop aangemerkt. 

De Italiaan ZANONI, Opper - Direkteur 
van den Openbaaren Kruidtuin te Bononie ; 
heeft van dit Gewas , onder den naam van 

Nellika , een fraaije Afbeelding uitgegeven , 
welke door zekeren Pater MATTHEUS, Op 
de Kust van Malabar , daar van gemaakt was, 
en aldus befchreeven. », Het is een Boom , 
ss in ’t Ooften Nellika genaamd, van middel- 
‚> baare hoogte, die kleine , zagte, langwerpie 

»‚ ge Blaadjes , gelyk de Tarmarinden, voort- 
‚‚ brengt, maar de Vrugten hangen als Tros- 

wyze aan de Bladfteeltjes. Deeze zyn van 

‚> buiten in zes deelen afgeftreept, waar mede 
aan den ingeflooten Steen ook zes Streepen 
of Vinnetjes overeenkomen , waar van drie 

meest uitfteeken , befluitende kleine witte 

Zaadjes. Onryp zynde, heeft zy een wran- 

ge ‚ wilde Smaak, die echter een aangenaa- 
ss me „ zoete , nafmaak geeft: ryp zynde en 

s… met Suiker gekonfyt, is zy zeer verkoelende 
‚en Hartfterkende, Gedroogd bewaart men 

deeze Vrugten en maakt ’er , by gelegen- 
s, heid „ een Afkookzel van, dat ik meen te- 
gen den Buikloop in alle te groote ontlas- 

eau tie 

/ 

II. DEEL. III. STUme 
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Alyro- 339 

balaan. 

\e bj 

33 

33 

tingen van onderen, een vaardig Middel te 
zyn. Door een Afkookzel der Vrugten wor- 
den ook ‚als men dit tot een. Baading ge- 
bruikt , de ontftelde Vogten tot bedaaring 

gebragt, verkoeld en verdund.” 
De Nili- Camaram van den Malabaarfen 

Kruidhof , welke de zelfde zal zyn, is een 

Boom van vier Mans langten hoog, op Zandie 
ge Steenachtige plaatfen groeijende, De be- 
ichryving der Bladen en Vrugten komt overe 
een, uitgenomen dat deeze, in ieder Hokje van 

den Steen, maar één Zaadkorrel bevatten zou- 

den, het welk ik ook in myne Emblifche My- 
robalaanen dus bevind , en ’t gezegde Zaad is 
bruinrood aan de ronde , zwart aan de platte 

zycen, Onder de Simplicia komen deeze ge- 
droogde Myrobalaanen meest ten deele of t’ee- 
nemaal in ftukken gefpleeten voor : waar uit 

blykt, dat zy van zelfs zig dus in zesfen vers 
deelen , gelyk elders is aangemerkt. Sommi- - 

gen fchryven aan deezen Boom de grootte van 

sen Palm- of Dadelboom toe, 

Bere T ur aA. Berkeboom. 

De Kenmerken van dit Geflägt zyn; dat de 
Mannetjes- Bloemen de Kelk eenbladig, drie- 
fncedig, driebloemig en de Bloemkrans in vie. 

ren gedeeld hebben : de Wyfjes- Bloemen de 
Kelk eenbladig en byna driefneedig , tweebloe- 
mig ; de Zaaden wederzyds met een Vlies ge- 

vleu- 
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vleugeld. Voorts behoort hetzelve tot de Vier- He 

mannigen onder de Eenhuizige Planten. Ake 

Vyf Soorten komen ‘er in voor , waar van Hoorp. 

de eerften de gewoone Berkenboom, de laatfte°TUEe 
de Elzeboom is van Europa. \ 

(1) Berkeboom met Eyvormige ge/pitfte ‚ Zaags- B 

wys’ getande Bladen. alba. 
Witte 

3 Berk, 
Deeze Soort , de Witte bygenaamd wegens 

de Schors en het Hout, die beiden witachtig 
zyn, is gemeen door geheel Europa. De Ita- 
liaanen noemenze Bedollo, volgens den Latyn- 

fchen naam, die ook Betulla gefchreeven wordt; 
de Franfchen Bouleau of Bes, de Engelfchen 
Birch- Tree. de Duitfchers Birckenbaum, waar 
van zekerlyk ons Berkeboom ontleend is. Meest, 
evenwel, komt dezelve in Bergachtige, drooge 

en Zandige Landftreeken voor : ja wil wel 
voort op plaatfen die zo dor zyn , dat men 

‘er geen ander Boomgewas aantreft. CAE SA r- 
‘piNus verhaalt , dat de Betula in de Alpen 
voorkomt gelyk de witte Popelier: de Heer 
HaLLER , dat in Switzerland niets gemeener 

| is 

(1) Betula Foliis ovatis acuminatis ferratis. Syst, Nar. 

XII. Tom. II. Gen. rosz. p. 621. Wég. XIII. p. 708. Hort. 

Cliff. 442. Fl. Suec. 776. ROYEN Lugdiat. 85. Har. Helv. 

«53. GMEL. Sib. I. p. 166. Betula Foliis cordatis {erratis. A. 

Lapp. 341. Betula. C. B. Pin. 427. CAM. Epit. 69, TOURNE: 

dnft. s$8. Don. Pempt. 839. GORT. Delig. 269. 

ni dd 
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js op dorre Berggronden en in de Kreupelbos- 
fchen. Rav, niettemin, verzekert, dat men 
ze in Engeland meest op vogtige Zandgronden 
aantreft. In de Bosfchen van Sweeden , en 
zelfs van Lapland , is de Berkeboom, naast de 

Pyn- en Denneboomen, het gemeenfte Boom- 
gewas 5 doch zodanig, dat wanneer wyd uitge= 

{trekte Bosfchen der laatstgemelden, (gelyk dik- 
wils gebeurt ,) door Hemels Vuur of anders in 
brand geraakt en verbrand zyn, de Berken als 
uit derzelver Afch verryzen , en nieuwe Bos- 
fchagiën maaken op den ontblooten Grond. 

Dit Geboomte volgt , gelyk veele anderen, 
den aart van zyne Groeyplaats. Op de top- 

pen der Bergen komt het zelden voor, en dan 
vertoont het zig byna als een Heefter, gee- 
vende de Stam , die naauwlyks een half Voet 

lang is, aanalle zyden Takken uit , welke zwart- 
achtig zyn en langs den Grond kruipen, In 

* hangen der Bergen bereikt het byna eens 
Mans langte 5 de Takken zyn ook als ver. 
fchroeid en zeer kort, geknot door de Winter- 

koude; doch de Bladen, die ’er aan komen, 

groot en glanzig. In deeze Laplandfche Ber- 

ken nam onze Ridder waar, dat zy het Hout 
zeer hard hadden en den Stam beftaande uit 
menigvuldige zeer dunne Ringetjes; °t welk 

hem befluiten deedt„ dat zy , niettegenftaande 
de kleinheid van Gewas, zeer oud waren. Op 

de vlakke Landen hadden zy een redelyke 
hoogte. 

de 
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De Berkeboom wordt, op eene voor hem IL, 
gunftige Groeiplaats , taamelyk groot, De behe 
Schors „ die zynen Stam bekleedt, is dik ,Hoorp= 
ruuw , witachtig en vol Scheuren. Daar onder“TUE 
zit. eene effene bruine Bast, die zeer dun is en „2,7% 

‚als een Vlies doorfchynende ‚ waar van men | 

oudtyds , als van Papier, om op te fchryven, 
gebruik gemaakt heeft, De Takken zyn dun 

en Rysachtig , dikwils neerhangende. Zy heb. 
ben ook een witte Schors, uitgenomen de 

jongften, die glanzig bruinrood zyn. De Bla- 
den hebben taamelyk lange, dunne Steeltjes : 

zy zyn rondachtig gefpitst, en gelyken wel 
wat naar Popelier- Bladen , doch zyn kleiner, 
aan den omtrek fyn getand, vettig, welrieken- 

de en van een bittere Smaak, De jonge Bla- 
den zyn ruig , de volwasfenen zeer glad, vol- 

gens den Heer Harrer. De Schubben der 
s Katten , in drieën verdeeld, verbergen drie 
ss grootere, holle, Blaadjes - achtige Schubben , 

„> van welker famenlooping twaalf dikke Tops 
» pen afhangen „ ook door Schubben ondere 

‚s fcheiden , welke Schubben ik niet voor Bloe- 
> men houden kan , gelyk LiNNdsEus doet , 

ss (zegt deeze Heer.) De Wyfjes Katten be- 
ss ftaan uit driebloemige Schubben, welke de 

2) Laaden , die wederzyds breed gevleugeld 
5» Zyn ‚ bedekken.” Waarom deeze Wyfjes 
_Schubben meer Bloemachtig zyn zouden dan de 
Mannetjes Schubben, die de Meelknopjes draa- 

gen, is my duifter , en ik begryp de reden van 

deeze 
KE, DEEL, IL STUK, 
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IL. deeze berisping van den Heer Har r ER hiet, 
MEDE: Men kan daaromtrent de fraaije afbeelding „ 
Hoorp. welke de vermaarde TouRNeErForT van de 
STUK, __Bloem- en Vrugt-deelen deezes Booms äan ’t 
ne licht gegeven heeft, befchouwen , en zyne om Berk. 

{tandige befchryving, daar van, geeft veel op- 
heldering aan deeze zaak (*). 

Verfchei. In Sweeden , daar men hem Biörk noemt, 

denheden. komen ’er aanmerkelyke Verfcheidenheden van 
voor. Behalve de gewoone Berken , zyn aldaar 
die de Bladen ronder en de Takken altemaal 
neerhangende hebben 5; deswegen Hangberken 

genaamd : ook met een wit, breeder , gefpitst 
Blad, en die het Rys zeer broofch hebben , met 

zwartachtige Wollige Bladen; Glasberken hee- 
tende. Men vindt ’er een Steen. Berk , met 

langwerpige Bladen, en laage of Struikachtige- 
Berken , die op de toppen der Bergen groeijen „ 

hoedanigen men ook in de Elzas en elders aan- 
treft. In Lapland hadt men dergelyken ; als 
gemeld is, wordende de Berkeboom aldaar, in 
’t algemeen, Saoke genoemd. In Rusland en Sie 
berie, alwaar het tot aan Kamtfchatka toe een 

der gemeenfte Boomen is, nam de Heer G Mm r- 

LIN ’er drie Verfcheidenheden van waar: ééne 

hadt de Opperhuid van den Stanr donker bruin „ 
en wel met een effene of ruuwe Schors : een 
andere was laager met korter en dikker Takken : 

een 

(*) De gedagte Afbeelding vindt men in zyne Juf. Ret 
Herb. Quarto. T. 360 , en de befchryving. Hit, des Plant, 
gsv. Paris. p. 58. 
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een derde ; groeijende op Steenachtige Gron= yy; 

den „ aant de, Rivieren , in ’t Water , hadt de ArpirL. 

Kattenvniet, alleen, maar ook het Gewas, in Mn 

alle opzigten veel kleiner „en de Bladen rond-srux. 

achtiger ; doch niettemin gefpitst. Van deeze. wine , 

laatfte „die-twee of drie Ellen hoog groeie, geeft Pt 
zn Ed, de Afbeelding. 
‚_Zekerc. Natie. van Tartaaren’ heeft „ volgens 

zyne waarneeming, als het onweert , een groo- 

ten fchrik- voor: de Lerkeboomen , waanende 
dat de. Donder daar tegen aan fluit , als hebbene 

dethet ‘Opperwezen vermadk iù op dezelven te 
bonzen./; De: Laplanders „ in tegendeel, nees 

mens zO.LINN &ys aanmerkt; in zulk Weet 

huüine’teevlugt ;tot ‚deeze- Boomen ; als of die 

hun daar, voor.befchutten konden, De oirzaak 

van” het! een, ‘en, andere’ zal. wáarfchynlyk daar 
inte zoeken zyn, dat men in veele Landftreee 

ken van shet Noorden geen andere Boomen 
heeft , ven dit laatfte is ook wel de reden ‘van 

_het- menigvuldige. gebruik, dat ’er in die Ge- 
westen» van gemaakt wordt. | 

… De Berken, zyn in de Geneeskunde vermaard , Gebruik, 
wegens het. Vogt dat uit hunne gekwetfte Stam- 
men of Takken zypelt. Fegen ’t end van den 
Winter, naamelyk , beginnen zy even als de 
Wyngaard , wanneer die te laat gefnoeid wordt, 

te traanen , en dan loopt ’er fomtyds , uit éénen 

afgefneeden Tak; wel agt of tien Ponden Vogts 

op éénen dag (*). De Herders maaken hier 
i van 

(*) Gerorrr. Mat. Med, Tom. UI, p. 190, 

R 
1. DEEL, UNI, STUx, 

COFD»e 
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IL. van gebruik tot dorstlesfching , wanneer zy zig 
REDE, in de Bosfchen bevinden. Dit Vogt is, wane 
Hoorp- neer het by Zomer uit een Gat , dat in de 
STUK 

Witte 

gene in ’t Voorjaar uit de Takken komt, is 
zuurachtig „, en wordt van fommigen gehouden 
voor een ontwyfelbaar Middel tegen ’t Graveel 
en den Steen. HeErLMONTIUS verzekert, 
dat voornaame Luiden, in Duitfchland, het- 
zelve in Flesfchen bewaarden tegen de Maand 
Mey , drinkende dan dagelyks een Glas daar 
van , ten zelfden einde. Men pryst het; 
bovendien, tot zuivering van Zweeren in de 
Mond, als ook tegen ’t Scheurbuik en de Tee- 
ring. Zeker is ’t, dat hetzelve dergelyke Zeep- 
achtige hoedanigheid heeft , als die Planten , 
waar van men het uitgeperfte Sap of Afkook- 
zel tot Meydranken gebruiken laat ‚omt Bloed 
te zuiveren (*). Ook zet dit Vogt het Water 
kragtig af, en neemt fomtyds de Vlakken weg 
van de Huid. Tot het maaken van Cyder , 
Aalbesfen -Wyn of Bier, is dit Vogt zeer dien= 
ítig, en, op zig zelf met Suiker gegist , levert 

het een Wyn uit, van Smaak als Moskadelle- 

Weyn, die zeer kragtig is en flerk dronken maakt 
Het 

wd 
(*) De Medico ufu Betula vel partinm ejus, nihil vel apud 

weteres wel recentiores exftat « fchreef DODONZEUS, HELMON- 

Tius werdt in ’t jaar 1599 gepromoveerd , doch DopoNaus 

is reeds in zs8s , toen Helmont agt Jaaren oud was, geftore 

ven. 

Stam geboord is, getapt wordt, laf en fmaa- - 

Bers. _ keloos, als klaar Water, of walgelyk’; doch °t 

AT 
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„Het Hout, de Bast en Bladen, hebben in, Ie 

_Afkookzel, in of uitwendig gebruikt, dergely- in 
ke eigenfchappen. De Scheidkunde ontdekt ’er Hoorp- 
veel Bitumineuze Olie in, en dit zou de reden STUK: 
zyn, dat de Kolen van het Berken- Hout zeer Bek ie 
bekwaam. zyn tot het fmelten van Metaalen, 
Wat daar van zy, men houdt het hier te lan- 
de voor een Brandftof, die wel fchielyk Vlam 
vat-en helder brandt , doch geen zo groote 

Hitte geeft alshet Eiken- Hout, Dit Geboom- 
te isinde Zandige drooge Landsdouwen van on= 
ze Provintiën , gelyk in ’t Gooyland en het 
Sticht, als ook in de Wouden van Vriesland en 
Overysfel, in ’t hooge gedeelte van Gelderland 
en in Brabant, gemeen. Men vindt het ook in 

de Haarlemmer Hout en elders aan den Duin- 
kant in Holland. Van de Takken. worden fom- 
tyds Hoepels voor het Vaatwerk, van den Bast 
Touwen om Water te putten (*), en van het 

Rys, nog als van ouds, Roeden gemaakt (4). 
_ De aken van dit Geboomte in de 
_Noordelyke deelen van Europa en Afie, maakt, 
dat men ‘er aldaar nog verfcheide andere nut- 
tigheden van ontdekt heeft. Dat de Schors 

den 

in 
Lapland , 

(*) On s'en fort aujourd'hui pour faire des Cordes a puitsz 

zegt TOURNE. Hijl. des Plant, env. Paris. p. 59. 

(t) Gallica hec arbor , mirabili candore atque tenuitatc , 

terribilis Magiftratuum Virgis. Eadem Circulis flexilis item 

Corbiam fportis. Bitumen ex eâ Gallig excoquunt, PLIN, Mae 

Hit. Libr. Xvl. Cap. 18. 

Ro 
Kl: DEEL, III, STUK. 
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__ U, deh Laplandeten dient tot Toôrtfen, om by 
DEEL, fiagt Licht te branden in hunne Wooningen , 
Hoorp- gelyk men daar ten tyde van PrrNius in 
STE, Vranktyk dus gebruik van maakte, is niets on-_ 
Berk,‘ * gemeens., Meer zou men zig verwonderen ‘mo- 

gen „ dat zy ’er Schoenen, Touwen; Korven 
en Manden van vlechten: ja dat een Stuk van 
die Schors hun dient tot een Huik of Regen= 
kleed, ‘en de dunne binnenfte Bast, ‘zo tot het 
taanen van hunne Netten als tot Lederbereie 

ding; doch zy eeten die niet, gelyk Rav ver- 
haalt C*). _ De Krobbels en Uitwasfen der Ber- 
ken , die taaijer dan het overige Hout zyn; 
daar maaken zy Nepjes en Lepels van. ‘Het 
Hout ftrekt tot algemeen gebruik, voor Hoos- 
vaten en Sleeden, Zy maaken hunne Moxa van 
zekere Vezelächtige Stof , die aan deezen Boom 
groeit, en hunne Pleifter- Zalf met Harst van 
Pyn- of Denheboomen. De eerfte dient om 
cenig Lighaamsdeel tot wegneeming van Pyn 

te fchroeijen ; en werkt dus als een Brandmid= 

del: de andere tot het ryp maaken van Gezwel. 
len. Dit zyn hunne voornaamfte en zeer krag- 
tige Geneesmiddelen, 

in In Sweeden, daar men ten platten Lande veel- — 
Sweedens nj de Huizen of Hutten dekt met Berken- 

Schors; firekt de verouderde om Olie daar uit 
te 7 

(*} Cortex nunquam feditur a Lapponibus ‚ nec in Anne- 

ne charitate unquam inde conficitur Panis, ut Rájus, Jif. 

1. p. 12. refert. LINN. Fl. Lapp. p. 264. 

VRT en es, | 
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te branden , welke aangenaam is van Reuk en, {ÌL 
ER ran : f AFDEEL,. 

het Leder ‚ dat men ‘er mede ftrykt , niet al-  xix. 

leen zagt, en gedwee maakt , maar ook een Hoorp- 
Geur , byna als dien van Jucht- Leer, byzet. 
De Leertouwers gebruiken ze zo wel als den B 
Bast van Eikenhout, en deeze beiden zyn goed 
bevonden tot het aanleggen van Meloenbedden , 
welke hunne Warmte agt Maanden agtereen 
behielden (*). Het Loof geeft eene geele Kleur, 
doch welke wat naar ’t Groene trekt: wordende 

daar toe het Garen eerst met, Alvin , ‘en dan 

met Berken- Bladen gekookt. De Boeren Wy- 
ven in „Smaland zieden haare Paafch - Eijeren 
met. Berken- Bast geel. Het Zaad der Berken 
wordt best gezaaid in afgebrande Landen. De 
Kolen en Asfche van Berken- Hout zyn dien- 
{lig om Staal van Yzer te maaken, wordende 

ten dien einde, tusfchen, ieder Laag Yzeren 

_Staaven, vermorfelde Kolen en Afch geftrooid (+). 
De Afch gezift , uitgeloogd en gedroogd , werdt 
door fterk Vuur , met den Blaasbalg aangezet, 

tot een groen Glas gefmolten , dat, door ver- 

flapte Vitriool- Olie aangetast , fterk opzwol, 
en cindelyk veranderde in een foort van Lil (tj. 

Aangaande Rusland en Siberie , kan ik niet in Rus 
nalaaten hier.de woorden van den Heer Gm n- {ändern S- 
LIN te vertolken, „, Het gebruik van der 

| 2» bui- 

(*) Stokbolms. Verband. 1741. II, Band. p. 138. 

„(Ì) De zelfde-1740. II, Band. p. só. 

(1) De zelfde, 1753. XX. Band. p. 277, 

R 3 
U, DEEL. II, STUKe 
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‚, buitenften Bast des Berkebooms, tot een 
vierhoekig Emmertje , bekwaâm om het 
Water, dat door de Naaden in een Schuit 
komt, uit te hoozen , als ook om Reisman- 

tels te maaken , hebben de Rusfen en alle 

Siberifche Volkeren met de Laplanders ge- 
s> meen, Even zo heeft ook het gebruik van 

den binnenften Bast tot Lederbereiding, en 

van het Hout tot Zadels, Pakkíiften en Slee: 

den , in geheel Siberie plaats. Men maakt 
Zer gewoonlyk Reiskoffers van den famenge* 
naaiden Bast alleen. Allergemeenst is het 
gebruik van de Schors tot Cylindrifche Vaat- 
jes van verfcheiderley grootte , die in Rus- 
land Buraki , in Siberie Tujafi ‘genoemd 
worden. De Bast wordt door eenigen tyd 

> in Water te weeken taay, en dan kan men 

‘er Draaden of Veters van maaken , waar 

mede de enden worden aan elkander gehecht, 

Tot den bodem ftrekt een Pynboomen Plane 
kje, rondom hetwelke die Bast zeer ftyf wordt 
aangehaald: het Dekzel en het Hengzel maakt 

‚> men ook van Pynboomen - Hout , wat grooter 
ss dan de Cylinder is , en dus fluit men dee- 

ze Vaatjes , die zo digt zyn, dat men ze in 

‚» plaats van Potten, Kannen en Flesfchen , ge- 
bruikt, om Komkomniers te zulten, Bier en 

» ondere Dranken te bewaaren: want het Vogt 

s dringt ’er niet ligt door heen. Van zekere 
ss Knobbels, aan kwynende Berken groeijende 

«> die dikwils wel een half Vaect middellyn heb- 

| ss Den, 

33 

19 
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ben , draait men te Kafan Schotteltjes, byna_ IL 

zo dun als Papier, half doorfchynende en za 

zeer fraay wegens de marmering der Aderen Hoorp- 
van veelerley Kleur , daar in voorkomende, °TU% 
By fommige Rusfen is de Mova in gebruik; „7, 

„> maar alle Heidenfche Volkeren , die de Bos- 
s fchen bewoonen, bereiden dezelve , even als 

9, de Laplanders , van de geelachtige Stoffe , 

9, die men in de Spleeten van het Hout vindt: 
> hoewel ook de Tontel - Zwam niet zelden 

9 daar toe dient. De Bladen ftrekken met 
> die van de Serratula , een weinig Aluin daar 

2 by doende; om Wollen Kleeden geel te ver- 
> wens zynde die Kleur dus veel beftendiger , 

s> dan die men uit de Berkenbladen alleen trekt , 

> gelyk de manier is in Sweeden, De twee 
s lange Stukken , daar de Slee op rust, maakt 

‚> men in Rusland van het Hout deezes Booms, 

9» EN ‚ Wanneer dezelven door lang gebruik gee 
»» fleeten zyn, zaagt menze met gelyke veel. 
», heid Esfchen . Hout tot Mooten, doende die 

> in een groote Pot, en haalende daar uit, met 

‚> Vuur , door nederperfing van den Damp * a 
s een helderen , roodachtigen , zuuren Geest » defziuiands 
‚> byna volmaakt met den Geest van Wynfteen 
s overeenkomftig , waar mede zy in de Pyn 

» der Beenderen de Leden uitwendig beftryken, 

„> laatende den Liyder ook dagelyks een bekwaa- 
» me Gifte daar van inneemen. Op het Wa- 
> ter , van de Knoppen der Berken gedeftil- 

R 4 „eerd 

33 

23 
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HE. … leerd, dryft een Olie, diein reukren fimaak 

ie Beke den Balfem Kopayve evenaart.” 

Hoorp- — Dit volgens “STELLERUS s diein zyne 
STUK Reizen door Siberie veele aanmerkelyke zaaken 

waargenomen heeft. » Het ftrekt tot bevestiging 
van het ongemeene gebruik deêzes Booms inde 

Noordelyke deelen des Aardbodemss In Noord- 
Amerika bevindt. zig. de gewoone. Sweedfche 
Berkeboom, volgens de aanmerkingen van den 

Heer K ArM, zo menigvuldig, dat. de Wilden, 

en Franfchen , van derzelver Schors, Schuiten 

maakten , welke dertig Man en meer konden 
voeren, zynde niettemin zo ligt, dat zes Mene 

fchen zulk een Schuit, met weinig moeite, en … 
zo gezwind, zelfs over Bergen droegen , dat hy 
leegslyfs hun naauwlyks konde by houden in 
het gaan (*). 

u. (2) Berl keboom met Ruitswys ovaale , ze- 
Betula k PS Jbitfte „ dubbeld getande Bladen. 
Zwalte 

ad Deeze Virginifche , de Pidi genaamd We. 

gens 

(*) Stohholres. Verband. 1751. XIII. Band. p. rsr. Elders 

echter verhaalt die Autheur, dat men er tot deeze Borkboe- 
tee den: Bast: van den „Amerikaanfchen Ypeboom „gebruikte, 

Reizen, II. Tieill. pag. 271. Zie de manier ;om die te maa- 

ken, Hedend. Hij. of befchryv. van Amerika. UI Deel à 

ladz, sos. Misfchien gefchiedt het op de eene plaats van 

den cenen, op de ‘andere van den anderen Boom. 

(2) Berula Foliis rhembeo -ovatis.&c. Syst. Nat; XII, 

Veg. XIII. ues. Bet. Fol. ovatis &c. GRON. Virg. 188: 146, 

B. nigra Virginiana, PLUK. dlms. 67. Ray Deudr. 1an 
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gens de zwartheid van de Schors, heeft de dun- de ak K 

ne Takken en de Bladfteelen ruig. De Bast is x1x, 

van Smaak als de Senega, dien men Ratelflang- Hoorpe 

Wortel noemt. De Heer Crayron heeft a 

deeze Soort niet ver van de Watervallen der Berk. 

Riviere Potamock , naar het Westen, waarge- 

nomen. De Heer GRroNovrus noemtze 

Berkeboom met langwerpig ovaale, gefpitfte , 

Zaagswys’ getande Bladen. Uit het Sap van 

deezen wordt aldaar , zo wel als uit dat der 

Efchdoornen » veel Suiker gemaakt, die echter 

wat onaangenaam is van Smaak. De Boom heet 

by de Franfchen Merifier , by de Engelfchen 

Suiker - Berk, of ook Wilde en Zwarte Berk. 

(3) Berkeboom met langwerpig Hartvormie EAT 
et 

ge » gefpitste , Zaagswys’ getande Bla-gonra. We 

den. 
Taarje, 

Deeze is in Virginie en Kanada door gemel- 
den Heer gevonden, De Vrugt- Katten zyn 

Eyvormig ‚ ongefteeld , en beftaan uit puntige 

onverdeelde Schubben. Waarfchynlyk munt hy 

git door de taaiheid van zyn Rys. 

(4) Berkeboom met rondachtige gekartelde EE 

Bladen. éy Berula 
P, nand. 

In Laage 

Berk, 

(3) Betula Foliis cordatis oblongis &c. Syst. Nat. Ibid. 

Bet. zulifera Fruêtu conoide Viminibus lentis. GRON. Virg. 

zis: 146. / 

(4) Betula Foliis orbiculatis crenatis. 1%, Lapp. 266. T. 
R 5 6, 

Ie DEELe II, STUK 
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In de Noordelyke deelen van Sweeden groeit 
eene kleine Soort van Berken, die men te regt 
Laage- Berk kan noemen, Meest komt dezel- 
ve voor, op de Laplandfche Bergen, welke 
‘er byna geheel mede begroeid zyn, en buiten- 
dien in de Moerasfen van Sweeden, als ook in 

Noorwegen , en Oostwaards in het Rusfifche 
Gebied. Op de Bergen is het een laag krui- 
pend Gewas , met kleine ronde Blaadjes , naauw- 
lyks een Stroobreed groot; in de Wildernisfen 

van Sweeden , daar het in de Moerasfen groeit , 
zyn de Bladen grooter, en de Steelen van eens 

Mans langte , doch meest nederhurkende : in 
Tuinen overgebragt of geteeld, heeft het Bla- 

den gekreegen van een Duimbreed groot, Dir- 
LENUS heeft ’er takjes van uit Groenland beko- 

men en GMELIN uit de Ooftelykfte deelen 
van Siberie. Men vindt het ook in Pruisfen en 
zo ’tfchynt in Poolen , niet alleen , maar zelfs 
in Switzerland’, zynde aldaar, door den Heer 
GAGNEBIN » in de Moerasfen van la Chaux 
dAbelle ontdekt, en aldus befchreeven (*). 

„‚‚ Het is een zeer Takkig Boompje, dat zig 

5» van één tot drie of vier Voeten op ’t hoogfte 
s, verheft , voortloopende met Vezelachtige 
>» Wortelgn , die rood zyn, De Schors der 

9 Stam- 

6. f. 4. Fl. Suece. 777: 860. Am. Acad. 1. p.4. T. 1. Hoet. 

CÉff. 442. ROYEN Lupdbat. 85. HALL. Helv. 158. GMEL. 

Sih. 1. p. 170. Betula pumila-Fol. fubrotundis. Amm. AE. 

Petr. IX. p. 314. T. 14. Ruth. 259. GED. Dan. oi. 

(2) AE. Helv. Phys. Math. Jded. VoL. I. p. 58. 
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> Stammetjes is in de Jongheid roodachtig; in IL. 
de Ouderdom Zilver- of Paarlkleur, bedek-* en 

‚ kende een roodachtigen Bast, waar bide een Hoorn- 

») groen Spint tot bekleedzel {trekt van het wit-STUE 
te Hout. De buitenfte Bast der kleine Take En 

jes of Rysjes is zwartachtig , met een zeer 
9, korte wolligheid bezet, die witachtig is, Aan 
… dezelven ftaan , overhoeks , kleine ronde , 
9, diep getande Blaadjes, dik , glanzig en glad , 
> jong zynde Lymerig , oud zynde vast en ftyf 

als Parkement , op de Oppervlakte verfierd 
met een menigte kleine Stipjes of Kuiltjes , 

» Zelyk die men op fommige platte Madreporen 
‚> waarneemt „of alsop de Vingerhoeden , maar 
s> niet zo eenvoudig op ’t gezigt, De grootíten 

‚ van deeze Bladen gaan die van een Duit niet 

> te boven , en de kleinften die van een Lin- 
> Ze. Zy zyn een weinig bitter van Smaak , 
> en fchynen van een vlug Salpeterig Zout 
„, doordrongen, Het zoete en aangenaame Wa- 
ss ter, dat men uit dit Gewas, in ’ Voorjaar , 

s, door infnyding bekomt , zou dienftig zyn voor 
de Podagristen , voor de genen die met het 

s, Graveel en de Teering gekweld zyn ; ook om 
‚, de Vlakken van het Aangezigt weg te neemen , 

„ de Huid bevalliger te maaken , en wat dies 

», meer is, even als het Vogt van den gewoo- 

»‚ nen Berkeboom „ waar van de Bezems niet 
», zo gewild zyn, als die van deezen kleinen. 

, De Bloemen zyn Katten , niet volkomen 
| iseen 

33 

32 

Il, DEEL: III, STUK» 
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IL, » een derde van een Duim lang „en half zo 

froenls »» dik. Zy beftaan uit verfcheide bruine Schub- 

Hoord » ben, tusfchen welken Meeldraadjes geplaatst 
STUKe _ ,, zyn aan een kleine Pees of gemeen Draadje 

Pera »s gehecht; met Zwavelkleurige Topjes, waar 
«> van het Mannelyke Stuifmeel zig verfpreidt 

„… over de Wyfjes Katten, die aan den zelfden 

s> Stam doch op verfchillende plaatfen groeijen. 
> Dit zyn in ’t eerst kleine dunne, groene , 
„, Cylindrifche Aairen of Aairtjes , zonder ken- 
„ nelyke Steeltjes , geen zesde Duims lang ; 
„, doch die , groot wordende , vier of vyf Ly- 

‚‚ nen lang worden, ter breedte van twee of 
„s drie Lynen op ’t dikfte, Zy zyn famenge- 
2» fteld uit verfcheide Schubben , ten deele als 
> een Klaverblad gefneeden , ten deele ftomp , 
», beiden gehecht aan een gemeene Spil, die 
„, het midden beflaat van de Vrugt. Onder 
‚… ieder Schub is geplaatst een Zaad, met twee 
» Vliezige Wieken of Blaadjes, van eene Noo- 
„, teboom- of Taankleur,” 

Volgens LiNN&us verftrekt deeze Naane 
tjes- Berk tot de eenige Brandítof byna voor 
de Berg- Lappen of liever in plaats van Mot, 
om Rook te verwekken, dat hun voornaamfte 
hulpmiddel is tegen de verfchrikkelyke Plaag 

der Muggen , waar vanik elders gefproken heb ; - 
doch dit arme Volk tevens zeere Oogen geeft. 
Zy kunnen het ín hunne Hutten niet houden , 
zonder dit Ongediert te verdryven door een ge- 
Ítadigen Rook, en hier toe wordt een fmeulen- 

de 



\ 

nme 6oN zor ir SAT 269 

„de Btandftof vereifcht @*). De witte Patryzen; IL 

jn de Lapländfche Gebergten en. Wildernisfen Ee u 

de ysfelyke- Winterkoude van dat Gewest ver- Hoors 

duurende, vleevenbyna alleen van de Vrugten STUK 

wan dit „Gewas: die zy weeten op te zoeken Be 
onder de Sneeuw. De Katten of Mannetjes 

Bloemknoppen worden , in ’t Voorjaar , ook 
van ‘hun-gretig verflonden. Dit zelfde doen de 

Laplandfche Bergmuizen „ Lemmingen genaamd, 

die in de Zomer van Gras en Kruiden leeven 
en het Koorn vernielen op het vlakke Veld : 
Atrekkende wederom , zo wel als de gedagte Pa- 

tryzen; aande Witte Vosfen tot Winter-Aas (4). 
De Sweeden geeven ‘er, daarom , wel den naam 

| | van 

(*) In Flora Lapponica zegt onze Ridder , dat zy deeze 

gebruiken , wanneer hun Wilgen - Hout ontbreekt. Dit be- 

treft de bewooners der Bergen, welke geen andere Brandftof 

hebben: die in de-Bosfchen huisvesten of ten platten Lande, 

neemen daar toe Zwam en andere dingen. Zie het I. DrErLs, 

III. SrTuK van deeze Natuarlyke Hiflorie bladz. 114, en hee 

XII. STUK, bladz. 5403 563, 

(f) Van dit laatfte , wat de Lemmingen betreft, kan men 

een uitvoerig Berigt vinden in ons I, DEELS , II. STUK, 
bladz. 446 en vervolgens , alwaar zulk een Muis, Pl. XX. 

Fig.-1 , isafgebeeld. De Heer GAGNEBIN , onzen Ridder - 

niet wel begrypende , telt de Witte Vosfen ook onder de 

genen, die van deeze Berken Vrugten leeven , en zegt zeer 

“grappig, dat -zy ’er hoopen van maaken onder dz Sneeuw 

(font des amas de zraine de cette Plante fous la Neige); ter- 

vryl LINNZus maar van de Fatryzen gezegd hadt, /ub Nive 

ea colligunt. Gedagte Muizen eeten ook Mos of Aardfíchurft, 
zo wel als de Rendieren. 

1, DEEL: Ik, STUKS 
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IL, van Ryprys, dat is Boompje der Witte Patrys 

ArDEELe zen , aan; doch de Laplanders, int algemeen; 
Hoorp- noemen di Gewas Skirre of Skerre , terwy]l 

STUK het, in Wester=Bothnie, Klingrys heet. De 
Bek 5 Smalanderstytelen het Prydags- Berk „ een by- 

geloovige benaaming , daar van afkomftig, dat 
het Gemeen zig allerzottelykst verbeeldt, dat 
de Roeden „ waar mede onze Zaligmaaker ge- 
geesfeld is , van zulk Berken - Rys zouden ge- 
maakt zyn 3 voegende nog daar by, dat om die 
reden op deeze Soort van Berk een Vloek legt, 
van altoos by den Grond te moeten kruipen. 

Immers, noch deeze , noch eenige andere Soort 
van Berkeboom , heeft ooit , zo veel bekend 
is, in het Heilig Land gegroeid. Niet minder 
ongerymd noemen het de Finlanders Wanha 
Coivu of Oude Berk , zig verbeeldende, dat 

het uit de Wortels van afgeleefde en verdorde 
Berken voortkomen zoude : want het verfchil 
der Bladen is te groot, 

(6) Berkeboom met Spatelvormige gekartel- 
VL de Bladen. 

Betula « / 

umila. p 

Kleine . ‚ , 9 
Berk. Van deeze, volgens K AL M in Noord- Ame- 

rika voorkomende, wordt een byzondere Soort 
gemaakt ‚ wegens de verfchillende figuur der 

| Bla- 

(6) Betula Foltis Rr. crenatis. Syst. Nat. Veg, Kk. 

Mant. 124. Betula nana. KALM. df. II. p. 263. 

Kel 
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Bladen, die aan ’t end rond en breed zyn, en HL. 

dieper ingefheeden , van onderen eenigermaate EDEL 

Wollig. Ook verfchillen de Wyfjes Katten in Hloorps 

° aanzien , doordien zy uit rimpelige Schubben STUK 

beftaan. Voor ’t overige gelykt hy zeer naar de 

Laplandfche Laage Berk, 

(7) Berkeboom met takkige Bloem- en Vrugt- vn. 

fleeltjes. zlideotie 

Onze Ridder betrekt hier , tot het Geflagt der 
Berken , een Boom, die men ‘er by alle andere 
Autheuren van afgezonderd vindt , onder den naam 
van Alnus , dat is Elzeboom of Els. De Heer 
HarrLERr oordeelt zelfs , dat men ’er , ge- 

voeglyk , drie Soorten van kan onderfcheiden , 
gelyk TouRrNEFORT daar van agt Verfchei- 
denheden voorgefteld heeft, Van de gedagte 

Soorten is de eerfte de Rondbladige Lymerige 
groene van BAUHINUS» of de gewoone Els , 
op Waterige plaatfen groeijende , een middel« 
maatige Boom „ dikwils Knoeftig, zelden regt 
van Stam , hebbende de Bladen geheel rond , 

i zon- 

(7) Betula Pedunculis tamofis. Syst. Nat. XII. Weg. XIII, 

Alnus. Fl. Lapp. 340. Fl. Suec. 775 : 861. Hort. Chr q41. 
ROYEN Lugdbat. 85. GMEL. Sit. 171. ee, Alaus rotundifa- 

lia glutinofa viridis. C. B. Pin. 423. Alnus CAm. Epit. 68. 

Loes. Prus/. Tab. zo. f. 1. B, Alnus folio incane. C. 

B. Pin. 428. TOURNF. Jn/t. 587, Doo, Pempt, 829. GOTTE! 

Fi. Belg. 269. 

H, DEEL. III, STUK» 
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jr, zonder Punt, van boven donkergroen en kleve- 
aen rig in % manat „ met evenwydig loopende 
Hoorp- Ribben, taamelyk diep getand ; de tweede Soort 
stuK. is de Ruige, gryze Els vanBauHiNnus, wel- 
Elscboom. ke de Bladen in. een punt uitloopende ; met 

grooter infnydingen heeft, van boven met eeni- 
ge Haairtjes yl bezet , van onderen digt be- 

gtoëid met eene gryze Wolligheid. Zekere 
‘ruige Sponsjes , in de hoeken der Zydribben 
met de middelrib , voorkomende in de gemee- 
ne Els , hebben hier geen plaats. De-derde 
Soort is de Kleine of Berg - Els van veele 
Autheuren , die de Bladen gefpitst-en effen of 
glad heeft , niet Lymerig noch ruig; hoewel 
de Toppen en Katten, in ’t-Voorjaar ,onge-. 
meen kleverig zyn. In figuur komen de Blas 

den van deeze nagenoeg overeef- met die. van: 
de Tweede Soort. De hoogte van het Gewas 
is maar ‘drie Voeten. of wat meer # doch dit 

kan uit de Groeyplaats ontftaan. De Els: met 
langwerpige groene Bladen van BAUHINUS; 
waar van PoNTEDERA.Verfcheidenhe= 
den maakt ‚ met een witte en bleeke Schors ; 

zou, volgens het oordeel van den Heer Ha r- 
LER, tot de Tweede betrokken kunnen worden , 
welke , volgens onzen Ridder, eene Verfchei- 
denheid is van de gewoone Elen 

Sommige Autheuren hebben de Katten van 
deezen Boom , dat te. verwonderen IS , met 

deszelfs Vrugten verward. By TOURNEFORT 

vindt menze zeer naauwkeurig in Afbeelding 

ge 
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Bebragt en onderfcheiden. Zie hier hoe de IÌ 
groote BoerHaAve de Vrugtmaakende dee- le: a 
len der Elzen befchryft. Es De Mannelyke Hoorp- 

„‚ Bloem, ‘beftaânde uit vier Meeldraadjes, JE 
dêr uit een hoek van den in vieren gefneeden 2’=ver 
„ Kelk voortkontende , en by troppen aan een 
ln dt Spilletje gegroeid, gelykt naar een Kac- 
‘sp te-Staart, uit een gefchubde Kelk, die naar 
„, een Knop gelykt ‚ voortgekomen. Aan eef 
> dergelyken Spil , op ‘een andere plaats uit 
s een Krop of gefchubde Kelk gefprooten ; 
» zitten over de geheele langte famengedrukte 
» Blaasjes , die met twee lange , roode, ges 
;, hoornde Buizen voorzien zyn, en onder ‘de 
> Schubben verborgen, miet één Zaadkorrel 
„‚ bevrugte Dus wordt het een gefchubde Vrugt, 
, die platachtige Zaaden onder de Schubben 
5» verbergt.” | 

Dat de Bloemfteeltjes ‚ waar de Katten aan 
hangen , die in de Berken enkeld zyn, zo wel 
als de Vrugtfteeltjes ‚in de Elzen getakt voor: 

komen , maakt by onzen Ridder de Soortelyke 
onderfcheiding terwyl de tweede en derde Soort 
van dit Geflagt, zyns oordeels , genoegzaam aan: 
toonen „ dat de Natuur geen Kenmerken van 

Geflagts- onderfcheiding tusfchen de Elzen ei 
Berken geopperd heeft. 

Door geheel Europa, van Lapland tot in 
Spanje, komt dit Geboomte voor : hoewel men 

de Gryze Els, met ruige Bladen, meest op de 
Gebergten of drooge Landen; ä gladde, groe- 

S ne « 
& AL DEEL, III, STV 
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ne, kleverige op vogtige plaatfen aantreft, Dus 
bevondt LiNNaus de eerfte alleenlyk in de 
Laplandfche Wildernisfen ; de laatfte in de laa- 
ge deelen van. Sweeden, In Ooftenryk , aan 
den Donau, nam KRAMER ze beiden waar ; 
zo ook GMELIN door geheel Siberie, en om- 

ftreeks Dantzik vindt men groote Bosfchen 
van Elzen. In Pruisfen groeijen zy zo zwaar 
als Denneboomen. In onze Nederlanden komt 
de gewoone Els overal op broekige plaatfen en 
aan de kanten der Wateren als ook in de Ri- 
vieren voor : de ruige vindt men ín de Zalli- 
ker - Waard en elders. Men noemtze in ’* Ita- 
liaanfch. Alno „ in ’t Franfch Aulne , in ’t En- 

gelfch Alder -tree , in ’t Hoogduitích Zrlen- en. 

Ellernbaum, De Sweeden noemenze All, Alder 
of Ulra , de Laplanders Leipe , op Gothland 
Arre. 
De Bladen zyn; in de Noordelyke Landen, 

gebruikelyk tot Schaapen - Voeder. De Lap- 
landers kaauwen den binnenften Bast, en met 
het roode Speekzel , dat daar van komt , be- 
ftryken zy hunne Beeften « Vellen , welke ’er 
rood van worden. Dus hebben zy hunne Schoe. 
nen , Broeken , en al wat van kaale Huiden 
gemaakt is, rood. Men kan van het aftrekzel 
van de Vrugt der Elzen goede Inkt maaken met 
Koperrood , en met den Bast wordt het Leder 
zwart geverwd. De Bladen, in Pap opgelegd, 
zyn tot verdryving van Gezwellen aangeprees 
zen geweest. In de Alpifche Bergen geneest 

men s 
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_ den dek middel „van een Bve in gedroog- ren 
XIX. 

de en heet gemaakte Elzen-Bladen, welke ook Hoorp- 

zeer goed is voor de Jicht, Borerrus heeftSTUE 
reeds aangemerkt , dat de Bladen , op die of 
dergelyke, manier „ Zweetdryvende zyn. Som. 
migen willen, dat in het Hout geen Weeeglui- 
zen nestelen (*): anderen dat men met de Bla. 
den de Vlooijen kan verdryven, De Wortel, 

_ van dit Water beminnende Gewas ; is een goed 
openend en verwarmend Geneesmiddel. Van 
het Hout, of van den uitgeholden Stam , wer: 

den oudtyds Schuiten gemaakt (+), en tis ze- 
ker, dat men in fommige deelen van Europa 
daar toe Elzeboomen van genoegzaame grootte 
en dikte vindt. Houten Pompen plagt men ‘er 
veel van te hebben. Dus kunnen ’er ook Plan- 

ken, Ribben en Paalen, van allerley dikte, van 
gezaagd worden ; doch ten dien einde moet dit 
Hout eerst in ’t Water gelegen hebben, en op 
den behoorlyken tyd gekapt zyn, De Knoess- 

ten geeven ongemeen fierlyk geaderde Plank. 
jes, en het vermolmde Hart ie goede ‘Fons 
tel; Veelerley Gereedfchappen Worden ‘er van 
gemaakt: het dient voor de Draaijers en ande- 

re Werklieden , doch inzonderheid tot Paalen , 
die ondet Water byna onverganglyk zyti,. Op 

zodanige Paalen is, zo men verzekert „de gehee« 
An lé 

0) Breslauer Natur- Gefihichten, Aug. 1721. p. 171. á 

__(H) Qui dabiis aufus committere Fluêtibus Alnum. CL At- 
PIAN. Tanc Alnos primum Fluvii fen(ére cavatas. VRG, 

S 9 
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U, le Stad Verietie , die rondom in ’t Water ftaat ; 
AFDEELe gevestigd. 
Hoorpe 
STUKe M or use Moerbezie - Boom. 

Dit Geflagt, mede tot de Viermannigen bes 
hoorende onder de Eenhuizige Planten , heeft 
zo wel de Mannetjes als de Wyfjes- Bloemen 

zonder Bloemblaadjes. In de eerften is de 

Kelk eenbladig in vieren gedeeld; in de laate 
ften vierbladig met twee Stylen, een Vrugtbe« 
ginzel uitmaakende , dat Bezie-achtig wordt, 
of een famenhooping van Schub - achtige Be- 
ziën, welken ieder een enkel Zaad bevatten. 

Zeven Soorten komen ’er in dit Geflagt voor „ 
waar van de meeften in Indie huisvesten , doch 

onder welken ook onze gewoone Moerbezie= 

Boom behoort, als volgt. 

jb (1) Moerbezie - Boom, met fcheef Hartvore 

B mige gladde Bladen. 

Witre. 

De Witte Moerbezie- Boom wordt hier be. 
doeld, dus genaamd om dat hy Witte Vrugten 
draagt. Zulks evenwel heeft , zegt men, ook 

In 

(1) Morus Foliis oblique cordatis levibus. Syst. Nat. 
XII. Tom. IJ. Gen. ross. p. 623. Weg. XIIL p. 710. Hort. 
Cliff. aar. Hort. Ups. 283. ROYEN Lugdbhat. 211. DAuis. 
Paris. 290. Morus Fruêu albo. C. B. Pin. 459. TOURNF. 
Jnft. s89. Morus candida. Don, Pempé, 810. LOB, Jeon. II, 
196. Dop, Kruidb. 1267, 
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in de Gewoone plaats, wanneer dezelve opeen, «He 
witten Popelier of Abeelboom ge-ent is: want“ "penee 
deeze Boomen laaten zig op allerley Ooftboomen Hoorn- 
niet alleen , maar ook op Olmen , Karftenge- STUK. 
boomen en anderen Enten, De Witte, niet. Joerheme: 
temin , dien men gewoonlyk dus noemt, is 
een byzondere Soort, oirfpronglyk in Europa 
vreemd, Hy groeit in China overvloedig en 
dient aldaar tot Voedzel voor de Zydewormen , 
welken de Chimeezen, als bekend is , en andere 
Natiën aan de Vaste Kust van Indie, in me- 
nigte voortteelen , om Zyde te bekomen voor 
hun Gewaad en Optooizel , als ook tot verzen« 
dinge buitenflands. 

Gedagte Moerbezie- Boom , aldaar genaamd 

Sang of Ti Sang , wordt van de Chineezen al 
leenlyk tot den Zyde- Teelt , en niet om de 
Vrugten ‚ nagehoudene Om díe zelfde reden 

heeft men , in. Italie en Vrankryk, een menig- 

te van deeze Boomen aangekweekt , ja zelfs 
in de Zuidelyke deelen van Noord - Amerika , 
en in Sweeden. Men vindt, in de Verhande- 
lingen der Koninglyke Societeie van Londen, 
aangetekend, dat een eenig Man, in Virginie, 

_op zyn eigen Land, tienduizend zulke Moerbes 
zie - Boomen geplant hadt, hebbende bovendien 

een Akker met Zaad van Moerbeijen bezaaid , 

waar op zy zo digt als Koorn opgroeiden , en 
in plaats van Haagen van Kruisbesfen en Berbe- 
tisfen , hadt hy dezelven van Moerbeziën , daar 

men de Bladen tot Voeding der Zydewormen 

S 3 flegts 
IL, DEEL, III, STUK, 
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flegts behoefde af te fcheeren. In Sweeden 
zyn zy, door den Heer TRIEWALDs nu 
omtrent veertig Jaar geleeden, ook ingevoerd, 
en federt zone vermenigvuldigd ‚ dat men 
’er ook hope hadtop een goeden Zwde-T eelc(*I 
De Witte Moerbezie - Boom heeft de Bladen 

glad, glanzig en helder groen; de Schors is ook 
veel effener en lichter van Kleur , dan in de 

gewoone , en de Vrugten, als gezegd is, wit 
of bleek, en wel zoet, dach laf van Smaak, Men 

kweektze derhalve niet om, de Vrugten aan , Diets 
tegenftaande zy harder van natuur zyn , vers 
draa gende niet alleen de Winterkoude ‚ maar 
ook allerley befnoeijing beter, en geevende de 
Bladen vroeger in ’t Voorjaar uit, dat in de 

kweeking der, Zydewormen een groot voordeel 
is, Ook zyn zy juist niet gezet, op een vet- 
ten Grond. , grocijende zo hoog als de Olmen , 
wanneer menze daar toe tyd van Leven geeft. 
De Zyde van de Zy ywormen die men met der- 
zelver Bladen voedt , is fyner , dan van de 
genen, die gevoed. Worden met gewoone Moer. 
bezic= Bladen, 

(e) Moerbezie - Boom met Hartvormige ruu- 
we Bladen, | 

(*) Zie het 1. DEers XI. STUK van -decze Narvariyke 

Hiflarie , Lladz. s36, & Stokboln/e Werhand. VIL. Band, 

bladz. 24, enz. 

(2) Merus Foliis cordatis fcabris. Syst. Nat. XIL Peg. 

XE 

Pets 

\ 
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Deeze wordt gewoonlyk de Zwarte genoemd, IL 

in’ Latyn Morus nigra of ook wel celfa „ dat FEDETLe 
js de hooge ‚ in vergelyking , niet met den vöort--Hoorp- 

gaanden „ maar met de Braamboozen, die ook TUE 
é ‚ Moerhezies 

den naam van MMorus gevoerd hebben, wordene ‘Boor, 

de dan Mora basfa geheten. Verkeerdelyk heeft 
men, derhalve, in de Winkelen , de Moerbeijen 

Mora Cell , als naar den grooten Geneesheer 
der Romeinen, getyteld, De Griekfche naam, 
van deezen Boom , ís Moros , de Italiaanfche 
Moro , de Franfche Meurier , de Engelfche 
Multerry- Tree en de Hoogduitfche Maulbeer- 

baum. Het Hebreeufch woord Bak is dus vere 

taald, en men vindt gewaagd van een Dal van 

Moerbezie- Boomen, ’t welk door te gaan een 
ftaat van bekommering zou uitdrukken. Ten 

minfte: blyke ’er uit, dat zy in de laagte groci- 
den, in ’t Beloofde Land (*). 

De Moerbezie-Boom wordt zinnebeeldig 
genoemd de Boom der Wysheid of de Wyste 
der Boomen ; om dat hy , als verftandiglyk , 
zig met de uitbotting niet verhaast , maar den 

4 Zoe 

XIL. Moret. Cliff. aar. Hort. Ups. 283. fat. Med. 422, 

ROYEN Zugdbat. 211. DALIB. Paris. 290. Motus Fru&u 

nigro. C. B. Pin. 459, Morus, Don. Pempt. 810. DOD. 

Kruidh. 1267. LOB. Icon. II, 196. TOURNF. Jnf?. 539. 

(*) Pfalm. LXXXIV. Vers 7. Nog nader zou dit blyken uit 

1 Ghron, XXVII. Vers 28, volgens gedagten Sweedfchen Heer 

TRIEWALD (Zie Stokbolms. Werh, VII. Band, bladz. 197.) 

maar-mmen vindt aldaar een ander Woord , ’t welk Sycomert 

ef Wilde. Vygeboomen vertaald is. & Sa 

ML, DEEL III, STUK, 
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Ï. Zomer afwagt en dus zyn Loof'befchut voor 
ArpEEL, de Voorjaars- Koude (*). Dit maakt ook, dat 
Hoorp- hy dan zeer fchielyk groent. Hy-wordt; door. 
STOK den tyd; eene groote Boom, kunnende , wan- 
flike neer. hy op een luuwe plaats ftaat, of tegen, 

een Muur geplant is, den Vorst van onze. 
Gewesten uitftaan ; doch-anders: gebeurt het 
dikwils , dat zv of ten deele of ‘geheel dood. 

vriezen in een harde. Winter. Nu vyfentwintg 
Jaar geleeden heeft menzereerst in de ‘Noorde=. 
Iyke- deelen van Vrankryk. zodanig vermenigvul- 
digd „ dat de Sweedfche Ryksraad S cHEF FER 
op een Landgoed ‚den Marfchalk. van. Belle- 
Ísle toebehoorende. , niet ver van Parys, meer: 

dan vierduizend Moerbezie - Boomen: vondt „ 

zynde wel nog zeer jong , doch met welker. 

Bladen men zo veel Zydewormen gevoed hadt ; 

dat in ’t jaar 1751, voor dien Marfchalk , tien, 

Pond Zyde daar van gewonnen ware ({). 
Om de Boomen, ten dien einde, veel Bla-. 

den te doen. geeven , worden ’er., wanneer zy: 

vyf Voeten hoog zyn, de Takken afgefneeden. 

Men laat ’er maar drie of vier.aan, die. tot vier. 

Duimen afftands van den Stam zyn ingekort. 
Het volgende Jaar fhydt men, in de Voortyd, 

| de. 

(*) Morus fapientisfima Arborum dicitur. PLIN. Hift. Nat. 
Libr. XVI. 

(4) Stokholms. Verhand. XV. Band, bladz. 287. Men zegt. 
in het Vertoog dien aangaande niet, of dit Witte dan Zwar- 

te Moerbezie- Boomen zyg. 
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de Takken wederom ten deele af , en dit moet IE 
jaarlyks gefchieden , tot dat zy agt Jaaren be- en 
reikt hebben : vervolgens befnoeit menze flegtsHoorp- 
om het derde Jaar. Driemaal ’s Jaars moet deSTUEe 

Aarde, rondom den Stam, met Houweelen of tere 
met de Spade geroerd of omgefpit worden. 
Men mestze, in de Herfst, met Stroo en Mest, 

met verrotte Boombladen „ of ook , gelyk in 
de Zuidelyke deelen van Vrankryk PNT 5 
met het overblyfzel der uitgeperfte ‘Druiven. 
Dit wordt twee Duim dik over de Wortels heen 
gelegd. 

_DeGeftalte der gewoone Moerbezie - Boomen 
is iedereen bekend. Zy hebben den Stam en 
de Takken veelal krom , knoeftig , met een 

iuuwe Schors: de Bladen zyn Hartvormig , 
aan de kanten fcherp getand , donker groen , 
dik, flyf , en ruuw van Oppervlakte. De 
Takken zyn broofch , waaijende ligt aan fluks 
ken : weshalve men deeze Boomen op luuwe 
plaatfen dient te planten. Tegen een Muur 
groeijen zy zeer weeldig , en bekleeden dien 
niet alleen fierlyk , maar draagen dus ook zeer 
veel Vrugt, Somtyds, echter, vindt men dee- 

ze Boomen , inzonderheid wanneer zy oud 
worden , alleenlyk beladen met zogenaam- 

de Loerbeziën, of enkel Mannelyke Bloemen, 
en dus wordt zelfs , door den fchranderen en 

naauwkeurigen POoNTEDERAs van eenen gee 
woonen Moerbezie - Boom , die onvrugtbaar 

Ö 5 is, 
Is DEEL, IIIe STUKS 
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u. is, gewag gemaakt (*). Buiten twyfel zal die 
AFDEEL: Autheur zulks wel onderzogt hebben, en in een XI 
Hoorp- Land, gelyk Italie , alwaar duizenden van dee- 
STUK. ze Boomen zyn, was daar goede gelegenheid 
Hoerbezieroe. Sommigen willen, dat ‘de Witte onvrugt- 

baar zyn zouden , doch daar van hebben wy het 
tegendeel gezien. ’t Is ondertusfchen waar , 
wanneer de Boomen zodanig befnoeid wor- 

den , om veel Bladen te geeven , dat ’er dan 
ook dikwils weinig Vrugt aan groeit; waar ome 
trent de Moerbezie - Boomen zeer kiefch zyn. 
Onze Ridder hadt altoos, in de Witte, op den 
zelfden Stam „ en aan de zelfde Takjes, Man- | 

nelyke en Vrouwelyke Bloemen , welke laatften 

de Vrugtbeginzels zyn , waargenomen , doch 
de Zwarte merkt zyn Ed, als tweehuizig aan (4). 

De Vrugten , gemeenlyk Moerbeijen ge- 
naamd „ hebben „ als bekend is , wanneer zy 

zwart en dus wel ryp geworden zyn, een zeer 

aangenaame Smaak , en, wat ’er ook fommigen 

van gezegd hebben, eene verfrisfchende, ver« 

fterkende en verkoelende hoedanigheid, Zw- 
lesfchen den Dorst, herftellen den Appetyt, en 
maaken Afgang, mids men ze voor den Maal- 
tyd nuttige. Van dezelven wordt een Syroop 

en 

(*) Morus vulgaris fterilis. PONT. Anth. 224. 

(Ì) In hac Arbore ({cilicet Moro alba ,) femper Florung 

Racemos alios Masculinos , alios Foemininosobfervavi in eadem 

Planta et Ramulo , nec unquam Mas aut Foemina Arbor {o- 

lam. Hort. CHf. De Morus vulgaris noemt zyn Ed, in Spip 

Plant. Ed. II. Dioika. 



ME ON: OT KE) A 283 

en Konferf gemaakt, die zeer lekker zyn, IL, 
geevende aan Drankjes , door haar Bloedroode S5DEFE 
Sap, een fterke Kleur. De onrype , roode , Hoorp- 
Moerbeijen , niettemin, zyn in de Apotheeken STUKe 

van meer gebruik, doordien zy verkoelende te- pel 

vens fterk famentrekken , en dus tegen Ont- 
fleekingen dienen van den Mond en Keel, in 
Gorgeldranken. Nog groen zynde, gedroogd , 
en in Poeijer ingegeven, floppen zy en ftem- 
pen de overmaatige Ontlastingen : ja dienen 
zelfs tegen den Bloedloop. De uitbottende 

groene Knoppen zyn, op de zelfde manier in- 
genomen , een hulpmiddel vcor het Graveel, 
De Bladen van deezen Boom geftampt , en 
als een Pap met Azyn opgelegd , geneezen 
fomtyds de Plekken , daar men zig ‘gebrand 
heeft. De Schors der Wortelen is tegen den 
Lintworm , wanneer men het Aftrekzel daar 

van, op een nugteren Maag, inneemt, aange. 

preezen. Van den Bast deezes Booms kunnen 
Touwen gedraaid en Stoffen geweven worden, 
Het Hout , dat geel en hard is, kan men tot 

Werkhout gebruiken , ín plaats van dat der 
Ypen., Het heeft dit voordeel, dat ‘er geen 
Weegluizen of ander Ongediert in neftelen, 
zo men verzekert. 

__(3) Moerbezie- Boom met gepalmde Bladen 
Stekelige Vrugten. Morus 

Papyrift- 
rd, : 

_{3) Morus Foliis palmatis, Frukibus hispidis. Sysr. Nat, Papier- 
XII boora. 

HL. Deer. III. STUKe 
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De Japanfche Papierboom , behoorende tot dit 
Geflagt , maakt deeze Soort uit. Zy noemen 
em Kaadfi , wordende van KaármPrER al- 
dus befchreeven. », Uit een Hoûtigen fterk 
s gearmden Wortel ftygen verfcheide regte ; 

‚‚ dikke , effene , Stammen , die een verten , 

‚, dikken , taaijen Bast hebben , van buiten 
‚> tuuw , van binnen glad. Het Hout ís broofch , 

‚, bekleedende een groot , week , Hart, De 

‚‚ Looten zyn vet en eenigermaate Wollig , uit 
s, den groenen donker paarfch. De Bladen, 

>, aan dezelven ongeregeld geplaatst , hebben 
„> lange, ronde, Haairige Steelen : zy zyn ge- 
» fmaldeeld in drie of vyf Kwabben , die ieder 
» Op zig zelf gelyken naar de Bladen van Doo- 
‚> ve Netels , zynde aan de kanten fterk ge- 
> tand , vlak , dun , ruuwachtig , van boven. 

> denker , van. onderen helder groen. Afge- 

> plukt zynde verdorren zy , gelyk ook de dun- 
‚ne Takjes of Looten , zeer gezwind. Van. 
… onderen hebben zy dikke Ribben, en Zyn. 
‚ bovendien fterk geaderd. De Vrugten uit de. 
„, oxels der Bladen , digt naar de enden der 
‚… poten tOen In de Maanden Juny en July 

‚ voortkomende , op korte Steeltjes, zyn rond, 
„‚ grooter daneen Erwt, met donkerpaarfch Haair 
‚, bezet , en uit zeer kleine langwerpige Kor- 

motels. 

\e 

XIL Vee. XIII. Morus fativa Foliis Urtice mortur, Cortí- 

ce Papyrifera. KAEMPF. Amon. 471. T. 472. Motus &c, 

Japanfche Papierboom, SEB. Jab. I. p. 44. T. 28. fe 1. 
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3, tels famengefteld , van Kleur eerst gtoen , II. 
„typ wordende donker rood, en een zoet Ae 
), Sap inhoudende. Of ’er nde Katjes voor-Hoorp- 

s af gingen, hadt hy niet gezien” behal: 
‚ Deeze Boom wordt in Japan, op de Bêrg- tn î 

‚Akkers „ van Stek geteeld , dat in ’ kort 

s Wortel fchiet , en middelerwyl verdort , 

8 > geevende de Stoel verfcheide Looten uit , 

‚ welken , na een Jaar verloops , een halven 

s Arm dik geworden , men affnydt tot het maa- 

… ken van dat dunne Papier der Japoneezen 
‚ Onder den naam van Papier van Boombast by 
„> Ons bekend en aan de Haairachtige Vezelen , 
2 die ’er in zyn , kenbaar. Het is taay , kuns 

„, nende , wanneer men het in malkander draait ; 
ss tot Banden gebruikt worden. Het ruuwfte 
s, dat van eenen Wilden Heefter wordt ge. 

maakt, neemt men tot het inpakken van 

3, Koopwaaren ,gelyk by ons het Graauw of Pake 

9 Papier. De Hoofdf{tad van Syriga verkoopt 

„, Papier van dien aart , dat dikker en wonder 
 fterk is, fierlyk befchilderd en zo groot als 
2 genoeg is tot een Kleed, zynde hetzelve zo 
ss famengepakt, dat men het voor Katoere of 

s> Zyden Stoffen zoude aanzien, De Siammers 
„> maaken hun Papier , zo zwart als wit, beiden 

„> Fuuw , ook van den Bast van zekeren Boom, 

„> daar zy met een foort van Potloods- of Aarde 
‚> Pen op fchryven , niet met een Penfeel, ge- 

ss Iyk de Japanners en Chineezen, Deeze laat- 

s» ften bereiden, zo wel als die van Tonquin , 
hun 

IIe DEEL, III, STUKe k 
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U. … hun zeer dunne Papier , dat eene bleek geel. 
ARDEEL, achtige Kleur heeft, van Katoen, of ook van 
Hoorp- „, Boomachtig Riet, Bamboes genaamd. Voor - 
STUK.’ overige is dit Papier van Boombast by de 

s, meefte Índifche Volkeren , beooften de Gan- 
>, ges, in gebruik.” 

iv. (4) Moerbezie= Boom, met Hartvormige , van ” 

eg onderen ruige Bladen en Rolronde Bloem- 
Virgini- katten. 

fche. 

Waarom deeze de Roode genoemd wordt 4 
“daar hy de Vrugt zwartachtig paarfch heeft s 
gelyk de gewoone, verftaa ik niet, Ten mine 
fte getuigt de Heer CLAYTON ’er dit van; 
zeggende dat de Bladen zeer groot zyn , en naar 
jonge Vygebooms - Bladen gelykende. Pru- 

KENETIus noemt het een Pirginifchen Boom 

met Moerbezie- Bladen. De Katten zyn van 

dikte als een Schryfpen en twee Vingerbreed 
lang, verfchillende dus aanmerkelyk van die der 

andere Soorten. 

Y, (5) Moerbezie= Boofn „ met langwerpig ovaae 
naied. 

Be le; 
che, 

(4) Morus Foliis cordatis , fubtus villofis , Améntis cylin- 
dricis. Syst. Nat. XIL. Peg. XIII. M. Fol. fubtus tomento- 

fis, Amenris longis dioicis. GRON. Virg. 146. Moritolia Vir- 

ginienfis arbor &c. PLUK. Alm. 253. T. 246. fi 4. 

(5) Morus Foliis ovato- oblongis , utingae equalibus inzs 
aualiter ferracis. Fl. Zeyl. 337. Morus Indica, RuMPn. det. 

VIL p. 8. T. 5. Tinda - Parua. Hort. Mal. 1. p. 37. T. 49 

Betule {pecies &c. BuRM. Zeyd, 49, BURM. FJ. Ind, 195, 
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de , wederzyds gelyke Bladen, die ongely- WW 

ke Tandjes hebben, AFDEEL 
XIX, 

Hoorp. 
Deeze kwam by HERMANNUS voor alssrTuK. 

een foort van Berkeboom, en inderdaad de 
gelykenis van den Tinda Para van Malabar , 
zo wel als van den Oostindifchen Moerbezie- 
Boom by RuMrPHius, is zodanig, mids dat 
men begrype deezen het Wyfje en de anderen 
Mannetjes geweest te zyn. Dusis deeze Boom 
dan cok Tweehuizig, gelyk onze gemeene 
Moerbezie « Boomen. Hy heeft een regten , 
dikken, doch geen hoogen Stam, bekleed met 
een Sappige Schors , die uit den bruinen en 
graauwen gemengd is, en, als men ’er in kapt , 

dan loopt ‘er een kleverig Vogt uit, als Melk- 
wey. De Bladen, die op lange Steelen ftaan, 
gelyken veel naar onze Moerbezie- Bladen. De 
Vrugten komen zonder Katjes of Loerbeziër 
voort ‚ zynde bezet met kleine Haairtjes: zy 
gelyken veel naar onze Moerbeijen, hebben- 

de omtrent de grootte van een Hazelnoot. Eerst 
zynze wit, dan rood en worden eindelyk zwart, 
als wanneer zy een lekkere Smaak hebben, en 
Sappig zyn. De Bladen van deezen Boom 
worden ook als Moeskruid gekookt en gegeten 
van de Indiaanen. De Sineezen op Ambon , 
zegt RuMPHIUS, hielden hem voor den zelf: 
den Moerbezie . Boom, als waar mede de Zyde- 
wormen , in hun Land, gevoed worden. 

6) Moere 
IM, Daar, IL Srus, (6) 4 
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JL (6) Moerbeziea Boom, met langwerpig ovâd: 
ADE le , wederzyds gelyke Bladen, die gelyke 
Hoorp- Tandjes hebben. 
sSTUKe \ 

„YE. By Afoph groeit deeze, die veel naar den 
Tartati- Ooftindifchen gelykt, doch de Blad- en Vrugt- 

che. fteeltjes langer, de karteling der Bladen duide- 
lyker heeft en Vrugten even als de gewoone 
of Tweede Soort, Zy komt ook voor, op de 
onder loopende Landen aan de Rivieren Wol. 
ga en Tanais: zynde deeze Soort tot Voedzel 
der Zydewormen zeer uitmuntende „ volgens 
den Heer FORSTER: 

sn RD Moerbezie - Boom met langwerpige Blá- 
. den, die aan de eene zyde langer zjn 5 

t i= f 8 j 

tg … en enkele Doornen in de Oxelen. 
Boom. 

In de Westindiën, in *t byzonder op Jamai- 
ka, groeit een Boom, wiens Hout, onder dert 
naam van Fuftick- Wood by de Engelfchen be- 
kend , om de Wol geel te Verwen gebruikt 

wordt, 

(6) Morás Foliis ovato - oblongis,; uttingue equalibus ; 
equaliter ferratis. Syst, Nat. XII. Veg. XIII. 

(7) Morus Foliis oblongis, ba hinc produêtioribus ‚ Spinis 

axtlaribus folicariis. Syst. Nat. XII. Pig. XIII. Morns lace 

tescens; Foliis oblongis &c. BROWN. Fam. 339. Morus Fruc- 

tu viridi &c. SLOAN. Jams. 128. Hifl. 0. Pp. 3: T. Yss. f: 

Ie Raj. Dendr. 14. Morus qux Tataiiba. PLUM. Je. 199. Ts 

zo4. Zanthoxylum aculeatum &c. PLUK. Alm. s96. T. 239. 

f. 3. Fullick- Wood, Raj. Dindr. 666. Tatai-iba. MARGGR, 
Bras, 119, 
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wordt, Ray zegt, dat, deeze Boom de zelfde IL 

is met de Tutaliba of Tataiiba der Brafiliaanen. in 
Dit is een Boom ‚ die een Afchgraauwe Schors Hoorp- 

en het Hout van binnen Saffraankleurig heeft ;STUK- 
de Bladen fpits en Zaagswys getand, naar die Nt 
der Berkenboomen eenigermaate gelykende „goon, 
aan de Takken hier en daar geplaatst. Dezel- 

ve draagt een Moerbezie « achtige Vrugt, die 
rond is, uit veele Korrels famengefteld en bleek 
van Kleur, bezet met bruine , niet zeer lan- 

‘ge, Draadjes. Deeze Vrugten worden aldaar; 
als by ons de Moerbeziën of Braamboozen , 
‘t zy op zig zelf alleen, of met Suiker en 
Wyn gegeten. Het Hout is zeer hard en duur- 

zaam „ zo in t Water, als in de open Lugt; 
altoos groen „ doch geevende door ’t kooken ; 
wanneer het oud is , een fchoon geele Kleur. 
Hy groeit in de Bosfchen, voornaamelyk aàn 
de Zee - Kust. | | 

___Door SLOANE worde de Westindifche 
Boom ; die het gedagte Geele Verwhout 
geeft , afgebeeld , en Browne ftelt hem 
voor ; onder den naam van Melkgeevende Moers 
bezie - Boom, met langwerpige gefpicfte Bladen ; 
aan de uitwaardfe kanten meer uitgerekt, en 

het Hout Citroenkleur. De Heer JacQurnN 
befchryft deeze Soort, door hem in groote Bos- 
{chen by Karthagena en op veele Karibifché 
Eilanden waargenomen, als volgt. 

„> Het is een hooge valde Kroonboom, ges 

, heel vol Melk, die eenigszins Lymerig is en 
FE „… Zwá- 

Us DEEL: III, Srums 



000 EENHUIzZIGE BooMEN, 

Stokvifth- 
3 out= 3 

Boon. 

FE) 

29 

39 

EE) 

5 

23 

Zwavelkleurig. Het Hout is geel en dietít 
tot verwen, In de Oxels zitten Elsvormige 
enkelde Doornen, doch die men dikwils aan 

‚> geheele Takken mist. De Bladen zyn lang- 
werpig ovaal , gefpitst, getand, wederzyds 

glad, geaderd, aan de eene zyde van agteren 

korter „kort gefteeld , van verfchillende groot- 
te, De Mannetjes hebben enkelde hangen- 
de Katten , van twee of drie Duimen lang « 
De Wvyfjes- Kogelronde Schepzels , die 

groenachtig zyn, op korte Steeltjes, Tus- 

fchen de Vrouwelyke Bloemen , uit welken 
deeze Schepzels zyn famengefteld , heb ik 
eenige Kafachtige Lighaampjes waargenomen ; 
zynde misfchien verdrukte en uitgedroogde 
Bloemen. De Mannelyke hebben vier Meel- 
draadjes, en dubbelde Meelknopjes, die by 
de uitftrekking van de Draadjes al het Stuif- 

meel Veerkragtig uitwerpen: de Vrouwelyke 

hebben een enkelen Styl met een fpicfen 
Stempel. De Kelk is in de eerften in vieren 

gedeeld, in de laatften vierbladig, Altoos is 

deeze Boom tweehuizig. De Vrugten, die 
uit den groenen geel en zoet zyn, worden 

van de Vogelen bemind. Het Hout, dat de 
Spaanfchen Morita , de Hollanders Stokvifch= 

Hout noemen, wordt naar Europa, ten dien- 

fte der Verweryën , afgefcheept.” 
Gedagte Heer oordeelde byna, dat deeze en 

de Morus tinétoria van onzen Ridder de zelfde 

Boom waren, ontftaande mooglyk de ruuwheid 

der 

\ 
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der Bladen , zegt hy, zo dezelve plaats heeft, Af 
uit het werfchil van Grond. De Heer Mir AFpEEE 
LER, naamelyk , maakt gewag van twee Soor-Hoorps 

ten, waar van de eene de Bladen ruig heeft „STUK 
en daar toe was de onze betrokken. Deeze 
Soort is dan zo wel tweehuizig als de gewoone 

Europifche zwarte Moerbezie- Boom , die ook 

Melk uit zyne Bladen en Bladfteelen uitgeeft, 
De Engelfche naam Fuflick-Wood zal waar- 
fchynlyk van den vunfen Reuk , die ’er-den 
naam van Stokvifch- Hout aan heeft doen gees 
ven, afgeleid zyn. 

GUETTARD A 

De benaaming zal zien op den Franfchen Heet 
GurrTTARD, door zyne Werken en Vertoo= 

gen inzonderheid in de Kennis der Delfftofen 
vermaard zynde. 

De Geflagts- Kenmerken beftaan daar in, dat 
‚de Bloemen, zo wel de Mannelyke als de Vrou- 

welyke , een Cylindrifchen Kelk hebben en eene 
Bloem , welke in zeven Slippen is verdeeld, 

gynde Trechterachtig. De Stamper is enkeld: 
de Vrugt een drooge Pruim, 

De eenigfte Soort (1) ; zo wel in Oost- als qe 
n Ae Le d den b Guetvardà 
in Westindie voorkomende „ voert den bynaam speci. 

} van Sierlyke; 

(1) Guettarda. Syst. Nat. XII. Gen. ro64. p. 628. Veg. 

XIII. p. 715. Halefia arborescens &c. BROWN. Pam. 205: 

EF. zo.f. 1. OsB. Reize. p. 275, 359. BURM. Fl, Ind, zoo. l, 205: 

ee 
IL, DEEL, UI, STUK, 
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van Speciofa, wegens haare Sierlykheid. Brow- 

“NE, die dezelve op Jamaika vondt , hadt ’er 

den naam van Boomachtige Halefia, met rond- 

achtige van onderen verzilverde Bladen,aan ge- 

geven. OsBEcK nam ze op Java waar, als 

een Takkige Boom, met welriekende Bloemen, 

Dezelve heeft de geftalte van de Hernandia „ 

zegt LinNmus, en zeer groote ovaale of 

Spatelvormige Bladen , die gefteeld zyn en ge-. 

heel effenrandig. De Bloemfteeltjes hebben 

dubbelde Pluimen van Mannetjes Bloemen , die 

Trechterachtig zyn , met zeven Meeldraadjes, 

en de Vrouwelyken zyn byna van de zelfde fi- 

guur ‚ doch hebben een Draadachtigen Styl. 

De Vrugt is rondachtig , uit zes groote Houti- 

ge Zaaden famengefteld. 

Q ve Reus. Eikeboom, 

Die Geflagt en eenige volgende behooren 

tot den Rang der Veelmannigen. - Voorts zyn 

de Kenmerken , dat de Mannetjes - Bloemen 

een byna vyffneedige Kelk hebben en van vyf 

tot tien Meeldraadies : de Wyfjes - Bloemen 

een eenbladige , onverdeelde , rauwe Kelk en 

van twee tot vyf Stylen. & Het Zaad is een 

Eikel. 

‚ Het bevat veertien Soorten , onder wel 

ken de volgende de eerfte is : naamelyk 

Cr) ER 
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(1) Eikeboom met Lancetswyze , effenrandi- Il 

ge, gladde Bladen. ARDEEES 

Hoorp. 
iden deeze bepaalingen is door den Heetsrux, 

GroNovrius voorgefteld , de Eik of liever _L 
Groen = Eik van Maryland , met een lang , fmal, pii 

Wilgen - Blad, van Ray, dat is de Eik met pradige 
Vlas- of Wilgen- Bladen van BANISTER s 
waar van de Bladen, volgens de Waarneeming 
van CLAYTON, in een zagte Winter dikwils 

niet afvallen. Hier toe wordt in de eerfte plaats 
betrokken , de Eik met Wilgen - Bladeren van 

CaTeEsBY , die week van Hout is, eu in Vir- 

ginie de Bladen vallen laat , doch in Karolina 
dikwils behoudt : ín de tweede plaats, de altyd 
groene Eik met fmalle Bladeren van dien zelf- 
den Autheur. Deeze heeft zeer hard en taay 
doch tevens grofdraadig Hout : het wordt een 

zeer hooge Boom ‚ maar krom van Stam, aan 
de Zoute Moerasfen. Op hooge plaatfen groeit 
hy regt. De Eikels ftrekken tot Voedzel aan 
de Indiaanen. In de derde plaats komt hier in 
aanmerking de Laage Eik, met korte Wilgen- 
Bladeren , die gemeenlyk een laage Boom blyft , 

2TOCi= 

(1) Querzus Foliis lanceolatis iateperrimis glabris. Sat. 

Nat. XII. Gen. ro7o. p 629. Weg. XIII. p. 716. Q. five 

Ilex Marilandica Folio longo angufto Salicis. Ray. Dendr. 8, 

CATESB. Car. 1. T. p. 16. B, Q. fempervirens Foliis ob- 

lengis non finuatis. CAT. Car. 1. T. p. 17. 9, Quercus 

humilis Salicis Folio breviore. CAT. Car. 1. T. p. 22. SE= 

LIGM. Vog. I. Band. Pl. 32, 34 & 44. 

\II. DEEL: III, STuK. 
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grocijende van zelf op dorre magere Gro nden 

Alle deeze Verfcheidenheden heeft CATE s- 

BY in Afbeelding gebragt, 

(a) Eikeboom met Lancetswys’ ovaale effen- 
randige , gladde Bladen. 

Op fommigen van de Molukkifche Eilanden 
groeit een Boom, die in Vrugten en Hout onze 

Eiken veel gelyke, doch geenszins in de Bladee 
ren, welke meer overeenkomst hebben met die 

der Citroenboomen. Deszelfs Stam is regt, 
hoog en taamelyk dik; de Schors doorgaans efe 
fen en graauw :de Takjes en Looten ftaan meest 

overend , tegen de natuur der andere Eiken: 
de Vrugten zyn korter en dikker dan andere 

Eikels; ook harder van Schaal en hebben van 
onderen een Kuiltje, Van de Varkens wotden 
die met Smaak gegeten. Het Hout is vezeli- 
ger, doch hard, en tot Timmerhout, zelfs voor 

zwaare Vaartuigen , bekwaam. Het wordt van 
de Inlanders weinig gekapt. Semmigen noemen 
hem in ’t Maleitfch , misfchien wegens de gee 
lykheid die het Hout met ons Eikenhout heeft „ 

of om dat het van. de Hollanders gezogt wordt , « 

Caju Hollanda, dat is Hollandíche Boom. 

OE 
(2) Quereus Foliis lanceolato - ovatis integerrimis glabris. 

Syst. Nat. XI. Vez. XIII. Quercus Molucca. RumPH. dezb. 

EE. p. 85. T. 56. BRM. Fl, Ind. p. 3or. 1. zor. 
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(3) Eikeboom met langwerpig ovaale onver- 

deelde , Zaagswys’ getande en gefteelde, 
IL. 

FDEELs 
XIX. 

wan onderen gryze Bladen , hebbende de Hoorns 

Schors zonder barflen. STUKe 

„Dit is de Boom, welken de Franfchen Chêne Ge 

UI. 
lex. 

verd, dat is Groen-Eik noemen, of ook Yeu-Eik- 
Je, de Spaanfchen Enzina, de Italiaanen Elice, 

’t welk naby komt aan den Latynfchen naam 
Hex. De Griekfche naam is Prinos , doch 

TrHrorPrHRrAsTUS Íchynt hem Smilax te hee- 
ten. PrriNius zegt, dat ‘er van de Mlices 
twee Soorten zyn , waar onder die in Italie, met 
het Loof weinig van de Olyfboomen verfchil. 
lende, van fommige Grieken Smilaces genoemd 
werden „ doch aldaar Agquifolie , gelykende de 
Bladen , uitgenomen dat zy niet gedoornd zyn, 

veel naar die van Hulst. 
In de Zuidelyke deelen van Vrankryk, in 

Provence naamelyk en Languedok, valt dit Ge- 
boomte veel, CrLusius nam den Jlex in 
Spanje waar, van grootte zynde als een Appel- 
of Peereboom, en befchryft hem dus. „, Aan 
»> zyne Takken, die hy breed uitfpreidt, kos 

s> men 

(3) Qwercus Folifs ovato-oblongis &c. Hort. Cliff. 448. 
ROYEN Zugdbat. 81. GOUAN. Jonsp. 491, Ilex oblongo 

ferrato folio. C. B. Pin. 424. Ilex arborea. J. B. Hif. 1. p. 

95. B. Quercus Smilax Foliis oblongo-ovatis &c. ROYEN 

Lugdbat. 81. Hex folio angufto non ferrato. C. B. Pin, 424. 

Smilax Dalech. J. B. Hif?. IL. p. ror. fig. TOURNE, Juf}. 583, 

Dop. Pempt. 329. Dop. Kruidh. 1298, 

T4 
N, DEEL, III, STUK» 
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», men rondachtigc Bladen, van boven groen, 
‚s van onderen wit ‚en in de volwasfen Boo- 

men gel heel ongedoornd. Zy vallen nooit af , 

„en hier van heeft de Boom zyn naam. Aan 
… de. enden der Takjes draagt hy langwerpige 

Kas ‚ die zig uitbreiden in geele Mosach» 
e Bloempjes, beftooven met een zeer fyn 

dan Op eenige andere afgezonderde Steel- 

tjes komen de Eikels voort , naar die der Ei- 
ken gelykende , nu grooter en langer , dan 

kleiner en korter, die fomtyds. voor de 
» Tvpheid zwart worden en zekere Gom uitgee- 

ven ‚ welke heet doch niet onaangenaam is 

van Smaak, De rypen bevatten , ín een zwart- 
achtige Bast , een vaste, zoete, witte Pit, 
zi van fommigen zo lekker geoordeeld. wordt 

te zyn als onze Karftengen en Hazelnooten, 
Hierom worden zy ook, in fommige Steden 

van Spanje, in de Maanden Oktober en No- 
vember, op de Markt te koop geveild, Dus 
heeft PriNrus niet zonder reden gezegd, 
dat men in Spanje de Eikels op Tafel zet , 
onder de Nageregten” (*). 

De andere Soort , Smilax Dalechampii ge= 

naamd , is door de ongekarrelde Bladen alleen. 
van 

9) 

21 

39 

23 

95 

(*) In ’ Vatikaan , te Rome , ftondt, volgens dien Au- 
theur, eén. lies die ouder was dan de Stad ‚ en hy {preekt 

van een anderen , wiens Stam vyfendertig Voeten omtreks 

hadt ‚ geevende tien Takken uit, ieder als een geheele Boom . 

zo dat hy zig als een Bofch vertoonde. Libr, 16. Cap, An kj 
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wan de voorgaande verfchillende „ en LInN- Á IE 

Naus merkt het als eene veranderlykheid in Reen 

deeze Boomen aan, dat fommigen getande, Hoorps 

anderen ongetande Bladen hebben ; blykende TUE: 

zulks daaruit , dat het dikwils op een en den 

zelfden Stam plaats heeft, wordende decze 

Soort , buiten de Schors, moeielyk van den 

Korkboom onderfcheiden. ‘Thans is daar toe 

ook , als eene Verfcheidenheid , de volgende 

Soort betrokken (*). 

(4) Eikeboom , met langwerpig ovaale, gul- _ rv. 

pig gedoornde , ongefteelde , van onderen E45 

Wollige Bladen, de Eikelen gefteeld. tia, 

Deeze is, onder den naam van Groen- Eik 

met rondere en gedoornde Bladen , uit het Bofch 

van Gramont , door MAGNOLIUS, in zyne 

befchryving der Planten, die omftreeks Mont- 

pellier groeijen „ voorgefteld. Anderen hebben 

er, onder de gedagte bepaalingen , insgelyks 

gewag van gemaakt, Het zal eene verbafte- 

ring of verandering zyn van de voorgaande 

Soort, 

(5) Ei 

C+) #. Qercus Gramuntia. Sp. Plant, 1413. GERARD 

Prov. 531. Zie Syst. Nat. Weg. XIIL. p. 716. 

(a) Quercus Foliis oblongo- ovatis &ec. SAUV. Afonsp. 96. 

Govan. Monsp. 491. Ilex Foliis rotundioribus & fpinefis © 

Luco Gramuntio. MAGN. Jdornsp. 140. 

Es 

IH. DEEL. III, STUK, 
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IL (5) Eikeboom , met langwerpig ovaale , on- 

en verdeelde , Zaagswys getande, van onde- 
Hoorp- ren Wollige Bladen , hebbende een Spon- 

Ge gieufe barftige Schors. 

Suber. 

Korkboom. Door dit laatfte byna alleen is deeze Soort 
van den Groen - Eik onderfcheidelyk, Zy groeit 
ook veel in de Zuidelyke deelen van Vrankryk , 
omtrent de Pyreneen, doch meest in Spanje en 

Italie, zelfs tot by de Stad Rome. De Grieke 
fche naam is Phellos, de Latynfche Suber, de 
Italiaanfche Sugaro , de Spaanfche Alcornoque, 
de Franfche Liége. De Engelfchen geeven ’er 
‘den naam van Cork» Tree aan, die met den Nee 

derduitfchen Korkboom ftrookt : hoewel de onzen 

hem ook Vlothout noemen, 
De Boom is van middelmaatige grootte ‚ dike 

ker dan de Groen- Eik , doch minder digt van 

Takken, met grooter en ronder Bladen, Som- 
migen hebben van den breedbladigen Korkboom 

twee Soorten gemaakt, waar van de eene haare 
Bladen behoudt , de andere die ’s Winters ver- 

liest; maar ’t is zeker dar zulks afhange van ’ 
Klimaat. Het laatfte heeft voornaamelyk pláats 
omtrent de Pyreneefche Bergen, Hy draagt Ei- 

kels 

(s) Quercus Foliis ovato-oblongis &c. Hort. Chff. 448. 

RoYen Zugdbat. 81. Mart, Med. 427. Sauv. Monsp. 96. 
GOUAN. Monsp, gor. Suber latifolium perpetuo virens: C. B. 
Pin. 424. Phelles {ive Suber. Dop. Pempt. 829. DOD, Kruidh. 
1299. Suber. TOURNE. Inf, 584. 
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kels, die grooter dan de Kikels der Groen-Ei-__ HI. 

ken, «en gantfch onaangenaam van Smaak gyn Rn 
of fterk famentrekkende, zo wel als de Schors , Hoorp- 
wanneer die gebrand en tot Poeijer gemaaktSTUKe , 

wordt. Men haaltze by ftukken van den Boom, 

welke twee of drie Duimen dik zyn , en in drie 
Jaaren groeit ‘er de Schors weder aan, Het me- 
nigvuldig gebruik , dat men ’er van heeft, zo 
tot Flesfchen Kurken , als tot Bollen aan de 

Vifchnetten en tot Zoolen in de Schoenen, het 

eene om dat zy van Water ondoordringbaar is, 
het andere om haare ligtheid , dat zy op ’t Wa- 

ter ‘dryft , en dus andere Lighaamen daar in 
kan beletten te zinken, is wereldkundig. 

(6) Likeboom met ovaale onverdeelde, Doorn- vr. 
achtig getande, gladde Bladen. on 

Kermes- 

Niet minder beroemd is deeze Soort , we-Eoer 

gens de van ouds vermaarde Drogerye , welke 
zy uitlevert. Men noemtze deswegen Kermes- 
boom 3 want de Befiën, die ’er den Latynfchen 
naam Coccifera aan torgeeigend kebben, voeren 

in de Winkelen van ouds den naam van Grana 
Ker- 

(6) Quercus Foliis ovatis indivifis foinofo -dentatis glabris. 

ROYEN Zugdhat. 80. GRON. Orient. 291. GOUAN. Monsp. 

491. Quercus Foliis ovatis dentato-{pinofis , Glandibus fesfi- 

libus. SAUv. Jdonsp. 96. Ilex aculeata Cocciglandiferg. C. B. 

Pin. 425. GARID. Aix. 245. T. 53. Mex Coccifera. CAM. 

Epit. 774. Coccus infe@toria. LoB. Jcen. 153. 
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Kermes. ’t Is echter maar een Heefter, van 
weinige Voeten hoogte , die anders zo zeer 
naar den Groen- Eik gelykt , dat menze ook 
Kleine Ilex genoemd vindt, BaAuurinus 

geeft 'er den naam aan van Stekelige, Besfen 
en Eikels draagende , Ilex ; anderen onderíchei- 
denze , doordien de Eikels ongefteeld zyn. 

Dit Gewas ontmoet men op de drooge , ope- 
ne Velden’; -vân Languedok , Italie, Spanje 

en Portugal, ja het komt zelfs in ’t Ooften en 

jin ’'t Beloofde Land , voor, De Bladen van 

het Boompje gelyken veel naar die van Hulst , 

doch zyn kleiner ; aan de ‘Takken komen veele 

Katten , met Bloempjes beladen, die de figuur 

hebben van een uitgefheeden Bekertje : de Vrug- 

ten, dat Eikels zyn, komen op andere plaatfen 

voort met haaren Kelk, bevattende een Aman- 

del die in tweeën fplyt. 
De Scha:- Behalve deeze Vrugt , die dit Boompje in ’c 
laken- 
Beliën. 

Geflagt der Eiken betrekt, draagt hetzelve, als 
gezegd is, ook Befiën, Crana Kerimnes genaamd; 
maar deeze zyn ’er niet natuurlyk aan. De tèdere 
Plaadjes worden van een Infekt bekroopen , 

dat zo klein als Zand is en Scharlaken - rood: 

hetzelve zet zig ergens vast ‚ en groeit door 

het inzuigen van het Sap der Bladen, op die 
zelfde plaats, tot eene ronde Bezie, bevattende 
een Vogt, dat naar Bloed gelykt en waar onder 

het zyne Eijeren legt, even als de Schildluizen, 

Deeze Beziën zyn , wanneer menze inzamelt , 
blaauwachtig , doch worden door den Azyn , 

waar 
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Waar mede zy tot het dooden der Eitjes of IL 

kleine Diertjes, van welken zy grimmelen, be- 

{proeid worden , rood, en leveren die vermaar- Hoorp- 
de Drogerye uit; waar van men Oudtyds tot°TUE 
Verwftof zo veel gebruik maakte, en die nog 
in de Geneeskunde , als een Hartfterkend mid- 
del, door de Montpellierfche Syroop van Ker- 
mes, beroemd is. Ik heb elders daar van in ’t 
breede gefproken (*). 

(7) Eikeboom met Spatelyormige swederzyds vir. 
Jbits golfachtig getande Bladen, die de En 
Tandjes rond en eenvormig hebben. bladige. 

* Woord Prinos , dat den Groen-Eik, of 
liever den Kermes- Boom toebehoort, wordt 
hier gebruikt vooreen Virginifchen Eik, die Kas- 
tanjebooms Bladen heeft. Het is een der hoog- 

fte en grootfte Eiken in dat Land, draagende 
ongemeen groote Eikels. Men merkt aan , dat „ 
zo in ’t Voorjaar een of twee handen vol van 

de groene Knoppen deezes Booms onder het 
Voeder van’ Appelgraauwe Paarden gemengd 

Zyn ; 

(*) Zie het 1. DEELS X. STUR van deeze Nartsurlyke 

Hiflorie , bladz. 466 , Enz. 

(7) Qwercus Foliis obovatis utrinque acuminatis, finuato: 

ferratis , denticulis rotundatis uniformibus. Hort. Cliff. 443. 

GRON. Virg. 149. ROYEN Lugdbat. 80. Quercus Caftanex 

foliis procera arbor Virginiana. PLUK. Alm. 309. RA). Hif?. 

1916. CATESB. Car, I, p. T. 18, SELIGM. Wig. I, Band, 

p. 29. Bl. 36. 
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zyn, die Paarden, wanneer menze eenigen tyd 
daar mede gevoerd heeft, zwartachtig worden. 

(8) Bikeboom , die de Bladen Wigachtig , 

flaauw driekwabbig heeft. 

Deeze komt ook in Virginie voor , en wordt 

van CrayToN de Zwarte Eik met driekwab: 

bige Bladen getyteld. mier toe betrekt men den 
Eik van CATESsBY met zeer breede Bladen , 
als ook dien Marylandfchen , welke het Blad 
in drieën verdeeld , byna als dat van den. Sasfa- 
phras- Boom heeft. De Schors is zwart’, het 
Hout zeer grof van Draad. De Water- E:k 
met driehoekige Bladen, wiens Hout ook weie 
nig deugt, fchynt hier toe insgelyks te behoo= 

ren. 

(9) Eikeboom , die de Bladen flomp uitge- 
gulpt en als met Borftels gefpitst heeft. 

Deeze fchynt de Roode Eik genoemd tezyns 
ï om 

(2) Owercus Foliis cuneiformibus obfolete trilobis. GRON. 

Virg. 117, 149. Quercus Folio non ferrato êcc. B, Quercus 

Marylandica &c. CAtrrsB. Car. I. Pp: 19» 80. SELIGM. Vog. 

IB; Bl. Ben: 400 , 

£9) Quercus Foliis obtufe finuatis, fetaceo-mucronatis. Syst, 

Nat, XII. Veg. XII. Q, Foliorum finubus obru{is. 8C. GRON. 

Virg. 149. Quercus Escali divifurâ. Pum. Alm. 309. CAT. 

Car. 1. T. 23. SELIGM. Wog. I. Band. Pl. 46. fB, Q- Fol. 

finubus obtufis &c. Hort. Cliff. 449. ROVEN Lugdbat. go. 

Q. Virginiana venis rubris. PLUK. Alm. 309. Q. Carolinenfse 

GAT. Car. 1, T. zi, f. 1, SEL. Wog. Ee Band, Pl. ga. 
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Om dat men ‘er in Virginie gevonden heeft, 11, 
wier Bladen rood geaderd waren, Prurenr. ÂFDEELe 

T1us zegt, dat menze in * Engelsch, *t welk roorps 
nog verder gaat, deswegen de Scharlaken - Eik STUKe 

tytelt, en veele zodanigen waren te Londen 
uit Eikels opgekomen. Hier toe niettemin is 
die van CATESEY betrokken, welke gedoornd 
isen groene Aderen heeft , als ook een ande- 
re, met diep uitgegulpte Bladen, in welke ook 
niets roodachtigs voorkomt , dan mooglyk de 

Schors, die tot Leertouwen zeer bekwaam is. 

(ro) Eikeboom met de Bladen fcheef Vinswy- _x. 

ze verdeeld, de inhammen en hoeken je“ 

Stomp. Witte Eik, 

Dit is de Witte Eik van CATESBY, wel. 

ke , zo wel als de drie voorigen, in Virginie 
en Karolina, of daar omftreeks in Noord-- Amee 

rika , is waargenomen, Deeze laatfte komt in 
geftalte grootelyks overeen met de Europifche 
Eiken, hebbende ook het Hout fyn van Draad , 
des zy voor den beften der Eiken van dat 
Land gehouden wordt. De Schors is wit en 
dit onderfcheidt hem van de gewoone Eiken, 

Dezelve wordt, in Nieuw Jork, voor het befte 
mid- 

(to) Qvereus Foliis oblique pinnatifidis &c. KaLm. Ie. II, 
Pp. 357. Quercus Foliis faperne latioribus &c. GRON. Virg. 
217 , 149. Quercus alba Virginiana, CAT. Car, IJ. p. T. 

zie f. 2. SEL. Wog. 1. B. Pl. 42, 
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WM. middel tegen de Loop gehouden, als men ze ges 
er Kx poeijerd inneemt , en ook gebruikt, om eene 
Hoorp- bruine Kleur te geeven aan de Wol. Nog een 

STUK, ander is ’er in Virginie, die de Witte Schubbige 
Eik genoemd wordt, wegens de ruuwheid van 
de Schors „ leverende ook zeer goed Timmer- 
hout uit. Van alle deeze Boomen ftrekken de 
Eikels tot Voedzel voor de Zwynen en andere 
Wilde Dieren. De witte en roode, benevens 
eene wat verfchillende Soort, de Spaan/che Eik 
genaamd ; zyn in de Bosfchen van Penfylvanie 

_de gemeenfte Boomen. 

Xi. (ri) Eikeboom, die de Bladen Vinswyze vers 

Niake deeld , de Slippen ver van elkander, van 
Iyke. agteren hoekig heeft. 

Van het ondetfcheid tusfchen den Zsculus 

en Esculus , heb ik voor heen omftandig ge- 
fproken , toenik den Paarden - Karftengen Boom ; 
die thans den naam van MEsculus voert , be- 

“zie fchreef *% De Esculus der Ouden wordt hier 

Er bedoeld , dien men thans nog in de Zuidelyke 
bladz. 247e deelen van Europa vindt. BELLONIUS ge- 

tuigt daar van, dat dezelve hedendaags in Grie- 
ken- 

(11) Osercus Foliis pinnatifidis , laciniis lanceolatis tremo- 

tis, acutis, poftice angulatis. Syst. Nat. XII. eg. XIIL 

Quercus Foliis pinnato- finuatis levibus, Fruêtibus fesfilibus. 

ROYEN Lugdhat. 30. Q. parva, five Phagus Grecorum be 

Esculus Plinii. C. Be Pins 420, TOURNEF. Jn/t: 583, 
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erland Balanida heet , en. dat hy in Paleftina, Al 

_Eikels draagt als Duiven- Eijeren, die zeer goed “ex. 

om te eeten, en zo finaakelyk als de Karften-Hoorps 

gen zyn. De Bladen zyn, byna tot aan de ge- STURs 
zoomde Rib toe , Vinswyze verdeeld, met de 
Slippen ver van elkander, Lancetvormig, fpits, 

naar -agteren inzonderheid gehoekt ‚ van onde- 

ren zo Deel kaal als boven, 

(12) Eikeboóm et afvallende langwerpige xn. er ve Re Robur. Bladen , naar °t end verbreedende, met de Europifche 

infnydingen fpitfer en de hoeken lomp. Eik. 

Hier moeten wy den gewochén Eik befchot- 
Wen, die âlgemeen is in Europa, doch meest 
voorkomt in de middelfte en Bergagtige dee- 

len , hoewel men hem ook in de Nederlanden, 
in Engeland, Vrankryk , Sweeden , ja zelfs 
Oostwaards in Afie aantreft. Hy voert ge- 

meenlyk, in ’ Lätyn, den naam van Quercus , 
en hoogftammig zynde, zeer zwaar van Takken 
en hard van Hout , wordt hy Robur getyteld. 
De Italiaanen noemen den Eikenboom zo wel 

Ro- EE 

(12) Ouertus Follis deciduis oblongis , faperne latioribus ; 

finubus acutioribus, angulis obtufis. Hort. Cliff. 448. FL. Succ, 

784, 370. Mat. Med. 426. Har. Helv. 159. ROVEN Lugdhat, 

30. DALIB. Paris. 293. GMEL. Sib. Iso. Quercus cum longo 

pediculo. C.‚ B. Pin. 420. Quercus. FucHs. Hift. 229, LOES. 

Prusf. 211. T. 69. Dop. Pempt. 823. DOD. A ruidb. 1290. 

TOURNF. Jrf?. 583. B, Quercus latifolia foemina, C, B. Pig, 

ars. Ie. Westgoth. zig. Mant. 496. 

y 
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Robre als Quercia; de Spaanfchen Roble of Rye 
AFDEELe vpe, ’t Woord Robur wordt, in *t algemeen, 
Hoorp- tot betekenis van ongewoone kragt en fterkte, 
STUKe zo op bezielde als op onbezielde dingen toege= 
re past (*), De Franfchen geeven ’er den naam 

van Chéne aan, de Engelfchen noemen hem 
Oak, de Sweeden Ek, beiden van ’t Neder- 
Saxifch Eicke en ’t floogtuitfch Eiche, zo wel 
als onze Nederduitfche naam , afkomtftig. 
De Grieken gaven den naam van Drues aan 

de Eikeboomen in ’t algemeen; doch in ’ 
byzonder maakten zy gewag van eenen tam- 
men en wilden Eik, Drus Hémeris en Agrias 
welke laatíte de gene is, dien de Latynen Ros 

bur noemen. De eerfte viel zo hoog niet „ 
doch zwaar van Stam : de andere overtrof in 
grootte de meefte Woudboomen , zig in Ar- 

men verdeelende van ontzaglyke:dikte zo wel 
als de Hoofdftam , en zig wyd. uitfpreidende, 
Aan deezen zullen , naar alle waarfchynlykheid; 
de Eikels kort gefteeld zyn 5 terwyl de.gezegde 
Tamme Eik dezelven met lange Steeltjes heeft 
en daar van den naam draagt by BAUHINUS. 

De vermaarde Ray oordeelt , dat de lang- en 
kortfteeligheid der Eikelen een weezentlyk ver- 
fchil maakt tusfchen de Eikeboomen, dewyl in 
fommigen van de laatften de Eikels zelfs ongee 

| fteeld 

(*) Dus fpreekt men van Kobur Animi (incredibili quo dam 

zobore Animi homo, Cic. pro Mir.) Rokar Corperis , Robaa 
«Bratiss Robur Ferri, Rovar Saxi Een 

r 

nen neden 
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teeld zyn: doch-die met lang gefteelde Eikels U; 
„was in Engeland overal in de -Bosfchen  ge- Een 

„meen , ‘hebbende. de Bladen. wat gladdef en Hoorps 

veen weinig Atyver.  Deezen Eik oordeelde hySTU5- 

de eenigfte te zyn „ welke aldaar in ’ wil deze pike 
voortkwam : “zo dat het onderfcheid tusfehe 

den “Tammen en:-Wilden Eik der Ouden moos- 
lyk flegts in de verbeelding beftaan hee fe of 
vafgehangen vam de verfchillende Groeyplaat 
en Grond. 

Niët meer achtinge verdient de onderfchei- 
ding van Mannetje en Wyfje, aangezien:dee= 

«ze Boom onder. de Eenhuizigen behoort. t’Is 
zeker; dat-fommigen breeder van -Blad vallen, 
„en dus fpreekt LINNmus thans van eene 

breedbladige Eik, „ diealle de Vrugten onge- 

„wy fteeld “heeft ‚ edoor de gedaante beter’ dan 
„door de befchryving te onderícheiden. - Dit 

«95 is zulkveene beftendige Verfcheidenheid, dat 
s, menze-inet-teden mooglyk tot een byzonde- 

os) te ‘Soort zou kunnen maaken , volgens G z- 

9 RARD US.” Deeze is het Mannetje genoemd 

‚geweest ‚en die met langgeftcelde Eikels , tevens 

breedbladig; fchynt men het Wyfje genoemd te 

„hebben. «In de grootte der Eikelen is ook een 

aanmerkelyk: verfchil, Onder die met korte 

Steeltjes vinde men ’er-die dezelven zeer groot 

hebben , twee of drie ; anderen die ze kleiner 

hebben, drie of vier by malkander , zo Rav 
waargenomen heeft. ToURNEFORT heeft 
in het Bofch van Vincennes, tusfchen ’t Ka- 

Va fteel 
1, DEEL, III, STUKs 
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IL. fteel en het nieuwe Park, den Eik ; wiens Blas 

ARDEEL, den met een zagte Wolligheid bekleed zyn 4 
Hoorp- dat de Eerfte Eik van Crusrus is, gevon. 
STUKe den. Die Wolligheid , evenwel , hadt nreest 

Broi onder aan de Bladen plaats , en zodanige Eiken 
waren deezen laatften, zo wel in de Bergagtige 
deelen van Oud Kaftilie in Spanje , als in 
Ooftenryk ‚ alwaar men denzelven Steen - Eik 
noemt „ voorgekomen. Hy was van grootte 
omtrent als de ‘gewoone Eiken. 

De Eiken groeijen in Switzerland, zo de Heef 

HArLER aanmerkt , wel in vlakke Landen én 

in de fchuinte doch geenszins op de toppen der 
Bergen (*). De Mannetjes Katten derzelven 
beftaan uit ver van elkander geplaatfte Bloeme 
pjes „ ongefteeld aan de Rib zittende , welken 
ieder uit eenige Schubbetjes famengefteld zyn. 
Het getal der Meeldraadjes is onzeker , van 
vier tot agt of negen. De Wyfjes Vrugtbe- 
ginzels zitten in een ruuwe Kelk , die ryp wor- 

dende in een hol Bekkentje verandert, dat eene 
Eyvormige Vrugt bevat, in eene Lederachtige 
Schil beflooten, die onder den naam van Kikel 
in Gelderland en andere hooge Landen van onze 
Provinciën, als ook in Duitfchland en elders, 
tover bekend is , wordende in ’% Hoogduitfch 
Eichel , in ’t Engelfch Acorn, in ’t Franfch 

Gland , overcenkomftig met het Latynfche 
Glans En 

(*) Querceta in Helvetia planiori 8 in fùbalpinis reperiuns 
tur, fcd in altiora non adscendunt. Helv, 159. 
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air; in ’% aid ren Chiande , in ’t Spaaních L 
Ar Mikes 

Bellotas , dat meer naar het Griekfche Balanos xrx, 
zweemt, geheten. Zy ftrekken in ’t algemeen, nt 
en in byzonder in Duitfchland, tot Voedzel Eutoid 
van de Zwynen en ander Gedierte. In Noord- Eik. 
Amerika zyn zy bovendien het lekkerfte Aas 
voor de Wilde Duiven , zo men verzekert, 

Van de ongemeene Grootte en hoogen Ou- 
derdom, die deeze Boomen fomtyds bereiken, 

heb ík reeds een- en andermaal gefproken (*). 
Om niet te herhaalen , °t gene ik aldaar van de 
verbaazende dikte en grootte der Eikeboomen 

in Duitfchland en elders gezegd heb , zal ik 
alleen melden , hoe Doktor Prorr, in zyne 

Natuurlyke Hiftorie van Oxfort, gewag maakt 
vaneen Eikeboom, wiens Fakken vierenvyftig 
Voeten lang waren, van den Stam af gemeten, 
zo dat deeze Boom wel driehonderd Ruiters en 

meer dan vier duizend Man, Voetvolk, over- 
fchaduwen kon (4). Ook zyn in Whitfielde 
Park , op de Grenzen van Cumberland, drie 
Eiken geweest , welken men de drie Broeders 
noemde, en waar van de minfte een Stam van 
omtrent veertig Voeten omtreks hadt. El 

ders wordt aangemerkt, dat men den Leeftyd 

des Eikebooms, tot goed gebruik , niet hooger 

mag 

(*) Zie ’t II. DeeLs 1. STUK, bladz. 130. en IL. STUK, 
bläda. ss, enz. 

(Ì) ADANSON Familles des Plantes, Preface. p. ccxr. 
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mag, ftellen “dan op ruim honderd Jaaren (*). 
Dic kan, wat laage vogtige Gewesten , gelyk 

Hoorp- die van onze Provinciën, aangaat 5 waar zyn 
STUK, 

dei Ù Le 

Het 
Eiken- 

Hout. 

_ doch de Ondervinding leert , dat, in hooge 

Earp Bergachtige Landen, de Leeftyd deezes Booms 
zig tot verfcheide Eeuwen uitftrekt „en dat hy 
aldaar op tweehonderd Jaaren Ouderdom eerst 
regt in zyne kragt {taat 

Onder alle nuttigheden der Eiken is die van 

het Hout wel de voornaamfte, Buiten twyfel 
zal in deszelfs duurzaamheid veel verfchil naar 
de Groeyplaats zyn; gelyk ook de Heer K a rM 
aanmerkt , wordende daarom de: Schepen, die 

men in Nieuw Engeland timmert , veel beter 
gehouden dan die der Zuidelyke Provinciën. Die 
van Penfylvanie kunnen naauwlyks tien Jaaren 
op Zee gebruikt worden. Niettemin, zegt hy, 
is ’er onder de negen Soorten van Eiken, welke 

in Noord-Amerika groeijen (f) ‚ geen eenige 

op ver naa, ten dien opzigte, met de Sweed- 

{chen te vergelyken. Dit zal, waarfchynlyk , 
ook de reden zyn, dat de Kroonen van Vrank- 
ryk en Spanje zo veel Scheeps - Timmerhout 

uit de Oostzee ontbieden : te weeten dat het 

Noordelyker groeijende Eiken -Hout veel duur= 
zals 

_(*) Aanm. op 't aanleggen van Landh. en Plant. Amft. 

1737. bladz. 193- 

(Ì) De meefte Bosfchen beftaan aldaar uit Eikeboornen 4 
doch van andere Soorten dan de Europifche , hoedanigen 

kier voor befchreeven zyn. 
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zZaamer is , dan ’t gene in de Bosfchen van die, IL _ 
„ Koningryken valt. Het Engelfche wordt gezegd * Pk ie 
het allerbeste te zyn tot den Scheepsbouw. TotH oorns 
Paalen echter , tot Planken, Waagenfchot , enz.°T®E 
is zelfs het Franfche Eiken-Hout zeer bekwaam: Et gl 
jazie hier wat ’er de Heer Ro ux van zegge (*). 

…, Het Eikenhout duurt tot zeshonderd Jaaren 

» in de Lugt, maar deszelfs Aardachtige na- 
9 tuur , weinig Waters, Lugten Vuur, hebe 
> bende , doet het fcheuren, fplyten en krim- 
9, pen: om dat het beftaat uit ongelyke deelen „ 
» te weeten drooge , harde en Vezelachtige , 

s> die op hunne plaats gevestigd blyven, tere 
9 Wyl de anderen, die vogtiger zyn, naar maa 
s te derzelver Vogtigheid weg waafemt , zig 
» intrekken 5 ’t welk zelfs dikwils, wanneer het 

s‚ Hout verwerkt is , gebeurt; maar, om dit 

s krimpen voor te komen , behoort men het 
9» Niet , dan wel droog zynde , te gebruiken, 
», Deeze oplettendheid is niet noodig, wanneer 
s, het Eikenhout in de Grond of onder Water 
», geplaatst wordt , alwaar de Eiken Paaten vyf- 

‘ss tienhonderd Jaaren in weezen blyven , en dus 

> Verfteent het zelfs , wanneer deeltjes van 

> Zand , Kley , Steen of Zout, in de Poren 

> van het Hout dringende, zig aldaar vast zet- 
> ten, en die ondereen verbinden , waar dan 

9, zekere mengzels van Zwavel bykomende, zo 

»» Vormt 

(*) Traité des Arbres à owvrer. Paris, 1750 Ot. 

Vv 
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HI, 5» vormt zig als Metaal in het Hout, Men heeft, 
ÄFDEEL. , dus een Goudkleurige Ader in Verfteend 

Hoorp- 5» Hout gevonden, die ’er heerlyk in uicftak”, 

STUK. Sommigen , inderdaad , willen waargenomen. 

Eerepifdehebben , dat het Bienboue. eer dan eenig ander 
di Hout , dus de natuur van Steen of Mineraal 

aanneemt, en zulks zou aan de meerder vast- 

heid zyn toe te fchryven. Hetis, gelyk men 
weet , een zeer goede Brandftof , maakende 

een heet en duurzaam Vuur, gelyk inzonderheid 
blykt in de daarvan gefmoorde Kolen, die men 

onder de Goudfmids- Kolen vindt. Voorts 

maakt deszelfs hoedanigheid , van door Vuur 

krom te trekken , en de uitzwelling door Water , 

dat men het tot Duigen van Bicr-, Wyn- en 

Boter- Vaten , byna met uitzondering van alle 

ander Hout, gebruiken moet. Let hier, welk 

eene milde Gift van den Schepper deeze eigen- 
fchap zy » van het Eiken- Hout. Om de een, 
en andere reden was de Scheepvaart en Koop= 
handel , zonder ’t zelve, niets. 

De geheele Boom is vol van een zuur en_ 

famentrekkend Sap , dat meest in het jonge 

Hout en in de Bladen heerfcht, zo wel als in — 

de Eikels: doch de grootfte famentrekking heeft 
plaats in de Bast , en daar van is ’t dat deeze 
tot Leertouwen zo bekwaam bevonden wordt. 

De Run dient ook tot zagte broeijing in Bakken. 
Het Sap des Booms wordt van zelf groen , en 

geeft aan de daarop groeijende Zwammen eene 

__Spaanfchgroen« Kleur (*), De Ouden maakten 

veel 
(*) HALL, Helv. 159, 
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veel werks van het Afkookzel of Aftrekzel van Is 
de binnenfte Schil der Eikelen tot Stemping “on 
van Bloedingen en alle overmaatige Ontlaftin- Hoorn; 

gen; als ook tot uitdryving van Venyn. De°TUEe 
Bladen , in Wyn of Melk gekookt , ftoppen z; Bt (R 
den Buikloop , de Stonden , enz, Uitwendig 

dienen zy tot fluiting van Wonden, en zuive- 
ring van vuile Zweeren. Het gedeftilleerde 
Water der Bloemen zou van dergelyke, doch 
zagtere , uitwerking zyn. In Languedok ge- 
bruikt men, tegen den Loop, gebraden Eikels, 

Ook wordt het Afkookzel der Knoppen van den 
Eikeboom, in Wyn , als een Gorgeldrank, te- 

gen Keelkwaalen aangepreezen. Het Kelkje 
van den Eikel is eertyds in byzondere hoog- 
achtinge geweest, 

Meest , nogthans ‚is die famentrekkende hoe- pe aat. 

danigheid blykbaar , en als geconcentreerd , inFooten. 

de Galnooten ‚ een tegennatuurlyk voortbrengzel 
van den Eikeboom, Sommigen hebben zig 
daar over verwonderd, dat dezelven onryp ge- 
flooten , en ryp zynde met een Gaatje door- 

boord zyn; maar dit moet volgen. Zy worden, 
naamelyk , door &en Steek, dien zeker Gall. 
Wespje met zynen Angel in het Blad maake, 

als een Blaasje voortgebragt, en uit het Eytje, 

dat zy daar in gelegd hebben, komen Worm- 
pjes voort , die in de Galnooten huisvesten , 
dezelven doen aangroeijen, verharden , daar in 

veranderen, en ‘er eindelyk, door een Gaatje, 

van hun gekipt, uitvliegen. Ik heb van dit al- 
| Ns les 

1, DEEL III, STUKe 
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u, les, en van het gebruik deezer zo bekende Noos 
id EE ten , reeds genoeg gezegd , toen ik dat Gall 

Er Wespje befchreef (*), - Behalve deeze , dic in 
sruk. « de Noordelyke Landen zelfs niet hard zyn , 
Furepifiheen in Engeland geheel niet voortkomen , zo 

el Ray meldt (})s levert de Eikeboom nog vee- 
lerley andere kleinere Galletjes , zo aan de 
Bladen , als aan de Steelen en: Knoppen , ja 
aan de Bloemkatten uit, die ik in Plaat ver- 

toond heb, zelfs Appelachtige en Gefchubde 
Gallen , volgens REAUMUR (1). En, (of 
de Suikerachtige zoetigheid, welke op de Bla- 
den fomtyds gevonden wordt (S$), of de hoe- 
danigheid- van het Sap , dit veroirzaake ; ) ’t is 
zeker dat men , mooglyk „ op geen Gee 
boomte zo veelerley Rupfen en andere In- 
fekten aantreft, Dertig byzondere Soorten 
van Kapellen heeft men op de Eiken waare 
genomen, Ik wil nu niet fpreeken van de 
Wespen of. Boorvliegen, die zig daar op ont- 
houden ; noch ook van de Torren , die men 

Vliegende Harten noemt, of van, de BPoom- 

kevers, door welken geheele Bosfchen van Ei- 

ken fomtyds kaal gevreten worden: alzo ik die 

allen reeds befchreeven en toen daar van ge- 
Ípro- 

(*) Zie het 1. Deers XII. Stug van deeze Natuurl)ke 

Hiflorie bladz. 120. 

(t) De besten komen van Aleppo uit de Levant, in Vrans 

kryk vallenze flegt. 
(1) Zie aldaar onze Plaat XCV. Fies 28 

($) In Arabie zou zelfs de meefte Manna op Eiken verzi 

meld worden. NrEBuuR. Descript. d'Arabie. Kopp. 1773. P. 128. 
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íproken heb, De Marentakken, die op de Ei- IL 

ken groeijen , als ook de zo beruchte Eiken. AFDEEL, 
Zwam en Mos, zullen in ’ vervolg van dit Hoorvs 

Werk hunne plaats vinden, STe 
Veele Natuurkundigen zyn van denkbeeld , get schile 

dat Eiken en andere Boomen , terwyl zy nog Ste 
met den Wortel in de Aarde ftaan , gefchild&un. 

of van den Bast ontbloot wordende, wanneer 

men dezelven dan nog een of twee Jaaren ftaan 
laat, duurzaamer en tot den Bouw bekwaamer 

Hout, niet alleen , maar ook , op deeze manier , 

den meeften en besten Bast voor de Looijeryën 

uitleveren. Dit Stuk, evenwel , kwam de Ko- 

ninglyke Akademie van Sweeden niet onbeden- 
kelyk voor, en derhalve {telde dezelve tot eene 
Prys- Vraag in ’t jaar 1762; of zulks oörbaar 
zy, en hoe lang de Boomen, dus gefchild, zon- 
der nadeel kunnen blyven flaans doch, zo zulks 
Jchadelyk bevonden wordt, op wat manier dan de 

Looijeryn best van Run te voorzien waren. In 

* volgende Jaar zyn zes Antwoorden op deeze 
Vraag ingekomen , in eenigen van welken het 

Schillen voorgefproken , in anderen afgekeurd 
werdt, en , hoewel ín geene de zaak met ge- 

noegzaame Ondervindingen was geftaafd , vondt 
zy echter goed , aan drie derzelven Pryzen te 
vergunnen. Niettemin, op dat dit Stuk nader 

bevestigd mogte worden , ftelde zy de gedagte 

Vraag op nieuws voor, met een dubbelde Be- 
looning , van twintig Dukaaten naamelyk, voor 
den genen , die dezelve in ’t jaar 1766 best 

be- 
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_ IL beantwoorden zou. Men ziet hier uit, van welk 
AFDEEle cen gewigt het geoordeeld werdt te zyn. Im- 
Hoorp- mersin de Voorrede van de gedagte drie Ante 
STUKe woorden ‚ welken zy aan ’t licht wilde geeven 

zou een Uittrekzel worden gevoegd vande Waar- 
neemingen en Aanmerkingen , door Geleerde 
Mannen reeds daar omtrent in Engeland , Vran- 
kryk en Sweeden , gemaakt, 

ZE NS) Eikeboom , die de Bladen langwerpig: 
Ried Elk. ovaal, glad, en Zaagswys’ getand heeft. 

De ruigheid van den Kelk der Eikelen, die- 
zelfs Stekelig gedoornd is, maakt de onderfchei- 

ding van deeze Soort , welke den Griekfchen. 

naam. ZEgilops, dat is Geiten - Oog gevoerd. 
heeft , waarfchynlyk , om dat de Eikels eeni- 

germaate naar hetzelve gelyken. Een Oogkwaal. 
is ‘er, welke om de zelfde reden ook dien naam 

voert. De Latynfche naam is Cerrus of Cer- 

ris, die van Mauritanie noemen hem Aspris , 
de Duitfchers Cerraichel, Hy groeit in de Zui- 
delyke deelen van.…Europa , inzonderheid in 

Italie , tusfchen Pefaro en Rome, zo LOBEL 

aanmerkt: doch in Spanje fchynt hy van CL v- 
s1us niet gevonden te zyn, die deezen Boom „ 

One 

(13) Quercus Foliis ovato-oblongis , glabris , ferrato - den- 

tatis. MiLL. Dil. T. zis. Quercus Calyce echinato Glande 

majore. C. B. Pin. 420. Mgilops five Cerris. Don. Pempt, 

$31. Dop. Kruidb. 1301. CLUS. Pann. P. 9, Io. TOURNE: 

Inft. 533. Lon. Kruidh. II. 187. Cerri Glans Agilops Ase 

pris. J. BAUH. IL. p. 77, 
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ender de andere Eiken vermengd, in Ooftenryk IL 
waarnam, en aldus befchryft. rants 

„‚ Het is een Soort van Eik , niet alleen om- Hoorp- 
„‚ ftreeks Weenen, maar ook in de meefte Bos-STUEe 
„3 fchen van Pannonie, gemeen. Dezelve groeit 

> ten minfte zo hoog als de gewoone Eiken , 
3; of ook hooger en regter van Stam, met een 

„ dikkere en ruuwere Schors. Hy heeft de 
‚‚ Bladen menigvuldiger , doch niet zo diep ; 

 ingefheeden, met langer en dunner Steeltjes 
aan de Takjes gehecht, die korter en knob- 

beliger zyn, hebbende de Knoppen kleiner „ 
en bezet met eenige Haairachtige Vezelen, 

De Kelken , op een kort Steeltje aan de 

Jaarlykfe Takjes, niet in de Oxels der Bla- 
den „ voortkomende ‚ zyn geheel ftekelig , 
of zagt gedoornd , bevattende een Eikel die 

wat korter en ftomper van Punt is , dan ge- 

woonlyk ‚ wordende in de Herfst ryp. Ook 

zitten tusfchen de Bladen, fomtyds, zekere 
Knobbels, die als uit veele Schubben famen- 

gefteld zyn. De Boeren en Houthakkers 
weeten deezen Boom zeer wel van den ge- 

woonen Eik te onderfcheiden ; achtende dese 

zelfs Hout witter, weeker, en tot Werkhout 
», minder dienftig.” 

Van deezen Eik hadt Crusrtus verfcheide 
Stukken verfteend gevonden op den Eifenberg, 
die weleer met Bosfchen van deeze en de ge. 

woone Eiken , gelyk nog de nabuurigen, was 

begroeid geweest, doch thans met Wyngaarden 

en 

5 

2 
5) 
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… . en hooge Perfikboomen beplant. Aan geen ätt: 
ien deren Eik groeit, zo men wil, de Eiken « Mos 

Hoorp- by zulke groote dodden, als aan deezen, 
STUK. 

XIV. — (14) Eikeboom, die de Bladen langwerpig 3 
Cerris, 4 k 4 

Stekelige. Lierachtig Vinswyze verdeeld heeft , met 

de Slippen dwars en fpits ‚ van onderen 
ie Wollig zynde. 

Lorrr merkt aän , dat ’er van den Agie 
lops twee Soorten zyn, de eene met grooter ; 
de anderen met kleinere Eikelen. Deeze laat- 

{te heeft onze Ridder hier geplaatst onder den 
naam van Cerris , welke zo wel aan den voori- 

gen als aan deezen toebehoort. Hy was by den 
naam van Eik met den Kelk ftekelig en de Ei- 
kels kleinder , reeds door CasPAR BAUHIe 

Nus onderfcheiden , en by zyn Broeder vindt 
men hem Phagus of Esculus getyteld : waar 
van de eerfte naam gemeen is aan alle Eiken, 
wier Eikels eetbaar zyn ; de andere eigen aan 

eene byzondere Soort , hier voor befchreeven. 
Darù cHampe hadt een Boom onder die be. 
de voorgefteld , wiens Eikel uitermaate 

oet of lekker was, zegt J. B AuEINus;doch 

de Cerrus, die juist zulke Lierachtig Vänswys 
verdeelde Bladen Heen als deeze Soort zyn toege. 

fchree= 

(ra) Quercus Foliis oblongis Iyrato - pinnatifidis ; laciniig 

transverfis acútis , fubtus tomentofis. Syst. Nat. XII. Voz. 

XIII. Quercus Calice hispido , Glande minore. C. B; Pis. 
420. TOURNF. Zuf?. Dop. Zoef, utfupra. Ehagus five Esculus. 
J. Baur. Hijt. 1. p. 74. f. 
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Aehreevens; door gedagten Lyonfen Doktor afge- U _ 

beeld, heeft, zo dezelve aanmerkt , de Eikels Ee 

zeer leelyk , hard en naauwlyks voor de ZwynenHoorp- 

‘eetbaar, dan‘by gebrek van ander Voedzel, Het°TU% 
gemelde Uitwas tusfchen de Bladen, Bedelguar 

genaamd „ zou tot deeze Soort behooren (*). 

TU G'L ANS. Ockernooten-Boom. 

De Kenmerken van dit Geflagt zyn, dat de 
Mannetjes. Bloem beftaat uit een eenbladige 
Schubachtige Kelk , waarin een zesdeelige Bloem. 
krans ‚ met agttien Meeldraadjes: de Wyfjese 

Bloem de Kelk en Bloem in vieren gedeeld 
hebbende , met twee Stylen , boven het Vrugt- 
beginzel , dat- eene Bolfter + Vrugt wordt met 
een ingegroefden Steen. 

Behalve onzen -gewoonen Europifchen , ko= 

men in dit Geflagt nog vier andere Soorten uit 
Noord-Amerika of de Westindiën voor , als volgt. 

(1) tage Boom, die de Vin- Bladen _1. 
ovaal .r nn 

Europi(che 

(*) Ramenta multa linearia ex alis Foliorum. LINN- Me 
(1) Feglans Foliolis ovalibus glabris fubferratis, fubequalí- 

bus. Syst. Nat. XII. Tom. II. Gen. ro71. p. 630. Weg. XIII. 

p. 717. Hort. Clif. 449. Horte. Ups. 286. Mat. Med, 430. 

ROYEN. Lugdbat, 81. ‘DALIB. Paris 293. Nux Juglans five 
Regia vulgaris. C. B. Pin. 417, Nux Juglans. Dop. Pempt, 

816. Nux. TOURNE. Juf. s8r. Nooten. Boom. Dop. Kruidh. 

1271. Q, Nux- Juglans Fruêtu maximo. C. B. Pis. 417. gy, 

Ex. teneco et fragili putamiue, lid, à, Nux Juglans bifera. 

dhid. 6, FraQu ferotino. Ibid, 

II. DEEL, II, STugs 
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ovaal, 8lad , eenigermaate Zaagswyze det 
tand en byna even groot heeft. 

Ik noem deezen de Europifche , om hem vai 
Europifthede volgenden te onderfcheiden; offchoon het 
Nalnoot. 

niet zeker zy, dat hy natuurlyk tot ons Wee 

reldsdeel behoort (*). Hy groeit , niettemin , 

in de middelfte deelen van hetzelve overvloe= 

dig ; wordende alom fterk voortgeteeld, en , 
go in Plantagiën, âls aan de Wegen en elders 
tot lommer en befchuttinge , of om voordeel , gee 

plant. Hy bemint goede, redelyk vette Gron- 
den „ die niet te vogtig en ook niet Steenach- 

tig zyn. In Iralie , Duitfchland , als ook in 
Engeland , is hy taamelyk gemeen, doch net- 

gens misfchien zo overvloedig als in Vran- 
_kryk, van waar men zulk een menigte gedroog- 
de Nooten krygt. Hier te Lande vindt men 
hem ook langs de Dyken aan den Ysfel, Ryh 
en Lek. In *t gemeen nóemt men hem, by 
ons , Groote Nooten: , doch eigentlyk Ockers 

of Okernooten-, en ook wel Walnooten -Boom ; 
welke laatfte benaaming van Walfche Nooten , 
gelyk de Duitfchers ze noemen , als in 't Walfch. 
land veel groeijende , zal afkomftig zyn. In ’t 

| En: 

(*) America Septentrionalis est Patria yuglandium , inde 
__Perfia hujus hodie primaria , e Perfide a Regibus allata. PLIN: 

zegt LINN. Mant. altera, p. 496. Habitat in Perfia. D. LERe 

CHE. Syst. Nat. XII. & Weg. XIII. Zo dit van het andere 

een gevolg iss dan is my de Gevolgtrekking zeer dui- 

fer, ï 
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Engelfch noemt men hem ook Walnut-Tree. Us 
De Griekfche naam is Karya, overeenkomftig ArDaxt) 
met den Latyníchen Nux, daar men gemeen- Hoor! 
lyk Juglans byvoegt en ook wel Regia, dat STUKe 
is Koninglyke Noot. De Franfchen noemen Búrisgan 

é 008. 
hem , eenvoudiglyk , Noyer of Noifier , de 
Spaanfchen Nogueyra, de Duitfchers Nuszhaum 
dat is Nootenboom. 

xt Is bekend , dat deeze Bonen zeer hoog 
worden en van een fraaije geftalte zyn , hebbende 

de Schors in de jongheid witachtig en effen, in 

de ouderdom oneffen door veele barften en klo- 
ven, gelyk in de meefte Boomen, De nieuwe 

Looten zyù zeer dik en groenachtig bruin van 
Kleur, Het Loof van deezen Boom is fierlyk 
donker groen ‚ beftaande uit gevinde Bladen ; 
doorgaans zeven aan een Steel, van ovaale fi- 
guur, de endelingfe grootst , glad, zwaar van 

Reuk en wat famentrekkende van Smaak, De 
Katten zyn taamelyk lang en zeer dik, beftaane 
de uit Bladertjes , die Schubswyze en in ’t ver» 

band aan een Spil gehecht zyn; ieder onder zig 
een menigte van Meeldraadjes befluitende, Op 
andere plaatfen van den Boom komen de Vrugts 

beginzels voort, die een Eyvormige figuur 
hebben , aan den top met twee Lippen. Zy 

groeijen by elkander ‚ en worden allengs die 
zo bekende Vrugten , welken men Nooten ; 

Groote Nooten , Walnooten of Okernooten 

noemt. 
Een aanmerkelyke Verfcheidenheid heeft in 

X | deee 
IL DEEL, III, STUK, 
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IL deeze Boomen , meestal , ten «opzigt van de 
ers" Nooren plaats, Men vindt ’er die ‘dezelvef xix. Nooten plaats, . Men vindt ’er die dezelveù 
Hoorp- wel eens zo groot als de gewoone hebben 
STUK doch de flegtften ‚van Smaak. Men noemte 
BroPf & Dubbelde Nooten. Onder de anderen ko= 

N men ‘er voor die den Dop broofch hebben , 
en deeze heudt men voor de besten, als ook 

de grootfte Kern bevattende. Hier geeft men 
den naam van Kraaijebekjes aan. De Keulfe 

Nooten, zogenaamd „ zyn dikker en harder van 
Dop, cok grooter en langwerpiger „ wat droos 

ger en weinig minder Smaakelyk. Deeze groeie 
jen enkelder dan de ‘Frosnooten , die klein en 
rond. zyn en zeer hard van Dop, Naar dat de 
Nooten vaster of weeker van zelfftandigheid 
zyn, is Ook het Gewas der Boomen en het 
Hout meer of. min geflooten, In de Zuidelyke 
deelen van Europa vindt men ‘er die tweemaal 
’s Jaars draagen. ‘Ook wordt gemeld van een 
Laaten Nooteboom, die voor St, Jan geen Bla- 
den, Bloem of Vrugt, vertoont, …— 

Gebruik, De eigen naam deezes Booms, Juglans , die 
ad Gah __ niet wel anders betekenen kan dan-JFovis- Glans , 

toont de achtinge , waar in deeze Vrugten reeds 

oudtyds waren „ en de bynaam wan Regia, dat 
is Koninglyke Noot , vereert dezelven niet mins 
der. Het is zeker , dat de’ Pitten” van Jonge 

Nooten , uit den doorgefneeden Bolfter ge- 
haald , welken men-in Vrankryk veel by ’ 
Nagerecht onder den naam van Cerneaux ge 

bruikt, van Simaak zeer lekker zyn, doch vol- 
Was- 
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Rvasfen eninzonderheid oude gedroogde Nooten, H. _ 
veel gegeten , bezwaaren de Maag (*) en zyn Al era 
in ’% algemeen voor Galachtige Temperamenten Hoorp- 
nadeelië; «Zy werden oudtyds , inzonderheid , STUK: 
na het eeten van Vifch aangepreezen (4), en ’ Ad 
iste begrypen; dat zy op zwaare Spyzen niet 
gemakkelyk te verduuwen zyn. Ondertusfchen 
hebben de. Ouden ’er zelfs eene Tegengiftige 
kragt aan toegefchreeven , die wederom van de 
werzagtende. Olie „ welke zy, verfch en ryp 
zynde; bevatten, af te leiden is, Die nugteren 
?s morgens een Mengzel van twee Nooten , twee 

Vygen, twintig Wynruitblaadjes , met een 
greintje Zouts famengewreeven , at, was den- 

geheelen dag voor Venyn beveiligd; zynde zulks 
het vermaarde Tegengift van Koniis Michrida= 
tes geweest Ook komen zy vin veele. zogenaam- 
de Geneesmiddelen tegen de Pest en andere 

kwaadaartige Ziekten. De onrype Nooten, 

gekonfyt, worden als byzonder dienftig tegen 

de zwakheid van de Maag, als ook om Appe- 
tyt tesverwekken en de Winden te verdryven 
nietvalleen „maar ook tegen ’*t Kolyk gepreezen 3 
dat echter meest aan de bygemengde Kruideryën 

zal toe te fchryven zyn. Ray nam op zig 
zelven waar, dat he Nooten, dus toebereid , 

zag. 

(*) Volgens het. Spreekwoord : Unica Nux prodest, nocet 

altera, tertia mors est f 

(Ì) Post Pisces Nax fit, post Carnes Caftas efto. Schol, 

salern. v 
hbe Xx 2 

IL, DEEL, III, STUK, 
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Ï. zagtelyk laxeerende zyn , wanneer men ’er ’s 4+ 
ee vonds , na den Eeten , twee of drie van gebruikt, 
Hoorp- _Ongelooflyk is de Verfcheidenheid van Ge= 
STIK. _neesmiddelen , welken deeze Boom plagt uit 
Europifche js 
att. te leveren. De Katten, tot Poeijer gemaakt , 

Genees. ZYN , zo wel als de gedroogde binnen - Bast „ 
middelen. een Braakmiddel, het welk, wanneer de Maag 

met veel Slym bezet is, van vrugt kan zyn, en 
dus zo wel tegen Kolykpynen , als tegen Kramp- 
achtige kwaalen der Ingewanden dienen. Zo 
is t dan ook geloofbaar , dat de Stuipen in jon- 
ge Kindertjes daar door wel zyn genezen: doch 
dat , door dezelven dit Middel in te geeven, 

de Menfchen hun geheele Leven voor de Val- 
lende Ziekte beveiligd zouden zyn , gaat wat 

ver. Een Baading van de Bladen is tot Voet- 
wasfching voor de Gezondheid, en een ftooving 
met dezelven tegen ’t Voeteuvel aangepreezen. 
Ray verhaalt , dat het Sap der Wortelen van 

deezen Boomr zo fterk purgeert, dat men het 
niet dan aan Menfchen van een fterk Geftel 
moet ingeeven. De Bolfter der Nooten heeft 
een famentrekkende Smaak, en het uitgeperfte 
Sap dient tegen Keel -Ontfteekingen in Gorgel- 
dranken „als ook tot lichting van de Huig. Som- 

migen maaken ’er een Oogwater van (*). Het ver- 
dikte Sap der Bolfteren, met Honig gekookt „ 
dient tot bereiding van het Rob Nucum , dat 

men ‚in de Apotheeken Dianucum of Diacaryon 
| ty- 

(*) Door het Aftrekzel in Water zagtjes op den Grend ts 
gieten, komen de Wormen aanftonds voor den dag, 

mntemenmeententeedmmete 
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tytelt. Het Schilletje , dat de Pit bekleedt, op Ie 

Jenever gezet, wordt van fommigen voor een ele 

Middel tegen ’t Kolyk gehouden. Niet minder Hoorp- 

gerugts heeft het gedeftilleerde Water van O-sTUEe 

kernooten gemaakt, ín ’t byzonder ’t gene men Baan 
„Agua e tribus Nucibus noemt, om dat het van 
driederley voortbrengzelen des Booms, te wee= 
ten van de Katten, van de Schepzels of Vrugt- 
beginzels en van omtrent rype Nooten, gelyk 
men ze konfyt, in ’t Franfch des Cerneaux ge- 
naamd, geftookt wordt. Dit Water is Zweet- 
en Pisdryvende, Windbreekende en Maagíter- 
kende, De Doppen en het Middelfchot der 
Nooten zyn ook in Zweetdryvende Afkookzels 
gebruikt. De Olie, die uit volwasfene gedroog- 
de Nooten geperst wordt , is, verfch zynde , 
in= en uitwendig niet minder heilzaam, dan de 
Olie van zoete Amandelen : oud zynde, dient 
zy de Schilders , onder den naam van Olie van 
Nooten, tot het mengen van hunne Verwen, en 

de Schrynwerkers om een Glans te geeven aan 
hun Werk , overtreifende in deezen, als ook 

in duurzaamheid , wanneer men ze in de Lam- 
pen brandt, de Olyf- Olie zeer. Alsdan is zy 
dienftig tot wegneeming van de Puiften, Sproe= 

ten en Vlakken in ’t Aangezigt ; tegen Kneu- 

zingen; als ook om de Kliergezwellen te doen 
verflaan; zo LEMER Y aanmerkt (*), a} 

er- 

(*) Ufus. Disfep. Dyfenteria ; Ust. Hemorrhagia Dentis. Of, 
expr. Cicatrix Variole : Rob, Angina: zegt LiNNAUS , en 

voegt ‘erby, Qualitas fu/pelFa, rarior ‚preflans. in Mar, Med, 

X 3 
II DxEL, IL, STUK 
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u. 

ÄrpEEL. 

ideen 
STUK. 

Het Noc- 
teboomen 

Hout. 

Verfcheide gebruiken heeft bovendien deeze 

Boom in de Handwerken. Het aftrekzel van 

den Bolfter- der Nooten , in Water , geeft , 
door beftryking , aan het Eikenhout een Noos 
teboomkleyr ; dus genaamd , om dat hetzelve 

als dan in Kleur naar het Noortébootmen-Hout 

gelykt (*). In hoe veel achtinge dit Hout zy 
tot verfiering van Kabinetteft ; Laatafels; Bu- 

feaux en ander Schrynwerk, däar het in dunne. 

Plaatjes opgelegd , en dan door wryvig glad 
gemaakt wordt, is wereldkundig. Dat der Wore 
telen , in ° byzonder , {trekt door de aartige 

tekening en mengeling van Kleuren, die eene 

oneindige verandering van figuuren maaken „ tot 

verwondering. Het is echter aan broeijing en 

den Worm onderhevig, indien het niet op den 
behoorlyken tyd en met de noodige zorgvule 

digheden gekapt wordt. Vervolgens moeten de 

Stammen niet op den Grond, maar in de Lugt 
verheven , gedroogd zyn , en eer menze ge= 

bruikt, een poos in ’t Water gelegen hebben, 
waar toe dat van Moerasfen zelfs beter ‘dan 
dat van Rivieren is 5 dewyl het de Kleuren fter= 

ker maakt, / 

Ult de kostbaarheid van dit. Hout, en de 

gedagte Voortbrengzelen, ziet men ligt, dat de 
Noo. 

(*) Koning Karel de II. van Engeland , voor zyne vervol. 

gers vlugtende, maakte zig, door 't Aangezigt mer het Sap. 

van deeze Bolflers te beftryken „ onkenbaar ; doch behield. 
‘er, al zyn Leven, een bruine Kleur van, 
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Nooteboomen van de ‘woordeeligften zyn onder, II, 
de Europifchen : mids de Groeyplaats naar den AEN 
eifch zy. In onze Lugtftreek hebben zy, op Hoorp- 
ver naa, de aattigheid niet , die zy in Vrank-°TUEe 
ryk hebben : weshalven zy daar ook veel fterker eh 
worden voortgeteeld. De Voortteeling gefchiedt 
alcoos door Nooten die men plant: want deeze 
groeijen fpoedig op ‚ en de Boom geeft geene 
Uitloopers uit. Hy heeft een lommerryke Scha- 
daw „ doch die oudtyds nict gezond geacht 
werdt. te zyn „ ja zelfs voor het daar nevens 
groeijende of gezaaide fchadelyk (*). Anderen 
fchryven van een byzondere vyandfchap tus- 
fchen deezen Boom en de Eiken plaats hebben- 
de. Wat hier van zy, t'is-aan den eenen kant 
zeker, dat de fterke Reuk der Bladeh, zig ver 

uitfpreidende, in Italie en dergelyke heete Kli- 
maaten fterker moet zyn dan in het onze, en; 
terwyl aldaar dikwils alles door de droogte 
kwynt, veel hinderlyker. Het ís dan ligt te be- 
grypen ‚dat de uitwerking van het menigvuldige 

Voedzel , ’t welk deeze Boom van alle kanten 
naar zig trekt uit de Aarde, te moeten misfen „_ 
aldaar ook zigtbaarder zal zyn op de nabuurige 

Gewasfen , dan alhier; waar men zelfs dit ten 

op- 

(*) Juglandium Umbra gravis et noxta ettam Capiti hu- 
mano , ommnibusgue juxta Jatis. PLiN. Hf. Nat. Lib. 17. 

Cap. 12. Deeze Autheur woonde in Italie: waar nit blykt, 

dat men dikwils ten onrechte zyn gezegde voor Fabuleus 

houdt, om dat men ° hier anders ondervindt, t / 

X 

IL. DEFL, III, Styx, h , 
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opzigt van het Gras befpeurt (*). Men krygt 
AFDEEL vor de Vrugten best af, door de Takken met 

IXIX. 

Hoorp- Stokken te {laan , en dit heeft tot een zonder- 
STUK. 

EL. 
Fuzlans 
elba. 

witte 

Walnoot. 

ling Spreekwoord aanleiding gegeven (4) 

(2) Ockernooten- Boom , met zeven Lancetss 

wyze getande Winbladen , het ongepaarde 
‚ongefteeld. 

Wy komen thans tot de Nooteboomen van 
Noord- Amerika , alwaar LINNA us dezelven 

{telt Inboorlingen te zyn. Driederley komen 

ser voor , waar onder de Witte hier de eerfte is. 

De Heer GRroNovrus bepaalt hem, als 

Lancetswys’ gladde Vinblaadjes hebbende, die 

fcherp getand zyn en fpits gepunt, zo lang als 
de Steeltjes en byna egaal van grootte, De 
Heer CLAYTON hadt waargenomen , dat de 

Vrugt famengedrukt Eyvormig is, diep uitge- 
fneeden en zeer hard, van binnen een uiter- 

maa- 

(*) Indien gebrek van Licht een voornaam beletzel is van 

den Groey der Gewasfen , gelyk de Heer BONNET wil, dan 
zou de ongemeene donkerheid van de Schaduw deezer Boo- 

men hier van een andere oirzaak zyn. | 

(Ì) A Spanjel , a Woman and a Walnut - Tree, 

The more they are beaten the better flill they be. 

(2) Juglans Foliolis feptenis lanceolatis ferratis , inepar; 

fesfili. Syst. Nat. XIL. Veg. XIII. Juglans alba Fruêtu ovatg, 

compresfo &c. GRON. Wirg. 190 , 1so. Nux Juglans alba 
Virginienfis. PARK. Tbeat. 1414. CATESB. Car. I. p. T. 38. 
SELIGM. Wog. 1. Band. p. 6r. Pl. 76. Nux Juglans Virginia, 
na. &c. PLUK. dim. 254. T. 309. fig. 2e 
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maate kleine Holligheid hebbende en doorgaans Ik _ 

zonder Pit, De Engelfchen , zegt hy, noet AFDEEL, 

mepze Witte Walnoot, Het is de Witte Vir- Hoorn- 
ginifche van PARKINSoONen Carresry,°töke 

die in Noord - Amerika Hickery genoemd wordt, partie 
De Indiaanen , naamelyk , maaken van de Pit- 
ten een Amandel- Melk , welken zy dus hee- 

ten, en daar van heeft de Boom onder de 

Europeaanen dien naam bekomen, In de Bos- 
fchen rondom de Stad Philadelphia, in Penfyl- 
vanie „is hy na de Eiken een van de gemeenften, 
en men heeft ’er drie of vier Verfcheidenhe- 
den van, zegt KALM, CATESB Y merkt aan, 

dat dezelve in Karolina of Virginie dikwils 
zeer groot wordt , en een Stam krygt van drie 
of vier Voeten over ’t Kruis. Het Hout is 
zwaar geaderd, doch wordt niettemin flegts tot 
veele Akker- of Bouw -Gereedfchappen gebe- 
zigd, en voor een goede Brandftof gehouden. 
In de Herfst, als de Nooten afvallen, gaat de 
Bolfter in vieren open, en de Dop is naauwlyks 
dan met een Hamer aan ftukken te breeken , be- 

vattende eene kleine zoete Pit, daar de Indiaa- 

nen een heilzaame Olie uit perfen. De meeften, 
echter , van deeze Vrugten trekken de Zwy- 

nen en andere Wilde Dieren tot Winter- Aas, 

(3) Ockernooten - Boom met elf Lancetswyze 
Vin= TFuelazs 

Cinerea. 3 
Ee 

(3) Fuglans Foliolis undenis lanceolatis , bafi alserâ bre- we, 

viore. Syst. Nat. XII. Veg. XIII. 

X 5 
II. DEEL, NI, STUK 
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U Vinbladens die van agteren aan de eene: 
ike zijde korter Zyn. 
Hoorp» | 
he Van deeze, ook in Noord= Amerika huisves- 

tende, vind ik niets naders , dan dat ook de 

jonge Blaadjes van boven kaäâl zyn. Misfchien 
zal dezelve tot de gedagte Verfcheïdenheden. 
van den Witten Nooteboom behooren. 

ij (4) Ockernooten- Boom met vyftien Lancets- 
le swyze getande Vinbladen , de buitenfte 
Zwarte, kleinst: emv Knopjes boven de Owvelen. 

Deeze Soort maakt den Zwarten Nooteboom 
van Virginie uit, die dus genaamd zou zyn, 

of wegens de donkerheid van het Hout, dat 
zeer bekwaam is om tot Kastemaakers - Werk te 

gebruiken „ of wegens de Kleur der Nooten, 

HERMANNUS, weleer Hoogleeraar te Leiden, 
hadt dezelven van den tcenmaaligen Bisfchop 
van Londen gekreegen , die van grootte als een 
gewoone Ockernoot waren, hebbende den Bol« 

fter dik , groen en Spongieus; den Dop, daar 
binnen , zeer hard en zwartachtig, ook zeer dik 

en overlangs diep gefleufd, de helften zonder 
| eeni« 

(4) Fuglans Foliolis quindenis lanceolatis férratis , &c. 

Hort. Cliff. 449. Hort. Ups. 287. GRON. Virg. Iso. ROYEN 

Lugdbar. 82. Nnx zuglans Virginiana nigra. HERM. Lugdbat. 

452. T. 453. CATESB. Car. I. p. T. 67. SELIGM. Vog. II. 
Band. pag. 28, 29. Pl. 34+ 
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Een igenblykbaaren Naad famengevoegd. Blier HL, 
: PM ê - 1 FDEEL,. 
in was een’ zoete eetbaare Pit, Volgens CA- ard 

TEsBy komen zy in hardheid met de voor- Hoorn- 

gaafiden “overeen. « Virginie en Maryland „ en ST® 
Â h WVW alnootens 

veele. overige Streeken van Noord- Amerika , Boom, … ° 

daar de Europeaanen hunne Volkplantingen heb- 
ben, zyn vol van deeze Boomen. In Penfylvas 
nie, omftreeks Philadelphia , waren zy echter ; 
volgens de Waarneeming van KALM, zo gee 

meen als de Witte niet. LiNNEus merkt 

aan, dat de jonge Bladen in deeze. Soort Wol- 

lig zvn. | 

(5) Ockernooten - Boom» set. drie Vinbla- _vy 
Fuglans 

den, brecara. 

ë | Ì Drebia- 

Deeze , welken men ook driebladige Noote-dige. 

boom zou kunnen heeten, is in de Westindiën, 

en wel op Jamaika waargenomen „ alwaar zv 

haare Groeiplaats heeft. Browne geeft ’er 
langwerpige ftompe , driebladig gevinde Bladen 

aan, en enkelde Vrugten als Besfen in de Oxe- 
Jen. SrLOANE geeft ’er een Vrugt aan, van 
grootte als. een. Moskaat- Noot , en zegt dat 
het een Boom is van twintig Voeten hoog, zo 
dik als eens Menfchen Been, met eene Afch- 

graauwe Schots , maakende met zyne Takken 

een 

(5) Fuglaus Foliolis ternis. Syst. Nat. XII Bid, XI. 
Juglans Foliis oblongis. obtufs , pinnato- ternatis, Fruêtibus 
Singularibus baccatis ad Alas. BROWN. Fam. 346. Nax Juglans 

trifolia &c. SLOAN. Fam. 128. Hit. IL. p. 1. T. 157. f. 1 
Raäy. Dendr. 6. 

Ie DEEL III, STUKo 
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IL. een fraaije Kroon. De Bladen , díe met hun 
BRE. drieën op een Steel ftaan , zyn vuilgroen of 
Hoorp. bruinachtig , glad en dun. Uit derzelver Oxe- 
STUK. len komen twee Katten, een Duim lang, en de 

Dort Vrugten, Eyvormig en geelachtig zynde , heb- 
ben een Steeltje van dergelyke langte , bevat- 
tende onder een dunne Lymerige Schil een 
Noot , welke hy nooit open gebroken hadt. Mea 
vondt deezen Boom aan de Oevers van Rio 
Cobre , en in de Velden om de Stad St. Jago 
de la Vega, op Bofchagtige plaatfen , overvloe- 
dig groeijen, 

M Yris tT Ic aA. Nooten- Moskaat Boom. 

Deezen Boom, zo vermaard wegens de kost= 
baare Speceryën , die hy uitlevert , en aan welken 
in het Stelzel der Sexen nog geen plaats was 
aangeweezen, acht ik gevoeglyk hier te kunnen 

befchryven. Het zelfde Recht, dat Linnaeus 
hadt om den Japaníchen Papierboom, by voot- 

beeld , zonder de minfte melding van des- 
zelfs Bloemen of Vrugtmaakende deelen , we. 
gens eenige gelykheid van de Vrugt tot de 
Moerbeziën te betrekken 5 heb ik om deezen 

te laaten volgen op den Ocker. of Walnooten- 

Boom, naar wiens Vrugt de Moskaat- Noot in 
haare Bolfter , myns oordeels , veel meer dan 

naar een Perfik , gelyk RAy wil, gelykt, En, 

fchoon de Vrugtmaaking niet duidelyk is voor- 
gefteld door de Autheuren , {chynt my doch 

uit 
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uit de befchryving van Rumrurus te blyken, , Il ; 

dat de Bloemen, waar uit de Nooten groeïjen , AFDEELS 
Wyfjes- Bloemen zyn. Ten minfte wordt in Hoorps 

dezelven van niets anders dan van een Stamper°TtEe 
of Vrugtbeginzel , in ’t midden van een wit 
Kelkje , dat in drie punten gedeeld is, gewag 

gemaakt, daar hy anders de Meeldraadjes byna 

nooit vergeten heeft te melden. 

De Kenmerken van dit Geflagt beftaan dan 
tot nog toe ‚ met zekerheid, in een Gebolfter- 

de Vrugt „ die eene Noot influit, in haar eigen 
Dop vervat ‚ en bovendien met zekere Blader- 
achtigheid omgeven. 

Ik zal hier van, met RuMPHIUS en ande. 
ren , drie Soorten , te weeten de zogenaamde 
Wyfjes en Mannetjes , als ook den Wilden 

Nooten - Moskaat Boom, voorftellen. 

(1) Nooten-Moskaat Boom die ronde Wrugten * 1. 

draagt. ig 

wyfijes- 
De Groeyplaats van deezen , dien men ook mein 

den Tammen of Echten Nooten Moskaat Boom 
noemt, is op de Molukkifche Eilanden, en hy 

wordt alleenlyk op drie derzelven, welken de 
Nederlandfche Oostindifche Kompagnie , daar 
toe , aan zekere Luiden verpagt of by Perken uit-’ 

geeft, 

(1) Myriflica Fruâtu rotundo. Ath. Nux Moschata FruGu 
rotundo. C. B. Pin. 407. Nux Myriftica foemina. CLUS, Exo. 
53, Dop. Kruidb. 1393. WEINM. Äruidh, Pl. 760, 

M- DEEL, III, STUK, 
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geeft, g gecultiveerd. rn dat cen trop vd 

heeft 5 beheerfeht de. Voor “ overige 
wordt decze Echte Nooten - Moskaat Boom i int 
Gebied ván’onze-Kompagnie nergens gedroogd 

en groeit ook , zo veel bekend is, op geen an: 
dere plaats van den geheelen Aardkloot, 

Het is , volgens de befchryving van R um: 
Prius, éen Boom, die de gedaante eh groot 

te heeft van een Peereboom ; maakende een 
Pieramidaale Kroon. Meest fchiet hy op ‘met 
een enkelen, regten ; maar fomtyds' ook ‘wel 
met twee of drie Stammen. ‘De Bast van den 
Boom is effen én donker graauw met groen ges 
mengd, van binnen rood en Sappig, “Als men 
in den Boom ‘kapt of een Tak daar afbreekt , 
loopt ‘er eefì- kleverig licht tood Vogt uit; byna 
als dun Bloed; ’t welke ftraks hoog rood be- 

Îterft „en in het Linnen zodanige Vlákken 
“maakt ; die men ‘er niet gemakkelyk kan uit- 

wasfchen, De dikke ‘Takken. verdeelen zig in 
lange dunne Rysjes, daar Bladeren, aankomen á 

die veel naar, Peerebooms- of. Citroen Bladen 

gelyken , maar wat fpicfer zyn „ aande zyden 

niet gekarteld, ‚van boven hoog ‚groen „van: on- 
deren ‘wat vaalachtig , gelyk die-der Kruidnagel: 

boomen ‚ doch zagter , effener en van boven 
een weinig glimmende. Zy ftaan meest op twee 
Tyn aan de 'Fakjes , niet.regt tegen elkander 

over. » De. jonge Blaadjes zyn niet rood’, gelyk 
die van de Nagelboomen , maar witachtig en 

licht 
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Wkelee groen. Aan kromme Steelties komen klei LO 

ne Knapies!: die “zekere witte Bloempjes of ka 

Kelkjes , met drie punten, uitgeeven, in wier Hoorns. 

midden zig een klein langwerpig ros _Knopje°" PE 
e . . Nooten- 

vertoont, dat het Vrugtbeginzelis van de Noot. mostaat 

Meest groeijen deeze Bloempjes aan Trosjes Boom. 
van twee of drie by malkander: maar. de mees 

{ten vallen af , zo dat doorgaans de Vrugt en- 

keld grocit : men ziet ’er zelden twee of drie 

by malkandef ‚en in de negende. Maand na’ 

* bloeijen wördt eerst de Vrugt ryp , die dan 

de figuur en grootte van een Perfik heeft , doch 

wat toegefpicst is aan het Steeltje, en overlangs 

een Sleuf, welke ’er rondom loopt. By ‘deeze 
Sleuve barst de Bolfter , die dan een roodachtige 
Kleur heeft , en glad of: effen. is van Schil, 

open, en vertoont de Noot , met haare koog! 
roode Foelie omvangen ; welke, indien de Vrugt 

dus eenige Dagen aan den Boom blyft , daar 
uit valt en door haare Vettisheid ligt verwormt; 
gelyk ook dikwils de Foelie aan den Boom van 

Wormen opgegeten wordt. 
Door de gekonfyte Nooten, die wy híer uit De Noo- 

Oostindie over krygen , is deeze gefteldheid van 
de Vrugt iedereen bekend. Anders is de Bol- 
fter hard. , ondangenaam van Smaak en famene 

trekkende. De cigentlyke Noot, ‘vati de Foes 
lie: gezuiverd ; “zit nog in eem dunne Dop , 
waar uit zy, door Vuur gedroogd zynde , gepeld 

moet worden en verder met Kalkwater toebe- 
reid , om duurzaam en zodanig te zyn , als 

| | On- 
1, DEEL, III, STUKe 
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onze Oostindifche Kompagnie dezelven onder 
den naam van Nooter Moskaat verkoopt. Dees 
ze, in ’t Latyn Nux Moschata of Myristica 
genaamd „ heeft in alle Taalen van Europa by- 

na dien zelfden naam, Dus noemen haar de 
Icaliaanen Noce Muscada, de Spaanfchen Nuez 
Moscado, de Franfchen Noix Muscade , de En- 

gelfchen Nutmeggs ‚ en de Duitfchers Moskatens 
Nusfen, Derzelver gedaante en. Kruiderige 
hoedanigheid , als ook het gebruik dat men ’er 

als eene Specery van maakt in de Spyzen „ is 

tover bekend om daar van te fpreeken,. Men 
weet ook ; dat zy, zo wel als de Foelie, een 
groote veelheid van Olie bevatten, die ’er, zo 
wel door uitperfing als door Deftillatie , uit te 
haalen is. _ Derzelver kragten verfchillen alleen- 
lyk in meer of minder trap van fcherpheid, en 

daarom , gelyk de Oliën meest uitwendig ge= 
bruikt worden , in Pleifters ; Zalven en Smee:= 

ringen, daar een fterke prikkeling der Zenuw- 
achtige deelen vereifcht wordt, zyn de Noos 

ten en Foelie gepoeijerd beter; tot verfterking 
der Ingewanden, verdryving der Winden, ftil- 

ling van Kolykpynen, ftemping van den Buik: 

loop; als ook tegen alle Ongemakken, die uit 

Zinkingen en dergelyke koude aandoeningen 
der Zenuwen ontftaan. Zelfs is het overmaatig 
gebruik. daar van fchadelyk bevonden. Bo n- 
Tius verhaalt, dat fommigen daar door eenige 

Dagen, zonder gevoel , fpraakeloos , als in een 
diepe Slaap, gelegen hebben, Ook merkt men 

aan s 
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vaan, dat het menigvuldig eeten van de gekon- U _ 

„fyte Nooten de Menfchen Slaaperig en vadzig St 

maakt, en als het Geheugen beneemt. Inzon- Hoorns 

derheid is zulks in heete Landen en ‘Saizoe. STUK 
Nooten- 

nen fchadelyk. Om den Loop te ftempen , aoshaar 
worden de Moskaatnooten geroofterd voorge. Evo 
fchreeven. Een berooking met dezelven is te. 

gen de Opftyging dienftig. 
Den ouden Grieken fchynt deeze Specery 

onbekend geweest te zyn ; maar de Arabieren 

kenden zo wel de Noeten als de Foelie des te 
beter. Gemeenlyk vallen deeze Nooten byna 
rond , doch men heeft 'er ook die wat lang- 
werpiger-en niettemin zeer Aromatiek zyn, 

groeijende aan byzondere Boomen. Bovendien 
komen: eenige wanftaltigheden onder deeze 
Nooten voor, gelyk ‘er dus zyn, diemen Twee. | 
lings - - Nooten. noemt , ook Diefjes- en Koning s= 
Nooten. Men: kan. ‘dergelyken niet voor by- 

zondere SOOrten houdens 

(2) Nooten- Moskaat Boom die langwerpige n. 
‚ Myrifsica Vrugten draagt. Te 
Mannetjes 

Onder deezen naam is de Boom der Man-Noore- 
oskaar, 

metjes- Nooten door C, Bauminus onder: 
Scheider. RumrHtus merkt denzelven als 

Art den 

(2) Afyristica-Fruâu oblongo. A/ipi. Nux Moschata Fruc: 

zu oblongo. C. B. Pin. 407. Nux Myriftica mas. CLUS, Bxor 

z4. Dop. Kruidb, 1394. WEINMANN Arudt. Pl, 760, 

jd 
‘ u. DEEL, Nile STUK, 
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… IL, den voornaamften onder de Wilde Nooten - Mog: 
OER Is kaat Boomen aan, Hy zweemt, in geftalte , 
Hoorp- weinig naar den regten Nooteboom. De Bla- 

STUK. den zyn ook veel grooter , fommigen een Span, 
pn fommigen anderhalf Voet lang , korter gepunt 

Bes. en ovaalachtiger , met evenwydige zyd-Rib- 
ben , gelykende dus naar de Kanarie - Bladen , 
welken in Oostindie zeer bekend zyn. Van boven 
zyn ze donker groen , van onderen vaal , en hebben 

een Aromatieken , doch wilden Smaak , gelyk die 
wan den echten Nooteboom , wanneer menze — 

kaauwt. De Vrugten hangen niet aan lange dun- 
ne Takjes, maar komen op Korte dikke Steeltjes , 
fomtyds uit de Oxels der Bladen digt by el- 
kander voort. Zy zyn rond of langwerpig » 
hebbende van buiten een Wolachtigen Bolfter , 
die taaijer en harder is dan in de regte Noo- 
ten. De eigentlyke Noot, daar binnen , heeft 
ook een dunne Schaal , insgelyks omvangen 
met een Goudgeele Foelie ,‚ doch dezelve is 
byna Smaakeloos ‚ en de Pit van de Noot.ge= 

heel laf, by de regte Nooten Moskaaten te ge- 

Iyken; waar van ik ze den‘bynaam gegeven heb. 
In traare Schaal gelykenze veel, als bekend is , 
naar onze Walnooten in de Dop , en de Pit, af- 

gefneeden , vertoont zig gemarmerd, als de ge- 

„woone Nooten Moskaaten, maar heeft weinig 

Speceryachtigheid , gelyk ik thans in de mynen 

ondervind, zynde zelfs wat walgelyk van 

Smaak. kn 
Op Banda noemt men deeze Pala Sukers 

- dat 
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dat is Berg -Nooten, en op Amboina Pala Ou- U, 
tang; dat is Wilde of Bofch- Nooten: want zy ien 
groeijen eigentlyk in ’t Wilde, in de Bosfchen Hoorps 

en op de Gebergten , wordende niet gecultiveerd STUK 
en zeer weinig ingezameld. Het eenigfte, daar srsraae 

_ menze toe gebruikt, is zeker Bygeloof , van de Sue. 
Indiaanen waarfchynlyk op de Europeaanen over= 
gewaaid, dat deeze Nooten, by zig gedragen, 
tegen Bloedvinnen en de Kramp, of ook tegen 
Stuipen der jonge Kinderen, dienftig zyn zou- 

den, Zelfs bereiden ’er de Javaanfe Vrouwtjes 
Minnedranken van , om het Manvolk te betove. 

ren. De Vrouw van zekeren Predikant, den- 

zelven drie zulke gebrande Nooten in plaats 
van Specery- Nooten ingeevende „ om de Per- 

fing en Buikloop te {toppen , verviel hy 
daar door in raaskalling en ylhoofdigheid, zo 
RumrHrius verhaalt, 
_Dit onderfcheid van de Bladen en Vrugten , 
tusfchen den zogenaamden Mannetjes en Wyf- 
jes Nooteù- Moskaat Boom „is aan den vermaar- 
den Cr us1ius reeds bekend geweest, die van 
beiden zeer goede Afbeeldingen en befchryvin- 
gen aan *t licht gegeven heeft, welken in de 
laatfte vermeerdering by de Nederduitfche Uits 

gaave van't Werk van DopoNéus gevoegd 
zyn. De Takjes, door hem afgebeeld , komen 

zeer wel met de groote Takken van R u M- 

PIUS overeen „ en dit bevestigt hun beider 
echtheid. Van die der doorgefheeden Nooten, 
daar nevens gevoegd, Kan men zig ligtelyk uit 

| Y& gee 
U) DEEL, III, STUK, 



u. 

840 EENHUIZIGE BooMer,. 

gekonfyte Nooten vergewisfen, Dit zelfde, ir 
AED EER tegendeel , bewyst de onechtheid van het Takje 

Hoorp= 
STUK. 

Naoten- 
Moskaat 
Zoom, 

HI. 

Mfyriftica 
Sylveftris. 

Wilde 
Nooren= 
Moskaat 
Boom. 

der Mannetjes - Nooten , by WEINMANN 
afgebeeld , alwaar de Bladen volftrekt eveneens 
aan beiden zyn , en de Vrugt gantfch onnatuur- 
Iyk. Ik bezit een Nooten - Moskaat Boom Take 
je, dat wederom in Bladen en Vrugten veríchilt, 
en daarom, zo ik geloove , tot de volgende 
Soort, of tot den Wilden , behooren zal, 

(3) Nooten - Moskaat Boom met kleine Vruge 

ten. 

In Gewas verfchilt deeze Boom, dien men 

in ’t Maleiefch Palala Burong noemt, weinig 
van de voorgaanden , maar de Bladen zyn zeer 
lang en naar de langte {mal, op twee Spannen 
maar vier Vingeren breed, Van myn Takje 
heeft het grootfte op agt Duim langte twee 
Duimen breedte , dat byna op ‘t zelfde uit- 
komt. Zy ‘hebben insgelyks evenwydige Rib- 
ben, en de bovenfte zyde is donker groen en 
glad , de onderfte met een digte Wolligheid 
bekleed. Ook ftaan zy op dikke korte Steeltjes , 

aan dunne Takken overhoeks, gelyk in het my- 
ne, en de Vrugten komen by Trosfen van drie 
of vier voort; hoedanig eene Tros zig by myn 

Tak- 

(3) Myriflica Frutu minore. Afihi. Nux Moschata Fructa 
rotundo parvo. C. B. Pin. 407. Nux Moschata humilis & 
Fruêta pufllo in Moluccis ; Acosra. Nux Aromatites in- 

frutifera, in Moluceis & Zeylan: GARGIE, 
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“Takje bevindt ‚ welke ‘er fchynt afgebroken te, IL 
zyn. De Nooten zyn vry wat kleiner dan de “ern” 
regte Moskaat- of Specery - Noot in de Bol- Hoorp= 

fter. De natuurlyke Kleur ís uit den geelen met “TUE 
eenig rood, gelyk de Jamboezen. In plaats van Min 
Sleuf hebben deeze Nooten een uitpuilende Poor- 
Naad, die ’er in de langte om heen loopt , en 
van vooren een klein Puntje aan den Bolfter , 
zittende daar binnen in zyne Foelie de Noot, 
welke , doorgefneeden zynde , in het midden eene 
kleine’ holligheid heeft, waar in een byzondere 
witte zelfftandigheid is, als Asbest. Dergely- 

ke korte Vezeltjes neem ik ook in de doorge. 

fneeden onrype Vrugt van den Karftengen - Boom 
waar. 
RumrPHIius merkt aan , dat deeze Wilde 

Noote - Moskaaten , zo wel als de Mannetjcs 

Nooten , veel tot Aas ftrekken voor den Jaar- 
vogel , anders ook Jaager- Vogel genaamd (*). 

‚Die Autheur telt vier andere Wilde Soorten 
van Nooten - Moskaat Boomen op , welke nog 
veel kleiner Vrugten draagen. Alle deeze wor- 
den Palala genoemd van de Indíaanen, terwyl 
de naam van den echten Wyfjes Nooten Boom 
in ’t Maleitfch Pala is, Deeze Wilde Nooten- 

Mos- 

(*) Dit is de Rhinoceros- Vogel , BUGEROS Cornu maxilla. 
rì Frontis vecurvato : door my in’tI. D. IV. SruK deezer 

Natuurl. Hiflorie , bladz. 237 , befchreeven. Ik bezit een 
fchoon Oranjekleurigen Gehoornden Kop en Bek van deezen 

Vogel , my uit Oostindie prefent gezonden, 

3 
1, DEEL: II, STUG 
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Naoten- 
Moskaat 
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Moskaat Boomen groeijen ook op andere Eis 

landen, en zelfs aan de Vaste Kust van Indie, 

Ten minfte komt, in de Malabaarfe Kruidhof, 

een Nooten-Moskaat Boom voor „ aldaar Panane 

Palka genaamd , welke naast met den genen , 

die de Mannetjes Nooten draagt , fchynt over- 

een te komen, zo de Hoogleeraar BURMANNUS 

aanmerkt, De Afbeelding „-welke zyn Wel Ed. 

gegeven heeft van den Ceylonfchen Wilden 

Nooten - Moskaat Boom, Aryaghedhit genaamd, 

g 

werfchilt door de Bladen zeer , welke als die 

van den Kruidnagelboom zyn , en tegen over 

elkander aan de Takjes ftaan, Ondertusfchen 

wordt door de Knopjes, die zig daar aan vers 

toonen , myne Gisfing , dat de Nooten - Moskaat 

Boom wel tot de Planten, wier Mannelyke en 

Vrouwelyke Bloemen van elkander afgezonderd 

zyn, behooren mogt, niet weinig waarfchynlyk 

gemaakt (*)» he 

F Ac us Beukeboom. 

De Kenmerken van dit Geflagt zyn, dat de 

_ Mannetjes Bloem uit een in vieren gedeelde 

Kelk beftaat, van Klokswyze figuur, met twaalf 

Meeldraadjes , doch geene Bloemkrans heeft , 

zo 

(*) Vid. BurM. Thes. Zeylan. p. 173. T. 79." Ware het 4 

datik hier in gemist mogt hebben, zo zal men ’t eeniger tyd 

deezen aanmerkelyken Boom, die zekerlyk een plaats ver- 

diende, flegts een andere in het Stelzel der Sexen moeten 

aanwyzen. 
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zo min als de Wyfjes- Bloemen , wier Kelk IL. 
\ NL : ÁFDEEL. viertandig is, met drie Stylen, Gedagte Kelk" 

verandert in een Zaadhuisje of Vrugt, die fte- Hoorp- 

kelig ruig is , vierkleppig , bevattende twee°T®E 
Zaaden, 

Drie Soorten komen ’er in dit Geflagt voor, 
waar van de laatfte alleen beantwoordt aan het 
gewoone gebruik van den Geflagtnaam, de an= 
deren van ouds Kastanje. Boomen heeten, als 
volgt. 

(a) Beukeboom met Lanceiswyze, fpits ge ae 
tande, van onderen kaale Bladen. Kaftanje- 

Boom. 

Deeze Soort maakt den gewoonen Europi= 
fchen Kastanje- Boom uit , die in Vrankryk ins 
zonderheid menigvuldig groeit, hoewel hy ook 
voorkomt in Spanje , Portugal en Italie, Duitfch- 
land en Engeland zyn ’er niet van ontbloot. De 
naam is van ’t Griekfche woord Kastanon af- 

komftig, dat men, met eenige verandering , in 
de meefte Europifche T'aalen overgenomen heefte 
De Franfchen noemen hem Chaflaignier , de 
Duicfchers Kesten- of Kastanien- Baum , de En- 

gel. 

(1x) Fagus Foliis lanceolatis acuminato « ferratis, fubtus nú- 
dis. Syst. Nat. XII. Tom. II. Gen. ro72. p. 630. Hort. Clif. 

447. Hort. Ups. 287. ROYEN Lugdbar. 79. Mat. Bled. 429. 

DALIE. Paris. 294. GRON. Virg. 151. Caftanea. TOURNF. 

dnf?. 584. Don. Perapr, 814. Kruidh. 1275. Caftanea (vlveftris, 

C. B. Pin. 419, Caftanca fativa. C. B. Pin, gis, 

Sorg, 
IL, DEEL, UI, STUKe 
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‘U. gelfchen Chestnut- Tree. Dus worden ook de 
P EDER Vrugten of Karftengen , van de Spaanfchen Cas- 

_Hoorp- tanas , of Morones, wanneer zy graot zyn; en 
STUK. deeze laatften in ’c Italiaanfch Marroni , in 't 

AE Franfch Marons, getyteld. 
Deeze Boomen bereiken een aanzienlyke. 

grootte. Men heeft op ’t Eiland Sicilie ontzag- 
Iyke Karftengen - Boomen , tot welken mooglyk 
die behooren zal , daar KrrcHer van ge- 
waagt , als aan den Berg Ethna groeijende , zo 
groot , dat °s nagts een geheele Troep Schaapen 
in deszelfs holte verfchuiling, hadt (*), In En- 
geland heeft menze zo dik van Stam gezien , 
zegt RAY, dat drie Man denzelven niet omva- 
demen konden. Dit komt echter-niet by den 
berugten: Karftengen-- Boont , in ’t Graaffchap 
Gloucester, die eenen omtrek hadt van sr Voe- 

ones ten * Nog dikker moet die zyn, welke nog 
1. sruK „Onlangs by Briftol groeide , hebbende eenen 
bl 34 Stam van 19 Voeten over ’t kruis; en deeze 

werdt geacht meet dan vyf. Eeuwen geftaan te 
hebben. 
„De aad Boot hakfid eene donker brui- 

ne of zwartachtige Schors. De Bladen zyn on- 

gevaar twee UREN breed en byna een half 
Voet 

(*) ADANSON Famill. des Plantes. Pref. CCXIIL. Indien, 

neamelyk, ’t woord Chatéfier , by hem , een Karftengen- 

Boom betekent , gelyk ik denk: maar dit woord, hoewel 
van hem in zyne Lyften gebruikt, vind ik, dat zonderling 
is,in zyne Regifters niet: anders zoud’ ik, ten opzigt vande 

hougte, dikte en leeftyd, daar uit eenig befinit maaken; 
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Voet lang, dun ‚ rouw en rimpelig , van onde- [II 
ren met een dikke Rib, waar van zydelings AFDEEL, 
veelen zig door het Blad verfpreiden, dat in Hoorp- 
de geheele omtrek Zaagswyze met haakjes isSTUKe 
getand. Hy draagt dunne lange Katten, bezet Kato 
met Blommetjes in vyven gedeeld, als Kelkjes, 
groen van Kleur , verfcheide Meeldraadjes bee 

vattende , die geele Topjes hebben en;geil van 
Reuk, Op andere plaatfen groeijen de Vrugt- 
beginzels , welke , volgens de Waarneeming 
van den Heer ADANSsoN, een halfrond Koc- 

peltje maaken , dat Haairig is, in vier tot zes 

Tandjes gefneeden, uit welks midden voortkc- 
men van vier tot zes Doornen , die regt, rol- 

rond, Kraakbeenig en glanzig zyn , als zo veele 
Stempels , welke behooren tot even zo veel 
Schepzeltjes of Zaaden, in ieder Eijerftok ver- 
vat. De Vrugten, hier op volgende , zyn fte- 

kelige Bollen , van binnen ruig, die ryp wor. 
dende in vieren fplyten , geevende dan twee , 
drie of vier, Karftengen uit. 

Men vindt van deezen Boom aanmerkelyke 
Verfcheidenheden, Daar is een Wilde, die in 
de Bosfchen by de Stad Parys natuurlyk groeit, 

zo fommigen willen , draagende Vrugten of 
Karftengen naauwlyk zo groot als Hazelnooten , 

hoedanigen ook zelfs de befte Karftengen-Boo- 
men, in Engeland gezaaid, voortbrengen, vol- 
gens RAY , die daarom meent, dat de Lande 
aart alleen het verfchil in de Karftengen maaken 
zou. Evenwel is het zeker , dat men ze in 

ba’ Vrank- 
IL DEEL, U STUKs 
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zj; Vrankryk zelfs grooter en kleiner teelt, aan 
Arpeer. byzondere Boomen. Dus zyn de Blaifche Kare 

Re ftengen , wegens haare lekkerheid , ook by ons 
OOFDe k 5 

stuk, vermaard. In ’t Lyonnois vallen ’er die zeer 

Raftanje. goed zyn ‚ de besten in ’t Dauphiné , en men 
Boom. heeft ’er aanzienlyke Bosfchen van , zelfs in 

Bretagne, Zodanigen komen ook in ’t Kanton 
van Zurich , in Lotharingen en den Elzas aan 
den Rhyn , en elders voor, In de middelfte 
deelen van Vrankryk, als ook in verfcheide 
Bergachtige Gewesten van Spanje , Switzerland , 
Savoije en Italie , maaken zy het voornaamfte 
Voedzel der Inwooneren uit, Sommigen heb- _ 
ben verzekerd , dat menze aldaar tot Meel maal- 

de, waar van dan Brood gebakken werd; doch 
dit wordt van anderen tegengefproken, 

De Kars °t Is ligt te gelooven, dat in fchraale Lands- 

flengen. douwen , waar men overvloed van deeze Vrug- 
ten heeft, de honger nooit dezelven fpaart. Zie 
hier , hoe zy doorgaans in die Landen bereid 
worden. Eerst fchilt menze geheelenal , dan 
droogt menze volkomen ‚door middel van Vuur, 
en maakt ’er dus een Voorraad van te hebben 
tegen den Winter 5 als wanneer deeze gedroog- 
de Karftengen gemeenlyk in een Ketel , met 

Varkens - Vleefch en Spek, gekookt, en dus als 
Bry, of op de manier van Aardappelen, gege- 
ten worden. Men braadtze ook tot veran- 
dering wel in de heete Asfche, of in een Pan, 
gelyk by ons gefchiedt. Die flegt of ondeugend 
zyn, of ’t gene men ‘er te veel van heeft , 

wordt 
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wordt de Zwynen of andere Beeften voor ges IL 
{meeten. AF ee 

Zeker is *t, dat de Karftengen , hoe ook be-H oorp« 
reid , zwaar om te verteeren zyn , geevendeSTUK. 
veel grof Voedzel: weshalve zy niet dienen dangfree 
voor fterke en aan den Arbeid gewoone Men= 
fchen, Die minder fterk zyn of een zagtvoerig 
Leven leiden , behooren daar niet tot verzadi= 

ging van te eeten, Inzonderheid zyn zy voor. 
de genen die den Steen hebben , of van Kolyk- 
pynen en een Kwaade Maag gekweld worden , 

{chadelyk. Zy maaken , naamelyk, ligt Verftop- 
_pingen door haaren famentrekkenden aart. Het 

__ Afkookzel van dezelven , met den Bast, kan, 
uit dien hoofde tegen den Loop dienen. Het 
raauwe Meel of Poeijer der Karftengen , met 
Honig gekookt , en gemengd met Zwavel tot 
een Conferf , is voor de Bloedfpuuw ing , Hoofd- 
en andere Borstkwaalen dienftig. De: uitmelking 
van Karftengen en Papaver - Zaad ‚ met een 
Afkookzel van Zoethout , kan fomtyds: de fcherp- 

‚heid in ’t Wateren wegneemen. Eer Pap van 

dezelven gemengd met Garfte - Meel en Azyn, 
doet door uitwendige oplegging de har dheid der 
BPorften van ’t geftremde Zog verflaain. Men 
wil ook , dat zy , met Zout geftamj»t en ge- 
mengd met Honig , ter plaatfe daar 1men van 
een Dol Beest gebeten is, ge-appliceei:d, daar 

tegen van goede uitwerking zyn zoude u. 
Het Hout van deezen Boom volgt, in duur- 

zaamheid en hardheid, aan het Eikenhout, Men 

vef= 
U, Dern. II, Sums 
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IL, verwondert zig over de fraaiheid „ netheid en 

AFDEELe net lang goed blyven van dit Hout, in het Time 
Hoorps merwerk van de meefte Kerken en Gebouwen , 
STUKe in de zuidelyke deelen van Vrankryk. *% Is te 
Eefje pegrypen, dat men aldaar veel gebruik van het- 

zelve maakt ,‚ om dat men het zo rykelyk by 
der hand hecft. De bitterheid van het Sap , 
dat ’er in zit, zou hetzelve befchutten voor 

den Worm: doch het moet ook op zynen tyd 
gekapt zyn, en niet lang op den Grond leggen 
blyven. Zeker Heer, CARLESON genaamd; 
hadt, geduurende zyn verblyf in Turkye, aldaar 
een Stuk Kastanje- Booms Hout gevonden , ’ 
welk ten deele verfteend , ten deele nog fny. 
baar was. Zodanige Stukken zyn zeldzaam on- 
der de Verfteende Houten. 

IL. (2) Beukeboom met Lancetswys’ ovaale , fpits 
ord getande , van onderen Wollige Bladen, de 
An Katten Draadachtig en met Knoopen. 
fche. 

Een laage Wirginifche Karftengen-Boom, die 
kleine. Vrugten heeft , aan Trosfen , ieder in 
een afzonderlyk ftekelig Huisje groeijende, le- 

vert deeze Soort uit , waar toe de „Amerikaan- 

fche Kaftanje , die de Bladen van agteren met 
eene 

(2) Fagus Foliis lanceolato- ovatis , acute ferratis , fubtus 

tomentofis, &c. GRON. Virg. 1so. Fagus Foliis ovato- lan- 

ceolatis ferratis. ROYEN ZLugdbat. 79. Caftanea pumila Virgie 

niana &c. Pum. Alm. oo. CATESB. Car. 1. P. T. 9. SELIGM. 

Vog. I. B. bl. 14. Ph. 18e 
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gene Zilverachtige Wolligheid bezet heeft, IL 

ook thuis gebragt wordt. Men vindt hem el- ireen 
ders de Virginifche Dwerg - Kaftanjeboom gety- Hoorps 

teld. Nogthans wordt hy fomtyds wel zestien STUKe 

Voeten hoog, met een Stam van agt of tien 
Duimen dikte. De Vrugten , die van grootte 
omtrent als Hazelnooten zyn , groeijen aan Tros= 
fen van vyf of zes by elkander. Zy zyn zoet 
van Smaak en aangenaamer dan Karítengen. 

(3) Beukeboom met ovaale flatuw getande un. 

Bladen. 5 hes 
Beuke. 

r Deeze Soort maakt den gewoonen Beukeboom e® — 
uit , wiens Latynfche naam Fagus, van ’t 
Griekfch afkomftig , even gelyk wy dit in een 
Soort van Eiken gezien hebben , afleidelyk zou 
zyn van de eetbaarheid der Vrugten. De Ita- 
liaanen noemen hem Faggi, de Spaanfchen Haia 
of Faia, de Franfchen Hétre, Fau of Fouteau, 

de Engelfchen Beech of Beechtree , de Duit- 
íchers Buchbaum of Buche, de Sweeden Bökt, 

Men vindt hem door geheel Europa, maakene 

de zelfs in de Noordelyke deelen groote Bos= 
fchen uit. In Engeland en Vrankryk is hy 

niet minder gemeen , dan in Duitfchland en 
on. 

(3) Fagus Foliis ovatis ebfolete ferratis. Hors. Cliff. 447. 
Fl. Succ. 785, 371. ROYEN Lugdbur. 79. Mat, Med. 423. 

DALIB. Paris. 294. Fagus, C. B. Pin. 419. CAM. Epit, 112, 

TOURNF. Jnfl. 584. Dop. Pempt, 832. Bueckeboom, Dop, 
Kruidh, 1303. 

U, DEKLo 1, STYKe 
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onze Nederlanden. In Switzerland komt hy zo 
ArbzeLe wel daar *t laag is als daar ’t hoog is , doch 

XIX. 
Hoorp- 
STUKe 

nooit op de Alpen, zelfs niet op andere Bergs, 
toppen voor , zo de Heer HALLER aan= 

Beukeboom. merkt. 

Het is cen hooge Boom, die niet zelden eert 

uitgeftrekte ronde Kroon maakt, hebbende een 

dikken Stam, met veele Takken, De Schors 

is effen en Afchgraauw, het Hout wit en hard; 

de Bladen gelyken. naar die der Popelieren eenigs- 

zins, doch zyn veel korter gefteeld en ronder; 

zo dat men dezelven misfchien eer met die der 

Olmen vergelyken zou kunnen ‚indien zy niet 

door hunne gladheid en kleinte daar van ver- 

fchilden ‚ als ook door hunne donker. groene: 

Kleur, Meest is deeze Boom aanmerkelyk wee 

gens zyne. gefchubde Knoppen „ fomtyds een 
Duim lang ; aan. ’t end fpits-‚ en zo ftyf „ dat 

{ommigen dezelven tot Tandeftookers gebruiken. 

Hier aan kan men hem, zelfs in ’t midden van 

den Winter , ligt van ander Geboomte ondere 

fcheiden: ; maar in ’t Voorjaar verdwynen die 

Knoppen , door het ontrollen derzelven tot. Bla- 
derloof. Als de Bladen uitkomen , openbaaren? 

zig ook de Katten „die naar ruige ronde Bal 
letjes gelyken, aan lange Steelen hangende, en 
uit Kelkjes famengefteld , ieder van agt tot tien 
Meeldraadjes bevattende. De Vrugtbeginzels 
komen ‚ van de Bloemkatten afgezonderd, als 
overendftaande Kwasten voort, en veranderen 
in Eyvormige gefpitfte Vrugten , die Houtig « 

hard E] 
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hard, en van buiten ftekelig ruuw zyn, en ryp nu 
wordende aan de Punt in vieren fplyten, zig AFDEELs 

openende als een Bloem, en in ’t midden door- goorp- 
gaans twee driekantige Zaaden bevattende, vansrux. 
taamelyke grootte, Verfcheide van deeze Vrug.Beskeboa, 
ten heb ik , voor eenige Jaaren, in de Dreef 
voor ’t Prinfelyke Lusthuis te Soestdyk, die uit 
Beukeboomen beftaat, opgezameld. 

Het voornaamfte gebruik , dat men van denPot- Ach 
Beukeboom heeft , is de Brandítof van het Hout , zout. 
als ook , dat daar Pot- Afch van gebrand wordt. 
LiNnNmeus fchryft zulks daar aan toe , in 

Sweeden, en HALLER, in Switzerland , zegt, 
het gefchiedt van dit Hout byna alleen (*). An- 
deren „ ondertusfchen , verhaalen, dat men in 

Duitfchland de Pot-Afch brandt van Eikene 
Hout, en zoude de oirfprong daar van zyn, dat 
men die eerst van Duigen der Weede Afch 

Vaten begonnen hadt te branden , van welke 
Duigen, Clavelli , deeze Afch haaren naam zou 
hebben , en om dat zy ook fomtyds van de 
Scherven ván Potten, daar de Weed = Afch in 
was geweest ‚ uitgeloogd werdt, Pot- Afch ge- 
noemd worden „ of naar de Ketels , waar in 

men dezelve kookte , Ketel- Afch, Op die 
wyze , zegt men, wordt in ’t Kasfelfche , als 

ook by Leipzig , een groote menigte vervaar- 
digd , doch de meefte komt uit Poolen en 

Ruse 

(e) Materia firma , ad Focum optima, et quÂ fere folî 
Gineres Clavellati parantur, HALE, Jdelv, p‚, 161, 

AI, Dete IIL Srvn: 



352 EENKUIzIGE Boom; 

IL. Rosland, over Dantzig , in Holland; Engeland 
AFDEELe en Vrankryk (*). > 
Hoorps _Mooglyk wordt deeze Afch van ’t eene Hout 
STUK. zo wel als van ’t andere gebrand : want die 
Besdehoom. p ciden leveren , gelyk de meefte Planten, door 

verbranding een vast Loogzout uit , gelyk die 
zogenaamde Afch bevat, Ondertusfchen vind 
ik aangemerkt , dat de Kolen van Beukenhout 
byna de besten van allen voor de Chymiften 
zyn. Hier aan zal niet ligt iemand twyfelen , 

die weet, dat het de gemeene Goudfmids- Ko» 

len-zyn , wier ligt ontvlambaarheid-en-kragtige 
Gloed iedereen bekend is, Aan-de Afch van 
dit Hout worden ook byzondere kragten toe- 
gefchreeven. Het is bovendien tot Werkhout 
dienftig, inzonderheid. tot zaaken, die ligt van 
Stof moeten zyn, gelyk Houwer-, Degen- en 
Mesfen- Scheeden, Kamhuizen, Pruikedoozen ; 

Zeeven, alsook tot Duigen van groote Vaten, 

tot Wagen: Asfen en Wielvellingen enz. De 
Bladen des Booms zyn verkoelende met eenige 
famentrekking „ en dienen derhalve , door uitwen: 
dige oplegging ‚ tegen Datflechinges: 0 

ne De fierlykfte hooge Scheer - Haagen hos 

Viagten, wan Beukeboomen Bemaakt s die men Mey- 

Beuken noemt „ om dat zy dikwils. in. Mey 

teeds Bloem en Blad hebben, maar de Vrugten 
of Eikels- worden niet dan in de Herfst ryp. 

Zy 

“ (*) Husners MNatyre Kunst = Handwerks eu Bergwarks 
dexicon, 
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Zy zyn eetbaar , bévattende een zoet en vet- 
achtig Merg; doch fommigen merken aan , dat 
men dronken wordt , door veel daar van te 

geten * adderen willen , dat ’er Koortfen en an- 
dere Kwaalen door veroirzaakt zouden zyn, zo 
wel in ’t Vee als in de Menfchen. Zy ftrekken 
ondertusfchen voor ’t Wild Gedierte , Beeren, 

Zwynen „ Inkhootntjes „, Rotten ', ook Wilde 

I. 
ÄrDErLe 

XIX, 
Hoorps 
STUK. 

Beukeboom, 

Duiven en Patryzen , veel tot Spyze. De 
Hoenders worden gemakkelyk met dezelven vet 
gemaakt. Van het gemeene Volk wordt , op 
{ommige plaatfen , eene Vettigheid daar uit ge= 
geperst, welke aan hetzelve voor Olie of Boter 
{trekt (*). Het Vogt, dat men in de hollig- 
heid van oude Beuken vindt , heeft TRAGUS 

tegen allerley Uitflag , Ruidigheid en Jeukingen 
der Huid, aangepreezen (+). 

CarPiNus, Jukboom, 

De Kenmetken van dit Geflagt zyn, dat de 
Mannetjes Bloemen beftaan uit eene eenbladige 
Kelk, met eene gehaairde Schub , twintig Meel. 
draadjes bevattende zondet Bloemblaadjes : de 

Wyfjes Bloemen insgelyks , doch in plaats van 

Meeldraadjes hebben dezelven twee . Vrugtbes 
ginzels en twee Stylen : zynde de Vrugt een 
Eyvormig Nootje. | 

Bs Tweê 

(*) Cynos. Mat. Med. contin. f. Tom. U. 

(T) TourNr. des Plant, env. Paris. Pp. 80, 

ZL 
IL, DEEL 1,3, STUKe 
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8 II. Twee Soorten komen in dit Geflagt voor 3 
FDEEL xix, « As volgt. 

Hoorpe 
STUK, (2) Jukboom met de Schubben der Vrugis 

Es; Cart Aairen plate 

Betulus. 

gewoone Deeze Soort bevat het Gewas, dat men in Haagbeuk. 
Vrankryk gemeenlyk Charme noemt, misfchien 
wegens de fchoonheid der Haagen , van het- 
zelve gemaakt, weshalve het by ons den naam 
van Haag - Beuk heeft , met Fagus Sepium 

overeenkomftig. De Hoogduitfche naam is Hd= 
nen- of Stein- Buchen. In de Bosfchen groeie 
jende, daar het zeer gemeen is in alle deelen 
van Europa, wordt het een redelyk groote 
Boom, die dan den naam van Fukboom of Wiels 
boom voert, wegens het gebruik van zyn Hout, 
Deswegen zou hy ook teeds van de Grieken 
Zugia getyteld zyn , en voor een Soort van 

Booghout of Ahorn gehouden. De Italiaanen 
heeten hem Carpino, de Franfchen Charme:(*). 
Het is de Oflrys van T HEOPHRASTUS, dien 
fommigen Oftrya noemen , en waar van Pur- 

N I= 

(1x) Carpinus Squamis Strobilorum planis. Syst. Nat. XII. 

“Tom. II. Gen. ro73. Pp. 631. Hort. Clif. 447. ROYEN 

Lugdbat. 79. Flor. Sute. 786, 872. It. Scan. 46, 71. DA- 

LIB. Paris. 294. TOURNE. Paris 409. Int. 582. Don. Pempr. 

841. Kruidb, 1315. LOB. leon. II. p. 190. 

_(*) Zeer verkeerdelyk wordt, in ’t Franíche Woordenboek 
van HALMA, het woord Charme met Booghout- of Ahorn: 

boom dat de Acer of Batterd-Plataaus is, vertaald, 
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Nrus zegt,» dât het een naar de Esfchen zj, 
», gelykende Boom is, van Bast en Takken ; Arpeer. 

‚met Bladen als die der Peereboomen, doch HES 
»s een weinig langer; dikker en hind met sTuk. 
er infnydingen die over ’t geheele Blad loopen, JN 
„en Zaad dat in figuur en Kleur naar Gerst 
5 zweemt.” Anderen houden het voor een Soort 
van Olm, ten minfte als paar denzelven ge- 
Iykende. Sommigen meenen dat Oxya en Oftrya 

van eenerley betekenis waren ; en verwarren 
deeze dus met de Beuken. Ook is het zeker; 

dat de een zo wel als de ander tot Scheer- 

Haagen, in de” Tuinen; gebruikt worde, en 

dan noemen de Franfchen hem Charmille. Lo? 
Br heeft deezen onzen Haagbeuk, waarfchyn- 
Iyk om dat hy eenigermaate naar den Berkeboom 

gelyken zou, met den naam van Betulus be- 

ftempeld. 
De Jukboom heeft ; ls gezegd is, een taa: 

melyke hoogte. De Stam is dik en regt, met 
een witte Schors, geevende zwaare Takken uit 3 
die zig in ’ ronde uitbreiden , maakende een 
lommerryke Kroon; De Takken veranderen 3 
by ieder verdeeling , hunne freek. De Blader 
zyn ovaal gefpitst en gelyken veel naar die der 
Ypeboomen ; doch zyn op de kanten ftekelig 
getand, en over ’t geheel niet alleen rimpelig ; 3 

maar op °t gevoel zeer ruuw, bly groen en dus 
lichter van Kleur dan de Beuke- Bladen: Dit 
geeft een aangenaame Verfcheidenheid in de 

ee ak Scheers, 

U, DEEL. III, STUK, 



IH, 
AFDEELe 

XIX. 

Hoorp 

STUKe 

Fukboom 

„36 EENEHDriZIGE Boomen: 

Scheerheggen , van de een en andere gemaakt, 
By het eerfte uitkomen leggen deeze Bladen 
famengevouwen , als een Vel Papier. In de 
Zomer hangen uit de oxels der Bladen zekere 

‘Staarten , die aan ’t end een tros hebben van 

kleinere Scheedswyze Blaadjes ‚ met drie Pun- 
ten , waar van de middelfte langst , en daar 

tusfchen komen kleine Knopjes , als Cicers , 
voort, die het Zaad bevatten , dat een enkelde 

Pitis in ieder. Knop of Noot. Hierom is ’ 

lan ook waarfchynlyk , dat het Vrugtbeginzel 
enkeld zy, gelyk de Heer ADANSON verze- 
xert , in de Berk , in de Carpinus en in de. 

Platanus , waargenomen te hebben (*), Ande- 
ren evenwel willen, dat in ieder Sehub van de 
Vrugt - Aair twee Nootjes aanrypen zouden (4). 
De Haagbeuk, welken men ook Weisfbuchen 

of Witte Beuk , tot onderfcheiding van den 
anderen , dien men dan Roode of Bruine Beuk 

noemt, getyteld vindt , ís meest in achting we= 
gens zyn Hout, dat ongemeen taay is, en der= 

halve tot Handvatzels of Hechten van veeletley 
Werktuigen dienftig. Het wordt ook, by gee 
brek van Ypen- Hout, wel gebruikt tot Wagen 
Asfen en Wielvellingen, doch inzonderheid tot 

Jukken voor de Osfen en andere Werkbeeften, 
Men maakt ’er Leeften en andere Vormen ;, 
als ook Klompen en Holblokken van. Uit de 

dun 

C*) ADANSON Famill. des Plant, EL, p. 37% 

Ct) Harr. Melv, p. 15%. 
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dunne Takken worden zeer goede Horden ge- Hi, 

vlogten. Het Afkookzel der Bladen geneest ÄFPEEL, 

fomtyds de Kwetzuuren van de Paarden. MetHoorp- 
dat van den Dast wordt de Wol geel geverwd*tö% 

in Sweeden, even als met dat van de Berken, 749 
Uit oude Boomen van deezen aart, heeft men 

een roode , harde , Harst zien zweeten , die 

naar Gom Lak geleek (*). 

(2) Jukboom met de Schubben der Vrugt-Aai- U. 
AT pin ss 

ren gezwollen. Ofrya. 
eng 

Deeze Soort wordt dus van de andere, Ee 
den ouden naam van Oftrya, onderfcheiden. C. 
BAUHINUS heeft reeds van zodanig cene, 
met een Trosachtige Vrugt, naar die der Hop- 

pe gelykende , gewag gemaakt , zeggende dat 

deeze in Italie, de andere in Duitfchland ge- 

meen is. Ik onderfcheidze dan met den bynaam 

van Zraliaanfthe , gelyk dezelve door Micur. 
L1us getyteld wordt , die ’er een Afbeelding 

van geeft , welke zeer fraay is; merkende aan, 

dat er van dezelve een Soort is die de Vrugt 
korter , en eene andere die dezelve langer 

heeft, 

(*) FasreGou deseript. des Plant, env. Pavis. Tom. lil.p.6o . 
(2) Carpinus Squamis Strobilorum inflatis. Hert. Clif 447. 

ROYEN Zurdhat. 80. GRON. Virg. 151. COLD. Noveb. 227. 

Oftrya Ulmo fimilis , Fru&u racemofo Lupulo fimili, C. B, 

Pin, 427. Oftrya Italica Carpini folio &c. MrcH. Gen. 222, 

T. 1o4. f. 1, 2. B, Aceris cognata Oftiya dia florescens 

ÊÈLUB. Alm. 7. T. 156. f. 1. 

L 3 
JL, DEEL, Ille STUK, 
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U. heeft. Men zoude, volgens zyn oordeel; daar. 
HK RDEELe toe den Virginifchen Olm met: eene -Hoppe- 
Hoorp- Vrugt, van BANISTER s betrekken kunnen. 
STUK. __Mooglyk is dit de gene , die in de Provincie, 
Jakhoon, van Nieuw Jork Yzerhout genoemd wordt , vol. 

gens CorpEen: Hier toe worde, door L1s- 
NEUS, als eene Verfcheidenheid de bloeijende 
Beukeboom of Oftrya, aan den Efchdoorn naver- 
want , van PrLUKENETIUS (*) , thuis ge- 
bragt. Doch zoude, volgens GRONOVIUS, 
de gewoone Jukboom zig ook in Noord - Ame- 
rika bevinden, HE | 
Deeze Soort heeft, volgens LiNNAus, de 

Vrügten wel naär die der Hoppe gelykende , 
maar beftaande uit opgeblazen Schubben, over- 
al geflooten, aan ’t Grondftuk ruig, een Noot- 

je met twee holligheden influitende (4). 

PLATANUS. 

De Kenmerken van dit Geflagt zyn, dat de- 
zelve Kogelronde Katten heeft , waar van de 
Mannetjes beftaan uit Meeldraadjes rondom be- 
groeid met Meelknopjes ; de Wyfjes uit veelbla- 

dige Bloempjes , wier Styleen omgekrulden Stem. 
pel heeft: de Zaaden rondachtig, met den Styl 
gefpitet, tot een ronden Bol verzameld in eene 
vlokkige Wolligheid. 

kain Twee. 

[) m Spee. Plant. Linnéi. Ea. "IL. 5 verkeerdelyk : 

woord flavescens voor florescens geplaarst. 

(1) Mant. alt. p. 496. 
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Twee Soortên zyn “er van bekend , waar IL 
van de eene de Oofterfche , de andere de mie 
Wefterfche heet, als volgt. Hoor- 

’ STUKe- 

(1) Platanus met Gevingerde Bladen. kn: 
| Pliarants 

‚ Orienzalis,. 

De Griekfche naam , Platanos „ is van de Oofierfehe, 

uitgebreidheid der Takken van dit Geboomte 
afkomftig. ALIANUS fchryft, dat XERXES 
zo veel vermaak vond in de Schaduw van een 
zodanigen Booms, dat hy in Lydie een gehee- 
len Dag, met zyn Krygsheir , daar onder ver. 
toefde, PrLIiNIus gewaagt van eenen Plata= 
nus „van. tagtig Voeten middellyn , in wiens 
holte MurTrANus at en zig te flaäapen leid 
met eenentwintig Perfoonen by zig. Door het 
voorbeeld van een anderen: Platanus ‚wiens 
Kroon men met Balken , Tafels en Banken , 
tot een pragtig Priëel gemaakt hadt , daar C A- 

‚yus met vyftien Menfchen in gastereerde , 
wordt zulks opgehelderd, … Ten minfte blykt 

er uit, dat deeze Soort , in de Oofterfche 
Landen voorkomende , een zeer. groote Boom 
wierd, welke ook. vermaard was , wegens de 
duurzaamheid van zyn Leven, Dus fpreekt 

Ïur- 

(1x) Platanus Fols palmatis. syst. Nat. XII. Tom. II. 

Gen. 1075. p. 631. Hort. Clif. 447. ROYEN Lugdbat. 73. 

HASSELQ. Jtin. 487. GRON. Orient. 293. Platanus, IC. BJ 

Pin. 431. Crus, Hiff.- 1. p. 9. DALECH. Hliff. 92. BELL. 

dtin. 9. TOURNE. JInf?. soo. Don. Pempt, 841. Rlatanus Qrien- 

taiis verus. PARK. ZWeatr, 1427. i 

L4 
He DEEL. III, STUK: 



1. 
ArDEEL. 

XIX. 
Hoorp- 

STUK, 

Platanus. 

360 EENHUIZIGE BooMEN, 

TuroPHRAsTus van leenen Platanus op % 
Eiland Delphos en eenen anderen in. Arcadie , 
beiden door AGAMEMNON eigenhandig ge= 

plant, Zy waren, naamelyk, aan Griekenland 
niet eigen ‚ maar derwaards uit Afie overge 

bragt, en eerst gebruikt om ’t Graf van Dro- 
MEDES te verfieren, Men plantte dezelven 

naderhand in Italie , en hadt ‘er zo veel achting 

voor , dat de Wortels met Wyn befprocid 
werden tot bevordering van de groeïzaamheid. 

Thans komt hy in verfcheide deelen van Afie , in 
Griekenland en op Kandia, in vogtige Valeijen , 

voor. Te Rome hadt Ray ’er in de Stad 
verfcheide hooge Boomen van, gezien, Men 
vindt hem ook , door aankweeking , in Engeland 
en in Vrankryk, omftreeks Parys, alwaar men 
hem Plane en ook wel Sycomore tytelt. 
De Oofterfche Platanus , dan, is een hooge 

Boom, met eene dikke Schors; de Bladen naar 

die van den Wyngaard gelykende, doch veel 
grooter en dieper ingefneeden ; zo dat zy zig by- 

na als de Vingers van eens Menfchen Hand ver- 
toonen. Van boven zyn zy groen, van onderen 
wit, . Hy heeft kleine bleeke famengeftapelde 
Bloempjes ‚ en ronde ruuwe Vrugten , van 
grootte als een Hazelnoot. HaAssErLQUIST 

nam dezelven,.in Paleftina , naauwkeurig waar , 
en vondt de Zaaden, daar in vervat, rondach- 

tig, wederzyds met een Puntje ‚ omringd met 
zeker Pluis , he in de Kenmerken is aange- 
tekend, 

De | 



Mo N oor: Kim 361 

De Bladen van deezen Boom zyn bedekt - IL 

met zeker Meel, ’t welk daar af ftuivende, zo “Ra 
wel als het Pluis der Zaaden, fchadelyk is voor Hoorp- 

de Oogen en de Borst, ja zelfs voor het Ge-°TUÉ. 
hoor. Integendeel is een Stooving met het £%tanus. 
Afkookzel der Bladen dienftig tegen de Oog- 
Ontfteekingen ‚ en de Bast in Azyn gekookt 

tegen de Kiespyn , zo fommigen verzekeren, 

Het Hout is fyn van Draad , wit en taay s 
ligt en Veerkragtig, niet krimpende noch fcheu- 

rende; weshalve het van de Draaijers , Schryn- 
werkers, Beeldínyders , en tot Mufiek - Werke 

tuigen, gebruikt wordt. 

(2) Platanus met gekwabde Bladen. II. 
Platanus 

Occiden:a- 
Deeze , door den naam van Westerfche on-;;, 

derfcheiden , groeit natuurlyk in Noord - Ame- tn 

rika, van waar men hem ook , door Zaad, in 
Europa heeft overgebragt en voortgeteeld. C a- 
rEsBYy geeft ’er de Afbeelding van, en merkt 
aan, dat de Boom in Virginie veel voorkomt op 

laage plaatfen , en dat hy onder de andere 
Boomen uitmunt , door zyne wit en groen ge- 
vlakte Schors, KaArM vondt hem, in de Bos- 

fchen 

(2) Platanus Foliis kobatis. Hort. Clif: 447. ROVEN Lage: 

bat. 78. GRON. Virg, Isr. KALM. Ze, II. p. 198 : 214. Pla- 

tänus Occidentalis. CATrsB. Car. I. Ts” 56. SELIGM. Vog, 

IL. Pl. r2. Platanus Occidentalis (ive Virginienfis. PARK, 

‘Theatr. 1421. 

Z5 
II, DEEL III STUK, 

_ 
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IL fchen omftrecks Philadelphia , taamelyk! menig. 
ATDEEL vuldig. Men noemt hem daar gemeenlyk Wa. 
Hoorp- ter- Beuk , en Onder de Engelfchen Knoopen- 
STUK, Boom, wegens zyne ronde Vrugten. Om de 
Platanas. digte: Schaduw werdt deeze Boom aldaar veel 

by de Hoffteden en Tuinhuizen geplant „doch 
van zelf groeide hy in Moerasfige Landsdou- 
wen „ onder de Esíchen en roodbloemige Ahorn- 

boomen; gelyk hem ook wel de naam wan WVir- 
zinifche Ahorn gegeven wordt,  Dikwils zag 
menze van hoogte en dikte als Denneboomen. 
Een Weg , van Philadelphia naar Glaucefter ;, 
was ’er als een Dreef mede begroeid , en in 
de Stad Nieuw Jork gaven deeze, met en bee 

nevens de-Sprinkhaanboomen , een lieflyke lom- 
mer. , Te Chelfea , by Londen , zyn ook ver- 
fcheidene van BEE Boomen geplant , die in 
hoogte de grootfte Eiken tarten. _ B ic 
Wat de Bladen aangaat , die zyn niet Vin- 

gerachtig ingefneeden, maar hoekig gekwabd , 
van boven helder groen , van onderen wat 
Wollig , taamelyk groot en breed, De Zaad- 
knoppen ‚ naar die van den Oofterfchen vol. 
maakt gelykende , hangen enkeld aan Steelen 
van vier of vyf Duimen lang.’ In Amerika 
blyven zy tot in ’t Voorjaar aan den Boom , wan- 
neer zy zig openen ‚ om het. Zaad te. verfprei- 
den, In fnelheid van aangroeijing overtreft hy 
alle andere Boomen, Van den Bast weeten de 
Wilden Schotteltjes, Bakjes, Korfjes en ande- 
re dingen te vervaardigen. 

Lr 



M o NO IK I A. 963 

LIQUIDAMEBAR: Amberbeom, He 
ArpeeL, 

De benaaming van diet Geflagt zo veel als Elaraudd 
vloeibaare Amber betekenende, geef ik ’er densTUK. 

naam van Amberboom aan. | 
De Mannetjes- en Wyfjes= Bloemen hebben 

beiden een vierbladigen Kelk „waar in de eer. 

ften een groot getal Meeldraadjes bevatten, de 

anderen , wier Kelk Bolachtig rond is, twee 

Stylen, De Vrugt beftaat uit veele tot een 

Kloot famengevoegde Zaadhuisjes , die twee- 

kleppig zyn en bevrugt met veele Zaaden. 
Van dit Geflagt zyn twee Soorten, beiden 

in Amerika huisvestende , opgetekend , als volgt, 

(1) Amberboom die de Bladen Handpalms- t. 
bietenland Liguidan:- 
ys ge oekt heef t. bar Styras 

ciflua. 

In de befchryving van den eigentlyken Sty-pene 
rax= Boom ; die aan de Middellandfche Zee 
groeit, heb ik ook van eene vloeibaare Styrax 
gefproken , welke aan de Roode Zee worde 
ingezameld en naar Oostindie gevoerd *, Dee- + 
ze is verfchillende van den Westindifchen Balt voorg. 

. STUK 
fem sbladz. dëo. 

(1) Liguidambar Foliis palmato-angulatis. Syst. Nat. XII. 
Tom. II. Gen. 1076. p. 632, Liquidambar. C. B. Pin. soz, 
GRON. Virg. Isr. Hort. Ups. 237. Mat. Med. 432. Hort. 
Cliff. 486. ROVEN Zugdbart. 534. Corp. Novebh. 228. Li- 

quidambar Arbor. PLUK. Alm. 224. T. 42. Éf.-6. CAT. Car, 

ML. T. 65. Styrax Aceris folio. Ray. Hiff, II, 1685 1799. 

IL DEEL, IIL,STUKe 
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KIK: 
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STUK. 

Gulden. 
boort. 

364 EENHUIZIGE BoomEn. 

fem, Liquidambar genaamd, een Harstachtig , 
vloeibaar, Vettig Vogt, van dikte als Terben- 

thyn en roodachtig geel van Kleur, fcherp en 
Kruiderig van Smaak en eenen aangenaamen 

Reuk hebbende, welke als naar dien van Amber 

grys en Styrax of Storax zweemt. Hier van 
heeft deeze Boom, by fommigen, den naam 

van Storaxbhoom bekomen, die hem echter niet 

toebehoort. RAY noemt hem Séyrax met Bla- 
den van den Ahornboom ‚doch anderen hebben 
hem, beter ‚ Ligwidambar - Boom getyteld. De 

Sweeden , in Noord - Amerika , noemen hem 

Gyllentra, dat is Guldenboom, zegt Karm, 
doch de Engelfchen heeten hem aldaar Sweet- 
gum dat is Zoete Gom. 

Deeze “Heer-nam hem aldaar op verfcheide 
plaatfen , en dus als een gemeene Boom, waar, 
Hy kwam best in de Bosfchen, op laage Vel- 
den en aan Beeken voort. Hy krygt cen zeer 
dikken Stam „ en bereikt dikwils de hoogte van 
de grootfte Dennen- en Eikeboomen, Terwyl 
hy in de hoogte fchiet , verdorren de onderfte 

Twygen en vallen af , waar door de Stam ge. 
meenlyk ongetakt is , uirgenomen de Kroon 
van boven, die een groote uitgebreidheid 
heeft. Mooglyk zal het de geelheid der breede 
glanzige Bladen zyn, die “er den naam van 
Guldenboom aan doet geeven,. De Zaadkor- 

rels zitten in ronde getande Vrugten , die in 
de Herfst van den Boom vallen „ en,‚dewyl hy 
zeer hoog is, verfpreiden dezelven zig door den 

Wind 
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Wind ver in * ronde. Het Hout is zeer fyn IE 
van Nerf en gantích niet hard , kunnende zeer en 
glad gepolyst worden, en ais kan men ’er ‘oale 

met een Mes , zeer fyn Snywerk in maaken ;STUKEe 
ja zelfs zou het, zo hy:wil, tot Vormen kun-, Gede: 
nen dienen voor de Lettergietery. Het wordt 
veel van de Witwerkers gebruikt om Tafels en 
ander Huisraad te maaken , doch heeft, even 

als” Hout van den Tulpenboom, het gebrek 
van te krimpen of krom te trekken, inzondetr. 
heid als het wat digt aan ’t Vuur komt. 

De Heer Kar Mm hadt , in zyne Reizen door pe Li 
Penfylvanie , getragt te verneemen , of deezetidamber. 
Boom weezentlyk den vloeibaaren Amber uit- 
leverde, Hem werdt berigt , dat ’er altoos uit 

den Stam „ wanneer men ’er een Infnyding in 
maakte , zekere Harst zypelde , die zeer wel- 

riekende was; weshalve de Engélfchen ’er den 
naam van Zoete Gom aan gaven: doch de veel- 

heid was aldaar. te klein , om daar van te ver= 

zamelen. Men oordeelde, dat deeze Boom ei« 
gentlyk voor ’t Klimaat van Karolina was ge- 
fchapen , dewyl dezelve , hoe Verder naar ’ 
Zuiden, hoe meer van deezen Balfem uitlever- 

de, Waarfchynlyk doet hy dit ook in Virgi- 
nie , dewyl men hem de Pirginifche Plata« 
nus ‚, daar Styrax uit vloeit, genoemd vindt, 
Dat dergelyke Boomen in Mexiko of Nieuw 
Spanje voorkomen , van waar men de Liqui- 

damber eerst in Europa gebragt heeft » is uit 
HERNANDEZ blykbaar, 

Wel. 
IL Deer, III, STUK; ht | 
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IL. © Weleer werdt deeze Balfem by Vaatjes vol eft 
AFprEL, «. # id 3 ï zix * in zulk een veelheid in Spanje overgevoerd , dat 
Hoorp. hy een gedeelte van het Kargazoen uitmaakte 3 
STUK. _zynde zo fterk van Geur , dat niet alleen de 
Pean Huizen maar ook de Straaten ’er door , als ’t wae 

re , bewierookt werden. Tevens kwam een vloeiz 
baare Olie over „die door afdruiping daar was af= 
gehaald , zynde rooder en nog fterker van Reuk 3 

Olie van Ligwidambar genaamd, Men plagtze 
veel in Reukwerken te gebruiken „ en daarom 
wordt de Liquidamber nog geteld onder de Win- 
kelmiddelen. Ook werdt een groote veelheid 
daar van gebezigd , om Leder en Handfchoenen 
een aangenaamen Geur te geeven, welke ech- 
ter, door den tyd, begonnen heeft te vervee: 

len. ’t Ís zeker, dat deeze Drogery, zo wel 
uit- als inwendig, de eigenfchap van alle Kruis 
derige Balfems en Oliën heeft. 

He 2) Amberboom met langwerpige overhoeks 
ren | gegolfde Bladen. 
il lg | 

ban In plaats van Miltkruidbladige wordt deeze 
thans by genaamd Vreemde , daar ik geen re- 
„den voor vind: want het insgelyks een Virgi- 

inks nifch 

(2) Liguidambar Foltis oblongis , alternatim finuatis. Du 
HAM. Arbr. 1. p. 366. -Myrica-Fol. oblongis &c. Hort. Cf. 
„456. GRON. Virg. 153. COLD. MNoveb. 224. Gale Mariana 

Asplenii folio. PET. Jus. 773. Myrti Brabantice affinis Amie: 
xicana PLUK. Alm, 250. T. roo. É. 63 7: 
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hifch Gewasis > dat op ver naa zo veel hoog- _äls 

te niet bereikt ie de voorgaande, In ’t Graafs Aaen, 

fchap Lancafter van Noord-Amerika , groeit Hoorns 

hetzelve , alwaar CLAYTON het aan den ftci» STOK. 

len Steenigen Oever van eene Rivier , in de be 
fchaduw der Denneboomen , in ’t begin van 
Juny , zonder Kentekenen van Vrugtmaaking , 
wondt. PrLUKENETIUS zegt, det het naby 
komt aan de Btabantfche Myrthus, Gale ge- 
naamd , en zo wel Katten draagt als Vrugten ; 

hebbende de Bladen , gelyk die van het Milt- 

kruid , in flippen verdeeld. De Zaaden waren 

enkeld en beflooten in tweekleppige Zaadhuis- 
jes , die met elkander een ftekeligen Bol for- 
meerden. | 

Thans de Veelmannigen onder de Eenhuizie 

ge Boomen befchreeven hebbende, gaa ik ove 

tot de Enkelbroederigen van deeze Klasfe , 

waar onder nog verfcheide Boomen voorkomen , 

van welken de eerfte en niet van de minfte 

is, het Geflagt van 

Pinus. Pynboom, 

De andere Kenmerken daar van zyn , dat de 
Mannetjes Bloemen een vierbladige Kelk , zonder 
Bloemblaadjes , hebben ‚ en de Meelknopjes 
bloot : de Wyfjes, tot Pynappeltjes vergaard, 

een tweebloemige Schub, met eenen Stamper: 
zynde het Zaad een Noot , die in eene Vlie 
zige Wiek vervat is, ricaart (ef 

Ta 
Me. DEEL, III, STUKe 
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n. _ In dit Geflagt zyn behalve de Pynboomen 4 

a Denne= en Lorkenboomen , ook de Ceder= 

Hoorpe boomen en anderen begreepen, zo dat het ge= 

STUK, tal der Soorten twaalf is, als volgt, 

L (1) Pynboom met tweevoudige Bladen, de 

A 4 es Wortelblaadjes enkeld en glad, 
ylveftris. 
Wilde 

Pynboom,.’ Deeze Soort begrypt den Wilden Pynhoom , 
die een der gemeenfte Boomen is in de Noor- 
delyke deelen van de oude Wereld, Men vindt 
‘er ongemeen groote Bosfchen van , zo wel in 
Lapland als in Siberie, De Sweeden noemen 
hem Tull, de Rusfen Cocha , de Laplanders 
Betze of Bietze. Hy valt ook in Engeland, al- 
waar men hem Berg - Pynboom noemt; in Vran- 

kryk , Switzerland, Italie, Ooftenryk, Poolen en 
verfcheide deelen van Duitfchland , zelfs in onze 

Nederlanden. Men geeft ’er, in ’t Hoogduitfch , 
in ’t algemeen den naam van Fichtenbaum aan; 
doch fomtyds noemt men hem Fohrenbaum ; 
en ook wel Hartsbaum, dat is Harstboom ; naar 
de verfchillende gefteldheid en bekwaamheid 
tot het een of andere gebruik, | 

De 

t (1) Pinus Faliis geminis , primordialibus folitariis glabris. 
Syst. Nat. XII. Gen. 1077. p. 632. Hort. Cliff: 450. Fl, 

Suec. 788, 374. Mat. Med. 434. ROYEN Lugdbat. 39. DA- 

LIB. Par, 295. GMELIN. Sib. I. p. 178. Pinus fylvefris, 
C. B. Pin. 491. Fl. Lapp. 346. DALECH. Hiff. 45 6. 

Pinus maritima altera. gy, Pinafter latifolius, 8, Pin. tenuifos 

ligs Julo purpureo. C‚ B, Pin. 491, 
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De Pynboomen, in’talgemeen, hebbeneenen 1. 
regt opgefchooten Stam , naar boven regelmaa- LJDEEKS 
tig verdunnende , en tot eene aanmerkelyke Hoorp- 
hoogte ongetakt, Zy groeijen hooger , zo Lin- STUK 

Naus aanmerkt, in Lapland dan in Sweeden. ee 
Deeze Boom, naamelyk, fchynt de koude Lan- EN? 

den te beminnen en valt in Duitfchland laager. 
Crusius merkte in Ooftenryk den Wilden 
Pynboom tweederley aan , den eenen met een 
frisfcher „ regter Stam en gladder Bast; den an- 
deren met een krommer en minder fraaijen 
Stam, de Schors ruuw hebbende, In Switzere 

land blyft het , volgens den Heer HALLER, 
een laage Boom, overal gemeen, en langs den 
Rhyn kleine Bofchjes maakende „ tot Giesfen 
LOE gender Schors.daar: van.,-zeet hy, is eer 

», veelhoekig dan. gefchubd : de eerfte Scheede 
, der Bladen bruin, de andere als van Papier 3 
ab Afchgraauw. De Bladen zelf, in. die Schee= 

s, de, zyn dubbeld of twee by elkander gevoegd , 
»» gekield, aan de eene zyde verheven , aan de 

» Andere holrond , Zeegroen en veel breeder 

> dan in de tamme Pynboom.. De Appeltjes , 
2 die onder aan de Bloemdraagende rosfen 
»s hangen , zyn kort en breed , Kegtvonmig,t 
»> de Nooten niet eetbaar”. 

Aan deeze Soort, naamelyk , heeft onze Rid- 
der drie Eenheden ondergefchikt, waar 
van de eerfte is de Zee - Pynboom van BAUHT- 
NUS; de tweede deszelfs breedbladige Wilde 
Pynboom, met de Katten groenachtig of bleek 

Aa van 
11, DEEL, III, STUKe 
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van Kleur ; de derde deszelfs fmalbladige , met 

paarfchachtige Katten, Die van den gewoonen 
Laplandíchen en Sweedfchen Pynboom zyn 

geel , of ftrooijen ten minfte een geel Stuif- 

meel, dat de dorre Hey- velden als Zwavel be- 

dekt, Men heeft ’er aldaar waargenomen, die 

de Sthors wit, die dezelve rood en die ze bruin 

hebben. Ook ftaan de Bladen ,die men, wegens 

hunne figuur, Naalden noemt , en welke rond- 

om de Looten of Takjes groeijen, in fommigen 

ruimer, in anderen digter, in deeze Soort altoos 

twee by elkander in een Scheede, daar zy in de 
Denneboomen enkeld zyn. Eene Verfcheiden= 

heid, welke byna alle de Hoofdtakken uit den 
Top van een korten Stam , regt en gekroond 

uitbreidt, was onzen Ridder ín de Bosfchen van 
Lapland zeldzaam ‚ doch overvloedig in zyne 
Reize door Upland voorgekomen. De hooge 

Pynboomen hebben weinige en maar korte Tak- 
ken zaan de Noord: zvde 3 dit maakt de Kroon 

zeer fcheef , waar door de Lappen hunnen Koers 
in de Bosfchen , als naar ’: Kompas, weeten te 

richten, Aan veelen der hoogften waaijen ook _ 
de bovenfte Takken , door de guure Winden, 

in die koude Gewesten des Aardkloots , dood 3 
t welk door de afvallende Takken de Wegen 
als verfperr en voor een Reiziger zeer moeielyk 
maakt. Niets vzelykers , echter , kwam hem 
over ‚ dan toen zyn Ed. door een Bofch van 
Pynboomen reisde , verfcheide Dagreizen groot, 
’t welk kort te vooren door den Blikfem in 

brand 
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brand geftoken was geweest en dus’ ten deele. IL 
afgebrand, Een klein Koeltje aldaar ontftaande kn 
deedt een menigte van hemelhooge Pynboomen , Hoorp- 

wier Stammen half doorgebrand waren, om verSTUÉ: 
vallen met een gekraak , dat verfchrikkelyk was 5 Prik: 

zo dat zy paauwlyks raad wisten tot berging van 
hun Lvf. 

Gelyk van de Berken, maaken de Taptinde 

van de Pynboomen ; die ’er nog gemeener zyn, 
zéer veel gebruik, De Brandftof , die zy ’er 
van hebben , hoewel hoog noodig , is het mine 

fte. Aan Sramimen die fcheef ftaan , ’t welk op 

de Oevers der Rivieren en in Moerasfen dikwils 
voorkomt , bevinden zy, dat het Hout aan de 
zyde naar den Grond zeer hard is , byna als 
Palm - Hout: zy noemen hetzelve Tioern of 

Kioern, en maaken ’er de Plankjes van , die zy 
aan de Voeten binden , om ’s Winters over de 

Sneeuw te kunnen loopen, Van dat zelfde Hout 

maaken zy kunne Boogen , om Inkhoorntjes , 

zo wel de gemeene als de Vliegende, die ’er 

doch zeldzaam voorkomen , te fchieten; voe. 

gende het met Berken - Hout famen, en dit 

vast “hechtende met Lym uit de Vellen van 
Baarfen gemaakt, 

Volgens onzen Ridder hadt het RAy mis ,Pynboom< 

toen-hy verhaalde dat de Laplanders Brood maak- „Rood, 
ten van Berken - Bast *: maar die Autheur « 
fchynt zig alleen in den Boom vergist te hebben, bladz. zoo, 
Van den Bast der Pynboomen bereiden zy wee- 

zendlyk Brood, dat men Pynhooms- Brood noe- 
| Aa zg men 
KH. DEEL, MEN STUK» 
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U. noemen kan , of Brood van Boombast, Bark- 
EDE brood in de Sweedfíche Taal , en deeze Naam 
Hloorp. zal waarfchynlyk Ray misleid hebben. ‘Ten 
he „ dien einde wordt van hooge Pynboomen, die 

Pli niet zeer Takkig zyn, de buitenfte dorre Schors ; 

die als uit Schubben beftaat , afgefchraapt 5 ver- 
volgens haalt men ’er den binnenften Bast , die 
Vezelig ; wit en Sappig is, ook af „en droogt 
denzelven ín de Schaduw, De afhaaling moet 
gefchieden , wanneer het Spint week is; zo dat 

de Boom zig gemakkelyk fchillen laat, Om nu 
dien gedroogden Bast te gebruiken , braadt men _ 
denzelven een weinig over gloeijende Kolen , 
dan maakt men hem klein en maalt hem , tusfchen 
Molenfteenen , tot Meel, ’t welk, met Water 

gemengd zynde, door lang roeren toteen foort 
van Koekjes gebakken wordt , die naauwlyks 
een Stroobreed dik zyn , wordende dikwils ‘het 

geheele Jaar door van de Lappen gegeten. De 

Finnen , die zig in de Wildernisfen tusfchen 
Lapland en Sweeden, Lapmark genaamd, wel- 
ke vol zyn van Pynboom- Bosfchen , nedergezet 
hebben , geeven dit Meel aan de Varkens, en 
maaken ‘er dezelven zo gemakkelyk mede vet, 
als de Sweeden met enkel Koorn. 

getGree. In Finland vindt men Pynboomen, zo vere 
nen HOBt haald wordt , die onder by den Wortel een 

Vadem dik zyn , en vyftien of zestien Vade- 
men Stams hebben tot aan de Kroon: zo dat 
deeze Boomen omtrent honderd Voeten hoog 
moeten zyn. Men rekent dat zy aldaar wel 

by 
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by de tweehonderd Jaaren Ouderdom bereiken’. ‚IL 
FPEEL. 

In Sweeden en Noorwegen vallen zy groot six, 
genoeg om die menigte van Greenen - Hout uit Hooen- 

te leveren , welke ons jaarlyks uit Noorwegen" TU5 
en uit de Oostzee toegebragt wordt, en, zo al- ad 

daar alshier te Lande, tot Planken, Ribben en 
Balken , gezaagd. Men wil, dat hetzelve van 
een byzonder flag deezer Wilde Pynboomen , 
Kryn- Pynboomen genaamd , afkomftig zy, Dat 

in Noorwegen valt is het befte, daar aan volgt 

het Sweedfche , ’t welk niet zo fyn van nerf is 

en minder duurzaam: het Hamburger is weder- 

om flegter , en het Berlynfche van allen het 
minft digte en verganklykfte. 
‚De Pynboomen zyn in ’t algemeen vermaard  Terpen- 

wegens den Harst dien zy bevatten ; *t welk)?» 
meest plaats heeft in de laagfte en Takkigfte 
van Gewas. Deeze Boom, naamelyk , druipt, 

wanneer ’er in gefneeden of gekapt wordt, 
en dat uitloopende Vogt is de Gemeene Ter- 
penthyn , welke door de Zonnefchyn uitdroogen= 
de, door Vuurof door den tyd, Harst wordt. 

Sommige Pynboomen zyn zo vol Harst, dat zy 
daar door byna verftikken , en deeze noemt men 
Tede of Toortfen , en het Hout wordt in ’t 

Hoogduitfch Kien - Holtz geheten. Van zulk 
Hout worden Strookjes of Splinters tot Fakkels 
of Toortfen gebruikt, in veele deelen van 

Duitfchland. In Provence vergaderen de Inge- 
zetenen niet alleen Harst maar ook verfcheide 

Aa 3 Soor« 
We DEFL, III, STUK, 
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Soorten van Pek en andere Harftige Voortbreng- 
zelen uit den Wilden Pynboom. Zy maaken 
groeven in de Aarde by den Wortel, en kap- 
pen in ’t. Voorjaar onder in den Stam, waar 
uit dan het Harstachtig Vogt loopt , dat men 
uit de Groeven fchept en in zekere Korven doet; 
wordende het dunne, dat ’er door loopt, Ter- 
penthyn genaamd. ’t Gene in de Korven blyft , 
wordt met Water in een Ketel gedaan; men 
deftilleert ’er Geest en Olie van Terpenthyn 
van, en het overblyvende is de zogenaamde 
Rinfe Harst. | 

Het voornaamfte , dat de Pynboom in de 
Noordelyke Landen uitlevert, is Teer. Ten 
dien einde wordt dikwils maar een Groef om 
den Stem gemaakt , en de Pynboom in brand 
geftoken t ’t welk dus tot een groote vernieling 
van Houtftrekt. Anderszins kapt men een Har- 

ftigen Pynboom klein , en fteekt de ftukken in 
een foort van Oven , wordende dan de uitloo- 

pende Teer op dergelyke manier vergaderd, Het 

Roct , dat de Rook uitlevert , is het bekende 

Zwartzel, Het dikke, dat in de Teer bezakt, 
wordt door kooking of uitrooking veelal tot Pek 

gemaakt , waar van ’t gebruik bekend is , zo 
wel als dat van de Teer, in het bewaaren van 

Houtwerk , Schepen en Vaartuigen voor ’t in- 
dringen der Vogtigheid ; van het Touwwerk , 

enz, Een menigte Pek en Teer wordt ons uit 
Finland en andere plaatfen aân de Oostzee, als 

ook uit Noorwegen, toegebragte 
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Het Water; daar de ‘Peer in gekookt wordt 
om ’er Pek van te maaken, kan ook dienen , 

TL, 
AFDEEL, 

XIX. 

zo men aanmerkt, om het Hout , door befiry- Hoorpe 

king , eenigen tyd voor de Verrotting te be.STUE 
“WV 7 Eh A 0 Teerua- waaren. Dergelyk Teerwater is, federt eenige ein 

Jaaren , op de aanpryzing van Dr, Braxe- 

LEY, Bisfchop van Cloyne in Ierland, tegen 

Borstkwaalen ingenomen, en fommigen hebben 

zig verbeeld, merkelyke baat daar by te vin- 
den. De jonge Toppen der Pynboomen houdt 
het Gemeene Volk in Siberie voor een onfeil- 
baar middel tegen ’t Scheurbuik , zo de Heer 
GMELIN aanmerkt, De vermaarde Horr= 
MAN zegt, dat door dezelven duizenden Men- 
fchen daar van verlost zyn. Anderen pryzen 
een Afkookzel der Naalden tegen de Waterzugt. 
Uit de Vrugten wordt een Clie gedeftilleerd ; 
die Goudgeel is van Kleur, zeer doordringende 
en tegen de Jicht aangepreezen. Van de nuttigheid 

der Harst en Terpenthyn zal ik, om dat dezel- 
ven meest uitwendig gebruikt worden, hier niet 
fpreeken. De Denneboom |geeft die beide LBtaf, 
fen overvloediger en beter. 

(2) Pynboom met tweevoudige Bladen , de EE. 
inus. 

Wortelblaadjes enkeld en aan den rand pier. 
Tamme geliaaird, Pynboom. 

Dit 

(2) Pinus \Foliis geminis, primordialibus folitariis ciliatis. 
Hort, Cliff. 4so. H. Ups. 288. ‚Afar, Med. 435. ROYEN 

Aa 4 Lugd- 

U, DEELo III, STUIa 
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I. Dit is de Tamme Pynboom , die in Italie „ 
ee Spanje en de Zuidelyke deelen van Vrankryk. 
Hooro- groeit. By Ravenua vindt men een groot Bofch. 
STUKe van deeze Pynboomen, langs den Zee - Oever » 
Pybeese en dergelyken komen elders in Italie voor. De 

oude Romeinen zullen dezelven met hunne Pis 
neta bedoeld hebben, van welken Ovtprius 

fpreekt (*), en uit VirGIiLrus blykt, dat 
menze ook in de Lusthoven nahieldt , hoewel 

de Natuurlyke Groeiplaats fcheen te zyn op 
de Bergen (+). Men wil dat alle Kroonen ;, 
waar mede eertyds te Korinthen de Overwin- 
naars gekroond werden , die in de Isthmifche 
Spelen den Prys behaald hadden, van Pynboo= 
men Loof gemaakt waren (4). De Grieken 

hebben den Tempel van Neptunus met dezel- 

ven beplant en befchaduwd ; ter eere van die 
Goedheid , waar aan zy deeze Boomen, (t is 
ligt te begrypen om wat reden) geheiligd had- 

den. Ook werden alle Beeften , die aan den 

Afgod Pan zóuden geofferd worden, daar mee. 
de bekranst en opgefierd. 

e tamme Pynboom , oudtyds- /ativa „ urbas= 

na en manfueta genaamd, wordt ten minfte zo 

groot als de Wilde, Hy heeft de Schors ook 

do ruuw 

Eugdbat. 89. GOUAN, Monsp. 494. Pinus fativa. C. B. Pin. 

491. Pinus. CAM. Epit, 93. 
(*) Murmura Pincetis funt. OvrD. 

Cf) Fraxinus in Sylvis pulcherrima, Pinus in Hortis, VIRG. 
Piniferum Atlantis Caput. Idem. 

(Ll) Hinc Pinee Corona. PLIN, 
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fuuw en roodachtig ‚ het Hout ziet geelenis IL 
welriekende, De Bladen, die op de zelfde ma- À* in 
nier voortkomen ,; zyn veel langer en dunner Hoorp- 
dan in de Wilde , en maaken Biesachtige Naal-STUE- 

den van twee of drie Palmen lang, aan ’t end Pi 
Ípits-, ftyf en fteekende. Zo dun als Paarde» 
haair, gelyk DopoNeus dezelven befchryft, 
evenwel , zynze niet. Deeze kroonen de en= 

den van de Takjes of Toppen der Boomen by 
bosfen ‚ zynde van een bevallige bleekgroene 
Kleur : weshalve deeze Pynboomen dikwils tot 

Haagen en Dreeven op de Buitenplaatfen en in 
de Lusthoven, inzonderheid in Duitfchland , ge= 
bruikt worden, laatende dezelven zig zo wel en 
in zo veelerley figuuren fcheeren , als de Taxis- 

boomen. 
De Vrugten zyn in deeze veel aanmerkelyker pe yn. 

_en grooter dan in de Wilde Pynboomen. MenfPr°s- 
noemtze in ’ Latyn Strobyli of Coni, in ’ 
Hoogduitfch Zürbels , en hier van heet hy Zir- 

belbaum. De Engelfchen en Franfchen noemene 
ze Pine- Apples , Pomumes de Pin, dat overeen- 

komt met onze benaaming van Pyn- Appelen, 

Zy hebben een Eyvormige Appelachtige figuur , 
die in fommigen meer, in anderen minder Ke- 

gelvormig is, Aan den Grondfteun zyn zy breed, 
en loopen dunner , ja zelfs in fommigen vry 
Ípits uit. De tamme Pynboom heeft ze dik en 
ten minfte een Vuist groot, hangende neder- 
waards gelyk in de andere, Deeze Vrugten 

„beftaan uit Houtige, dikke Schubben , in ’ ron- 
Aa s de 

1, DEEL III STUK, 
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II, de om een Spil geplaatst , en tusfchen zig, de 
AFDEELe Zaadkorrels bevattende , die men Pyn- Nooten 
An noemt. Men kan deeze Pyn- Appels naauwlyks 
Stuk. door eenig geweld of Werktuig aan ftukken 
Pl, krygen: maar, aan ’c Vuur gelegd, gaan de 

Schubben van elkander , en dan vallen ‘er de 

Zaaden uit, die men ook wel Amandelen noemt. 
Het zelfde gebeurt door de rypwording deezer 
Vrugten. Zy hebben in de gewoone Tamme 
Pynboomen insgelyks een harde en als Steenach- 
tige Schaal, waar binnen zy eene Pit bevatten, 

die niet onaangenaam van Smaak is. In Ítalie 
worden zy, zo RAY verhaalt, opgezet onder 

de Nageregten. De Harstachtigheid van de 
Vrugt , die. aanmerkelyk is , kleeft evenwel 
deeze Pitten aan, en daarom wordt een uitmel- 
king van dezelven, of ook het enkele gebruik, 
dienftig aangemerkt in Borstkwaalen en tot ver- 
zagting van de fcherpheid in ’t Wateren. Het 
Water, van de Pyn- Appelen gedeftilleerd , is 
famentrekkende , zo wel als de Bast en Bladen, 
in Afkookzel of Aftrekzel gebruikt. 

De Bloem- … Ten opzigt van de Mannelyke Bloemkatten, 
mosfen. welken de Pynboom in groote regtopftaande 

Bosfen of Trosfen by elkander draagt, merkt 
TourNeFoRT aan, dat deeze Trosfen uit 
een menigte van Topjes famengehoopt zyn , 
die zig als een klein Hartje vertoonen , en; 

door ’t Mikroskoop gezien , ieder twee Hok- 
jes hebben, waar uit zy een. Meelachtig Poeie 
jer ftrooijen , dat uit halfmaanswyze Bolletjes - 

be- 
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beftaat, Dergelyke gefteldheid der Mannelyke 1, 
Bloemen nam die Kruidkenner ook in de Den- ARE, 

nen en Lorkeboomen waar. Linneus, one Hoorp- 

dertusfchen , fchryft aan diet Geflagt veel Meel- STUEa 

draadjes toe, die van onderen tot een Kolom. PINE. 
metje zyn famengegroeid , ’t welk aan den Top | 
verdeeld is, met regtopftaande: Meelknopjess 
Anderen merken aan, dat de Meeldraadjes uit 
een gemeenen Houtigen Vezel voortkomen ; 

welke het gezegde Kol ommetje, daar Tour- 
NEFORT niet op gelet zal hebben , zal zyn. 
De Kelk zou, volgens den Ridder, uit vier 

Schubben beftaan. Het gene de Heer HALLER 
dien aangaande aan TouRNErFoRT toefchryft, 
vind ik by denzelven niet. Uit den gemeenen 
Spil zoude tweehokkige Schubben voortkomen 

gevuld met twee Meelknopjes (*). 

TU. 
(3) Pynboom met drievoudige Bladen, Pinus 

Teda. 
' d Zwarte 

Dit Kenmerk onderfcheidt den Noord- Ame- Pyaboom. 
vikaanfchen Pynboom , die ‘er de Zwarte of 
Pek- Pynboaom ‚ en ook wel de Wierookboom ge- 
tyteld wordt, volgens BANisTEr., Evenwel 

gaat 

(*) Differt ab Abiete Conis masculis in fuminis Ramis 

cenfertis , fab quoliber (fcil. Cono) Squame (unt aliquot, 

quatuor facit LINNAUs. Ex commtuni Axi Squama bilocula, 

res, duabus Antheris farte TOURNE. HALL. Jlelv. p. 1 

(3) Pinus Foliis ternis. GRON. Virg. 152. Pinus Virginia- 
na tenuifolia tripilis &c. PLUK. Alm. 207. RAJ. Dendr. 8. 

Pinus Foliis longisimis ex unâ thecâ terris. COLD. Novebr: 230. 

II, DEEL, III, STUK» | 
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gaat zulks niet vast , dewyl ook andere Pyn- 
boomen voorkomen met drievoudige Bladen , 
gelyk twee zodanigen door Mi1iLrer worden 
aangehaald en in Noord-Amerika een Pynboom 
is, die de Bladen flegts dubbeld. heeft, maar 

wiens Vrugten gedoornd zyn, de Geele Pyn= 

boom, of de Gemeene Pynboom van Jerfey ge- 
naamd. De Naalden van deezen zyn tevens 
korter en dikker, van Kleur donker groen, de 
Appelen kleiner en langwerpiger; wordende hy 

derhalve van veelen ook tot de Dennen be- 
trokken. Het blyft een laage Boom, terwyl 
de ecrstgemelde Zwarte tot een aanzienlyke 
hoogte ftyget. 

Van beiden maakt men, in Noord - Amerika, 
Pek en Teer. „ Eigentlyk wordt, in de En- 
» gelfche Volkplantingen , tweederley Teer 
‚> gebrand, (zegt de Heer Karm.) De eer- 
‚> fte is de gemeene Teer, die van de Stam- 
> men, Takken en Wortels , gemaakt wordt; 

> waar toe men meestal Hout neemt, dat van 

> zelf verdord en dood is. Deeze manier van 
„> Teerbranden is ook de gewoonfte in het 
‚, Land. Een andere beftaat daar in, dat men 
», de Boomen , terwyl zy in Leven zyn, aan 
9) de eene zyde íchilt, en ze dan nog byna 
> een geheel Jaar laat groeijen, vergaderende 
9 Mmiddelerwyl de Harst, die uit de Reeten zy- 
>, pelt. Dan wordt de Boom om ver gehou- 
> wen en tot Teer gebrand , welke men Groes 

so He Teer noemt. Derzelver Kleur, evenwel , 

„ss ÌS 
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5 ís nagenoeg als die der andere ; doch de be- e II, 

„‚ naaming ontftaat daar uit , dat men ze van den 

groene en frisfche Boomen vervaardigt. Even Hoorp- 

9 zo gaat men in Oofter- Bothnie te werk, en STUK. 

„ deeze manier ftrekt tot een groote vernieling Phn. 

„ der Bosfchen ‚ terwyl men in Finland de Teer 

„op de eerstgemelde wyze brandt. Van de 

„‚ Dennen neemt. men, in Amerika, de Zwar- 

„‚ ten, alleen : want de Witten deugen tot dit 

„ oogmerk niet , zynde integendeel tot Mas- 

> ten , Planken en ander Timwmerhout , voor- 

2 treffelyk, De Groene wordt duurder betaald 

»> dan de gemeene Teer”, 

(4) Pynboom met vyfvoudige Bladen „die RG 
glad zyn. End 

Geder- 

De Ouden hebben , met de benaaming van*”"Poom, 
Cembro. of Cembri, een Soort van Pynboomen 
onderfcheiden ‚ welke de Nootjes of Zaaden 
broofch van Dop hadt, zo dat menze met de 
Handen gemakkelyk kon aan ftukken breeken. 
C&SsSALPINUS hadt gehoord, dat in de Ber- 
gen van [rente zodanig een Soort van Pynboo- 

men 

(s) Pinus Foliis quinis levibus. It. Scan. 32, Pinus Foliis 

quinis Cono ereéto, Nucleo eduli. HALL. Helv. 1so. GMEL, 
Sib. I, p. 179. T. 39. DU HAMEL Arbr. Il. T. 32. Pinus 

fativa Cortice fisfo , &c. AMM. Asth. 178. Pinus fylveftris 

montana tertia. C. B. Pin. 491. Pinus fylveftris Cembre. 

CAM. Epit. 42. Pinafter. BELL. Conif. MICH. Gen. 223. La- 

rix fempervirens, Foliis quinis Nucleis edulibus, BREYN. E, 

N. C. Cent. 7, Obs. z. 

II DEEL, III STUK, i 
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men voorkwam, ’t welk de gene was, die-Prr- 

Nrus de Tarentynfche noemde, De Graauws 
bunders gaven ‘er den naam van Zimbro aan. 

In de Bergachtige deelen van Europa, die tus- 
fchen Provence en Italie begreepen zyn; is 

deeze Pynboom zeer gemeen en bekend on- 
der den naam van Zlvo of Elvo; zynde ’er 
naauwlyks- een Landman in die Gewesten , 
wiens Huisgezin niet ten deele leeft van het 

Zaad deezes Booms , dat zeer voedzaam, ge= 
zond en lekker is, 

Deeze Pynappel-Nootjes worden „Arveln gee 
heten in Switzerland „ zeet de Heer HaArLERs 
die aanmerkt dat deeze Soort van Pynboomen 
inde hoogfte' Berg - Valeijen der Alpen , zelfs 
op de barífte Klippen aan de Yskolken van het 
Grindelwald, overvloedig groeit, zynde gemak- 

kelyk van de anderen té onderfcheiden 3 „» de- 

s wyl hy de Schors tuuwer heeft, en de Knob- 
s bels geen twee maar vyf famengevoegde Bla- 

„ den of Naalden uitgeeven, die langer en fty- 
ver dan van den gemeenen zyn, en zeer digt 

> ftaan. De Vrugt rondachtig en ongefteeld, 
> hangt niet, maar ftaat overend, bevattende; 

tusfchen haare Schubben , zagtfchaalige Noot- 
jes, met Vleezige eetbaare-Pitten. -„De-ge- 
heele: Boom ‘overtreft alle zyne mede- Soor. 

ten door een zeer aangenaamen Aromatieken 
‚… Reuk: weshalve ook de jonge Spruiten, door 

… Detftillatie „ een aangenaamen en kragtigen 
5, Balfem Benel: De Nootjes houdt men 

93 in 
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s in de Switzerfche Apotheeken na, en merkt-, Il 
„ zevaang als de Amandelen overtreffende, te. ATPEEL 
s‚ gen Borstkwaalen en tot verzagting van de Hoorps 
„ Ongemakken der Waterwegen. In Wallifer.*TUE 
‚ Land wordt deeze Boom Arbel en de Vrugt Binjoon, 

5 Zirlin geheten, volgens GEsNERus.” 
Gelyk men dus deezen Pynboom in de hoo- 

_ge Gebergten der Zuidelyke deelen van Euro- 
pa waarneemt , zo Komt dezelve ook op de 
Bergen van Hongarie en Ooftenryk voor (*); 

en valt overvloedig in de Noordelyke deelen 

van Afie. „ Het is zegt de Heer GMELIN; 

9, een natuurlyk Gewas in geheel Siberie, dat 
s, de zwaatfte Koude verduurt en de Moerasfi- 
‚, ge plaatfen zeer bemint, Het maakt een hoo= 
‚„ gen Boom, zeer fraay van aanzien, regt van 
ss Stam ‚ hoog groen ‚ dikwils dikker dan een 

»s groflyvig Menfch. ’ Getal der Naalden is 
s‚ doorgaans vyf , nooit meer; zelden vier, zeer 

‚s zeldzaam drie by elkander: de Appelen groot 
se en ftomp. In zekere Landftreek , die Steen. 
s‚ achtig is „ met veele vogtige Bosfchen , is 

‚ Zulk een overvloed van deeze Boomen, dat 

» in een vrugtbaar Jaar de Ingezetenen altemaal 

>, Daar de Bosfchen trekken , om de Nootjes in 
s te zamelen , die dan zo goedkoop zyn, dat 
s> men veertig Pond voor vyftien Kopekken 

| s> kan 

(*) BRUCKMANN, Ep. It. Cent. IN, 23 , geeft de afbeel- 

ding van een Takje en vande Vrugt deezes Booms, in Hon- 

garie Limbowe Drewo genaamd , waar van een uitneemende 
Balfem kwam, met de Oleum Carpaticun of Duitche Krom.- 
hout - Olie overeenkomtftig. 

HM, DEEL, Il STUK, 
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1, __ kan koopen. Men gebruiktze tot verfnapes 

ArDrel, „ ring: zy zyn lekker , doch maaken ligt een 
Hoorp „, tansheid in de Maag , als men ’er te veel 
STUKe _ „ van eet. Vermogende Luiden perfen ‘er een 
pe s, Olie uit, om in de Vasten te gebruiken, die; 

„ verfch zynde; zeer wel fmaakt, doch fpoedig, 
», trans wordt. De Doppen van deeze Nootjes 
» gebruiken veelen der Ingezetenen , om een 

», roode Kleur te geeven aan den Moutwyn. 
‚… Het Hout ruikt niet fterk en wordt van de 

> Witwerkers in Siberie verkoozen om zyne 

> zagtheid en dat het niet veel Harst bevat.” 

Verfcheiderley naamen geeven de Tartaarens 
volgens den Heer A M MaAN,aan deezen Boom, 
waar uit blykt , dat hy ook gemeen is in de 
middelfte deelen van Afie, De Laplanders,zegt 

hy, noemen hem ZLygal, en de Nootjes in ’% 
byzonder Nager : de. Rusfen ‚die in Siberie 
woonen, Cedr „en de Nootjes Cedroui Oreek. 
Mriecuerrus heeft ’er, onder den naam van 

Pinafter , een byzonder Geflagt van gemaakt, 
dat hy , door de driekantige Naalden en der= 
zelver getal, onderfcheidt. LtNNeaus zegt, 
dat de Siberifche Cederboom vyf rondachtige 
Bladen , die aan de-binnenzyde kantig en 8e: 
korven zyn, voortbrengt. 

Doktor Scorort befchryft (*) de Vrugt- 
maakende deelen van deezen Pynboom, die , 
zo hy aanmerkt, in de Alpen Cirmo genoemd 
wordt , zeer naauwkeurig. , De Mannelyke 

» Kes 
(*) Ann. II. Hiftorico- Naturalis. p. es. 
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„ Kegels twee by elkander, een half Duimlang, IL 
rood „ komen onder den oirfprong der nieuwe Ane 

Bladen voort, en beftaan uit gekielde Schub- Hoorn. 
ben, die ovaal zyn, en tweehokkige gefteel. STUE 

de. Meelknopjes. De Vrouwelyke Kegels Picton 
of Appelen , ook ovaal, beftaan uit halfron- 
de Schubben, met een bruine punt gefpitst , 
rimpelig , bleek Yzergraauw , aan de binnen= 

zyde met twee hokjes , die ieder een bruin 
Nootje bevatten , dat Wigachtig is , met twee 
hoeken tegenover elkander , en waarin eene 

eetbaare , Olieachtige , witte Pit, met een 
‚‚ roodachtig Velletje bekleed”. De Bast van 

deezen Boom , zegt hy, is effen : de Bladen 
komen drie, vier of vyf , uit een zelfde Scheede 
voort: zy zyn driekantig , met de kanten neder- 

waards geftreeken ruuw: de eene vlakte glanzig 
en groen , de andere witachtiger en niet groen 
hebbende, 

Eene Verfcheidenheid, door den Heer GMELIN 
afgebeeld ‚die de Appelen kleiner heeft , is beoo- 
ften de Rivier Jeniscea , tot aan de Grenzen 
wan China toe, en zelfs in Kamtfchatka, zeer 

gemeen. Deeze komt zelden op laage plaatfen 
of aan de Oevers der Rivieren, maar meest in 

de Gebergten en aan de kanten van Beekjes 
voor , leggende aldaar met de ‘Takken langs 
den Grond. Evenwel vindt menze nog wel 

overend ftaande gan den Voet der Bergen „en 

dan ongeveaar eens’ Mans langte hoog, met den 
\ Eb Stam 

23 

Ee, 

53 

53 

eb) 
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IL Stam naauwlyks een Duim dik, hebbende een 
ki ee ruuwe,rimpelige , Afchgraauwe doorgaans geel. 
Hoorp- achtige Schors. Zeer hooge Bergen, die als uit 
ge brokken van Rotfen ; op een geftapeld, fchee- 
Fynboom. nen te beftaan , (zo dat menze van verre by een 

geploegden Akker vergeleek , daar naauwlyks 
eenig Kruid op groeide ,) hadt zyn Ed. gezien , 
met dit Geboomte op fommige plaatfen zodanig 
bezet te zyn; dat zy zig byna als een Heining 
van Vrugtboomen aan een Muur vertoonden. 
Dit Gewas heeft de Zee- Kapitein LAP Tirw;, 
toen hy in ’t jaar 1736 digt by den Mond van _ 

de Rivier Lena overwinteren moest , en zyn 
Volk deerlyk aan ’t Scheurbuik laboreerde , een 
uitmuntend Middel , daar tegen, bevonden te 

zyn. De Nootjes zyn wat kleiner, doch van 
de zelfde figuur en fmaak , als in de grootere 

van deeze Soort. 

v (5) Pynboom met vyf Bladen , die aan den 
Pad rand ruuw zyn , en eene gladde Schors, 

Ameri- 

Ee Een dergelyken Larix , als het den Ridder 
behaagt hier uit TouRNEFORT aan te haa- 

len, vind ik zelfs op de verbeterde Bladzyde 
niet 

(5) Pinus Felis quinis margine fcabris Cortice levi. GRON. 
Wirg. 152. Pinus Canadenfis quinquefolia , Floribus albis 

&c. DU HAMEL. Arbr, II. p. 127. Pinus Virginiana Conis_ 

longis, non ut in vulgari echinatis. PLUK. Als, 297, Larix 

Canadenís longisfimo folio. TOURNF. Juff. 536, 
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wiet. Die Ktuidkenner geeft alleen den Ame- IL. _ 

rikaanfchen Larix, met vyf Bladen uit den zelf- ie 
den oirfprong , van PLUMIER , op, welken Hoor. 
LinNmus wil, dat men met deeze SoortStus 
vergelyke. Hy zegt, „, dat het getal der Zaad- Pa 
») blaadjes van zes tot tien is (*): dat der Bla En. 

„den vyf,die zagter dan in anderen zyn, drie- 
s> kantig en ruuw , hebbende de kanten byna on- 

»» Zigtbaar of zeer fyn gekarteld, De Appels 
2» Zyn een Span groot , en hebben de Schub- 

2 ben, waar uit zy beftaan , zeer dik gepunt. 

») Deeze is als een middelflag tusfchen de Pyn- 
ap En Denneboomen der Autheuren”. CL AY- 

TON meldt, dat het een zeer hooge Boom is, 

die in de Westelyke Bergagtige deelen van Vir- 

ginie groeit ,„ wordende de Witte Pynboom ge- 
noemd van de Engelfchen. De gladde Bast en 
de nederhangende Appels doen hem inzonderheid 

verfchillen van de voorgaande Soort, 

(6) Pynboom met gebondelde gefbiifte Bladen. vi. 

Ceder van 
é € dhrindisnes 6 xl ro. Spec. Plant, II. p. t4zo. Cotyle- den Libae 

doneset Folia Seminalia fynonyma (unt in Plancis. Phil, Bor, DE: 

p. 89. 8 

(6) Pinus Foliis fasciculatis acutis. Syst. Nat. XII. Veg. 

Kl. Abies Folis fascicularis acuininatis. Hort. Clif]. 449. 

„ROYEN Zugdiat. 89. GRON. Orient. 295. Cedrus Foliís rig:- 

dis &c. TREWw. Ebhret. T. 1. Cedrus Conifera Folio Laricis. 

C. B. Pin. 490. Ray. Hiff. 1404. Cedrus Livani. BARR. Je. 

499. Enw. Av. T. 133. SELIGM. Weg. UI. Band. Pl. 83 

Cedrus. Bert. Jt. 162. Cams. Ep. 157. Lacix Orientalis 

Fruêtu rotundiore obtufo, TOURNE. Jnft, 586, 

Bb 2 
EL, DEEL HIL STUK, 
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Onder deeze eenvoudige bepaaling komt hief 
en op het tapyt de van ouds vermaarde Ceder- _ 
Hoorn- boom , die van Bauninus Kegeldraagende 
STUK. 

Ceder 
wan den | 
Libanon. 

Ceder met Lorkenbooms Bladen , doch van an- 
deren alleenlyk Ceder van den Libanon gety- 
teld wordt. Men vindt hier van , op veele 
plaatfen en veelerley manieren , melding gee 
maakt in de Heilige Schrift, In een eigently- 
ke zin leest men verfcheide maalen van de Ce- 
ders die op den Libanon waren , zynde door 
God aldaar geplant en maakende de heerlykheid 
van dien Berg uit (*). In een verbloemde zin 
{trekken zy tot zinnebeelden van levendige 
kragt in Menfchen. De regtvaardige zou groei 
jen als de Ceder. Asfur was een Ceder op 
den Libanon , fchoon van Takken, fchaduw- 
achtig van Loof en hoog van Stam, hebbende 
zyn Top tusfchen digte Takken (4). Naauw- 
Iyks eenigen Boom of Plantgewas vindt men 
in de Heilige Schrift zo omftandig en naauw- 

keurig- voorgefteld. Ondertusfchen zyn aan= 
merkelyke twyfelingen ontítaan , of het He- 
breeufch woord Aeres weezentlyk dien Boom, 

welken wy thans daar voor erkennen, beteke 

ne. Door den beroemden T rerw is hier over 
een omftandig Vertoog uitgegeven , waar in 

wel de zaak tot geene zekerheid gebragt wordt, 
doch zeer waarfchynlyk gemaakt, dat de Ce- 

der 

© 1 Reg. IV. vi or P/ CIV. v..r6 , 17. TA LK vR. 
(1) Ps. XCII Ve 13e Eftcb, XXI. Ve 3 
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der van den Libanon een byzondere Soott was jr, 

van die Boomen, welken de Arabieren , met ÄFpeEL. 
den Hebreeufchen naam overcenkomttig , Ers Hoorn 
genoemd hebben , betekenende de Harstdraa-sTur. 
gende Boomen ín ’t algemeen , en dus tevens, Gen 
de Pyn- en Denneboomen, waar van de Ceder Life 
een uitmuntende mede-Soort was (*). En, 
dit is te geloofbaarder , aan den eenen kant , 
om dat de gemeene Pynboom thans nog wee- 
zentlyk in ’t Beloofde Land groeit, zo wel als 
de Denneboom (+): aan den anderen kant , om 

dat SALOMO het Cederen - Hout ook over 
Zee van andere plaatfen liet haalen tot den 
bouw van zyne Paleizen ; waar nog by komt , 
dat ’er andere Houten toen reeds bekend en in 
gebruik waren, die men houdt voor uitmunten- 
de Soorten van Ceder , gelyk het Sittim- en 
Algummim - Hout, alleenlyk by die Hebreeufche 
paamen bekend , zynde het laatfte mooglyk 
rood Sandel of Koraalhout geweest (1). 

Een 

(*) Plante felelle, per EnkeEr, p. 28. ad. Tab. 6o, 61. 

le) des. XLI. Vs. ro. en-LX. vs. 13. Op welke bêide 

plaatfen men in de Dortfche Overzerting wel leest, de Den- 
ne, Beuke en Busboom ; doch % welk anderen vertaalen, 

Abies, Tada , Arboresque opaca ; dat is Denne- Pyn- en digte 

Boomen , met elkander de Glorie uitimnaakende van den Liba- 

non. Dit wordt nader bekragtigd , om dat men hedendaags 

geen Beuken, maar wel Pynboomen , benevens den Ceder , 

op den Libanon aantreft. Zie RAUWOLF. Jfin. per GRONO- 

F1UM. 

(1) Het gene Sittim- Hout heette wordt in Bibl, HADRe 
Bb 3 JUNIE 

U, DEEL. Ile STUKc, 
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u, Een der voornaamfte tegenwerpingen van - 
een den vermaarden Sweedfchen Hoogleeraar Cere 
Hoorp- stus was, dat men de Ceders op den Libanon 
STUK, _ hedendaags niet van die uitmuntende hoogte 
Jen ‘vindt, welke aan dezelven is toegefchreeven 
Libanon. geweest, Geloofwaardige Reizigers, inderdaad, 

gelyk pr BRruIN en DE LA ROCQUE,- 
geeven ‘er Aftekeningen ‘van, die ín % geheel 

niet naar een Boom van het Geflagt der Den: 
neboomen gelyken. Zy vonden dat deeze Ge= 
ders een korten Stam hadden, zig in veele dike 
ke kromme Takken uitfpreidende, ‘en derhalve, 

zo het fcheen , geenszins tot Maften, Balken 

of Planken bekwaam. Het getal deezer oude 

Cederboomen , op dien Berg, bevondt Maur- 

DREL maar zestien te zyn , en de Stam van 

een der grootften was omtrent zes Voeten 
dik (, De Boom verdeelde zig; eenige Voe- 

ten boven den Grond, in vyven, zynde ieder 

Tak zo dik als een geheele Boom. Ik zie 

niet, waar uit hun bleek , dat dit de echte 

Gederboomen waren, Mooglyk zyn het van 
dat flag van Pynboomen geweest , welken men 

Tx- 

JUNI & TREMELLI genoemd, deerisfima. Cedrus: van het 

Algummias- Hout zegt BUXTORF , Ligna Thyina: Cedri fpe- 

cies praftantisfima: doch hy meldr ook , dat anderen hee 

voor Korgal houden. 

C*) In de Hedend. Hiflorie , V. DEEL, bladz. 289 , flaat 

wel van drie Roeden en zes Duimen in de Omtrek; doch ik 

onderftel „dar het Franfche Zuifes zyn geweest : ware het — 
anders , dan was de dikte omtrent twaalf Voeten. 
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Tede of Kienboomen noemt : mooglyk ande- IL 
ren. Men zou kunnen vraagen, waar dat die PER, 
vermaarde Ceders van den Libanon dan geblee- Hoorp- 
ven zyn ? Misfchien werden de meeften door STUK: 
den Tempelbouw van Salomo uitgeroeid, alzo Ceder 

van den 
hy naderhand het Cederen- Hout van elders Litansr. 
haalen liet : misfchien zyn zy door Hemelfch 

Vuur in brand geftoken en verteerd , gelyk ze- 
kere zinfpeeling in de Heilige Schrift fchynt 
aan te duiden (*), 

Van den Boom, die thans de Ceder van den 

Libanon genoemd wordt , waren in de Werken 
der Kruidkundigen nog niet dan Takken , met 
eenige Pyn- Appelen daar aan, in ’ licht gege- 
ven ; gelyk de beroemde TRE w zelf op de eer« 
fte Plaat der Uitgeleeze Planten, van EaRreET 

te Londen getekend „ hadt gedaan: weshalve, 
aangezien die Boom reeds fterk in Engeland 
vermenigvuldigd is, hy gedagten Heer verzogt , 

om eene Afbeelding daar van te bezorgen. Die 
vermaarde Man twyfelde , naamelyk, niet, of 

deeze Ceder zou , vry en vrank opgroeijende , 
geenszins zulk een korten Stam en kromme 
Takken hebben , als men in de hier voor ge- 
melde Aftekeningen ziet. Ondertusfchen wa- 
ren die Ceders, aan den Vyver van de Chel- 

fe- 

(*) Zach. XI. vs. 1, 2. Doet Uwe Deure op, o Libanon ; - 
op dat het Vyer Uwe Cederen verteere. Huylet gy Dennen, 
dewyle de Cederen gevallen zyn; dewyle die heerlyke Bog-= 

men verwoeftet zyn, enz. 

| Bb 4 
IL. Deer, II STUKs 
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feaanfchen Tuin geplant , even zo monftreus , _ 

gelyk zyne Zestigfte Plaat de Afbeelding van 
een der grootften voorftelt , met niet minder 

kromme Takken. Doch dit moet toevallig zyn „ 
zo hy oordeelt en meent bevestigd te worden 
door de Afbeelding op zyne Een-en-zestigfte 
Plaat , die door den Heer EnrerT getekend 

was naar twee Gederboomen van twintig Voeten 
hoog , zig op de Lustplaats van den Hertog 

van Portland, Bul/drode genaamd, bevindende; 
welke in Geftalte veel nader den Pynboom ge- 

Iyken , hebbende een regten Stam , met horizon- 

taale Takken en eene Pieramiedaale Kroon. Line 
Naus vondt ‘er in de Tuin van Chelfea , die 
van ontzaglyke grootte waren (*). 

In de deelen der Vrugtmaaking komt de Ce- 
derboom , gelyk uit de Afbeeldingen in ’t ge- 
dagte Werk van Trrew blykt , met de Pyn- 
boomen overeen ; doch de Bladen of Naalden 

grocijen niet twee of drie in eene Scheede , maar 
in menigte tropswyze by elkander , het welke 

TourNeEFoORT den Ceder tot den Lorke- 

boom , daar hy zeer naby komt , heeft doen 

thuis brengen. De figuur der Vrugten is ook 
niet Suikerbroodachtig ‚ maar langwerpig rond. 
Dezelven beftaan niet vit Houtachtige , maar uit 
Vliesachtig cunne Schubben , die echter ftyf 

zyn „ meest plat op elkander leggende doch 
aan 

(*) Cedri Libani vastisime molis Arbores vidi in Horto 

Chelseaao pluies. LiNN. Mort. Clif. 
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aan de Punt een weinig omgeboogen, en dit IL d 

maakt de Ceder - Appelen op ’t gevoel wat Arnh 
ruuw. Zy hangen ook niet nederwaards, ge- Hoorp- 

Iyk men dit in de valfche Afbeelding van E03 TO 

BEL en in demonftreuze van WEINMANN nk 
dus vertoond ziet, maar ftaan met het End op= Zanon. 
waards gekeerd aan de Takken, Door laauw 
Water gaan deeze Schubben van malkander , 
daar men in de Pyn- Appelen zulks niet kan 
uitwerken dan door Vuur, ’t Getal der Zaad- 

blaadjes is zes, 
Van ouds is, onder den naam van Cedria of _Ceder- 

Cedrium, zekere Terbenthynachtige Vogtigheid ou “*” 
bekend geweest, die uit den Cederboom vloci- 

de, en door uitdrooging de gedaante aannam 

van eene Traan of Harst. PL iNius zegt, 
dat de Groote Ceder , Cedrelate of Denne- 

Ceder genaamd, eene Pek geeft , die men Ce- 

dria tytelt, dat is Ceder - Harst. Anderen gee- 
ven dien naam aan zeker Waterachtig Sap, dat 

uit dien Boom door affnyding van de Takken 
vloeit, en by CorumerrLA heet Liquor Ce- 
drius. De Égyptenaars leiden ’er de gemeen- 

fte Lyken in, die, van dit Vogt doordrongen 

en dan opgedroogd , eenigermaate gebalfemd 
waren. Anderen , wederom, en wel de mee- 

ften, noemden dus eene Olie, welke men op 
verfcheide manieren uit het Hout van deezen 

Boom bekomt. Sommigen branden of braaden 
er die Olie uit, en dan is ’t/een foort van 
Teer, welke van de Franfchen, in Provence , 

Bb Hui- 
1e DrEL, ur, S'TUIK, 
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Huile de Tac genoemd wordt, om dat zy die 
gebruiken tegen de Schurft en ’t Ongediert der 

Hoorn: Schaapen. Eenigen kooken het Hout van den 
STUK. 

‚_ Ceder 
wan den 

Libanon, 

Het Ce- 
deren- 
Hout. 

Ceder , of ook van andere Harstachtige Boo- 
men , ern fcheppen ‘er dan de Olie af , welke 

dus helder en zuiver is, genaamd Huile de Ca- 

de. Een derde manier is , door Deftillatie, zo 

van Cederen. als andere Houten , en op die 

manier bekomt men de regte zogenaamde Hui- 
le de Cedre , gemeenlyk Ol. de Cedro , welke 
oudtyds veel gebruikt werdt tot het balfemen 
der Lyken , als ook om Boeken en andere din- 
gen voor de Mot en ander Ongediert te bewaa- 
ren 5 doch mooglyk in deezen niet beter of 
kragtiger zal zyn dan de Terbenthyn - Olie, 
Ook is deeze Ceder-Olie , inwendig, byna in 
kragten met de Genever - Olie gelyk , en zeer 
heet ‚ maar by uitneemendheid welriekende. 

Het Cederen- Hout was van ouds in zo veel 
achtinge, dat het tot de Offerhanden der Is- 
raëlieten behoorde. De Arke des Verbonds en 
al het Houtwerk aan den Tabernakel, was ge- 
maakt van dergelyke Stoffe. Koning Salomo 
hadt meer dan tagtigduizend Houthakkers in het 

Gebergte , om Cederen- en Dennen - Hout te 
kappen tot den Tempelbouw. Het Huis des 
Weouds van Libanon , dat die Vorst bouwen 

deedt , hadt de Pylaaren, Balken, Ribben en 
Planken, daar het uit beftondt , altemaal van 

Cederen- Hout, De geheele Tempel van Je- 

rufalem hadt aan den Wand een Cederen Be- 
{chot , 
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fchot , zo dat men geen Steenen kon zien. Door Ue 

de verwoeftiuge dier Stad, een en andermaal dn 

is dus een Schat van dat kostbaare Hout ver=Hoorps 

nield. Men heeft het naderhand altoos in waar-“T?E- 
Ced, 

de gehouden, zo om zynen Geur, als om zyne er zi 
CN 

duurzaamheid. PrLiNrus zegt, dat het noch Zits 
Wormfteekig wofdt, noch veroudert, Hier 
van de Spreekwoorden , die het in deezen by= 
na met Marmer gelyk ftellen (*). Het fchynt 
weleer onder de Winkelmiddelen gerekend te 
zyn (}), hoewel ik van de Geneeskundige krag- 
ten van het Hout , als Hout, niets aangetekend 
vind. Het is nog, gelyk men weet, in gebruik 

tot het maaken van keurlyke Kabinetten: doch 
tegenwoordig komt het weinig dan uit Oost- 
en Westindie , dat dien naam draagt, verfchile 

lende zeer in hardheid , als ook in fynheid en 
kragt van dien Geur, welke hetzelve een zeer 
goed Bewaarmiddel maakt van gedroogde In- 
fekten ‚ Vogels en Gedierten, 

(7) Pynboom met gebondelde flompe Bladen. _ vr. 
Pinus 

Ditrotken- 
NN boom. 

(*) Loguì Cedro digna. Pers. Satyr. I. v. 42. Id est dig- 

na Iuumortalitate. HORArTIUs zegt dus ook : Speraxus Car- 
mina fingt posfe linenda Cedro, De Boeken van Numa zouden 

hier door langer dan vvf Eeuwen geconferveerd zyn , zo 

PriNius aantekent. 

(Ì) De Ligno Cedri, in Officinis ufitato, von habeo quod 
dicam. GAsP. HOFFMANN. de Jed. Ofjscinalibus. Pp. 306. 

(7) Pinus Foliis fasciculatis obtuíis. Syst. Nat, XII. Vig. 

sl. 

IL, DEZLe III, STUKe 
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Dit maakt het voornaamfte verfchil tusfchen 

den Cederboom en den Lorkenboom uit: dat 

Hoorp- naamelyk deeze de Naalden {tomp heeft. Hy 
groeit in een gedeelte van Europa en Afie. 
Het is door geheel Siberie een der gemeente 
Boomen , zo de Heer GMrELIN aanmerkt ; 

die verhevene plaatfen bemint , maakende dik- 

wils Bosfchen „ daar doorgaans eenige Pynboo:- 
men onder gemengd zyn. Even ’% zelfde doet 

hy in de Alpen van Switzerland , hooger 
op groeijende dan de Denneboomen. In Swee= 
den , als ook in Groot - Brittannie , fchynt hy 

zo min als in de Nederlanden bekend te zyn, 

doch valt in de Bergachtige Bosfchen van Vrank- 
kryk , Spanje en Ooftenryk , zelfs omftreeks 
Weenen. Een groote menigte van deeze Boo. 

men, en zwaare Stammen, komen voor in de 
Bosfchen van Tyrol, alwaar jaarlyks veel van 

dezelven geveld , en dan langs de Rivicren 
naar Verona worden afgevoerd , tot dienst van 
Tralie (*). 

Het is een Boom die met een regten Stam 
opfchiet gelyk de Pynboomen , en ook zeer 

hoog wordt, Prinrus fchryft van eenen 
La- 

XIII. Abies Foliis fasciculatis obtufis. Hort. CHf. 450. Mat. 

Med. 437. ROVEN Lugdbat. 39. GMEL. Sib. I. p. 176. La- 

rix Folio decidao Conifera. J. B. Hit. 1. p. 265. Horr. 

Angl. 43. Éf. 11e Larix. C. B. Pis. 493. Dop. Pempt. 868. 

CAM. Epit. as , 46, Dop. Kruidb. 1357: TOURNF. Inf? 

586. 

{*) Scoror1 Fler. Carniolica. p. 403. 
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Karìx van honderdtwintig Voeten Stams, die vr 
zyne Takken honderd Voeten ver uitbreidde, Arpeer;’ 
De Bast is zeer dik, met geweldige Scheuren sHaordk 
van binnen roodachtig. Aan den Stam geeftsrux. 
hy overal Takken uit, niet waterpas, maar OP- Lorker- 

waards geftrekt , die aan de Jnden taay zyn ee 

als der Wilgen , geelachtig van Kleur, en 

niet onaangenaam van Reuk. De Naalden ko= 
men by tropjes of bondeltjes , die zig Kroons- 
wyze uitbreiden , rondom de Takjes uit dikke 

Knobbels voort , en zyn niet hard noch Stekee 
lig. Het aanmerkelykfte is , dat hy dezelven 
‘s Winters verliest of vallen laat , tegen de na- 
tuur der Pynboomen, De Bloemkatjes zyn 
paatfch en welriekende; de Vrugten komen na- 
genoeg met die der Cederboomen en der Cy- 
presfen overeen ‚ ftaande opwaards of knikkende: 
zy bevatten, tusfchen haare Schubben, kleine 
gewiekte Zaaden , die een Kern hebben, niet 

onaangenaam van Smaak. 

Deeze Boom wordt van de Duitfchers Ler- 
chenbawm genoemd, niet, als of ’er de Leeuw- 

rikken leenige betrekking toe hadden, maar in 
navolging van den Latynfchen naam Larix, ge- 
lyk hem de Italiaanen en Spanjaarden Larice 

heeten en de Engelfchen Larchtree, De Fran- 

fche naam , Meleze, zal waarfchynlyk van hee 

Honigachtig uitzweetzel deezes Booms , dat 
men Manna van Briangon noemt , afkomftig 
zyn. Deeze Manna , wel de helft flapper dan 

de Italiaanfche , wordt by Briangon , een Stad 

Il. DEEL, III, STUKe il 
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n. in ’t Dauphiné , ingezameld; doch op de meee 
en fte andere plaatfen vindt menze niet, of verga 

Hoorp- dert ze liever op de Bladen van andere Boo- 
STUK. mens, inzonderheid van de Esfchen in Kalabrie, 

sper gelyk wy vervolgens zullen zien. Ondertusfchen 
wordt deeze Manna der Lorkenboomen , die 

een weinig naar Harst fmaakt, by gebrek der 

andere nog wel gebruikt, | 
Manna — Deeze Manna komt niet altoos op de Lorkene 
Se boomen voor, In een heet en droog Saizoen , 

alleen , openbaart zy zig , en is dan moeielyk 

van de Bladen af te krygen , wegens haare taay- 

heid. De tyd des Jaars , dat men ’er dus de 
Boomen mede bezwangerd vindt, is van ’ mid- 

den van Juny tot Auguftus, De Boeren kappen ; 
in dit geval, een menigte Takken met Bladen, 
daar zy de meefte aan waarneemen , af , en 
maaken ’er hoopen van , in de fchaduw onder 
de Boomen. Dus wordt het Sap verdikt, wordt 

ftyf en klontert : zo dat men het kan verzame- 
len 5 waar na het in de Zonnefchyn gelegd wordt 

om te droogen, Sommigen hebben deeze Man- 
na wel voor een Daauw gehouden, die op de 

Boomen valt, doch uit de Proefneemingen van 
Lorer en PENA, op Takken zonder Man- 

na, in een Wynkelder gebragt , die ’er ’s ande: 
rendaags zeer mede bezet waren , blykt dat zy 
het eigentlyke uitzweetzel van deeze Boomen 
is. 

her Het voornaamfte, dat de Lorkenboom uitle- 
‚Terben- vert , is de Terbenthyn , welke men, om dat 
Enyne 

zy 
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gy veel van. Venetie plagt te komen , Wene- Pen 

tiaanfche noemt, en onder deezen naam in de xr. 

Winkelen kent. Die men van deezen aart in Hoorp- 

Vrankryk gebruikt, wordt meest in t Dau-*"%& 
Lorken« 

phiné, of ook in de Landftreek, waar in dezoon. 
Stad Lyons legt, inzonderheid op den zoge. 
naamden Pilatus- Berg, vergaderd, De zuiver- 
fte, die zo helder is als Water , vloeit uit 

doorgeftoken Blaasjes , welke zig van buiten 
aan den Boom openbaaren ; de meefte komt 

uit infnydingen, welke men in ’t Voorjaar of ín 
de Herfst aan den Stam des Booms maakt. 
Deeze , zo wel als de andere , wordt in ’ 

kort geelachtig en dik. Uit afgefneeden Tak- 
ken en afgekapte. Stammen vloeit ook dikwils 

deeze Terbenthyn, welke zo uit- als inwendig 
een fchoon Geneesmiddel is; tot zuivering en 
heeling van allerley Wonden, inzonderheid om 

dezelven voor Rotting te bewaaren , uitmunten. 
de. Hierom komt zy in veele Pleifters en Zal- 

ven. In de Klyfteeren gemengd is zy zeer 
dienftig tot verzagting van de afgefchuurde of 
gekwetfte Darm- Wanden in de Roode en an» 

dere Buikloop : inwendig niet minder in fom- 
mige Kwaalen der Waterwegen en tot ontlas. 
ting der Stoffen van ’t Graveel , doende het 

Water fterk loozen , met eene Violen- Reuk, 

Evenwel is het inwendig gebruik van dit Mid- 
del niet altoos even veilig, Het kan Hoofd- 
pyn en Duizeligheid veroirzaaken , door ver- 

zwakking van de Maag en vergaaring van Wine 
„den, 

IL, DEEL, III, STUK 
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_ IL, den, indien menze veel gebruikt; hetwelk dike 
PDE wils gebeurt in de genen , die met Venus-kwaae 
H oorp- len behebt zyn. Ook heeft HirLpANus, uit 
STUK. het gebruik van Terbenthyn , na eene opvul- 

j ling van de Maag met zwaare Spyzen, eene 
Opftopping van ’t Wateren waargenomen, 

Hasten In Siberie levert deeze Boom veel Harst 

Som. nie, die van zelf in of onder de Schors ftremt 
en hard wordt , gelykerwys in de zogenaamde 

Kienboomen. Onder het Landvolk, en zelfs on- 

der de Rusfen , is ‘t een gewoonte , deze 
Harst in de Mond te houden , en allengs te 
laaten fmelten , achtende. den Smaak derzelve, 

die een weinigje bitter is, niet onaangenaam. 

De verwondering , hier over, moet verminde- 
ren, wanneer men weet , dat deeze Boom in 

* Voorjaar een Gomachtig Vogt uitgeeft, en 
niet dan in de Herfst of tegen den Winter 
het Harstachtige Vogt , hem eigen. Van de 

gedagte Gom is zelfs onlangs, volgens het Be- 
rigt van den Hoogleeraar PALLAS , in. de 
Ufifche Provincie een menigte ingezameld , wel. 
ke men in de Apotheeken voor Gom van Se- 
negal zou kunnen invoeren. Dezelve is wel zo 
helder niet , doch heeft een genoegzaamen trap 

van kleverigheid , om te denken dat men die ook 
in de Manufaktuuren ; in plaats van de gewoone 

of Arabifche Gom, zou kunnen bezigen (*). 
Nog 

(*) Reife durch verfcheidene Provingen des Rus. Reichs, 

Pet. 1771. P. 45e 
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15. os een ander zonderlinge ecbruik , dat men 
N 5 58 5 Árprzf. in die deelen des Aardbodéms van den Lorken- xx. 

Boom heeft , verhaalt de Heer GM EL iN met Hooro= 
STUK 

deeze Woorden. „, De Siberifche Jaagers of in 
Sabelvangers zoeken de afgelegenfte en verst 
van de Menfchelyke Samenleeving afgezon= 

derde ftreeken, om een ryker Vangst te heb- 
ben. Hier zyn zy genoodzaakt den geheelen 
Winter , al is”t nog zo koud, in de ruuwfte 
plaatfen te verkeeren. Dikwils, nu, gebeurt 
het „ dat door de yzelyke Koude de Gest 

‚ van ’t Brood bevriest en-dus geheel kragteloos 

wordt. In deeze dringende nood fehradpen 
zy het weeke der Lorken- Stammen, dat tus- 
abn het Spint en den buitenften Bast legt, 
t welk zy zeggen zeer Sappig en zoet te zyn; 

met een Mes af; laaten hetzelve , een Uur 
s lang , met Water op ’t Vuur meuken; doen 

9 ’er dan Rogge- Meel by , en begraaven het ver- 
volgens in de Sneeuw , waar zy het na vere 
loop van twaalf Uuren uitneemen: dan is de 
Gisting reeds begonnen, en het Hef, dat op 

ss den Bodem legt, dient hun voor Gest (*), 

Het Hout van den Lorkenboom aangaande 3 Het Hour. 
is't zonderling; «hoe PriNtus, op ’t gezag 
van VirRUVIUS, zo *t fchynt, heeft kunnen 

fchryven , dat hetzel Ive niet branden wil aan den 
daard, noch Kolen geeft, ja zo min in ’t Vuur 

ver. 

3) 

53 

5 

(x) Flor. Siber. Tom. 1. p. 177. 

zich GE 
H. DEEL, WII, STUK, 
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U. verteerd wordt als een Steen. Nog minder be- 
dn grypelyk is het , hoe onlangs zeker Autheur 4 
Hoorp- KusTERUS genaamd, zulks heeft kunnen be- 
STUK. vestigen. Het ftrydt nict alleen tegen de na- 
edi tuur van een Harstachtig Hout , maaf boven= 

dien is ’t zeker, dat veele Bergluiden geen an- 
dere Brandftof hebben , en dat men de Kolen 

daar van, in Switzerland „ zelfs gebruikt tot de 

Yzerfmelteryën. Het Hout is taamelyk digt en 
vast, Goudgeel van Kleur, met bruiner Aderen 
en Vlammen : het laat zig gemakkelyk {plyten 
en wordt tot Paalen , Ribben, Planken , Geu- 
ten en âllerley ander Werk gebruikt, zynde 
zeer duurzaam en byna onverganglyk ‚ gelyk 
uit den afbraak van oude Gebouwen, te Ve- 
netie en elders , is gebleeken, Sommigen pry- 

zen het alseen Geneesmiddel voor de: Melaatích- 
heid aan, | 

LiNNaus hadt dit Geflagt in twee hoofd- 
_Afdeelingen onderfcheiden, naär de groeijing - 

der Bladen of Naalden. In alle de voorgaan- 
den komen dezelven, uit een gemeene Scheede 
of als uit eenen Wortel , verfcheide by elkan- 

der voort : in alle de volgende Soorten zyn 
de Bladen enkeld , en onder van elkander af- 

gefcheiden. 

vin (8) Pynboom met enkelde Bladen, die aan de 

Pa tippen uitgefneeden zyn. 
Harste Dees 

Boor. 

(8) Pinus Foliis folitaris emarginatis. Syst. Nat. XII. 

Pigs 
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Deeze groeit overal in de Bergachtige Bos- If. 
fchen der Zuidelyke en Ooftelyke deelen van ÂF en 
Europas en zelfs in Rusland en Siberie , onder Hoorp= 
de Pyn- en Lorkenboomen. Hy is tot de Den- TUE 
nen betrokken geweest „en wordt in ’t byzonder Pein 
de Wijfjes Denneboom of Denneboom met Ta- 
xis- Bladen genoemd ; doch de Duitfchers on- 

derfcheiden hem daáar van , met den naam van 
Fohr. Ook fchynt het my die Boom te zyn, 
welken de Franfchen Pesfe of Pignet tytelen , 
wegens zyne ongemeene Harstachtigheid 3 *c 
welk zeer met den bynaam van Picea, aan dee- 

ze Soort door onzen Ridder gegeven, ftrookt. 

De Engelfchen noemen de gewoone Dennen 

Firr, en deezen Taxisbladigen Spruce. Firr. 
Het is, volgens de befchryving van Cr u- 

sIus, een zeer hooge ‚ fchoone Boom, die de 
Schors effen en witter dan de Pynboom heeft. 
De Takken groeijen ook kruislings, [dat is wa- 

terpas, aan den Stam] en breiden zig op zyde 

als in Wieken uit, welke aan de Takjes be- 
groeid zyn met platte Blaadjes, die Vorkachtig, 

uitloopen aan de Punt, zynde van boven groen , 

van onderen witachtig , en wederzyds als Kams- 

wyze geplaatst. Aan oude Boomen houden zy 

| die 

Veg. XI, Abies Foliis folirariis apice emarginatis. Hort. Chfi. 

449. ROYEN Zugdbat. 89. GMEL. Sib, 1. P. 176. Abies Taxi 

folio, Fruêta furfam fpettante. TOURNer. Juf. s3s. Abieg 
Conis (urfum fpetantibus five Mas. C. B. Pim. sos. Abies 

faemina-five Elate, theleja. J. B. Hif?. 231, 

Gers 
Il, DEEL Il, STUKe 
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dog EENHUIZIGE BoOoMEN,. 

die orde niet, dan enkel aan de dunne Takjes, 
en worden ftyver met een ftomper Punt. Vol- 
wasfen Boomen geeven fomtyds , aan de en- 
den der uiterfte Takjes van de grootere. Tak- 
ken , in de Oxels der Bladen zekére Knopjes 
git,-die korte Katjes uitleveren ‚welke vervol- 

gens tot Bloempjes zig uitbreiden 5 én. deeze 
„Katjes duuren fomtyds tot het tweede Jaar. Met 
de dunne Takken worden te Weenen de Huizen, 

der genen die Wynkroegen houden , van vooren 
bekranst, gelyk ‘men GE met heerser 
deedt. 

Die vermaarde Kruidkenner zegk wel , dat 
„men - deezen Boom ‘in Duitfchland Thannen 

noemt , doch die naam wordt eigentlyk ge- 
geven aan den regten Denneboom; wiens Vrug- 
ten niet, gelyk in deeze , opwaards taan, maar 
nederhangen. Dus verwart ook de Heer HAL- 
LER den Witten Denneboom, die tot de rege 

“te Dennen behoort, met deezen, en dit maakt 

‘ Het 
Vuuren 

Hout. 

zyne befchryving duifter. De vermaarde Ray, 

niettemin „ en anderen , hebben het zelfde ge- 

daan. Doétor Scororr , die deeze Soort in 
de Bosfchen--van Karniolie waarnam, alwaar de- 
zelve Autza en de Harst, die ze geeft , Smo}- 
la genoemd wordt , zegt, dat deeze Boom een 
dun Vogt uitvloeijen laat, naar Terbenthyn ge- 
Iykende , het ‘welk men de Thraan noemt van 
den Denneboom, zynde in kragten zwakker dan 
die der Lorkeboomen. 

Het Hout van deezen Boom, dat de Duit 

{chers 
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Schers. Fokiren - Holtz noemen , fchynt my 
eigentlyk het zo bekende Vuuren - Hout te Ardi. 
zyn, wegens zyne Harstachtigheid vermaard ;Hoorpe 
hoewel ik niet ontkennen wil , dat het Vuuren-* TUE 
Hout ook wel van den rooden Denneboom en Pk 
van de Pynboomen komt, wanneer die, wegens 
den overvloed van Harst, Kienboomen genoemd 
worden , of zelfs in de gewoone ftaat, dewyl 
dit Hout in trappen van Harstachtigheid verfchilt, 

De Sweeden geeven ook den naam van Fur of 

Furu aande Wilde Pynboomen, (die zy anders 

Tall noemen ,) wanneer dezelven volwasfen zyn 
en tot Timmerhout bekwaam (®e 

(o) Pynboom met enkelde iets witgerande Bla- ms 

den , van onderen frrepomyae dubbeld ge- den 
flipt. Balfem- 

Pynbooin, 

Deeze wordt in Virginie volgens Cra v- 
TON, genoemd the Hemlock Spruce-Firr. Hy 
heeft dergelyke Taxis- Bladen als de voorgaan- 
de Soort, maar de Vrugten zyn ongemeen klein , 
van grootte als cen Aardbezie,Eyrond , gefpitst , 

en uit dunne Schubbetjes famengefteld. De 

Bladen zyn breeder , ftomper, en op dubbele 
rvên langs de Takjes Gena Hy groeit in 
Kanada en Virginie. b 

(io) Pyn- 

(*) Stechh. Werhand. XXXI. Band. p. 257. 
(9) Pinus Foliis folit. fuhemarginatis, &c. GRON. Virg. 

rsz. Abies minot p2útinatis oliis, Virginiana , Conis parvis 

fabrotundis. PLUK. Alm. 2, T. 121. f. 1, RAJ. Derdr. 8 

Ge 3 
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1. (ro) Pynboom met enkelde , liniaale , flompe 

oi achtige , eenigermaate Vliezige Bladen, 

Hoor D- Î 

STUKe Deeze wordt van den Ridder , in ’t byzon- 

Es der , de Kanadafche Pynboom getyteld. Het 

Caradon. Onderfcheid in de Bladen is aanmerkelyk. De 

PE Heer MiLrLeERr merkt aan, dat die de Vrug- 

fche. ten twee Duimen lang heeft, Het fchynt my 

toe , dat de Engelfchen de Denneboomen met 

*axisbladen, in ’t algemeen, Spruce « Firr noe- 

men, wegens derzelver fraaiheid, en dus wordt 

deeze the Newfoundland White Spruce - Firrs 

dat is de Witte Taxis-Denneboom van New- 

foundland , door hem geheten. Men vindt een 

fraaije Afbeelding van een Takje met de Vrugt 

in't Vogelen - Werk van SELIGMANN, Op 

de Tweede Plaat van den Derden Band. Van 

den voorgaanden fchynt , onder de benaaming 

wan den Zwarten: Newfoundlandfen , op de Elf- 

de Plaat , daar aan volgende, ook de Afbcete 

ding te zyn : doch daar in groeijen de Bladen 

niet aan de zyden , maar rondom de Takjes, 

Hy wordt genoemd Denneboom van Noorde 

Amerika, met zeer kleine Vrugten, Van een 

derden, die ook Taxis- Bladen heeft, komt op 

de Agttiende Plaat de Afbeelding voor, onder 

den naam van Denneboom, die naar den Balfens 
| van 

- (ro) Pids Fotiis folitariis linearibus &c. Syst. Nan XII. 

Fig. XII. Abies Foliis folit. confertis &c. GRON. Wirg. or. 

Abies Foliis Picez breviotibus, Conis parvis biuncialibus ige 

zis. MILL. Dil. T, k 
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van Gilead ruikt. Deeze heeft de Takjes U. 
bruinrood , de Bladen van boven groen van Ari. 
onderen witachtig , even als in de Europifche, Hoorps 

en de Vrugten zyn van taamelyke grootte, DeSTUÉ 

plaats der afkomst wordt niet gemeld, 

(ir) Pynboom met enkelde Elsvormige ge Xt. 

fbitfte gladde Bladen , van tweederley Arta 

Kking. Dennes Strekking Pe 

Wy komen thans tot den eigentlyken Den- 
neboom „ die ook wel Mast- en Sparreboom s 
wegens zyr gebruik , genoemd wordt, Hy is 
door geheel Europa, inzonderheid in de Noor- 
delyke en Ooftelyke deelen , zelfs tot in het 
midden van Afie, gemeen. De Duitfchers noe- 

men hem Tunne of Tannenbawm ‚ de Engel- 
chen Firr- Tree, de Franífchen Sapin. De 
oude Griekfche naam, Pitys , fchynt op deezen 

Boom naast toegepast te kunnen worden. De 
Sweeden noemen hem Graen, zo LINNAUS 

aanmerkt , die eenige Verfcheidenheden aangee 
tekend heeft, welke alle dien naam met eeni= 

ge 

(11) Pinus Foliis folirariis mucronatis levilbus , bifariam 

werfis. Syst. Nat. XII. Weg. XIII. Abies Foliis folitariis, apie 

ce acuminatis. Hort. Cliff. 449. Mat. Med. 436. Fl. Suec. 

Lapp. &c. utfupra. Picea. CAM, Epit. 47. B, Picea major 

prima {, Abies rubra. C. B. Pin, 493. y. Abies alba f. foc- 

mina. C. B. Pin. sos. Abies minor. C. B. Pin. 493. Abies 

tenuiore folio , Frutu deorfum inflexo, TOURNF, Jn/t. 585. 

Don. Perspt. 366. Dop. Kraidh. 1349, 

| GC 4 
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ge byvoeging voeren: de Laplanders Guefa. In 
AFDEEL. > algemeen wordt hy, naar de Kleur van zy» 

XIX. 

Hoorp- ne Schors, in een Rooden en Witten Denne+ 
STUKe boom onderfcheiden „ waar van de laatfte de 

Dennebeim, rrkken ylder , en de Naalden dunner heeft. 

In fommigen is de Stam van den Wortel af 

met Takken begroeid, tot aan den Top , maa- 

kende dus een Natuurlyke Piíeramied; ín ande- 

ren begint hy hooger boven den Grond te 
kroonen. De Groeyplaats is in ’*t Noorden en 
jn Siberie, op vogtige plaatfen, doch in Swit- 
zerland fchynt ‘hy drooge plaatfen te verkie- 
zen , zo de Heer HarreRr aanmerkt. Dik 

wils vindt men ’er Bosfchen van, met Pynboo- 
men daar onder vermengd (*). 

In Geftalte zweemt hy naar de Pynboomen 
zeer, doch terwyl in dezelven de Takken 'by- 
na waterpas zyn » of in ’t kruis ftaan met den 

Stam ‚„gelyk in de Taxis- Bladige, hangen zy, in 

de Roode Dennen , met de Enden nederwaards , 

doch in de Witte Dennen gaan zy opwaards. 
Die heldert eene ftrydigheid op, welke men 
daaromtrent in ’t Werk van RA xy vindt. Evens 

wel gaat dit zo vast niet, of men vindtze in de 

Pynboomen en anderen ook wel nederhangen „ 

en 

C*) Sommigen onderfcheiden hem door den naam van Pi 
tex , datis Pek- of Harstboom, van den Taxisbladigen, dien 
zy den naam van Dennebeom geeven; doch de verwarring in 

de benaamingen van Fichten , Tannen , Fobren , onder de 
Duitfchezs, is zo groot , dat men zelfs alle die naamen op 
deezen enkelen Denneboom toegepast vindt, 



NE vO ON ZO CT LEIT AAR 409 

en in de Denneboomen waterpas of in kruis IL 

geftrekt. De Naalden zyn bleek groen , en eeh 

fchieten aan vier zyden van de Takjes uit, zo= Hoorp= 

„danig, dat die aan de onderfte zyde een andere°TUEe 

ftrekking hebben dan de overigen, Van droogePernboon. 

Takjes gaan zeer ligt de Bladen af , gelyk men 

in het maaken van Plant- Verzamelingen onder- 
vindt, De Blaadjes zyn zeer kort , en in dit 

opzigt verfchilt hy veel van de Pynboomen, 

Van de Deelen der Vrugtmaaking fchryft Eee 
tor ScorProrr dus. 

‚> De Mannelyke Bloemkatten komen gee 
‚e, paard , geel en kleiner , beneden de tippen 

», der Takjes voort. Zy beftaan uit langwer= 

» pige sgefteelde , holronde, ftompe Schubben, 

„ die van onderen tweehokkig zyn en twee 
ss Meelknopjes draagen. De Vrouwelyke, aan 
s ‘tend der Takjes, zyn grooter ; enkeld, op- 

‚> geregt, rood van Kletr, en beftaan uit on- 
> gefteelde rondachtige Schubben , koefterende 
„, een fpits „ klein , Schubbetje van de zelfde 
„en Kleur.” 

De Vrugten van dezen Denneboom ftaan niet pe 
overend, gelyk in de Taxisbladige , maar hân ven 
gen nederwaards. De Duitfchers noemenze Zapf- 
fen, dat zo veel betekent als Zwikken van een 

Biervat, of iets dergelyks, ’t welk een rolrond- 

achtige of Spilronde gedaante heeft , doch de 
Pynappelen heeten zy Zirbeln. Deeze Vrugten 

zyn wel een Span lang, en van eene ovaale fi- 
guur, aan beide enden rond, nagenoeg als die 

| Gie der 
1e DEEL, III, STUKe 



410 EENHUIZIGE Boomen, 

_ 1 der Lorkenboomen , waarvan zy inzonderheid 
ment. verfchillen , doordien zy beftaan uit dubbelde 
Hoorze Schubben, zo T rEw aanmerkt. De Zaaden, 
STUK. daar tusfchen vervat, zyn omtrent , van grootte 

Demsheon. en gedaante , als die van den Gezegenden Dis 
tel, Vliesachtig gewiekt en bruin van Kleur „ 
bevattende een vlugge, fcherpe Olie, welke de 
geheele Vrugt , frifch van den Boom geplukc 

zynde , zeer welriekende maakt, 
Men rekent , dat de Leeftyd der Denneboô- 

men zig bykans tot drie Eeuwen uitftrekt. Dat 

zy ontzaglyk groot worden , heb ik reeds aangee 
rx. merkt * In de Pyreneefche Bergen worden gee 
Dero, zegd zodanige Boomen te groeijen van drie Va- 
bladz. 7. demen omtreks. De Heer HarLeEr verhaalt, 

dat in een Bofch van Argaw, in Switzerland , 
Dennen geveld zyn , die Masten hebben uitge= 
leverd van 125 Voeten lang. Dit is wel het 
voornaamfte gebruik , dat men in ’t algemeen 

van den Denneboom heeft , en om die reden 

wordt hy ook wel Mastboom getyteld, of, om 
dat men van de dunfte Takken Juffers en Shia 

ren maakt, Sparreboom. 

Het Hout van den rooden Denneboom, dat 
uit den rosfen Kwastig is , vol van een dikke uit- 
vloeijende Harst , wordt van fommigen verkeer- 
delyk Greenen - Hout geheten , niettegenftaande 

de Sweeden deezen Boom Graen noemen; even 

als men het Hout van den Witten Denneboom , 
dat fynst van Nerf en witachtig is, ten onreg- 
te, Vuuren- Hout tytelt. Het eerfte is eigent- 

| lyk 
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Iyk Denne= Vuuren - Hout, het andere Denne- hid d 
Greenen- Hout, verfchillende beiden wederom, xix, 

zo van het regte Greenen- en Vuuren als van Hoorp? 
het Dennen - Hout. Het beste Greenen- En, 5 

5 enneboous, 
Vuuren - Hout , dat in de Noordelyke Landen 
valt, komt van Pynboornen. 
Een ongemeen verfchil maakt , ten dien op-_ Het 

, „ Dennen- 
zigte , de Groeyplaats. Het Dennen - Hout is zout. 
te Parys zeer in gebruik tot Kastemaakers- en 
ander Werk, Dit flag van Hout, inzonderheid 
als het in een ligte Grond, in een gemaatigd 
Klimaat, en in digte Bosfchen gegroeid is, kan 
door fplyting tot zo dunne Plankjes gemaakt 
worden , als men wil, Dus Zyn de Denneboo. 
men, van Vauge en de Ardennes, de bekwaam- 
ften, in geheel Vrankryk , tot Violen en andere 

Mufiek- Inftrumenten , zo met Snaaren als met 

Koperdraad, De Veerkragt , die in hetzelve 
is, maakt het daar toe dienftig. Tot Balken 

Ribben, Stylen , Paalen, Planken, en wat dies 

meer is, wordt het op de zelfde manier ge- 

bruikt als Pynboomen- Hout (5). Om aan ’ 
Vuur te leggen is het , wegens zynen zwarten 
Rook , en om dat het zo geweldig ‚knapt ‚ hoewel 

het ongemeen vaardig is in ’t branden, niet zeer 

gewild. De Lugt , ondertusfchen „ wordt daar 

door ‚ zo wel als door de enkele uitwaafeming 
van dit en dergelyke Harstachtige Houten, zo- 

danig 

C+) Roux des Arbres a ouvrer, p. 295, 

1, DEEL, II, STUG 



AT2 EENHUIZIGE BOOMEN. 

II. danig gebalzemd , dat men onder de Arbeiders 
ML. daar in, ja onder de Boeten zelfs, die in deeze 
Hoorp- Bosfchen woonen , weinigen aan de Teering 

STUK: _ ziet fterven (*). | 
Domelom Geen Geboomte is, in ’t algemeen Ek : 

meer met Harst bezwangerd dan de Denne- 
boom, die deswegen fomtyds ook den naam 

van Harst- of Pekboom voert. Men vindt ’er 

zo wel Kienboomen van, dat is die in de veel- 

heid van Hartige of Olieachtige Sappen fmoo= 
ren, als van den Pyn- en Lorkenboom, De 
Abt CHAPPE D'AUTEROCHE deedt, op 
zyn Terugtogt uit Siberie door onbereisde en 
onbewoonde Wildernisfen , van afftand tot af= 

ftand Denneboomen.in brand fteeken, om by 
Nagt den Weg tevinden 5 die als Toortfen 

brandden. De oude Dennen , welken in de 
Stam meer Pit dan Hout hebben , noemt men 

Kiefer-Batmen , omdat van dit Harstachtige Pit 

zekere Spaanen of Splinters, Kiefers genaamd, 
tot Fakkels dienen „ en van welken men „ op 
veele plaatfen , tot verlichting der Woonver- 

trekken „ in Duitfchland gebruik maakt. On- 

der het Landvolk in *t algemeen gebruikt men, 
in veele deelen van Duitfchland , Ooftenryk , 
Moskovie- en. Tartarie, geen ander Licht, dan 
de gedagte Kiefer.Spaanen. 

__Verfcheide Autheuren ‘hebben de inwendige 
{truÂuur van het Dennen- Hout, door onder- 

re ZOCe 

(*) Scororr, Flor. Carniok, p. ser, 
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zoekingen met het Mikroskoop, getragt op te 1, 

helderen. MarrPrcuius vondt ’er Sapvoe- ÁrDEELe 

rende Buisjes en Blaasjes in , benevens een me- en | 

nigte van Lugtpypjes , gelyk gemeld is *; diestux. 

als Wanden hadden van Zilver. Leper RMUTe Ens 
LER heeft deeze ftruêtuur nog naauwkeurigerbt. zo, rt. 
pagefpoord , zo in dwarfe als overlangfe Sneed- 

jes van Hout van den Witten Denneboom (*). 
Deeze onderzoekingen, ‘echter, op droog Hout —_ 
in ’t werk gefteld, hoewel die van LEEUWEN 
HOEK overtreffende, gaven geen denkbeeld van 
den loop der byzondere Vogten, noch ook niet 
van de aangroeijing der Boomen, of van der« 
‘zelver verfchil in deezen: ’t welk de Heer Doc- 
tor Hirr onder anderen fraay verklaard heeft 

door een menigte Afbeeldingen van dwarfe 
Schyfjes en overlargfe fneedjes van deeze en 
gene Houten, waar van ik hier, om het onder- 

fcheid aan te toónen , op Pl. XVI , eenigen 
mededeel, In deeze allen wordt door a de 
uitwendige Schors, door b de Bast, door c het 
Spint , betekeût : terwyl het Hout door Jen 
‘het Hart of Pic van het Boomtakje door p is 
aangeweezen ; digt rondom hetwelke zig een 
Ring bevindt, van de Jaarlykfe Hout = Ringen 
onderfcheiden , welken zyn Ed, de Kroon noemt , 

met k getekend, Deeze Kroon houdt hy voer 

het 

(*) Zie Pl. XL. en XLIII. in het Derde Deel van zyne 

Mdikrosksopifche Vermaaklykheden, en aldaar verklaard , blads. 
61 en 72. 

Me, DEEL, III, STUK, 
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lk het voorhaamfte Werktuig van de Voortteeling 
PER, en aangrocijing der Planten door Knoppen, 
Hoorp- Scheuten en Takken, ten minfte voor dät ge. 
STUK. _declte ‚ waar van deeze groeïjing haaren aaff. 

vang neemt, 
Verdi. Dit alles zal onze Vaderlanders in het Ver- 
EE taalde Werk nader blyken (*). Ondertusfchen 
det Hou- merk ik tot verdere verklaaring van de tegen- 
El ‘xvi. woordige Plaat aan , dat Fig. 1. de Afbeelding 

is van een viendepdrt van een Schyfje Eikens 
Hout , door ’t Mikroskoop zo veel vergroot, 
als het kleine Stukje daar onder, in de Natuur- 

lyke grootte , vertoont. Hier in zyn, behalve 

de ongemeene dikte van de Kroon, en de reeds 

aangeweezen’ deelen, de gefteldheid der vyf zo= 
genaamde Jaar-Ringen des Houts opmerkelyk , 
terwyl het maar een Takje was van derdhalf - 
Jaar groeijing : des zyn Ed. vastítelt , dat ’er 
twee zulke Ringen bykomen in een Jaar, en 
dit zou het befluit; ’t welk fommigen daar uit, 
aangaande den Ouderdom der Boomen, opgee 
maakt hebben, vry wat doen wankelen (+), 
Fig. 2. is een ldergelyk Schyfftukje van den 
Balfem - Pynboom ‚ onze Negende Soort, Hier 

in is het Spint naauwlyks van de Bast te onder. 

fcheie 

(*) The confruêtion of Timber from its early growth, exe 

Plained by the Alicroscope, and proved from Experiments N 
by Jonn. Hir. M. D. Lond. 1770. 

(f) Zie daaromtrent een fterke Gevolgtrekking. Sweed/ohe 

Verband. XXXI. Band, bladz. 358: doch inzonderheid vir, 
Band, bladz, 117 , enz. 
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{cheiden , en de Kroon ook zeer breed. De Is 
fraaije famenftelling van het Hout, als op een \FDEELS 
Wiskonftige manier in Straalen nt die Hoorn 
tusfchen zig Kegels befluiten ,‚ van ontelbaareSTUEe 
Sapbuisjes doorboord, is werwonderlyk, In het 
Pit of Hart des Booms komen ronde Vaatjes 
voor , duidelyk van de eigen Vaatjes of Blaase 
jes van het Merg onderfcheiden , die met roo- 

de Harst zyn opgevuld, even als men dit ook 
in het Spint van deezen Boom waarneemt. De 
zulken noemt hy de Binnenfte Vaten des Booms, 
Vande witwendige Sap=Vaten ís in het Stuk- 
je Eiken-Hout eene Vertooning gegeven, zo 
als dezelven voorkomen in de meefte Boo- 

men, haar plaats hebbende in de Bast: doch 
hier tusfchen openbaaren zig andere Sapvaten, 

welken deeze Heer Anwendige noemt , daar 

men verfcheide ryén van vindt in het Hout 

van den Italiaanfchen Pynboom Cembra genaamd , 
zynde onze vierde Soort; zie Fig. 3, 

„‚ Behalve een enkele ry van byfter groote pe sap. 
„ Uitwendige Vaten op de gewoone manier j2snde 
> in deszelfs dikke Bast geplaatst , heeft die dee -Vaten 

„ daar buiten een ry kleiner Vaten, en de ge- fcheidem. 
„> zegde groote zyn met nog kleinere omringd, 
‚> Dewyl in deeze Boom het Vogt dat de groo. 

ie te Vaten opvult een zuivere Terbenthyu is, 
‚> van eene byzondere Reuk, behoeft men niet 
s te twyfelen , welke de eigen Vaten zyn, of 

> die het eigenaartig Sap voeren , en welken, 

s van eene verfchillende natuur zyn, Behalve 

„ de 
IL, DEEL) Il, STURA 
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de ongemeene dikte van den:Bast b ; is thief 
> opmerkelyk , hoe het‚Spint c een vasten ; dons 
„ keren , digten Kring uitmaakt, Het Hout, - 

s, h, daarentegen, is zo doorfchynende , als men 
ss het naauwlyks in eenige andere Boomen, uits 

s> genomen die van het Geflagt der Pynboomen 
5» Zyn ‚ waarneemt , en doorboord met een 
» aanmerkelyke menigte van Sapvateh. Hier 
3 in treft men; geduurende de Maanden Maart 
‚s en July, een Zuurachtig Waterig Vogt aan; 

dat een waar Sap is s niet gekleurd door de 
s‚ Medicinaale Vogten van den Boom.” Op an- 

s dere tyden zyn deeze Vaten geheel ledig; 
s> wordende: nooit‘ eenige Terbenthyn daar in 

» gevonden ‚ dan die daar in gedrongen mogt 
s» Zyn door derzelver: opene Mondjes , tit eenig? 

s> ander gedeelte van den Boom, De Kroon # 
3, is een dunne „ doch’ zeer’ onderfcheidene en 
s» fraaije Kring; en het Pitof Hart p, C't welk 
»» meer gebeurt in Harstvoerende ‘Boomen, } 
s, is gekleurd en kleverig. Balfamieke Vaten, 
4, bevattende een byzondere Soort van Terben« 

s thyn, geel van Kleur en Harftig van Reuk „ 
s» Ítygendoor het Harcop. In het doorfnydenftor- 

5 ten deeze een weinig uit van ‘haaren inhoud, 
s> en verfpreiden dit over de Blaasjes van het 
» Pit, geevende ‘er dus die Kleur-en-Reukaan „ 

s> welke daar in waargenomen: wordt.” 
s> Het Schyfftukje van den Lorkenboom, Fig, 

ss Á» vertoont, inde zelf{tandigheid van deszelfs 
» dikken Bast b, de Monden van eenige wei 

s5 nie 
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„a nige „dergelyke groote Vaten ,-die een. sek, IF, 

ker-Soort van Terbenthyn bevatten, welke Arnnaà 
naar „gefmolten. Maftik gelykt, Bef Hout Hoorps: 
van, deezen. Boom „ zeer naauwkeurig ver:STUBs. 

s-deeld „ J,-bevat: tusfchen de Straalen eeni 
ge der. Inwendige Sapbuisjes , terwyl de uic- 
weridigen , tusfchen den. Bast b en de Schors, 

sp die'hier uitermaate dik is,.a, zig tropswyze 
sin groote „menigte ete „Deeze ons 

3 -derfcheiden’ zig "int Voorjaar „ door. ‚de 

„5: Sappen „die zy, bevatten » welke; vanreen. 
ss ‘hooge Karmozyn- Kleur zyn. De Kroon.& 
„ is. zeer, fchoon, inde, Lorkenboonx., en hef 
„Pie of. Hart ‚p helder”. 
„De plaatzing en gefteldheid van De gedagte 

Terbentbynvoerende Vaten. openbaart. zig, al- 
lerduidelykst „zegt die Autheur „in een Schyfje 

van'den Pinus. Orientalis of Levantfchen Pyn- 
boomschier-afgebeeld in:Fig. 5. Men ziet daar 
duidelyk hoe derzelver. Wanden uit kleinere 
Buisjes-in ’t ronde famengefteld zyn , „en in 

Fig. 6 ds derzelver plaatzing vertoond in een. 
wat ouder, Tak ‚ overlangs geopend „ waar, het 
„Houten Spint „als ook seen. gedeelte van den, 
Bast „is weg genomen. Hier zyn deeze Vaten, 

zo ’tyfchynt ‚ door de verharding der deelen 

digter aan ERE SOAOREER, De 
| gan 3 inca 

P(*) Ex Ungue Leonem. De > afbeeldingen der vergroote 
Schryfltukjes van veele Andere Houten „ als ook dootfnydin- 

gén overlangs , “enz. zullen-dit în het Werk zelf nader 

le el op 
II, DEEL INI STUE, f 
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“Deeze Waarneemingen van gezegden ‘Engel. 
fel hen Heer kunnen eenigermaate dienen , om 

Hoorp- de “manier te verftaan , op welke -de Pynús 
STUKe 

Lorke- en Deénneboomen Kienboomen worden:: 
Denneboor, Et 

| te weeten , wanneer de Sapvoerende ‘Buisjes 

met Terbenthyn en de Terbenthynvoerende., 
groote Vaten , met geftolde Harst gevuld zyn, 

Ook kunnen zig in deeze Boomen van- buiten 
Blaasjes Openbaaren in de’ Schots, gelyk gon 
woonlyk plaats heeft in de- Roode; als ook in. 
de Taxisbladige Denneboom , die , doorgefto- 
ken zynde , een Zeef dunne , heldere vloeibaa- 

re en welriekende “Terbenthyn uitleveren „ de 

Thraan van den Denneboom , in *t Brakifch Bi- 
gion , genaamd. Zy is fchaars en” wordt in 
groote waarde gehouden. Hen Veehoeder gaat 
fomtyds , om zig eenige bezigheid te verfchaf- 
fen , terwyl het Vee graast , arièt een Osfen= 
Hoorn naar het Bofch; alwaar Denneboomen 

vindende ‘met eene gladde Schors, die derge- 
Iyke Blaasjes hebben , drukt hy op dezelven , 
en ontvangt het Vogt in zyn Hoorn „doch 
heeft dus moeite om vier Oncen op een 
Dag te verzamelen, Gemeenlyk gaat men, by 
Straatsburg in de Elfaz , daar mede aldus te 

bn 

ophelderen. Ondertusfchen moet ik zeggen, dat myn Ben 
Waarneemingen op Schyfjes der frisfche Takjes van de Ypen 
en andere Boomen , my in deezen.reeds verrukt hebben ; 

doordien niet alleen de gezegde deelen zig daar in zeer dui- 

delyk door de plaatzing en @ruêtuuc , maar ook zeer fchoon_ 
goor de Kleuren onderfcheiden, 



NES Wo EN LOL EL Ki FTA 419 

Werk. Men fchilt den Boom gedeeltelyk, even IL 
als zulks in Sweeden en elders gefchiedt, en ht za 
het ‘vittoopende Vogt , zo wel der Pyn- als Hoorp- 
Denneboomen , wordt Straatsburgfe Terpentlryn TUS 
genoemd Deeze wordt door den tyd dik , en P* bie 
twee of drie Jaaren daarna zyn die gefchilde 
plaatfen gevuld met Harst, welken het Werk- 
volk met kromme Mesfen van den Boom 
fchtaapt. Men noemtze Gallipot of Garipot 
en „ gezuiverd zynde ‚ Witte Harst, waar van 
men, met Terbentliyn , de Bourgondifche Pek 
of. Witte Pek kookt. « Door fmclting over ’ 
Vuur wordt van:deeze Harst Teer gemaákt „ 
even als zulks van de Wilde Pynboomen in Fin: 
landen ‘Noorwegen gefchiedt Mer het: "OVvelk 

blyvende is de infe of Spicgei- Harst. 

Fen opzigt van het gebruik verfchillen dee= 
ze Produkten: weinig van die der Pynboomen,;, 
voorgemeld. Het Afkookzel der Knoppen van 
den Denneboom is zeer Balfamiek, en worde 

vegen. de Verzweering der Nieren aangeptec= 
zen. NEEDHAM Verzekert , van Bier, dat 
ops zulke Knoppen. en. jonge ‘Takjes geftaan 

hadt; met veel Vrugt gebruik gemaakt te heb: 
ben tegen het'Scheutbuik, Van den Bast wordt 
ip-onvrugtbaare Saizo@nen , in de Noordelyke 
Landen, wel Brood’ gebakken 3 na dat dezelve, 
door kooking , vân ‘zyhe Harftige deelen is ont= 

bloot, . De Laplanders maaken Touwen van dé 
Weórtels der Denneboomen „ en zekere Korf. 

jes» dic men. om dee aartigheid in Sweeden 

Y EO à brengt. 
Me DEEL, IJD Sruw, 
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brengt. ‘Hunne Schuitjes , die tegen”’t geweld 
AFDEEL. van Stroomen en Watervallen, beftand moeten 

XIË. 
Hoorp zyn, maaken. zy van dunne. Derinen-Planken, 
STUK, 

Denneboome 
met dergelyke Touwertjes aan elkander-gehecht , 

waar door die, tevens draagbaar zyn. Het Loof 

van deeze Boomen, vlechten zy tot verzagting 

van de Hoofdpyn om het Hoofd, Zekere Gal< 

letjes , door het fteeken van. Infekten aande 

enden der Takken, uitgegroeid … ftrekken chun. 

tot Verfnapering, en de Harst, op zekere. mas 
nier bereid , (of liever de Gom „op zekeren 
tyd des Jaars daar uit vloeijende, gelyk wy dic 

ten opzigt van de Lorkenboomen gezien heb- 
« Bladz. ben *,) kaauwen zy, ef houdenze in de Mond, 

&o0. als een. Kwylmiddel ‚inzonderheid. in. and 

Samenkomften; of Vergaderingen. Een gewoon= 
te die veel. overeenkomst met;het :kaauwen- van 

Tabak of van de Betel en Angels op de id 

ze der. Oost - Indiaanen, heeft 

In geene andere Landen vinde: men. op ver 
naa 2120 veele Pyn- en Detisch an als. in 

Noorwegen „ Finnland en vin Sweeden. In 

Vrankryk „ evenwel, groeijen ook. veele Den-. 
nen in ’t wilde, als by Bourdeaux-, en zy 
worden, ’er zelfs , wegens de “T erpenthyn ; 

Harst, Teer en Pek , ín menigte: geplant, zo 
de Peen RuDENscHiLp verhaalt. s In Ka- 
5 talonie en Kaftilie zag hy verfcheide Den- 
s> nen - Bosfchen in een Zandige. Grond, heb-" 
‚… bende aldaar die Boomen zelden meer dan 
» twintig of vyfentwintig Ellen Stam, en drie 

Vie- 
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„ Vierendeel Elle dikte, Zy groeijen ‘er fterk IL 
in de eerfte Jaaren, doch vervólgeris , cot den Í*2EEL 
Ouderdom van dertig of veertig Jaaren toe „Hoorp- 

‚maaken zy als een Knobbel aan de gitenfte 
Enden. De Jaar-Ringen zyn zeer wyd van Den: 

elkander; krom en warrig. Het Spint is ten 
minfte zo dik als het Hart; de Schors dik en 

ruuw „ doch de Kroon zeer breed en digt, 
Men verhaalde hem , dat deeze Boomen „ in 
t wilde groeijende , geen Vrugt droegen ‚:en 

daarom werden zy meest geplant, De Den- 
nen Vrugten waren wat breeder dan in Swee. 

„‚ den, en onder ieder Schub zat een Zaad- 

„ korrel , die naar een Pistachie geleek, met 
eene dunne harde Schaal, en eene Pit, van 
Smaak byna als Amandelen. Men ftoot dee= 
ze Pitten grof , en bakt ’er, met een wei- 

pig Suiker of Honig , dikke Koeken van , 
die zeer gede en gezond zyn” (*). 

5? 

59 

’ 

EE) 

ae k-) 

23 

39 

53 

PE) 

33 

53 

33 

53 

5} 

23 

en) Bb met enkelde vierzydige Naal- xr. 
d n Pinus 

The Orientalis. 
Levant- | 8% 5 fche- „ De Pyn- en Denneboomen groeijen niet alasan” 

leen op het Vaste Land van Europa, zo in de 
Noordelyke en _middelfte, alsin de Zuidelyke 

dece 

(*) Stockholms. Verband. VIII. Band, bladz. 126. 
(12) Pinus Foliis folitariis tetragonis. Syst. Nat. XIL. Weg, 

XI. Abies Orientalis Folio brevi et tetragono &c, TOURNE: 
Cor. p. 41. 

Dd 3 A 
EL. DEEL, III, STUK, 



422 EENHUIzZIGE Boomen. As 

U. deelen, zelfs in Paleftina en klein Afie, maar 
a ve Et men vindtze ook. op de Eilanden in de Mid- 
Hoorp- dellandfche Zee. De vermaarde Tourn e- 

STUK. __rorT nam op Samos waar, dat de Noordzyde 
„Aernehoom. kf 

van hetzelve bedekt was met een menigte van 

Pynboomen ‚ die jaarlyks omtrent drie of vier- 

honderd Kwintaalen, Pck of Feer , uitteverden. 

Behalve de gewoone Wilde Pynboomen, die 

aan de Kusten- van alle Landen (zegt hy) 

gemeen zyn, groeide ’er een fchoone Soort 
van Pynboom , welken de hedendaagfche Grie- 

ken Elate noemden ,:dat is-Denneboom. De- 

zelven hadden Bladen van omttent vyf Duimen 
lang, aan den eenen kant plat, aan den anderen 

kant rond, en Vrugten van vief Duimen, wor- 

dende aldaar zo hoog , dat menze gebruiken 

zou kunnen tot Secheeps- Matten. Ook gaven 
zy veel Terbenthyn uit ‚die ‘goed en helder 
was ‚.fchoon menze niet vergaderde. Dit wa- 

ren echter de gewoone Dennen niet, welken 
het Laadvolk , ‘by Trebizonde, Peukos noem. 
de (*), geevende den naam van Elate- aan een 

andere Soort, door bem Orientaalfche Denne- 
Boom , met een kort vierzydig Blad, en eene 

zeer kleine nederwaards geboogene Vrugt, ge- 

tvteld. De Stam en Takken van deezen Boom 
kwamen met die van de Roode Dennen over- 

een 3; de Bladen waren flegts een derde Duims 

‚lang, 
1 

(*) Deeze verfchilden (zegt hy) niet van de Denneboemens 

die in het Alpifche Gebergte en op de Pyreneen grocijen, 
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lang ‚ glinfterend donker groen: en ftyf: de A. 
Vrugten «hadden maar de langte van, tusfchen ASPE 
twee-en drie Duimen: zy waren fpits , befton- Hoorp- 

den uit dunne, rondachtige „ bruine Schubben „TUe 
waar tusfchen zeer kleine Olieachtige Zaa- 
den (*). 

“THujA. Levensboom. 

De Kenmerken van dit Geflagt zyn, dat de 
Mannetjes Bloemen uit één Schubbetje be- 
{taan , *t welk vier Meeldraadjes bevat, de Kat- 

jes famenftellende: terwyl de Wyfjes - Bloemen 
tweebloemige Schubben hebben „ die het Vrugt- 
beginzel uitmaaken , ieder een Stamper bevat- 
tende, welke een Nootje wordt » met cen uits 

gegulpte Wiek. | 
_ Drie Soorten zyn ’er in vervat, als volgt. 

‚ (1) Levensboom, die de Vrugten effen heeft, 
e Schubben, 1. met {lomp | B: 

Occidenra- 

Deeze voert den bynaam naar de Natuurlyke# D aas 
groey-fche. 

(*) Reize naar de Levant. IL. Deel. 

(1) Thuja Strobilis lavibus , Squamis obtufis. Sysz. Nae. 

XII. Gen. 1078. p. 633. Veg. XII. p. 719. Hort. Clif. 449. 

Hort, Ups. 289. ROYEN Zngdbar. 87. GMEL: Sib. 1. p. 
122. KALM. Jt. III. p. 389% 473. Thuja Theophrasti. C, Be 

Pin. 488. Arbor Vitw. DOD. Pempt. 630, TOURNE. Inf. 

556. 

Dd 4 
U.DErFL, III, STUKe 
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grocyplaäts „ in- vogtige Landftreeken vaú Kd- 
nada, De Heer'Kar Mm vondtze Zuidelyker 

Hoorp-' jn’ Noord - Amerika, gelyk in Nieuw Jork, 
STUK, 

bis. 

zeer zeldzaam, daar dezelve Noordelyker zeer 
vens- 5 PLEN EENS 

overvloedig groeide: ' Het'is , derhalve , een 

Gewas dat de koude Landen bemint. De Fran- 

fchen „ zegt by , noemden het overal Witte 

Ceder , zo ‘wel äls de Engelfchen en Hollanders 
in Albanie. 

De plaatfen en Grond daar deeze Boom groei- 
de , was verfchillende,, Men, vondt hem in Moeras- 

fen en vogtige Landsdouwen, taamelyk, groot 5 

doch meest. fcheen. hy Heuvelen „die als uit 
byeen geftapelde Steenen beftonden, …, welken 

met Mos beg groeid waren , te beminnen ; , inzon= 

derheid aan het Strand en aan Rivieren alwaar 
hy dikwils groeide, in, losfe. Aarde of Zand. 
Op hooge , dorre Gronden, en in de kloven 
der. Bergen groeide. hy ook wel, doch bleef 

dan zeer klein. Anderszins, bereikte, hy,fomtyds 
‚de hoogte van vyf of zes Vademen. ‚ en wierdt 

„dus een danzienlyke Boom, pa 
Onder alle de foorten van Hout, in Kanada 

vallende, werdt dat van deezen Boom voor het 

duurzaamfte in de open Lugt gehouden , en 
daarom’ werden ’er byna alle Hekken en Paalen 
op de Landeryën , als ook de Palisfaden fondoimn 
de Steden, en beflooten plaatfen , van gemaakt. 

Men gebruikte, ook.seen menigte, .daar van in 

de Kalkovens. Het Rys diende alom tot Bezems, 
welke in menigte door de Wilden aldaar, des 

Zon. 

ee 
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Zondags avonds „ in: de Steden en Vlekken te Hs 
koop” geveild werden, niettegenftaande den en 
fterken Reuk ; dien zy onder ’t veegen ver- Hoorne: 
{preiden. „Een, Zalf , van, de Bladen met Reu STUK 
zel gekookt, of rook een Stooving van, de ge- 4,45%" 
kneusde Bladen , was dienftig bevonden tot het 
verdryven van Jichtige Pynen.. Het Afkookzel 

der. Bladen ‘werdt.van de Wilden. tegen den 
Hoest , als ook tegen de Afloopende Koortfen , 
ingenomen. 

Daar! deeze Boom in die Bosfchen groeide, 
droeg hy {geen Vrugt , maar op opene plaatfen 
vondt de Heer KarM hem in de Herfst vol 
Zaad. Hy blyft ’er den geheelen Winter groen, 
even als by ons , in Engeland en andere dees 
len van Europa, waar men hem , gemeenlyk , 

den Boom des. Levens noemt: „Ten tyde van 
Koning: FrANgotrs den Ì. werdt hy eerst in 
de Koninglyke „Hoven. van. Vrankryk overges 
bragt. «De Takjes: beftaan als uit op Sikändep 

gevoegde Schubben : zy zyn plat. en „maaken 
platte Twygen uit, groen van Kleur, doch de 
Stam is-rood, Men vindt de Bladen, als Zweet- 
dryvende „ Windbreekende en de e Stonden ver- 
wekkende , ook onder onze Winkelmiddelen 

opgetekend, 
Dat deeze Boom de Thuja van TrroPHRAS- 

rus zou zyn , wordt met reden ontkend; alzo”. 

dezelve voorkwam in de heete deelen van Ly- 
bie „ ’% welk t'eenemaal. tegen. den. aart. van 

„ Dd sua dee. 
H, DEEL. III, STUKa : | 
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IH. deezen Kanadafchen Boom ftrydt, Gelooflyker 
wit Ist, dat menze in Siberie vindt, ten ware dit 

Hoorp-' dé volgende Soort mogt zyn. De Heer GMr- 
STUK: rin tekent aan „ dat dezelve van een: Chirur- 
PS gyn , die met de Kooplieden naar China gee 

reisd was , hier en daar op de Heuvelen vere 

gameld ware ; doch in allen deele kleiner en 

bleeker zynde ‚ dan die men in de Tuinen 

vindt, Ook is ’t zonderling „ dat de Boom 

des Levens, dien.wy hier hebben en dus noe= 
men , in koude Winters doorgaans vaal wordt 
en in ’t Voorjaar weder opgroent, geevende in 
deeze Landen nooit Bloemen , maar wel fom- 

tyds , in heete Zomers „ Vrugten ; dech waar 

van dan zelfs het Zaad niet typ wordt , zo 
MunNTiNe aantekent. Men kan hem door 
Stek gemakkelyk woortteelen„ mids men die 
Boompjes dan-niee voor het tweede of derde 
Jaar verplante: want de Worteltjes zyn tcer, 
Dit alles fchynt tegen de natuur van gedagten 
Kanadafchen Boom te ftryden. De altoosduu- 
rende Greenheid zal ‘mooglyk de oirfprong zyn 
van den naam , Boom der Levens ; hoewel men 

ook andere Boomen , als biken is, van dien 

aart heeft, 

u. (2) Levensboom „die de Wrugten ruuw heeft, 
Thsje met gefpitfle omgeboogene Schubben. 

Orzerralis. 

Chinee- zi) De 
fche. 

(2) Thuja Strobitis {quarrofis , Squamis acuminatis reflexis. 

Horr. Ups. 239. Thuja Strobilis uncinatis , fquamis reflexo- 

acuminatis. ROYEN Zugdhaa. 37. Hert. Cliff. 449. 
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De Heer ADR. VAN il Rots ‚ Hooeglee- IL, 

raar in de Kruidkunde en Geneeskunde te Lei- it 
den ‚ heeft deeze Chineefche Soort omftandig Hoorp- 

befchreeven ‚ en merkt aan , dat dezelve denSTUKe 

Stam grs en- over de gcheele lan IEte Takkig bra 

heeft, De Twygjes beftaan uit kromme, ge- | 

fchubde Takjes, wier Top-enden in de Herfst 
uitzwellen , en , naar boven omgekromd , zo 

Mannelyke als Vrouwelyke Bloemen uitgeeven. 
De eerften zyn Eyvormig als die der Cypresfen; 
de laatften kleiner en beftaan uit zes Schubben. 
Deeze laatften worden in een Jaar tvds een 

rondachtige Vrugt, door zyne ruuwheid en lang- 
werpig ronde Zaaden grootelyks van de voore 
gaande Soort verfchillende, 

(3) Levensboom, die de Prugten vierkleppig un. 

heeft, de Bladen Tapswys in elkander flee- T's vu 
kende , aan do eene zjde gefpinst , het Loof den ; 

Schubachtig. derde, 

Onder den naam van Cypres met yierkleppi- 
ge Wrugten, de Bladen met Leedjes als van % 
Paardeftaart-kruid, is deeze in Plaat voorgefteld 
door Dr, SmAw, die dezelwe in Afrika hade 
waargenomen. Zy in in Kgypte zegt Lin. 

NEUS. 

U) Thuja Strobilis quadrivatvibus , Foliis turbinatis vagi- 

nantibus ‚… hinc mucronatis ‚ Frondibus imbricatis, „Arcor 

Acad. IV, Pp. 295. Cypresfus Fruêtu quadrivalvi, Foliis Equ: 

feti inftar axticulatis. SHAW. dfr. 188. T. 185. 

u, DEEL, Mile STUK 
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_ M. Naus. De geftalte is als-die van den Tamaris- 
HEE cus, Het Loof is Draadachtig , los, „De Tak- 

Hoorp- ken zyn Leedjeswyze omringd met zeer ‘kleine, 
STEKe < Bladerige geknotte Scheeden, aan de eene zyde 
har een Puntje hebbende: welke Scheedachtige Bla- 

den in het tedere Loof Schubswyze op elkander 
leggen „ zo dat het Gewas zig als Bladerlaos 
vertoont. 

Curressus. Cypresfeboom. 

De Mannetjes Bloemen zyn Schubbetjes met 
vier Meelknopjes ‚ tot een Katje vergaard , zon- 
der Meeldraadjes. Het Vrugtbeginzel beftaat 
uit eenbloemige Schubben , met holronde Sup- 
pen. De Vrugt is een hoekige Noot. 

Van dlt Geflagt zyn vier Soorten bekend, 
als volgt. 

r (1) Cypresfeboom met Schubhige Bladen en 
CORE vierkantig Loof. 
Jempervi- 
rens. 

er ‘Deete Soort maakt den oudtyds zo beroém- 

den Boom uit, die aan de Rouw en Lykfta- 
tiën was toegewyd. Hy werdt in ’t Griekfch 

| | | | CL ah 

(2) Cupresf/us Foliis imbricatis , Frondibus quadrangulis 
Syst. Nat. XII. Gen. 1079. p. 633. GOUAN. Jlonsp. 495. 

Cupresfus Fol, imbricatis ereêtis. Hort. Cliff. 449. Hort. Ups. 

238. Mat, Med, 433. ROVEN. Lugdbar. :83. DALIB, Paris. 

295. Cupresfus Metâ infastigium convólutâà,.f. Foemina. 

TOURNEF. Zaf?. s37. Cupresfus: “C. B. 488: CAM. Epit. s2.B, 

Cupresfus Ramos extra fe fpargens {. Mas. TOURNF. Jnfl, 537, 
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Kyparisfos genoemd „en daar. van, is niet al- mi 

leen de-Latynfche benaaming Cupresfus , maar AFDEBLS 

ook die- men in alle ah, byna van Europa goorp- 

gebruikt z afkomftig. „Dus noemen hem ,desTug. 

Duitfchers: Cypresfebaum ; de Franfchen Cypres.) Gpreafe | 
Zyn Natuurlyke groeyplaats zou het Eiland Cre- 
ta „ thans Kandia genaamd, zyn „ van waar hy 
zig door ‘Italie en de Zuidelyke deelen van 
Vrankryk verfpreid heeft. Op:dat Eiland groeit 
hy zelfs in de Sneeuw op het Gebergte. Men 
windt ’er hedendaags de Graffteden der Turken 

mede beplant, in-klein Afie,en ÏHEOPHAS- 

Tus noemt ook andere Eilanden van de Mid- 

‘dellandfche Zee op , waar menze vindt groeie, 

Teno: : | 
Het wordt een Boom van ongemeene grootte, 

met eenen regten Stam „en eene Pieramiedaale 

Kroon. De, eene Soort „ echter , die men, het 
Wyfje. noemt ; heeft deeze Kroon veel digter 
dan de andere, die het Mannetje geheten wordt. 
Sommigen. willen „ dat door, den Ouderdom het 
zogenaamde W. yfie in het Mannetje verandert, 

Het Loof van. deezen Boom is Schubachtig , 
gelykende taamelyk naar dat van den Zavelboom 5 
zeer fyn en, groen : de Meugten. rondachtig als 
gezegd is. 
„De Cypresfen behaden, óp onder het Ge- 

boomte, dat altoos groen blyft, en ftrekken dus 
in de warme Landen tot dergelyke verfiering 
der Lusthoven , als by ons de Taxis, Hulst 
enz. Dus dienen zy in de Tuinen van’ Vrou- 

wen- 
Ie DEELs IJI, STUK: 
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wenhuis van: den Grooten Heer te Konftantt: 

““nopolen, en andere byzondere ‘Tuinen der 
Turken, om altoos tot eene befehutting te zyrt 
voor ’t Gezigt van buiten. Hier te Lande kun- 
nen zy de zwaarfte Vorst niet uitítäan in de 
open Grond; doch in Engéland heeft men ge- 
zien; dat in ongemeen harde Winters nog eeni* 
gen’ overgebleeven zyn, en derhalve heeft men 
er in Groot Brittannie aanzienlyke Boomen 
van. In Duitfchland en Vrankryk, gelyk alhier, 
telt menze doorgaans onder de Bygewasfen „ die * 
in Potten en Bakken worden gehouden. “Zy 
geeven wel Vrugt , doch die wordt -hief nooit 
volkomen ryp. «_ bi | 

Het algemeene gebruik der Cypresfen onder 
de Romeinen was tot een teken van Rouw , 
en hier om werden zy Lyk- Cypresfen gehee 
ten (*), Men fchkte Takkén daät-van voor 
een Huis , om aan te duiden , dat zig daar een 

Lyk bevondt: even als dit op fomtnde plaatfen 
in ons Land met een zwart Floers Lint, of icts 

dergelyks , gefchiede. Weleer fchyne mer” blaaue 
we “Linten gebruikt te’ hebben, om Rouw te 
vertoonen „ daar dan een Cyprêsfén'-Tak by 
gevoegd was: doch dit gefchiedde niet door 
Gemeen (f). Ook was diestyds eene Cypres- 
fen-Olie , zynde een zeer fyn ne” welriekende 

| neer 

€”) Ceruleis mefte Vittis,varrdgue gn VaRGi Ferg: 

des ante Cupresfos. Adem.” 

({) Er nen plebezos luêtus testata Senn LUCAN. 
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ambten „die de Boom uitgeeft, bekend. , IL 

Het Loof is tegenwoordig in weinig gebruik, & 

maar de. Nooten, die eene. fumnemereldende kragt Eide 

hebben; worden geteld onder de \V iekkelemidan, rak à 

len. Ter plaatfe , daar deeze Boom Natuurlyk 
groeit, kunnen deeze Vrugten driemaal ’s Jaars 

worden. ingezameld. Het Hout is, wegens zy- 

ne Sierlykheid, tot Schrynwerk zeer bekwaam, 

(2) Cypresfeboom , met gevinde Bladen, die eh 

breed yn. rde 
si : Virginie 

Deeze Soort heet eigendyk de Wirginifche ik 
Cypres , een Boom die, benevens den Lulpen- 
boom en de Platanus ‚voor de grootíten van 
dat Land wordt gehouden. Eenigen hebben, 

by den Wortel , dertig Voeten omtreks, en 
eenen Stam van zestig of zeventig Voeten hoog- 

De Bladen zvn van dien aart, dat menze 

by de Bladen van de Acacia vergeleeken vindt, 
en zy vallen tegen den Winter af. De Nooten gee 
lyken zeer naar die der gewoone Cypresfen , en 

het Zaad heeft een fterken Aromatieken Reuk, 
Niettegenftaande hy aan „ en dikwils in het Wa- 
ter groeit, is nogthans. het Hout zeer duurzaam 

en 

(2) Cupres/us Foliis diftichis patentibus. Harz. CUPS 409. 

Fort. Ups. 289. GRON. Virg. 153. ROYEN Lugdbar, 88. Cu- 

presfus Americana. CATESB. Car. E. T. p. Ir, SEL. Vog. 

I- Band p. 18. Pl. XXII Cupresfus Virginiana , Foliis Acas 

cie decidais. Comm. Amf?. I. p. 113. T. so Cupresfis 
Virginiana dec. PLux, Alm, 12e, T, 35. 6 ó; 

Il. DEEL, LIL, STE 
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en beftand tegen Weêr en Wind 4 wordende 
tevens om zyne ligtheid , in Plankjes gezaagd 
zynde , die men ‘er gelyk in Duitfchland Schin: 
dels noemt , veel gebruikt om de Huizen’ re 
kn Tag | js 

{ 

(3,)- Cypresfeboom met Schubachtige Bladen, 
jd Loof wederzyds. fcherp. 

De Banes Cypres van Maryland met kei 
ne blaauwe Bloempjes, van PLUKENETIUS, 

js hier thuis gebragt. Volgens het Berigt van 

KarM zou het echter’ deeze Soort zyn, die 
als een Boom in en aan Moerasfen groeïde 5 
wordende Witte Ceder: of’ Winte Geneverboom 
genoemd, en tot de: gezegde Sctiindels’ zo fterk 

gebruike, dat men hem meest overal weg gekapt 
had. “Hy gtocit, volgens de Waarneeming van’ 
Doktof Cor prN , Natúurlyk niet Noordely= 
ker dan’ Nieuw Tories ‘hoe koint ‘het dan ;'’dat: 

LiNNmus hem ín Kanâda plaatst’? Véele 

Moerasfen ‘kwamen ’in Nieuw Jork voor ; die 

men deswegen Cedar- Ssanips’ doemde. — Het 

Hout werdt tot allerley. Werk gebruikt , zelfs 
tot het bouwen van Huizen ‚ die duurzaamer 
geacht werden dan van eenigerley Soort van 
Amerikaanfche Eiken. Het voornaamfte gebruik 

der. 

(3) Cupresfus Foliis imbricatis ‚ . Frondibus ancipitibus. 
KALM. Ze. II. p. 175. &. II. p. 1145 144. MILL. Di. N. 

5. Cupresfus nana Mariana, , „Fructu cs Parvo. PLUK, 

Alant: 61. T. 345. Kee 
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derzelven , echter , was tot Dak -Schindels en_ IL 
Duigen van 'Vaatwerk ; wordende Jaarlyks een “six.” 
menigte daar van, zelfs, naar de Westindiën Hoorp« 
verzonden. Men hadt, ten dien einde, de°t® 
meeften van deeze Zwampen reeds van Hout 

ontbloot, zonder dat ’er voorzorg gedragen was , 
tot eene nieuwe aanfokking van dit nuttige Ge- 
“boomte. Hy merkt aan, dat ‘MrrrLer het. 

‘zelve Amerikaanfche Cypres met een zeer kleine 

Wrugt noemt , en inderdaad , de Vrugten zyn 

maar van grootte als Geneverbesfen , doch fply- 
ten even als de Cypresfen - Nooten ; terwyl het 

Loof naat dat van den Boom des Levens ge- 
lykt. | 

(4) Cypresfeboom met kruislings gepaarde, iv. 
5 ak ie Cupresfas Elsvormige Bladen, die wyd van elkander „sn. 

flaan. | des. 
Kaapíche,, 

Deeze Soort van Cypres , welke de Bladen 

zeer fmal heeft, volgens MILLER, komt aan 
de Kaap der Goede Hope voor, Linneus 
hadt ’er maar kleine Plantjes van gezien. Moog- 

lyk zal tot deeze Soort , die, welke te vooren 
Thuja Cupresfoides genoemd was, en de Vrug- 
ten als Cypresfen - Nooten heeft, nader dan tot 
de Ongebladerde Thuja behooren : alzo dezelve 

geens. 

(4d. Cupres/us Foliis oppofitis decusfatis fubulatis patulis. 
Syst. Nat. XII. Wee, XIII. Cupr. Foliis linearibus Gmplicie 

bus, decnsfatim pofitis. Mir. Di, N. 6, 

| Ee 
Tis DEEL, LI!, STUK. 
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geenszins met de Afrikaanfche of Egyptifche 
van Saw ítrookt. 

C-ROT'Ó Ns 

De Kenmetken van dit Geflagt zyn „dat 

de Mannelyke Bloemen uit een Cylindrifche 
Kelk beftaan , die vyftandig is met een vyf= 

bladige Bloemkrans en van -tien tot. vyftien 
Meeldraadjes: de. Vrouwelyke Bloemen uit eén 

veelbladige Kelk zonder Bloemkrans, drie-ge- 

vorkte Stylen „ een drichokkE Zaadhuisje met 
enkelde Zaaden. 

Een-en-twintig Soorten zyn ‘er in hetzelve 
begreepen , waar onder verfcheide voorkomen , 
die enkele Kruiden zyn , ‘als maar een jaarlyks 
Gewas maakende : men vindt ’er ook eenigen 

onder, waar aan de naam van Boom gegeven is , 

door fommige Autheuren , doch by nader on. 
derzoek is my gebleeken , dat de meeften maar 
klein van Gewas zyn , en dus gevoeglyk tot de 
Heefters betrokken kunnen worden. Hven ’t 
zelfde valt omtrent de Geflagten van JATRO- 
pHA en RiCinus aan te merken ; die wel 
Boomachtige Gewasfen , maar nahtiwlgks eigent- 
Iyke Boomen bevatten. Ik gaa derhalve over 
tot het Geflagt , dat den naam voert van 

STERCULIA,. Stinkboom. 

De Mannelyke Kelk , zo wel als de Vrog- 

welyke ‚ is in vyven verdeeld, zonder Bloem: 
blaad- 
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blaadjes. De eerfte heeft vyftien Meeldraad- IL 

jer ge andere een Vrugtbeginzel op den Styl AFDEEL,. 

zittende ; ’t welk een vyfhokkig Zaadhuisje Hoge 

wordt; met veele Zaaden bezwangerd. STUK» 

Twee Soorten komen ’er van voor , beiden 

in Oostindie huisvestende, als volgt. ; 

(1) Stinkboom met ovaale, effenrandige B 

overhoekft , gefteelde Bladen en Pluimswy- 1 
Sterculi& 

dd B Joemen: Balang bas. 
Kleine 

De Boomen; die onder den naam van Kl een 

Pan of Wilde Kapokboomen door RumrPnius 

voorgefteld zyn, verfchillen niet alleen zeer ia 

Bladerloof , maâr ook in de grootte 5 des hy 

deeze de Kleine noemt. De Maleitfche naam 
is Klompan ‚en daar van hebben zy hunne be- 

‚paaming. In ‚de ‘Ternataanfche Taal noemt 

_menze Maroccas doch de Boom, die daar valt , 
js wat grooter. De Malabaarte Cavalam, hief 
aangehaald „wordt een hooge’ Boom , met 
„digte Takken „den Stam zo dik als een Man 
pmvademen kans een dikke Schors en het Hout 

lado 

lg) Stercalia Foliis ovaris integerrimis petiolatis ;-Floribus 

paniculatis. Syst. „Nat, XII. Gen. 1086. p. 637. Nux Malà- 

barica &c. PLUK. Alm. 266. Clompanus minor. RUMPH. Ámb. 

UI. p. 165. T. 107. Caâvalam. Horr. Mal. 1. P.SealnigD. 

Raj. Hift. 1754. Cydonia Arbor Balânghas diêta. BuRMm. Zeyl, 
B4BURM. Fl. Ind) 307. Ll, 207. 

Ee a 

Ue DEEK, III, STUK» 
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U. _Draadig hebbende. De Bladen zyn omtrent 
ge een Voet lang , by de ‚vier. Duimen „breed , 
Hoorp- taamelyk dik , zagt en glanzig, aan beide zy- 
STUK. _ den groen. „De Bloemen zyn.niet zeer dui- 
lin delyk befchreeven. Als de Bloemknoppen voor 

den dag komen laat. de. Boom valle, zyne Bla- 
den vallen, die hy met de Vrugten weder aane 
neemt. De Vrugt-is langwerpig-rond, en-heeft 
een dikken Goudgeelen Bast, ‘met witachtig 
Vleefch , vyfkwabbig gaapende als Zy. ryp wordt, 
gelyk het Zaadhuis der Peonie - Roozen. In 
deeze Vrugten, die groot zyn, zitten negen of ° 
tien Boonen „ welken men een” of gebrâ- 

gdemeers selle J 

De bynaam Balanghas is van edieei afkom- 
ftig , alwaar men denzelven aan een Boom geeft , 

die tot de Kwee - Appelboomen. bettokken is 
geworden door den Heer J-BurRMANNUS , 

„en onder den naam van Bolanga door GR I1M- 
M rus aldus befchreeven. „, Het is een groote 

‚Boom „ die ronde Vrugten draagt met een 

‚„s harden Dop , waar binnen een zuurachtig 
s, Vogt of Papachtig Vleefch, vol Zaaden , 

es» vervat is, daar een Geley van gemaakt wordt , 
» in de Buikloop uitneemende. Deeze naame. 
3 lyk verkoelt , en verfterkt de verflapte Inge- 

, wanden zeer. De Bladen des Booms zyn 
s Balfamiek, en dienftig in Aftrekzels en Kly= 
9 fteeren, Daar komt ook een. Gom uit voort , 
y, van de zelfde eigenfchap als de Arabifche 
bs Gom.’ 

(e) Stink. 
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(2) Stinkboom met ingerswys’ ineen,” II. 
FDEELs Bladen. en 

Hoorps 
By Rum prius is dit de Groote Klompan-srox. 

Boom, die in dikte en hoogte den Kapokboom , II. 
Sterculia 

hier voor befchreeven *, evenaart, doch geene feri4n. 

Doornen ‘heeft. Zyne Bladen zyn insgelyksroots- 

Straalswyze uitgefpreid, of gevingerd, flaande, 

by zeven teffens op een Steel, doch niet van 
gelyke langte, ’t welk ‘er een Handpalmswyze 
figuur. aan geeft. De Vrugt gelykt naar een 
Beurs , aan de eene zyde regt, aan de andere 

halfmaanswyze krom, eerst groen, dan geel en 
eindelyk zwartachtig bruin, aan de ronde zyde 
open barftende , wanneer zy zig rood vertoont , 
en eenige zwarte Korrels als Boonen bevat, 
die ineen droog Vezelig Merg leggen , gelyk 
de T'amarinden, 

’t Meefte gebruik , dat men in de Mo- 

lukkifche Eilanden, alwaar deeze Klompane 
boomen ‚ zo wel de Kleine als de Groote , 
veel groeijen , heeft, is dat de gebrande Bol- 

fters der Vrugten een Afch geeven tot het 

Casfomba verwen bekwaam, Voorts zyn deeze 
Boo- 

"_ (z) Sterculia Foliis digitatis. FL Zeyl. 349. Nux Zeylanica 

Folio multifido digitato. PLug. Alm. 266. T. zo8. f. 3. 

Clompanus major. RumeH. Amb. UI. p. 168. T. 107. Karil. 

Hort. Mal. IV. p. 75. T. 36. Ray. Hiff. 1564. Nux Jug- 

lans Zeylanica , magna bifida &ec. HERM. Zeyl, s. BURM, 

Zeyl, 169. BURM. Fl. Ind. p. 307. Ì. 207. 

Ee 3 
IL DEEL. MHI.STUK, 
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5 

Boomen aanmerkelyk wegens den vuilen Reuk 
der Bloemen , die naar de omftandigheden en 

naar den aart der Menfchen een verfchillend 
oordeel , gelyk altoos omtrent de Smaak en Reuk 
plaats heeft , ondergaat. 
Men vindt een Gewas , op Geylon voorko. 

mende , de Ceylonfche Nooteboom , met gevin- 
gerde Bladen en Oranje - geele Blvertdesis die 

paar Menfchen - Drek ftinken, getyteld. Hier- 

om is de naam van Sterculia , of Stinkboom , 
aan dit Geflagt gegeven. De Zaaden zyn ovaa- 
le , Olieachtige Pitten , meteen driedubbelen 
Bolfter , en men betrekt ’er toe ook het Ameri- 

kaanfche Stinkhout, dat de Portugeezen Palefou= 
latio noemen zouden, Het fchynt my toe, dat 
hier ten onregte het Hout van den Drekboom, 

* IL D. te vooren door my befchreeven *, welk GriM- 
3 
bl 

STUK. 

KEN Mrus bedoelt, is aangehaald: want noch in de 

befchryving van RumrPHrus, noch in de 
Malabaarfe Kruidhof , wordt , ten opzigt van 
de Karil , die de zelfde Boom zou zyn, van 

eenigen Stank des Houts gefproken. De Vrug- 
ten daar van , ook , naar Wilde Pruimen ge- 

„Iykende ,- hadden maar ééne Pit of Steen: zo 

dat het mede twyfelachtig is, of wel de 7e. 
labo der Ceyloneezen hier toe behoore , en 
fchynt my ‚ zo wel de Karil als deeze, veel- 
eer betrekkelyk te zyn tot den gemelden Drek- 
boom. Immets , het gene GRIMMIUS van 
de kragten zegt, komt met het gebruik , dat 
men hedendaags in Indie van het Stronthout 

maakt , overeen, Hire 



” Deeze is onder den naam van Boomachtige,, 
Melkgeevende Hippomane door Bro waer voor- Mancenil- 
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HIierrPo MANE, Dolboom. II. 
‘ ÄFDEELa 

De Mannelyke Bloemen , in dit Geflagt, zyn road 
Katten, uit tweelippige Kelkjes famengefteld ,stTux. 

zonder Bloemblaadjes , zo wel als de Vrouwe: 

Iyke , die den Kelk in drieën gedeeld hebben 
met een driedeeligen Stempel, en de Vrugt is 
een vergaaring van drie Befiën, 

Hier in komen drie Soorten voor, allen in 

Amerika huisvestende , als volgt, 

€9) Dolboom met ovaale getande Bladen. L 
Hippomane 
Alancinel. 

gefteld , zynde door SLOANE een Venynige "oom. 

Melkgeevende Boom , die naar den Ockernoo= 
ten- Boom gelykt , doch Peerebooms- Bladen 
heeft, genoemd en afgebeeld. Hy komt in ’ 

algemeen voor op de Karibifche Eilanden, en 
veelal aan de Oevers derzelven , wordende met 

den Spaanfchen naam Man/anilla , dat flegts een 
Boom betekent , die kleine Appeltjes draagt , 

naar den Tongval van ons en andere IÉuro- 

pie 

(1) Hippomane Foliis ovatis ferratis. Syst. Nat. XII, Gen, 

vo8s. p. 637. Hort. Cliff. 534. Hippomane arboreum &c. 

BROWN. Fam. 350. Juglandi affinis Arbor &c. SLOAN. Fam. 

129. Hift. IL. p. 3. T. 159. Malus Americana , Laurocerafi 

folio, venenata. Comm. Arf?. I. p. 131. T. 68. Arbor vee 
nenata Mancinello. RAj. Hifl. 1646, Hippomane. JACQ: 

Anser. Hij, p. 250. T. 159. 

Ee 4 
Ue DEEL. III, STUK 
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it, pifche Natiën verboogen , thans gemeenlyk be. 
ArpreeL. itempeld, 

KIK. 

Hoorp- 
De Heer JACQUIN, die na de gezegde 

sruK. _ Autheuren in de Westindiën geweest is, heeft 
a bevonden, dat het een hooge Boom is, met een 

ONB, 
zeer witgebreide Takkige Kroon ; de Takken 
dikwils , doch niet altoos, by drieën hebben- 
de , met Bladen als gezegd is , wier Steeltje 
aan de Punt voorzien is met een rondachtig 

plat, bruin Kliertje. Hy geeft ’er Aairen aan, 
die de Takjes eindigen, en regt op taan, groen 

van Kleur , beftaande uit omtrent dertig Man- 
nelyke Bloemen ; wier Meeldraadjes , uit een hol- 
le Kelk voortkomende , tot één Lighaam fâ= 

mengegroeid zyn, eens zo lang als de Kelk, en 
met vier Meelknopjes gekroond. „, De Kelk 

29 

53 

33 

23 

| 

23 

23 

33 

33 

‚92 

33 

3 

93 

heeft wederzyds een groote ronde Klier , en 
dus bedekken die Klieren byna de geheele 
Aair, De Vrouwelyke Bloemen , die op der- 
gelyke manier geklierd zyn, komen aan de 

zelfde Aair onder de Mannelyken , of ook 
wel aan een jong Takje , op zig zelf , voort, 

De Vrugt gelykt in gedaante, reuk en kleur, 
zodanig naar een Europifch Appeltje , dat 
iemand , die ’er niet van wist, zig zekerlyk 
daar in bedriegen zou. Deszelfs geelachtig 
groene Schil heeft omtrent de dikte van 
een Nagel: het witte Vleefch geeft Melk, 
De Steen breidt zyne Takken , daar door 

> heen , tot aan de Schil toe uit. De rype 

33 Vrugten vallen van zelf van den Boom, en 
be= 



MEGEN of 1 RA MA 

„, bedekken dan de geheele Grondvlakte daar wi, 

onder, verrottende , als zy droog blyven Aspe. 

niet, maar dan wordt het wiken f{pon- Hoorp-= 

gieus' en bruin , met veele Splceten over-STUE 
lanes,” Mlanceniljta 

23 fold Boom, 

De Heer JAcQuiN hadt nooit bevonden , 

dat deeze Mancenilje- Appeltjes van eenig Dier 

aangedaan waren , hoewel men gemeenlyk zegt, 

dat de Krabben , die in ongeloofiyke menigte ome 

trent die plaatfen zig onthouden , daar van eten; 
agtende dezelven , om die teden, op Marteni-. 
que voor Vergiftig, waar van ook voorbeelden 
zyn ; doch alzo men die zelfde Krabben op Gra- 
nada en andere Eilanden, onder dergelyke Boo- 
mem huisvestende , onbefchroomd en zonder 

hinder eet; zo fchynt daar van een andere re= 
den gezogt te moeten worden , zo hy aanmerkt; 

vervolgende dan aldus, 

„ De geheele Boom is overal gevuld met vergiftie 
„ Een witte zeer overvloedige Melk, die zeer BS AP? dh 
„‚ brandig en dus ongemeen Vergiftig is, Een 
t REN daar van , boven op de Hand ge- 
‚ daan , fchroeit Eos de Huid en maakt 

‚, een Brandblaartje : waar uit blykt , wat dit 
» Vogt , ingenomen zynde, in de Mond en 

‚, Keel zou uitvoeren, Alzo die zelfde Melk 
„in de Vrugten is , kan men ligt gelooven, 
ss dat , door daar van meer of min te eeten ; 
2» de Meníchen nu of dan zig zeer kwaalyk be- 
„> vonden hebben, en by de eerfte Ontdekking 

9» van Amerika zal dit ontwyfelbaar wel zyn 

Ee 5 ge. 
IL. DEEL, II, STUKS 
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wee Re. gefchied : doch ’t gene de Autheuren verze- 

ei sr keren ‚en de Inlanders niet zelden vertellen , 

Hoorp- « dat ‘er zo dikwils en zo veelen van deeze 

STUK Appeltjes ,„ met of zonder. nadeel , geheel 
el A zouden opgegeten zyn, houd ik voor Ver- 

digtzelen , die of door ligtgeloovigheid , of 

ter kwaader trouwe, verfpreid. zyn. .… De 
fnydende Takken van den Steen , naamelyk , 
waarfchouwen een onvoorzigtigen genoeg- 
zaam, dat hy niet voortgaa met eeten , en, 

zo hy evenwel wilde voortgaan , zou ’er 

Konst en lydzaamheid noodig zyn , terwyl 
inmiddels zyn geheele Keel deerlyk onttto- 
ken werde. Men verhaalt ook, dat de Scha- 

> duw van deezen Boom nadeelig is voor de 

9» genen, die daar onder zig ter rufte leggen 5 _ 
> maar my is, drie Uuren lang met myne Reis- 

> genooten hier de proef van neemende, nicts 
9» kwaads wedervaren. Ook heb ik de door het 
, Loof heen vallende Regendruppels, op mya 

naakte Lighaam , geen nadeel bevonden t@ 
doen : ’t welk misfchien zal gebeurd zyn ; 

wanneer de Melk uit Takken of Bladen, die 
9» door den Wind of Regen gebroken waren , 

„> daar onder was gemengd.” 
Dit alles ín aanmerking neemende, zo is het 

zonderling en niet wel te begrypen, met welk 
inzigt deeze Boomen door den Schepper voort- 
gebragt zyn. Tot geen nut {trekkende voor 
Menfch of Dier , en in tegendeel de Wilden 
een gereed middel aan de Hand geevende om 

hun- 

3% 

35 
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hunne Pylen , ter vernieling van hunne Even- ed e, 
menfchen „te vergiftigen 3 fchynt deeze Boom xm. 

geenszins tot een goed einde te kunnen Dy en 
gefchapen, Te gevaarlyker is hy, om dat des- 
zelfs Appeltjes fchoon van Kleur en zoet van 

Smaak zyn, Men wil dat zy, gegeten zynde , 
eene Slaapverwekkende kragt hebben , zo fterk, 
dat ’er de Dood op volgt. Het eenigfte nut „ 
dat men van deezen Boom heeft, is deszelfs 
Hout , ’t welk fraay bruinbont is , bekwaam 
om gepolyst te worden en dus tot allerley fyn, 
Schrynwerk dienftig. 

(2) Dolboom met langwerpig ovaale Bladen, mr 
die aan het Steeltj Klieren hebben. Hirs die AAM Het wleertje Twee AUNETEn HEDDED. picjandulo- 

Ja. 

Deeze, van PLUMIER genoemd Mancenil- „jet 
je met langwerpige Laurierbladen , is door Brow- 
NE voorgefteld onder den naam van Sapium , 
welken de Heer JACQUIN tot eenen Geflagte 

naam aangenomen heeft. PrLUKENETIUS 

noemt hem Amerikaanfche Wolfsmelk- Boom ; 
met groote Citroenbladen , die zeer fyn gekars 
teld zyn en een zeer Venynig Sap. Die van Bar- 

_ ba- 

(2) Hipporsane Foliis ovato - oblongis, Bafi biglandulofis. 

Syst. Nat. XIL Weg, XIII. Sapium arboreum &c, BROWN. 

Fam. 338. Sapium aucupaium. JACQ. Amer. 249. T. 153. 

Mancanilla Lauri foliis oblongis. PrUM. Gen. so. Ie. 171. £, 

2. Tithymalus arbor Americana , Mali Medice Foliis amplio- 
ribus tenuisfime crenatis , Succo maxime venenofo, PLUKs 
Alm, 369. T. 229. fh f 4 

UI. DEEL. Ille STUK 
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IL. bados, zegt hy, geeven 'er den naam van Ver- 
DEEL. giftboom aan. | 
Hoorp- 3, Deeze fraaije glanzige Kroonboom (zegt 
STUK. de Heer JACQUIN „geeft veele lange Tak- 
Ef „ken uit, die meestal eene waterpasfe ftrek-’ 

…, king hebben. Zyne Stam is regt, ter hoogte 
„3 van zeven tot twaalf Voeten, met eene 

‚ bruinachtige geftreepte Schors , en het Hout 

„> Wit. De geheele Boom is vol van een Melk- 
Wit, lymerig , Sap , dat uit alle gekwetfte 
deelen afdruipt en gezegd wordt Venynig 

s tezyn. De Bladen zyn langwerpig Lancet- 
>> vormig, fpits „ gekarteld ‚ Lederachtig, glan- 
> zig met evenwydige dwârs- Adertjes , heb- 
„‚ bende de tippen dik en ftyf, éen weinig om- 
„> gekromd „ meest aan de enden der Lakjes - 
„, voortkomende , een half. Vact lang. Der- 

„ zelver roodagtige Steel is aan ‘t begin van ’t 
„, Blad wederzyds met eene langwerpige Rol- 

‚> tonde, ftompe „ Klier voorzien, Aan ’ end 
„der Takjes komen dikke, groene, Aairen, 
„, ongevaar een half Voet lang, die opwaards 
„,omgekromd zyn „ van boven Mannetjes en 

„daar onder Wyfjes Bloemen hebbende, De 
„… eerften hebben insgelyks twee Klieren en be- 
„‚ ftaan uit een ronden hollen Kelk, die twee 
‚‚ Meeldraadjes uitgeeft, welke van onderen 
„> famengegroeid zyn , van boven ieder twee 
„ Meelknopjes hebbende: zo dat derzelver getal 
„s hier ook „ gelyk in de andere Soort, vier is, 

‚‚ De Wyfjes- Bloemen , ook ongefteeld „en 

„ Mée 
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„> mede voorzien met twee Klieren, zyn ver- IH, 
„‚ der als vooren. De Kelk is in bn don- hd 

‚ ker -paarfch : de Meelknopjes zyn rood en Hoorp- 
de Zaaden zwart, STux. 

‚ Wie zou , in zulk eene overeenkomst der Ph mert 
… Teeldeelen met de Mancenilje, denken , dat 

„> de Boom Vrugten als de Jatropha Goes. 
s, De Vrugt is een rondachtig , ftomp , drie. 
s, hokkig „ driekleppig Zaadhuisje, waar in en- 

kelde rondachtige , ruuwe Zaaden, aan den 

Rand ongelyk gekartelde De Amerikaanen 
zyn gewoon den Stam deezes Booms af te 
kappen , en vergaderen den volgenden Dag 
het uitgeftorte verdikte Sap, waar van zy tot 
het vangen van. Pappegaaijen en andere Vo- 

s‚ gels gebruik maaken , noemende den Boom 
, deswegen Mangle cautivo of Vang - Mangle. 
‚> Men vindt hem by Karthagena in de Bos- 
5, fehen ; ja-in de Voorftad Xiximani zelf, 

„, voor de Hal of Marktplaats.” 

> 

33 

(3) Dolboom ‚ die de Bladen ovaalachtig heeft, _ utr. 
met flekelige Tandjes, ee 

‚ Gedoorg- 

Mancenilje met Hulstbladen is deeze door 
we 

Prumier getyreld, die ’er de Afbeelding 
van 

F (3) Hippomane Foliis (ubovatis dentato- fpinofis. Syst. Nat. 

XII. Weg. XIII, Mancinella Aquifolii Foliis. PLuM. Gen. so. 
Je. 171. f. 1. Ilex Agrimonii folio Americana. PLUK. Alm. 

Wada: Ke. 106.nfe 3. 

IL, DEELs III, STUK. 
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Îf. wan geeft. Dezelve verfchilt van de andete 
Ar he Soorten bovendien; dewyl de Aairen uit kleine 
Hoorp- Aairtjes famengefteld zyn: De Vrugten; die 

STUK. _ ook onder de Bloemen voortkomen, zyn Kloot- 
bak rond , gefleufd ; en Vleezig „ bevattende een 

Houtigen rimpeligen , rondachtigen Steens; ’e 
Gewas is Heefterachtig. 

G Ne T u M, Moesboom; 

De Schubben der Mannetjes - Bloemen , die 
Katten zyn ‚ bevatten „ in dit Geflagt , ieder 
één Meeldraadje met twee Meelknopjes : de 
Wyfjes, in de zelfde Katten; hebben den Stem- 
pel op den Styl in drieën gedeeld. Ih beiden 
ontbreekt een Bloemkrans, De Vrugt is een 
eenzaadige Pruim. 

Á. De eenigfte Soort (1) voert deit nadm van 

hg Gnemon by Rumrmrus, of van den Tammen 
Ooftindi- Gnemonboom ; welke , zo hy aafmerkt ; van 

id alle de Molukkanen woor den Koning der Moes- 
kruiden gehouden wordt; om dat de Vrugten , 
Bloemen en Bladen , van hun ‘tot Spyzen of 
Toefpyzen genuttigd worden , niet alleen ; maar 
ook den besten Smaak , volgens hun oordeel ; 
hebben , van alle Moeskruiden. De Boom ges 

ke veel naar een Pinangboom , doch de Leden 
&_ftaan verder van malkander „ en daarom is de- 

zelve 

(2) Gnetum. Syst. Nat. XII. Gen.-1278..p. 637, Gri 

«on domeftica, RUMPH, Amb, I. p. 181. T. 71. 
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_gelve gemakkelyker te beklimmen. De Bladen, ile 

zyn als Laurierbladen en vit derzelver Oxelen “Toek 
komen Katjes als die der Haazelaaren voort ,Hoord= 
doch’ wat korter ; aan welken de Manhelyke°TUE- 
Bloemen als in Rondzelrjes ftaan „ eh onder , 24% 
dezelven komen fomtyds Vrugten voort ; die 
echter veel overvloediger zyn aan ändere Booe 
men van deeze Soort, welken hy Wyfjes Gne- 
mon - Boomen noemt. Deeze Vrugten ; wan 
grootte en figuur omtrent als gefchilde Eikels ; 
doch wat fpitfer , zyn eerst groen, dan geel en 
eindelyk wordenze rood , hebbende een Vleezi- 

ge Schil, omtrent een Mesrug dik, waar onder 
een Noot , die een eetbaare Kern bevat, Van 
de Schors deezes Booms weeten zy Garen te maa- 
ken ; doch beter van de Wilde Gnemon - Boo- 

men , die in de Bosfchen groeijen. Men houde 
en havent deeze inde Tuinen of Plantagiën op 
alle de Molukkifche Eilanden , wordende dage- 
lyks Takken daar af gekapt, om derzelver 
Loof tot Moes te gebruiken, als gezegd is, Het 
Bloeizel , op dergelyke manier gekookt, wordt 
voor het befte gehouden, 

H ver a.  Ratelboom. 

De Kenmerken zyn, een fchubbige Kat , 
van geknotte Kelken, die geen Bloemkrans 
maar ieder verfcheide Meeldraadjes bevatten , 
welke Cylindrifch zyn, met een Schildje aan de 
tip, en omringd met veele verdubbelde Meel. 

knop- 
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knopjes. De Wyfjes- Bloemen , zonder Kelk 
of Bloemkrans ; beftaan uit een enkelen Trech- 
terachtigen Styl, met den Stempel in twaalven 

verdeeld, gelyk de Vrugt ook een twaalfhokkig 
Zaadhuisje wordt, ieder Hokje een enkel Zaad 

bevattende, 
Van de eenigfte Soort van dit Geflagt (z) is 

een zeer fraaije en naauwkeurige Afbeelding 
door den vermaarden Trrw gegeven. Men 
vindtze ook in de befchryving van den Amftel- 

_damfchen Kruidtuin door CoMMELYN ss en 

ten, niet onaartig, de Zandkoker Boom. Men 

in die van den Cliffortfchen Tuin door L1 Ne 

NEUS. HERNANDEZ merkt aan , dat het 

een groote: Boom is, met Bladen als van den 

Moerbezie- Boom , doch veel grooter „ waar 
in hy gelyk heeft : want ik heb zulk een Blad 
van twaalf Duimen lang en meer dan negen 

Duimen breed. Hy zegt , dat men hem den 

Ratelboom noemt, om dat, geduurig- Vrugten 

daar van aan ftukken {pringen , met een flag 
byna als van een Snaphaan-Schoot. De In= 
diaanen geeven ‘er den naam van Baruce aan 3 
doch by de Engelfchen heet de Boom, naar 
dezelven, en wegens de figuur van deeze Vruge 

wil, 

(5) Hnra. Syss. Nat. XII. Gen. 1037. p. 638. Weg. XIII, 

P. 724. Hors. Clif. 486. T. 34. ROYEN Lupdbat. 232. Hu- 

ra Americana Abutili Indic! folio. Comm. Aiaft. II. p. 131. 

T. 66. ER. Pill. 12. "TREW. Ebret,.T. 34, 35. fr, 

Hippomane acboreum BROWN. Jam, 3sie Axbor ciepitans, 
HERNAND. dfexic, 93, d 
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wil, dat. zy dezelven ook JFamaikafche Walnoo-, 1 
ten. noemen zouden , doch die benaaming is ÄFDEELs 

EX. 

gantfch oneigen. Hoor 

De Vrugtmaaking is nog vry duifter geweest „°TUE- 

keurig onderzogt werdt en opgehelderd 3 waar 
toe het bloeijen-van zulk een Boom, in de Tuin 
van Chelfea , in ’t jaar 1745, hem gelegenheid 
verfchafte. Ook ís in het niet lang daar na uit- 
gekomen Werk , genaamd Natuurlyke Hiftorie 
van Barbados , door den Heer HucHeEs;, een 

Afbeelding daar van aan ’t licht gegeven, dië 
van den zelfden Heer ontleend was. De Man- 
netjes Katten komen aan ’ end der Takken by 
de Wyfjes- Bloemen voort, Het zyn fpitsach- 
tige Knoppen, , die als uit groene Dopjes be- 

{taan , welke ieder een rood Eyvormig Lig- 
haampje-uitgeeven ; dat aan ’tend gevorkt is, 

en in’t midden gekranst met twee of drie ryën 
van zeer kleine Meelknopjes. - Dit verfchilt 

vry veel van de opgegevene Kenmerken (*. 

De Vrouwelyke Bloem „ blaauwachtig paarfch 
of Violet van Kleur ; wordt van veelen voor 

een weezentlyke Bloemkrans aangezien : doch 
het is eigentlyk maat een uitbreiding van den 
Styl of Stempel ; in twaalf of meer Slippen 

ver. 

(*) ’t Is zonderling dat , nièttegenftaande de Kénmerken 
ls vooren door LINNmzus opgegeven zyn, daar onder 

eene befchryving. van de Mannelyke Bloemen , als decze ; 
aat, die ‘er zo geweldig van verfchilt, 

5. DEEL, Ille STUKe 

zel: 
„voor dat dezelve van den Heer EHRET naauw- PE 3 
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MH, . deeld; gelyk ook de Vrugt niet altoos uit twealf 
ii Ee Zaadhuizen of Schyven beftaat. CoMME- 
Hoorp: LYN fchryft ’er dertien ; EHRET veertien 
STUK. aan toe, De myne heeft ’er dertien. Het is 

Ratels 
has © een Vrugt zo wonderbaar regelmaatig van maake 

zel , dat iemand , die ze de eerfte maal ziet , 
zig naauwlyks verbeelden kan, dat zy niet 

door Konst gemaakt zy. Dat de Engelfchen 
den Boom deswegen de Zandkoker - Boom 

noemen, is zo oneigen niet; want deeze Vrugt 

gelykt eenigermaate naar een Zandkoker. Men 
moetze gezien hebben om daar van te oordee 
den. | 

Dat deeze Vrugten fomtyds met geweld aan 
Stukken fpringen, en dat deswegen ook de 
Boom niet oneigen den naam van Ratel- of 
Klapper - Boom kan voeren , (mooglyk nader 
met de Latynfche benaaming van Arbor cre- 
Pitans of Veestboom ema ») is my door, 
zekere Ondervinding in deeze Stad gebleeken. 
De geen , van wien ik ze gekogt heb , een 

Koopman in Naturaliën zynde, hadt ’er twee. 
De andere , die hy behield , in de Zonnefchyn 
hebbende laaten leggen op zyn Kamer, kwam 
‘er onverhoeds een zo geweldige flag, dat de 

Mepfchen van beneden naar boven kwamen , 
en hy bevondt, dat deeze Vrugt aan zo veel 

Stukken gefprongen was, als zy Zaadhuizen 

hadt: welken hy my. vertoond heeft. Daar 
waren van dezelven in een Raam gevlogen , 

en hadden Glazen aan ftukken geflagen, Dee 

/ wy 
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wyl nu dic Geval tot zyn nadeel ftrekte , zo nis IL 

kon hy met voordagt die. Vrgt niet gebro= sore 
ken hebben. CoMMELYN verhaalt, dat zulks Hoorp- 

gebeurt , zo men ’er een van de Zaadhuizen° "9" 

afneemt # doch dit moet niet gemakkelyk te en 

doen zyn; «De mythe, welke ik tot nog toe 
in myn Kabinet bewaar, is niets dergelyks wee 
dervaren.- Gad f 

Sommigen verzekeren dat de Zaaden of 
Nooten , waar van ieder Zaadhuis of Schyf 
ser één vervat „ grootet dan de Nagel van een 
Duim , van de Indiaanen gebruikt worden tot 
een Purgeermiddel , werkende zo wel naaf 
boven" als naat beneden ; doch, of dit in die 
van Mexico meer daf ín die- van Jamaika 
plaats hebbe, of afhange van ’t verfchillende 
Klimaat 5 ik vind door SLoANE aângetekend, 
dat hy vérfekerde van deêze Nooten , zonder 
dat ‘er Braaken of Afgang op he > opgeges 

ten heeft. 

Ffa XX, HOOFD: 
ii. DEELe 1ÌL Stux, 
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SISSISSISIKIEISNISISISISISISISIS 

XX. HOOD EDS T Uik 

Befchryving van de TwrEHvizieE Boo- 
MEN „ Dioikia , dus genaamd , om dat de 
Mannetjes. en Wyfjes- Bloemen „ in dezel- 

ven „op byzondere Stammen van een zelfde 
Soort groeijen , gelyk in de Wilgen, Popelie- 
ten , Terbenthyn-, Mastik- , en andere Boomen. 

D: Klasfe der Tweehuizige Plantgewasfen , 
daar de Mannetjes en Wyfjes Bloemen 

elk op een byzondere Plant voortkomen , is zo 
ryk van Geflagten niet, als de naastvoorgaan- 
de. De Onderdeelingen zyn byna eveneens; 
Onder de agtenveertig Geflagten „ daar in ver- 
vat, zyn ‘er ruim dertien die tot de Boomen 

behooren , als volgt. | 

Sarrix, Wilgeboom 

De Mannetjes zo wel als de Wyfjes-Bloe« 
men ‚zyn Katten, die uit Schubben beftaan , 
zonder Bloemkrans of Bloemblaadjes. De 
Mannetjes hebben doorgaans drie Meeldraad- 

jes , en van onderen een Honigkliertje. De 
Wyfjes - Bloemen hebben een Styl, die in 
tweeën gedeeld is, en de Vrugt wordt een 
eenhokkig tweekleppig Zaadhuisje, met gevlok- 
te Zaaden. In fommigen heeft ook een aan- 

met= 
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merkelyke Vlokkigheid, tusfchen de Meeldraad- II, 
jes, in de Mannelyke Bloemkacten plaats. in 

Menigvuldig is het getal der Soorten in dit Hoorp- 
Geflagt , waar onder voorkomen , die hooge STUKe 
Boomen worden; doch de meeften blyven 
laag. LriNneus onderfcheidtze in vier Ran- 
gen, naar dat de Bladen getand of ongetand , 
en glad of ruig zyn. Ik zal de grootíten hier 
befchryven. 

(2) Wilg met gladde getande Bladenentwee= 1 
kunnige tweemannige Bloemen. ehs 

ï ditica. 

Te Upfal is deeze waargenomen , welke vige wilg. 
een nieuw blyk zou opleveren , van de wei- 
nige overeenkomst van het gebruik der Se- 
xen of Kunnen , in de bepaaling van de Klasfen 

en Geflagten der Planten , met de Natuur; zo 
_ Doktor Scororr oordeelt (*). Ik zie echter 
niet, dat zyn Ed. beter algemeene manier daar 
toe aan de hand geeft. LINNEUS zegt, dat 
deeze met de gemeene Roode Wilg daar in 

overeenkomt „ dat de Bladen glad zyn, ftomp 

met Klieren gekarteld , omgerold, zes dikwils 

uit 

(:) Salix Foliis ferratis glabris , Floribus hermaphroditis 
diandris. Syse. Nat. XII, Gen. 1098. p. 647, Veg. XIII. pe 

735. 
(*) Salix Floribus hermaphroditis triandris , Cl. LINNAr, 

novum est Sexus, enz. Flor, Carn. p. 406, Waarfchynlyk zal 

zyn Ed, deeze Soort bedoelen, hoewel hy riandris fchryft, 

Ff 3 
IL, DEEE, III, STUKe 
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il. uit een enkele Knop, geelachtig van Kleur; als 
APDERLA ook door de ruige Katten , van de zelfde grootte 

Hoorpr en gedaante ; doch daar van verfchilt, doordien 

STUK. de Takken niet purper maar bleek rosachtig 
dij) zyn ‚, en de Bladen aan de. bovenzyde uitge= 

groefde, geen verhevene Adertjes hebben ; met 
uitpuilende Klieren aan de Bladfteeltjes.. Ook 
bloeit hy vroeger en heeft meer Galletjes op de 
Bladen, dan de volgende Soort. 

Hse (2) Wilg met gladde getande Bladen en drie- 
Sar _mannige Bloemen, 
gin 
ie De Heer HALLER deeze Wilg in Switzer- 

land waargenomen en, genoemd hebbende; Wils 
met Lancetswys ovaale ‚ wederzyds gladde, gee 
tande Bladen, die een, byhangzelije pen kwam 
de zelfde Soort ook aan den Heer GME LIN 3 
in. Siberie- ‚:rvoat.5 doch was daar klein , den 

Stam naauwlyks een Duim dik hebbende , met 
een Afchgraauwe Schors ‚ en- dikwils kidnden 
Schors; de Mannetjes Katten een of twee Duim 

lang „ uit Schubben: beftgande met „drie Meel. 
draadjes, aangenaam, van Reuk. Men oordeelt 

dat het de buigzaame Wilg met geoorde gladde 
Bladen zy van Ray, welke Autheur daar in 
waargenomen range f dele nee goldie det ‘Meel- 

“draad 

(z) Salix Foliis Gerratis glabris ‚ Floribus triandris. Syst, 

Nar. XII. Vig. XIII. Salix ‚Foliis elliptico-lanceolatis 8cc. 
HÁtr. Helv. 152. GMEL. Si. IT. Pp. 155. We 34 f.' 3e Sas 

lix Folio auriculato fplendente flexilis, RAy. Elif. 1420, 
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draadjes drie is, in deeze Soort, en dus kan Il 

dezelve , met regt ‚ Driemannig worden gety- Ae 

teld. Zy behoort tot de aken en ae 

meest Heefterachtig. kn | STUK. 

(3) Wilg met gladde getande Bladen en wf. II. 
Salix. 

manmige. Bloemen. dk | pentardre, 
pie BRW, Vy manni- 

ge of Lau- 

‚De gemeene roode Wilg, dië in ons Land op hierolaige. 
veele plaatfen aan de Waterkanten groeit , komt 
hier in aanmerking. Zy is door de gladheid en 
breedte haarer Bladen , die naáâr Amandel- en 

zelfs fomtyds naar Laurierbladen gelyken , van 
de anderen wel te onderfcheiden. Ray noemt- 

zede Lâurierbladige zoete Wilg , om dat de 
Bladen aangenaam van Reuk zyn, doch de 
Bloemen- hadt hy niet onderzogt. De Heer 

Harrrr getuigt ook, dat hy het geral van 
vyf Meeldraadjes > deels Soort , zelf nog 

niet gezien hadt, Hy zegt dat de Rysjes Bloeds 

rood 3 Ray dat de dunfte zwartachtig zins 

ScoroLr fchynt deeze Roode Wilg in Kar 

niolie niet aangetroffen te hebben. Ook is de. 

zelve door KRAMER in Ooftenryk niet ge- 
Vvon- 

« (3) Salix Foliis fetratis glabris , Flosculis pentandris, Hort. 

Clif. 454. Fl, Suec. 792. 879. GMEL. Sib. I. p. 153. T. 34. 

f._r. Salix. vulgaris rubens C. B. Pin. 473. Salix pentandra. 

Flor. Lapp. 370. T. 8. £. 2. Salix Folio Laureo {£, lato glabro „ 
odorato. RAJ. Hif?. 1420. Salix {pontanea, Folio Amygdalino , 
fragilis non auriculata. J.B. Hi? IL. p. 214 

5 CEE 4 
IL, DEEL, II, STUKS 
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vonden. In Siberie groeitze te overvloediger , 
 zynde ook door geheel Rusland bekend , zo 

de Heer GMELIN aanmerkt, die ’er zélfs 
de Afbeelding van geeft , op den gezegden 
naam : doch de Bladen daar van komen weinig 

overeen met Amandel- Perfik- of Laurierbladen. 
Hy noemt ook de Bladen ovaal of Lancetswys’ 
ovaal , ’t welk op geene der. gemelden past. 
Het eend aldaar een Boom, van. twee Vades- 

men hoog, met den Stam zo dik als eens Men- 

fchen Been, In Sweeden wordt deeze. Soort 
Folfter , en in Dalekarlie Halfter genoemd , zegt 
LiNnNeus. In Lapland was het een Heefter, 

met dunne rosachtige Ryzen regt. opfchieten 
de. In ’t Werk van. J, BAUHINUS vind ik 

de uit hem apenhanide Soort aldus: befchree- 
ven. EREN, 

„ Deeze. van zelf groeijende Wilg Eeft hde 
> Schors zwartachtig rood „ zelden wit, gewel 

s> dig famentrekkende met eenige bitterheid. 
De Bladen zyn langwerpig, „ middelmaatig 

s breed , gefpitst , Sproetig „van. boven zo wel 
ss Als van onderen groen en glad, met twee ge 
, tande Oortjes tegen het korte Bladfteeltje 
‚aan. Deeze Bladen hebben een fterker fa- 
s, mentrekkende , doch minder bittere Smaak , 
‚ dan die van de Geele Wilg, De-dunne Rys- 
» jes laaten zig naauwlyks buigen , ten zy men 
„, ze draaije; de dikkere breeken. Een won- 

‚ derlyke Speeling heeft in deeze Soort plaats 5 
s> zynde de Bladen fomtyds ge-oord, fomtyds 

as Of= 

N 

a 
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„ ongeoord’: de Schors in fommigen wit, on U 
| 1 FDEEL. 

Anderen paarfchachtig. En 

Onze Ridder heeft in Sweeden waargeno-Hoorps 
men, ‚‚ dat de Bladen van deeze Soort, door STUE- 
„, ver-ouding, geeler worden dan die der ove- PR jk 
» tigen; zweetende de Tandjes aan de punten 
5, een geele Lym uit; weshalve zy , verfch tus- 

»» fchen wit Papier famengedrukt , zo veele 
IE geele Stippen overlaten , als zy Tandjes 
s, hebben. De Bloemen beftian uit vyf Meel- 
9 draadjes en derhalve zyn de Katten zeer geel 
„„ en digt. Het is een Boom”, 

_(4) Wilg met gladde , getande, Lancetswyze la 
Bladen , wier Tandjes gegolfd zyn. Piyheifs 

In de Velden van Wester - Bothnie en de blades af 
Bosfchen van Lapland groeit deeze Soort, die 

de Bladen aan de kanten op een zonderlinge 
manier Golfswyz’ gekarteld heeft „ gelyk in de 

befchryving der Laplandfche Planten afgebeeld 
is (*). Eene verfcheidenheid komt daar onder 

voor ‚ die de Bladen meer langwerpig ovaal 
dan Lancetswys heeft en dus meer met de Li- 

ZUS= 

_ (4) Salix Foliis ferratis glabris lanceolatis, crenis undatis. 

Fl. Lapp. 351. T. 8. f. d, Fl. Suec. 793, 880. B, Salix 
„Foliis f@rratis glabris oblongo,- ovatis, PY, Lapp. 350. T. 3. 
f€. 

(*) Die de Alaternoides Africana Lauri ferrata folio , van 

Comm. prelud. kent , heeft een naauwkeurig denkbeeld van 
deeze Bladen. 

Ff s 
IJ, DEEL, III, STUK, 
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MW. gufter - Bladen overeenkomftigs. Getal der 
idd Meeldraadjes is fomtyds' twee „ fomtyds drie „ 
Hoorp- zelden vier, in deeze Soort, 
STUK | 

Tr vols) Wilg. met gladde getande , fpits ovaale 
Mint, Bladen , de Tandjes. Kraakbeenig „de 
Geele … Juin sari wak met Bache Sppen hebben« 

Bind- Wilg, e de. } 

| _Deeze Herle aangemerkt de gene te zyn ; 
die men gemeenlyk Bind - Wilg noemt, wor- 
dende wegens de ongemeene taaiheid en buige 

zaamheid van haare Rysjes voortgeteeld, De 
Schors derzelven-is eerst groen; dan geel en 
wordt eindelyk Oranje - klegt. of rood. De 
Bladen zyn lang en fmal, hebbende de kanten 
eerst ruig ‚ dan fpits getand’, doch de Tandjes 
geenszins Kraakbeenig, volgens den Heer Hare 
LER , die aanmetkt , dat déeze Geele Wilg , 

niet gefhoêid- noch gehavend wordende, in de 
Witte Wilg verandere, Hoe ’t*zy , men vindt 
deeze, volgens dè aantekening van den Hoog= 
leeraar DE GORTER, by ’t Hûis te Berken- 
rode buiten Haarlem , als ook in’veele Waar- 

den aan de Rivieren van ons Land, wordende 

gemeenlyk Geele Wilg geheten, De Franfchen 
noe- 

(5) Salix Foliis ferratis ovatis acutis glabris, ferraturis car- 

tilagineis, Petielis callofo-punêtatis. Horr. Ups. 295. Sâ- 

lix Foliis lineari - lanceolatis acuminatis. GUETT. Stamp. 

1. p. 206 , Salix fativa lutea , Folio crenato, C. B. Pite 
473e 
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noemenze Frane Ofier , dat is Tamme Bind- IT. 
} ÁFDEELs wilg of Teenboom. N ri 

Hoorpe 
(6) Wilg met gladde, getande Lancetvormi- srux. 

ge gefteelde Bladen , die Ruitachtige Stop- Vr 
pelijes hebben, ij wk A 

NA. 

v se) d a 

Ten opzigt van de figuur der Bladen komt biadige. 
deeze nader aan de Derde Soort, doch voor 
*t overige flrookt zy zodanig met de Tweede, 
dat menze ’er naauwlyk van kan afzonderen, 
Inderdaad , tusfchen de Bindwilgen, tot welken _ 
ook deeze behoort , fchynt veel overeenkomst 
te zyn ‚ en hier van een geweldige verwarring 
onder de Autheuren, Deeze Soort , gemeenlyk 

Wervelen - Hout genaamd , groeit , zo gedagte 
Hoogleeraar aanmerkt , in de Zalliker Waard; 
ook buiten Wyk te Duurftede en elders. Van 

het Hout worden Sporten van Ladders gemaakt 
en de dunfte Takjes tot Teenen gebruikt (*) 

(7) Wilg met gladde getande ovaalachtige, vi. 
5 Salix 

Jbit= haftata. 
Piekswy= 

(6) Salix Foliis ferratis glabris lanceolatis peticlatis , Sti-2°* 
pulis trapeziformibus, ROYEN ZLugdbar. 33. Fl. Suec. 794, 

331. DALIB. Paris. 297. Salix Foliis ferratis glabris acumi- 

natis appendiculatis. F/, Lapp. 349. ay, S. Folio Amygdalino 

utrinqne virente aurito. C. B. Pin, 473. fec. RAjuM. 
(*) Zo ik zyn Ed. wel begreepen heb , daar hy zegt: E 

Ligno Scalarum gradus conficiantur > Rami teneriores ad Wie 

zilia inferviunt. 

(7) Salix Foliis ferratis glabris fubovatis acutis fes(ilibus , 

| Sti 
1, DEEL. III, STUKe 
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fpitfe , ongefteelde Bladen , en Hartvore 
mige Stoppeltjes. 

Tot deeze Soort , die in Lapland waargeno- 
men was door LINNe=us, betrekt HALLER 

een Wilgeboom uit Switzerland „ met gladde , 
ovaale , Zaagswys’ getande Bladen , en zeer 
breede byhangzels. Deeze byhangzels fchynt on- 
ze Ridder hier Stoppeltjes (Stipule) te noemen. 

Ik kan in de Afbeelding daar voor geen reden 

vinden , en ook niet zien, dat de Bladen onge= 
fteeld fzyn, en verder niet, dat die byhangzels 
zo ongemeen breed zyn zouden , als komende 
veel kleiner voor dan de zogenaamde Ooren in 

de voorgaande Soort. „ In deeze, (zegt Har- 
s, LER evenwel ,) zyn de Ooren allergrootst en 
‚> getand. De Bast ís ‘groen of paarfch, met 
»» een fyne Wolligheid; de Takken buigzaam, 
s> tuig.” Hoe komt dit een met het andere over- 

een 2 De ruigte der Takken kan geen plaats 
hebben dan in de Bast of Schors, en deeze is 

bekleed met een fyne Wolligheid, „ Het Blad, 
», vervolgt zyn Ed.) ook onder de Wilgen al- 

» lerbreedst , [dit zou my; zeer verwonderen] 

9 ís ovaal , met een taamelyke Punt, aan den 

» rand vake, wederzyds ligt” (leve): glad 

zal zyn Ed willen zeggen. Ondertusfchen zal 
| | die 

Stipulís fabeordatis. Sysi. Nat. XL. Veg. XIII S. Fol, 

ferratis &c. Fl. Lapp. 354, T. 8. f. g. FL. Suec. 797 , 832. 

Salix Foliis glabris ovatis ferratis » Appendicibus latisfimis. HALE, 
Helv. sx, / 
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die Piekswyze figuur der byhangzeltjes of Oort- Is 

jes ‘er den bynaam aan hebben gegeven. My is AOEERLÀ 

deeze Soort van Wilg niet bekend, _Hoorp- 
STUKe 

(8) Wilg met gladde getande Bladen, die vir. 
Lancetswys’ ovaal zyn, hebbende Tands- Pien, 
wys’ geklierde Steeltjes. Broofche, 

“Deeze , gemeenlyk de Broofthe genaamd ; 
om dat de Takjes zig niet buigen laaten , is 
hier de derde onder de Ge- Oorde Wilgen. De 
Wilg met wederzyds groene Amandelbladen „ 
die ge- Oord zyn, van BAUHINUS, zou vol- 
gens den Heer HArLLER tot deeze Broofche ; 
en volgens RAY, in tegendeel, tot de voor- 

gaande Zesde Soort behooren. Liefst geloof ik 
dit laatfte , hoewel die Engelfchman zulks echter 
maar bedenkelyk voorgefteld heeft. Hy zegt, 

dat men ze de Kraak - Wilg in Engeland noemt, 
en hier te Lande, volgens den Heer pe Gore 

arRs Katten - Hout : misfchien , om dat het 
zig niet behandelen laat, Die, echter, welke 
uit CoMMELYN door zyn Ed, aangehaald 

| wordt , 

(2) Salix Foliis feratis glabris ovato-lanceolatis „ Petiolis 

dentato- glandulofis. 27. Lapp. 349. T. 8. b. Fl, Suge. 795, 
883. Salix Fol. ferratis glabris &c. ROYEN Lugdbat. 83. S. 

fragilis. C. B. Pin. 474. Prodr. 159. (Dim. Giesf. 43.) Sa 

Folio Amygdalino utrinque virente aurito. CB. Pin. 473. 

(Lec. HALLERUM) S. Folio longo, latoque fplendente , fragin 

lis. Ray. Ángl. III. p. 443. Cantabr, 143. df. Scan, zaoe 

IL DEEL nf, STUK, 
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wordt, onder den naam van Broofche Wilg ; 
_“ hadt de Bladen onge- Oord, Ik heb, met de 

Ondervindingen van Ray overeenkomftig, in 

myne binnenflandfche Kruidleezingen opgemerkt ; 
“ dat de Bladen van deeze Wilgen fomtyds als 

kleine Oortjes hebben, fomtyds niet. Hy 

gecft ‘er Bladen aan, fomtyds vier of vyf 
Duimen lang en één of anderhalf Duim breeds 

De Heer HALLER befchryft deeze Soort, of 

liever zyne Wilg met ge- Oorde Perfikbladen, 
als- volgt. 

‚Het is, een hooge , telle. Boom ; 
‚die „de Takken groen en vervolgens zwarte 

sie Nn achen paarfch heeft en broofch : het Blad 
z» zeer lang , naar dat der Perfikboomen gely- 
‚ kende , op *t breedfte een Duim, in langte 

‚‚ een half Voet haalende , fcherp getand , 

» glanzig , wederzyds glad , met twee kleine 

, Oortjes aan het Steeltje: Deeze Soort groeit 

aan de Oevers der Rivieren, by Bern , Ba-« 

‚ fel en elders in Switzerland.” 

ee broofchheid is in deeze Soort , in de 

Noordelyke deelen van Europa, zo groot, dat 

men met een Knip van den Vinger de Takjes 
aan de Jaarlykfe Leedjes kan afbreeken , zo 

LinNaus meldt. Men vindt deeze Broofche 

Wilgen veel by Bloemendaal, aan den Duin- 

kant , langs de Bleekeryën , zegt CoMME- 
LYN , ’t welk waar is; gelyk ze ook in Gele 
derland aan de Slooten voorkomen, en elders in 

onze Nederlanden. Deeze , en de gemeene 

| Wits 
\ 

5 
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Witte Wilg’, maaken in dit Gen de groot- IL 
ÁFDEELS 

Île Boomen. Hoorp- 
sd 

(9) wi lg met gladde getande, mal Land: veen 

vormige: Bladen en neerhangende Tak- ja 

ken. 
‚ Babylonie 

Orientaal- 
Aan deeze geef ik den naam van Orientaal-fche, 

fche , om dat Zy. in de Oofterfche Landen 

voorkomt. Men wil dat zy de Garab der Moo 

ren en Garb der Arabieren zy, waar van Avre 
CENNA fpreekt. Zodanige zouden de Wilgen 

der Waterbeeken zyn , waar van men gewag 
gemaakt vindt in de Heilige Schrift (*). Ba ue 
HINUS noemtze Atabifche Wilg met Bladen 
van de Melde, en inderdaad „ volgens Ra u- 
WOLF, zyn de Bladen diep Tandswyze inge- 
fneeden, en zeer breed aan de Looten, die in 
*. Voorjaar uitfchieten. Hy rekent de langte 
als een Handpalm op de breedte van twee 
Vingeren. Van deszelfs Hout zou een Salpe- 
terachtig. Zout „gemaakt worden , tot Buskruid 
zeer bekwaam; doch volgens zyne befchryving 

blykt, 

(9) Salix Foliis (erratis glabris lineari - lanceolatis , Ramis 
pendulis. Hors. Cliff. 454. ROYPN, Lugdbat. 34. GRON, 

Orient. 307. Salix Orientalis Flagellis deorfam pulchre pen- 

dencibus. TOUrNE. Cor. 4r. Salix Arabica folio Atriplicis. C. 

B. Pin. 475. Garb Arabum. RAUW, Jein. 183. DALECH: 

App. 3e | 
(E) Levit. KEI. V. 40. In P/alm. CXXXVIL V: 2, wordt 

zelfs van Wilgen aan de Rivieren van Babylon gefproken ; ’s 
welk den “bynaam: billykt. 

Je DEEL, UI, STUKa 
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blykt, dat dit geen ander ís dan het Loogzout 
uit de Asfche van het verbrande Hout, en, 
dewyl dit niet tot het maaken van Buskruid 
dienen kan , zo is het te denken, dat hy de 

gee uitgedoofde Kolen van dit Wilgen- Hout zal 
bedoelen , welke ‘er zeer bekwaam toe zyn. 
De dunne Takjes, niettegen{taande zy Zwiepig 
nederwaards hangen, paarfchachtig zyn en glad, 
hebben toch de buigzaamheid niet van onze 

“Bindwilgen. Het wordt een taamelyke Boom, 

XXVIII. 
Salix 

Caprea. 
Ruige 

Wilg. „ 

die aan den Euphtaat menigvuldig groeit. 
De Tiende en volgende Soorten , als te 

klein van Gewas zynde om onder de Boomen 
geteld te worden „ laat ik voor de Heefters 
over. Dus komen ’er ook, onder de Wilgen 
met geheel ongetande , zo gladde als ruige Bla- 
den, geen Boomen voor : maar de vierde Af 
deeling , met eenigermaate getande ruige Bla- 
den, kan geheel hier t'huis gebragt worden, als 

volgt. 

(28) Wilg met ovaale rimpelige Bladen , van 
ûn- 

(23) Salix Foliis ovatis rugofis fabtus tomentofis , undatis „ 
faperne denticulatis. Syst. Nar. XII Veg. XIII. ROYEN 

Lugdbar. 83. Fl. Suec. 811?9oo. GMEL. Si. I. p. 157. 

Dar. Paris. 2938. Salix Fol. fuberenatis &ec. Fl. Lapp. 365. 

T. 3. f, s. Salix Folio rugofo „ obiter ferrato &c. HALL. 

Helv, 155. Salix latifolia rotunda. C. B. Pin. 474. RAy. Angl. 

III. p. 449. fg, Salix Foliis oblongis, fubtus villofis , &c. 

Fl. Lapp. 267. T. 8. f. u. Salix Foliis elliptico - lanceolatis 

fabtus Sericeis, appendiculatis. GMEL, ib. 1, p. 163 
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onderen Wollig, aan den rand gegolfd, NN 
en naar de Punt toe gekarteld, 

Hoorp- 

Ee: 
AAR 

Gemeenlyk noemt men deeze de Rondbladi-stux. 

ge of Ronde en ook wel alleenlyk Ruige Wilg 5: Aant 

wegens de uitneemende ruigheid der Bladen , 
welke ‘er ook den Latynfchen naam van En 
prea of Geiten- Wilg aan heeft doen geeven, 
By TaABERNAMONTANUS is eene breed 
en eene rondbladige daar van afgebeeld, Vol- 

gens onzen Ridder hadt die in Sweeden voors 
kwam de Bladen flegts van onderen , doch de 
Laplandfche aan beide kanten ruig, De Heer 
HaurreRr noemtze Wilg met rimpelige, flaauw 
gekartelde „ van onderen Wollige Bladen en zeer 
dikke Takken. Zyn Ed. verbeeldt zig, dat naar 
den Ouderdom de Bladen fomtyds fpitfer , fom. 
tyds ruiger zyn , ja fomtyds geheel glad, Men 
heeft waargenomen „ dat aan den zelfden Stam 
wel eens gekartelde en geheel opgekartelde Bla- 

den voorkomen: zo dat men hier in eenige toes 

geefiykheid gebruiken moet. In Vrankryk noemt 
menze Margeau. Aan den Duinkant van onze 
Provincie komt deeze menigvuldig voor. Zie 
hier hoe gedagte Heer dezelve waarnam , in 
Switzerland. 
De Bladen zyn taamelyk groot, met den 

„» rand getand of ongetand, byna zo rimpelig 
s, als de Salie- Bladen en Sappig ; van boven 
9 ruigachtig van onderen wit, met eene kortc 

‚» Katoenachtige Wolligheid , fomtyds ovaal ;, 
Gg 3 foma 
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kN fomtyds korter en ronder. Ik heb Zer gezien 
FDEEL« ss van drie Duimen breed en een “weinig langer. 

Hoorp- ,, Somtyds hebben zy geene , fomtyds zeer 
STUKe 

Wilge- 
boor. 

» Stoote Ooren ; inéest voorkomende in ’t.bo. 

> venfte Gewas, De Zaadhuisjes zyn fraaijer 
‚‚ en meer gedraaid dan in andere Wilgen, Gal. 
ss letjes vind ik niet zeldzaam op de Bladen.” 
… De bepaaling van deeze Soort zou dan beter 
wat ruim genomen zyn : by voorbeeld Wilg 

met ovaale rimpelige Bladen , die fomtyds Wollig , 

aan den rand gegolfd, en eenigermaate gekarteld 
zyn, fomtyds geheel effen. De Heer Gmerin, 
immers , heeft ook dergelyke Verfcheidenheden , 
‘daar van „ in Siberie waargenomen, alwaar het 
dikwils maar eens Mans langte hoog voors 
komt, fomtyds een groote Boom wordt, die de 
Takken buigzaam, ruig of glad heeft, Dit ge- 
beurt ‚volgens onzen Ridder „in Lapland niet 
zelden , en de jonge Takjes zyn daar bezet met 

een bleeke Wolligheid. Zyn Ed. betrekt hier 
toe, als cene Verfcheidenheid „ niet alleen eene 
Laplandfche Wilg , die de Bladen langwerpig , 
van onderen ruig , de onderften gekarteld , de 
bovenften effenrandig heeft ; maar ook een Wilg 
met ovaalachtig- Lancetswyze Bladen, van onde- 
ren Fluweelachtig ruig, met byhangzels of Oos 
ten, welke de Heer GMELIN in Siberie waar- 
nam en dus befchryft. 

» Somtyds komt het Gewas enkel voor met 
> Teenen of Rys van twee Ellen, of ook maar 
s Cén Elle lang: fomtyds wordt het een Boom 

„> VâR 
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van twee Mans langten hooge: De Looten IL 

‚zyn-fraay geel of gepoeijerd , of zwartachtig ABEL 

en dikwils ruig. De rand der Knoppen is Hoorp. 

Menie-tood. De Mannetjes - Katten zyn by- STUK. 

na anderhalf Duim lang, en, als zy en ia di ziee 

in ’t midden meer dan dric Kunde Duin 

dik ; beftaande de Bloemen uit twee be 

“Meeldraadjes met geelachtige Knopies. De 

‚ Wyfjes- Katten worden door de rypheid veel 
langer, en beftaan uit ruige Vrugtbeginzels , 

met een dubbelen Stempel, De Schubben 
der eerstgemelden zyn zwartachtig bruin , aan 
de zyden zeet Haairig: die der. Wyfjes- Kat- 

‚ ten wat ronder en ftomper, Zy hebben iedef 
‚ een Cylindfifch, geelachtig ‚ zeer groot Ho. 
nigbakje. De Bladen, in ’t eerst wederzyds 

ruig, worden door den tyd byna geheel glad 
van boven , en dan aldaar zwartachtig; zyn= 

de in ’ laatfte van den Herfst zeer Jang en 
ftyf, aan de randen bykans getand, van bo- 

‚ ven geel, van onderen Wollig. Afchgraauw : 

aan °t begin ftomp, dan ovaal en aan * End 
uitloopende in een lange Punt, Men vindtze 
fomtyds langer dan een half Voet, en decze 
hebben de Randen doorgaans gegolfd, Zy 
hebben Lancetswys’ ovaale byhangzeltjes „ die 
zeer klein zyn, of ook grootere , ligt afval. 

lende „ doorgaans effentandig , fomtyds zaags 

wyze getand of op verfcheide manieren ge- 
hoekt. Dikwils komen ’er geelachtig roode 
‘Gallerjes aan.” 

Gg 3 De & 2 
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| nd  _ De onderfte Knoppen brengen in deeze Soort 
xx, Bladen , de bovenfte Bloemen voort, zo Lin- 

HoorD- Naus aanmerkt, en de Finnen in Lapmark 
STUK maaken hunne Schoenen van den Bast, gelyk 

de Sweeden in de laagere deelen van Eiken- 
Bast. 

xxx. _ (29) Wilg met byna geheel ongekartelde , Lau- 

en cetswys’ Liniaale, zeer lange, fpitfe , van 

Teen- _ onderen Fluweelachtige Bladen ; de Tak- 
bd ken als Rys. 

Deeze Soort komt onder den naam van Wilg 
met uitermaate lange Blnden , die tevens zeer 
final en wederzyds witachtig zyn, by C. Ba u- 
HiINUuS voor. Zyn Broeder zegt, dat de Bla- 
den op de kanten een weinig gekruld zyn, en 
deeze Soort, gemeenlyk Riesweert genaamd, 
Ct welk mooglyk in Friesland plaats heeft, )) 
merkt de Hoogleeraar DE GoRTER aan, dat 

aldaar in de Wouden , als ook overvloedig aan 
den Rhyn, Ysfel en Lek, en by de voorgaan= 
de, aan onzen Duinkant , groeit. TourNe- 
FORT nam dezelve omftreeks Parys waar, en 

Ray 

(29) Salix Foliis fubintegerrimis &cc. Fl. Suec. 813? 903. 
DALIB. Paris. 297. Salix Fol. undulatis &c, Roven Lugd. 

bat. 34. Salix rolio longisfimo angustisfimo utrinque albido, 
C. B. Pin. 474. Salix Folio longisfimo. RAy. Angl. III. p. 

4so. Salix Fol. ang. & longisfimis crispis &c. J. B. Hist. I. 

Pp. z1iz. B, Salix Fol, ex lineari lanceolatis &c. GMEL. ib. T. 

Pp. 162. 
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Rav in Engeland , alwaar menze Ogzier, dat IL 
is Teen- of Rys- Wilg noemt. In Sweeden ÁFDEEL. 
groeit zy by de Dorpen , misfchien van eldersHoorv= 

daar gebragt en wordt Korgpihl geheten, Het’ Ture 
js een Heefterachtig Gewas , dat zyne lange, 5% 
dunne Takken zwart en buigzaam heeft , gelyk 
HALLER zegt, die ’t zelve overvloedig ome 

ftreeks Bafel groeijende vondt. GMELiN nam 
een dergelyke Wilg in Siberie waar, zynde een 
Boompje van anderhalve Vadem hoog , met geel 
Rys, en merkt aan , dat de Bladen, oud wor- 
dende , byna alle de Wolligheid verliezen , ge= 

Iyk in meer ruige Wilgen plaats heeft, Op 

vette , vogtige Gronden fchiet het wel hooger 
op. De Blad en Bloemknoppen zyn, gelyk in 

de voorgaande Soort , onderfcheiden, 

(30) Wilg met eenigermaate getande , lang- xxx. 
werpig ovaale , van onderen ruige Bladen eg 
de Stoppeltjes half Hartvormig. Alch- 

graauwe. 

Van deeze Soort komen in de Laplandfche 
Bosfchen niet zelden Boomen voor, die twee 

mans langten hoog zyn, fchoon de Stam naauw. 
Iyks de dikte van een Duim heeft, Ook is zy 
gemeen in de Bosfchen van Sweeden, op Moe- 

rasfige vogtige plaatíen, De Bloemkatten zyn 
bruin, 

(30) Salix Foliis fubferratis, oblongo- ovatis &c. FM. Suec. 

Sos: 902. Salix Foliis integris glabris lanceelato -ovatis. F/. 
Lapp. 358. 

Gig 
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bruin, onder de Bladen geplaatst, wier Steel 

tje bezet is met eenige zeer kleine Lancetswyze 
Blaadjes. De Stoppeltjes zyn wederzyds getand 

met drie Kliertjes.. De Smalanders draaijen 

Touwen van de Takjes, om de Zeisfens daar 

mede vast te binden aan het Handvat of den 

Steel. 

(31) Wilg mek. Lancetvormige „ gefpitfte , 

Zaagswys’ getande wederzyds Fluweels 

achtige Bladen; de onderfte Tandjes ge= 
klierd. | | 

Deeze Soort is , ten minfte in onze Provin- 

ciën, algemeenst bekend en menigvuldigst, ou- 
der den naam van Wilg of Wilgeboom. Men kan- 
ze Witte Wilg noemen in onderfcheiding van 
de Roode en Geele Wilg, of ook van de 

Broofche , die mede een hooge Boom wordt , 

Katten - Hout genaamd , zynde onze Agt- 

fte Soort, Deeze Witte , niettemin , heeft 
het Rys ook broofch , en de jonge Takjes zyn 

geel - of bruinachtig rood. Het gene daar zy 
den naam van heeft, cn waar aan men deeze 

Soort 

(31) Salix Foliis lanceolatis acuminatis, ferratis &c. Hort, 

Cliff. 473. Fl. Suec. 812:903. Mat. Med. a49. DALIB. Pa- 

zis. 297. ROVEN Lugdbat. 83. Salix Fol. elliptico - lanceolatis 

&c. HarrL. Helw. 152. Salix vulgaris alba acborescens. C. B. 

Pin. 473. Salix alba. df. Scan. zoo. Salix Dioscoridis. Lor. 

Jeen. 136. Salix maxima fragilis alva hirfuta. J. B. Hit, L, 

Pp. 112 
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Soort onderfcheidt, is de Zilverachtige witheid, U. 
van haare Bladen, in Kleur grootelyks verfchil- sa 

lende van de Elzen, Esfchen , Ypen en andere Hooro= 
gemeene Boomen van ons Land, De Schors°*" 
der dikke Takken is, bovendien , witachtig som. 
Afchgraauw, Men vindtze overvloedig in alle 
deelen van Europa , die niet te droog of Berg- 
achtig zyn : want zy bemint vogtige Landsdou. 
wen. De Eilandjes in den Donau by Weenen 
zyn ‘er natuurlyk mede begroeid: zo ook de 
Boorden der Rivieren in Karniolie , en op veele 

plaatfen wordt zy ook geplant, of gepoot, naar 

de uitdrukking der Landlieden, dienende zo tot 

befchutting der Landeryën „ als van ander Ge- 
boomte,. Deeze Wilg , naamelyk, kan, door 
de digtheid van haar Loof en de fmalheid haarer 
Bladeren „ als ook door derzelver ftevigheid en 
natuurlyk Dons, de guure Winden beter uit- 
ftaan , dan de Ypen en dergelyk Geboomte. 
Ook wordt zy gemeenlyk , door afkapping van 
de Kruin, laag gehouden ; doch anders, en op 
zig zelf gelaten , ftygt zy tot een aanzienlyke 

hoogte. De Heer Ha rrer heeftze, in Swit- 
zerland, de Eiken zien evenaaren, Holle Wil. 
gen heeft men gezien , zegt de Heer Ap A N- 
SON, van zevenentwintig Voeten omtreks aan 

den Stam, die derhalve ten minfte negen Voeten 
in middellyn hieldt (*), 

| De 

(*) Femill. des Plant. Pref. p. CEX, Doch het moest zyns 
Omtrent 9 Voeten. 

G3 4 
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De Geftalte van deezen Boom is iedereen be= 

rn kend , zo wel als de figuur der Bladen , met 
Hoorp- Welken men dikwils die van andere Boomen 
STUK, 

boom. 

vergelykt „ en deeze worden altoos verftaan , 
Wilgee wanneer men van Folia Saligna fpreekt. Zy 

zyn lang en fmal, aan ’t end fpits, en volmaakt 
Lancetvormig , doorgaans duidelyk , doch fom: 

tyds zeer fyn getand; van boven bleek groen , 
van onderen wit, en aan die zyde is de Elu- 
weelachtigheid meest zigtbaar , welke fomtyds 

van boven geheel ontbreekt. Dikwils vindt 

menze , Wederom ‚ met een Poeijer bezet ;, 

dat Wolachtig is en ’er afgaat door ’t behan: 
delen. De Wyfjes- Wilgen hebben de Bladen 
wat glanziger en groener dan de Mannetjes, 
in welken de Katten geelachtig zyn, omtrent 

cen Duim lang, beftaande uit ruige bruine 
Schubben , ieder met twee Meeldraadjes, die 

paarfche Knopjes hebben en een geel Stuif- 
meel ftrooijen, Ook is het Honigbakje van 

deeze Bloemen geel. De Wyfjes Katten be- 
ftaan uit groenachtige Vrugebeginzels, die Zaa- 
den met Pluis uitleveren, 

De Wilgen hebben haaren Neerduitfchen 4 

zo wel als haaren Latynfchen naam , Salix, 
van den weeldigen of gewilligen Groey: dewyl 

en naauwlyks Geboomte vindt , dat zo ge- 

makkelyk voort te teelen is, zig zodanig met 

allerley Gronden en Standen kan behelpen , en 
zo fchielyk opgroeit tot eene aanmerkelyke. 
hoogte. Men zoude hetzelve wel, uit aanmer- 

| king 
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king van zyne beftendige weerftandbieding aan _n, 

de kragt der Winden , den Europifchen Palm- ÁrDret» 
hoom mogen noemen*, Daar de Ypen en an- En 

deren, voor Orkaanen „ als het Hoofd buigen „STUK. 
zig omikrommende om dezelven te ontwyken:, #7 en 
ziet men naauwlyks ooit een Wilg, hoe zeer « zie Tr. 

op den Wind ftaande, en hoe hoog opgefchoo-D; hen 
ten , fcheef gegroeid. Hier in munten de 
Witte Wilgen ver boven de Roode uit. De 
Engelfche naam Willow ende Duitfche Wey- 

den, zyn beiden met den Neerduitfchen naam 
overeenkomftig. Men voegt ’er zekere woor- 
den by, tot onderfcheiding , gelyk wy in onze 
Taals ’t zy naar de Kleur, naar de manier van 
Groeijing of naar ’t gebruik: wordende dus dees 

ze gemeene Wilg van de Duitfchers Weisf Wey 
den , Baum Weyden, Pfall- Weyden, of zelfs 

ook Wilgenbaum genoemd, in ’t Franfch Sag- 
le. De Sweedfche naam van deeze Soort is 

Phil, en de Karniolifche Verba of Vuêërba , 

wordende de Wilgen Bladen aldaar WVerbauza 
genoemd „, zo de Heer Doêtor ScorPorLr aan- 
tekent. 

Deeze Boom is het, dien men bedoelt, wan= _rrag 

neer ?er van Wilgen - Hout gefproken wordt :\Yögen- 
want dezelve levert Stammen van azie 

dikte uit, die echter dikwils, als hy aan ’t Wa- 

ter groeit , van binnen hol zyn. Anderszins 
kan men deeze Stammen tot veelerley Werk 

bezigen inzonderheid daar Hout vereifcht 

wordt , ’ welk niet ligt barst of fcheurt. Om 

GE 5 di 
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die teden wordt het wel van de Wagen- en 
Molenmaakers gebruikt ; doch hier te Lande 
meest gedraaid tot Kaaskopper:, in welken de 
eigenfchap , van nat geworden zynde en weder 
opdroogende niet te fcheuren, hoognoodig is. 

Tot Brandítof deugt het weinig; maar de Ko- 
len niettemin „ daar van uitgedoofd , worden 
door de Tekenaars gebruikt tot het fchetfen. 

Men rekent ze onder de besten tot het maaken 

van Buskruid (*). 

De Bladen der Wilgen, die verkoelende en 
famentrekkende zyn, komen in aanmerking als 
Winkelmiddelen : doch zy zyn zeer weinig in 
gebruik. Men heeft de kragt aan het Afkook- 
zel toegefchreeven , van verdooving der geile 
Lusten, De Bloemen leveren ; in fommige 
Soorten , door Deftillatie een welriekend Wa- 

ter uit, De Wolligheid der Karten zou tot 
Bloedftemping kunnen dienen, Van dit Dons 

kan ook, als van Katoen, tot het vullen 
van Matrasfen, het draaijen van Garen en dus 

tot het weeven van Stoffen , als ook tot het 
bereiden van de > gebruik worden gee 
maakt. 

Voor ’t overige: de Wilgen , hoe gemeen 
cok en iedereen bekend , zou men, wanneer 

het aankomt op de onderfcheiding der Soorten, 
te 

(*) Le Charbon doit être de Bois de Bourdaine , autrement 

Noir Prun, pour le meilleur; celui de Sanle est asfez bon, & 

même celui du Coudrier & d'Aune. Diëfionn, Züilitaire. Pan 
ris 1745. Tom. IL. p. 267. 
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tetegt den naam kunnen geeven van het Kris ‚ab 

der Kruidkundigen *. Men hoort alle de ge- ADEL: 

nen, die ’er op gewerkt hebben, klaagen over Hoorp- 

de verwarring in deezen. De Heer HaLrLERSTuE 

zegt: „, geen Geflagt van Boomen is moeiely- aL dt 

‚ ker dan dit. De Sexe naamelyk en Ouder. « crux 
‚ dom maakt veel verandering, Sommigen kry- Borandhe 

„, gen ‘door den tyd Wolligheid : anderen wer- ie | 
pen die af, De Tandjes der Bladen, in de 
Jongheid geen plaats hebbende , orden In 

‚de oude Bladen groot, De Kenmerken der 
verfchillendheid zyn klein: de Schryvers kort 

„> daar over , en van weinigen heeft men Af 

„ beeldingen”. Linneus, zig verbeeldende 

dat door den Grond „de Groeyplaats en het Kli- 
maat, veele Wilgen zeer veranderd zyn, oor- 
deelt dat men , >, de Naamen der Ouden ver- 

» Werpende, de Hiftorie der Wilgen op nieuws 
9, zou dienen te beginnen , lettende 1, Op de 

, Knoppen, of die eenkleppig dan veelkl cppig 
9 Zyn : 2. Op de plaatzing en plooijing der 

Blaadjes binnen de Knoppen: 3. Of de Kar 

ten uit de zelfde of uit byzondere Knoppen; 

boven of onder de Bladen, voortkomen: 4, 

‚ Of de Bladen gekarteld of effenrandig , kaal 

‚> Of ruig van Oppervlakten zyn: s, Op het ge- 

‚tal der Meeldraadjes : 6, Of het Boomen , 
‚ Heefters zyn, of Kruipende Gewasfen.” De 

drie laatfte Artikelen weet men , dat in ’t ge. 

heel geen vaste Kenmerken van onderteheiding 
ult 

Ue DEFL. II, STUKe 
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Ar hd a uitmaaken. Het is den Ridder zelf gebleeken, 
xx, De drie eeríten zullen aan het gros der Lief» 

Hoorp: hebberen wat lastig vallen , en daar op fchynt 
sn eok niet veel {taat te maaken te zyn, volgens 
lan de Aanmerkingen van Doétor Scoror1; die 

aangaande dit Onderwerp aldus fpreekt (*). 
„ Dat Verfcheide Wilgen , tot dus verre voor 

„, waare Soorten aangenomen „ Voortbrengzels 
3» zyn van den Tyd, leert; 1. De bevrugting 

„, der Wyfjes door Mannetjes van een andere 
9, Soort; welke ik dikwils waargenomen heb : 
„ 2 De verfchillende gedaante , alleenlyk af= 
…, hangende van den vwerfchillenden aart der 
, Groeyplaatfen. 3. De veranderlykheid der 
‚, Bladen ‚in grootte , figuur , gladheid en Kleur , 

9; door de cultuur: 4. Onze eigen Waarneemin- 
«> gen ten dien opzigte , elders te verhaalen.” 

CeEeceRoPrA. Trompetboom. 

Zo wel het Mannetje als het Wyfje, van 
dit Geflagt, heeft eene afvallende Bloemfchee. 

de (Spatha). In de Mannetjes bevat dezelve 
Katten , die uit Tolachtige byna vierhoekige 

Schubben beftaan: in de Wyfjes zyn het Vrugt- 
beginzels \die deeze Katten famenftellen , heb- 

bende ieder een Styl en eenen als gefcheurden, 
Stempel „ en Zaadhuisjes wordende met ééne 

Holligheid. 
De 

(*) Flora Carniolica, Vienn. 1760. Pa 41%. 
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De eenigfte Soott (1), by PL‚uxenNerius, Ús 

voorkomende onder den naam van Surinaamfche SFDESE 
Vygen- Boom, met gefnipperde Bladen, die vanHoorp+ 

boven zeer tuuw „ van onderen met eene digte°TUEe 

Wolligheid bezet zyn , is al van ouds bekend. ceïkopt ie 

Men vindt ’er , onder den naam van Ambayba?ekiata., — 
der Brafiliaanen ; een omftandige befchryving bludige. 
van by Piso en MARCGRAAF, SLOANE 
heeft hem afgebeeld , onder den naam van de 
Yaruma van OvrEDusdoorNIEREMBERG 

befchreeven , met eene zeldzaame Hiftorie , be- 
treffende de uitholling van den Stam, die, gee 

lyk de Vliertakken , flegts met een voos Merg 

gevuld was , of grootendeels hol; weshalve 
Bro wNE deezen Boom Goilabipalús tytelt. De 
Heer JACQUIN denzelven op nieuws in de 
Westindiën waarreemende, fpreekt ‘er, onder 
den naam van Cecropia , aldus van (*#). 

, Deeze Boom , door zyne zonderlinge Ge: 

s ftalte van verre genoegzaam kenbaar , groeit 
„op de meeften der Karibifche Eilanden, en 
‚ het nabuurige Vafte Land van Amerika, woor- 

>, naamelyk inde Berg - Bosfchen , tot de hoog- 

s, (C 

(1) Gecropia. Syst. Nar. XII. Gen. 1o99. pag. 647. Ver. 

XIII. p. 735. LOEFL. Jin. 2723 350. Ameen, Acad, V. p. 

41o, Coilotapalus Famis excavatis , Foliis amplis peltaris lo= 
batis. BROWN. Jem. 111. Ficus Surinamenfis 8ec, PLUK. Alm. 

146. T. 243. f. 5. Yaruma Oviedi. SLOAN. Jam. 45. Hift. 1. 

p. 137. T. 38. f. 2. & T. 89. NIEREMB. Nar. 330. Ambay- 
ba. MARCCR. Bras. 91. Pis. Bras. 147. RAy. Hij. 1373. 

(*) Jacq. Ob/erv. Bot, Part, JI. pe 12e Te 46 Éf‚ 4 

IE, DEEL, III, STUK, 
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te vän dertig of weertig Voeten: De Stam 
en de Takken; die hy weinig heeft; zyn op 
verfchillende afftanden met Ringen gezoomd ; 

‚ welke met dwarfé middelfchotten ftrookens 
Daar tusfchen zyn zy t'ceenemaal hol, zonder 
eenig Merg 5 weshalven de ftukken van den 
Stam. als men de middelfchotten weg doet, 
niet kwaalyk naar Kanonnen of-Mortieren en 
de ‘Takken naar Bazuinen gelyken; Hierom 
noemen hem de Franfchen Bois a Canons of Ge- 
fchutboom; de Engelfchen Arompethoom. Zel: 
den , echter „is de Stam een Voet dik: doorgaans 
veel dunner : de Schors. witachtig hebbende: 
De Bladen komeh meest omtrent tien in ge: 
tal; digt by elkander, aan de enden der Tak- 
ken voort. — Als hy ’er nieuwen krygt, gaan 
de ouden weg. leder Blad ís, voor zyne 
uitbreiding ‚„ met een Kegelachtig gefpitst 
Vlies dat aan de geheele zyde overlangs gaapt 

en afvalt; bekleed. Zy zyn zeer groot, ges 

naveld: „ tondachtig , van boven ruuw , van 

onderen mét een gryze Wolligheid bezet 3 

hoewel de middelrib niettemin, en de groote 
Aderen , ook aldaar ruuwachtig blyven, Zy 
hebben meer dan een Voet middellyn en zyn 
ten halven in zevenen gedeeld, met ovaal- en 
ftompachtige , effenrandige Kwabben , de mid= 
delfte grootst, de zydelingfen allengs verklei: 
nende, de hoeken der infnydingen flomp. Zy 
zitten op Steelen van anderhalvea Voet, die 

Te DEEL MEL, STUKS 

\ 
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° Watcrige Sap, dat zy bevatten; wordt inde il, 

open Lugt zwart , en maakt leelyke Vlakken “TREES 

in *t Linnen. Van den Boom geplukt , droo-H oorna 

gen zy aanftonds uit, krullen om en wordenSTUE. 

proofch. De Vrugtmaaking van deezen Boörtij, RR 

„ is zeer moeielyk waar te neemen, om dat de | 

‚, Bloempjes zo klein zyn en zo digt in malkan- 

„> der zitten. Jk heb aan het onderzoek der- 

„ zelven Uuren befteed, en ’er myne Oogen, 
„ door Vergrootglazen , dikwils mede vermoeid.” 

De Heer LozrzrFLiNg fchynt daar in beter 

geflaagd te zyn; des ook onze Ridder de Ken. 

merken van deezen Boom, mooglyk nooit in de 

Kruidtuinen van Europa gezien, van hem ont. 

leend heeft, Dezelve heeft waargenomen , dat 

de Bladen daar van tot Spyze ftrekken voor de 

Dieren , die men Luijaards noemt. De Veer- 

kragtige Gom, die men gemeenlyk Gom van 
Cayenne noemt, zou van deezen Boom komen ; 

paar ’t gene LINNEUS, uit de befchryving 

van CONDAMINE, heeft begreepen (*). 
Deeze Gom of Harst , volgens de Landtaal Veerkrag- 

Cahoutchou genaamd , laat zig tot Potten, Fles- Harst. a 

fchen en andere Vaten vormen, die tegen ’% 
Water beftand en niet breekbaar zyn. Aan de 
Rivier der Amazoonen is zulks, door gedagten 

Heer waargenomen. De Indiaanen van Mexi. 
ko hadden dergelyke Gom - Harst, waar van 

Zy 

(*) Mantisfa altera. p. 499. 

1, DEEL Ile STUKs 
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_ Í6 zy Kaatsballen maakten; doch de Boom, waaf 
ÄrDEEL. van dezelve kwam, Chilli genaamd , valse 
Hoorb- HERNANDEZ, kan deeze niet zyn, Volgens 

STUK. PLuKENETIUS zóu dezelve tot het Geflagt 
ze“ van Liquidambar fchynen te behooren (*). 

Excoòoercart A. Verblindboom 

Onder de Driemannigen der Tweehuizige 
Plantgewasfen is dit Geflagt , welks overige 
Kenmerken zĳn , dat de Wyfjes drie Style 
hebbeì en eene driezaadige Vrugt. Zy draas 
gen , zo wel als de Mannetjes „ bloote Kats 
ten, zonder Kelk of Bloemkrans. 

L. De eenigfte Soott (1) is een Oostindifche 
Esxeecaria, 
Agallocha. Boom „ die by Rumrurius den naam van 

En FR dat is Verblindende Boom , voert; 
Boom. wegens het fcherpe Melkachtige Sap, daar in 

vervat , het welk in de Oogen fpattende eene 
Blindheid kan veroorzaaken. De bynaam is 
daár van ontleend , dat dezelve een Soort van 
Hout uitlevert, welk zeer naby komt aan het 

regte Agallochuim of Agel - Hout „en, op zekere 
manier bereid zynde , dikwils daar voor verkogt 
wordt. De Mâleitfche naam Caju Coeda of Ca- 
pal; de Makasferfche Sambuta, de Ambonfche 

Mat- 

(*) Almag. Bot. p. 250. Vergelyk bladz. 366 , hief 

voor. 
(1) Excoecâria. Syst. Nat. XII. Gen, rro2. p. Óso. Weg. 

XIII. p. 738. Arbor excoecans. RUMPH. Amb, Il, p. 237. Ts 

79 s 30. Burm. Fior, Jud. p. zin, Ll, art. 
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Matta Huri en anderen , zyn van die Eigen. It, 
_fchappen afgeleid. ÁFDreL. 

Hy groeit op de meefte Stranden der Moluk- HobrDs 
kifche Eilanden , veelal met de Wortels bloot, sTux. 

hebbende een krommen , fcheeven Stam , die pe id 

knoeftig is en gefcheurd, met veele Kuilef en 
Holletjes. De Takken hangen nederwaards 3 
en draaijen zig aan de enden in veele bogten, 
Het Mannetje heeft dezelven niet onaanzienlyk , 
wegens de effene bruine Schors , waar mede zy 
bekleed zyn; doch die van het Wyfje zyn 
graauwer en ruiger, De Bladen gelyken naar die 
der Peereboomen , zynde vier Duimen lang en 

twee Duimen breed , met een ftompe Punt, 
glad , dik en glinfterende , met fyne Adertjes 
overdwars , in het Wyfje zo glad of bly-groen 
niet, als in het Mannetje. Uit de Oxels der 

Bladen komen Katten als die der Hazelaaren , 
een Pink lang en een Stroohalm dik, groen-geel 
van Kleur , met kleine Mosachtige Bloempjes , 

van drie Meeldraadjes met geele Knopjes. Dee- 

ze vallen af en geeven geen Vrugt, even als in 

de Mannetjes- Wilgen (*). Het Wyfje heeft 
ook Katten , doch veel kleiner , zynde eigentlyk 
Aairen van Vrugtbeginzels ; kleine groene Knop- 
jes , naamelyk , welken in Vrugten veranderen 
van grootte als Kappers , en veel naar die van 

het 

(*) Zo dat deeze Soort onvrugtbaar is , gelyk de Trug? 
Perda Salix. zegt RumePHius. ’t Blykt duidelyk , dat dt een 

Drukfeil zy, en dat hy 'er Frugiperda Salix mede meent. 

Eh 
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het Wolfsmelk gelykende , hangende aan Tros- 
jes. Ieder Vrugt heeft drie Hokjes en bevat 
drie gladde Zaaden, \ 
…_Deeze Boom mag wel, zo Rumruius 
aanmerkt ‚ de Schrik der Matroozen genoemd 

worden : ‘want zo zy, uitgezonden om Brand: 
hout te kappen, in den Stam hakken by vergis= 
fing, of om zig een weg te baanen de Takken 
daar van komen te breeken , kan ligt het fchers 
pe Sap, daar de Boom vol 5 is, Melkwit van 

kleur, hun in de Oogen fpatten, en dan maakt 
hetzelve een fchrikkelyke Ontfteeking met ge- 
weldige Pyn; ja, indien men ’er geen hulp aan: 
toebragt ‚ zouden zy het. Gezigt kunnen verliee 
gen. Bovendien onthouden zig in de Kuilen 

daar zy ftaan , of in de holle Stam , kwaadaar- 

tige Slangen , Mieren en Wespen , of Muggen ; 
die wel niet fteeken , maar by menigten in de 
Ooren en het Haair vliegen 5 ’t welk het naderen 
van deezen Boom ook laftig maakt. Men kan 
ligt begrypen „ hoe fchadelyk het inwendige ges 
bruik van dat fcherpe Sap zyn zoude. 

- Op plaatfen van den Stam of dikke bloot leg- 
gende Wortelen „ die zig vertoonen: als of zy 

vitgevreeten waren , tusfchen het Hart en de 

Schors , vindt men een harde, bruine, vette 

zelfftandigheid, die het Spint des Booms fchynt 

te zyn. In de Stammen komt het fomtyds 
twee of drie Vingeren dik voor, doch aan de. 
Wortelen niet veel dikker dan eene Mesrug, 
Van binnen is het doorgaans rosachtig , maar 

van 
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wan buiten „ inzonderheid daar het van de Zon 
befcheenen was , Pekzwart. Het is broofch als “sx. 
Glas en zo vet, dat het niet alleen, aan *t Vuur Hoorp- 
gehouden „ veel Olie uitzweet , maar ook als°TU£- 
een Kaars of Fakkel brandt. Ba gekapt Het 
heeft het een aangenaamen Geur van Benzöin*, 

welken het , lang bewaard zynde, ook door ’t 

branden uitgeeft. By andere Houten of welrie- 
kende Stoffen gevoegd , verfterkt het in ’t bran- 
den derzelver Reuk, De Smaak is wat bitter , 
als die van Aloë- Hout, en het gelykt zodanig 
naar het echte Agallochum , dat het, door de 

_ Chineezen toebereid zynde , woor Kalambak- 
Hout zelfs pasfeeren kan, Men vindt het al. 
leenlyk in oude, knoeftige, gefcheurde of holle 
Boomen , «en de gezegde Infekten, zo Mieren 
als Wespjes of Vliegen, daar op te lang aazen- 
de, zuigen ’er de meefte Vettigheid uit. Dat 
van de Mannetjes Boomen is bruiner en beter 

dan dat van de Wyfjes. Het Ternataanfche 
js uit den rosfen en graauwen gemengd , met 
zeer fyne Adertjes, en liefelyk van Reuk. 
Men vindt ook eene Soort, die uit rood en 

geel. gemengd is , of geheel geel, als het bes- 

te Sandelhout , met ftreepen overlangs, en dit 

komt in-de grootfte Stukken voor, De geele 
Soort rùüikt lieflyk , als zy raauw is, doch in ’% 
branden wordt de andere beter gekeurd. 

„Wy krygen, volgens fommigen, in Europas. Kalambak 
„geen ander Aloë- Hout of Ágallochum ‚ dan Van Aloë Hour. 
deezen Boom , wordende het Echte , dat in | 

Mh e Si 
{1 DEL. HL Sras 

hk. 
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Siam ‘en in China valt, als ook het befte, Ke 
ArpeeL. lambak genaamd uit Cochinchina, door de In- 

Hoorp- 
STUK. 

diaanen in zo veel waarde gehouden, dat zy voor 

het Once twee Oncen Zilver geeven (*), Dat” 
Agel. Houtsis echter niet waar : in Europa zyn driederley 
Boom. 

Soorten van dergelyk Hout bekend, die meest 

in meer of minder Harstachtigheid en fterkte van” 
‘Geur verfchillen. Sommigen willen „ dat het” 
Kalambak- Hout zoude komen uit het binnenfte 
van den zelfden Boom ‚naby den Wortel. Het- 
zelve fmelt , op ’t Vuur gelegd zynde, byne 
als Maftik, verfpreidende tevens een zeer ftere 

ken Geur. Het is van een veel Kruïdiger en’ 
bitterer Smaak dan het gemeene Aloë-Hout „ 
in Siam Kisfina , ook in Japan groeijende, en 

aldaar Kaworiki, dat is de Welriekende Boom: 
genaamd , waar van K AEMPFER een jong 
Boompjg ontvängen hadt, uit het Gebergte „ 
met Bladen als van den Perfikboom , zonder” 

Bloem of Vrugt. De Chineezen werzekerden 
hem, dat deeze Boom in Siam, Cochinchina en 

de aangrenzende Provincie van China „ genaamd 
Junan, op byna ontoeganglyke Rotfen groeide. 
Zy zeiden , „, dat dezelve niet dan door den 
ss Ouderdom zyn welriekende Geur verkreeg , 
‚‚ plaats hebbende in het Harftige Sap , ’twelk , 

9, Als de Boom vergaat en verrot , zekere in- 
> Wendige plekken van het Hout inneemt „ 

» wordende by de Kwasten fterker verdikt door 

‚> Op= 

(*) TrauLerus de Medic, Ofpein. p. zeis 
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ss ophooping. De brokken hier van, Kalam- IL 
hà of Kalambak genaamd , worden tegen. Goud AF rak 

s, opgewoogen : het overige noemt men „ met Hoorp-= 
s, den eigen naam des Booms, Kisfina. En°tP5 
„ deeze verfchillen , naar dat zy Harttiger „51 
‚> ZWarter en zwaarder zyn , als tekenen van 
… meer kragt of deugd , zeer veel in waarde, 
» De eerften komen in Europa; de anderen , 
», wegens de ongemeene duurte ‚ nooit [of zeer 

s, zeldzaam.) Het Werkvolk, dat om dit Hout 

» te zoeken uitgezonden wordt, gaat op zeke- 

2» te tyden, wel gewapend en met Bylen voor= 
…» Zien , inde -Bosfchen , alwaar zy de Stammen 

3, van oude rottige, vermolmde of omgevallen 
„, Boomen , met vecl moeite klooven , neemende 

‘er de Harftige brokken , welken zy ’er in 
aantreffen „ uit, en het eerfíte derzelven aan de 

5, Afgoden , die zy voor hunne befchermers 
houden „ opofferende. De Chineezen beel= 

den ín hunne Kruidboeken deezen Boom af, 

s Als een byfter dikken, mismaakten, half. ver- 

rotten Stam ‚ met een Takje daar aan, dat 

Bladen heeft die veel naar Laurierbladen ge- 
Iyken , doch eenigermaate gevind fchynen te 

>, zyn. Op dergelyke manier en met gevinde 
‚, Bladen , maar met fleurig Loof , wordt. door 
„‚ hun de Sandelboom getekend (*)” 
De agting van het Kalambak-Hout verhaalt 

‘ die 

(+) Aman. exot. p. 904. 

Hh s 
IL, DEEL: Ille STUKe : 
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II. die Autheur in de Oofterfche Landenzo groot 
ÄFDEEL, ge zyn , dat zo Wel aan de Vorftelyke Hóvens 
Hoorp- als by de Grooten van China en Japan, geen 
STUK. _Gastmaal gehouden wordt , of men» verkwist 
gee Hot: veel Gelds vaan het. bewierooken der Vertrek- 

ken met deszelfs Geur „ uit pragt «en -ftaatic, 
Men brandt het door geheel Indie, daar-men 
% heeft, in de Tempels voor de Afgoden. Het 

is zeer Hartíterkende , wanneer.men ’t inwen- 
dig, ’t zy in Poeijer of in Tin@uur, gebruikt 5 

inzonderheid de Olie „ daar van gedettilleerd. 
De Engelfchen hebben het, tegen de Jicht en 

t Podagra , aângepreezen, … Het Aloë - Hout 
komt in verfcheide Winkelmiddelen , volgens 
* Voorfchrift der Arabieren.” In plaats wan ’t 
zelve neetnt men dikwils het gemelde „Agallo- 
ehum of Agel - Hout , volgens den Portugeefchen 
naam Pao d'Agúila of Lignum Aquilë; en an- 
ders ook wel Paradys - Hout getyteld, — Sommie 
gen ‘houden het Kalambak - Hout voor het 4s« 
palathum der Arabieren, waar van ik met ze- 

kerheîd niet kan fpreeken, 

wig. In de Westindiën valt een Soort van Wild 
edo Agel- of Kalambak- Hout, dat ligter en minder 

“_Harstachtig is dan het Aloë - Hout der Apothee- 
ken; van Kleur tit den groenen bruin, zoet en 
fterk van Reuk, bitter van Smaak. Men brengt 
‘het in groote Stukken over 5 doch het wordt 
meest van de Schrynwerkers, Draaijers en der- 

gelyken , tot veelerley fraaije Werkftukken ; 
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inzonderheid om Roozekranfen te maaken ‚ge. 1. 
bezigd. Ron 

Onder de Javaanfche Planten „ die zig in de Hoorp- 
ryke Verzameling van den Heer J. BurMaAn-STYE 
Nus bevinden „ komt een Soort voor , met Gere 
langwerpige gefpicfte Bladen, hebbende een en« 
kelde bloote Aair:van een Voet lang, den Kelk 
driebladig en drie Bloemblaadjes, die langwer: 

pig zyn, als ook drie Meeldraadjes , langer dan 
dezelven ‘en geen Styl : weshalve „ Zo ’er een 

Wyfje by ware , dat daar mede overeenkwam, 
men dezelve voor een nieuwe Soort zou moeten 
houden , zo de Heer N. L. BURMANNUS 

oordeelt. Dewyl echter de Kenmerken van dit 
. Geflagt zyn , geen Kelk noch Bloemkrans te 

hebben, zo fchynt dit wat vreemd, 
Onder de Viermannigen van deeze Klasfe 

gecne Boomen voorkomende, gaa ik tot de 
Vyfmannigen over. 

PrsrTaAectrta. Piftache- Boom. 

De Mannetjes - Boomen, in dit Geflagt , heb- 
ben Katten , met vyfdeelige Kelken en vyf 
Meeldraadjes , zonder Bloemkrans: de Wyfjes- 
Boomen, die van dezelven wat verfchillen , een 

driedeeligen Kelk, zonder Bloemkrans, met drie 
Stylen, draagende een Bolfter- Vrugt met één 

Zaad. 
Vyf Soorten komen in hijeve voor „ als 

volgt. 
Hh pt} | 11) Pis- 

H. DrEL, III, Srum, | 
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IL (1) Piftache- Boom met fomtyds Colen 
AFDEELe 
BE Bladen, 

Haorp= | 
pij Deeze Soort, op Sicilie groeijende , ís aldaar 

en hai door BoccoNe waargenomen en in zyn Werk 
en omftandig befchteeven, Hy noemtze Manne- 
aanfche, tjes Pistache - Boom ‚ met zwartachtige Blas 

den , en by Laukmierd id {taat dezelve 

onder den-naam van Driebladige.. LiNNaus 
merkt aan , dat de Bladen gevind, drievoudig 
en wederom enkeld voorkomen aan den zelfden 
Tak, De enkelde zyn grooter en rondachtig 
ovaal : van de drievoudigen de zydelingfe 
klein, 

u. (2) Piftache-Boom met gevinde en drievou 
WE dige Bladen, die rondachtig zyn. 
frs. À 

Nabon- ‘Ten opzigt van de Bladen verfchilt deeze 
fche. 

niet veel van de voorgaande. SAUVAGES 
merkt aan, dat Z dikwils vyf ronde Vinblaad. 

jes 

(1) Piftacia Foliis fubternatis. Syst, Nat. XII. Gen. riog, 

p. 6s1. Weg. XI. p. 740. Mort. Cliff. 456. ROYEN Lugde 

bat. 78. Sauv. Meth. z19. Piftacium mas , Siculum, folia 

nigricante. Bocc. Mus. II. p. 139, T. 93. Terebinthus, f. 
Piftacia trifolia. TOURN. Jaf?. 580. 

(2) Piftacia Foliis pinnatis ternatisque (uborbiculatis. GRON. 

Or. 313. GOUAN. Monsp. so3. Piftacia Foliis fepius quinatis 

Ec. Sauv. Monsp, 219. Tereh. peregrina Fruêtu majore &c. 

C. B. Pin. 4oo. TOURNrE. Jufl. 579. Ter. Indica major Fruc- 
tu rotundo. J. B. Hif. IL. p. 277. @, Terebinthus major Bi- 

Baciz folio, Los, Adv, 412, 
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jes heeft. By fommige Autheuren vindt men- __ Ile 
ze genoemd Groote Terpenthynboom met Bla- Arn 
den en’ Vrugt als de Piftaches. «De Arabieren HdBs- 

noemenze,, volgens RA u-worr, Botin enSTUK 

„Alborin , groeijende deeze Soort niet alleen 

te- Montpellier , maar ook in Armenie , Mefo- 

potamie en zelfs in Perfie, 

(3) Piftache- Boom met oneven gevinde Bla- Im, 

den , de Winblaadjes ovaalachtig en om-5"* 
gekruld. Indifche, 

Deeze is de echte en van ouds bekende Pi- 
flache- Boom , waar van mooglyk de anderen 
flegts door verandering van Klimaat verbasterd 
zyn. Hy groeit oorfpronglyk in Indie, Perfie, 
Arabie en Syrie, Het moet de Indifche Ter- 
benthynboom van THEOPHRASTUS Zyn. 
Uit Syrie is hy in Italie overgebragt, door L, 
VireErLIius, naderhand Keizer der Romeinen 

geworden „ toen die Afgezant was in dat Wine 
gewest: zo PLiNIus fchryíft. Men vindt ’er 

geheele Bosfchen wan tusfchen Damascus en 

Aleppo - volgens RAuworLF, die verhaalt, 

dat het Boomen zyn , dik van Stam met eene 

Afch. 

C2) Piftacia Folits impari-pinnatis, Foliolis fubovatis res 

eurvis. Aat. Med, 454. GRON. Or. 312. Piftacia pereptina 

Fruêtu racemofo &c. C. B. Pin. 4or. Piftacia. kB: rif. 

J. p. 275. Terebinthus Indica Théophrafti , Piftacia Dioscoridis, 

Log. Adv. 4153. TOURNE, Ju/l. s8o, 

Hh 5 
II, DEEL, Ill, STUKe 
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Afchgraauwe Schors en uitgebreide ‘Takken 
KEDEEL waar aan fraaije ronde Blaadjes (taan, gelyk hy 
Hoorp- 
STUK. 

Piftache- 
Boova, 

Bevrug- 
ting. 

dezelven in Afbeelding brengt,’ Men behoeft 

dan niet te twyfelen Ge het wordt een” taamelyk 
groote Boom , gelyk veele dien ook ; in de;Tui- 
nen van Italie en zelfs van Vrankryk en Duitfch- 
fand, gezien hebben, Het Mannetje is van het 
Wyfje onderfcheiden , doordien het de Bladen 
kleiner , eenigermaate langwerpig en _ flomp 
heeft, dikwils in drie nit den gróenen zwartach- 
tige Blaadjes verdeeld; terwyl in het Wyfje de * 
Bladen grooter , vaster ‚ ronder en gemeenlyk 
vyf -Vinnig zyn, volgens Boccone, die ten 
opzigt van de Bevrugting der Sicitfsanfchen iets. 
aanmerkelyks verhaalt, hetwelk ik op dezelven 

in *t algemeen zal toepasfen. 
ss De Boeren plukken de: Katten van de 

‚Mannetjes Piftache - Boomen „ wanneer dezel- 
ven aan ’t open gaan toe zyn, af, en zetten- 
ze in een Pot met natte Aarde, dien zy han- 
gen aan een Tak van den Wyfies Piftachee 
Boom , laatende dezelven daar blyven tot dat 

„zy. verdorren , op dat het bevrugtend Meel 
zig door den Wind over den geheelen Boom 

» verfpreide. Anderen vergaderen de Manne- 
tjes Bloemen en bewaaren die droog in een 

>, Zakje, fpreidende zelf, wanneer het Wyfje 
+ haare Bloemen opent, het Stuifmeel over den 
>, Boom. Men moet de Mannetjes Bloemen 
„> Afplukken , voor dat zy opengaan, om dat zy 
> anders haar bevrugtend Stof verliezen zouden , 

9) en, 

Fa-S 
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5, En, indien deeze Bevrugting niet gefchiedde, „IL 
; zouden de Boomen misdraagen ; maar, wan- ATDEEL: 
3 neer de Mannetjes- en Wyfjes Boomen digtgoorp- 
s; by elkander ftaan , zo laat men dit Werk aarisTuk. 

3 de Natuur over” (*). | 
De Vrugt , welke deeze Boomen uitleveren , 

is van zeer groot gebruik in de Oofterfche Lan-Fitache- 
den. Men noemtze Piftache- Nooten of Piftasjes , 
en die benâamìng, byha in alle Taalen van Euro. 
pa doorgedrongen , is overeenkomftig met het 

Griekfch woord Pifkakion , dat van het Arabifch 
of Barbaryfch woord Fiftici of Fiftuk afgeleid 
zal zyn. Men noemtze dus ook wel in *t Neer. 
duitfch Fistichen, maar gemeenlyk , even als in 
Franfch , Piftaches , hoewel fommigen ’er ook — 
den naam aan ‘geeven van Pimpernooten. De 
geftalte is byna als die der Hazelnooten , doch 
zy zyn wat langer „en hoekig, aan de eene zyde 
ronder, aan de andere zyde platter, gefpitst en 
geribd, Haar Dop is dubbeld , de buitenfte 

Vliezig dun en broofch , eerst groen dan ros: 
de binnenfte dikker , Houtig en .taay „ glad , 

wit , in de holligheid een bleekgroene Pit be. 

vattende , die vet is , van een _ Olieachtige, 
wat bittere , doch niet onaangenaame Smaak , 
met een rood Huidje bekleed, 

f3 De 

(*) Ze ziet men dat aldaar in ons Wereldsdeel nagenoez 
het zelfde plaats ‘heeft, als in Arabie en Perfie met de Dadel- 

„boomen. Vergelyk het II, DEELS Ie Stuk, van deeze Nat, 
Hiftorie , bladz. 364. 

ML, DEEL. IE, STUS, 
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4 u, De Piftaches worden ligt rans en de zodaní- 
in ee gen, moet men verwerpen. In: Perfie vallen 
Hoorp. kleinere , die veel lekkerder zyn dan de ge- 

STUK __woone. In ’t algemeen geeft deeze Vrugt een 
gifehe goed Voedzel , wordende iu *t Ooften raauw op- 

gezet onder. de Nageregten, Ook bakt men ”’er 
in Italie. Banket en Taarten van, even als van 

Amandelen. … Men teltze onder de Verfterkende 

Geneesmiddelen , die de veelheid van Chyl , 
Melk en Zaadvogten vermeerderen. Zy dienen 
in Borstkwaalen als ook tegen ’t Graveel , door 

de fcherpheid der Vogten te verzagten. Melk- 
dranken worden ’er, ’t zy op zig zelf, of met 
Pynappel- Pitten en Amandelen „ ten dien ein» 
de , van gemaakt , en zy komen in verfcheide 
Samenftelzels der Apotheeken, 

iv. (4) Piftache- Boom met oneven gevinde Bla- 
zEitaia __den, de Vinblaadjes Lancetswys” ovaal. 
thus. de 

Terben- Rr Hier wordt de gewoone Terbenthynboom 
Boom. _ pedoeld, die in de Zuidelyke deelen van Euro- 

pa ‚in Barbarie en in Indie , natuurlyk groeie, De 
Latynfche naam is byna zuiver Griekfch , en 
in andere Taalen van Europa overgenomen. Dus 

noe- 

"_ (4) Piftacia Foliis impari - pinnatis, Foliolis ovato - lanceo- 
latis. Hort. Cliff. 456. Mat. Med. 452. Hort. Ups. 296. 

Roven Lugdbat. 78. SAUV. Monsp. 219. GOUAN. Mlonsp. 
$03. GRON. Orient. 311. Terebinthus vulgaris..C. B. Pin. 

400. TOURNE. Juf?. 579, Terebinthus. CLUS. Hit. I. p. 15. 

Dop. Pempt, 371. Dop. Aruidb. p. 1359. | 
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noemen hem de Franfchen Terebinte, de Duit. IE 

fchers Terpentin, de Engelfchen Turpetine-Tree. ne 

Het is een altyd groene Boom , van grootte Hoor 

alseen Peereboom ‚ met eene dikke, barftige „STUK: 
Afchgraauwe Schors , en uitgebreide Takken A 
waar aan overhoeks gevinde Bladen groeijen , die 
ftyf zyn, van eene langwerpig ovaale figuur. In 

begin van Mey komen aan ’t end der Tak» 
jes Trosfen voort van Pluisachtige Bloemen , 
paarfch van Kleur doch alleen tot bevrugting 
dienende van de Wyfjes- Bloemen, die zig op 

andere Stammen vertoonen, en de Vrugten 

ook Troswyze voortbrengen. Zy zyn ronde 
achtig , byna een Kwartier Duims lang, en 
bevatten in een Vleezige, paarfch- of geelach- 
tige. Schaal , die zuurachtig en famentrekkende 

is, en dikwils ledig , een Mergachtige Pit (*). 
Deeze Boom is inzonderheid vermaard, om retben- 

dat hy de beste Soort van dien Banaslaken. Bal- un ee 
fem, welke van hem den naam draagt , elen 
vert. Ik heb reeds van de Veneetfche Ter- 

benthyn ‚ welke van de Lorkenboomen komt ; van 
die der Dennen of Straatsburgfche , en van de 

gemeene of der Pynboomen, gefproken. Dee- 
ze oirfprongelyke en echte, welke uit den Ter- 

ben- 

(*) Dit volgens TOURNEFORT ? CLUSIUS , welken anderen ge- 

volgd hebben, zegt, dat de Vrugten ryp wordende uit der 

blaauwer groen zyn, van grootte als Genever - Besfen. 

De rypheid of opdrooging maakt smoogiyk alleen dit ver» 
fchil. 

, Deer, IIIe Srum) 
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OH. benthyùboom zelf vloeit „ overtreft alle de gee 
ArDEEL. melden in helderheid , zynde fomtyds geheel 
Hoorp. doorfchynende , doch ook wel wit-, geel. of 
STUK. _blaauwachtig van Kleur, Ook is zy geuriger ; 
' be een mäâr valt niet altoos dun, ja fomtyds zo Harst- 

achtig, dat zy onder ’t wryven tusfchen de Vin- 
geren kruimelt. Gemeenlyk heeft zy de dikte 

van Honig. De Eigenfchappen zyn weel met 
die der andere Soorten overeenkomftig, 

Aan deeze Terbenthyn wordt in ’*t Franfch 
doorgaans de naam van Terebintine de Chin, en 

in * Latyn die van Terebinthina Chia of Cypria, 
dat is Terbenthyn van Chio of Cyprus, om dat 

de beste van die Eilanden kwam, gegeven. Op 
Chio of’ Scio in de Archipel, daar de ‘vermaar- 
de TouanrrorT de Terbenthynboomen , 
van zelf , rondom de Wyngaarden en aan de 
Wegen groeijende vondt, wordt zy vergaderd, 

door in de dikke Boomen met een Byl overs 

dwars te kappen, ‘t welk in de Zomer -ge- 
fchiedt, De Ferbenthyn , die uit de Wonde 
vloeit „ druipt op platte Steenen , welken het 
Landvolk daar onder legt , en dan vergaderen 
zy dezelve mer Stokjes in Flesfchen. Geheel 

Chio levert daar van niet meer dan ongevaar- 
duizend Ponden uit, in Één Saizoen. 

De Hoom- Geene Autheuren , byna , hebben van den 
Bee Terbenthynboom gefproken , zonder gewag te 

maaken van zekere Hoorntjes of Blaasjes, wel- 

ken hy aan de Bladen en Takjes uitgeeft. De 
Kleur van die der Bladen is bleek of paarfch- 

8 ach: 
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achtig ‚ en deeze gelyken wel naar de Blaasjes Ik 

der Olmen : maar fomtyds fpruiten aan de en- hit 
den der Takken langwerpige Kraakbeenige Hoorp- 
Scheedjes, van vier, vyf, zes Duimen of lan- STUK: 

ger, ín verfchillende geftale , die roodachtige, 
en hol zyn, Deeze , zo wel als de Blaasjes „ Bien 
worden, wanneer menze opent , bevonden ze 

kere taaije Stoffe te bevatten , gemengd met 
kleine gewiekte Diertjes en Vuiligheden, Het 
zyn niets anders, zo R ay met reden oordeelt, 

dan zekere Galletjes door het fteeken ván Wes. 

pjes veroirzaakt; hoedanigen men aan weelerley 
Boomen vindt, Immers ’t is zeker, dat deeze 

Blaasjes niet, gelyk aan den Stam der Denne- 
boomen *, de Vergaarplaatfen zyn van het Bals * zie 
famieke Harstachtige Vogt. ke 
De vermaarde KaEMpPFER maakt gewag wite 

van eene Terbenthyn in Perfie vallende, welke Hast. 
veel in gebruik is by de Oofterfche Volken. Zy j 
Íchynrt vergaderd te worden van den echten Tere 
benthynboom, dien hy Wilden Piftache - Boom 
noemt, veel groeijendein de Steenachtige woe- 
fte Berg- Valeijen van dat uitgeftrekte Ryk. Het 
Harftige Vogt , dat overvloedig uit de Scheuren 
wan oude of uit de Wonden van gekwetfte Boos 
men zypelt , verzamelen de Ingezetenen , en; 
hetzelve een weinig gekookt hebbende, gieten 
‚zy het op een Steen, als wanneer het een Wit= 

%e Harst gelykt. Hier van maaken de Vrouwt- 
jes, aan deeze zyde van den Indus-Stroom s 
steeds gebruik , door ze te kaauwen of in de 

Mond EL, DEEL, III, SxUK, | 
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IL” te wentelen ; even als wy dit de Rusfen zelfs 
AFDEEL. in Siberie hebben zien doen met de Gom- Harst 

Hoorp. der Lorkenboomen*, De Tanden, zeggen zy; 

STUK. worden ‘er wit en vast door : het verwekt Ap: 

seer, PELyts en een lieflyken Ademgeur. Men vinde 

#piadz, deeze Witte Harst, alom, in de Winkels van 

400, Drogeryën en Reukwerken , daar te lande , on- 

der den Turkfchen naam Sakkis en den Perfie 

aanfchen Konderwun te koop. 

(5) Piftache- Boom met afgebroken gevindé B 

Piflacia Bladen ‚ de Blaadjes Lancetvormig 
Lentiscus. 

Maftik= : 

boom. Deeze maakt den Mastikhoom uit, die, altoos 

op zig zelf befchreeven , thans ondergefchikt 

wordt aan de Terbenthynboomen. . Hy voert 

den Latynfchen naam Lentiscus „ welke overgeno- 

men is door de Italiaanen en Franfchen ; doch 

de Spanjaarden noemen hem Mata; de Portu- 

geezen Arveira; de Duitfchers en Engelfchen, 
gelyk wy ‚ Maftikboor, De Griekfche naam 

js Schines, welken onze Ridder, in’ vervolg, 

voor een Geflagtnaam van den Peruviaanfchen 

Maftikboom gebruikt heeft. In onderfcheiding 

van denzelven noemt men hem Lentiscus vule 

garis. De natuurlyke Groeyplaats is in de Zuie 

delyke deelen van Europa, aan de Middel- 
land- 

(5) Piftacia Foliig abrupte pinnatis , Foliolis lanceolatis, 

Hort. Cliff. 456. Ups. &c. &e. Lentiscus vulgaris. C. B. Pin. 

399. TOURNF. Juff. 580. Lentiscus. CLUS. Fijt. 1. p. Ide 

pon, Pwapt. 375. Dop. Kruid), p. 136L. 



or Goten dea 

landfche Zee „ als ook cp fommige Eilanden en. Ik 
in Paleftina, ARBEEL, 

Deeze Boom is doorgaans, leerd itig, met Hoorp- 
veele Twygen. uit cenen zelfden Wortel op-STUE 

fchietende , die taay en buigzaam als het Rys Br die 
van Bindwilgen zyn; maar, niet afgefneeden 
wordende en aan zig zelf gelaten, groeit hy tot 
een Boom. van middelmaatige hoogte en blyft 
ook altoos groen. De Bladen gelyken naar die 
van Zoethout , zegt CLustus, doch zyn fiy- 
ver en donker groen, Vinswyze ter wederzyde 

van een Steel geplaatst ‚ zonder oneffen Blad - 

aan ’t end: ’t welk deezen Boom van alle ande- 

ren van dit-Geflagt onderfcheidt. De Reuk is 
aangenaam; de Smaak zuurachtig en famentrek- 
kende, Dergelyke Blaasjes, met Muggetjes of 

Wespjes gevuld, als inde Terbenthynboomen, 
komen ‘er dikwils aan. De Mannelyke Bloemen 
komen niet zo T'rosachtig aan ’t end der Tak- 
ken , maar by Aairtjes of Katjes in de Oxels 

der Bladen voort, zyvnde Vlokkig en paarfch- 
achtig van Kleur, De Vrugten, van grootte als 
Cicers, zyn Besfen , ook Olieachtig , met eene 

witte Pit. In ’t eerst zyn deeze Besfen groen , 
dan worden zy roodachtig paarfch , en ryp zyn 
de geheel zwart, 

Een aanmerkelyke byzonderheid , de Vrust. 
maaking. betreffende , heeft voor eenige Jaaren 
de Gewoone Maftikboom in de Tuin der Ge. 

neeskundigen te Helmftad. uitgeleverd, … Ver. 

dt fcheis 
1, DEEL, II, STe, B 
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Hoorp- 
STUK 

Maftik- 
bocm. 
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van Mannelyke Bloemen voortgebragt : maar, 

na *t jaar 1758, byna jaarlyks ook 'Fweeflagtie 
ge Bloemen en volmaakte wel aanrypende Bes- 

fen. „, Als de Mannelyke Bloemen , naamne- 

„, lyk, verdord waren , openbaarde zig een me- 
nigte van nieuwe Bloemtrosfen „ wier Bloe- 

„ men met hoogroode , glanzige en veel meer 
„ gezwollene Meelknopjes ‚ dan de voorgaan- 

den, voorzien en volftrekt van-beider Kunne 

‚, waren, Haar eigen Kelk, die groen en zeer 

klein was, in vyven verdeeld , bevatte, zon- 

, der Bloemblaadjes , vyf of zes groene zeer 
9, korte Draadjes, kleiner dan de Meelknopjes. 
„> In ’t midden der Draadjes , of ep den bo- 
9, dem van den Kelk , bevondt zig een groen- 
„> Eyvormig Vrugtbeginzel , waar uit drie groee 

„ ne omgeboogene Stylen. voortkwamen ‚ met 
s, even zo veel Stekelige roodachtige Stempels. 
> De Bloemen verdwynende kwam hier en daar 
„ een volmaakte Bezie te voorfchyn , die groen- 
„, tood en glanzig was ; als de Boom in ’*t Wine 

; terhuis was overgebragt , in de Winter „ einde= 
s, lyk tot haare rypheid komende. In een fial. 
;, bladige Lentiscus , met kleiner en bleeker 
‚‚ Bladen, die te vooren ook niet dan Manne- 

» Iyke Bloemen gegeven hadt, waren eenige 
9 Jaaren herwaards ook Mannelyke en Vrouwe- 
» Iyke ondereen, of Tweeflagtige , gelyk de zo 
„ even gemelden „ verfcheenen , na welken aan 

» dit 
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»s dit Boompje zig ; in het Winterhuis , cok II, 
5 ettelyke zodanige Besfen vertoonden (*).” hes ms 
— Het Hout is» zo wel als dat van den Ter- Hoorne 
benthynboom , hard en duurzaam ; maar de Ma-STUKe 

flik is eigenlyk hetgene , waarom deze Boomen pe Mas 
gehouden en zorgvuldig gehavend worden, Som-tik- 
migen willen, dat zy die Stoffe ook in Provence 
uitzweeten zouden 5 doch het gedagte Eiland 
Chio of Scio, in de Archipel, is de Verzamele 
plaats van deeze Drogetye , en van daar komt 
de meefte , die men in Europa gebruikt. De 
Groote Heer cigent zig „ als cene Jaarlykfe 
Schatting, van de Ingezetenen des Eilands twee- 

honderdtagtig Kasfen Maftik toe , welke te fa- 
men by de honderdduizend Ponden weegen (+). 
Dit maakt , dat men ‘er de Maftikboomen niet 

minder zorgvuldig oppast, dan in Vrankryk den 
Wynftok , zo BrrroNrus aanmerkt, De 
Inzameling gefchiedt door in de Herfst Infnye 
dingen te maaken in de Stammen der Boomen „ 
waar na het Harftige Sap daar uit zypelt, en 
tot kleine Klontjes ftolt , gelyk de Mattik is „ 
die wy- bekomen. Men maakt ’er, gelyk be= 

kend is , Hoofdpleifters van , en voor ’t overi« 

ge komt zy in veele zo uit- als inwendige Wins 
mide 

…€*) Faam. Hort. Helmftad. 1753. p. 433, 434- 

(f) Volgens de vertaalde Reizen van TOURNEFORT zou de 

Inhoud. dier Kasfen wel drie of viermaal zo veel zyn; doch 

my dunkt, dat een Kas van vier of vyfhonderd Pond al een 

taamelyke zwaarte heeft. 

iT g 
ÏL, DEE, u STUK» 
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_ U. kelmiddelen , inzonderheid in Zalven en Lini- 
REDER menten. Op zig zelf kan zy ook dienen tot 
HoorD- verfterking van de Ingewanden en verzagting van 

akan ‚‚„ cherpheden der Vogten. De Turken maaken 

Baat 5 veel gebruik van Mastik te kaauwen tot een 

frisfchen Adem en verfterking van het Tand- 

vleefch. De Vrouwen in ’t Serrail hebben ge- 

duurig Greintjes Maftik in de Mond, Tot 
Reukwerken wordt deeze Droogery ook wel 
gebezigd. 

_— De Maftikboom heeft in zyn geheel eene 
famentrekkende hoedanigheid , welke zig meest 
openbaart in het Houc , dat derhalve ook als 
een Geneesmiddel , ja als onwaardeerlyk , aan- 
gepreezen is, tegen de Jicht, den Steen en by- 

na alle Ongemakken, die uit een zwakke Maag 
of fcherpheid der Vogten ontftaan (*). De 
Tandeftookers van Maftikboom - Takjes, zouden 
tot verfterking van het Tandvleefch dienen. De 

Olle uit de Vrugten geperst is zekerlyk goed 
in uitzakkingen van het Fondament. 

ZANTHOXYLUM, Tandpyn-Boom. 

_ Het Mannetje , in dit Geflagt, heeft geen 

Bloemkrans ‚ maar een Kelk die in vyven ver- 

“deeld is, zo wel alshet Wyfje: maar dit heeft 
vyf Stampers in haar Kelk en de Vrugt beftaat 
uit vyf eenzaadige Huisjes. 

‘Twee 

(*) Eph. Nat, Cur. Dec, III, Aan 9 & ze 
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Twee Soorten komen ’er in voor, waar van, Ik 
ì ; | ne FDEEL. de eerfte Boom-, de andere Heefterachtig is, zoonp. 

als XX. 
STUK. 

(1) Tandpynboom met gevinde Bladen. 7 
Zantboxy= 
Lum Clava De ‘Geflagtnaam „ welke Geel - Hout beteS 

kent , zal van de Kleur des Houts af komftig Hereules- 
Boom 

zyn 5 dewyl hem die van Barbados de Groote 
geele Hercules- Boom noemen, volgens Pru- 

KENETIUS, LiNNsus hadt dat woord te 
vooren als een bynaam gebruikt, voor den Stok- 
vifchhout - Boom , die dus ook genoemd was (*). 
Ik vind echter niets , dat tot verklaaring van 
het een of andere ftrekt by CateEsBy, die 
zeet, dat men in Westindie hem den Tand. 
pynboom tytelt , om dat de Inwooners ‘er daar 
tegen gebruik van maaken, Of zy daar toe de 
‘Doorens neemen , die aan de Takken groei- 
jen ‚ dan iets anders , zegt hy niet. De Blae 

den waren van Geur als Oranje- Bladen. en , 
zo wel als de Zaaden en Schors, Kruiderig „ 
heet en famentrekkende, Het 

(1) Zanthoxylum Foliis pinnatis. Syst. Naer. XII. Gen. rrog. 
p. 652. Veg. XIII. p. 741. Zanthoxylum. Hort. Clif. 487. 

BROWN. Jam. 189. Amen. Acad. II. p. 16. Zantoxy- 

lum fpinofum Lentisci longioribus foliis &c. CATESB. Car, 

1. p. 26. T. 26. Fagara Fraxini folio, DUHAM. Arbr, I. p. 
Seoel, 97. 

(*) Morus Zanthoxylum. Syst. Nat. X. p. 1266. Zie SAC- 

QUIN Amer, Hit. p. 247. Hy is hier voor, bladz, 2388, bes. 

fchreeven. 

Ii-3 
1d, DEEL, III, STUKe 
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Ne, Het is volgens dien Autheur «een Boom, 

en welke zelden meer dan zestien Voeten hoog 
Hoorp- wordt , den Stam een Voet dik hebbende, en 

STUK. __op eene zonderlinge wyze bezet met dikke pun» 
pes tige Doornen. De Bladen, anders wel wat 

paar die der Olmen gelykende, maar fcheef , 
ftaan by paaten aan zekere Steelen, met een 

oneffen Blad aan ’t end. De Bloemen komen 
Troswyze voort, en beflaan uit vyf Blaadjes, 
hebbende ook vyf Meeldraadjes met roode 
Knopjes , en op ieder Bloem volgt een rond 
groen Zaadhuisje met vier glanzige zwarte 
Zaadkorrels. 

Dit verfchilt niet minder van de opgegevene 

Kenmerken , dan de Waatneeming van ‘den 

Heer CLAYTON, die in deeze Soort den 

Kelk in vyven gedeeld , zeer klein en gekleurd, 

vyf ovaale Bloemblaadjes en vyf Meeldraadjes 

van de zelfde langte: twee ronde famenklceven- 

de Vrugtbeginzels , met zeer kleine Styltjes en 

fpitfe Stempels , vondt. BrowNEs integen- 

deel, heeft ’er een vyftandige Kelk, een Bloem. 

krans in vyven gedeeld, met Schulpswyze pun- 

tens vvf Meeldraadjes, geen Stylen, vyf Stem- 

pels en ecn Vrugt van vyf Befiën aan waargee 

nomen; zo LINN ZEUS meldt : maar zoude dit 

„zie cheok de Boomachtige Aralia * die van de En- 

u. sro sgelfchen, zo wel als deeze, Toot - Ash- Tree of 

EA 25 prickley … Ash, dat is Gedoornde Esfcheboom, 

genoemd werdt, kunnen zyn. Men geeft aan 

den tegenwoordigen, die Bladen als van pn 
mia 



die van % Paapen- Mutfen Hout heeft, vol. ÂFPE 

D 1 orx 1 A, „503 

Maftikboom „ doch langer, en Zaadhuisjes, als ___H. 
FDECLe 

gens CLAYTON ; ook wel den naam van the Hoorn. 
Pellitory. STK 

II. (2) Zanthoxylam met drie Bladen op een BE 
vteel, lum trifo- 

diatums. 
Driebladie 

Dit Gewas is door den Heer OsBECcK in ge. 
China waargenomen. Het was een Heefter,, 
die onder ’t Grondftuk en aan de punt van ies 

der Bladfteeltje een krommen Doorn hadt, De 
_ Bladen waren enkeld , drievoudig , aan de Bloe. 

men drie , uit ftomp ovaale Blaadjes famengee 
fteld, De Bloemfteeltjes droegen een enkeld 
half Klootrond Zonnefchermpje. De Bloemen 

hadden drie Stylen of Stampers, geen vyf, ge- 
Iyk tot de Kenmerken behoort , en van de Twee- 
huizigheid wordt ook niet gefproken, 

AsTRONIUM, Sterreboom, 

De Mannetjes zo wel als de Wyfjes, in 
dit Geflagt, hebben de Bloem en Kelk, beiden, 
vyfbladig : de eerften vyf Meeldraadjes, in de 
Bloem , de laacften drie Stylen , en brengen 
woort een enkel Zaad, 

/ 

De 

(2) Zanthexylam Foliis ternatis. Syst, Nat, XII. Peg. 
4 

li 4 
V, DerL, UI, STuKe 
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Ge De eenigfte Soort Cr) is door den Heer: 

À Poeke TACQUIN in de Bosfchen by Karthagena in 
Heotg de Westindiën waargenomen , bloeijende in 
STUK, _ Mey en Juny, en in July Vrugtdraagende. Het 
Afrronium iS een regtopftaande Boom, van twaalf tot der- 
graveolens.tig Voeten hoog, geheel vol van een Lymerig , 
stinkende. 

Terbenthynachtig Sap , van een onaangenaame 
walgelyke Reuk , helder , doch in het Zaad 
Melkwit. Na het afvallen der Vrugten in het 
Wvyfje en der Bloemen in het Mannetje, geeft 

dezelve nieuwe Takken uit, welke verfierd Zyn 

met Vinbladen van drie paaren en een oneffen 

Blad, die langwerpig ovaal zyn , gefpitst , ef. 
fenrandig of gekarteld , glad , geaderd , drie 
Duimen lang. Aan de enden der Takken ko- 
men „ hier en daar , in de Mannetjes - Boo- 
mer, losfe Pluimen of Aairen voort, van kleie 
ne Bloempjes , die rood zyn, met Kelk en 
Blaadjes als gezegd is , hebbende vyf Meet 

draadjes, met langwerpige opleggende Knopjes 

en vyf kleine rondachtige Honigkliertjes in 
midden van de Bloem. Het Vrugtbeginzel der 
Bloemen ‘in de Wyfjes- Boomen , wordt een 
enkeld Eyvormig Melkgeevend Zaad, dat eerst 

beflooten was in de Bladen van de Kelk, doch 

‘welke zig door de rypwording openen tot een 
Ster van drie Kwartier Duims middellyn , waar 
van de Boom den naam heeft. De Bloemplui- 

men 

(Cr) Aftronium. Syst. Nat. XII. Gen. trim. pag. 652. Ves, 

EI. p. 741: JAcQ, Amer, Hf, p. zor, T, 18r. £. 96, 
* 



SEEN 

she RAC veld a al ar Sos 

men zyn in het Mannetje een half Voet, In het, IL 

Wyfje anderhalf Voet lang , en zwartachtig van ct 

Kleur. HoorD- 
STUKe 

C AN AR I UM, Kanarie- Boom. 

In dit Geflagt hebben de Mannetjes zo wel 
als de Wyfjes- Boomen een tweebladige Kelk 
en een driebladige Bloem: de eerften met vyf 

Meeldraadjes , de laatften met een ongefteelden 
Stempel en de Vrugt is eene driekantige Steen: 

in een Bolfter begreepen „en van binnen. een 
eetbaare Kern bevattende. 

Hier van maakt de eenigfte Soort (1) de in  1I. 
Oostindie , wegens de zo bekende Vrugt, a 

naam van Gemeene voerende , Kanarie » Boom Gemene. 
uit. RumrPrHrius merkt aan , dat hy mede 
een is van de Boomen, waar van de Inlanders 

in Oostindie hunnen dagelykfen Kost hebben, 
gelyk van de Kokosnooten, Sagoe- en derge- 
Iyke Boomen; in het Eerfte Stuk van dit Twee. 

de Deel befchreeven, En, hoewel deeze geens- 

zins tot de Palmboomen behoort, zo krygt hy 

doch een aanzienlyke hoogte. Hy heeft een 
regten Stam , met eene witachtige Schors en 
uitgebreide lakken, gelyk een Eikeboom , doch 
aan welken veel kromme geknobbelde Takjes 

ftaan , 

(1) Canarium. Syst. Nat, XII. Gen. r28r, p. 652. Veg, 
XIIL. p. 741. RUMPH. Amb, II. p. 145, T. 47. 

li 5 
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ftaan , en deeze geeven de-Bladen of liever 
ÂFDEELe Bladfteelen der Vinbladen uit. Aan den oirfprong 
Eide 
STUKe 

Zanarie- 
Boons. 

deezer Bladfteelen zyn dubbelde Stoppeltjes of 
‚ driekantige Blaadjes, aan de kanten diep Zaags- 

wyze getand, welke als twee Lippen den oir- 
fprong van deeze Bladfteelen omvatten, en dit 
iseen byzonder Kenmerk der Kanarie - Boomen, 
Aan ieder zulken Bladfteel ftaan drie , vier of 

vyf paar Bladen , gemeenlyk een Span lang en 
‘tuim een Hand breed, met een oneffen Blad aan 

end. De figuur deezer Bladen is ovaalachtig 
‘met een Punt. Aan oude Boomen zyn zy wat 
kleiner, met geele Aderen , en de middelfte Rib 

_ Joopt alsdan niet regt door het Blad, De Kleur 
is zwartachtig of -donker groen, en zy geeven, 
in de Handen gewreeven zynde, ‘een 'Harstach- 
tigen Reuk, De Boom madkt ‘een hooge 
digte Kroon, die zig van verre zwart vertoont, 

Men vindt ‘er Mannetie en Wyfje van , waar 

van ‘het eerfte grooter en meer uitgefpreide 

Bloemtrosfen aan ’t end ‘der Takken ‘heeft, dan 
het Wiyfje. In ’t eerst 'beftaan dezelven uit 
‘groene Knopjes , tusfchen twee Blaadjes , als 

jn een Kelk , vervat , en deeze openen zig 
met drie Blaadjes , welke uit den rand voort- 

komen van ‘een Kroesachtig Honigbakje. Hier 
in heeft het Mannetje vyf Meeldraadjes, het 
Wyfje het Vrugtbeginzel met een Stempel ge- 
kroond, De Bloemen zyn van een flappen , 
doch niet onaangenaamen Reuk, De Vrugten 

zitten ook by Trosfen , twee of drie aan één 
ftcel- 
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Steeltje, Zy gelyken, wanneer zy ryp wore IL _ 
den, veel naar lange blaauwe Pruimen , dewylAFDEEL, 
haar Bolfter , die omtrent een Stroobreed dik Hoorp=- 

is, alsdan uit den blaauwen zwartachtig wordt, STUK 
Daar binnen is vervat een driekantige Steen, „Aanarie 
die de Pit bevat, welke van zo veel gebruik 
is in Oostindie, ten minfte , als in Europa de 

Ockernooten of Karftengen, 
Naar de figuur en grootte van deeze Steenen 

of Nooten, onderfcheidt men vierderley Soor- 
ten van Tamme Kanarie - Boemen. Daar zyn, 

naamelyk , groote en kleine, en van die beiden 
lange en ronde ‘Kanaries. Van de groote 
lange zyn de Vrugten of Pruimen fchaars drie 
Vingerbreedten lang en een Duim dik. De 
groote ronde zyn byna rond: de kleine lange 
kan men best by Amandelen , en de kleine 
ronde by Hazelnooten vergelyken. De Pit, 
in alle deeze Nooten, gelykt in zelf{tandigheid 
en kleur naar beiden, hebbende ook een rood 
Velletje: maar, terwyl de Amandelen en Nooe 
ten zig flegts in twee helften fcheiden , vere 

deelt de Kanarie-Pit zig ältoos, natuurlyk , 
in zevenen , als -zy verfch gefchild wordt of 
gepeld. In de drooge blyven die ftukken 
aan malkander, en dan maakt de Pit in ’t klein 

de vertooning van een Chineefch, in zyn Rok 

met lange Mouwen wandelende , van agteren 
gezien, Men heeft de bekende Hoorentjes , 
die Kanaritjes genoemd worden , om dat zy 

| naar 
II, DEEL: Ill, STUKe 
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U. naar zulke gefchilde Pitten gelyken, dien naam 
nie gegeven CO Ar A. 

Hoorn: Men kan deeze Pitten raauw-. uit de hand 
STUK. _eeten, waar toe de kleinen beter dan de groo- 
Ceraik en zyn. Dus dienen zy tot Leeftogt van een 

Kanates. groot gedeelte’der Inwooneren van de Oost- 
indifche Eilanden, zelfs tot op Nova Guinea 
en het Papous- Land ; komende overal deeze 
Boomen, ’t zy door Menfchen of door Voge. 
len gezaaid, aldaar voort. Menigvuldig worden 

zy in de Bolfters gelaten en gerookt „om ‘er 
altoos een genoegzaamen Voorraad van te heb- 

ben 5 doch, deeze gerookten dienen niet om 
raauw te eeten : men perst ’er Olie uit, even 
als uit de Amandelen in Europa ; wordende , als 

zy verfch is, liefiyker geacht dan de Klappus- 

of Kokernooten - Olie, Van zulke Pitten , ’t 

zy voor of na dat ’er de Olie uit geperst is, 
bereidt men een foort. van Amandelbrood , 

Bangea genaamd ; dat Stokken zyn van om= 
trent een Elle lang en een- Duim dik, by de 
Indiaanen zeer in achting, ‘doch by de Euro. 

peaanen , en wegens den Smaak en! wegens de 

hardheid om te verteeren , ‘niet gewild : hoewel 
de Kanaries op zig zelf, even als by ons de A- 
mandelen , te Batavia en elders op Tafel gezet 
worden onder de Nagerechten , en men zalze 

er , in de eerfte opflag , wanneer zy uit den 
| Dop 

{*) Zie ’tI, DEFLS XVI. STUK van deeze Naeuurlyhe Fis 

zoris , blade. 253. 
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Dop zyn , niet licht van onderfcheiden. Ook Hs 

wordt ter van de verfche Kanaries wel Suiker- En 

gebak en Banket gemaakt , dat het Europifche Hoorps 

niet nageeft. gen 
De Kanarie- Boomen zyn Harstachtig en geese Welie 

ven ; als zy oud worden , een foort van Terben- Erde 

thyn; die tot kleine Klontertjes ftolt „ gelyk de njst en 
Kamfer , doch wit en taay blyft als Ongel, Zy 
is zo fterk van Reuk, dat zy, in een Kamer 
leggende , dikwils Hoofdpyn maakt. De In= 
landers gebruikenze tot het maaken van Kaar- 

fen, die onder ’t branden ook een fterke Lucht 

verfpreiden. Men krygtze niet dan van oude 

dls ook vaa de in ’t wilde groeijende Kanaric- 
Boomen , die eenigermaate van de T'ammen vere 

fchillen en veel Harstachtiger zyn. Onze Natie 

heeft, by gebrek , van de Stanmmen dier Boo- 
men wel gebruik gemaakt tot Scheeps - Masten. 
Zy groeijen meest in ’t Gebergte, en draagen 
op den Stam zeer veele Bygewasfen , uit het 

Zaad, dat ’er de Vogels op hebben laaten val 

len , gefprooten. Voorts komen ’er van deeze 

Wilde Kanarie - Boomen aanmerkelyke Ver 
fcheidenheden voor, allen wegens de gedagte 
Harst aanmerkelyk , die in eenigen zo welrie- 

kend is, dat menze voor Gom Elemni , Caran- 
na, of dergelyken zoude houden, indien men 

niet wist , dat die uit Amerika afkomftig wa. 

ren, Aan eene Soort derzelven , in ’t byzonder, 
geeft RuMrurius den naam van Welriekende 

Kanarie - Boom , en merkt aan , dat deeze wet 

Weis 
IL, DEEL III, STUK 
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Arni weinig Harst geeft , doch dat daar uit overvloe- 
dig een Thraan dre of Olie , welke dem 

Floorn- Geur byna van den Westindifchen. Balfem Co= 
A payve of Liquidambar heeft. Ondertusfchen. 
Beo. leveren alle deeze Wilde Kanarie - Boomen niet 

dan kleine Vrugten of Nooten , met voor de 
Menfchen naauwlyks eetbaare of te geringe Pice 

ten. - 

Ad 

ANTYDEs MA, Vlafchboom, 

Een Vyfbladige Kelk , zonder Bloemkrans , 
geeft in de Mannetjes- Boomen , van dit Gee 
flagt , vyf Meeldraadjes uit „ met gefpleeten. 

Meelknopjes , en in de Wvyfjes- Boomen be- 
vat dezelve vyf Stempels; wordende de. Vat 
eene Cylindrifche eenzaadige Bezie, 

L Maar. ééne Soort is hier van bekend (z) » 
Sne elke den bynaam van Tegengiftige wegens de 
Reieneik hoedanigheid „ daar aan toegefchreeven , voert. 
tige. PruKeNETIius heeft dezelve Indifche Boom, 

met ovaale Bladen, die veele Bloempjes in Aai- 
ren op de toppen der Takjes gefchikt en Besfen 
draagt , getyteld, Her is de Noelitali van den 
Malabaarfen Kruidhof , dien de Hollanders 

Vlafch- 

(1) Antidesma. Syst. Nat. XII. Gen. rri8. p. 6s2. Veg. 

XIII. p. 74e Flor. Zeyl. 357. Arbor Indica &c. PLUK. Amalih. 

22. T. 339. f. 1. Berberi fimilis Arbor &c. HERM. Herb. 

Noelitali. Hors. Mal. IV. p. 19. T. 56e RAF. FEf?. iórs. 

Antidesma Spicis geminis. BURM. Zeyl, p. 22. T. zo. BWRM. 
Fl. Ind. pe 31ae 
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Vlafchboom of Vlafch-Hout, en de Portugee- , le 

Zen Cordueira heeten, om dat men aldaar van hi Ee of 

den Bast, even als van Vlafch of Hennip , Hoorp- 

Draad, Garen of Touwen draait. In ’t Kruid=STURe 

boek van HERMANNUs komt hy voor, on- EN Kk 

der den naam van Boom, die Besfen draagt als 

Berberisfen , en deeze worden in die Landen 

tot verfnapering gegeten. De Griekfche Ge- 

flagtnaam. is daar van afkomftig, dat de. Bladen 
een Geneesmiddel zouden zyn tegen de gevole 
gen van den Vergiftigen Beet van fommige Slan- 
gen. De Hoogleeraar J. BuRMANNUS heeft 
van den Ceylonfchen , Antidesma met dubbelde 

Aaîren getyteld , de Afbeelding gegeven „en 
oordeelt, dat ook de Tsjeriam-Cottam van Ma- 
labar, die men aldaar Lysbesfen noemt, zo wel 
als zyn Ed. Witte Aalbesfen - Boom van Geylon.„ 
daar toe behooren, 
De eerstgemelde is een Boom. van middelbaa- 

re grootte , den Stam taamelyk dik hebbende 
met een Afchgraauwe Schors en veele groene 
Takjes. De Bladen zyn langwerpig rond, met 
een Punt en. gelyken naar Oranje- of liever 
naar Citroenbooms- Bladen , dik „ glad, donker 
groen » glanzig , zonder Reuk of Smaak, De 
Bloempjes , die Aairswyze aan dunne Steeltjes 

voortkomen „ hebben drie kleine Meeldraadjes, 
waar op Cylindrifche roodachtige Besfen vol- 
gen, als Berberisfen, De Boom is altyd. groen, - 

en blyft dikwils zeventig Jaaren vrugtbaar. De 
Fsjeriam-Cottam is een laag Boompje „ dat 

der- 



Hoorp- 
STUK, 

VWlajch- 
boons. 
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dergelyke Besfen draagt, zynde’de. Bladen vant 
eene famentrekkende hoedanigheid, In dit ale, 
les vind ik van geen Tweehuizigheid gewag. 

gemaakt ‚zo min als in de befchryvingen van. 
den Heer BuRMANNUS, die ook drie Meel= 

draadjes toefchryft aan deezen Boom. 

Porurus. Popelier. 

De Agtmahnigen onder de Tweehuizige Plant- 

gewasfen leveren maar één Geflagt van Boomen 
uit 5 naamelyk dit , waar van de overige Ken- 
merken daarin beftaan „dat zy Katten draagen, 
famengeèfteld uit Bloempjes , wier Kelk een ge- 
fcheurd Plaatje is, met eene Tolachtige, fchee- 

ve, onverdeelde Bloemkrans , die in de Wyfjes 
eenen in vieren gedeelden Stempel heeft , en het 

Vrugtbeginzel wordt een tweehokkig Zaadhuisje , 
met veele gepluisde Zaadjes bezwangerd. 

In dit Geflagt komen vyf Soorten voor, waar 
van drie in Europa huisvesten , de anderen in 
Noord - Amerika. 

(1) Popelier met rondachtige , Tandswys’ ge — 
hoekte , van onderen Wollige Bladen. 

Bà Dee. 

( Ei) Populus Foliis fubrotundis dentato - angulatis fubtux 
tomentofis. Syst, Nat, XII. Gen. 1123. p. 656. Weg. XIII. P. 

74s. Hort. Clif. 460. Fl. Suec, 820 , 91o. ROYEN Zugdbar. 

82. HALL. Helv.-156. GMrEL. Sip. 1e p. 151. DALIB. Pa- 

ris. 302. Populus alba majotibus foliis, C. B. Pin. 429. Po- 

pulus alba Dop, Pempt, 835. 
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PD észe voert gemeenlyk den naam van Witte IL _ 

Popelier of Abeelboom, Hy groeit door geheel ae be 
Europa, gaarn op vogtige, doch kan zig ook Honni 
behelpen met drooge Zandgronden, In Duitfch- STUK: 
land noemt men hem Alberbaum of Weisf Po- 
pelweyden: in Sweeden Poppeltraod „in Engeland 

‘Poplar of Abele-tree , in Bohemen Topel , in 
Italie Popolo bianco, in Vrankryk Peuplier blanc , 
dat is, Witte Popelier, Zo algemeen is deeze 
niet, als de zwarte, en in Sweeden fchynt hy 
van buiten ingebragt te zyn: doch men vindt 

hem overvloedig in fommige deelen van Sibe= 
rie, alwaar hy klein van Bladen en laag 
van Gewas. voorkomt , gelyk in onze Dui- 

__nene 
De Abeelen zyn in ’t groeijen zeer gewillig s 

en worden daarom dikwils geplant tot befchut= 
tinge van Hoven , Boomgaarden en andere Flan- 

_tagiën , voor den Wind. Sommigen merken 
evenwel aan, dat zy ligt omwaaijen, doch ’ is 
zeker ‚dat zv ook wel den fterkften Wind vere 
duuren kunnen , mids zy in de jongheid eenige 
‘befchutting hebben ; wordende , door den tyd, 

zeer hooge Boomen. In ’t eerst is de Schors 

wit en effen, dech in de ouderdom vol fcheu-= 

tenen bruins gelyk gewoönlyk. In de jonge 

Boomen is het Blad ronder, en. minder getand, 
‘dan in oude Boomen, die ’t zelve zeer hoekig 
hebben, en naar Wyngaardblader eenigermaate 
gelykende. De Wortelen fpreiden meest zyslee 
waards ‚ en gaan niet diep in den Grond, De 

Kk Blas 
ile DEELe III, STUK» 
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Ï. Bladen, van boven zwartachtig of donker groen 5 
ÄrpeeL. - . . xx. en van onderen Wollig wit , geeven aan dit 
Hoorp- Boomgewas eene zonderlinge fraaije vertooning. 

STUK, De Katten zyn in ’t eerst paarfchachtig en 
Phak worden door ’t bloeijen wit, gelyk zy ook „ 

wegens het Wollige pluis der Zaaden, in de 
Wyfjes zig geheel wit voordoen. 
Men houdt de Abeelen , wat het gebruik 

aangaat, voor de flegtften, byna, onder die van 

dit Geflagt niet alleen , maar ook onder het gros 
der Boomen. Zyne Bladen, evenwel , of lie- 

ver de Knoppen, geftampt en met Honig opge- 
ftreeken , zouden het Gezigt verfterken, en de 
Schors of Bast, in Afkookzel gebruikt, tegen 
de Jicht en pynlyk Wateren van dienst zyn, 
Het Hout ook , hoe onbekwaam tot Timnmerae 
giën , om dat het zo ligt vermolmt , is niettemin , 
wegens zyne witheid en zagtdraadigheid, by de 
Beeldfnyders in gebruik, tot Lyften van Schil- 
deryën : men maakt ’er Rolftokken van, voor 
de Pafteybakkers , en Kapblokken voor de 
Vleefchhouwers 3 ook Spinetpoppen en Wip- 

pertjes in de Snaarentuigen, Laadjes en Doo- 
zen worden ’er veel van vervaardigd, 

TL, (2) Popelier met rondachtige!, Tandswys ges 

Popslus hoekte „ wederzyds gladde Bladen. 
Ereyzula. Dee- 
Ratelaar, : 

C2) Populus Foliis fubrotundis, dentato - angulatis ‚ utrim- 

que glabris. Hors. Cliff. &c. êc. utfupra. Populus tremula. 

C. B. Pin, 429. Populus Lybica, Dop, Pempt, 836, TOURNE, 

dnf. s9a, 
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Deeze voert gemeenlyk den naam van Ra-_ Il. 
felaar of trillende Popelier, wegens de geduu- AFDEEL, 

rige trilling en rammeling zyner Bladen tegen Hoorp- 
elkander, door den minften Wind. In ’tFranfchSTUE- 

geeft men 'er, om die reden , den naam vanynt” 
Fremble aan; in Duitfchland dien van Sútterpap- 

pel; -doch daar is de gemeene naam Asp of Es- 

Pen, gelyk men hem zelfs ook in Engeland en 
in Sweeden Asp noemt, in Lapland Supp. In 
Nederland wordt hy insgelyks Espenboom gè- : 
heten. 
Hy is wry wat gemeener dan de Witte Po- 

pelier , doch groeit ook zo hoog niet. In 
Switzerland vindt men hem overal in Haagen; 
Kreupelbofch en Bosfchagiën, fchryft de Heer 

Harrer. In Engeland is hy, volgens Rav 3 
de gemeenfte van alle de drie Soorten, komende 
weel onder de Berken voor. Doktor Scoro- 
Lr vondt hem omftreeks Idria menigvuldig, Het 
zelfde kan men zeggen van Duitfchland, zo 
aan- den Ryn, als op de Eilandjes in den Do. 
nau, en elders. In Sweeden is hy zeer gemeen, 
Hy komt in onze Provinciën , van Gelderland en 
Overysfel , voor; als ook in ct Haagfche Bofch 
en op andere plaatfen. 
Men wil, dat het de Lybifche Popelier van 

PrLiNius zoude zyn. Ín gedaante komt hy 
met den Zwarten meer dan met den Witten 

overeen. De Bladen zyn ronder en harder , 
aan beide zyden glad, groenachtig van Kleur, 

Kk a | en 
ir. DEEL, III, STUKe 

\ 
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en hebben veel langer Steelen dan in de ane. 

dere Soorten 5 ’t welk maakt, dat zy , droog 

zynde, door den Wind fterk rammelen of een 
ratelend Geluid flaan. Men vindtze fomtyds, 
aan de kanten, als met groote hoeken uitge- 
gulpt. Ook is *t in deeze Soort, dat de Blad- 

fteelen wel eens geknobbeld voorkomen; ’- 
welk de Populus nodofa van WEINMANN zal 
zyn. De Bloemkatten komen met die van den 

voorgaanden overeen. De Knoppen geeven, 
als zy in de Hand gewreeven worden , een aan- 
genaamen Geur. 

„, In geheel Siberie, zegt de Heer GMELIN, 
„is dit Geboomte zeer gemeen , wordende 
„ deszelfs Afch de allerbefte gerekend te zyn 
, om Zeep te maaken, Volgens ’t verhaal 
‚> van STELLERUS gebruiken die van Irkut 
5, het Afkookzel van den Bast tegen * Scheurs 
‚, buik en de Venus-Ziekte: ’* welke, zo ik 
‚‚ hoor , ook gefchiedt op andere plaatfen. Byna 
, aan alle Bladfteeltjes hangt een blaauwachtig 
„, Lighaam, dat naar een Bezie gelykt.” 

Het Hout van deezen Boom, dat insgelyks 
zagt en wit is ‚ wordt van de Draaijers bemind. 
Men maakt ’er Schaatfen van, om de ligtheid, 
en het dient tot Beeldfnyders Werk , volgens 
Rav. Hier te lande worden de Jukken der 

Melkboeren van Espenhout vervaardigde 

5) Pos 



Pin. 429. DOp. Pempt, 836. 

En BL OE GR TOA, S17 

(3) Popelier met driehoekige, gefpitfte,gekar=- _n. 
telde Bladen. bed 

Hoorp- 
Deeze wordt door den bynaam van Zwartensrur. 

Popelier van den voorigen onderfcheiden; hoe- ur. 
GE „Populus 

wel men hem op zig zelf alleen Popelier- ofia. 
Zwarte Peppelboom , in ons Land , tytelt , gelyk der Sten 

_ Duitfchers hem Pappelbaum heeten. « De Fran- 

fchen noemen hem Peuplier noir, de Enge!- 
fchen black Poplar- Tree , de Spaanfchen Alamo 
zigrilho. In Sweeden is zyn naam Flugiraod, 
in Karniolie Zugned of Tekitza, Hy is taames 
Iyk gemeen in geheel Europa , doch fchynt 
meer de gemaatigde Lugtftreek te beminnen, 

gelyk de Abeelen ook: terwyl de Ratelaar zelfs 
jn Lapland voorkomt: doch, wat Siberie aan 
gaat , aldaar is deeze Zwarte niet minder ge- 
meen ‘dan die, 

In de Geftalte heeft een aanmerkelyk verfchil 

plaats, . Hy groeit (omtyds ook tot een hoogen, 
dikftammigen Boom , doch blyft veelal laag, 

en is dan zeer kenbaar aan zyne witte Schors, 
waar by de donkere Kleur der Bladen zeer af- 
fteekt, Hy wortelt dieper dan de Witte , en 
is hierom , jong zynde , beter beftand tegen 

Storm- 

(3) Populus Foliis deltoidibns acuminatis ferratis. Hort. 
Cliff. 460. Flor. Suec. 821, ori. Mat. Med, 462. ROVEN 

Lugdbat. 82. GRON. Virg. 104. HALL. Melv. 156. GMEL. 

Sib. 1. pe ist, DALIB. Paris. 310. Populus nigra. C. B, 

| Kk g3 
IL DEEL LI, STUG: 
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Stormwinden. De Bladen zyn kleiner en van 
figuur als gezegd is , glad en donkergroen, 

LinNeus merkt als een weezentlyk onder- 

fcheid tusfchen deezen en den Ratelaar aam , dat 

een dubbele Klier , welke dezelve inwaards heeft 
aan den Grondfteun der Bladen, aan dezen 

Zwarten Popelier ontbreekt. | | 
s, In den Elfaz bloeit hy tegen *t end van 
Maart en in April (zegt Doétor Märrus ;) 

„als wanneer de Bloemdraagende Stammen 
‚ Katten voortbrengen, eerde Bladen uitfchie= 
5, ten, gelyk de overige Soorten van Popelieren. 
> Deeze Katten ftorten eindelyk het bevrugten= 
>, de Meel uit , van eene Zwavelkleur; In de 
5, Vrugtdraagende hangen de Aairswyze Vrug- 
„ ten Troswyze by elkander, en gaapen cindes 
s lyk vol zynde van eene witte Wolligheid met 
ss Zaad , vallende in Juny en July af. Aan de 

Bladen zitten dikwils roodachtige Blaasjes , 
met Afchgraauwe Muggetjes bezwangerd ; 

„, gelyk in de Eiken , Beuken, Esfchen- en 
>, andere Boomen: plaats heeft” (*5). 

Het Aftrekzel met Brandewyn uit de: Knop= 
pen bereid , wordt een byzonder Middel ge. 
zegd te zyn , tegen verouderde Buikloop en 
inwendige Verzweeringen ; wanneer men ’s mor- 

gens 

53 

Jy 

53 

(* Een Uirwas aan het Steeltje van een Popelier- Blad 

door my te Muiderberg gevonden , het welk een menigte 
van zeer kleine Wespjes bevatte , ís in het Ì. Derrs XII. 

STUK van deeze Natzarlyhe Hiflorie , op Pl. CV. Pikes 

in Afbeelding gebragt. 
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gens of ’s avonds een half of geheel Drach- IK 

me „ daar van, in een Lepel heete Vlecfchfop ’ ARR 
inneemt, Zeker is ’t , dat de Knoppen van ad 
deezen Zwarten Popelier een zeer Balfamieke „°TUKe 
verzagtende eigenfchap hebben 3; weshalve oek Poprs” 
de bekende Popelier - Zalf wan dezelven be- 

reid wofdt, welke de groote BOERHAAVE 
aangepreezen heeft als een kragtig Plaatsmiddel 
tegen ’t Zydewee. Deeze Knoppen zyn in ’t 
Voorjaar met een kleverig welriekend Vogt 
bezwangerd, Sommigen willen dat de Bladen, 

met Azyn ge-appliceerd , tegen ’t Podagra en 
de Jicht zouden dienen. Wat het Hout aan- 
gaat, dit is zo wit niet als het Abeelen Hout, 
doch men ftelt het, in ’t gebruik, veelal ge= 
lyk met dat van den Ratelaar , voorgemeld ; 
wordende hetzelve ook wel Espenhout getyteld, 
De dikke Bast werdt door de Ingezetenen van 
Siberie in plaats van Kurk gebruikt , op de 

Flesfchen 3 doch is wat hard daar toe. Zy 
maaken hunne Schuiten van het Hout. Iv. 

Populus 
d ' Balfe fami fi g= 

(4) Popelier met byna Hartvormige gekar-”® Sn 
UiECMe 

telde Bladen. Dee-geevende. 

(4) Populus Foliis fubcordatis denticulatis. Horre Chf7: 460. 

ROYEN Lugdbat. 32. Populus Foliis cordatis crenatis , Bafi 

nudis, Petiolis teretibus. WACHEND. Ultr, 294. Populus nigra 

Folio maximo &c. CArEsB. Car. I. p. 34. T. 34. DUHAM. 

„Arbr. II. p. 173: T. 38. f. 6. Populus Foliis ovatis acutis 

ferratis. GMEL. Sib. I. Populus Foliis fubcordatis &c. Marr. 
Dit. 7. Tacamahaca Foliis crenatis, MILL. Dil, App. 

TREW. Ehret, T. 46. 
Kk 4 
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Deeze Soort is de Karolinifche Zwarte Po= 
pra pelier , met zeer groote Bladen, wiens Knoppen 

Hole) 
STUK: 

Balfeize 

Popesier. 

een zeer welriekenden Balfem uitgeeven , van. 

CATESBY, die deeze Boomen, zeer groot en 

hoog , aan de Rivieren boven de bewoonde dee- 
len van Karolina, ‘aangetroffen hadt, en uit het 

Zaad befloot ; dat het Popelieren waren. Hy 
geeft alleenlyk de Afbeelding van een Takje 
met Bladen; doch de vermaarde TRE w’ heeft, 

volgens de Aftekeüing van Ermers zulk eén 
Takje aan ’t licht gebragt met de Marnelyke 

Bloemen, die in’ jaar 1748, in Engeland, ge- 
tekend waren naar zulk een Boom , welke aldaár 

diestyds , eerst zonder ‘en daarna Wederom met 
de Bladen, bloeide. Voor eenige Jaaren werden 
zy. uit Kanada in Vrankryk overgebragt , en 
verder, door eenige Liefhebbers, op ’t Eiland 
Jerfey aangefokt , die ‘er van aan de laatíte 
Koningin van Engeland , onder den naam van 
Koninginne - Boom ‚ tot een Gefchenk zonden, 
Sedert is deeze Boom niet alleen in de Kruidho- 
ven van Engeland , maar ook in die van onze 

Provinciën , en elders; voortgeteeld, kunnende 

zeer wel de Winterkoude uitftaan‘van ons Kli 

maat. 

De Bladen van deezen Boom zyn Hionik. 
ovaal , van onderen,wit, met eene naauwlyks - 
zigtbaare Wolligheid , met naakte Aderen -door- 
weven, en in de Ozels der Bladen zyn Harst- 
draagende cenigermaate gedoornde Stoppeltjes , 

egt LiNNAUS. Het eerstgemelde ; ten ope Lade 

zigt 
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zigt van de Bladen, heb ik hier ook, waargeno= „, de E 
men, en bevonden, dat de Oxels fomtyds met xx. 
een Terbenthynachtige , kleverige , zeer íterkrui- Hoorp» 

“STUK. 
kende-Stoffe gevuld zyn. Anderen {chryven Balfen- 
zulks aan de Knoppen, in ’t vroege Voorjaar , Popelier. 
toe. Uit den Stam van - deezen Boom , dien. 

men in Westindie Zadelhout noemde, zouden 
de Ingezetenen;, door in denzelven te kappen; 

een Balfem bekomen , die aldaar hoog gefchat 

werdt-door de, Geneeskundigen : doch „ gelyk- 

het zeer onwaarfchynlyk is ‚dat een zelfde Boom 
eigen zoude zyn aan het brandend heete Klimaat 
van Nieuw Spanje en het Yskoude van Nieuw 

Vrankryk „zo meende ook de vermaarde I'rew „ 

dat men met recht kan twyfelen , of dit wel de 
regte Tacamahak- Boom zy. 
„De redenen. , welken zyn Ed, voor die twy-, De Gom 

feling hadt , zyn, dat men by de Autheuren jan 
een geheel anderen Boom voor den oirfprong 
van „die Gom. geboekítaafd vindt, Pommer 
geeft ’er Bladeren als de Palm en roode Vruge 
ten als onze Nooten of Pruimen aan; gelyk 
dezelve by W EINMA NN ook voorkomt , 
en de Tacamahak-Bcom van HERNANDEZ 
bragt kleine , rondachtige ‚, Goudgeele Besfenaan 

de enden der Takken voort , met Zaad, naar 

Perfiken- Pitten gelykende , bezwangerd 5; het 
welk in’t allerminfte niet met een Popelier-Boom 

{trookt. Wy moeten dan den oirfpbrong van 

deeze Gom, welke niet in Noord - Amerika , 
maar in de Westindiën valt, nog met BREYNIUS 

Kk is in 
IE, DEEL: III, STUKe 
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IL. in ’t onzekere laaten. Men wil , dat dezelve 

ADEL. een Terbenthyn zy , die uit den ingefneeden 
Hoorp, Bast vloeit, en, door de Zon ongelyk verhar. 
STUK. dende, verfchillende Kleuren aanneemt, komen- 

de dus in Klonten voor , die half doorfchy- 
nende , geel, wit en rood of groenachtig bont 

Zyn, van eene fterke Aromatieke Reuk (*) 

Dezelve is uit Mexiko, en ook van ’t Eiland 

Madagaskar , in Europa gebragt. Men maakt 
er inwendig weinig gebruik van , doch uitwendig 

is het een kragtig verwarmend , verdryvend ; 
verfterkend Middel, inzonderheid in Zalven of 

Pleifters gemengd zynde. Dus heêft menze 
tegen Maag- en Buikpyn, Opftyging of Dam- 
pen, als-ook tegen de Lammigheid, zeer nuttig 

bevonden. -Met den Pleifter , die daar van den 
naam voert, op het kaal gefchooren Hoofd ge- 
legd , zou de Doofheid zyn genezen, 

Sibeifche Tot deeze Soort wordt door LiNNaus 
Balfem- betrokken die Popelier , welken de Heer GMELIN 
Popelier. a pete 

aan de Rivieren van Siberie waarnam, en Pope- 

lier met ovaale „fpitfe „ gekartelde Bladen noemde. 

Deeze blyft of laag of wordt een taamelyk 
Boom. In ’t eerfte geval is ’t een Heefter 

van vier of vyf Voeten hoogte, bedekkende 

8c- 

(*) Een uitmuntende Soort is ’er, die men Tuacamahak in 

de Dop (Tacamahague en coque) noemt, van een zeer aan- 
genaam welriekende Reuk, eenigszins naar dien van Laven- 

delbloemen en Ambergrys trekkende , zeer Kruiderig van 
Smaak ; doch deeze komt weinig in de Winkelen voor, Gons, 

Mat. Med, Tom. IL. p. 579. 
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geheele. Velden tusfchen Rivieren, Dan isde II, 

Stam dikwils knobbelig „ ook zyn de Bladen AFDEEL: 
paar de langte breeder. Anders wordt'het eëf Hoorp- 
Boom, die den Stam Afchgraauw heeft , deSTUK. 
Takken geel , fomtyds zeer knobbelig, fomtyds Seg 
glad, met geele , welriekende , Iynierig vette 
Knoppen. De Bladen zyn glad, als uit twee wat 
ongelyke Kwabben famengegroeid , en rykelyk 
drie Duimen lang op anderhalf Duim breedte , 

met Steelen van een Duim. De Kleur is van 
boven donker , van onderen bleeker groen. Op de 
kant zynze gekarteld, en ook kleverig door de 

hier en daar aanhangende Lymerige Stoffe 
Men vindt ’er eene Verfcheidenheid van, in - 

de zelfde Velden , die als met groene Galnooten 
is bekleed. „, Uit de Knoppen van deezen 
„> Boom, die zeer Aromatiek zyn, in t vroege 
» Voorjaar vergaderd en op Koorn - Brandewyn 

‚ss Zezet, deftilleeren fommige der Ingezetenen 
‚> van Irkut, zo STELLER verhaalt , een 
„ Vogt, dat aangenaam om te drinken en zeer 

‚ Pisdryvende is , wordende van hun in ’t 
moeielyk Wateren , uit Wrattige overblyf- 
zelfs van Venuskwaalen ontitaande, als me- 

de in het Scheurbuik , zeer heilzaam ge- 
53 

PM) 
95 acht. 

(5) Popelier met Hartvormige Bladen, de 
nn Î a} Populus jonge Bladen ruig hebbende, jie A 

4. 

Verfchil. 
bladige. , 

(5) Populus Foliis cordatis , yunioribus villofis. Syst, Nat. 

XI 
Ie DEEL, II, STUK) 
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Deeze voert den bynaam van Verfchilbladige , 
om dat fommige Bladen Hartvormig, anderen 
rondachtig zyn, volgens den Heer CLAYTONs 
die dezelve Groote Popelier met breede Bladeren 

noemt. Du HAMEL geeft er den naam aan 

van Groote Virginifche Popelier, met zeer 
groote Bladen , de Takken gepeesd en als vier- 
kantig hebbende. De doorfnyding derzelven 
vertoont , zo ik thans aangemerkt vind , een 

Vyfhoekige Ster. Mooglyk zal. hier ook die 
Popelier van den Utrechtfen Akademie- Tuin, 
welke de Bladfteeltjes aan de zyden plat heeft , 
behooren. De woonplaats van: deeze Soort is 
in Virginie. 

C AR ICA, Pompoenboom. 

Den Geflagtnaam van Pompoenboom gebruik 
ik, om dat de Vrugt by Pompoenen of Pe. 
poenen vergeleeken wordt, en dezelve zal ten 
minfte zo eigen zyn als die van Carica, door 

‘Linneus daar aangegeven, welke van ouds 

her en nog heden een naam der drooge. Vygen, 

naar de plaats van derzelver afkomst, is. … 
De Kenmerken van dit Geflagt zyn, dat de 

Mannetjes - Boom :Trechterachtige Bloemen 

heeft, die in vyven gefneeden zyn ,„byna zonder 
Kelk, 

XII. Vrg. XIII. Populus Foliis cordatis , obfolete ferratis, 
WACHEND. U/tr. Populus magna Virginiana &c. DU HAMEL 

Arbr. IL. p. 173. T. 39. f. 9. Populus magua Foliis amplis 

EC. GEON. Virg. 1948 157» 
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Kelk, en tien Meeldraadjes in de Pyp der Bloem, , IL 

beurtlings het eene korter , het andere langer, STREEL, 

De Wyfjes- Boom heeft vyfbladige Bloemen Hoorp- 

jn eene vyftandige Kelk , met vyf Stempels, °TUke 
De Vrugt is een Appel met ééne Holligheid 

en veele Zaaden. 
Twee Soorten komen in dit Geflagt voor, 

die beiden in de Indiën huisvesten, als volgt. 

(1) Pompoenboom met de Kwabben der Bla- ik 
5 arie 

den uitgegulpt. Papaya. 
Papaja= 

5 5 Ö „ Boomea 

Dit. Gewas is thans zo wel in Oost- als in 

Westindie bekend, by den naam van Papaja- 
Boom , en heeft zo zeer geen Ínlandfche naa- 
men, ’t welk, gepaard met het Berigt der In-_ 

diaanen , Rumermrius deedt denken, dat het 

door de Portugeezen uit Amerika op de Mo= 
lukkes overgebragt zy. Hy befchryft dien 
Boom, niettemin , zeer omftandig , en geeft zo 
wel Afbeeldingen van het Wyfje en Mannetje, 
als van de Wilde Papaja- Boomen. Even zo 

geeft MERIAN ’ct ook drie Afbeeldingen 
van, 

(:) Carica Foliorum lobis finuatis. Syst. Nat. XII. Gen. 

1127. p. 653- Hoort. Cliff. 461, Fl. Zeyl. 365. ROYEN 

Lugdha*. 225. Carica Fronde comofâ &c. BROWN. „Jai. 360. 

Arbor Platani folio , Fruêtu Peponis &c. C. B. Pin, 13r, 

MER. Sur. T. 40 & 62, 64. Ficus arbor utiusque Indiz. 

PLUK. Alm. 145. T. 273. f. 1 Papaya-Maram. Hort. Mel, 

1. p. 23. T. 13. £. 1. Papaya. EHR.T. 13. f. 1, TREW. 

Ebhret. T. 7- RUMPH. Amb. I. T. so, sr. HUGH, Baró, 

181 T. 14, 15. BURM. FV, Ind, p. zis. le 215. 

EL, DEEEn IIs STUN» 
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van , met Rupfen en Torren daarop vallende , 
ÁFDEEL. en de Heer ErnreT heeft ten naauwkeurigfte 

Hoorp- de Bloemen gefchetst , die door T rew aan ’% 
STUK 

Papaja- 
Boor, 

licht gebragt zyn. Men hadt ook reeds Afbeel- 

dingen daar van gevoegd in de vermeerdering 

van Doponéus Kruidboek , onder den Por= 

tugeefchen naam Mamoera, om dat de Vrugten 
fomtyds naar Vrouwen Borften gelyken , ge- 

bruikt, en deeze Afbeeldingen ontleend van Cru- 

sus, die dezelven naar L'ekeningen gekopieerd 
hade (*) , zyn zeer gebrekkelyk nagebootst door 
WEINMANN, met verklaaring , als of het 
Mannetje van dit Gewas Katten droeg (+). 

Het wordt een aanzienlyke Boom, met eenen 

regten Stam, byna als een Palmboom opfchie- 
tende , en aan den Top alleenlyk gekroond met 
Bladfteelen van ruim drie Voeten lang , die op 
end Bladen hebben , van eene zeer fraaïje Vin- 
gerswyze of gepalmde en fierlyk aan de kanten 
uitgefneedene figuur ; nagenoeg als de Bladen 
van den Platanus. De Stam is zeer Spongieus „' 
hebbende binnen een Houtachtigen Bast, van 

een Vinger dikte, Merg als een Koolftruik , en 
in ’t midden , in plaats van Hart , een groote 

Holte. Men gebruiktze , overlangs door midden 

gezaagd zynde , tot Geuten aan de Huizen te 
Suriname ; doch deeze vergaan fchielyk of wor- 

den 

(*) Vide ejus Cur. pofler. Quasto, p. 79, 80. 

(f) Papaya Axbor (. Mammei frutus, cum Flore feu Julis, 
Pl. N. 797, 
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den lek. De Kleur der Bladen is van boven U 
groen ‚ van onderen wit, De Stam geeft jADE 
waar hy ook gekwetst worde, een Melkachtig Hoorns 
Sap uit, dat niet fcherp maar bitterachtig is »STUXe 
komende hetzelfde ook uit de Steclen en Blade- g2%* 
ren. De Wortels hebben een Radysachtigen 
Reuk en Smaak. 

De Vrugtmaaking aangaande, geeft het Man- 
netje uit het bovenfte groene gedeelte van den 
Stam , tsfchen de Bladeren, Trosfen van Bloe- 
men „ veel naar die der Syringen gelykende , 
zynde van buiten wit , van binnen vol geele 

Knopjes , en van een lieffelyken, doch flaau- 
wen , Lelie- Reuk. Op deeze Bloemen volgt 

niets , maar het Wvyfje draagt Bloemen , als 

gemeld is, die eenen Stamper en Vrugtbeginzel 
hebben , zonder Meeldraadjes; hoewel ’er ook 

enkelde Bloemen op hetzelve voorkomen, van 
beiderley Sexe , door den Heer E nreET aller- 

eerst waargenomen, Hier van, nu, komen de 

Vrugten, wier gedaante in ‘t algemeen wel Pom- 

poenachtig , dat is dikker dan de gewoone en by- 

na als de Kantaloup - Meloenen , doch fomtyds 
ook fchier Komkommerachtig is. Niet minder 
verfchillen deeze Vrugten in grootte , vallende 
de besten omtrent zo groot als onze Meloenen. 
De Kleur is in *t eerst, als zy klein zyn, groen 5 

dan wit, en op * laatst wordenze geel of Oran- 
jekleurig. 

Deeze maaken eigentlyk de nuttigheid vanden pe 
Boom uit, te grooter, om dat hy alle Maanden Vrv&ten- 

meu 
IL DEEL, III, STUK, 
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{L nieuwe Vrugten geeft. Men kan dezelveri , 

ie an even als een Meloen , aan Riemen fnyden; daf 
Hoorp- fmaakt het Vleefch, dat Goudgeel is, zeer lek- 

STUK. ker: onryp zynde , loopt ’er in ’t fnyden Melk 
eos, en, wanneer men dan de Stukken kookt , 

maaken die als de beste Raapen. In dit laat- 

fte geval zyn zy veel voedzaamer dan ryp zynde, 
als wanneer menze meest tot verfrisfching en 
verfnapering eet: want zy verfterken de Maag 
en verwekken appetyt. Het binnenfte is ten 

deele hol, ten deele gevuld met zwarte, lang- 

werpige , gladde Korrels , gelyk Peonie- Zaad, 
De Smaak is laf zoet , vermengd met een gei- 
le Reuk , doch de Korrels hebben geen gebruik , 
dan tot zaaijeh , wanneer ’er zo wel Mannetjes 

als Wyfjes uit voortkomen , die fomtyds met 
de Wortelen onder elkander geftrengeld groeie 
jen; gelyk Rumrrrus’er twee op Ambon, 
in een oude Muur , gevonden: hadt. Dat ’er 

van deeze Soort ook fommigen zyn, die zo 
wel Mannelyke Bloemen als Vrugten draagen , 

fchyne uit de befchryving van MARCGRAAF 

geloof baar. 

ir: (2) Pompoenboom met de Kwabben der Bla- 
Carica - 

Pofopofa. den onverdeeld. Dee. 
Pofopofoe | 

Boom. (2) Carica Foliorum lobis integris. Hort. Chff. 462. Roven 

Lugdbas. 225. Carica fylweltris minor &c. BROWN. Jam. 260. 

Papaya ramofâ Fruéêtu Pyriformi. FEUILL. Per. HI. p. s2.T, 

39. f. 1. Ficus atbor Papajz fylveftris &c. PLUK. Alm. 146, 
T. 278. f. 2? Platani Folio arbor Pofopofo Phil, Par. Gas, 

68. 7 43e f. 27 
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Deeze fchynt die te zyn „ waar van Ro- IL 
CHEFORT de Afbeelding geeft , onder den AN 
naam van Papayer , terwyl hy den voorgaanden , Hoorp- 
wegens de uitmuntendheid, Papayer 'franc°TUEe 
noemt. Het is een Boom van wyftien tot twin- gil 2% 
tig Voeten hoog, met een dergelyken Stam en 

Bladfteelen , maar de Bladen zyn flegts dries 
puntig of liever driekwabbig , als Vygeboomss 
Bladen en de Vrugten van grootte als Kwee: 
Peeren of als een kleine- Vuist. Het fchynt 
ook die te zyn , welken PeETIvER, als van 
de Philippynfche Eilanden afkomttig , Pofopofo- 
Boom met Platanus - Bladen tytelt. Die van 
Pater FreuiLLér, welke hier aangehaald 
wordt, in een Tuin te Lima in Peru gevon- 
den, verfchilde voornaamelyk van de andeten , 
door getakt te zyn. Zy verhief zig tot de hoog- 
te van omtrent twintig Voeten, Haar Stam hadt 
by de agt Duimen middellyn, met eene graatie 
we oneffene Schors, De Bladen, als een Waäi- 
jer uicgefpreid , verfchilden weinig van die der 
andere Soort, uitgenomen dat derzelver negen 
Snippers weinig of geen Onderdeelingen hadden. 
De Bloemen warten Roozekleur, in vyven vers 

deeld: de Vrugten , die ‘er op volgden, had. 
den de gedaante van een Peer, doch waren on- 
gelyk van grootte. De door hem afgebeelde 

was agt Duimen lang , vierdhalf Duim dik 

geel van buiten zo wel als het Vleefch, dat 
zoetachtig was van Smaak, hebbende in ’t mids 
delpunt veele Eyvormige Zaaden, 

del ) SCHIs 

U DEEL. IL. STUK» 
kid 
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1 
Schinus 

Alolle. 
Gekartel- 
de. 

5 
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Se HINusS. Heilboom. 

De Bloemen der Mannetjes= en Wyfjes- 
Boomen , in dit Geflaget , komen ‚ten opzigt 

van de Kelk , die. in vyven gedeeld is, met 

vyf Bloemblaadjes-, overeen. De eerften heb- 

ben tien Meeldraadjes: de anderen een Vrugt- 
beginzel, dat eene driezaadige Bezie wordt. 
Twee Soorten bevat ditjGeflagt , beiden in 

Amerika huisvestende, 

(1) Heilboom met gevinde Bladen , de Vin 
blaadjes getand „ het oneffene zeer lang ; de 
Bladfteelen effen. 

Dit Gewas wordt in Peru zo waardig gehou 
den , dat de Indiaanen het op fommige plaatfen. 
aan hunne Afgoden toewyden „en daarom geef 
ik den naam van Heilboom aan dit Geflagt. 
Schinos is de Griekfche naam van den Mattik- 
boom. Zy noemen deeze Soort Mulli of Mol- 
Je, en daar van komen zo wel Groote als Kleine 

Boomen voor , in Peru , die Bladen als befchree- 
ven is hebben , en, wegens de Geftalte , Pe. 
ruviaanfche Maftikboom van C. BAUHINUS 

| 
ge: 

ú 
(1) Schinus Foliis pinnatis, Foliolis ferratis impari longisfi- 

mo, Petiolo «quali. Syst. Nat. XII. Gen. 1130. p. 658. 

Vig, XIII. p. 747. Hort. Cliff. 483. Lentiscus Peruviana. C. 

B. Pin. 399. Lentiscus Africana. SEB. Rab. II. p. 7. T. 5. 

f. 5. Molle. Crus. Cur. poft. 95. ad Monard, p. 322, TOURNF, 
dnfi. App. 661. DOD, Kruidbe P. 2364. 
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genoemd zyn. Die Bladen hebben den Reuk II 

van Venkel en het Afkookzel van de Schors in 

deezes Booms is tegen de Pyn en Zwelling Hoorns 

der Beenen , tot Stooving, in gebruik. Van deSTUE- 

Takjes maaken zy Tandeftookers , en van de Heilboord, 

Vrugten ‚ dat Besfen zyn „zekeren Drank als 
Bier of Wyn , ook Azyn en Honig, naar de 

manier van kooken,. De Gom; die zo wit als 

Manna is, in Melk gefmolten, zou door betting 
de duifterheid der Oogen wegneemen, enz. 

Te Mechelen hadt Cu us1us, in de Tuin 
van zeker Heer ; twee Boompjes van deezen 
aart gezien, die uit Zaad aldaar gefprooten wa- 

ten; en op 2 derde Jaar.ftierveri, van welken 
hy een Takje afbeeldt, met een Vrugt- Tros, 
welke hem uit Spanje toegezonden was , daar 

nevens. Een dergelyk Takje heeft sE in 
Afbeelding gebragt, vergelykende de Bladen by 
die van,’ gewoone Varen- Kruid , doch het 

Gewas Lentiscus Africana oben > waar. 
fchynlyk , omdat hy betzelve uit Afrika of 
van de. Kaap-der Goede Hope gekreegen hadt, 

Immers de Heer N. L, BuRMANNuUS8 heeft 
ook hetzelve onder de Kaapfche Gewasfen op- 
getekend (*). 
__Noch Sega, noch Crùusrus, hadden de 
Bloemen van deezen Boom gezien, maar vol- 

gens 

(*) In Prodroma Flore Capenfis ad calcem Flora Indica 3 

ubi & Schini fpecies, quam Judica cognominavits; p: 315 5 

215. proftat. 

Ll 
MH. DESLe III, StUÉe 
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NL, gens andere Autheuren , zegt de laatfte , zoue 

AFDEEL, den dezelven klein zyn, aan die van den Wyn- 
Hoorp- gaard niet ongelyk. De vermaarde TOURNEFORT 
STUK 

Bleilboom. 

Il. 
Schinus 

Areira. 
Onge- 

kartelde. 

merkt aan, dat de Bloem Roosachtig is, en dat 
haare Stámper een Befie wordt , naar een Pe- 
perkorrel gelykende. Dic kan zeer wel waar- 
genomen zyn (*) : want in Italie aart dit Ge- 
was zodanig, dat men het, in korte Jaaren / te 
Rome , de hoogte van een Peereboom heeft 
zien bereiken, - Omftandiger kan men de krag- 
ten van deezen Peruviaanfchen Maftikboom 
opgevyzeld vinden , in de vermeerderde Ne- 
derduitfche Uitgaave van ’t Werk van Do po- 
Néus , alwaar, behalve het gezegde Takjes 
nog een ander vertoond wordt, ’t welk CL u- 
sius naderhand afgebeeld heeft, hebbende in 
’t jaar 1596 zodanige Takjes , met onrype Vrug- 
ten , van Sevilie gekreegen, ’t Is blykbaar , 
hoe zyn denkbeeld was „ dat door den Ou= 
derdom des Booms de Bladen zodanig veran- 
deren zouden, dat zy geheel ongekarteld waren 

en fmaller, zonder dat lange Vederachtige on- 
effen Blad aan ’t end; doch waarfchynlyker zul- 
len die Takjes geweest zyn van de volgende of 
een andere Soort. | 

(2) Heilboom met gevinde Bladen, de Fine 
blaad- 

_(*) Feminactiam Stamina gerit, fed flerilia zegt LINNZEUS. 

(2) Schinus Foiiis pinnatis, Foliolis integerrimis equalibus 

Petiolo zquali. Syst. Nat. Xie Veg. XIII. Molle Foliis nom 
ferratis, FEUILL. Per, IJE, Pe 43» Te 30e | 
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blaadjes geheel ongekarteld eu even gros, II. 

de Bladfteelen effen. 
DEEL, 

Hoorp- 

Pater Feuirrér heeft deeze Soort vanSTUKe 

Molle in Peru in een zeer droogen Zandgrond, 
daar het nooit regent , op zeventien Graaden 

Zuider Breedte , groeijende gevonden, Hy geeft 

‘er een zeer fraaije Afbeelding van , en zegt 
dat het Gewas in geenerley opzigt, dan wat de 
Bladen , als gezegd is, betreft , van den gedag- 
ten Peruviaanfchen Maftikboom verfchille, De 

„Heer ArsTRrorEMER heeft de Vrugtmaaking 
eveneens als in dezelve bevonden, Het groeit 
ook in Brafil. Het een of andere mag wel dat 
Gewas zyn ‚, waar van de Índiaanen , naar ’c 
Zuid-end van Amerika, de Besfen in een Kuil 
doen , dezelven daar in laaten gisten, en dan 
zig vrolyk maaken met dien Drank. Misfchien 
zal hetzelve, wegens zyne heilzaame kragten , 
uit Amerika aan de Kaap overgebragt en aldaar 
vermenigvuldigd zyn, De Heer N,L. Eur- 
MANNUs ftelt een Soort van dit Geflagt uit 

Indie voor , welke de Bladfteeltjes gewiekt en 
eenigermaate Geutachtig heeft (*). 

C oRIAR IA Lederboom. 

_ De Bloemen zyn in dit Geflagt vyfbladig mec 
een 

C*) Schinus (Jndica) Foliis pinnatis, Foliolis ferratis impa- 

gi sequali, Periolis alatis (ubcanaliculatis, Fler, Ind, uts, 

Ll 3 
{Io DEEL IIe STUK) 

Heilbaom. 
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een wyfbladigen Kelk, naar welken de Bloem- 
| AFDEEL, krans zeer gelykt en ‘er mede famengevoegd 

Hoorp- 
STUKe 

1. 
Coriaria 

is. Het Mannetje heeft tien Meeldraadjes , 
met de Knopjes in tweeën gedeeld: het Wyfje 
vyf Stylen „en de Vrugt beftaat uit vyf Zaa- 
den , met Bezieachtig Sappige Bloembladen ge- 
dekt. 
Twee Soorten komen in hetzelve voor, waar 

van de eerfte in Europa , de andere in Ame- 
rika huisvest. CODE 

(1) Lederboom met langwerpig ovaale Bla- 
Myrrifoliag den. 

_ Eurtg. 

pifche. 
Dit Gewas groeit tot de hoogte van een 

Menfch , en wordt een Boompje dat den Stam 

een Duim dik , broofch en hol heeft als de 

Vlier. De Schors is grysachtig en gevlakt, 
waar onder een roodachtige Bast , die zekere 

Knobbels maakt, daar de Takken uit voortko- 
men , welke taay en buigzaam zyn. Aan dee 
zelven groeijen de Bladen by paaren , even als 
die van de breedbladige Myrten , doch een 

weinig grooter , vol van Aderen " en aan de 

De eene. 

(1) Coriaria Foliis ovato-oblongis Syst. Nat. XII. Gen. 
1129. p. 658. Horr. Ups. 299. SaUV..Monsp. 151. GOVAN — 

Monsp. so8. Coriaria. Hort. Cliff. 462. ROYEN Lugdbat. 222. 

Rhus Myrtifolia Monspeliaca. C. B. Pin. 414. Ang). Hort, 
44. T. zo, É, 1. Rhus Plinii Myrtifolia Monfpelienfium. Log. 

Ie. Il. p. 98. WEINM. Herb. Pl. N. 864. Plant, de Lyons. 

Tom. Lp. 92. Coriaria t hermaphroditica, TUBR. Fase, EN ú 
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gene zyde roodachtig. De Bloemen zyn paarfch, 
en komen als by Aairen aan ’t end der Takken 

IL 
ÄFDEEL. 

b id … Xx e 

voort, De Vrugtis zwart, aan een dun Staartje Hoorpe 

gehecht en als gefronfeld , een weinig plat en srux, 

van een gefcheiden door vier kleine Aderen. Zy 
heeft eenige fcherpheid , en bevat een Zaad, 
dat wit is en gefronfeld , naar Druivenkorrels 

gelykende, Het kómt op de Velden omftreeks 
Montpellier, in zwaare vette Aarde, voort. 

Ledane 

Uit de befchryving der Planten , die om- 
ftreeks Lyons groeijen , is deeze zelfde be- 
fchryving van dit Gewas, doch zeer gebrekkez 
Iyk, in ’t Kruidboek van WEINMANN, be- 

nevens de Afbeelding ontleend, met byvoeging 
van den Hoogduitfchen naam Gerberbaum , dat 
is Leertouwers - Boom. Mooglyk zal die naam 
uit hoofde van het Latynfch woord Rhus, ’ 
welk Sumach betekent, waar van de Bladen tot 

de Lederbereiding dienen , daar aan gegeven 
zyn. Een tweeflagtigheid is daar in opgemerkt, 
doch het Wyfje heeft, volgens JommS en on- 
vrugtbaare Meelknopjes. 

(2) Lederboom met Hartvormig « ovaale on- 
gefteelde Bladen.) 

An ls DS 
Coriarie 
BO 
Ameri- 

Deeze Soort js veel grooter van Gewas dan kaanfche,} 

de 

(2) Coriaria Foliis eordato-ovaris fesfilibus. Syst. Nar. 
XII. Weg. XIII. Coriaria Ruscifolia vulgo Deu, FEUILL. Pes 

rav, III. p. 17. T. 12. 

Ll a4 
Ke DESL, II, STUKs 
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de voorgaande, … Pater FruiLrér geeft ’er 
* den nevensgaanden naam aan , zeggende dat 
men het in Chili , alwaar het by een Rivier 
op zevenendertig Graaden Zuider Breedte groci- 
de, Deu noemt. Het wordt een Boom van drie 
> of vier Vademen hoogte , den Stam zo dik 

4 als een Meních hebbende , welke zig van 

s> om laag af in T'wygen verdeelt, die gefmal- 
„> deeld zyn in Takken , en deeze komen al- 
» tyd uit de Oxels der Bladen voort. Aan de 

s Takken groeijen de Bladen altoos by paaren, 
» twee en twee , doch by drieën aan de Twy- 
> gen of dikkere ‘Takken; welke laatften drie- 
> hoekswyze gefchikt zyn , omvattende den 
ss Tak met hunnen Grondfteun. Zy gelyken 
s- altemaal zeer naar die van de Ruscus of Stee- 

», kende Palm, maar zyn veel grooter, als an- 

ss derhalf Duim langte hebbende op een Duim 

‚‚ breedte. Overlangs zyn zy geaderd, en dee- 

s ze Aders geeven aan de zyden kleine Ader- 
s tjes uit. De Kleur der Bladen is wederzyds 

9 bly-groen. Uit de Oxels van dezelven komt 
„, hier en daar een Takje en dikwils , inzonder- 

„, heid aan de enden der Takken , een Bloem- 

„> Aair voort, dietot vyf Duimen langte heef»: 
„ en beladen is wet Bloempjes , welke eenigs- 

s> Zins naar die van de Myrtebladige Rhus van 
s, Montpellier gelyken. De Chiliaanen bedie- 
2 nen zig van dit Boomgewas om zwart te 

» Verwen.” 

De Twaalf en Veelmannigen van deeze Klas. 

fe 
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fe leveren geen Boomen uit, maar onder de En- oe # 
@ Ë 

FE 

kelbroederigen komt voor, het Geflagt van esi 
Hoorp- 

JuUNIPERUS, Geneverboom. STUK: 

De Kenmerken der Vrugtmaaking zyn in 
hetzelve vry duifter. De Mannetjes hebben 
Kegelvormige Katjes, beftaande uit een gemeen 

Spilletje, waar aan drie Bloemen tegen elkan- 
der over, drievoudig geplaatst zyn ‚ en de tien- 
de maakt het einde van het Katje uit, Ieder 

Bloem heeft tot haar Grondfteun een kort breed 
Schubbetje , zittende op een Voetje dat aan het 
Spilletje gehecht is. Geen Bloemblaadjes hebe 
ben ’er plaats , maar in het uiterfte Bloempje 
drie Elsvormige Meeldraadjes , van onderen tot 

één Lighaam famengegroeid. De Meelknop. 
jes, in dit Bloempje onderfcheidelyk, zyn in 
de zydelingfen aan de Kelkfchubbetjes aange- 
groeid, De Wiyfjes hebben een Kelk in drieën. 
gedeeld en drie fpitfe blyvende Bloemblaadjes , 
famengegroeid met het Vrugtbeginzel, dat drie 

Stylen en enkelde Stempels heeft. De Vrugt 
is een rondachtige Vleezige Bezie, van onderen 
drie Knobbeltjes, uit de Kelk gefprooten , heb- 

bende 5 van. boven met drie Puntjes, dat de 

Bloemblaadjes geweest zyn , gekroond. Ieder 
Bezie bevat drie langwerpige Zaadkorrels, 

___Dus naauwkeurig heeft onze Ridder de Teel. 

deelen nagegaan en befchreeven in de Genever- 
hoogen , van welken men dezelven gebrekkelyk 

Lls vindt 
IL DEEL. III,STURe 
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U. vindt voorgefteld door den beroemden T oug- 
wi Ke NEFORT , die om geen Wyfjes- Bloemen in 
Hoorp- deeze Plantgewasfen gedagt, en dezelven onder 

STUK die Boomen geplaatst heeft ; waar de Katvormi- 

ge Bloem op denzelfden Stam van eene weeke 
Vrugt is afgezonderd 5 terwyl het ondertusfchen 
zeker is , dat de Mannetjes en Wyfjes - Bloe- 

__ men op onderfcheidene Planten voortkomen. 
Tien Soorten bevat dit Geflagt, welke alte- 

maal hier befchreeven moeten worden, als 
volgt. | 

ER 0D Geneverboom met drievoudige witgefprei- 
communis. de gefpitste Blaadjes , die langer dan de 
Gemeene, Bezie zyn. kuka 

Deeze Soort maakt den alom bekenden Ge- 
neverbaom uit, die in de middelfte niet alleen ; 

maar ook in de Noordelyke deelen van Europa, 
en in Siberie , gemeen is, Hy ontbreekt ook 

niet in de Zuidelyke deelen. Men geeft ‘er, 

in Italie , agtervolgens den Latynfchen naam 

Juniperus , dien van Ginepro, in Spanje dien 
van 

(1) Funiperus Foliis ternis patentibus mucronatis , Baccâ 
fongioribus. Syst. Nar. XII Gen. 1134. p. 660. Weg. XIII. 

P. 749. Juniperus Foliis patentibus. Hort. Cliff. 465. Fl, Suec. 

324: gis. Mat: Med. 465. HaLr. Helv. 146. GMEL. Si. 1. 

p. 182. binerviis. SAuv. JZonsp. Juniperus vulgaris fruticofa, 
C. B. Pin. 483. B, Juniperus vulgaris arbor. C,B. Pin. 488. op, 

Juniperus minor montaua. C. B. Pin. 489. Omnts. TÔURNE: 

Enft. 588» 539. Dop, Pempt. 851. Dop. Kruidb, 1332, — 
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van Enebros Ginebre en Zimbro, aan; noemen” Ii 

de hem In Vrankryk Genieyre „ in ‘Engeland? DEEL, 

Juniper - Tree. De Hoogduitfche naam is Wach- Hoorp- 

Older , de Sweedfche Enbuske, de Laplandfche“ TPE 
Gaskes. Onder ons Landvolk, op de Veluw he, ik 

en in ’t Sticht , daar men dit Gewas op veele 

plaatfen aantreft , worde het ook wel Prakel. 

bes/en en Dammeren - Hout getyteld. 
By de Autheuren wordt van een laagen of 

Heefterachtigen en van een Boomachtigen of 

hoogen Geneverboom „ als twee verfchillende 
Soorten uitmaakende , gefproken : doch het 

fchynt „ dat dit verfchil flegts uit de Groey- 
plaats ontftaa. In Lapland geeft hy uit den 
Wortel veele verfpreide Twygen , die byna 

langs den Grond kruipen , zonder een Boom- 
achtigen Stam ; doch op veele plaatfen van 
Sweeden wordt het een groote Boom, zegt on- 
ze Ridder , die Dee de Geftalte van den 
Cypresfeboom met een getopte Kroon , aan- 

neemt, De Heefterachtige, zegt de Heer Har- 

LER , komt in Switzerland meest voor in 

Steenachtige Landftreeken ; de Boomachtige in 
Hoven en Bosfchen , en is aldaar taamelyk ge- 
meen. Men vondt ’er een geheele Laan van 

op zekere Hofftede, In Spanje, tusfchen Sego- 
wie en Madrit, worden het zo groote Boomen, 
dat het Landvolk daar van Stylen en Balken tot 
den Huisbouw vervaardigt , zegt CLuSIUS : 
weshalve PriNrus niet ten onregte gefchree- 
ven heeft, dat in Spanje de Geneverboom eene ve 

Ils DEEL, Ill, STUK, 
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byftere grootte krygt. In Siberie komt de 
aen Heefterachtige byna overal, zegt de Heer GMe- 

HoorD= LIN, zo de plaatfen niet al te open zyn; voor; 

dn terwyl men ’er in Rusland dikwils taamelyk hoo- 
nage ge Boomen, tot Planken bekwaam „ van heeft. 

De Geftalte is derhalve zeer werfchillende. 
De Heefterachtige , van eens Mans langte en 
laager , heeft den Stam zelden regt, meest bog- 
tig en ruuw , geevende veele Takken uit: de - 
Boomachtige is fegter van Stam:, doch heeft 

ook een ruuwe Schors. In beiden zyn de Bla- 
9 den (zo de Heer HArLrrR aantekent), wel 

‚> enkeld, maar met beurtlingfe ‘en onvolmaak- 

9» te Kransjes, in drievoudige rang, de Takken 
», Omringende, met taamelyk fterke punten, de 
9» tanden famengetrokken hebbende, zo dat het 
, Onderfte blaauwachtige deel hol zy.” Borr= 
HAAVE merkt aan, dat hun Loof uit platte fpit- 
fe Blaadjes beftaat, die by drieën in de omtrek 
der Takjes op zulk een manier beurtlings ge- 
plaatst zyn, dat , wanneer men den top van het 
Takje naar zyn Oog keert, zy by zesfen fchy« 
nen te ftaan. Het geheele Gewas , en inzon= 
derheid het Hout, heeft een byzonderen, Aro= 
matieken ‚ Geur. Van de Bloemen heb ik ge- 
{proken. Corpus hadt reeds gezien, *t welk 
CAMERARIUS nog nader bevestigd heeft , 
dat dit Gewas op den eenen Stam Vrugten , 
op den anderen Bloemen draagt , zo de Heer 
HarLLER aanmerkt , die ’er byvoegt, dat de 
Besfen flegts in het tweede Jaar blaauw worden, 

Dit 
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Dit vind ik nader verklaard door Doktor Mar-_ U. 

pus , die ’er dus van preekt, *… DE kleine DEEL. 

») groene Besfen, in Juny uitfpruitende, krygen Hoorps 
„ in ’t volgende Jaar eerst haare blaauwe Kern 
en worden met het aankomen van de Herfst 
9, ryp3 terwyl ’er nog ouder aan den Boom 
s, Zyn : zo dat men niet zelden Vrugten van 
5» driederley Jaaren en grootte te gelyk aan den 

», Boom vindt” (*). 
De Genever- Besfen maaken inzonderheid De Ge: 

deezen Boom berucht. Men heeftze in ’t Griekfch Sie 

Arkeuthis genoemd, en deezen naam zelfs toe- 

gepast op het Gewas , dat zulke Besfen draagt, 
Behalve dien van Wacholder « Beeren, geeven 
‘er de Duitfchers ook den naam van Krametbee- 
ren aan , en hierom misfchien noemt men de 
Lyfters , die dezelven eeten , Kramsvogelen. 
Van deeze Besfen , die in de Winkels by den 
naam van Bacce PFuniperi bekend zyn, wordt 

een Conferf gemaakt als die van Vlier, welke „ 

wegens haare uitmuntende hoedanigheden , de 

Theriaak der Duitfcheren genoemd wordt, Zy 
is verwarmende, de Maag verfterkende, en de 
Warterloozing voortzettende , inzonderheid , wan- 

neer zy , met den Geest van Geneverbesfen 
tot een Elixer gemengd , wordt ingenomen. Van 

het gebruik of misbruik van deezen Geest, ge- 

meenlyk, ’t zy meerder, ’t zy minder met dien 
van 

(*) Mare. Lijf. Plant. Alfatic, Argent. 1742 P. 15% 

_ Me DEEL: Ille STUK» 
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ü re van Koorn - Brandewyn gemengd zynde, onder 
xx, den naam van Penever bekend (#), noch ook 

Hoorp- van het gebruik der Geneverbesfen by de Duit- 

STUK. fchers in de Keuken , om de Spyzen een Geur 
Genever- 

boei, te SEEVENS Cvbshalke fommigen die de Specery 
der Duitfcheren noemen;,) zal ik hier, om dat 

dezelve zo zeer niet naar onzen Smaak is en 
veel te kort fchiet jby de Oostindifche Spece. 

ryën, niet fpteeken, In Duitfchland, Vrank. 
„tyk, Sweeden en elders, wordt ’er, door Gis- 

ting , Bier of Wyn van gemaakt, welke zeef 

kragtig is. 
Genevers _ De voornaamfte krägt van deeze Besten. zit 
oe in de Olie, daar van.gedeftilleerd , en zeer bes 

kend onder den naam van Genever- Olie, die 
ongemeen heet en fcherp is: zo dat menze niet 
dan met Suiker gemengd , of in zuivere Geest 
gefmolten , en dan nog by weinig Druppelen 
teffens, gebruiken kan. … Inwendig heeft men 
dus een uitmuntend Pisdryvend , afzettend en 
Windbreekend Middel , doch men moet hete 
zelve niet dan met voorzigtigheid ingeeven. In 

fommige Menfchen is zelfs het gebruik der en« 
kele Geneverbesfen, of van derzelver Conferf ; 
niet veilig; wegens de fcherpheid, welke zy in 
het Water en de andere Vogten veroirzaaken 3 
geevende altoos , even als de Terbenthyn, aan 

de 

PF (*) Het ftooken van Jenever, uit Besfen met Koorn ge- 
gist, zou door J. BAPrisTA , Zoon van HENRIK den IV,, 

uitgevonden zyh. Eph. Nat. Cúr. Cent. IV, Obs. 599, HALL 
elv, 347e 
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de Pisseen Violen-Reuk. Uitwendig, in Zal. HL! 
ven en Linimenten , is het gebruik van deeze wi an 
Olie zo onveilig niet, en de Besfen dienen tot Hoorne 

een  Rookmiddels Zy komen in veele Elixers STUKe 

en zogenaamde Tegengiften. 

„Het Hout van den Geneverboom: heeft een _ Het 
niet minder Aromatieken Geur , die zig, wan- ke 

neer men ’t zelve brandt, duidelyk openbaart. 
Ook worden ’et in, Zweetdranken, byna de 
zelfde kragten als het Pokhout heeft, aan toe« 

gefchreeven. Het geeft, door Deftillatie., ins- 
gelyks een igeele , Aromatieke Olie uit, en 
door. de Retort een ‘zwarte dikke Olie als 
Peer; welke uitwendig, even als die op dere: 
gelyke manier , of door enkele branding, uit 
Cederen - Hout gehaald wordt, tegen de Rui. 

digkieid en ‘Schürft,'zo van Menfchen als van 
* Vee, kan dienen, Voorts is dit Hout, ge- 

Iyk gemeld is , tot Werkhout gantích niet on- 
bekwaam. 
“Behalve de gewoone Heefterachtige en de Ee Berg- 
Groote Geneverboom, is tot deeze Soort nog sind 
eene t'huis gebragt, die de Kleine Berg - Gene- 

wer „met breeder Bladen en langer Vrugten , 
door BAuHiNus getyteld werdt. De 

Heer HaArLLER vondt dezelve , in Switzer. 

land, niet dan op de Alpen , zo in de hoogte als 

inde laagte. RA y merkt aan, dat zy op de hoog= 

fte Bergen , in de Noordelyke deelen van 
Engeland , groeit. Men vindt daar van ook , 
in Sweeden , zo het Mannetje als het Wyf- 

‚ ÎE, DEEL, III, STUKe hi 
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IL, je. PruKrNETIius fpreekt van een Swas 
PrDEL, bifche of Poolfche Berg-Genever, die gemeen 
Hoorp- zou zyn op de Heijen van Nederland. De 
STUK. Heer HALLER vondt, zowelals LiINNZAUS; 
SNUF geen genoegzaam verfchil tusfchen deezen Al 

ie pifchen en den Gemeenen-Geneverboom, om 
daar van een byzondere Soort te maaken. Zy 
wordt omtrent een Elle hoog en legt met de. 

Takken meest op den Grond, hebbende een 
zo fterken Reuk , dat het Engelfch Landvolk 
haar ook wel Savelboom noemt. 

u. (2) Geneverboom met drievoudige. uitgefprei- 
nen de gefpitfte Blaadjes „ die korter dan de 
en Besfen zyn. 

achtige, 

Deeze, by Crusius Öxycedrus genaamd , 
wegens de Stekeligheid der Bladen, verfchilt 
weinig van den Gemeenen Geneverboom, dan 
daarin , dat de Besfen zo groot als Hazelnoo= 
ten zyn, Ik vindze., echter , in zyne Af. 
beelding, niet korter dan de Besfen; ja hy zegt 
er zelfs van, dat zy een weinig langer dan in 
de Gemeene Geneverboom zyn , fcherp , en 

met 

(2) Juniperus Foliis ternatis, patentibus , Baccâ brevioribus. 

GOUAN. Mdonsp. so9. Juniperus Foliis quaternis patentibus fu= 
bulatis mucronatis. SAUV. ACF. Monsp. 1743. Juniperus Fol. 

quaternis fubulatis pungentibus. ROYEN Zugdbat. go. trinerviis. 
SAUV. Mfonsp. 169, Juniperus major Baccâ rufescente. C. B, 
Pin. 489. Oxycedrus. Crus. Hijf. I. p. 39. Rar. p. 1o2, 
TOURNE. Jnf?. s89. DOD. Pempt. 853. DOD, Kruidb. 1335, 
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„tet haar drieën by malkander groeijende, Som- Il 

migen „hebben „’er. vier by elkander waargeno- SERRE 

men. De Groeyplaats is in de meefte Land- Hoorpe 
ftreeken van Spanje en Languedok, die eenen °TUle 
Steenachtigen Grond hebben. Geneurr= 

boor. 
Het is een Gewas , dat veel naar den Ge. 

neverboom. gelyke „en fomtyds ook groote 
Boomen uitlevert, met Stammen zo dik als 
een Man om zyn Middel, waar van het Hout, 
even als dat der Geneverboomens daar zy on. 
der vermengd groeijen , tot de Timmeragie 

gebezigd wordt. Hier uit kan men begrypen, 
waarom Bauuminus deezen Groote Genever- 
boom mek rosachtige Besfen, tytelt. De Vrug- 
ten, naamelyk , eerst groen , dan geelachtig , 

‚worden eindelyk, ryp zynde, rood, en hebben 
dan fomtyds-de..grootte van een Hazelnoot , 
zynde bezet met „zekere Schubbige Knobbel- 
tjes, en bevattende drie of vier ongelyke Pit- 
ten; gfootér -dan-die der GensrahoRn de van 
binnen met een wit Merg; 

In eigenfchappen komt hy Boh veel met de er, 

anderen” overeen. Men krygt van deezen „ zo darack ze 
wel als van de Gemeene Geneverboomen , of “umd 
ook vanréenige der volgende Soorten; de, vers 

maarde Gom - Harst, Sandarack genaamd, wel 

ke, in de Zuidelyke deelen van Europa van 

zelf of door Infnydingen , uit de Schors vloeit, 

De gedagte naamis van de Arabieren afkomftig : 
men noemtze anders Gom of Harst van DER 

Geneverboom , en ook wel Vernix, om dat Zy. 
Mm … veel 

II, DEEL. 11E, STUKe 
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veel tot Vernisfen gebruikt wordt , in Lyn- 5 
Terbenthyn- of Lavendel-Olie ontdaan zynde. 
Men plagtze ook wel Schryf-Vernis te noe- 
men „ dewyl men het Poeijer daar van tot het 
beftryken van Schryfpapier gebruikte, op dat 
de Letters zig fraaijer daar op vertoonen zou- 
den. Het is een drooge, doorfchynende , bleek- 

geele of Citroenkleurige Gom -Harst, in derge- 
Iyke Greinen als de Maftik ons uit Barbarye 
over Marfeille toegebragt wordende 5 die , als 
menze in brand {teekt , een aangenaamen Geurt 

heeft , niet fmeltende in Water, maar in Olie 
of. Geest. Byna de zelfde kragten in de Ge- 
neeskunde, als de Maftik heeft , worden ’er' aan 
toegefchreeven. ’ 

(3) Geneverboom met viervoudig op elkander 

Thurifera, leggende fpitfe Bladen. | 
spaaníche, 

Waarom deeze in ’t byzonder den bynaam 
van Wierookdraagende voere , terwyl ik ’er gee- 
ne befchrtyving van vind , is my duifter. «De 
hooge Spaanfche Ceder ‚ met een zeer groote 
zwarte Vrugt,dien To URNE For T waarfchyn= 
lyk op zynen Kruidkundigen Togt in Spanje 
zal waargenomen hebben , ís hier thuis ge« 
bragt, KE 

(4) Ges 

(3) Funiperus Foliis quadrifariam imbricatis acutis, ROYEN 
Lugdbat, go, Cedrus Hispanica procerior ‚ Frutu maximo ni: 

gro, TOURNE. Jut, 588, 

À 
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(4) Geneverboom met drievoudige, overal op It. 
__ ÁFDEELe 

elkander leggende , ovaale ftompe Bla-" xx 

D fden sas Hoorp. 
STUK, 

In de aanhaalingen fchynt hier een misflag be pcrad 
te zyn : want de Boom, die de Wierook uit- Leia. 

levert, groeit zekerlyk niet in Vrankryk noch in *rehe: 
Siberie „ alwaar LiNNaus de woonplaats ftelt 

van deeze Soort. Ik noemze, eenvoudiglyk, de 

Franfche, offchoon het tevenswelde Ceder van 
Phenicie zym mogt van PLiNiusen THeo- 
PHRASTUS. Volgens GRONOVvIUS is het 

de Oxycedrus. van Lycie, by Doponéus 
afgebeeld , die in Loof zo zeer naár den Savel= 
boom gelykt ‚dat Loper ’er den naam aan 
geeft van Sabina major en Oxycedrus met Cy- 

presfebladen , by Montpellier groeijende, Men 

vindtze Middelflag - Ceder, met Cypresfebladen 

en groote-Besfen, by BaunIiNus getyteld. 

De Heer GMELIN vondt een geheclen kee 

ten van Bergen en Steenrotfen , aan de Irtis- 
Rivier in Siberie , begroeid met deeze Soort , 
welke by de Rusfen den zelfden naam als de 

Gemeene Geneverboomen voert. De Takjes 
waren byna tond , dun en lomp, zo digt 

| Schubse 

(4) Juniperus Foliis ternis , undique imbticatis , ovatis obe 

tuis. ROYEN Lwugdhat, go. Mat. Jed, 466. SAUV. Mansp, 
169. GOUAN. Jfonsp. so9. GMEL. Sib, I, pe 182. GRON. Ors 
320. Cedruis Folio Cupresfi , media , majoribus Baccis. C. Be 
Pin. 487. Cedrus phoenicea altera Plinii & Theophrafti. Los, 
RE, vale 

Mm a / 
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U. Schubswyze bezet-mee Blaadjes „dat het Gee 

ee was zig byna als Bladerloos vertoonde. De 
Hoorp= Besfen waren blaauwachtig ‚ „grooter, dan Ge- 
STUKe © neverbesfen „ elk met vier Pitten of Zaadkor- 

Stel. 

A (5) Geneverboom met drievoudige ‚ naauwlyks 
hoa onderfcheidelyke , op elkander leggende s 
AE etn 4-0 frômpe Bladen, 

Dit zou de Groote Ceder met” Cypresfebladen 

en eene geelachtige Vrugt, van C. BAuur- 

NUS, en de Groote Geneverboom van Cru- 
s rus zyn. Deeze Autheur onderfcheidt den- 
zelven van den Savelboom doorde ftompheid 
der Bladen en door. de purperachtige Kleur der 
Besfen (Colore phieeniceo) ;’t welk voor den Land- 
aart fchynt te zyn genomen. R Ay oordeelt, 
dat deeze van den voorgaanden naauwlyks in 
Soort verfchille, Hoe ’t zy, indien de Wierook 

haare afkomst van een dergelyken Boom heeft , 
dan zou het van deezen moeten zyn; dewyl die 
in de Oofterfche Landen groeit (*), 

, | De 

(s) Funiperus Foliis ternis obliteratis imbricatis obtufie. 
GOUAN. Jfonsp. so9. Cedrus Folio Cupresfi major Fuêtu fla- 
vescente. C. B. Pin. 487. Juniperus major. CLus. Hiâ. 1. p. 

38. BOERH. Ind. alt. Hort. Luedbat. p. zo7. 
(*) Onze Ridder geeft in zyne Mareria Medica , Ani 

1749 ‚ deeze Soort of de voorgaande daar voor op , doch zon- 
der te zeggen, op wat grond, en thans noemt hy de Derde 
ef Spaanfche Phurifera, 
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De oitfprong , ondertusfchen, van die Dro-, IH, 
gerye » is, tot verwondering , nog gantích ondro 
zeker. LEMERY zegt, dat dezelve uit een XX. 

Boompje met Maftikbooms Bladen vloeit, kabi” 
welk Overvloedig groeijen zou in Paleftina en wierook" 
Gelukkig Arabie , wordende het zuivere, dat 
in Thraanen ftolt, Olibanum of Mannetjes 3 
het onzuivere , dat men in Klonten op den 

Grond verzamelt , Wyfjes- Wierook of Thus 
geheten. Van ’ zelfde Boompie meent hy 

dat de Reuk- Bast komt „ Cortex Thymiamatis 
genaamd ‚ doch dan zou het de Ro/a Mallos 

moeten zyn, welke de vloeibaare Styrax uit- 
geeft *, en dit kan geen plaats hebben vol- + zie 
gens GrorrROY, die den Boom van dee {} B, 
Wierook, en derzelver afkomst, in ’t onzekere 

laat. Zie hier wat HASSELQUIST, Op zy- 
nen Reistogt in de Levant, dienaangaande waar- 
genomen heeft, 

„ De Olibanum der Winkelen wordt in 
‚beide de Arabiën ingezameld , en gebragt 

naar Gidda , dat de Haven van Mekka is , 
van waar menze , door.de Roode Zee, naar 

Suez , een Haven van Egypte, en verder 
Jaarlyks in groote veelheid te Kairo brengt. 
De Karavaanen van Mekka brengenze ook , 
over Land, aan. Dus overkomende, is zy 

met zo veele Spaath- en Glimmerachtige Ve- 
zeltjes vermengd „ dat na het zuiveren flegts 

van vyftig tot zeventig uit anderhalf hon- 

9» derd Ponden overblyven. Het grootfte deel 
Mm 3 s daar 

15, DEEL, III, STUK: 
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IL daar van voert men naar Marfeille , daar de 
Xx, “ss Hollanders deeze Drogery koopen en over- 

Hoorp- …„ brengen naar Moskovie , alwaar dezelve meest 
date, > tot de bereiding van Jugt-Leder gebezigd , 
boom. ss en ook niet weinig tot berooking in de Ker- 

| ‚ken der Rusfen en Roomfchen gebruikt 
„> wordt. In Prys verfchile zy niet minder 

9 dan in deugd. De beste komt in T'hraanen, 

„ van eene dootfchynende geelachtig. witte 
> Kleur , broofch en zeer welriekende.” 

De Geleerden , die op order van zyne Ko- 
ninglyk Deenfche Majefteit nu kortlings Gee 
lukkig Arabie doorkruist hebben , of wel dé 
eenigst overgebleevene derzelven , Kapitein Nrr- 
BUHR ‚ bericht ons (*), dat men tegenwoordig 
alleenlyk in het Zuidooftelyk gedeelte van Ara- 
bie de Wierook , die de Arabieren Liban of 

Oliban noemen , teelt of inzamelt , en dezelve, 
zegt hy, is nog zeer flegt , wordende niet 
veel geacht van de vermogende Arabieren, die 
veelal Indifche Kruideryën, gelyk Benzöin, tot 

Reukwerk gebruiken, zo wel als Maftik van ’ 

Eiland Scio. Dit komt in zo verre met het 
Bericht van HaAssELQUIsST overeen , dat 

de Wierook , zo als zy uit Arabie in Egypte 
komt ‚ zeer onzuiver is: de plaats der afkomst 

{chynt hier door met BocHarr tot Arabie 
alleen bepaald te kunnen worden, daar men te 

vooren 

(*) Deeripton do PAralde pat Niemuam. Koppenh. 1775. 
p- 126. 
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vooren dt sof, “Zy ook uit Et! ziopie kwam p . 

doch het Geboomte of Gewas, ’t welk deeze “sx 

Drogery uitlevert, blyft even onzeker. Hoorb- 
STUK. 

_ (6) Geneverboom met alle Bladen viervoudig za 
op elkander leggende ; de jongften ovaal , Barb 

de ouden fpits. Aa 
che. 

Deeze voert ‚ volgens PLUKENET , den 
nevensgaanden bynaam , niettegenftaande ’er 
de Bermudifche, uit den Engelfchen Kruidtuin, 
toe betrokken wordt, De eerstgemelde zest, 

dat zy Cypresfebladen en vierkante ‘Takjes 

heeft , wordende van de Engelfchen, op Bar- 

bados , Savelboom of Cypres getyteld. Zyn Ed. 
betrekt ‘er toe den- grooten Amerikaanfchen 
Suniperus van PARKINSON : want dat het een 
Boom van ontzaglyke grootte is, zegt hy, heeft 

Per IivEeRr ons uit het verhaal van anderen 

hest 

Werd, Geneverboom met de onderfte Bladen drie-,, VI 

de bovenften tweevoudigt, afloopende Els- sed 

vormig, uitgefpreid en puntig. Bd 
fche, 

On. 

(6) Funiperus Foliis omnibus quadrifariam imbricatis; ja- 
__mioribus ovatis, fenioribus acutis. ROYEN Lugdbat. go. Juni- 

__petus Barbadenfis, Cupresfi Foliis Ramulis quadratis, PLUK, 

„Aln. 2or. T. 197, f. 4. Juniperus Bermudiana. Hert, Angle 
42. T, 1. fig. 1. 

(7) Juniperus Foliis inferioribus ternis , fuperioribus binis 

Mm 4 dee 
[, DEEL» Lll STUE; 
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| u. Onder die bepaalingen vindt men, deeze , zo 
dn wel als de voorgaande , in de Voorftelling der 
Hoorp- Planten van den Leidfchen Akademie-Tuin 

geboekftaafd door. den Hoogleeraar Apr, VAN 
HOEVE Roven. t'Is uit de Afbeelding van, Her- 

( MANNus blykbaar, dat het een ander Gewas 
zy dan de voorgaande Soort: want zy gelykt, 

zo die aanmerkt, in gedaante, zo. wel als in 

kragten „ den gemeenen Geneverboom ; doch 
heeft de Blaadjes fmaller en dunner; in ftyve 

Puntjes uitloopende, en de Takjes-in een fraai- 
je fchikking omringende , zynde van boven 
blaauwachtig, van onderen bly-en altoos-groen. 

Zy draagt kleine Katachtige Saffraankleurig 
paarfche Bloempjes en ronde Besfen van groot- 
te als Hazelnooten , uit den bruineh paarfch- 
achtig ‚ met eenige Schubbige knobbetjes be- 

zet, en bevattende drie of vier hoekige Zaad- 

korrels , gelyk haare mede-Soorten. In En- 
geland was deeze uit Zaad van de Bermudes 
Eilanden geteeld , en taat zig in Nederland , 
zegt hy, gemakkelyk , door is of van 
Stek, voortkweeken, 

ml 

vur. _ €8) Geneverboom met drievoudige Bladen, 
TFuniperus di 
Virginiae | 16 

et | 
ET decurrentibus, {ubulatis, patulis, acutis. ROYEN Lugdbat. goe 

BROWN, Jam. 362. Juniperus Bermudiana, Herm. Zugdbatr, 
845. T. 347. ROERH. Ind. alt. p. 208. f 

(3) Juniperus Foliis ternis, Bafi adnatis , Junioribus imbri- 

cat:s, fenioribus patulis, Hart Cliff. 464. ROYEN Lurdbat. 

Jo. GRON. Virg. 157. KALM, Ji, III. p‚ 1193 Fso Junipe: 
tus 
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die by den Grondfteun aangegroeidzyn; de 
jongften op elkander leggende » de oudften 

11. 
AFDEEL, 

XK. 
uitgefpreid. Hijer) 

STUK. 
De Groote BOERHAAVE hadt de Geftalte 

van deezen Wirginifchen Geneverboom veel dui 

Genever 
oons, SMM 

delyker uitgedrukt, met de benaaming van PFu- 

niperus Virginiana , wiens onderfte Bladen Ge- 
neverboomachtig zyn, de bovenfte naar die van 

den Savel- of -Cypresfeboom gelyken. Dus 
fchynt die als de beïde voorgaande Soorten in 

zig te befluiten , en zo de Geneverboom van 

Barbados met Cypresfebladen , door Pruk z- 

NE TIUus als een zeer hooge Boom , die het 

Loof vierkantig heeft, opgegeven „ hier ook te 
huis ware , dan zouden deeze drie Soorten wel 

als ééne Amerikaanfche „ mooglyk , kunnen aan- 
gemerkt geweest zyn: doch thans wordt deeze 
laatfte, als tot de Zesde Soort betrokken zyne 

de , uitgemonfterd, De vermaarde Rav oor- 

deelde zelf , dat deeze drie , de Barbadifche , Ber. 

mudifche en Virginifche , in malkander lenen: 
en dat daar tusfchen mooglyk geen meer ver. 

fchil , dan tusfchen de Europifche Groote en 

Kleis 

rus major Americana. RAj. Hi/?. 1413, 1414. Juniperus mas 

xima ‚ Cupresfi Folio minimo , Cortice lexteriore in tenues 

Philyras. (pirales duêtili. SLOAN. Fam. 128. Hifl. II. p. 2 
157. f. 3. RA]. Derdr. 12, Juniperus Virg. Fol. infer, Juni 

perinis , fuperioribus- Sabinam vel Cupresfum referentibus, 

BOERM. Ind. alt. p‚ 208. 

Mm 5 
Il, DEEL III. STUK 
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Kleine Geneverboomen, die ook hun Loof door 
den tyd veranderen, ware; doch wanneer men 
daar van Boompjes van byna egaale grootte , 

gelyk alhier in de Openbaare Kruidtuinen , heeft, 

zo toont zig , uit de verfchillende manier van 
Groeijing , Tak- en Bladmaaking, het onders 

fcheid baarblykelyk. In de Helmftadfche is ten 
opzigt van deeze laatfte Soort ;.waar van een 

Stam veele Jaaren niet dan Mannetjes - Bloemen 
voortgebtagt hadt, in ’t jaar 1761 Waargeno- 
men, dat dezelve veele Vrouwelyken uitgaf en 
vervolgens Besfen, naar die vap den Gemeenen 
Geneverboom gelykende, droeg @*) — 

De Heer KArMm merkt aan, dat de Engele 
{chen , in Noord- Amerika, zo wel als de Fran- 

fchen in Kanada, deezen Boom Roode Ceder 

noemden, terwyl de Sweeden ‘er den naam van 
Roode Geneverboom aan gaven. Mooglyk zal 
dit verfchil uit de Heefter- of Boomachtigheid - 
ontftaan zyn. Het byvoegzel kwam van de 
fchoon roode Kleur des Houts. s, Eerst op- 
s> fchietende (zegt hy „) gelykt dezelve taame- 
s lyk naar onzen Sweedfchen Geneverboom ;, 
> maar „ wat grooter geworden zynde, krygt 

ss hy geheel andere Bladen. De Besfen ko- 
s> men „ zo wel in figuur als in Kleur, met 
3 die van onzen Sweedfchen overeen , doch 

» ZYN 

(*) Het zelfde hadt men daar gezien in de Maftikboom , 
als hier voor gemeld is, FAgm. Hort. Helmast. bl. 4380 
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“» zyn gemeenlyk niet volkomen zo groot, of- m.- 
Ren 

4) fchoon deeze roode Genever de hoogte van Â*DE jn 
„> een grooten Boom bereikt. Meest vindt B 
„> men hem óp hooge kanten van Rivieren „STEE 
„als ook op dorre Zandheijen , groeijen zac 
‚, even als onze Sweedíche Geneverboomen, 
‚> en hy wordt daar bykans zo groot als de 

„, hoogte Dennen, Op omtrent vierenveer- 
s, tig en een halven Graad Noorder Breedte 
‚‚ was de Noordelykfte plaats , daar ik hem 
„> wild heb aangetroffen , doch op een Ei« 

9, land by de Stad Montreal in Kanada, al- 

s, Waar hy geplant was , wilde hy zeer wel 

s» Voort. 
s Onder alle Soorten van Hout, ts val. Duurzaam 

Hout. 
», lende, werdt dit voor het duurzaamfte , en 

»> minst aan de verrotting onderhevig afde î 

»s gehouden. Men verbeeldde zig, als een Koe- 
» voet , te gelyk met een Paal daarvan, in den 

‚ Grond geflagen werd , dat dit Yzer eer ver« 
„> toeften zoude dan die "Paal vergaan. Op vee= 
; le plaatfen zyn ’er de Hekken zo wel van ge- 
‚, maakt als de Paalen, In Nieuw Jork heb ik 
s> taamelyk groote Jachten gezien , die daar van 

‚> gebouwd waren , en tot Dakfchindels is dit 

« Hout ook voortreffelyk , doch op plaatfen 
‚> daar deze Roode Ceder niet zo overvloedig 
„, groeit , noch zo hoog. wordt of zwaar van 
ss Stams gelyk in Penfylvanie: neemt men daar 
‚toe het Hout van den zogenaamde Witten 

| » Ce- 
Ie DEEL. II!, STUKo 
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9 Ceder, die tot de Cypresfen behoort; of van 

‘den Levensboom in Kanada *; maar dat van 

» den- Rooden wordt duurzaamer geacht te zin. 
s, Behalve de fchoone roode Kleur , heeft die 

, Hout ook een zeer aangenaame Reuk ; doch 
‚> beiden verliest het door veroudering. Hier= 
„‚ om is het tot befchot der Wanden in Huizen; 
s als ook; tot Tafels en Kasfen niet zo dien- 

„> ftig , als men wel zou denken. 
», Omftreeks Philadelphia vond ik gemeenlyk, 

s aan de Buitenplaatfen der Luiden van, Vermo- 
ss gen ; een Laan wan zodanige’ Boomen, die 
‚ van den Fleeren Weg tot aan de Voorpoort 
s) ftrekte., Men hadt ‘er , door het afkappen 
s> van de onderfte Takken, een fraaije Kroon 
ss Aan gegeven. Dit maakte des Winters, wan: 
s, heer de Bladen van andere Boomen afgeval- 
s len waten , door derzelver blyvende’ groen- 
„> heid, een bevallige Vertooning. In ’t groei. 
9, jen is dit Geboomte echter wat traag. Meest 
s, wordt hetzelve , in ’ wilde , door de Bes. 
fen, die de Vogels eeten , en waar van zy 
‚> de Zaadkorrels , onbefchadigd , met den Afgang 
s, loozen , voortgeplant. Om deszelfs aankwee- 
3, king te bevorderen , was in de Penfylvani- 
ss fche Almanach van 1749 een Berigt , daar 
s toe ftrekkende , en aangaande de nuttigheid 

s> van dit Geboomte, ingelafcht.” 
Thans is, als een nieuwe Soort, hier byge- 

voegd een Chineefche Geneverboom, die de Bla. 

den uitgefpreid , wederzyds groen, digter dan 

in 
IE, DEEL, III, STUKe 

is 
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jn de overige Soorten heeft ; naauwlyks ftee= IL 

kende, aan den Stam drievoudig en viervoudig ATBEELS 

aan de Takken. In de Koninglyke Akademie- Hoorns 

Tuin te Upfal bevondt zig dezelve ‚ uit China° TUS 
afkomftig zyhde (*). 

469) Geneverboom met gepaarde , regtopftaand IX. 
ij D J 

afleopende , Blaadjes, de paaringen famens en 
Mie: Savel- of gekast Es. 

boom. 

Met deeze niet al te duidelyke bepaaling 3 
volgens den Heer Govan, is de zeer bekende 
Savel- of Sevenboom thans voorgefteld , die te 

vooren door onzen Ridder genoemd was, Ge- 

neverboom met van onderen aangegroeide Bla. 
den „ de tegenoverftellingen famengefchakeld 

hebbende. Men wil dat de Latynfchen naarn 
Sabina , waar van , behalve de onze, ook de 
Hoogduitfche Sibenbaum , de Franfche Savi- 

sier, en de Engelfche Sayin, hunnen oirfprong 

hebben, van het Land der Sabynen , alwaar dit 

j | | Ge- 

(+) yaniperus (Chinenfis) Foliis patentibus confertis ‚ Cam 

linis ternis , Rameis quaternis. Syst. Nat. XII. Mantisf, p… 

127. J- Foliis decurrentibus imbricato- patentibus confertís 

&c. Weg. XIII. p- 749. 

(o) Funiperus Foliis oppofitis ereâtis _decurrentivus, oppo- 

Gtionibus pysidatis. GOUAN. Afonsp, sto. Junipefus Foliis 

inferne adnatis, oppofitionibus concatenatis. Hort. Chf. 464. 

Hort.‚Ups. 299. Mat. Med. 467. ROVEN Lugdbat. oo, GMEL. 

Sih. 1. p. 183. Sabina Folio Cupresfi. C. B. Pin. 437. Sabina. 

Dop. Pempte 854. B, Sabina Folio Tamarisci Dioscoridis, C, 

B. Pin, 437. 
Ed 

He, DEEL: III, STUKe 
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IL. Gewas veel groeide, afkomftig zou zyn. De 
an natuurlyke} Groeyplaats ftelt onze Ridder in 

Hoofp- Portugal , Italie , Siberie, de Oofterfche Lan- 
STUK. den , en in ’t byzonder op de Bergen Olympus 

schoon, en Ararat. 
… Van den Savelboom zyn door de Autheuren 

twee Soorten , de eene met Bladen als die van 

den Cypresfeboom ‚ de andere als van den Ta- 
marix opgegeven. Men merkt die tegenwoordig 
als Verfcheidenheden , en wel misfchien "als 

Mannetje en Wyfje aan. De laatíte is de ge» 

woone Sabina der Apotheeken , welke zeer zwaar 

van Reuk is, laag en Heefterachtig blyft. Men 
zietze evenwel fomtyds de - hoogte van een 
Menfch overtreffen , hoedanig TourNEFORT 

ook zegt, dat dezelve in de Valeijen der Alpen 
zoude voortkomen , doch onder de Planten van 
Switzerland vindik ze door den Heer HALLER ’ 

niet aangetekend. De Katjes daar van verge- 

lykt hy by die van den Geneverboom, en de 
Vrugten , op andere Stammen groeijende , by 
Geneverbesfen , zynde dezelven donker - paarfch , 
vol met hoekige of knobbelige Pitten: „, waar 
ss uit blykt, zegt hy, dat de Sabina behoort tot 

> het Geflagt van Ceder , verfchillende van den 
‚> Geneverboom door de geftalte haarer Bla- 

s den” (*). 
De kundige MunrTrine hadt vier Soorten 

| an 

(*) TourNr, de PU/age des Med, Tom. 1. Paris 1717. pe 
gol. 
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van dit Gewas gekend: te weeten de Laage Se- Ts 
wenboom; de Besfen draagende: die met blaau-Â\FDEELà 
we Besfen en’ de Syrifche die ook Vrugten Hoorp- 
droeg. De drie laatíten , derhalve, zyn Wyfjes°TUK 
geweest , en deeze, Bent hy, waren veel tede- hitele ed 

rer dan de eerfte Soort, moetende ’s Winters , 
hoewel niet veel gebroeid, doch voor den Vorst 
bezorgd worden. De allerlaatfte was, in *t jaar 
1652, uit Zaad opgekomen , dat van Tripoli in 
Syrie gezonden ware, en maakte wel de fraaifte 
Boompjes , met het Loof uit den blaauwen 
zeer fchoon glanzig groen: maar dezelven had- 
den, in deeze Gewesten , geen Bloemen ot 
Vrugten voortgebragt (*). 

De Sevenboom met Cypresfebladen is , vol- Groete : 
gens BELLANIUs, een Boom van aanzienly- toom, 
ke hoogte ‚ en veel naar den tammen Cypres 

_gelykende, met den Stam fomtyds zo dik, dat 

een Man hem met zyn Arm niet kan omvatten. 

Het Hout is» gelyk dat van den Geneverboom, 

van binnen rood; de Bast niet zeer dik en ros : 
met Bladen zeer fchoon groen, als die der Cy-= 
presfen ‚ doch digter van Loof. Zy fimaaken 
bitter , ruiken Kruiderig met eenige Harstach- 
tigheid. Aan de Takken komen zekere vlee» 
zige Vleugels, waar in Besfen nestelen, als die 
van den Oxycedrus , in ’t eerst groen, maar 

rypwordende blaauwachtig zwart, Hy hadt de- 
zel. 

(*) Waare oefening der Planten, bladz, 40, 

II, DEEL, III, STUK, 
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Me He zelven gevondenop de: Bergen Taurùüs, Amas 

xx. nus en Olympus ; in klein Afie. De gemelde 
HoorP- TouRNEFORT „© door’ Armenie “reizende 4 
STUK. 
An vondt, dat ter, op de Bergen „ Bosfchen- waren 
_Sevenhoorr: van Sevenboomen: zo hoog ak Popelieren. Zy 

„hadden echter-de Bladen „ van het zelfde Gee 
„weefzel als die der Cypresfen, niet ‘tegen elkane 

«dêr aangeplakt, maar uitgefpreid-op: zyde » en 
‚drie aan drie, als by Verdiepingen’, „geplaatst. 
‚De Schubben “vân die Blaadjes “waren een half 
„Kwartier Duims slang , en liepen:in, een Stekel 

uit , van boven bly-groen Meelgchtlg „ van-on- 
“deren uit den-geelen ziende. * Die Boomen wa- 
ten altemaal beladen met Boo ke van 
een half Duim middellyn C*) 

Siberi. — De beroemde Hoogleeraar Garzran kreeg 
hE venige Takjes van den Savelboom met Mannet- 

jes Bloemen, als ook van den-Wyfjês-Savel- 
boom , te Jeniscea ; in Siberies werwaards de. 

zelven gebragt waren van de Vesting Uden niet 
ver van het Baikulfe Meir, groeijende. dezel- 
ven nog zes dagreizen Zuidelyker „ en-dus inhet 

binnenfte van Afie.' Die Takjes hadden de Blae 
den gepaard en» kruiswyze gefchikt „zeer digt 
aangevoegd ‚ maakende de Takjes vierhioekig, 

In 

je 

\ 

C*) Reize naar de Levant, II. Deel , bladz. 123. Dewyl 

die vermaarde Kruidkenner deeze cen Sevenboom ,„ Sabire ; 

noemt ‚zo heb ik ’er hier van gefproken ; hoewel het, volgens 
de fchikking der Bladen, veeleer een der hbe Soorten 

van Geneverboomen fchynt te zyn. 
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In de genen , die ouder waren, gingen zy ’er Is 
een weinig af en gaapten, maar met een zeer ÂFDEEL: 
fcherpen hoek. De Besfen waren blaauw en Hoorp« 
byna rond van figuur , fluitende een witachtigsTuts 
Steentje in , dat ook rond was en overlangs van 5 Bed of 

je eVCNLQMAB a 

de eene Punt tot de andere uitgegroefd, bevat- 
tende een langwerpige Pit. Die van Jeniscea 
berooken , met in brand geftoken Takjes van 
deezen Sevenboom, de Vertrekken der Zieken, 
wier Kwaal zy aan de werking van den Duivel 
toefchryven , en , wanneer zulks niet helpt, dan 
wordt het Afkookzel door hun gebruikt. Ook 
doen zy hunne Tovenaars , die na vreezelyke 
Lighaamsbeweegingen en folteringen , en yze= 
Iyk Gefchreeuw „ als dood op den Grond neder- 
vallen, door zulk eene berooking weder tot zig 
zelven komen 5; waar van , buiten het Duivel- 

bannen, een natuurlyke oirzaak kàn zyn. 
De Sevenboom , naamelyk , is , gelyk wy 

weeten, met een menigte Olie en een zeer fter- 

ken Geest, van eene byzondere hoedanigheid „ 
bezwangerd. Hy werkt kragtig op de Watera 
loozing , de Maandftonden en bevordert de Ver. 
losfing , als de Baarensnood daar is. Gemeenlyk 
wordt het Aftrekzel der Bladen daar toe ingee 
geven , en de gedeftilleerde Olie is van.geen 
minder kragt. Onder gepoeijerde Kandy - Sulker 
mede tot Poeijer gebragt , en in de Oogen 

geblaazen , neemt hy fomtyds de Vlakken van 
het Hoornvlies, of ook de Uitwasjes der Het- 
melyke deelen, weg. Van een ander en fchan» 

Nn de- 
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IL. delyk gebruik of liever misbruik van het Loof 
een. des Sevenbooms, zal ik geen gewag mage 

Hoorp. ken. bl | 
STUKe 

TArX-U Se Taxisboom,: 

De Bloem beftaat , zo wel in de: Mannetjes 

als in de Wyfjes van dit Geflagt , in een: drie= 

bladige Knop- Kelk , zonder Bloemblaadjes. In 

de eerflen bevat die Kelk. veele Meeldraadjes „ 
met Schildvormige in agten gedeelde. Meel 
knopjes: in de anderen is flegts een,Vrugtbegin- 

zel, zonder Styl , dat eene holle Befie wordt , 
met een enkelen Zaadkorrel, 

_ Twee Soorten komen in dit Geflagt voor: de 

eene in Europa gemeen; de andere, in Afia 

huisvestende, 

1. (1) Taxisboom, met de Blaadjes. digt. by 
elkander. | 

“Hoewel de Taxis hier te Lande gemeenlyk 
laag voorkomt, groeit zy in de Züidelyke en 
middelfte deelen van Europa, in een, goede vette 
Grond aan zig zelve vry gelaten , tot een hoogen 
4 Kroon- 

(1) Taxus Foliis approximatis. Sysr. Nat. XII, Gen. 1135. 
p: 661. Veg. XIII. p. 75o: Taxus. Hort. Cliff. 464: Flor: Succ, 

825 : 916. ROYEN Lugdbat. 37. HALL. Helv. „146: DALIEs 
Paris. 303. CG. B. Pin. sos. CAM. Epit. 340. Dop. Pempts 

859. Dop. Kruidh, 1343, TOURNF. drf? 559, BOERE, dupe 
«is, II. ps 208. 
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Kroonboom ; inzonderheid in Vrankryk, Enge-, 

land , Duitfchland en Italie. Dit heeft in En- ARR 
galant zelfs op open Heijen plaats: doch hier Hoorpe 

te Lande dient zy alsdan voor de guure Winden *TE% 
Taxis- 

wat befchut te zyn of verfterft ligtelyk. Daar zoon. 
in , nogthans , heeft een groot verfchil plaats 
tusfchen de fyne en grove ; welke laatfte op 

de Stranden van Pommeren en Sweeden, aan 
de Oostzee , als ook in Kanada , in ’t wilde. 

voortkomt. Men geeft er in ’ Italiaanfch den 

paam van Tasfo, in ’t Spaanfch dien van Taxo, 

met den Latynfchen Taxus overeenkomftig aan; 
doch de Duitfchers noemenze Eibenbaum en 
hier mede fchynt de Franfche naam Jf, en de 
Engelfche Yew- Tree te ftrooken. In ’t Neder- 

duitfch noemen fommigen hem, om die reden, 
ook Zbenboom ; doch dit is niet gemeen, en, 

„om dat het in de Uitfpraak verwarring baart 

met den naam van den Yp of Ypeboom , en 
de benaaming Taxis zeer bekend is , behoort 
men ’t niet te volgen. Dat men hem Boom des 

Doods noemt ‚ wegens zyne Vergiftige eigen- 
fchap ten opzigt van het Vee, is wat ver ge- 

zogt. p 
Van de Geftalte , als iedereen bekend, zal pe 

. Vruetmaa- 
ik niet fpreeken , maar alleen acht geeven op de king, 

deelen der Bloem- en Vrugtmaaking, die- in de 
Kenmerken niet al te duidelyk voorgefteld zyn. 
De vermaarde TournerForT hadt de Man- 
nelyke Bloemen zeer fraay afgebeeld, en is 
door- den grooten BormwHaaveE in de be- 
© Nn 2 r Íchry- 
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564 TWEEHUIZIGE BooMeEn, 

fchryving gevolgd, doch beiden hebben zy het 
daar voor gehouden, dat dit Gewas eenhuizig 
ware, De Heer HaArLLER zegt dat de Man- 

nelyke Bloem naar die van ’t Paardeftaart - Kruid 
zweemt. , In het Mannetje , naamelyk , ko= 
> men, aan de beginzels van het nieuwe Loof , 

ss famengehoopte Steeltjes voort. teder van 
> dezelven draagt vier , of meet, tot zeven „ 

> Schubbetjes voor cen Kelk; waar van de bui- 
> tenften hard , de binnenften teder en als Zils 
s> verachtig zyne Binnen de Schubben fchiet 
z> een Styltje op, dat met een Paddeftoelachtig 
+» Hoofdje gekroond is, waar uit aan alle zyden 
s> Bloemfteeltjes voortkomen , die ieder een zes- 
> Of agthoekig Schildje draagen ,-dat flaauw 

ss gefleufd is en van binnen met Stuifmeel ge= 
s> vuld, Deeze Meelknopjes heeft TouRNEFoRT 
9» hiet al te wel, even als vyfdeelige Rader- 

> bloempjes , in afbeelding gebragt. ‘In een 
3 andere Wyfjes- Plant openbaart zig een der= 
s» gelyke Schubbige Knop, wier Steel door den 
» tyd Sappig wordt, naar een uitgeholde Befie 

3 gelykende „ en één Zaad bevattende , dat 
s, buiten dezelve uitfteekt.” | 

In de Taxisboomen is , ten opzigt van het 
Loof , eene verfcheidenheid met breedere , en 
eene met bonte Bladen , door BOERHAAVE 
aangetekend. ’t Is zeker, dat die hooge Boo« 

men, van grootte als Linde- of Appelboomen; 
daar van voorkomende , de Bladen veel grover 

hebben , dan de kleine Scheerhaagen en Boome 

| di pies 
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pjes. Maar voor ’t overige brengt het zaaijen IL 
der Taxisboomen aanmerkelyke Verfcheidenhe- AFPEEL. 
den, nier alleen in de grof- en fynheid van hetHooros 
Loof , maar ook in de meer of minder groen-STUE. 
en glanzigheid te wege; daar men, door dezel- Meh 
ven van Stek te teelen, gelyk zeer gemakkelyk 

en vaardig gefchieden kan, de zelfde Soort bee 

houdt. Naar dat dit Stek var regtopgaande 
zyd- Scheuten „ of van zyd - Veeren, genomen 
wordt, is ook de groeijing van ’t Gewas, voor 

altoos „ verfchillende, Het gene verder de ma- 

nieren van behandeling om fraaije Haagen en 
allerley Figuuren „ van Zuilen, Vaazen, Men- 
fchen- en Dieren Beeldtenisfen ‚daar van te vore 
men , betreft ‚ laat ik voor de Tuinlieden over, 

Droscoripes heeft den Taxisboom voor, Vergië 
Beale tigheid, 

zo Venynig uitgemaakt, dat de. Schaduw zelfs, 
of de uitwaafeming, voor de genen die daar 

onder gingen zitten of flaapen, nadeelig , ja 
fomtyds doodelyk ware. Sommige Menfchen 
hadden zig door het drinken van het Sap of het 
eeten der Besfen om ’t Leven gebragt. Men 
fchreef die uitwerking aan de fterke verkoeling 
toe ; en het Fegengift zoude beftaan in het 
rykelyk gebruik van Wyn, Of zulks mooglyk 
ain de grooter Hitte van ’t Klimaat, gelyk ten 
opzigt van de Nooteboomen *, toe te fchry- # zie 
ven zy : hier te Lande, ten minfte, bevinden 227 
wy de Schaduw ‚niet nadeelig, en Ray brengt | 
de Berigten van LoBrL en GERARD te 
berde „ waar uit blykt, dat de Besfen in Enge- 

Nn 3 land 
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land , zonder nadeelige uitwerkingen , door Kin- 
deren gegeten zyn. Hy hadtze zelf aldaar ge= 
proefd , en laf bevonden met een weinig bit- 

terheid; wordende dezelven van de Varkens in 
Engeland, even als de Eikelen, zonder hinder 

gegeten. CAMERARIUS melde , dat ’er de 
Vogelen zeer gretig naar zyn, doch als be- 
dwelmd worden, door dezelven te eeten ; zo dat 

menze alsdan met de hand kan grypen of ge- 
makkelyk vangen. Van de Besfen heb ik hier 
te Lande niets nadeeligs vernomen , doch het 
eeten van het Loof der Taxisboomen weet ik 
by Ondervinding, hier zo wel doodelyk te zyn 
voor het Vee, ten minften voor de Schaapen , 
als elders, J. BAUHINuUs hadt van geloof- 

waardige Lieden verftaan „dat in de Bergen 
van Bourgondie Rundvee geftorven was, door 
xt gebruik van de Bladen en den Bast. 

Ondertusfchen is de Taxis het voornaamfte 
Sieraad onzer Tuinen en Buitenplaatfen in de 
Winter, door haar altyd groenend Loof. « Het 
Hout van deezen Boom was oudtyds in gebruik 
tot Schietboogen. Men maakt ’er hedendaags 
om de fraziheid niet alleen , maar ook om de 
regtheid en duurzaamheid , wel Pieken en Wane 
delftokken van. Het is, gepolyst zynde, fier- 
Jyk uit den rooden gevlamd, en dient dus tot 
allerley ‘Schryn- en Draaijers Werk , wordende; 

wegens zyne hârd- en vastheid, ook tot Pennen 
van Molenraderen en andere dingen, in plaats 
van Pokhout ‚ dat echter meer te vertrouwen 

is; 
/ 
N 



more IE Uri 567 

s ja fomtyds wel , daar groote Boomen val- _n, 

Ke ‚„tót Wagen - Asfen en dergelyk zwaar ArDrEL- 

Werk, gebezigd. Hoorp- 
STUKe 

@) Taxisboom met oe aas wat van el- „It 

kander af. Nicifera. | 
Japanfcbe, 

Deeze , de: Nootdraagende Taxis , in ’t Japanfch 
Kaja genaamd , en aldaar. waargenomen door 

den fchranderen KAEMrPFERs voert hier van 

den bynaam. Zy is gemeen, zegt hy , in de 

Noordelyke Landfchappen van Japan, en groeit 

hoog „ maakende Boomen , aan wier Twygen 
de Takjes tegenover elkander ftaan , digt en 
plat gevind met kleine Blaadjes. De Schors 
is roodachtig en Schubbig , vol Sap en Vettige 

heid, byna als in de Denneboomen: ook wel 
rickende en. zeer bitter: het Hout droog en 
ligt , met weinig of geen, of niet dan Houtig 
Merg. De Blaadjes zyn ongefteeld, als Rosma- 
ryn- Bladen , doch ftyf en veel harder , met 
een zeer kort puntje van boven donker , van 

„onderen bleek groen. Schubbige Knoppen komen 
hier en daar te voorfchyn , en befluiten het 
Vrugtbeginzel , dat al voort groeijende een Noot 

wordt met een Bolfter, veel naar onze Walnoo- 

ten gelykende, De Bolfter is groen met bleeke 
Stree. 

(2) Taxus Foliis diftantibus f. Syso, Nae. XII. Pez. XIII. 

raxus Nucifera. KAEMPF. Amen. 814, T. 815. BURM, Flor. 

Ind. p..316..1. 216, 

Nn 4 
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IL Streepen „ een weinig Balfamiek van „Smaak. 
Arpzsle De Noot, van grootte als een Hazelnoot „doch 
Hoorp- 
STUK. 

Taxis- 

boor. — 

_ongelyk van rondte en fomtyds krom, aan één 
of beide enden gepunt, rosachtig of bleek van 
Kleur, heeft een Houtigen , broofchen, dunnen 
Dop, en daar binnen een ruuwe Pit, die Olie- 

achtig en zoet is , maar zO famentrekkende, 
dat men de verfchen niet kan eeten. Gedroogd 
zynde komen zy op Tafel onder de Nagerech. 
ten. Men gebruikt de Olie , Ge uit geperst ; 
in de Keuken. Î 

SSSSssssisiss sss ss: 
XXL HOOFDSTUK. 

Befchryving van de VEELWwYvice Boo- 
MEN , Polygamia, in welken de zelfde Soort 
Mannelyke of Vrouwelyke en Tweeflagtige 
Bloemen draagt; gelyk de Lotus, Efchdoorn, 
Esfchen , Vygen- en andere Boomen. 

% bh vaak Polygamia ‚ dat de Ridder voor 
deeze Klasfe gebruikt , altoos Veel- 

wyvigheid betekend hebbende , noem ik die 
van deeze Klaste VEELWYViGE: om dat 
die Eigenfchap anders niet gemakkelyk beknopt 
uit te drukken is. Veelvoudiger- Echt vind ik 
nog minder overeenkomttig met de zaak. Men 
moet aanmerken , dat de Tweeflagtige Bloemen 
eigentlyk het Echte Bed in deeze Klasfe uitmaae 

ken „ en dat de overigen als Overfpeelig zyn 
| of 
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of Bywyven. Dan ziet men , dat onze benaa- 1 

ming niet kwaalyk ftrookt. In de meefte Ge-= ÄrDEEL. 

flagten , evenwel , ontbreeken de enkele Wyf- Hoorp- 

\jes- Bloemen. Daar komen voor, die alles opSTUK, 

een zelfden Stam , op twee of op drie Stam- 

men ‚ hebben , en hierom worden zy in de 

Rangen van Een- Twee- en Driehuizigen onder- 

fcheiden. Veertien Geflagten van Boomen zyn 

van dien aart, - | | 

Ce zr Tris. Lotus Boom, 

Dit heeft alleenlyk Tweeflagtige en Manne- 
tjes - Bloemen op een zelfden Stam , beiden 

zonder Bloemblaadjes, In de eerften is de Kelk 

in vyven gedeeld ,‚ met vyf. Meeldraadjes en 
twee Stylen ; de anderen hebben den Kelk in 
zesfen gedeeld met zes Meeldraadjes en niets 
meer. De Vrugt is Pruimachtig met één Zaad, 

Drie Soorten, waar van de eerfte in Europa, 
de anderen in Indie en Amerika groeijen, maa« 
ken dit Geflagt uit, als volgt. 

(1) Lotus-Boom, die de Bladen Lancetswys’ 
Te 

ovaal heeft, Gali 
Auftralis, 

Men iaetykes 

(1) Celtis Faliig ovato=lanceolatis. Syst. Nat. XI, Gen. 
1143. Pp. 668. Veg. XIII. p. 766. Horte. Cliff. 39. ROVEN 

Lugdbat. 207. DALIB. Paris. 304. GOUAN Monsp. s12. 

Lotus Fruêtu Cerafi. C. B. Pin. 447. Lotus five Celtis. Cam. 

Epit. rss. Lotus arbor. EoB. Jeon. Il. 186. DOD, Pempt, 847s 

Pon, Kruidb. 1324. TOURNF. Jnfl. 612, 

Nn 5 | k 
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Sjo VEELWYvIGrE BOOMEKS, 

Men geeft deezen in ’t gemeen den naam 
van Lotus - Boom, om hem dus van ”t Kruid» 
dat den naam-van Lotus voett , te onderfcheie 
den ; terwyl men hem meer of min overeen= 

komftig oordeelt met den Lotos der Grieken „ 
wegens het eeten van wiens Vrugt aan. zeker 

Volk de naam van Lotophagi gegeven werdt. 

De Latynfche naam is Celtis. De Italiaanen 
noemen hem Perlaro, en die van Trente Ba- 
golaro, de Franfchen Micocoulier. Zyn Groey= 
plaats is in de Zuidelyke deelen van Europa en 
in de Noordelyke deelen van Afrika , aan de 
Middellandfche Zee. 

Het is een Boom, van grootte als een Peere- 
boom , of ook grooter en hooger; waar over 
men zig niet zal verwonderen „ als men in acht 
neemt ‚ hoe Pr1iNius verhaalt , dat zig te 
Rome , op ’t Plein van Lucina, een Lotus- 
Boom bevondt , die vierhonderd en vyftig Jaa- 

ren oud was , en een andere; in ’*t Vulcanaal, 
‘gelykjaatig met de Stad. De dikke Stam is 
met een zagte en blaauwachtig groene Schors 

bedekt. Hy heeft lange Takken, die zig breed 
uitfpreiden , en Bladen gelyk die der Groen-Eis 
ken of byna als der Ypeboomen, aan de randen 

Îterk gekarteld, De- Vrugten zyn rond , han- 
gende aan lange Steeltjes „ als Karfen , in * eerst 

geelachtig wir , vervolgens rood en door aanry- 
Ping zwart wordende. 

Deeze Vrugten hebben in lang de lieflykheid 
niet, welke aan de Vrugten van den Lotus der 

Ou 
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Ouden toegefchreeven werdt: misfchien wegens IL 
’ verfchil van den Grond en ’t Klimaat. ZyAFDEELe 
zyn zagtelyk famentrekkende en dus {toppen-Hoorpe 
de; wordende het Afkookzel van het Hout, ’tSTUKe 
zy ingenomen of ingefpooten, dienftig geacht 
voor te groote Ontlastingen , ’t zy door den 
Afgang of de Stonden, Het uitvallen des Haairs 
zou daar door ook verhinderd. worden. Men 
vindt den Boom wel in de Openbaare Kruid- 
tuinen hier te Lande , doch hy draagt ’er Bloem 

noch Vrugt. 

(2) Lotus- Boom, die de Bladen fcheef Hart. u. 
É f elti 

vormig gekarteld , van onderen ruig heeft. Orienzalisn 
Oostindie 
fche. 

De Oostindifche Boom met Salie - Bladen , die 
zeer fyn gekarteld zyn, vanPLUKENETIUSs 
fchynt overeen te komen met den Mallam-Tod« 
dali van Malabar, welken R A Y noemt Indifche 

Boom, die Trosfen draagt van eenkorrelige 
Besfen , de Bloemen met twee Meeldraadjes. 

Het is aldaar een middelmaatige Boom , met 

een 

(2) Cektis Foliis oblique cordatis ferratis , fubtus villofis, 

Fl. Zeyl. 369. Ulmus Fruu baccato. Hors. Cliff. 83. Sale de 

vifolia artbor Orientalis , Foliis tenuisfime crenatis. PLUK. Alm, 

329. T. 221. f. 4. Mallam Toddali. Hort. Mal. IV. p. 83. T. 

40. Arbor Ghaduba diëta. BuRM. Zeyl. 26, 1o2. Baccifera 
Indica racemofa. Ray. Hiff. 1597. Celtis &c. Burm. Fl, Ind, 
p. 218. Papyrus fpuria. KAEMPF. Amgen, 474, Te 472. fe 20 

an? Mant. alt. p. soa, 

1. DEEL, Il, STUK, 
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een dikken witachtigen Stam, die groenachtige: 
geeen Wollige Takjes uitgeeft, en Wortels heeft van 
Hoorp- 
STUKe 

Lotyse 

Boor. 

eenen Kruidigen Geur, Hy-groeit op Bergache 
tige plaacfen , als ook aan de Oevers der Riviee 
ten, en draagt tweemaal ’s Jaars Vrugten, dat 

kleine , groene , bittere Besfen zyn. Alle de 

deelen van deeze Boomen worden voor byzon- 
dere Middelen tegen de Vallende Ziekte, Yl« 

hoofdigheid en andere Kwaalen der Herfenen 
gehouden. | 
De Muntinghia van PruMieEr , met ruue 

we Olme- Bladen, die enkelde Besfen draagt, 
kan hier toe niet behooren; maar wel de G/e- 

duba of Gedhumba van Ceylon , door den Hoog- 

leeraar J. BURMANNUS uit HERMANNUS 
voorgefteld , die zegt, dat men hem dus noemt 
wegens het Lymige Sap, dat in de Bast zit, 
daar de zwangere Vrouwtjes gebruik van maa- 
ken tegen Verhardingen en Pyn in de Borften. 

Ook werden de Kolen van deszelfs Hout tot 
het bereiden van Buskruid gebezigd. 

Thans betrekt Linneus hier toe, op eene 
bedenkelyke wyze , den Basterd « Papierboons 

van Japan, daar KAE MP FER , nogthans , Bloem 
noch Vrugt van opgeeft, zeggende dat het een 

Heeiter is, die met lange, buigzaame, Takken 
kruipt, welke. zeer voos zyn, en een Melkache 
tig Sao hebben; weshalve , fchoon de Bladen , 

door hunne Hartvormige figuur , als anders , 
wat naat die van deezen Boom mogten zwee- 

men , 
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men ‚ de overeenkomst my wat verte zoeken I _ 
5 Ee ÄFDEELs fchynt (*). | Te 

(3) Lotus- Boom, die de Bladen fcheef ovaal , mite 

Zaagswyze gekarteld en gefpitst heeft. In. 
Celtis 

Deeze is door den Heer Miuner, in na- ftdemia 
volging van den vermaarden T.oOURNEFORT; GEL 
voorgefteld onder den naam van Celtis met eene 

donker paarfche Vrugt , en RAy noemt hem 

Virginifche Lotus-Beom , met roode Vrugten., 
Het fchynt een groote Boom te zyn: want de 

Heer Cra yranN tytelt denzelven Hooge Celtis 
met ovaal - Lancetvormige Zaagswys getande 

Bladen en eene bruine Vrugt; aanmerkende dat 

‘er van dien zelfden aart in Virginie zyn, met 
“donker paarfche en met zwartachtige Besfen, 
Dezelven zyn, zegt hy , zoet van Smaak. Lrn- 
Naus merkt aan , dat deeze Virginifche zeer 
naby komt aan de Eerfte Soort. 7 

| 
Terre 

(*) Van deezen Heefter is, ten opzigt van het gebruik 

van deszelfs Bast, tor het maaken van grof Papier , hier voor „ 
bladz. 285, iets gezegd. 

(3) Cektis Foliis oblique ovatis ferratis acuminatis. Syst. 

Nat. XII. Weg. XII, Celtis Fru&u obfcure purpurascente. 

Mir. Di. T. 88. Celtis procera , Foliis ovaro - lanceolatis 
ferratis, Frau pullo. GRON. Virg. 158. Lotus arbor Virgie 

niana, Fruêtu rubro. Ray. Hifl. 1957, Geltis Frytu qbfenra 

purpurasfente, TOURNF. Zrf?, 612 
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TBRM EN ALEA, Hoedboom. 

De Bloemen beftaan, in dit Geflagt, uit een 
Kelk die in. vyven gedeeld is „ zonder Bloem- 
krans , en hebben tien Meeldraadjes ;maar eenigen 
zyn enkel Mannelyk, de overigen hebben een 
Styl en Vrugtbeginzel , dat eene Schuitachtige 
Bolftervrugt wordt, 

De eenigfte Soort (1) maakt di in Oostindie 

bekende Katappe- Boom uit. Men vindt, onder 
deezen naam, by RumrPu tus vooreefteld een 

Tamme en Wilde , beiden op de Molukkifche 

Eilanden groeijende, De eerfte is een wyd uit- 

gebreide Boom , regt doch niet zeer hoog van: 
Stam, aan welken de Takken overdwars ftaan „ 

en deeze geeven wederom andere ‘Fakken uit , 
daar op *t end de Bladen rondom aan hangen, 
byna gelyk een groote Lamp met. Pypen. Hier 
zal de Latynfche Geflagtnaam: op zinfpeelen „ 
en, dewyl de Kroon zig als een breede Hoed 

vertoont , zo noem ik hem de Hoedboom. «De 

agterfte en oudfte Bladen zyn kleiner dan de 

voorften , die wel een Voet lang en een half 

Voet breed vallen, van eene Waaijerachtige fi- 

guur. Zy zyn dik geribd en geaderd, van bo- 

ven hoog groen ‚ van onderen een weinig geel 

en zagt in ’c aantasten, Aan lange Steelen ko» 
mien 

(1) Terminalia. Syst. Nat. XII. Gen. 1283. p. 638. Pig. 

XII. p. 764. Mant. 123. Catappa. RUMPE. Amb. I. p. 174. 

T. 68. Adamaram. Hort. Mal. IV. p. s. Amygdalus Indices 

Nieuhoff. Ray. Hifk, zszie Te 33243 Se 
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men Trosfen voort van Bloempjes, die klein LO 

zyn en zig als een Sterretje vertoonen , vol Pan 

witte Meeldraadjes ; doch de meeften, dat de Hoorp- 

Mannelyken zyn, vallen af, en maar weinigen sas: 
zyn vrugtbaar. Het Wriddthekindel, nabhepr Ene 

in fommigen onder de Kelk zittende , worde 
eene Pruimachtig fpitfe Vrugt , van drie Dui- 

men langte , hebbende een Rand die zig wat 
omkromt , en geeft ‘er dus de figuur van een 

Schuitje aan. Zy is aan ’t end gekloofd , en bes 
kleed met een dun Velletje, in *t eerst groen „ 
daarna Roozerood wordende , met geele. Plekken 
en Streepen, Binnen dit Velletje zit een Haai- 
rige Bolfter , die eenen langwerpigen Steen be- 

vat , als een Amandel, een eetbaare fmaa- 
kelyke Pic hebbende, die zo Olieachtig, niet is 
als de Kanaries. Ook geeft de Bolfter , die verfch 
opengefneeden wordende fraay Kerfen = rood 
ziet, geen onaangenaamen Reuk. 

Wegens deeze Vrugt is het Gewas de Oostin- 

difche Amandelboom by Nr Eunorr geryteld, 
dien RAy uit den Malabaarfen Kruidhof, al- 
waar dezelve Adamaram heet (*) , befchryft. 

Hy wordt ’er , wat de Kroon aangaat, by-een 
Pyn- of Denneboom vergeleeken , hebbende 
de Stam zeer hard wit Hout, met eene Afch- 

graau- 

î (*) Niet Acararam , een Soort van Anona, tór welker 

befthryving by RAY , Pp. 1óso, in Mant. prima, p. 128, 

verkeerdelvk gewezen wordt : zynde de Kaneel - Appel, op 
“onze Pl. XII. afgebeeld: zie bl, 29, 

IIs DEELe Ille STUK: 
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graauwe Schors en rooden Bast. De Vrugt 4 
opdroogende , barst en werpt. den Amandel 
vit, wiens Pit in de Mond , onder ’t kaauwen, 

geheel weg fmelt, doch van Smaak is als onze 
Amandelen: en, in Water gelegd, breidt zy 
zig tot twee witte Blaadjes uit. Hy groeit van 

zelf in de Bosfchen op de Kust van Malabar. „ 

en wordt ‘er in de Hoven gehouden, alzo hy: 

driemaal ’s Jaars zodanige Vrugten geeft, die 
men voor de lekkerheid eet, niet alleen , maar 
van de Bladen maaken de Inlanders een groot 
gebruik , zo tot Spyze als tot Geneesmidde- 

len, 

BRrRABEJ U M. Kransboom. 

De Kenmerken van dit Geflagt worden thans 
aldus opgegeven (*). De Bloemen zyn Kat- 
ten. Men vindt ’er die Tweeflagtig zyn , en 
een Stamper hebben met twee Stempels, waar 
van het Vrugtbeginzel een rondachtige. Pruim- 
vrugt wordt , met een Klootronden Steen of 
Zaadkorrel. Anderen hebben, behalve de Meel- 

draadjes, een enkelen Styl, die gevorkt is, en 

misdraagen. In deeze zyn de Schubben van 
de Kat driebloemig : in beiden is de Bloem. 
krans in vieren gedeeld. 

Dit Gewas , bevoorens door den Ridder on- 

der de Viermannige Eenwyvige Planten geplaatst 
Zy: 

_(®) Syst. Nas, Veg, XII p. 764, Mant, alt. 332. 
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gynde , is dus ook door my reeds befchree- IL 

ven (*). Ik heb het, om dat de Bladen Krans- ADEL. 
wyze aan de Takjes ftaan, de Kransboom ge-Hoorv* 

tyteld. Het groeit aan de Kaap der Goede STUK: 

Hope. 

Cr us r A. Lymboom. 

DPeeze Geflagtnaam ftrekt ter gedagtenisfe 
wan den vermaarden Cuusius, wiens eigent- 

lyke naam was , Charles d'Eclufe of Karel van 
Sluis. Hy was te Arras in de Nederlanden 4 

in ’t jaaf 1$26, gebooren ,; en heeft, uit liefde 

voor de Kruidkunde, het grootte gedeelte van 
Europa doorgereisd. Ren en andermaal zyn Been 
gebroken hebbende , was hy , ruim vyftig Jaaren 

oud zynde, zo mank, dat hy op-twee Krukken 
gaan moest, en Werdt toen aan ’t Keizerlyke 
Hof genoodigd, alwaar hy,byna veertien Jaa- 
ren, het opzigt gehad heeft van den Keizerly- 
ken Tuin. Eindelyk , het Hofleven moede ge- 
worden en van daar vertrokken, werdt hy, in 

% jaar 1593, tot Hoogleeraar te Leiden betoe- 
pen, en aldaar ftierf hy in ’t jaar 1609, by de 

vierentagtig Jaaren oud., Zyn zittend Leeven 
groote Geest en werkzaamheid , heeft ons een 
verbaazend getal van uitmuntende Werken over 

de Natuurlyke Hiftorie, en de Kruidkunde in ’c 
ed ‚ voortgebragt. ' 

De 

(*). Zie het voorgaande IJ. DEELS II. STUK, bladz. 734 

Oo 
IL DEEL, IUI, STUK» 
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De Kenmerken van de Clufia beftaan in Man- 
netjes- en Wyfjes- Bloemen, die beïden een 

vier of zesbladigen Kelk , uit tegenover en op 
elkander leggende Blaadjes beftaande , als ook 
een vier- vyf- of zesbladigen Bloemkrans heb- 
ben. ’t Getal der Meeldraadjes, in de eerften , 

is groot. De anderen hebben een Honigbakje’ 
van famengegroeide Meelknopjes , het Vrugt- 
beginzel influitende , dat een vyfhokkig, vy£- 
kleppig Zaadhuisje wordt, met Merg gevuld, 
„Van dit- Geflagt komen vier Soorten voors 

allen Westindifche Planten zynde, als volgt. 

7 (a) Lymboom met ongeaderde Bladen En ZOS- 
bladige Bloemen. 

De Heer JAecQuiN, die alle de gedagre 
Soorten in de Westindiën waargenomen heeft ;, 
zegt dat deeze Soort een hooge Kroonboom is 
van twintig of dertig Voeten , groeijende ; dat 
te verwonderen is, als een Bygewas aan Steen- 
totfen en Boomen, Dit heeft ‘dezelve met dê 
beide volgende Soorten gemeen , zo wel als de 
geheele Geftalte. De Bladen zyn ovaalachtig , 
ongekarteld, ftomp, glanzig, Lederachtig , taay 
en niet geaderd , met evenwydige fchuinfe dwarse 

ftree- 

(1) Clufta Foliis aveniis , Corollis hexaperalis. Syst. Nat, 

XII. Gen, 1154. p. 674. Veg. XIII. p. 765 JACQ. Amer. 34. Hift. 

270. GCenchramidea Arbor Saxis adnascens „ obrotundo pingui 

Folio, Frutu Pomiformi. PLUK. Alm 92. Te 157. fs 2e 

CA „er Car. II. p. 99. T. 99. 
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ftreepjes, kort gefteeld, zittende by paaren aan He _ 

de enden der Takjes. De Bloemfteeltjes zyn elan 

kort en dik, veeltyds driebloemig: de Bloemen Hoorp- 

groot en zeer bevallig , uit zes Roozekleurige SUE 
Bladen famengefteld , in het Wyfje een Vrugt Zomboort 
beginzel bevattende , met zeven, agt of negen 
Stempels, zonder Styl, en een Honigbakje, ’ 
welk , met allede Teeldeelen „door zeker Lymee 
rig helder Vogt bedaauwd is. Het geheele Gee 

was is vol van een zeer taay , Balfamick , groen. 
achtig Sap , dat door blootftelling aan de Lugt 
ros wordt, en waar van de Indiaanen gebruik 

maaken als van Teer , om hunne Schuitjes of 
Kanoos te beftryken. Deeze Soort kwam hem 
bp St. Domingo voor. 

(2) Lymboom met ongeaderde Bladen en yyf- Je 
bladige Bloemen. | 41 

Witte. 

Deeze Soort vondt zyn Ed, in de Bosfchen EL On 
van Martenique, Zy verfchilt van de voore 6 

gaande byna alleen door de Bloemen, die geen 

zes- maar. een negenbladigen Kelk hebben,en 
daar in vyf Bloembladen „ wit van Kleur, en 
allen, die hy ’er van waargenomen hadt, twees 

flagtig. De Vrugt is langwerpig Eyrond , 

doch ftomp vyf of zeshoekig, en van binnen 

ook 

(2) Clufia Foliis aveniis; Corollis-pentapetalis. JACQ. Armer: 
34. Hifl. 071. T. 166. Clufia Flore albor, Fruêtu coccineo: 

PLUM, Gan. àr, Je. a7..f, 1. 

Oo 3 
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… 

ook in vyf of zes holligheden verdeeld , bevatter- 
de, ineen week Merg , veele langwerpige , glad- 

de Zaaden , hoogrood en dus met de Clufia van 

PrLuMrer, die eene hoogroode Vrugt heeft „ 
overeenkomftig. Naar die Zaaden zyn verfchei- 

derley Vogeltjes zeer gretig, en weeten dezel- 

ven, met den Bek, te haalen uit de Sterswys’ 
gaapende Zaadhuisjes , middelerwyl op hunne 
Wieken flodderende in de Lugt, even als de 
Kolibrietjes op den Honig der Bloemen aazen. 
De opgezetenen des Eilands noemen deezen 
Boom Aralie. Hy wordt ook wel dertig 
Voeten hoog ‚ met eenen Stam van een Voct 

dik, en eene zeer uitgebreide Kroon , niette- 
genftaande hy mede als een Bygewas op andere 
Boomen groeit. Van een! Takje met Blad en 

Vrugt is hier de Afbeelding in Fig. 1, op Plaat 
XVIIE, medegedeeld, 

| 6) Lymboom met ongeaderde Bladen en vier- 
bladige Bloemen. 

Deeze derde Soort kwam gedagten Heer op 
‚Jamaika, aan den voet der Bergen , voor. Zyn 

Ed, fpreekt ’er dus van. „ Het is een Boom 
2 de voorgaanden zeer gelyk, [ook] aan Rot- 
‚ fen en Boomen als een Bygewas groeijen= 

23 de, 

(3) Clufia Foliis aveniis , Corollis tetraperalis. Jacq. Amer. 

‚34. Hift. 272. T. 167. Clufia Arborea Foliis crasfis nitidis 

obovato = fubrotundis , Floribus folitariis. BROWN. Fam. 236. 

Terebinthus Fol. fingulari non alato, Fr. rotundo fucculento &c, 

SLOAN, Jam. 167, Hift, L pe gi. To zoo.f, 1. RAe Dendr. sta 
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De Bloemen , die [ook] Reukeloos zyn, heb- SDE. 

ben de Bladen geel. « Onder ’t reizen had ikHoorpe 
veele Bloemen en Vrugten, van den zelfden STUE 
Boom geplukt, ter onderzoeking mede geno- de 
men, en bevondt, dat de Vrugten geenszins 
overeenkwamen met de Vrugtbeginzels , in de 
Bloemen vervat; zo dat dezelven moeften 

voortgekomen zyn van onderfcheidere vrùügt- 
baare Wyfjes- of tweeflagtige Bloemen, 
die ik vervolgens geen gelegenheid had te 

s> Onderzoeken. Deezen, nu, fchynr BROWNE 

befchreeven te hebben , by wien men de 
Kenmerken kan nazien. Sr. oAN zE heeft voor 
de Vrugt een nog niet geopende Bloem afgce 

beeld eén befchreeven ; weshalve hy , het 
Vrugtbeginzel in de uitgedroogde Bloem mis- 

Íchien voor Zaad gehouden hebbende, de 
Vrugt eenzaadig (Cmonopyrenum) genoemd 
heeft. De Stempels in de groenachtige Vrug- 
ten geleeken flegts naar groote uitpuilende 

„ bruine Stippen.” …—_ | 
De beroemde SLoANer hadt deeze Soort ge- palfem. 

noemd Terbenthiynboom met enkelde , niet gee “PPSles. 
wiekte , ronde Sappige Bladen, en vierbladige 

bleckgeele Bloemen , in ’t gemeen de Balfen= 

boom getyteld wordende. De Vrugt, merkt hy 
aan, was een Kogelronde Bezie , groen of rood. 

achtig van Kleur , van grootte als de tip van 
eens Menfchen Duim, Die- van: de tweede 
Soort moet, volgens de Aftekening van den 

Oo 3 Heer 

»‚ de, en vol van een Lymerig- witachtig Sap. AL 

39 
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Heer JACQUINs zeer langwerpig en Pruim- 
achtig van figuur zyn. Op ’% Eiland Barbados 
wordenze ‚ wegens het gedagte Balfamieke Sap, 
Balfem - Appeltjes geheten , zo PLUKENEe 

Tius aanmerkt. 

(4) Lymboom met geaderde Bladen, 

Deeze Soort is door gedagten Heer Jacqurn 

in de Bergachtige Bosfchen , die vogtig ‚van 
Grond waren ‚op Martenique gevonden. Het 

is, zegt zyn Ed. , een regtopftaande Kroon- 
boom van dertig. Voeten hoogte; gelyk de an- 
deren , doch meldt niet, dat het ook een Bye 
gewas zy. De Bladen waren vier Duim lang; 
de Bloemen anderhalf Duim breed, met witte 
Blaadjes. De Vrugt hadt hy niet gezien; doch 

de gedaante fcheen met de Kleinere Clufia , 
die wit van Bloem is , met eene eee 

Vrugt, van Prumrer befchreeven en afgen 
beeld , overeen te komen. . De Ingezetenen 

noemden hem Paletuvier de Montagne. 

F usa Nus. Spilleboom. 

De Kenmerken van dit nieuwe Geflagt zyn: 

‘Tweeflagtige Bloemen , die een vyfdeeligen 
_ Kelk hebben , zonder be „ En vier 

Meel. 

(4) Clufia Foliis Venofis. JAcQ. Amer. Hift. 273. Clufia 

‘Fiore rofeo minor , Fru flavescenre, PruM. Gen. 21. Ze, 
en SEN 



BLG AM EN 533, 

Meeldraadjes : waar van het onderfte gedeelte IL, 
het Vrugtbeginzel is, met vier Stempels , en in 
de Vrugt Pruimachtig of met een Bolfter. Bc- Hoorp- 

halve de zodanigen komen ’er Bloemen , op °T?E 
den zelfden Stam, in voor, die misdraagen , en 
derhalve als Mannelyken kunnen aangemaakt 
worden. 
„Een enkele Soort (1) is hier van bekend RE 
die den bynaam van Samengedrukte, de 
wegens de platachtigheid van de Vrugt, voert.” Satmenge- 

Het is een Vrugtdraagende, Boom , met een &okee. 
driebladerig Omwindzel , onder den ‘Grondfteun 

van het Vrugtbeginzel , door eenige Klieren 

onderfcheiden., Meer vind ik ’er niet van ge- 

meld, 

A c ER. Ahornboom. 

De Bloemen zyn „ in dit Geflagt, vyfbla- 
dig, met agt: Meeldraadjes „ voortkomende uic 

een Kelk, die in vyven gedeeld is, Behalve 
eeze Mannelyken komen ’er in voor, die bo= 

vendien een Stamper hebben , en deeze brengen 
een Vrugt voort „ welke uit twee of drie een. 

zaadige gewiekte Zaadhuisjes beftaat, 
’t Getal der Soorten is vry groot; dewyl’er, 

behalve de gewoone Europifchen , drie of vier 
Noord: Amerikaanfche en anderen, in begreepen 
zyn, als volgt. (1) Ahorn- 

(1) Fufanus. Syst. Nat, Weg. XINL. p. 765, 

Oo 4 
II, DEEL, III, STUBe 
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Ĳ, (2) Ahornboom met Hartvormige, onverdeel- 
PDRE de , getande Bladen, die flaauw gekwabd 
Hoorp- ayn 5 de Bloemen Troswys’ hebbende, 
TUK. 

Onder den naam van Ahorn met langwerpig 
Acer s . 

Tatari- Hartvormige ongelyk getande Bladen , is dee- 
CUI, 
rr Zeis als oe Larrie groeijendes in de Verhan- 

fche. _ delingen der Keizerlyke Akademie van Peters- 
burg, op ’t jaar 1749, afgebeeld en befchree- 
ven. Het is een Boomachtige Heefter, die de 
Bladen als van den Jukboomen Troswyze Bloe- 
men , gelyk de volgende , heeft, maar in fà- 
mengeftelde Trosfen. Men vindt hem aan de 
Oevers .van de Wolga , op vogtige plaatfen, 

IL (2) Ahornboom met vyfkwabbige ongelijk ge- 

Prada. tande Bladen en Troswyze Bloemen. 

Platanus. 
zl \ - 

Gewoon. _Deeze Soort maakt het Gewas uit , waar 

van de Geflagtnaam zynen oirfprong heeft. 
‘Men noemt hets in ’t Latyn , Acer, of Ace- 

| ris 

(1) Acer Feliis cordatis indivifis ferratis, Lobis obfoletis , 

Floribus racemofis. Syst. Nat. XII. Gen. riss. p. 638. Acer 

Foliis oblonge cordatis inzqualiter ferratis. KRESCHEN ACF. Petr. 
1749. P. 285. T. 13. 

(2) Acer Foliis quinquelobis inxqualiter ferratis , Floribus 

racemofis. Syst. „Nat. XII. Acer Foliis quinquelobis acutis 

&c. Hort. Ups. 93. SAUV. Mon:p. z12. Acer Foliis palmatis 

&c. Hert. Cliff: 143. Roren Lugdbat. 457. SORT. Gelr. 7e, 

Acer montanumcandidum. C. B. Pin. 430. Acer majus. Dop. 

Pempt. 340. Dop. Kruidh. 1314, TOURNF. Jr/7. 615. HALL. 

Helu. 421. 
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ris, zo fommigen willen ; welke benaaming IL 
waarfchynlyk van de duurzaamheid of fyndraa- En 
digheid des Houts, dat zonder Kwasten is, en Hoorpe 

dus van het Griekfch , zal afkomtftig zyn. Men STUÉ- 
wil echter dat de Griekfche naam van deezen ;,4°”* 
Boom , by THEOPHRASTUS, Sphendamnos 
zy. De Italiaanen heeten hem Acero, de Spane 
jaarden El-Azre, In de overige 'laalen van 

Europa heeft hy verfcheiderley benaamingen. 
De Engelfchen noemen hem Maple- Tree of 
Witten- Tree; de Franfchen Erable, Opier of 
Sycomore; welke laatfte naam , zo wel als die 
van Plasne , zeer oneigen is 3 alzo er andere 
Boomen zyn, dus eigentlyk geheten. De Duite 

fchers geeven ‘er den naam aan van Mafeholder- 
of Masfholder , en fomtyds ook van Lein. Baum ; 

dat is Linnenboom , wegens de zagtheid van het 
Hout „en deszelfs witheid. De gemeenfte naam ; 

by ons, is E/chdoorn of Schotfche Linden; hoea 

wel men hem ook „Ahorn en Maasboom (*) , in 

navolging van de Duitfchers , en Luitenboom 3 

wegens zyn gebruik tot Mufiek= Inftrumenten ; 
genoemd vindt (+). 

Dat 

(*) De naam van Masthoem is in de Uitgezogte Werhande 
lingen. II. Dern, bladz. 449 , zeer verkeerdelyk aan deezen 

Boom gegeven ; dewyl die aan anderen toebehoort ; zie hier 
voor, bladz. 407. 

(T) De naam van Haver-Efche, (GORTER Flor. Belg. p. 

290. en by COMMELYN, daar aan gegeven „) behoort aan de 

Lyfterbezie- of Qualfterboomen. 

Oo s 
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Dat deeze Boom een gemaatigdé Lugt be 
mint , heeft TarorgmmrasTus reeds aangen 

merkt. Hy groeit niet alleen in de Gebergten 

van Switzerland en Ooftenryk , maar ook in de 
vlakke deelen van Engeland en de Nederlanden; 
hoewel hy mooglyk zynen oirfprong uit die Ge- 
bergten heeft. TourNEFoRT vondt hem 
iu ’t Bofch van Fontainebleau tusfchen de Rotfen 
groeijen, Hier te lande komt hy in de Haare 

lemmer - Hout en andere Plantagiën of Bosfchen 
by Buíitenplaatfen voor , alwaar hy meadehyn. 
lyk geplant zal zyn. 

Zyn fierlykheid kan deeze Boom wel draagen, 
Hy groeit. tot een aanzienlyke hoogte ‚ doch 
maakt geen fraaije ronde Kroon, gelyk de Lin- 
den. Dewyl ook de Bladen vroeg afvallen, en, 

fchielyk verrottende , hier door de Laanen, 
Pleinen en Straaten, in ’t wandelen , onbevallig 
doen zyn 5 zo-wordt hy niet veel geacht, De 
Schors is voor *t Gezigt niet aangenaam , en het 
Hout der Takken broofch ; zo dat zy ligt aan 
ftukken waaijen door een Stormwind. De groot- 
heid der.Bladen , die fierlyk uitgefneeden zyn , 
byna als Wyngaardbladen, wat donkerer groen 
van Kleur , ís het eenigfte dat hem bekoorlyk 

_ maakt ín Lusthoven, Men vindtze fimaller of 
breeder ‚ meer of minder ingefneeden , ook 
donkerer of ligter groen en bont. De Bloe- 
men groeijen aan ‘Trosjes, van verre naauw- 
lyks zigtbaar, bleek groenachtig van Kleur, en 
de Zaadhuisjes zyn gevleugeld , vertoonende 

zig 



POES KIA Mor EM 1387 

zig, dewyl ’er veelen by elkander zitten, byna UO. 
als. bosjes van gevleugelde Infekten „en ín rde 
byzonder als van de genen die men Juffers of Hoorp= 
-Puiftebyters noemt. In derzelver dikke end isSTUK. 
een wrangachtig Meelig Zaad Vervat (*). ria 0 

De Wortels van deezen Boom , gekneusd suikerach. 
uitwendig opgelegd ‚ zouden , volgens Pr in ius, tig Voet. 
tegen de Lever- Pyn, en volgens SER. SA M- 
MONICUS , in. Wyn afgetrokken en gedron- 

ken, tegen het Zydewee van dienst zyn. JIn’t 
Voorjaar , wanneer de Knoppen zwellen, geeft 
hy, ergens gekwetst of gebroken zynde, een 

zoet en drinkbaar Sap uit, even als de Wyn- 
gaard = Ranken , wanneer men die te laat 
fnoeit , en veele andere Boomen. LIsSTER 

heeft door veele Waarneemingen op de Ahorn- 
boomen ontdekt, dat zulks ook in de Herfst en 
den geheelen Winter door , met maatig vriezend 
Weer , gefchiede. Het Sap , dat ’er dus uit- 
loopt , is zoet en fchynt veel overeenkomst 
te hebben met dat der Suikergeevende Ahorn- 
boomen in Noord - Amerika, waar van ik ftraks 

zal fpreeken, 
Middelerwyl kan ik niet nalaaten gewag te Zwarte 

Vlakken 
maaken van een zonderling Verfchynzel , my op de 
deezen Zomer in de Haarlemmer- Hout voor?itden. 
gekomen , en denkelyk aldaar niet ongewoon. 

Ik 
(*) Uit hoofde van hetzelve kan men hem geen Eikel. 

draagende Boom (Arbor Glandifera) noemen, gelyk gedaan 

is in BLANCARDI Lexico Mfedico, pag. 7. 
/ 
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Ik vond de Bladen van jonge Efchdoornen of 
Schotte Linden , aan de zyden vanseen Laan 

omtrent eens Mans langte hoog, groeijende ‚ met 

menigvuldige groote zwarte. Vlakken gefpren- 
keld. Terwyl ik over die Vertooning peins; 
flaa ik het, Oog naar. boven „en zie, dat zy 

onder den Drup van Eikeboomen ftonden, De- 
wyl, nu , het Sap der, Eiken van dien aart is», 
gelyk wy weeten , dat het „in overeenkomst 
met andere famentrekkende. Vogten uit Plant- 
gewasfen ‚ door byvoeging van Yzer-Vitriool , 

of enkel van Yzer of Staal, zwart wordt; zo 
heb ik gedagt , dat ’er iets Vitriolifch in de 

Bladen van den Efchdoorn moest zyn ‚ om zulks 

uit te werken : ten ware het uitzweetende Sap „ 

op de Bladen-der Eikenboomen , reeds die zware 

te Kleur mogt bekomen hebben , door aandoe- 
ving vande Lugt, en dan door den Regen op de 
Efchdoorn - Bladen neergedroopen zyn. Dit zal 
mooglyk „door: nader Waarneemingen blyken. 
Ondertusfchen heb ik die zwarte Vlakken op 
geen ander. Loof gezien, 
Het Hout der Efchdoorn- of Ahornboomen is. 

wegens zyne fyndraadigheidenvastheid , zeer bee 

kwaam voor den Draaybank „en wegens deszelfs 
witheid, dikwils , inzonderheid in ’t gene van 
de Knobbels komt, met Oogswyze ronde Vlak- 

ken, die uit den rosfen zien , aartig als een 
Paauweftaart gefchakcerd, De Engelfchen en 
Duitfchers maaken van hetzelve niet alleen Bak= 

ken en Tafelborden , maar ook Theekopjes en 

Bake 
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Bakjes, zo van gewoone grootte als van onge- IL. _ 
meene kleinte,,tot Kinder Speelgoed, Die won- Aer 
derbaare Stelletjes ‚daar wel vyftig, in elkander Hoorp- 

fteekende Bekertjes, zo dun als Papier „in eeneSTUE« 

Beker ‚van niet meer dan twee Duimen wyd , 

beflooten zvn, worden daar van gedraaid. De 

dikte van'-der Wanden dier Bekertjes is omtrent 
het honderfte gee NAD een Duim (*). 

(3) Ahornboom met nd eenigermaa- nr. 

te gebande, van onderen blaauwachtige En 
brun. 

Bladen; en enkelde byeen vergaarde Bloeme Roode. 

feeltjes. 

De Virginifche Ahorn met groote Bladen , 
die van onderen Zilverkleurig, van boven glan= 

zig groen zyn , wordt hier bedoeld, CATES- 

BY 

vo (*) Le Bois del'espect d'Erable, apelé Glizus par Theoe 

phrast & Origaela par les Elpagnols , eft jaunatre „ vené de 

gris & fert. à divers Ouvrages de marquetetie , zegt de Heer 

ABANSON , Fawill. des Plantes, p. 381. De Glinus van Turo- 

pHRASTUS wordt gehouden voor den laagen Efchdoorn of het 
Booghout, welk wit en flegtis. Origuela is de naam van 
een Stad in Spanje: -’t Kan zyn dat men die Boomen , moog- 

Iyk aldaar groeijende , naar deeze Stad noemt , doch dan 

zullen zy van deeze Berg= Soort zyn, en in allen gevalle is 
‘de Kleur van het Hout niet wel uitgedrukt. 

(3) Acer Foliis quinquelobis fubdentatis , 8cc. KALM. Ir, 

11.'233; 309. ‘Acer Fol, _quingaelo! vis acuminatis &c. Hort. 

Ups. 94. Accr Virginianum Folio fubtus incano. HERM. Par, 

1. Tr. Acer Virg. Folie majote &c. PLUK. Alm, 7. CATESB, 

EArs 1 T. oo. SEL,’ Vos. II. Bând, MILE, In 6. 'T. 8. £. 
4. TREw. Ehret, T. 35 36. 

[I, DEEL III, STUK 
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ú. BY geeft ’er, onder den naam van Ahornboorit 
ArDEEL, met roode Bloemen , daar zy den bynaam van 
pndas heeft, een fraaije Afbeelding van, Niec minder 

stTuK. fierlyk is de Aftekening van Enrer, doot 
Ahorn T REW aan ’t licht gebragt, Deeze Bobke 

bon verfieren door hunne roode Bloemen ep Vrug- 
ten‘, die wel zes Weeken lang duuren , zegt 

hy, de Bosfchen in Karolina ongemeen. Zy 

vallen zeer hoog + doch zelden zeer dik van 

Stam. In Penfylvanie vondt de Heer Kar M 
deezen Rooden Efchdoorn op moerasfige plaats 
fen overvloedig , gemeenlyk met Elzen verge. 
zeld, Van het Hout werden Borden , Spinne- 
wielen ; Rollen , Pooten van Stoelen en Ledi- 
kanten „ en dergelyke zaaken meer , gemaakt, 
Met den Bast verfde men zo wel Linnen als- 
Wollen Stoffen donker blaauw, Men kookte 
dien Bast , daar toe, eerst in Water, en deedt 
daar dan wat Koperrood in , wordende ’er, op 

die manier, ook een goede zwarte Inkt van be: 
reid. Als men vroeg in ’t Voorjaar in den 
Boom kapt, loopt ‘er een zoet Water uit, ge- 
lyk uit de Europifchen, Men hadt ’er eene 

Verfcheidenheid van , de Gekrulde of. Mazel. 
Ahorn genaamd (*), wegens de fchoone mar- 

IC= 

(*) In ’t Engelfch Curled Mapie, dat is Acer erispum, en 

het wordt by KaLM4 in ‘t Hoogduitfch, vertaald Mfa/urirte 

„Ahorn, Sommigen willen , dat de Hoogduitfche naam, Jfas= 

Jbolder ‚van Mafern, dat is Mazelen, afkomftig zouzyn , we= 
gens de vlakkigheid van het Hout: doch die naam komt 
van Mafthen of Maazen, gelyk in een Net, en betekent al« 

leen maar Bois madré, dat is, gefpikkeld Hout, 



had 
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mering van deszelfs Hout , hetwelk zeer an He 

mind werde tot allerley Kastemaakers Werk , an 

wordende. hetzelve hooger geacht en dai Hoorp- 

betaald „ dan het Kerfeboomen of Nooteboo-STUE- 

men - Hout , het Wortelhout … uitgezonderd, , 4berr: 
Men vindt Boomen , die alleenlyk aan den 

buitenkant. gemarmerd zyn , en van binnen 

giteli:: | 
Deeze Soort is tweehuizig en het Mannetje 

heeft dikwils de Bladen tot aan het Grondftuk 
ingefneeden ‚ zo dat het zig als een byzondere 
Soort vertoont. 

(4) Ahornboom met de Bladen Vingerswyze he 
N 8 ° cer 
in vyven gedeeld met fpisfe Tandjes, skal 

uni 

Suikers | 
Van de voorgaande Soort zegt KALM dalgeerende, | 

men daar in Penfylvanie geen Suiker van maakt , 
maar wel in Kanada. Elders merkt hy aan, 
dat zulks ook gefchiedt van den Rooden Ahorn » 

en dat die Suiker bruiner of zwarter is, en te- 
vens gezonder of beter voor de Borst, dan de 
gene die men van den zogenaamden Suiker- Ahorn, 
in Kanada , bekomt , welken Boom de Engel. 

_ {chen in Noord- Amerika Suikerboom of Zwarten 

Efchdoorn ; de Hollanders en Duitfchers Noord- 

fchen Nootehoom; de Sweeden , in Penfylvanie, 
Rintrao , en de. Wilde Irokooizen Ozekéhta 

heee 

(4) Acer Foliis quïnguepartite - palmatis » Cyminaro » den- 

tatis. Syst. Nat. XII. Veg. XUIL, iele 

u « DEEL, III, STUKa 
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heeten. Hy zegt, dat het een’ Soort is; dië 

van den Europifchen Efchdoorn verfchilt; dat 
zeer wel te gelooven is; doch hoe LINN&us 

hem als zeer verfchillende van den voorgaanden 
Rooden Ahorn kan aanmerken, begryp ik uit 
de bepaaling te minder, aangezien het Manne- 

tje van den Rooden , als gezegd is, de Bladen 

ook zo diep ingefneeden of in vyven verdeeld 

heeft. | 
Onder de Vertoogen der Buitenslandfche Ge- 

leerden , die in ’ jaar 1755 door de Koning- 

Iyke Akademie van Parys aan ’ licht gegeven 

zyn ‚ komt ’er een voor van den Heer Ga u- 
TIER , over het maaken van den Efchdoorn= 
Suiker in Kanada, Twee Soorten zyn ’er, 

zegt die Heer, waar van de Suiker aldaar be- 
reìd wordt. De eerfte komt, volgens zyne 
befchryving , vryì veel met den Europifchen 
Efchdoorn overeen. Deszelfs Bladen, zegt hy, 

zyn hoekig en gerond, byna van figuur als de 
“Wyngaardbladen , maar gladder en zdágter, van 
‘boven donker groen , van onderen witachtig „ 
met roode Steelen : de Bloemen groenachtig 

“wit en Troswys groeijende. . De andere Soort 
was de Roode Ahofnboom, voorgemeld , die 
‘de Bladen kleiner, minder eon en puntiger 

dadt, in de geheele omtrek getand , maar in ’t 
‘byzonder drie groote fpitfe Tanden hebbende. 
Zo fchynt dan de diepe Infnyding der Bladen, 
tot eene. Vingerachtige gedaante , geen Ken. 

merk te zyn van den Suiker- Efchdoorn, Den 
eer- 
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eerften van deeze Boomen , zegt hy, noemde 5 
men in Kanada den Witten of Mannetjes, den 
anderen den Wyfjes- Ahorn of Erable Plane, AOR 
en by verbastering plaine ; zynde die onder geen ig 

Ahorn= 
anderen naam bekend , en de Suiker , die van sor. 

den eerften kwam werdt Sucre d'’Erable , die 

van den anderen Sucre de Plane geheten. „, Geen 
s» andere Soorten van Ahornen (zegt hy) gece 
», ven in Noord-Amerika dat helder Water, 
, zo klaar als Kryftal, waar van een verte roo« 
, de Suiker gemaakt wordt , lekker van Smaak 
s‚ en van een aangenaamen Geur, wanneer zy 
9 onvervalfcht is toebereid” (#). 

Dat die Suikergeevende eigenfchap niet aan 

de Ahornboomen van Noord - Amerika bepaald: 
is, hebben de Proefneemingen van den Heer 
DALMAN ‚ nu twintig Jaar geleeden , aange= 
toond, Zyn Ed, liet in ’t Voorjaar een Gat van 
een half Vierendeel diep , fcheef nederwaards 
booren , in agt Sweedfche Ahornen , waar onder 

geene jonger waren dan dertig Jaaren. In het 
Gat fchroefde men een gewoone Houten Kraan, 

om den Boom niet langer te laaten bloeden dan 

men wilde. De eerfte maal wierden ’er, in vier 
Dagen , twintig Kannen afgetapt, en, dic Vogt. 
zeven Uuren zagtelyk gekookt zynde, gaf het 

overblyfzel derdhalf Ponden bruine Suiker. De 

twee. 

(*) Mem. de Math. Er de Phys. Tam. II. Pasis. 1755. pe 
378. 

Pp 
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Ik tweedemaal liepen uit de agt Ahórnen” vyftien 
rin Kannen Sap, waar” van men, na dat hetzelve 
Hoorp= eenigen tyd. gekookt ware, eerftelyk veen half 
STUK. Pond Syroop , vervolgens een Pond dergelyke: 

Áhorn- Ee rd Ì 
Voo. Suiker , alsde voorige was , €n eindelyk agt 

Loot Poeijer- Suiker kreeg. Van alle Soorten 

hadt gedegte Heer aan de Koninglyk Sweed- 

fche Akademie Proeven gezonden. Men bee: 
vondt dien Suiker zeer zoet , doch van een: 

byzonderen niet onaangenaamen Smaäk te zjn 
en twyfelde niet, of door rafineeren zou dezel- 

ve nog veel verbeterd Kunnen worden : maar 

wegens de kleine veelheid en befchadiging van 
den wasdom der Boomen , werdt die Uitvin. 

ding’, voor dat Ryk, niet oirbaar geacht te 

zyn 5). 

Pe (5) Ahornboom met vyftandige' gefpitfte , fbits- 

hon getande , gladde Bladen , de, Bloemen in 

Sweedfche. „Kroontjes. 

Dee- 

À (*) Stochh. Verband. 1754. XVI. Band, p. 236. 

(s) Acer Foliis quinquelobis acuminatis , acute dentatis 4 

glabris ; Floribus Corymbofis. HZ, Suec. 303: 924. Acer Foliis 

palmatis acute dentatis &c. Hort. Cliff. 143. Acer montanum 

tenuisfimis & acutisfimis Foliis. C. B. Pin, 431. Acer major. 
Cam, Epit, 63. Acer montanum Orientalis Platani foliis atra= 
virentibus. PLUK. Als. 7. T. 252. f. 1. Acer Foliis quin- 

quangulis undique ferratis. HALL. Helve 421. Acer major 

Cordí. LoB. Ic. II. 199. Acer montanum candidum. WEINMe 
Tab. N. is. 4. TREW. Ehrert. T. 91e 
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Deeze Soort moet de Sweedfche Ahorn, zo IN, 
even gemeld, zyn, welken de vergaaring der ai ln 
Bloemen tot een Kroontje veel meer van de Hoorn» 

voorgaanden , en in ’t byzonder van den ge-*TU& 
woonen Efchdoorn onderfcheidt, dan de figuur Pho 

der Bladen , niettegenftaande dezelve in % by- 
zonder Platanoides , als naar den Platanus ge- 

Iykende, getyteld wordt, Onder deezen by- 
naam is ‘er door den vermaarden Tre w, vit 
de Aftekeningen van den fchranderen Eurer, 
een Afbeelding van gegeven ; die alle anderen bye 

na, uitgenomen die van SCHMIDELUi GESs- 

NERUS, in naauwkeurigheid en volkomenheid 

overtreft ; hoewel die van WEINMANN ; 
op Plaat N. 15, ook niet kwaalyk ftrookt, De 

eerfte Afbeelding van denzelven vindt men bv 
CAMERARIUS , onder den naam van Groote 
Ahorn , by fommigen Duitfche Platanus', by 

anderen Carpinus Plinii; by de Grieken Sphen- 
damnos ‚ by de Franfchen Plasne , en by de 
Duitfchers Ahorn of Waldsefchern genaamd. Hier 
uit zou men mogen denken , dat deeze Soort 

ook natuurlyk voortkwam in de middelfte dee. 
len van Europa, terwyl onze Ridder deszelfs 
woonplaats alleenlyk in de Noordelyke deelen , 
als ook in de Bergen van Stirie en Savoije , 

felt. KRAMER vonde hem in Ooftenryk, en 
de Heer Har Len heeft hem zelfs als een ge- 

rheene Boom, in de Bosfchen der Gebergten van 
Switzerland , waargenomen ; jade gedagte Trew 

Pp 2 toont 
NM. Deer. IX, STUK; 
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toont aan, dat men hem byna in alle oorden 
van ons Wereldsdeel aantreft, 

De figuur der Bladen is in deeze Soort za 

zeer verfehillende „ dat men hem niet ligtmet den 

gewoonen Bfchiloorit verwarren zoude, indien 

menze by elkander zag. De Heer er gk R 

geeft ’er flegts vyfhoekige , ín de geheele om: 
trek Zaagswys’ getande Bladen aan. Lins 
NA&US bevondtze als gemeld is, Zy gelyken 
byzonder naar die van den Westindifchen, niet 

van den Oostindifchen Platanus, gelyk by Pru- 
KENETIUS gezegd wordt: want zy hebben bye 
na geen Infnydingen. Het is een hooge Boom, 
met wit, geaderd , Hout, zegt HALLER. In 

Sweeden komt deeze Soort, zo onze Ridder 

zegt, veel by de Huizen en in de Velder, in- 
zonderheid in de Zuidelyke_ Provinciën, voor , 
wordende van de Sweeden Lönn geheten; Het 
zou de gene zyn, die men in Duitfchland Lein- 
baum, dat is Linnen - Boom noemt „ wegens 

de witheid van het Hout. 

Op de Hilandjes aan de Sweedfche Kust; 
die men Scheeren noemt , groeit deeze Boom 

geer overvloedig , en men ziet hem ook hier en 
daar op ’t Vaste Land ‚doch meest aan den Zee. 

kant. In de harde Winter, van de Jaaren 1759 
en 1760, bevondt men evenwel, dat verfchei- 

dene van deeze Boomen , zo groote als kleines 

die om Tuinen geplant waren, of zig in Laanen 
en Plantagiën , zo wel binnen de Stad Abo in 
Finnland „ als daar buiten, bevonden; van bo-= 

ven » 

mm 
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ven , zo verte zy met den Stam buiten de II, 
Sneeuw ftonden , geheel verftorven waren ; doch AARD: 
in ’ volgende Voorjaargavenzy , uit den Wor- Hoanne 

tel en hetonderfte der Stammen, nieuwe Scheu-STUK. 

ten. De genen , die in de Bosfchen ftonden , Ba 

waren door de Koude niet befchadigd (*). 
Deeze Ahornboom, die eigentlyk, evenwel, 

tot de koude Landen íchynt te behooren, wordt 

'er eveneens als de gewoone Europifche Efch. 
doern , wat het Hout aangaat, gebezigd; zyn- 

de dat der Knoeften en Wortelen , inzonderheid, 

zeer fraay gemarmerd, De jonge Bladen, bo- 

vendien , gebruikt men om als Augurkjes in te 

leggen , tot Verfnapering , en de volwasfen 
Bladen tot Moes. Uit het Sap des Booms 

kan, als gezegd is, Suiker gemaakt worden ;, 
even als van andere Soorten. De Mannetjes 
Bloemen „ op ’t end des Bloeytyds afvallende, 

verfpreiden zig als een geele Sneeuw over den 
Grond. 

(6) Ahornboom met driekwabbige »Jpits ge- wr. 
kartelde Bladen en Troswyze Bloemene Penfylva 

Peníyl- Men vindt deeze Soort , volgens den Heer „riche: 

KALM, in Penfylvanie. De Bladen , in drie 

geheele zeer gefpitfte Kwabben verdeeld , heb- 

ben 

(*) Stokholms, Werhend. 1763. XXIII. Band. p. 92e 

(5) Acer Foliis trilobis acuminatis ferrulatis ‚ Floribus ra» 

cemofis, Du HAM. Arbr. I. p. 28. Ts 12, 13, £, IX 

Ep 3 
1. DEEL, III, STUK: 
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U, benden Rand met uitermaate fyne en fcherpe 
ir Tandjes Zaagswyze bezet. De Bloemen groei 
Hoorp jen in neerhangende Trosfen. Het is een laage 

VIL (7) Ahornboom met gekwabde flompe uitge 
Eat gulpte Bladen. 

Kieine. 

De laagheid van Gewas onderfcheidt deeze 
allernecst van de anderen , weshalve menze 

Kleine - Ahorn noemt, of , om dat zy meer ten 
platten Lande dan in de Bosfchen groeit, Zeld- 
Efchdoorn. De naam van Booghout , om dat men 
’er wel Schietboogen van plagt te maaken , wordt 
in ’t byzonder toegepast op deeze, Men vindt- 
ze door geheel Europa, zo wel in de Zuidelyke 
en middelfte als in de Noordelyke deelen. 

Sommigen willen , dat deeze Soort, in de Bos- 

fchen, ook wel een aanzienlyke Boom wordt 5 
doch anderen ftellen de hoogte op niet meer dan 
tien Voeten, Niettemin heeft het Gewas een 

rimpelige, gefpleetene, ruuwe Schors, volgens 

den Heer HaLEER,die de Bladen zegt , over 
5, elkander , in ’t kruis, op lange Steelen {taan- 

9, de ; half driekwabbig , met de zydelingfe 
‚, Kwab- 

(7) Acer Foliis lobatis obtufis emarginatis. Fl, Suec. II. Ne 
925, Acer Foliis tripartito -palmatis &c, Hort. Cliff. 147, 

ROYEN Luyrdbat. 459. GorrT. Gelr. 78. Fl, Belg. p. zor, 

Acer Foliis femi-trilobis , Lobis obtufe incifis. HALL. Helv, 

421. Acer Campeftre et minus. C. B. Pin. 431. Acer minus, 

Dop. Permpr, 840, DOD, Kruidh. 1314. TOURNE. Inf. 615 



Preen LrOlarmri®. 599 

5 Kwabben half in tweeën verdeeld en de, U, 
sa middelften drietandig , met alle de uiterfte ien 
„, Slippen ftomp , van onderen glad en groen Hoorps 

5 te zyn” Men vindt ’er evenwel , zo zyn°TPr 
Ed. erkent , ook andere en grootere Bladen aan, Rs a 

die hoekig zyn , en meer gelyken naar de Bla- 
den van den gewoonen Ahornboom. Uit de 
figuur der Bladen. zyn zy derhalve niet gemak- 
kelyk, maar eerder door derzelver witheid of 

ruigte van onderen , te onderfcheiden , hoewel 

dit ook niet zeker gaat. leder Top - Takje 
„, brengt een Bloemtros voort , van gepaarde 

» Stecltjes , met uitgefpreide Bloemblaadjes en 
2» Agt of tien Meeldraadjes, uit haar eigen Kuil- 
3 tjes”, volgens dien zelfden Heer. Hy voest 

er by dat-de Wieken ruig zyn, en in de: 
groote Ahorn wel ruig in de Jongheid , maar in 
de volwasfenheid kaal: werftaande mooglyk daar 
de Oxels der Bladen door, Eene Verfcheiden- 
heid, die niet dan Mannetjes- Bloemen draagt, 
en derhalve’ onvrugtbaar is , heeft men om- 

ftrecks Parys waargenomen (*). 

De Hoogleeraar DE GoRTER merkt aan , 
dat deeze Kleine Efchdoorn, die op veele plaata 
fen in ons Land voorkomt, van de Boeren Ef- 
fen « Doorn genoemd wordt, en gemeenlyk Spaane 
fche Aak. Noor geen van beide die Benaamin- 
gen vind ik eenige reden, Doornachtigheid is, 

myns 

(*) Marrr Hfl. Plant, Alfat, p. 5. 

Pp 4 
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_ Ik myns weetens ; in de geheele Boom niet, en 

en evenwel noemt men hem Z/chdoorn, Zou dit 
Hoorp- ook van het Hoogduitfch afkomftig kunnen 
STUK, zyn , alwaar men een Weissthorn of Witten 

Doorn , dat is de Haagdoorn ; en eenen Zwarten 
of Schiehe- Thorn, dat is de Slee- Pruim, in’ 

»ze Engelfch Biackthorn , heeft *? Men mogt dit 
% voorg. 
smug, Booghout , als ook in de Haagen en Kreupel. 

‘bladz, s7óbofch veel grocijende, wegens de Afchgraauw- 

heid van de Schors Afchthorn genoemd hebe 
ben 5 waar van dan Efehdoorn kon gemaakt 
zyn? Met de Esfchenboomen; immers, heeft 

de gedaante de minfte overeenkomst niet. 
\ 

VL 4068) Ahornboom met driekwabbige , ongetande , 
Baonjpesfue  _ Bladde Bladen, die jaarbyks. afvallen. 
danum. 
‘Monteelt 
teuche. Van een Driebladigen Ahorn, wiens Bladen 

in drie Slippen verdeeld zyn, is reeds door C, 
Baurninus gewag gemaakt. Zy heeft de ge. 
dagte Slippen der Bladen niet gekarteld of ge. 
tand, en de Bloemen groeiien by Trosfen. De 

Heer GouaAN « die deeze Soort by Montpel. 
lier waarnam, merkt aan, dat de Kwabben der 

Bladen fpitfe punten hebben, 

(A) Aborn- 

fx) Acer Foliis trilobis integerrimis glabris, annuis. ROVEN 

Vuzdtur. 459. GOUAN Jlonsp. S13 Acer trifolium. C. B, 

Pin. 431. PLUK. Alm. 7. T. 25I, É. 3. DU HAM, Arbr. Ia 

p. 28, T- iQ. Éf, 3, 
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(A) Ahornboom met driekwabbige , ongetan- _ IL 

de , ruigachtige Bladen , die niet afval- EEL 

len. Hoorp. 
STUK, 

Ahornboem uit de Levant met Klim-op A- 
En deer 

Bladen wordt deeze van ToUuRrRNEFORT E@- Crericum. 
tyteld. Ik kan echter niet zien, dat die Kruid- pe 
kenner daar toe betrekt den Kandifchen of Kree 
tifchen Aliorn van ALPINUS, als een bye 
zondere Soort daar onder geplaatst, en verge- 
leeken met dien , welken BELLONrIUS op ’t 
Eiland Kandia waarnam , zeggende daar van; 
») de Ahorn, cp koude Bergen groeijende, van 

‚> het Landvolk Asphendannos genaamd, heeft 
9, op den Berg Ida het Hout meer gekruld , 

5 dan op eenige andere plaats.” Waarfchyn- 
Iyk wordt daar mede flegts de gewoone Groo= 
te Ahornboom bedoeld , en dus geenszins die 
van ALPiNus, welken die Autheur kreeg als 

een klein Gewas , met ruige Steelen, dat na- 

by fcheen te komen aan den Efchdoorn van 

Montpellier , dien DALECHAMP, zegt hy; 
aldus geheten heeft , en befchryft „ als een 
‚, Boom van maatige hoogte , met de Takken 
ss taamelyk uitgebreid , de Schors eenigermaate 

> paarfchachtig hebbende, en het Blad naar dat 
s> van 

(A) Acer Foliis trilobis integerrimis pubefcentibus perennan- 
tibus. Mirr. Diff. ro. Acer Orientalis Hedere folio. TOURNF. 

Cor. 43. Poc. Orient, 191. T. 35. Acer Cretica. ALP, Exot, 

9. T. 8. Du HAM. Arbr. I, p. 28. T. 10. f. 9, 

Pp 5 
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6o2 VEELWYVIGE BOOMEN 

ss van den. gewoonen Ahornboom Igelykende , 
‚> maar flegts driepuntig, dik en geaderd.” De 
Wolligheid , inderdaad , van een klein:, jong 
Boompje ‚ zou geen weezentlyk veríchil maaken , 
zo min als de figuur der Bladen, die in deeze 

als een Klaverblad. zyn; weshalve zy thans flegts 
als een byfoort wordt aangemerkt „ niettegen- 
ftaande ’er de onderfcheiding , van het al of niet 

afvallen der Bladen; ís by gedaan (*). 

(9) Ahornboom met fumengeftelde Bladen en 
Froswyze Bloemen. 

Deeze Virginifche Ahorn werfchilt, doordien 
hy BEsfchenbladen heeft, volgens CrLayToNs; 
veel van de anderen. Dezelven zyn drie- en 
vyfkwabbig volgens PLUKENETtUS, die het 

een zeer groote Ahornboom tytelt , betrekkende 
daar toe den Wreemden Boom ‚ met Bladen als 
die der Esfchen gevind en Zaagswys’ getand , 

welken men t'onrechte voor den Negundo heeft 
gehouden , van Ray (+). Dit fchynt even- 

wel aanleiding gegeven te hebben tot den by- 
naam. 

(© In de laaefte of Dertiende Uitgeave van het Syst. Nat. 
Weretabilium , naamelyk. 

(9} Acer Foliis compofitis Floribus racemofis. Hort. CH 

144. GRON. Virg. 154. ROYEN Lugdhat, 460. Acer maximum , 

Foliis trifidis, Virginianum. PLoK, Alm. 7. T. 123. É. 45. 

(f) De Bladen zouden volgens dien Autheur, uit vyf Vin: 
bladen beflaan , en juist zulk een Boom vindik onder den 

naam van Platanus , Jlasfholder , ofgeheeld by LONICERUS, 
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maam. Dat het de Suikergeevende Ahorn der EE me 
Ô : ö FDEELe 

Kanadieren niet zy, is uit het voorgaande blyk- Fang 

baar , niet alleen , maar die ‚ welken. Cr a v- Hoorpe 

mon als den Suikerboom opgeeft, hadt de Bla-ST9Ee 

den groot en driekwabbig uitgekpaagd , de Bloe- 

men wit en de Schors witachtig (*), 
/ 
! 

(10) Ahornboom miet ovaale , ongekartelde, Xx. 
altoos groene; Bladen, peen 

UITENS,. 

Deeze Soort van den Heer MrirrrEr, als in En 
de Levant voorkomende, opgegeven , is nader- 

hand van hem wederom gewraakt. Dit brengt 
my den Ahornboom in gedagten, die volgens 

TurcornrasTUS en Pr rNius byeen Fon- 
tein omftreeks Gortyne op Kandia geftaan zou 
hebben , en wonderbaar was, om dat hy altoos 
groen bleef. Men vindt dit in de vertaalde 
Reizen van TouRNEFoORT verhaald , doch 

die beide Autheuren fpreeken van een Plata- 
nus. | 
By die gelegenheid zal ik hier een aanmere 

kelyk Bericht van den fchranderen HAssrre 
QuisrT invoegen, dat tot bevestiging dient 
van het gene hier voor , aangaande de over= 

maatige dikte der Platanus - Boomen , is gezegd*, 

Hy 
“bl, 3595 

(*) Gron. Flor. Pirg. p. 161. Zie ook hier voor, 
bladz. so1. 

(ro) Acer Foliis ovatis integerrimis fempesvirentibus, MILL, 
Diët. Syst. Nat. XII. Weg. XIII. Mant, 128, 

II, DEEL, III, STUK» 
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Hy fchryft dus in zyne Zesde Brief. „ De 
Arprer- , Maat van veertien Ellen , welke ik hier in- 

Hoorp- 
STUK 

Ahorn= 
Heers, 

» fluit, is de dikte van een Ahorn (Platanus) , 
die een wonder verftrekt in het Ryk van on- 

> zen Vader, ik meen Stanchio, de Geboorte- 
s, plaats van HriPPoCcRrATES (*%). Deeze 
> Boom heeft zeven -en- veertig Twygen , waar 

„ van ieder een‘ Vadem dik , en met Steenen Py- 
„, laaren onderftut is. Zy befchaduwen een ruim= 

2 te, welke zekerlyk wel zo groot is, als de groo» 

ss te Markt te Stokholm. Onder zyne Schaduw zyn 
s‚ meer dan twintig , zo grooteals kleine, Woon= 
…‚ huizen gebouwd. Ik geloof in deezen Boom 

+ een der grootfte , oudíte en merkwaardigfte, 
s, Inwooners van het Ryk der Planten , te heb= 
ben ZeAen CT). 

MriMos A. Stuipboom, 

Dewyl de Latynfche of Grickfche Geflagt- 
naam van de Gevoeligheid , welke fommige 
Soorten van dit Geflagt hebben, afkomftig is, 
zo geef ik ’er , niettegenftaande dit geenszins 
op allen past, den naam van Stuipboom aan. 

De. 

(*) Men weet dat die Vader der Geneeskundigen den bye 

naam van Câus voert , als gebooren zynde op ’t Eiland Co of 

Cos , aan de Kust van Natolie in de Griekfche Archipel : maar 

dit Eiland wordt van de Turken en anderen hedendaags Stan- 
chio of Stanku geheten. | 

ct) HASSELQ. Reize nach Paleflina, Rostock , 1762. Pe 

227. 
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De Bloemen zyn in vyven gedeeld en hebe IL 
ben een vyftandigen Kelk , met vyf of meer AFDEELe 
Meeldraadjes. Sommigen zyn dus alleen Man- Hoorp- 

nelyk , maar anderen van beïderley Kunne „TU 
als hebbende bovendien een Styl of Stamper 

met een Vrugtbeginzel , dat eene Haauw wordt, 
die het Zaad bevat. 

k: De menigte van Soorten , tot drie-en - veer- 
tig toe , welken dit Geflagt heeft, deedt on- 
zen Ridder daar Afdeelingen in maaken, naar 
dat de Bladen of eenvoudiglyk gevind , of twee 

en driepaarig , of gepaard en tevens gevind, of 
dubbeld gevind zyn. De twee eerfte Afdeelin- 
gen hooren hier thuis , en bovendien van de 
anderen nog verfcheide Soorten, 

(1) Stuipboom , die ongedoornd is, met ge- ‚1 
s Mirmofa! 

winde Bladen van vyf paaren; de Steel Inga. 

met Leedjes en gezoomd. dn 
Boom. 

De bynaam is van Pr umier afkomftig , 
die dit Gewas Inga, dat waarfchynlyk de Bra- 

filiaanfche naam zal zyn, genoemd hadt. Ons 
Volk noemde het, volgens MARCGRAAF, 

Lo- 

(1) Mimofa inermis , Feliis pinnatis quinquejugis , Petiola 

articulato marginato. Syst. Nat. XII. Gen. ires. p. 675. 

Pig. XIII. p. 767. Hors. Cf: zog. Arbor Siliquofa Brae 

filienfis. SLOAN. Jam. 153. Hifl. II. p. 58. T. 183. f. 1. 

Kay. Hijl. 1762. MAr. Sar, T. sr. Inga Flore albo fmbriae 
to, Fruu dulci. PLum, Zo, 25, 

IL, DEEra IJD STyrê 
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gj, Lotus: doch hy befchryft vier Soorten van 

lArpeer, Inga, allen de Bladfteelen op zyde gewieks 

H corn, hebbende of gezoomd , en deeze heeftze bor 

srug,  Vendien met Leedjes. De Brafiliaanfche wordé 

Suiker. geen groote Boom , maar brengt Haauwen voort 

Beulen van twee, drie of vier Duimen lang , met 

eenige bruinachtige Boontjes, die als in een 

Bed van witte Zyde of Fluweel leggen, even 

als onze Boeren Boonen; doch die zelfftandig- 

heid is zeer lekker en wordt van de Inlanders 

met fmaak gegeten. Met reden kan ik hem. 

derhalve Suiker - Peulen Boom noemen. By MEt 

RIAN: vindt men gezegd ‚ dat het een groote 

Wilde Boom is in Suriname, met Pluisachtige 

Bloemen , wiens Zaadhuisjes lange, gedraaide 

Peulen zyn, die zwarte Boontjes bevatten in 

zekere. Lymigheid leggende ‚ welke men af. 

zuigt , en ze deswegen Zoete Boontjes noemt. 

Van de geftalte der Bladen kan men. uit de 

Afbeelding oordeelen, De Bloemen zyn een: 

bladig , enkelbroederig en veelmannig, 

1. (2) Stuipboom , die ongedoornd is, met ge- 

Henke inde Bladen van twee Paaren , den Steel 

made) gexoomd hebbende. 

Een Amerikaanfche Haauwdraagende Boom 

met Beuken - Bladen , op ‘t Eiland Barbados 

groeijende „ en aldaar de Spaanfche Eik gety- 

| teld , 

(2) Mimofa inermis, Foliis pinuatis bijagis , Petiolo margi- 

nato. Jacq. Amer. Hift. zór. T. 165. Arbor Siliquefa Faginis 

Foliis Americana. &c. PLUK: Alm. 449 Te T4Is fe Ze 
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-(3) Mimofa inermis, Foliis pinnatis bijugis, Foliolis infe- 
rioribus minoribus, petiolo lineari. Sys. Nar, XII. Pez. XIIL. 
Mimofa inermis, Foliis pinnatis. &ec. Pir, Cf. 40. Hort. 
Cliff. zos. Phafeolus arboreus tetraphyllos Zeylanicus. PLOK. 
Alm. 294. T, 211. f.s. BURM. Zeyl, 192, BURMe Fl, Ind. 222, 

U, DEES III, STUK, 

teld, levert deeze Soort uit, die de Bloemen oef 
by Kroontjes, enkelbroederig , veelmannig zxr. 
doch geen” Klier tusichen de Vinbladen heeft. ite 
Mooglyk zal het een andere Soort der Inge" sruig 

van MARCGRAAF zyn. boon 

De Heer JacQvin nam, in de Bosfchen op 
t Eiland Martenique, deeze Mimof/a waar, als 

eene digte Kroonboom van dertig Voeten, hebe 

bende dikwils een regten Stam van tien Voeten 

hoogte, en een Voer dik. Het witachtige Hout 
was met eene bleekbruine gladde Schors bee 
dekt. De Bladen waren twee en fomtyds drie- 
paarig gevind, ovaalachtig ftomp , donker groen 

“en de uiterften ver de grootften , drie of vier 

Duimen lang. De Bladfteelen hadt hy niet 
gezoomd gevonden. Een enkele digte Aair , 
van twee Duimen lang, bevatte ongevaar veere= 
tig witachtige Bloemen , byna zonder Reuk , 
met geelachtige Meelknopjes. De Vrugt was 
een Lederachtige bleekgeele Haauw , met eene 
witachtige zoete Pap, daar in beflooten, wel 

ke de Ingezetenen gewoon waren uit te zui 
gen, noemende zo wel den Boom alsde Vrugt, 
Pois doux, of Zoete Peulen. 

(3) Stuipboom , die ongedoornd îs , met ge= mn. 
en Alma 

OD odf. | 
Knoopige, 
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winde Bladen van twee paaren; de onder- 
fie Blaadjes kleiner , den Bladfteel lie 
nja. 

Onder den naam van Ongedoornde Mimofaâ 
met vier Vinblaadjes en eene Eyronde Klier, 
tusfchen de laagften die kleiner zyn „ komt 
deeze in de befchryving van den Tuin van 
CrLrirrorT voor. PLUKENETIUs noemt- 
ze de Vierbladige , Boomachtige , Phafgolus van 
Ceylon, in de Koninglyke Tuin van Hamptore 

Court zig bevindende. Men vindt ’er, door 
den Hoogleeraar J. BURMANNUS, in zyne 

befchryving der Planten van dat Eiland, gewag 

van gemaakt, 

__ (4) Stuipboom, die ongedoornd is, met twees 

paarige gefpitfte Bladen. 

Tweepaarig wordt deeze Soort gehoemd , om 
dat ‘er, in dezelve , twee gepaarde Bladen 
voortkomen op twee gepaarde Steeltjee,. Men 

acht het de Katou-Conna te zyn van Malabar, 

by Ray genaamd Zndifche Peuldraagende Boom , 
met een vyfbladige Bloem (*). Dezelve is 

een 

(4) Mimofa inermis, Foliis bigeminis acuminatis. Fl, Zeyl. 
218. Ceratie quodammodo affinis &c. PLUK. Alm. 95. Katou- 

Conna. Hort. Mal. VI. p. 21. FT. 12. Ray. Hij. 1746. Ul- 

handa. Burm. Zeyl. 231. BRM. Fl. Ind. o22. 
(*) LINNAUS, niettemin , verzekert ‚ dat de Bloemen ook 

in deeze Soort eenbladig , enkelbroederig , en veelmanunig zyn, 
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een hooge Boom , met den Stam drie of vier Aer 
Voeten dik, den Bast en het Hout bruin heb- xxr, ©” 

bende, met een rood Merg; de Bladen door- Hoorne 

gaans gepaard op hunne Steeltjes; de Bloemen 
Pluisachtig ; de Vrugten zyn fpiraale, Wolli-soore + 

ge, Haauwen, doot ’t open gaan haare zwar- 
te gladde Zaadkorrels vertoonende op een van 

binnen roode Schil, De Boom is altyd groen, 
en altoos met Bloemen of Vrugten beladen. 

Men noemt dezelven Favas Orelheiras in 
Portugeefch, en Oorhangers in de Nederduit- 

fche Taal, om dat zy een zo fraaije gedaante 

hebben, 

€21) Stuipboom , die ongedoornd is, metduh- _Xxt. 
beld - gevinde Bladen, de halve Winnen behe 

ss j Regtftame Jbitss den Stam Boomachtig. Be am 

Deeze , op vogtige plaatfen van Jamaika en 
de Karibifche Eilanden door SrLcANe en 

BRrowNEe waargenomen , fchynt echter door 
den Heer JACQuIN in de Westindiën niek 
gevonden te zyn. De eerfte Autheur noemtze 
Boomachtige allergrootfte Acacia, die ongedoornd 

is, 

(21) Mimefa inermis (Folis bipinnatis, Pinnis dimidiaris 

acutis &c. Syst. Nat. XII. Veg. XIII. Mimofa Arborea, Gor- 
tice cinereo &c. BROWN. Jum. 252. Acacia non fpinofa &c. 

PLUK. Alm. V. T. 2sr. f. 2. Acacia Arborea maxima, &c. 

SLOAN. Fem. 157. Hil IL. p. 54. T. 182. f, 1, 2, RAF, 
Suppl. 477e pp Q q 

Ve DFEELe Ill, STUWe 
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MH. is, met de Vinbladen zeer groot, witte Bloe- 
Âr Er men, en omgedraaide, hoogroode, dikke zeer 

Hoorp- fraaije Haauwen. BROWNE geeft ’er den naam 

STUK. aan van Boomachtige Mimofa, met eene Afch- 
ESS graauwe Schors: de Bloem- Aairen Klootrond ; 

de Haauwen van binnen rood, met zwart glin- 
fterend Zaad, PLUKENETIUS- merkt aan, 

dat de Bladen van een breeden Grondfteun fpits 

uitloopen. De groote Bladfteelen , zo wel als 
de Takken en alle de Steeltjes ruig, zyn bezet 
met zeven paaren van zydelingfe Bladíteelen „ 
die: ieder zeventien paaren van Vinblaadjes heb- 
ben, waar van de onderften kleinst, volgens on- 
zen Ridder. | 

XXII. (2e) Stuipboom , die ongedoornd is, amet duh= 
Mlimofa è 

Lebbek. beld gevinde Bladen van vier paaren, de 
Arabilehe. Vinnen langwerpig ovaal; de“ Bloemen en- 

kelbroederig. gebondeld „ den Stam Boom» 
achtig. 

Door HassELQursT werdt, in Egypte, 
sdeeze Soort van Mimofa waargenomen , wel. 

ke hy een Boom tytelt , in ‘t Arabifch Eebbek 
genaamd , en, dewyl die in de Hoven te Kai- 

ro groeide, zal het Gewas mooglyk uit Ara- 

A0 bie 

(22) Mimofa inermis , Foliis pinnatis quadrijugis &c. 

Syst. Nat. XII. Weg. XIII. Mimofa Foliis pinnatis &c. 
HASSELQ. Aff, Ups. 1750. p. 9E Itin. 473: s12. Acacia 
aon fpinofa Ind, Or. Coluteg Foliis Sc, PLUR. Ölant, II. Pp, 
33e É, Ie 
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“bie afkomftig zyn. In tweejaarigen, die hy IL 
aldaar gezien «hadt, was de Stam naauwlyks Angie 
een Arm dik, en de grootte als een Kerfen- Haasse 

of Amandelboom ; doch het worden Boomen „STUE 
zegt hy ‚ van hoogte als de Gebouwen. Hy Stiphans: 
meldt alleenlyk , dat de Bladen gevind zyn, 
dat is met korte Steeltjes aan een gemecne 
Rib gehecht; fluitende zig, met het ondergaan 
van de Zon, tegen elkander. De Bloemen 
ftonden ieder op een eigen Steeltje, en hadden 

een gekleurden , vyftandigen Kelk, waar in een 
Trechterachtige Bloem , van dergelyke Kleur, 
dat is, uit den witten geelachtig , met veele 

zeer lange Meeldraadjes , en een langwerpig 

Vrugtbeginzel , wordende een platte Haauw of 

Peul , van anderhalf Voet lang en rykelyk een 

Duim breed. 
Linneus geeft maar een Span langte aan 

de Peul ; zyn Ed. zegt , dat de Bloemen by 
gefteelde Bondeltjes voortkomen , en dat het 
getal der Vinblaadjes , die een Duim langte 

hebben, van twaalf tot twintig is. In de Af. 

beelding der aangehaalde Oostindifche van Pru- 
KENETIUS Vind ik op ’t hoogst maar tien 
Vinblaadjes , en de Bladen hebben geen ’ 
minfte blyk van dubbeld gevind of vierpaarig 
te zyn. Van waar is daa de bepaaling deezer 

Soort afkomftig ? 

pd f Te 

IL. DEE lil, STUKs ed (23) Sup 
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(23) Stuipboom , die ongedoornd is, met dub- 
beld gevinde Bladen , de buitenfle Vin- 

blaadjes grooter, omgekromd en Wollig. 

Aangezien LINNEUus deezen zelf in de 
Cliffortfche Tuin gehád heeft en dus befchree- 
ven, zo kan men niet twyfelen of die zal wel , 
gelyk zyn Ed. zegt, de Vrinblaadjes gladachtig 

met Wollige Steeltjes, de Bloemen Kroonswy= 
ze en Veelmannig , met ruige Kelken , de Bla- 

den dubbeld gevind , van vier paar Bladfteel- 
tjes ‚ wederom met vier. paar Bladen aan ieder 

Vinfteeltje , hebben. Zou dan ook dit, by abuis , 
op de voorgaande Soort toegepast zyn 2. 

Zyn Ed. brengt hier bedenkelyk ’t huis , den 
Brafiliaanfchen Haauw- Boom van BREYN, die 
door denzelven geacht wordt de Guabi- pocaca- 
bibate zyn van MARCGR AAF, een Heefter- 
achtige Boom, in Stam „ Takken”, ‘Bast en 
Hout, naar den Vlierboom gelykende, hebbene 

de ook dergelyke Reuk en Spongieus Merg : 
maar Bladen als die van de Fraxinelle , mids 
dat dezelven niet getand zyn, bly- groen , dun 
en ftyf , van boven glad, van onderen Wollig 
ruig, als de Salie-Bladen, Steeltjes van een 
ame lang ‚ die meest twee of drie by el- 

kan- 

(22) Mimofa inermis Foliis bipinnatis , Pinnis exterioribus 
majoribus incurvatis pubescentibus. Hort. Cliff. 209. Arbor 
filiquofa Brafiliana, Siliquâ tortuofâ , frutescens, Fraxinelle fo- 

liis. BREYN. Cent. I. Te 15. an ? Guabi- he « biba, MARGGR, 
Bras, zir. Pis. Bras. 17e, 
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kander „ zelden één alleen , uit de zyden der, 1. 

Takjes voortkomen , hebben ieder een Kroontje En n 

van meer dan twintig zeer. welriekende Trech-Hooro4 
STUKe 

Stuip- 
draadjes met geele Knopjes. De Bloemen afia” 
vallende, ”t-welk , volgens Prso , in Maart 

gefchiedt; volgen zoete Haauwen „ die krom ge. 

draaiden mismaakt zyn, in ’t eerst groen, door 

de rypheid zwart wordende en verrottende, Voorts 
heeft ‘deeze. Boom ook de eigenfchap van zyne 

Bladen ’s-avonds te fluiten en ’s morgens wee 

derom te openen: zo dat men hem mede onder 
de vrien adel tellen kan, 

( 29) Bebo. die Doornen heeft in plaats Xxix. 

van Stoppeltjes , twee aan elkander gegroeid ; ie 
> met dubbeld gevinde. Bladen, Hoorn- 

“draagende, 

Van ‚deeze vindt men , onder den naam van 

Gehoornde Acacia uit Oder. in ’t Werk van 

SEBA de Afbeelding , doch, het is een Gewas 

uit Westindie.,. wordende. by HERNANDEZ 
de Hoorndraagende Boom getyteld. Dus noemt 

het ook COMMELYN een Mexikaanfch Gee 
was , naar de Acacia gelykende „ met Hoorn- 

ach- 

(29) Mimofa Spinis Stipularibus geminis gennatis , Foliis bis 

pinuatis. Hert. Cliff. 208. ROVEN Lugdhat, 470. Acacia cot- 

nuta Indie Oxientalis. SEB. Kab.I. p. 113. T. 7o. f. 13, Acacia 

Americana &c. PLUK. Alm. III. T. 122. f. 1. Acacie fimilis, 
_ Spinis Corniformibus , Mexicana. Comm, Hdort, Amft. I. p, 

209, T. 107. 

Qa3 
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achtige Doornen , die naar Osfen - Hoornen 
ArDEEL. zweemen , volgens PLuKENET 1u s- De Heer 
Hoorp- JACQUIN trof het in de Bosfchen by Kartha- 
STUK. 

B10x3. 

XXXII. 

gena aan. Hy bevondt het een Boom te zyn, 
Stap. zelden hooger dan twaalf Voeten ‚ met veele 

‘Takjes als een Pieramied opgroeijende,- De- 

zelve heeft de Blaadjes klein , zo. wel als de 

Bloemen, die geel en reukeloos zyn, tot een 
digte dunne Aair verzameld. De Peulen bevat. 

ten een Boterachtig Merg , waar in de-Zaaden 
leggen. Zeer zonderling kwamen zyn Ed, , aan 
dit Gewas , de gedagte Doornen voor, onder 
de Oxels der Takken en Bladfteelen:, volmaakt 
naar Osfe. Hoornen gelykende. Zy waren fom- 
migen langer dan wyf. Duimen; van buiten glad 
en: bruin ; ‘van binnen hol, „Er; die'aan ’t end 
„open waren , vol van Mieten “welke; op het 

minfte fchudden of ftootén aan den Boom , als 

eén Regen daar uit vielen. Zo dezelven op de 
Huid kwamen , ontftondt onmiddelyk , door haa- 
ten Beet, een vuùrige Jeukt , welke dikwils 

over ’t Kwartier Uûrs aanhieldt ; en waar op 

een Z welling volgde . 5 die in "EEN" ‚Dag ver= 

agen hensen melee. 

(32) Stuipboom met ‘drievoudige Dekan s 
Alimefa de 

Senegalen- zijs 

fis- Ld » . Ld bd „ hd 

Serteralfche (32) Mimofá Spinis ternis, intermedio reflexo, Foliis bi- 
Acacia. ‘pinnatle , Floribas fpicatis. Syst. Nao. XII. Veg. XIII. Mi- 

mmofa aculeata , Floribus polyandris fpicatis, Legumine com- 

preso levi elliptico: ADANSON ex B. JUSSTEU. Mimofa fpinis 

geminis diftinhis &ec. Horr, Clif, zo9. Hore. Ups, 146, ROVEN 
Lugd- 
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de middelfte omgeboogen , dubbeld gevinde , 1, 
Bladen en Aairswyze Bloemen, Arean 

Hoorp: 
Deeze Soort, welke den Heer ADANsoNSTUE: 

in ’t Land van Senegal was voorgekomen, hadt Acacia. 
een gladde ‘ovaalachtige, famengedrukte Haauw 

tot haare Vrugt. Men vindtze in de Europifche 

Kruidtuinen, onder den naam van Mimofa met 
twee gepaarde Doornen , de Bladen dubbeld 
gevind,,-hebbênde ieder Vinfteeltje wederzyds 

neer ‚dan vyf Blaadjes, Hetzou de Acacia van 
ALPINUS Zyn» die ’er aldus van fpreekt, 

Men vindt ’er menigvuldige Boomen van, in: 
de Bergen Sinaï , naby de Roode Zee, alwaar 
dië de grootte van Moerbezie- Boomen berei- 
‘ken , breidende zig meer in de breedte dan in 
de hogle uit. De Stam heeft een zwarte, ruu- 
we Schors , bezet met zeer fcherpe witte Doore 

nen. De Bladen zyn langwerpig , zeer fyn in- 
gefneeden; de Bloemen klein , bleek geelachtig „ 
naar Wol-Vlokjes gelykende , als ronde Bol- 
letjes. Die men te Kairo aanfokt hebben geele 
of bleeke ;-die in de Gebergten van Arabie groei. 
jen witte Bloemen. Sommigen van deeze Boo. 

men zyn Mannetjes, die geen Vrugt draagen 3 
anderen Wyfjes , met veele Haauwen beladen, 

naar 

Lugdbat. 11. Mat. Died, 261. Acrcia. C. B. Pin. 302, ALP. 

LEgypt- 9. T. 15. Acacia altera vera &c, PLUK. Ala. 3. T. 

251. f. 1, Arbor Foliis pinnatis, Spicà pendulâ. CAT, Car, Ie 

T, 44. 

q 4 
‚ Ue DEEL, III, STUK, Q 
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H. naar die der Lupinen gelykende, en, zo wel 

in als de Bloemen en Bladen, van eer: zeer famene 

Hoorp- trekkende Smaak. 
STUKe Dat deeze de zelfde zou zyn als die van 

fcacia. Dy UKENETIUS , welke een witachtige Schors 
heeft en eene lange, ruige Haauw , of als die van 
Caresey ; met hangende , Fluweelachtige 
Bloem - Aairen, komt wat onwaarfchynlyk voor, 

xxx. (33) Stuipboom met onderfcheidene Stoppel- 
Alimofä 

Farnefia- ZT „_-Doornien „ en dubbeld gevinde Bladen, de 

B Vinfteeltjes agtpaarig 5 de. Aairen kloote 
estinai= 

&he Aca- : ronden ngefleeld, 
E€lâe 

Deeze “heacia. uit de Vrind. > en wel 

van % Eiland St, Domingo afkomftig „ kan daar- 
om met rege Westindifche genoemd worden. Ook 
gaf ’er de Leidfche Hoogleeraar. HERMANe 
Nus den paam aan „ van „Jndifche Acacia, met 

Bladen van het Pe nde Scorptaankniide 

en bruine, Spilronde ‚ Harstachtige Haauwen, 

Omtrent den jaare.„1611 in de Farneffaanfche 
Tuin , te Rome É gezaaid zynde „. En aange- 

kweekt, is zy voorts jn de Tuinen van. Europa 
gemeen geworden ‚wegens den lekkeren Geur 
der Bloemen, De Geneesheer ALpus , Opziender 

van 

(33) Afimofa Spinis Stipularibus diftinétis; Foliis bipinnatis 

partialibus o&tojugis: Spicis globofis festilibus. Hort. Ups. 146. 

Acacia Indica ‚Farnefiana, Arp. Farn. 2. RAj. Hiff. 977. 

TOURNF. Juft. 6os. Acacia Indica, Foliis Scorpioidis legumis 

mole. Kc, KH, Leedbut, 
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van dien: Tuin , heeft dit Gewas afgebeeld en m1, 
befchreeven. ian 
Hy verhaalt in den jaare 1623 ‚ dat het toen Hoorps 

reeds Boomen maakte van twaalf. Ellen hoog ;STUK. 

ja dat die grooter ‘zouden geweest zyn, indien Acacia, 

het niet door de Winterkoude veel geleeden 
had. Dewyl hy tevens de grootte by die van 
een Hazelaar vergelykt, zo geloof ik niet, dat 

hier door-hem gewoone Ellen gemeend worden, 

maar op ’t:hoogst Cubiti, gelyk Virruvius 
heeft , van anderhalven Voet. Dit blykt te 
meet, om dat hy den Stam zegt maar een hale 
ve Palm , of ongevaar een Handbreed , dik ge- 
weest te zyn. Aan de Takken waren lange , 

taaije, Looten „ gelyk die der Hazelaaren , met 
dergelyke Schors bekleed „doch bogtig, en hier 
en daar, zo wel als aan;den oirfprong der Blad- 
fteeltjes „ bezet met tweevoudige, aan de zy. 

den met het Steeltje famengegtoeide fcherpe 
Doorens , wel een Duim lang , eerst: roodachtig 
en vervolgens wie van Kleur. De Bladen be= 

{londen uit-verfcheide Steeltjes met ovaalachti- 

ge gepaarde Blaadjes „ insgelyks tegenover el- 

kander aan een langen Bladfteel gevoegd. De 
Bloemen. kwamen als kleine groene Bolletjes 

te voorfchyn „ gelyk het Vrugtbeginzel van een 
Aardbezie ‚ wordende vervolgens geel en na 
verloop. van twee of drie Dagen een ruig wit 
Bolletje , als een Wy - Kwast, van Meeldrac- 

jes der menigvuldige Trechterswyze Bloempjes 
famengefteld. 

Qqs Twce- 
\ Ile DEELe IUI, STUKe 
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„Tweemaal %s Jaars , in ’t Voorjaar en de 
Herfst , bloeide dit Gewas te Rome, en wel 

het overvloediefte in September, doch die 
Bloemen gaven-geen Vrugt. In een zodanig 
Bloeinbolletje heeft hy wel honderd en meer 

_Kelkjes geteld , die ieder veertig of vyftig Haaire 
dunne Meeldraadjes , met geele Knopjes, uitga- 
ven ; zo dat het getal dier Draadjes , in zulk 
een Bolletje , ten minfte vier- of vyfhonderd — 
was. De Smaak’ deezer Bloemen was famen* 
trekkende met eénige bitterheid: de Reuk als 
die der welriekendfte geele Violieren: of Muut= 
bloemen, en zy behielden zelfs gedroogd zyn- 
de dien Geur. De Boomen raakten ’s Winters 
haare Bladen kwyt, en bleéven kaal tot ie 
Mey. Op de Bloemen, die zy dan uitgaven , 
volgden trosfen van Haauwen , fomtyds tien 
by malkander, een half Voet lang en een kleí- 
nen Vinger dik , rondachtig en knobbelig we: 
gens de ingeflooten Zaadef,  Deeze Peulen 
waren eerst groens en ryp ‘wordende zeer zwart 
van Kleur : de Smaak der jongen of groenen 
was zeer famentrekkende , en deeze hoedanig- 
heid vermindefde door de rypwording , geeven- 
de de Zaaden, die men daar in vondt, als één 

zulke Zaadkorrel maaf een’ weinig ‘tyds in de 
Mond gewenteld en gekaauwd’ werdt, niet al- 
leen een heeten Smaak , maar ook een zeer 

Sterken Stank van Look. 

34) Stuip- 

il 

en a Een ader ch 

me nen leen A de Me ante rd 
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(34) Stuipboom met uitgefpreide Stoppel-Door- II. 
gen, de Bladen dubbeld gevind, de buitene Aap 
fle der zydvinnen door een Klier onder- Hoorp- 
Jcheiden : de Bloem- Aairen Klootrond en STUKe 

gefleeld. KXXIV. 
Mlimofa 

Nilotica. 

Deeze Storldke befchryving, op rekening Ì hopes 
van HasserLQvuisT, is by hem als volgt. \ 
Hy noemt het Gewas , Afimofa met dubbelde , 
afgezonderde „ kortachtige Doornen 5 de Bladen 
-dubbeld gevind ; de frnaldeelingen wederzyds van 
meer dan agt Blaadjes. Het is, zegt hy, een 
groote , zeer Takkige , Gommige Boom, die 

Bloemen als Hoofdjes, geel, een weinig klei- 

ner en donkerer dan jn de nabuurige Soorc 

heeft; de Peulen uit famengedrukte, langach- 

tige , Leedjes famengefteld , lang en los: de 
Zaaden rondachtig , famengedrukt, De Door- 
nien zyn even als in de nabykomende Soort , maar 
merkelyk maske en niet naar de punt verdun- 
nende. 

Van 

(34) Mimofu Spinis Stipularibus patentibus ; Foliis bipin- 

natis , partialsbus extimis Glandulâ interftingtiss Spicis globofis 
pedunculatis. HAssEEQ. lin. 475. Mimafa Spinis geminis ap- 
prozimatis , Foliis bipinnatis , parcialibus bijugis. Hort, Cliff, 

208. ROYEN Lugdbat. 470. GRON. Orient, 159. Acacia Foliis 

Scorpioidis leguminofz. C. B. Pin. 392, Acacia vera. TB. 

Hif. 1, p. 429. VESLING. Zigypt. T.8. Dop. Pempe, 752. 

TOURN. Inf?. 6os. Acacia JEgyptiaca. HERN. Mexican. 866, 

‘Acacia vera {. Spina #Egyptiaca, fubrotundis Foliis, Flore la- 

teo , Siliquà paucioribus Isthmis glabris nigricantibus, PLUX. 
AANBELT. va3e,f. zo 

IL, DEEL, IJLe STUKe 
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Van deeze Soort komt, zegt die Autheur , 
ee de Arabifche Gom, de Gummi Thuris en Suc- 

Hoorpe cus Acacie , en. niet van de andere, die men 
STUK, tot dus verre daar voor gehouden heeft. Om 
Acacia. dar dezelve by toeval alleen in Europa over- 

gebragt was, en ALPINUS ook geen onder- 
fcheiding hadt gemaakt, hebben alle Kruidkun- 
digen „en befchryvers der Enkelde Geneesmid- 
delen ‚die aangezien voor de Echte Acacia 

„Mgyptiaca ; daar ze door de Egyptenaaren 

naauwkeurig van onderfcheiden wordt , niette- 
genftaande deeze twee Soorten aldaar onder 

„malkander ‘groeijen. Zy noemen , naamelyk’, 
‚de gene die de Gom en het Sap geeft, Cha- 

«rad 5 de andere ,. die van geen gebruik is, 

„Feine. HE: | 

33 Het verfchil beftaat » 1, In de. Grootte: 

> Want de Echte Acacia wordt een zeer groo- 

» te Boom , en de andere. bereikt naauwlyks 
5» meer «dan agt of tien: Voeten ‘hoogte: oen 
9» de uitwendige gedaante der Bloemen , welke in 
ss de Echte donkerer , een weinig kleiner en 
s niet zo bevallig voor ’t Gezigt of den Reuk 
Zyn: 3. In de figuur der Haauwen , welke 
» in deeze met Leedjes „ als gezegd is, in-de 
s> Andere Rolrond en effen zyn: 4. In ’t-getal 

ss der Vinblaadjes aan de Zydvinnen, ’t welk 
s in de Echte grooter is , zelden minder dan 
ss agt en dikwils tien Paaren uitmaakende; in 
» de onechte zig dikwils tot vyf Paaren be- 
ss paalt, 

», Bei 
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“ Beiden komen zy, in Neder -Egypte ‚_ IL é 

„ zeldzaam , en meest in de Tuinen voort Ar ed 

„hoewel men ’er ook fommigen van zelf ger Hoorp- 

„, groeid vindt; gelyk in de Zand- Woeftyn "Tet 
by- de oude Begraafplaatfen der Egyptenaa- 

fen; maar in de bovenfte deelen van Egyp- 

te zyn geheele Bosíchen van de Echte Aca- 

cia, als ook in Steenachtig Arabie , alwaar 

„‚ de Arabifche Gom in groote veelheid verga- 

s derd wordt, en nevens den Noordelyken In- 

ham van de Roode Zee , aan den Voet van 

den Berg Sinäi , waar de Witte Gom, ge- 

naamd Gummi Thuris , voortkomt. Men geeft 

aan deeze laatfte alleenlyk dien naam naar 

cen Haven in die Zee, bv de Stad Kairo, 

„, Thur of Thor genaamd. Men moet hier om 

s> geen Wierook denken. De Gummê Thuris 

„is alleenlyk helderer , witachtig of geheel 

„‚ zonder Kleur : de Gummi Arabicum minder 

„ doorfchynende en uit den rosfen of graau- 

„‚ wen geelachtig”. 

Zie hier dan den oirfprong van de Arabifche pe 

Gom, zo van de grove als van de fyne of wit- Srtbilche 

te Soort , die van de Gom van Senegal zekerlyk in 

plaats en ook waaríchynlyk in afkomst verfchilt , 

als komende dezelve , naar alle gedagten, van 

de andere Soort, hier voor befchreeven , de See 

negalfche genaamd „ of ook van andere Boo- 

men. Ik heb van derzelver gebruik en nuttig- * IL. D, 

heden reeds gefproken *, bn 
Wat 

Acacig. 

93 

23, 

Il, DEEL, IIIe STUK 
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mt. Wat het van ouds zo beruchte Suecus Aca. 

ArDEeL cie aangaat , dit wordt ‘geperst uit de onrype , 
eere: groene; Haauwen van den Echten Acacia - Boom , 

STUK: en dan, dik gekookt zynde , tot Koekjes ge- 

Het Sap maakt , en dit is tot flemping van Bloed , en 
yan Acacia. 

andere te groote Ontlastingen , wanneer die uit 

eene flapheid der Vaste deelen ontftaan „ zeer 

dienftig. Men heeft ’er ook een Hartfterkende 
kragt aan toefchreeven , die zekerlyk in derge- 

lyke gevallen plaats heeft, en hierom is het een 

der Ingredienten van de Theriaak, Mithridaat 
en andere Winkelmiddelen. Doch , aan den 

eenen kant, krygt men dikwils daar woor het 

verdikte Sap van onrvpe Duitfche Slee- Pruimen, 
en, aan den anderen kant , wordt het Sap der 
Echte Acacia te Kairo, van de Lederbereiders ; 
in groote menigte tot het zwart maaken van 
Huiden gebezigd , zo ALPiNus meldt, 

VeEsLINGIus geeft, in zyne Aantekenine 
gen op dien Autheur, eene zeer goede Afbeel. 

ding van een Tak van den Echten Acacia-Boom , 
met zyne Bladen , Doornen , pij en Vrugten. 
‚ Het Suceus Acacie heeft , nu twintig Jaaren 

> lang , (zegt hy ; dit Pele in den jaare 
» 1638,) de braave Man, CosMmus pe N r- 

, GRIS, Apotheker te Venetie, in Europa 

ss overgezonden. Deeze drukt, met een Pers 
s> het Sap uit de Haauwen , die nog groen zyn; 

„ in een Steenen Mortier geftampt , en laat niet 

„> hetzelve , op de manier der Ouden, in de 

» Zonnefchyn dik worden, maar in een vertind 
‚> Bek- 

t 



Polit EG AMA Gag 

„‚ Bekken, door de hitte van een Stoof lang- FEL 

„, zaam nitdampen , tot dat een Druppeltje daar oek 

befluit hy ’t zelve, zo dra het laauw gewor- 

den is, in Osfen Blaazen. Het Sap, op 

„ deeze manier bereid, geenszins verbrand zyn= 

de Dende ‚ rosachtig bruin , niet onaangenaam 

„> ruikende, wordt tot de gebruiken, van onzen 

» ArriNnus voorgefchreeven , zeer dienftig 
s, bevonden.” 

Uit Zaad van deeze Acácia, ’t welk Farius 
Corumsa van Keizer FERDINAND bekomen 
hadt, kreeg hy , te Napels, Boompjes van drie 
Jaaren , ter hoogte van drie Voeten, doch hy 

kon ’er niets dan de Bladen aan waarneemen: zy 
fliervén door de ftrenge Winter. Koude, De 
Keizer , zegt hy , perfte zelf het Sap uit de 
geweekte Haauwen, dat zuur, famentrekkende, 
rosachtig doorfchynende, en in Koekjes famen= 
gegroeid , diende om beste Theriaak te maaken , 
waar op zyne Majefteit zig byzonder toeleid „ 

gebruikende byna alle de Ingrediënten volgens 
* Voorfchrift, Het drooge Zaad , uit de knoo= 
pige , platte , Haauwen genomen , fcheen als 
met zekere glanzige Gom beftreeken te zyn; 
die men ’er door fmelting in Water af kreeg en 
dan verdikte tot Klonten. Waarfchynlyk zal dit 
een Soort van Arabifche Gom geweest zyn. Hy 
merkt aan , dat de Farnefiaanfche geenszins dee- 
ze Echte Acacia is, t welk hy door wergelyking 

der 
H, DEEL, Il, STUK» 

van koud wordende volkomen ftolle. Dan, Hoorp- 

op een zuiveren Linnen doek uitgegooten „°TUEe 
Acacia, 
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624 VEELWYvVIGE BOOMEN. 

der Afbeeldingen van de Egyptifche met de 
Mexikaanfche aantoont, voegende ’er vervol 
gens de Afbeelding by van eene Mefopotami-- 
fche, welke zo wel van die beiden als van de 

‘Senegalfche aanmerkelyk verfchilt (*). 
Met de befchryving van deeze drie Soorten 

van Acacia , onder de Mimofè’s betrokken , 
ftap ik af van dit uitgebreide Geflagt , om de 

overigen onder de Heefters te befchryven, 
‚gaande daarom thans tot de Tweehuizigen onder 

de Veelwyvigen over; welker eerfte Geflagt 
den naam voert van 

GLEDITSIA, 

_ De Geflagtnaam ftrekt ter vereeringe van den 
Leipziger Heer J. GorrieBGrepitsca, 
door wien onze Ridder nu ruim dertig Jaaren 
„geleeden, tegen de beoordeelingen van den Heer 
SIGESBEK ; Zo dapper werdt verdedigd: en 
die naderhand ook een Samenftel der Kruid. 
kunde, in ’t jaat 1764 , wel insgelyks op de 

Sexen der Planten gegrond, doch op een andere 
manier gefchikt „aan ’t licht gegeven heeft. 
De Mannetjes- Bloemen hebben zo wel den 

Kelk als de Bloem driebladig en zes Meeldraad- 
jes: de Wyfjes beiden vyfbladig : de” Twee- 
flagtigen den Kelk in vieren gedeeld en de 

Bloem 

{*) In zyne Aantekeningen op Reccuar Uitgaave der Wer= 
ken van HERNANDEZ, Utfupra. 
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Bloem vierbladig en zes Meeldraadjes. Zowel IT, 
jn deeze laatften als in de Wyfjes- Bloemen isÂF nd 
een Stamper, en Vrugtbeginzel , dat een Haauw Hoorns 
wordt, Dees 

Twee Soorten bevat dit Geflagt, de eene in 
Noord - Amerika , de andere in Oostindie 
thuis. 

(1) Gleditfia met drievoudige Doornen aan de 1. 
KEN Glediefsa 

Oxels der Bladen, triacanthoss 

Driedogs- 

Dit Gewas , bevoorens Cefalpinoides doot”'6“ 
den Ridder getyteld, en door MicHeLIius 

genaamd Melilobus, voert thans den naam van 
Gedoornde Gleditfia. In de Zuidelyke deelen 
van Europa kan het in de open Lugt blyven 
ftaan, zo de Heer Govan aanmerkt. Ca- 
rrsBy bevondt hetzelve zeer hooge, wyd uite 

gefpreide Boomen te maaken , welken zeker 
Heer aan de Rivier Ashley geplant hadt, alwaar 

die op verdronken Land groeiden, Doch fchynt 
ook de eigentlyke woonplaats van hetzelve in 

Vir- 

(1) Gleditfia Caule Spinis triplicibus axillaribus. Syst. Nar. 

KIL. Gen. 1is9. p. 67%. Weg. XIII. p. 771. Gleditfia. Horr, 

Ups. 298. GRON. Virg. 183. GOUAN. Monsp. s2o. Gleditfia 

fpinofa. Du HAM. Arbr. I. p. 266. T. 1os. Melilobus. Micu. 

Gen. 15. Cefalpinoides Foliis pinnatis ac duplicato - pinnatis, 

Hort. Cliff. 489. Acacia Americana Abruz folie triacanthos, 

PruK. Mant. 1. T. 352 f. 1. Hort. Angi. T. ar. B, Acacia 

Abrua folio triacanthos , Capfulâ ovali &c, Carrss, Car, LI, 

T. 43. SRL. Vogel. 1, Baud. Pl. 86, ; 

Kr 
3, DEEL U. STV 



626 VEELWYVIGE BOOMENs 

HM. Virginie te zyn , aangezien de Heer Cra t- 
AFDEEL. ron aanmerkt, dat men ’erden naam van He- 
Hoorp- ney- Locust aan geeft, {trekkende de Haauwen „ 
STUK. _mooglyk na dat zy uitgepeld zyn, des Winters 

veel tot Voedzel van het Vee. Deeze Haauwen 

zyn kort en Eyrondachtig , bevattende een 
Boon. Het wordt van denzelven Driedoornige 
Aeacia , met breede bruine Haauwen, die een 
groene zoetachtige Pap bevatten, getyteld. Pru- 
KENETius hadt zodanig een Acacia ; met Bla- 
den van Oostindifche Boonen, te Londen voort- 

geteeld , die van Suriname afkomftig was, ge- 
zien. De Bladen zyn dubbeld gevind, en ge» 
fyken veel naar die van ’ voorgaande Geflagt. 

eu a (2) Gleditfia zonder Doornen, 
BNEF MIES. 

dooness, © Deeze Soort groeit op *t Eiland Java im 
Oostindie. Men vindtze derhalve Javaanfche 
ongedoornde Acacia, met zeer groote glanzi= 
ge Bladen , Cadawang by de Ingezetenen ge- 
naamd , in de Beaumontfche Tuin getyteld, 

Niettemin wordt daar toe ook de Ongedoornde 

Amerikaanfche Acacia van den Heer MiLrLEr, 
met paatfche Bloemen en zeer lange Meel- 

> draad= 

(2) Gleditfia inermis. Du Ham. Arbr. I. p. 266. Acacia 
zavanica non fpinofa , Foliis maximis fplendentibus. Prur. 
Alm. 6. T. 123. f. 3. Acacia Americana non fpinofà, Flore 
purpureo „ Staminibus longisâmis , Siliquis “planis villofis, 

MiLL. Is, T, se Gleditfia inermis, BuRM. Zh Jud, po 
224, 
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draadje ‚ «de Haauwen plat en ruig hebbende; IL 
thuis gebragt. De Bladen, zegt LiNN&US; Apen 
zyn dubbeld gevind 5; de Vinfteeltjes met vier. Hoorns 
paaren van {pitfe , gladde , glinfterende Blaad- STUK. 

jes , en de gemeene Bladfteel loopt in een zag- 

ten Doorn uit. 

FRAXINUS. Efcheboom. 

In dit Geflagt komen Tweeflâgtige en Wyf- 

jes- Bloemen voor, Sommigen van de eerften 
hebben geen Bloem noch Kelk , anderen 
een Kelk , die in vieren gedeeld is, en eene 
vierbladige Bloemkrans , met twee Meeldraadjes 
en een Stamper. ‚ welken de Wyfjes- Bloemen , 

ook, van eene Lancetswyze figuur hebben , en 
zodanig is insgelyks de figuur van het Zaad. 

Drie Soorten zyn in hetzelve opgetekend , 
als volgt. | 

(1) Efcheboom met Zaagswys’ getande Vine r. 
bladen, de Bloemen zonder Blaadjes. die 

excelfrar. 
hi Geimeene. 

Deeze Soort is door gantfch Europa gemeen. 
Ray zegt, dat dezelve zo wel in de warme 

Re sd als 

(:) Fraxiuus Foliolis ferratis, Floribus apetalis. Syst. Nat. 
XII. Gen, 1160. p. 679. Weg. XIII. p. 771. Fraxinus Florius 
mudis. Hert. Cliff. 469. Fl, Suec, 830: 926. Mat. Med, 475, 

RoYEn Lugdbat. 396. DALIB. Paris, 306. Fraxinus excel- 

fiór. C. B. Pin. 416. Fraxinus. Don. Pempt. 771, TOURNE, 
Jrft. 577. 

Rr a 
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als in de koude Landfchappen groeit: evenwel 
fchynt zy in de Zuidelyke deelen van Europa ; 
overal , zo veel niet voor te komen, als in de 

Noordelyke. In Karniolie, immers, werdt zy 

‘door Doktor Scororr niet aangetroffen. In 

Duitfchland , Vrankryk , Engeland en onze Pro- 
vintiën „ is zy zeer gemeen ; ja in Sweeden 
zodanig , dat menze byna overal in de Haa- 
gen ‚ nevens de Landeryën., aantreft. Men 

noemtze aldaar Ask , dat veel overeenkomst 

heeft met den Hoogduitfchen naam Efchen- 
Baum en met den Engelfchen Ash- Tree, moog- 

lyk, zo Ray wil, van de Afchkleurigheid der 

Schors afkomftig. De Italiaanfche naam Frass 
fino, de Spaanfche Fraxino en Fresno, de Fran- 
fche Fresne, zyn buiten twyfel flegts verande= 
ringen van den Latynfchen naam Fraxinus ‚naart 

den Tongval der byzondere Natiën , gelyk men 
dien in de Landtaal van Provence noemt log 
Fraisfé. tdi 

Deeze wordt door de hoogte , onder den 
naam van Fraxinus excelfior , van de volgende 
onderfcheiden. Hy munt by andere Boomen 
uit door zynen regten Stam , die op zig zelf 
ftaande Weer en Wind verduurt , en dus als 
den Palmboom van Europa uitmaakt, In ’ 
groeijen en in ’t opfchieten is hy zeer gewile 
lig, doch verdraagt het afkappen zo wel niet 
als de Ypen en Wilgen, wordende daar door 
dikwils geheel mismaakt, Anders. kroont hy 

fierlyk uit. Hy wil gaarn groeijen aan Rivie- 
° | ren 
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ren en Wateren, en niettemin is zyn Hout zo _ II 
AFDEEL; 

droog , dat men de levendige Takken, zo als “ xy, 
zy van den Boom gekapt of gebroken zyn ,„Hoorp- 
aanftonds kan branden. Men teelt hem alleen- “TUE 
Iyk van Zaad. De Wortels hebben die eigen. Z//tom. 
fchap , dat zy zig ver langs de Oppervlakte uit- 
fpreiden , ’t welk niet alleen een groote vase 
tigheid aan den Boom geeft , maar ook den 
Grond zodanig te famen houdt, dat men dit 
Gewas van een kundigen Hovenier niet alleen 
aangepreezen vindt, om de Stranden en Dy- 
ken onzes Lands daar mede te beplanten, ten 

‘einde die woor den flag van ’t Water en voor 
Stormwinden te beveiligen , maar ook om 

Aarden Wallen voor het inftorten en uitkabbe= 
Jen te befchutten, enz. (*). 

Op alle Efcheboomen, nogthans, ís dit niet Verfchet. 

toepasfelyk. Men krygt’er uit Zaad, die nooiSenheden. 
groote Boomen worden: men krygt ’er , die zeer 

knobbelachtig opgroeijen : ook komen ’er met 
zeer glanzige Bladen voor, die weinig deugen: 

zo dat hier in een uitkiezing plaats moet heb- 
ben, De beroemde MrceHeLrus, te Floren= 

ce, vertoont zevenderley Bladen van Efcheboo- 
men, met Bloem en Zaad, om het verfchil aan 
te wyzen , ’t welk zyn Ed, onder de Groote 

Efchen 

(*) Verband, der Holl, Maatfthapp. X. DEEL. II. STUK, 
-bladz. 133. Wenfchelyk ware het, inderdaad , dat deeze Boom 

in onze Provincie, inzonderheid in Noordholland , tot Wind- 

breeking en tot voordeel , meer werd aangekweekt. 

Rr a 
IL DEEL: III, STUK, ' 
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Efchen gevonden hadt, Het zyn maár enkele 
Vinbladen , die hy afbeeldt : want de. Bladen 

der Efcheboomen beftaan , gelyk bekend is, uit 

verfcheide langwerpig ovaale , gefpitfte , aan 
den rend gekartelde Bladen , die aan {ommige 
Plantfoenen breeder , naar die der Ockernooten- 

Boomen gelykende, voorkomen, en de zodani= 
gen groeijen in de Bosfchen door geheel ‘T'oska- 
nen , wordende op de Velden geplant om de 
Wynftokken daar by te laaten opklimmen. Hier 
van vondt hy ’er één met de Vrugt lang en 
ftomp: een anderen met de Vrugt kort en pun- 
tig. Op de zelfde plaatfen kwam ’er hem met 
rondachtiger Bladen voor , en eêne Spatelswyze : 
een andere met eene Hartvormige Vrugt, tot 
het zelfde oogmerk dienende, Sommigen hade 
den de Bladen Laurierachtig , of Lancetswys’ 
ovaal en eenigen geheel Lancetvormig; te wee- 
ten ruim driemaal zo lang als breed, Deeze 

Taatíte was kleiner van Gewas , hebbende het 

Zaadhuisje dun en ftomp. In ’t geheel zyn door 
deezen Kruidkenner ten minfte twaalf Verfchei- 
denheden van den Grooten Efcheboom , in Tose 

kanen van zelf voortkomende, aangetekend. 
De Heer LiNNeaus geeft aan dit Geflagt 

alleenlyk Tweeflagtige en Vrouwelyke Bloe- 
men, gelyk in de Kenmerken is gezegd, Tour- 
NEFORT merkt aan, dat ín de Bloemen van den 

Efcheboom , fomtyds, het Vrugtbeginzel Ont- 

breekt, en deeze zouden dan Mannelyke Bloe- 
men zyn, Die wordt door den gedagten M r- 

CH E- 
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CHELIUS bevestigd, zeggende , dat zulks zo 

wel in Bloemen met Bloemblaadjes als in die 

I. 
FDEELs 
XXI. 

met enkele Meeldraadjes plaats heeft. De groo- Hoorp- 
te BoERHAAVE vermoedde derhalve niet°TUEe 
zonder reden, dat’er, onder de Efchen , Manne- 

tjes, Wyfjes en Tweeflagtige Boomen zyn: ten 

minfte hadt hy, door een oplettend onderzoek , 
eenigen vrugtbaar , anderen onvrugtbaar , be. 
vonden: het welk door my-en anderen ook waar- 
genomen is, In beiden, zo wel die vrugtbaar 
als die onvrugtbaar zyn , komen de Bloemen 
teeds in ’t vroege Voorjaar te voorfchyn , eer 

de Bladen uitbotten , doch het Zaad , dat in 

langwerpige Zaadhuisjes , als Sleutelbosfchen by 
elkander hangende , vervat is , wordt niet eer 
ryp dan in de Herfst. De Mos-achtige Bol- 
letjes, die men als tusfchen deeze Trosfen voor- 
komende afgebeeld vindt, zyn zeldzaam, 

Men heeft aan dit Zaad, dat in de Geneese 
kunde van gebruik is , wegens de zonderlinge 
figuur, den naam van Ornithoglosfum of Lingua 
Avis, dat is Vogel- Tongetje, gegeven. Tot 

een half Drachme ’s morgens met een Glas 
Weyn ingenomen, is het zeer Pisdryvende , en 
dienftig voor de genen die met Waterzugt of 
de Geluw gekweld zyn , zo men zegt, Van 
den Bastdes Efchebooms hebben veelen als van 
den Koorts - Bast en in deszelfs plaats , niet 
zonder vrugt ‚ in Afkookzel of Aftrekzel, ge- 
bruik gemaakt. Het Poeijer van denzelven dient 
tot hetzelfde oogmerk. Men neemt den binnen. 

Rr 4 Bast 
Il. DEEL, III, STUK: 

E ‚f6 heboons. 

Gebuik, 
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ï 

Bast, die eerst wit is en door ’t droogen geel 
© ÁFDEEL: wordt, hebbende een bitteren Smaak, ook dien- 
‚ Hoorp- ftig zynde tegen ândere Kwaalen, Aan het Hout 

STUK, is van ET T MULLER een Sympathetifche kragt 
Bfibeboom.in 'c ftempen van Bloedftortingen toegefchree- 

ven; weshalve de Duitfchers aan deeze Soort 
ook wel den naam van Wondhoom geeven. Aan 
de Bladen fchryft men gemeenlyk een Wond- 
heelende kragt toe; doch zy worden zeldzaam 
inwendig gebruikt. PurNrus heeft het Sap , 
dat uit deezen Boom vloeit , als een onfeilbaar 
„Middel tegen een Vergiftige Slangen - Beet aan- 
gepreezen , mids men dan tevens de Bladen 

op de Wonde legge, Een groen Takje, met hee 
eene end op ’t Vuur gelegd , laat tot het andere 
end een Waterig Vogt uitloopen , ’t welk tegen de 
Doofheid zeer dienftig zou zyn. Om kort te gaan 
deeze Boom levert, volgens fommigen , een 
geheele Huis- Apotheek uit. Zekere Jefuit, ge- 
naamd Pater ScmarTrTs, heeft zeven -en -der= 

tig Artikelen by een vergaderd van byzondere 
kragten , die aan fommige deelen van deezen 

Boom zyn toegefchreeven. Het meefte gebruik 
wordt hier te Lande van deszelfs Hout , zo 
tot Brandftof , als tot Wagenmaakers , Stoelene 

maakers , Draaijers en ander Werk gemaakt, 

Het is witachtig gefprenkeld van Kleur , zeer 
taay en ligt: weshalve men ook Snaphaanen of 
Musketten uit Efchen Planken zaagt, en van 
de Takken Haepels om Tobben en Kuipen 

flaat, 
(2) Efches 
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(e) Efcheboom, die de Winbladen Zaagswyze 1. 
getand heeft, de Bloemen met Bloeme BEDE, 

blaadjes. Hoorpe 

STUK. 

di SE Om deeze reden geeft onze Ridder , elders; pe 
aan deeze Soort den naam van Efcheboom met Ornus. 
volmaakte Bloemen. Onder de Verfcheidenhe-santene. 
den van Micurerrus fchynt het de Dertien- 

de te zyn, daar ik van gefproken heb , als klei- 
ner zynde van Gewas en de Bladen langwerpig , 
zeer fmal , hebbende, en deeze wordt de Bloem. 

trosfen draagende getyteld; hoewel ‘er, volgens 
dien zelfden Autheur, ook een groote breedbla- 

dige Soort is van dien aart, LINN&USs on- 
derfcheidt deeze Soort van de voorgaande, niet 

alleen door de gezegde fmalheid der Bladen , 
maar ook doordien zy allen aan den gemeenen 
Bladfteel, die effen is, even groot zyn; daar in 

‚de andere het uiterfte Blad grooter is en de Blad- 
_ fteel gezoomd, 

Men noemt deeze' Soort van Efch , die ook 
in *t Gebergte by Lyons valt, in de Kruidkun- 
de Ornus. Zy groeit in de Zuidelyke deelen 
van Europa , in ’t byzonder in Italie, en van 

deee 

(2) Fraxinus Foliolis ferratis, Floribus corollatis. Syst. Nat, 

XII. Weg. XIII. Fr. Floribus completis, Hort. Ups, 304. Hort. 
Cliff. 470. ROYEN Luzdbat, 396. Mat. Med. 476. Fr. humilior 

f. altera Theophrasti minore et tenuiore folio, C. B. Pin. 416. 
Fr. Florifera botryoides, Mor. Pral. 265. Hort. Angi. 33. T. 
9. Fr. tenuiore Ö minore folio. J. B. Hift, 1. p. 177. 

Rr 5 
SI, DEEL, IIL, STUK, 
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deeze , als ook van eene Verfcheidenheid der 
gemeene Efchen, met ronder of Pimpernel.Bla= 
den, bevoorens gedagt, is het dat in de Zuide- 
Iyke deelen van de Landtong van Italie, in ’t 

Efösehoom. Ryk van Napels en den Kerkelyken Sraat, naa- 

Inzamêe 
ling der 
Mauna, 

melyk , als ook op Sicilie, die berugte en zeer 
nuttige Drogery , Manna van Kalabrie genaamd , 
“wordt ingezameld (*). 

2 Alle Boomen van dien aart leveren dezelve 
3, Niet uit. Het moeten jonge Boomen zyn, 
s wier Schors nog effen is, zonder kloven. Uice 
„> den Stam en de groote Takken van de zodae 
> nigen vloeit met droog Weer, van den twin- 

‘ss tigften Juny tot het end wan July , van ’s mide 

5 dags tot ’s avonds , van zelf een helder Vogt , 
5 dat allengs-tot verfcheide Klonten ftolt , hard 
> en wit wordende, ‘eeze fchraapen de Boe-e 
9» ren °s anderen daat; , wanneer het een droo- 
5 ge Nagt geweest is, met Houten Mesfen af , 
s> vergaderenze in onverglaasde Potten en droo- 
5 genze vervolgens op wit Papier , tot dat zy 

“5 Diet meer aan de Handen kleeven. Dit is de 
> beste Manna van Kalabrie ; welker Inzameling 
9, voor dien Dag door een opkomende Regen 
3, verlooren gaat, 

> In Augustus, wanneer de Boomen niet 

ss. MEE 

C*) De vermaarde TOURNEFORT zegt wel , dar de purgee. 

rende Manna het voedend Sap is , zo van den Gemeenen 
Elch, als van den Wilden , dien men gewoonlyk Ornus noemt ; 
de UUs. des Med, Tom. I. p. 27 & maar het gene ik hier ter 

neder ftel , is uit GEOFEROY Jlate Afd, geel laater aan ’e 

licht gegeten, ontleend, 
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> meer zodanig Sap uitzypelen, beginnen zy. IL 
‚ Infnydingen in den Stam, zo van de eene als AFDE 
„, de andere Soort dier Efcheboomen, te maa- Hoorpe 
‚‚ ken doorden Bast tot‚op het Hour, en dee- STUK. 

ze geeven een grooter overvloed van Sap „ Z/sfeboun 

„ het welke van den middag tot den avond’ 
„ vloeit , loopende dikwils tot op den Grond, 
„, en aldaar in groote Klonten ftollende , die 

men dan aan ftukken {nydt en op dergelyke 
„‚ manier droogt, Men noemtze Forzata of 

»s Forzatella , dat “is geforceerde of gepynde 
s Manna, Dezelve is roodachtiger; flegter en 
> dikwils met aatde en vuil gemengd,  Deeze 

s twee Soorten noemen zy Manna di Corpo, als 
j» komende van het Lighaam des Booms, 

„, Een derde Soort van Manna; welke zy op 

> de Bladen van deeze Boomen verzamelen ;} 

5, wordt Manna di Fronda door hun geheten. 

s Dezelve zweet, in de Maanden July en Au 
s, gustus , omtrent den middag, Druppelswyze 
> uit de Bladen der Efcheboomen , en‚ door 
‚‚de Hitte der Lugt uitgedroogd „ groeit de- 
s, zelve famen tot witachtige Greintjes „ als 
„‚ Geerst- of Tarwekorrels, waar door fomtyds 
3, de geheele Boom zig als met Sneeuw gedekt 
„> vertoont. Weleer was deeze veel in, ge- 
„, bruik; doch tegenwoordig wordt zy, om de 

‚ moeielykheid der Inzameling „ zelden in de 
„‚ Winkels van Italie gevonden. ger 

s De Ircaliaanen maaken onderfcheid tusfchen 

ss de gepynde Manna van Boomen die reeds 

>) Olle 

xs 

U DEEL, BL STUK, 
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de rid „5 ongepynde van zelf hebben uitgeleverd s En 
xxr 5» die van Wilde Efchen, welke ’er niets van 

Hoorp „ gegeven hebben , houdende de laatfte voor 
eind s de beste, En, in de Wonden of Sneeden, 

„> Welken zy in zulke Boomen gemaakt hebben , 

> een Houtje , Takje of Strooitje fteekende, 
„, laaten zy het uitvloeijende Sap daar om ver- 

s, dikken , waar door zy die fchoone, lange „ 
9) groote Stukken van Manna bekomen, welke 
» men Uitgelezen Manna noemt : zynde daar 

aan dikwils nog een teken van dat Stokje 
s te befpeuren. Die men in heldere, zuive- 

ss re, rondachtige Greïinen bekomt , in * Franfch 
9 genaamd Manne en Larmes , is niettemin wel 

, zo goed, Hier aan volgt, ín waarde, de ge- 
…> Woone Manna Calabrina, en die men in 

>» Apulie verzamelt , hoewel deeze niet zeer 

5» droog en wat geelachtig is: dan de Siciliaan- 
3 Íche , die witter is en drooger: eindelyk de 
9, gene, die by Civita Vechia, in de Kerkelyke 
3 Staat, valt , welke drooger , duifterer en 
>, zwaarder is, en van minder waarde,” 

Uit het gezegde blykt , dat de Manna van 
Kalabrie het eigentlyke Sap , en wel waarfchyn- 
Iyk het overtollige voedend Sap der Efcheboo- 
men is even als wy dit van de Manna van 
Briangon , vit de Lorkeboomen ‚en van den 
Suiker der Ahornen reeds gezien hebben. LE- 
MERY houdt deeze ook voor een Soort van Man- 

na, en de Vierde Soort zou die zyn, welke in 

Arabie valt op ftekelige Heefters , en Terenia- 
bin 

4 Ee 
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bin genoemd wordt, waar van ik in ’ vervolg Ae, B 

zal fpreeken,. (5 XX1, 
Onder alle deeze Soorten van Manna is die Hoorne 

der Efcheboomen het kragtigfte Purgeermid- an 
del, doch niettemin van een zeer zagten aart « 
zo dat zy veilig kan ingegeven worden aan 
zeer jonge Kinderen, zeer oude Luiden, hoog 
zwangere of Kraamvrouwen en _allertederfte 
Geftellen. In andere Menfchen wordt dikwils 
een groote veelheid , om zelfs maar een zagte 
Ontlasting te maaken, vereifcht. En, wanneer 

zo wel de Gifte als de werking der Manna ;, 
door byvoeging van andere Ingredienten , gelyk 
gewoonlyk , naar den eifch, door een kundigen 
Arts gemaatigd en bepaald wordt, dan is ’t een 

zeer heilzaam Middel. Zy komt in verfcheide 
laxeerende Eleftuariën der Apotheeken, _ 

(3) Efcheboom met ongekartelde Bladen en zn oi 
ronde Bladfteelen. iele: 

Virgini= 

De Karolinifche Efcheboom met fimalle ne-{** 
derhangende Bladen , aan beide enden {pits , 
wordt deeze van CATESRY genoemd; zeg. 
gende, dat het Boomen van taamelyke grootte 
zyn. CLAYTON voegt ’er by, dat zy de 

Zaad. 

(3) Fraxinus Foliolis integerrimis, Petiolis teretibus. GRON. 

Virg. 120. ROYEN Lugdbar. s33. Fraxinus Carolinien(is ‚ Foliis 

anguftioribus utrinque acuminatis pendulis, CATESB. Car, Il. ps 

£T. 80. SELIGM. Wog. II, Band, Bl, 60 

UL, DEELe ILL, Srurs4 Ee 
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Ii. 
Arpeel. 

poe 
Hoorpe 
STUKe 

1. 
Diospyros 
Lotus. 
Ttaliaan- 

che, 

Zaadhuisjes gewiekt of gevleugeld hebben. De- 

zelven komen ronder en breeder voor, dan in 

de gewoone Efchen. LIiNN&us zegt van 

fimaller , dat ik niet kan zien. De groeyplaats 

js dan in Karolina en Virginie. 

‚_DrtosrxyRros, Basterd- Lotus, 

In dit Geflagt hebben de Bloemen den Kelk 

en Bloemkrans, beiden, in vieren gedeeld, en 

de laatfte Bekerachtig ‚ met agt Meeldraadjes. 

Dit zyn de Mannelyke, maar de Tweeflagtigen 

hebben. bovendien een vierdeeligen Styl, wore 

dende het Vrugtbeginzel cen Befie met agt Zaar 

den, nd Nar 

Twee Soorten. komen ’er in, voor, als volgt. 

(1) Basterd - Lotus die de Bladzyden van 
werfchillende Kleur heeft. 

Door TurorPrHRrAsSTUS vindt men den 

Kerfeboom vergeleeken by een, Gewas, Dios- 

Pyros genaamd „ dat ‘er alleen doorde hoeda= 

pigheid der Zaadkorrelen van verfchilde. Die 

naam is door onzen Ridder gegeven aan den 

| | 
) Base 

(:) Diospyros Folioram paginis discoloribus. Syst. Nat. 

XII. Gen. 1161. Ps 679. MILL. Di#.….T. 116. DP: Fol. 

utrinque bicoloribus. ROYEN Lugdbat. 441. Hort. Clif. 1499 

Totus Africana latifolia & anguftif. feu foemina. CB. Pin, 

447. Pfeudo- Lotus & Lotus Africana altera, CAM. Epit, 1569 

157. Guajacana. TOURNE. Jr/?. 600, | 
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Basterd- Lotus van MarrHroLus of Ca- UW 
MER ARIUS, waar van gezegd wordt , dat het À | 
een hooge Boom is, met breede, langwerpige , Hoorp= 
ftyve en fterk geaderde Bladen; een Vrugt als°TUÉ- 
de Seheiedn. hebbende ; ‘mäar veel kleiner , die ,,E475 
door de rypheid blaauw van Kleur wordt, van 

binnen met veele Steentjes en niet onaangenaam 
van Smaak. Deeze Boom was vreemd in Italie 
en wordt van C. Baurrinus de Afrikaan- 
fche breedbladige Lotus getyteld ; behalve wel- 

ken ’er nog een andere is, die hy noemt Smal- 
bladige of Wyfjes Afrikaanfche Lotus. Deeze 
is, volgens CAMERARIUS , mede een hoo. 
ge Boom , die Besfen draagt van dergelyke fis 
guur, kleur en inhoud , op de zelfde manier, 
ongefteeld , in de Kelkjes aan de Takken zitten- 
de, Deeze kwamen ook wel in Italie voor , 
doch waren ’er van elders gebragt. Hy merkt 
aan ‚dat zy, zeer ten onregte , van de Italiaanen 
voor Pokhoutboomen gehouden , en deswegen 

Legno Santo getyteld werden. Linnaeus 
zegt, dat de Woonplaats van deeze Soort is in 
Languedok ; Kealie en Barbarye. 

(2) Basterd - Lotus met de Bladzyden eveneens - rr. 
Driospyret 

gekleurd, Parga 
Dena. 

Virginie 
fche. 

(2) Diospyros Foliorum paginis concoloribus,. KALM. Ie. 

II. p. zoo, 255 437e D. Foliis utrinque concoloribus. Horte, 

Cliff. 149. ROYEN Lwgdbat. 441. D. Floribus dioicis, GRON. 

Virg. 156. Fl, Pirg. 162, Guajacana Leto acboci affinis Virgie 
nis 

HM, DEEE, III, STux, 
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De Kleur der Bladen, die aan beide zyden 

eveneens is, onderfcheidt deeze , welke de Man- 

netjes- en Tweeflagtige Bloemen op byzondere 
Stammen heeft. De Mannetjes hebben zestien 

Meeldraadjes ; agt onder de anderen. Men vindt=. 
ze Guajacana- getyteld door Carresrey en 
PaARKINsSON verzekert, dat het de Pishamin 
der Virginiaanen zy, die zeer gelykt naar den 
Pokhoutboom. Het wordt een groote Booms 

die het Hout witachtig , hard doeh broofch , 
met een dunnen groenen Bast gedekt heeft , ] 

maar de Schors der dunne ‘Takken is-grysachtig , 

en hier aan komen veele fchoone breede groe= 

ne Bladen, zeer naar die van den-Pokhoutboom 

gelykende. De Vrugt trekt in grootte naar 
een Dadel , met een zwart Huidje gedekt, en 
heeft een zoet Vleefch, waar in drie of vier 
groote, dikke , platte Steenen of Zaadkorrels;» 

Deeze Vrugt zit in een Kelk met vier ftyve 
punten , even als die van de voorgaande Soort. 
De Heer KALM vondt deezen. Boom „in Pene 

fylvanie en Nieuw Jork, overvloedig op vogtie 
ge Velden en aan de Water- Beeken, Dezel. 

ve werdt van de Engelfchen Perfimon, en van 

de Sweeden , aldaar woonende , Mispelboom ge- 
heten. In de Herfst wierden eerst deszelfs 
Appeltjes typ, doch zy waren te wrang en 

; bitter 

niana Pishamin dia. Prux. Alm. 180. T, 244. £ 3 KA}. 

Hift, 1918. Guajacana. CArTEsB. Car. II. p. T. 76, TOURNF, 

Inft. soo. Loti Africans fimilis Indica, GC, B. Pin, 448, 
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bitter om te eeten, eer zy van den Vorst door-_ We 
drongen waren geweest. Dan wierden zy zont mjn 
fmaakelyk , dat men ’er zelfs gebruik van maak: Hoorp- 

te onder de Nageregten. Waarfchynlyk hebbenSTU5 
zy den aart van onze Mispelen, dat zy naame- 
lykseerst tot een beginzel van Rottigheid moe- 
ten komen, eer zy eetbaar zyn. Men zuigt ook: 
het. Vleefch af , en werpt de Steenen weg. Van 

deeze Appeltjes, zegt hy, werdt, met by- 

voeging van Mout , Bier gebrouwen „ dat zeer 

aangenaam was, en Brandewyn geftookt. Het 
Hout van deezen Boom is tot allerley Werktui- 

gen dienftig 3. doch men moet het niet lang in de 
Lugt, aan Zonnefchyn en Regen blootgefteld:, 
leggen laaten ;-of het verrot, ’t Gewas loopt 
op een Akker fterk voort, en kan van Stck wore 
den aangekweekt „ maar het is niet zeer beftand 
tegen de Koude. - 

Nyssa. Waterboom, 

Geen Bloemkrans of Bloemblaadjes heeft die 

Geflagt, maar een Kelk in vyven verdeeld, en 
de Mannetjes - Bloemen hebbentien, de T'wees 

flagtige vyf Meeldraadjes, benevens een Stam- 
per. Het Vrugtbeginzel in dezelven wordt een 

Pruimvrugt. 
Onze Ridder heeft maar ééne Soort opgete- Nv, we 

kend (1); doch aangezien door den Heer Mir- equarie. 
LER kaanfche, 

G) Kiel Syst. Nat. XII. Gen. 1:63. pe 679, Wig. XIII, 

n S 8 È pe 77 Ee 

Tl, DEEL, U, STUK, 
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LER een andere. met geheel effenrandige Bhe 
den, terwyl de onze getande Bladen heeft, is 

Hoorp= voorgefteld, zo vraagt LINNAus, of die ook 
STUKe * 

boom, 

in Soort verfchillen 2 Inderdaad, wanneer men 

Watertde beide Afbeeldingen van Carrsey, hier 
aangehaald , befchouwt , dan he bj” het wel 
byzondere Boomen te zyn. 

Die Autheur noemtze beiden. Tupelo, waare 
fchynlyk volgens den Amerikaanfchen naam 
en zegt, dat het hooge Boomen worden „ groeïs 
jende op Moerasfige plaatfen , op Ondiepten in 
de Rivieren , en zelfs in ’ Water. De Bla- 
den van den eenen gelyken zeer naar Eauriers: 
Bladen; die van den anderen zyn breed en rond- 

achtig , als Lindebooms Bladen ; maar aan de 

kanten met groote hoeken onregelmaatig uitge- 
fneeden, In deeze gelyken de Vrugten, in groot=, 
te , gedaante en Kleur , zeer ndar’een kleine: 
Spaanfche Olyf : in de andere zyn het Eyvor« 
mige zwarte Besfen, die aan lange Steelen han« 
gen, fcherp en bitter van Smaak, doch tot Aas 
dienende voor Gevogelte en Wilde Dieren. 
Deeze bevatten zo wel een geftreepten Steen 
als die anderen. Het Hout van den Laurierbla- 

digen is taay en hard, tot veelerley Werkhout 
dien= 

Pp. 771, N. Foliis integerrimis, Hors. Chff. 462. N. Peduncu- 
lis multifloris GRON. Virg. 121. Arbor in aqua nascens &c, 
CATESB, Car. I. p. T. 41 & 60. SELICM. Wog. I. Band. p. 

65. Pl, sz. II. B. pe 16, Pl. 20. Femina. Nysfa pedunculis 
unifloris. GRON. Wirg. 121. Cynoxylon Americanum Folio 

gsasfiusculo molli ôe tenaci, PLUK, Alm. 127e Te 172 É£ Ge 
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dienftig dat van den anderen is wit, week en U. 
: FDEELa 

Spongieus „ wordende van dat der Wortelen * xx:, 

als Kurk gebruik gemaakt, Hoorps 
STUK. 

De eerfte van CaATEserv, met Laurierbla- prater 
den, isin de Virginifche Fers van den ouden boort, 
GRroNovius genoemd Nysfa- met veelbloemige 5 

de andere Nysfa met eenbloemige Steelijes. Deen 
ze laatfte wordt voor het Wyfje gehouden, en 
dezelve zou het Amerikaanfche Hout zyn , % 
welk de Engelfchen Black Dogwood , dat is zwart 

__Honden- Hout heeten , volgens PLUKENE- 
Tius: maar hoe komt zulks met het zeggen 
van CATESBYs; dat hect Hout van deezen 

Water - Tupelo wit is, overeen? 

5 RS LOR EA. | 

Naar den vermaarden Piso, die. door zyn 
Reistogt naar Brafil , en de befchryving der 
Natuurlyke Hiftorie van dat Land ‚by de Kruide 
kundigen zeer bekend is, heeft PLuMiEr 
deezen Geflagtnaam ontworpen. | 

In hetzelve hebben zo wel Tweeflagtige , als 
Mannetjes- en Wyfjes- Bloemen, ’t zy op de 

zelfde of op byzondere Stammen , plaats. ’t Is een 
Klokswyze Bloem, aan den rand in vyven ge- 

deeld, met vyf of zes Meeldraadjes en eenen 
Stamper, welke in fommige Tweeflagtigen mis- 
draagt. Anders levert die een Vrugt uit, wel. 
ke vyfkleppig is, met ééne Holligheid en daar 
in een enkel Zaad, 

| Twee Soorten komen ’et in voor, als volt. 
Ss 2 (1)- Pis 

IL, DEEL, III, STUKe 
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(1) Pifonia' met de Oxeldoornen zeer uijges 
breid. | 

Onder deeze bepaaling komt thans het Ge- 
was voor, dat onze Ridder weleer eenvoudiglyk 
Gedoornde Pifonia getyteld hadt, PrumiEer 
geeft ‘er een Lymerige Tros- Vrugt aan. Browe 
NE noemt het Klimmende Pifonia , met fterke 

Ranken , ovaale , wederzyds uitgerekte Bladen 

en zeer fterke kromme Doornén, SroaNne 

noemt het een naar den Paliurus- gelykende 
Boom, met Doornen , een groenachtige Bloem, 

die uit vyf Blaadjes fchynt te beftaan, aan Tros- 
fen, en eene drooge, naakte, gefleufde Vrugt, 
als van de Klisfen , zynde een Soort van Rham- 

nus of Lycium, Fringego by de Jaring 
genaamd, 

De Heer JACQuIN nam dit-Gewas op Ja- 
maika en St, Domingo waar, Het is, zegt zvn 
Ed., een onaanzienlyke Boom, die zwaare Tak- 

ken als Ranken uitgeeft , welke zig zelf niet 
kunnen ophouden, Daar aan zyn, by de Oxels 
der Bladen, fterke , fpitfe Doornen , regthoekig 

op den Tak , met haakswys’ omgekromde pun- 

ten. 

(1) Pifonia Spinis axillartbus patentisfimis. Syst. Nat. XII. 
Gen. 1162, Pp. 680. Hort. Clff. 457. Pifonia asfurgens &c. 

BROWN. Fam. 258. Pifonia aculeata, tFruâtu glutinofo & 
racemofo. PruM. Gen. 7. Ic 227. f. 1. Rhamnus f. Lycium 

Fringego Jamaicenfibus diêtur. PLUK. Alm, 318. T. Jo8s f. 2e 

Paliuro affinis arbor fpinofa -&c. SLOAN Jam. 137. Hift. Me 

Pe 25. T. 167, RA}. Dendr, 95. JACQ: draer, Hifk, 274. 
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ten. De Bladen, die ovaal , fpits en gefteeld i, 

zyn, groeijen tegenover alena De Bloemen 154EeE 
zyn klein en talryk , uit den geelen groen , er en :D- 
komen by Frosfen voort. Zyn Ed. bevondt, STUK. 
dat fommigen van deeze Boomen onvrugtbaare 

Tweeflagtige ‚ en anderen vrugtbaare W yfjes- 
Bloemen ‚ zonder Meeldraadjes , voortbrag= 
ten. 

@) Pifonia met ongedoornde Takken. 

Die zelfde Heer vondt in de Bosfchen om- 

ftreeks Karthagena in de Westindiën. een Or-! 
gedoornde Pifonia. Deeze maakte een regt{bam= 
migen Kroonboom, van twaalf en fomtvds twin- 
tig Voeten hoogte, met eenen Stam van vyf Dui« 

men dik, In digt Kreupelbofch groeijende , 
evenwel , nam zy eene dergelyke Geftalte als 

de andere aan. De Bladen en Trosfen verfchi!- 
den weinig, zo min als de Bloemen, maar van 
dezelven kwamen op den eenen Stam onvrugte 
baare Tweeflagtige, op een anderen Stam vrute 

baare Tweeflagtigen voor. De Vrugt was een 

zwartachtige weeke Befie, langwerpig ront en 

ftomp, een witachtig Vleefch bevattende , met 
Één Zaad. Meest vondt men deeze Besfen als tad 

van 

(s) Pifonia inermis, Syst. Nat. XII. Peg. XIN JAca. 

„Amer. Hift. 275. Pilonia Malabarica non {pinofa. Amm Her». 

s82. Katu -kara- walli. Hort. Mal, VII, p. 33. T. 17, BURM. 

Fl. Ind. p. 224. 

Ss 3 
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van Infekten opgevreten , zo dat het Zaad al- 
ArFDrEL- leenlyk overbleef, 

Hoorp- 
STUKe 

Ï. 
Ceratonia 
Siligua. 

St. Jans 
Brood, 

Zyn Ed. merkt aan , dat met deeze Soort 
geenszins. overeenkomt de Katu- Kara- walli 
van Malabar , welke daar toe betrokken was 

door onzen Ridder. SLOANE, inderdaad , 

hadt zulks bedenkeiyk geacht, ten opzigt van 

de voorgaande Soort , en, dewyl de Neerduit- 

fche naam, volgens Co MME LYN, Salk- Doorn 
(ik denk Slak- Doorn) is , zo heeft dit weinig 
overeenkomst met een ongedoornd Gewas. 
De derde Rang van deeze Klasfe behelst de 

Driehuizigen, dat is te zeggen, die, op. byzon- 
dere Stammen driederley Bloemen , wat de Kun- 
ne aangaat , hebben, en daar van zyn alleenlyk 
de twee volgende Geflagten gemeld, 

CerRATONIA, Karoben-Boom. 

Hier heeft een Tweeflagtige Bloem plaats, 
met eenen vyfdeeligen Kelk , zonder Bloem: 

krans , vyf Meeldraadjes , en een Draadachti= 
gen Styl. In fommigen komen Mannelyke, in 
anderen Vrouwelyke Bloemen voor. De Vrugt 
ijs een Lederachtige Haauw , mer veele Zaa- 

den, 

De eenigfte Soort (1) voert, om dat die 
Haau- 

(1) Ceratonia. Syst. Nat. XII. Gen. 1167. p. 6381. Vig, 

XIII. p. 773. Hort. Ups. 296. Mat, Med. 455. HASSELQ. Fe. 4923 

$31. GRON, Orient. 315. Siliqna edulis. C.B. Pin. 4oo. Form. 

Siliqua, CAM. Epit, 139. Dop. Pempt, 787. TOURNF. Zufl, 573. 
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Haauwen er den Nederduitfchen naam van &:., He 
Fans Brood aan geeven , daar van den bynaam. nn 
Men noemtze in ’t Italiaanfch Caroba en Caro- Hoorse 
bola, in *t Franfch Carobe of Carouge, en den “TUE 
Boom zelf Carougier , dat is Karoben- Boom. zn 

De Spaanfche naam is dlgarrovas, en die van 
den Boom Garovo; welke benaamingen alte- 

maal haare afkomst van den Arabifchen naam 
Charub , of van den Egyptifchen Carob, heb= 
ben. De gemeenfte Naam , nogthans, in de 

Winkelen , is Siligua of Siligua dulcis , Zoete 
Haauw. Men geeft ’er in ’ Hoogduitfch en 
Engelfch, zo wel als by ons, den naam van St. 
Jans Brood aan : misfchien , dewyl men ondere 
ftelt , dat de Vrugt van dit Geboomte ,’t welk in 

de Oofterfche Landen gemeen is ;aan JOHANNES 
den Dooper, in de Woeftyn „tot Spyze geftrekt 

zal hebben (*). De Griekfche naam van den 

Boom is Keratonia, en die van de Vrugt Kerae 
tion , waar uit de grootfte Geleerden met reden 
opmaaken, dat de Draf der Zwynen, op welke 

in de Gelykenis van den Verlooren Zoon gezin- 
fpeeld wordt , in zodanige Haauwen beftaan 

heeft {Te | De 

(*) Arbores Charnubi , nobis Silique, quarum Fruêibus 

Joannes Baptifta vesci confuevit. Corov. Hodoep. Libx, Ile 

Cap. 8 Pp. 249. 
(T) Luc. XV. v. 16- Et cupiebar implere Ventrem fiuum de 

Siliguis , guas Porci manducabant . heeft de Wulgara , met 

de Overzetting van JUNIUS en TREMELLIUS , en met den 

Griekfchen Text , overeenkomflig,. Zie TRILLERUS de Jfe- 

Ss in di 
IL. DEEL, II, STUK» 
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Mk De Groeyplaats van dit Gewas is , boven- 

ig Kx1 dien, in het Ryk van Napels , op Sicilie, Kan- 
Hoorp. dia en Cyprus, in de Middellandfche Zee, in 
STIK _ Spanie en de Zuidelyke deelen van Vrankryk. 
St. Fans : sit ze 5 
Booz. Men vindt het in 't wilde meest Heefterachtig , 

doch in de Hoven en Plantagiën fchiet het op 

tot een Boom van taamelyke hoogte, met dikke 

Takken zig uitbreidende. De Bladen zyn rond- 

achtig ovaal , zittende tegenover elkander, by 

paaren , aan een gemeenen Bladfteel , als die der 
Ockernooten. In het gedroogde Takje, dat ik 

‘er van heb, is geen oneffen Blad aan ’t end, 
zo min alsinde Afbeelding by CAMERARIUS; 
hoewel men het in die van Doponéus - 

vindt. De Bloemen zyn als in de Kenmerken 
is gezegd. LriNNaus heeft het Mannetje en 
Wyfje uit de Zuidelyke van deelen Europa, en 
de Tweeflagtige uit de Keizerlyke Hoven gekree- 
gen: zo dat er ten opzigt van de Driehuizig= 
heid geen twyfel overblyft. 

De Vrugten, van welken deeze Boom zynen 

Latynfchen naam heeft , zyn breede platte Haau= 

wen, fomtyds wel een Span lang of langer, dik 
en Vleezig. Zy hangen aan den Bobm, en zyn 

in ’t eerst groen , doch , door de rypheid en het 

droogen , worden zy uit den rosfen zwartachtig , 
en bevatten verfcheide Zaaden , die in een 

Zoete 

dicamentis Officinalibus , die Grormus, BocHaRT , en een 

„menigte andere Autheuren , van welken het zelfde beweerd 
wordt , te berde brengt, 
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zoete Pap leggen. Verfch zyn zy walgelyk en à DE 
laxeeren ; maar gedroogd worden zy eenigszins ein 
famentrekkende , zeer aangenaam van Smaak en Hoorp- 

gezond. Het Afkookzel derzelven wordt geacht“ “5 
een wonderbaar Middel te zyn tot ftilling van Md 
den Hoest en verzagtinge van de Borst; inzon- 
derheid , wanneer zy gevoegd worden by Opie 

aaten, In de Oofterfche Landen is het een ges 

meen Voedzel voor de Menfchen en het Vee. 
Waarfchynlyk zal daar omtrent het zelfde, als 
omtrent de Dadels , plaats hebben; dat men, 

naamelyk , de flegte onvolgroeide Haauwen den 

Beeften voorwerpt ‚en de goeden voor Menfchen 
Leeftocht bewaart. Dit blykt te meer uit de 

Ceratonia met oneetbaare Haauwen , welke Tour- 

NEFORT , benevens die met korte en met bonte 
Haauwen , als Verfcheidenheden opgeeft, van 
welke laatfte de Vrugt zeer fmaakelyk zou zyn. 

F reus. Vygeboom, 

Dit Geflagt , bevoorens door LINN zus 

onder de Cryptogamia, wier Vrugtmaaking ver- 
borgen is, geplaatst geweest, heeft zyn Ed. al 

voor tien Jaaren, op de aanraading van den Ba- 

ron MUNCHAUSEN , en uit aanmerking van 
de nader Ontdekkingen omtrent deszclfs Bloem= 

en Vrugtmaaking , hier onder de Veelwyvigen 
plaats gegeven. 

De Kenmerken , die zyn Ed. daar aan toce 
fchryft , zyn een Tolronde, Vleezige, famen- 

Ss 5 luie 
IIe DEEL, II, STUKs 
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IL, luikende Vrugt, die als een gemeene Ontvanger 
AFDEEL. (Receptaculum) de Bloemen „’tzy op den zelfden 
Hoorp- Stam of op byzondere Stammen, influit en ver- 

STUK. bergt. Het zyn Mapnetjes- Bloemen met den 
Kelk in drieën of Wyfjes- Bloemen met den 
Kelk in vyven gedeeld ; beiden zonder Bloem- 
krans; hebbende de eerften drie Meeldraadjes , 
de laatften eenen Stamper en een enkel Zaad. 

In dit Geflagt komen thans tien Soorten voor , 

waar van ver de meeften in Indie huisvesten , 

als volgt. 

zE. _ (1) Vygeboom met Handpalmswys’ verdeelde 
Oek Bladen. 

Europie 

Een Hier wordt de Europifche Vygeboom bedoeld, 
die natuurlyk groeit in de Zuidelyke deelen van 
ons Wereldsdeel , op de Eilanden van Grieken- 
land, en verder Oostwaards in Afie. Hetis een 

Geboomte , dat wel de Koude der Gemaatigde 
deelen van Europa, doch geen al te ftrengen 

Vorst verdraagt , en in de Noordelyke deelen 
’ Winters in huis moet ftaan. De Latynfche 
naam Ficus is bewaard in ’*t Italiaanfche Fico , 

in 

(1) Ficus Foliis palmatis. Syste. Nat. XII. Gen. 11683. p. 

621. Veg. XII. p- 774. Horr. Ch]. 471. Hort. Ups. 305. 

Mat. Med. 473. Aman. Acad. 1. p. 24. ROYEN Lugdbat. 
211. COVAN Monsp. s21, Ficus communis, CG. B. Pin. 457. 

Ficus. Dop. Pempe. 812. Mas. Caprificus. J. B. Hif. 1. p. 

134. B. Ficus hu:uilis. C. B. Pin. 457. Ficus fativa ejusquee 

fpecies plurime ‚humilis, & (ylveftris, quz Caprificus. TOURNE. 

Jnft, 662. Ray. Hijl. 148 1e 
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in *t Franfche Figwier , in ’t Engelfche Fig-Tree, Me 
en zelfs in ’t Hoogduitfche Feigenbaum , met bi in 
den Nederduitfchen naam overeenkomftig. De Hoorn. 
Spaanfchen noemen hem Higuero. De Griek- STUK. 
fche naam is Syké, de Hebreeuwfche Theenah, Zygchem 
‚Van geen Geboomte, misfchien, vindt men 
zo veel gewag gemaakt in de Heilige Schrift (*) , 

en in dat opzigt is het een van de alleroudften. 
Wy leezen dat onze eerfte Ouders „ onmiddelyk 
na den Val , zig Voorfchooten maakten van de 
Bladen des Vygebooms, tot dekking van hunne 
Schamelheid, Vervolgens komt deeze Boom 
onder de uitneemendften voor, ten aanzien van 

gyne Vrugten , die met het Koorn, de Oly- 
ven, Druiven en Granaatappelen , den rykdom 
uitmaakten van ’t Beloofde Land. Daar wordt 
onderfcheid gemaakt tusfchen goede Vygen en 
kwaade Vygen, die niet eetbaar wareh: ja haare 
voornaamfte hoedanigheid in de uitwendige Ge- 
neeskunde , is in het geval van Koning HrskKra 
opgemerkt (f). 

De Vygeboom heeft, op zyne natuurlyke 
Groeyplaatfen , eene taamelyke grootte , doch 
geenen regten Stam, en dezelve is ook altoos 
van binden Khen met eene weeke zelf{tandig= 

heid , 

(*) 't Is by de veertig maalen, dat in het Oude en Nieu- 
we Testament van deezen Boom, deszelfs Bladen of Vrug- 

ten , gefproken wordt. 
(f) Zie het eerfte JEREM. XXIV. v. 1, o 3 het andere 15, 

KON. XX. v, 7. 

Te DEELe Ile STUKe 
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heid, geheel Spongieus „ als die van den Vliers 

boom , ’ welk ook in de Takken en- Looten 

blykt. De Schors van deeze laatften is bruine 

achtig groen, die der Takken en Stammen van 
jonge Boomen Afchgraauw, of witachtig en glad; 
doch in oude Boomen wordt de Schors taamelyk 
ruuw. Dat zy niet zeer groot worden , zou aan 

de Uitloopers ‚ welken zy uitgeeven, toe te 

fchryven zyn. De Wortels fpreiden zig wyd 

en zyd uit ; met veele geele Vezelen, De Bla- 
den heeft hy groot en breed 5 ja de grootften ;, 

zo men aanmerkt, onder de Vrugtboomen van 

Europa. Zy zyn door vier diepe infnydingen 
in vyf groote Kwabben verdeeld , en daarom 
eenigszins Vingerachtig ‚ donker groen , ruuw 
en dik , vol van een Melkachtig. Sap , gelyk 
derzelver Stcelen , Takken en de geheele Boom, 

Dit Sap heeft een byzondere, en van de Vy- 
gen „zeer verfchillende hoedanigheid, Het is 

bitter en fcherp ‚ van reuk naar Wynruit trek- 

kende , Iymerig en van eenen walgelyken Smaak, 
Inwendig in eenige veelheid gebruikt , werkt 

het vry fterk naar boven of beneden: ja als de 
Runderen Melk maar met den Tak van een Vy- 
geboom omgertoerd werdt, zou die een Purgee- 

rende eigenfchap hebben, volgens CAMERARIUS, 

Poch de Melk ftremt door het indoen van dit 
Sap , zo anderen verhaalen. Het dient tot Ge. 

neezing van Kwetzuuren door Venynige of ver- 
dagte Beeften, gelyk Scorpieenen, Spinnekop- 
pen, Hommels en Wespen, wanneer men een 

weie 
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weinig daar van op de gekwetfte plaats ftrykt;. HH, 
als-ook tot wegneeming van Puistjes, Zweer- ATPEELG 
tjes en andere Huidkwaalen. De Letters, daar Hoorp- 

mede op wit Papier gefchreeven, droogen on-STUEe __ 

zigtbaar op ‚ doch worden , als men ’ Papier 
tegen ’t „Vuur houdt, zwart en leesbaar. 

‚De Ouden hebben zig verbeeld, dat de Vy: pe en 

geboom de eenigfte onder: het ae ze ware, nan 

die geen Bloemen hadt. Ondertusfchen was van 

het-bloeijen des Vygebooms in het oude Testa- 
ment gefproken (*). Corpus, die in het 
voorfte der Zestiende Eeuw ter wereld kwam , 
en te Rome ftierf in ’t jaar 1544, was de eer- 
fte, door wien men eenige opheldering kreeg 
en daat by bleef het wel anderhalve Eeuw : want 
de beroemde TourRNerFoRrTftelde, in ’t laatst 

der Zeventiende Eeuwe,op het gezag van Cor- 
pus de Bloemen voor, die binnen iù de Vyg 
begreepen waren. Doch behalve deeze Bloem- 
pjes welken men enkel als Flores piftillati, en 

dus niet anders dan Vrouwelyk kon aanmerken, 
nam de jonge LA Hire, weinige Jaaren daar 

na, in de Vygen, bovendien, ook Mannelyke 

Bloempjes waat ‚ welke boven by het Oog za- 

ten , en de Vrouwelyken in ’ midden van de 
Vyg. Men vindtze beiden zeer duidelyk be- 

fchreeven en afgebeeld , in de Vertoogen van 
de Koninglyke Akademie der Weetenfchappen 

van 

(*) HABAKUK. III. V. 173 18 

II, DEELe Ile STUKo 
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m1. van Parys , op ’ jaar 1712.” Mâ&NoL een 
Afpeel. der Leden van de Koninglyke Societeit van: 
Hoorb- Montpellier , hadt dergelyke Mannetjes Bloes 
STUKe men in de Vygen reeds eenige Jaaren hhh cd 
Wygeboom, waargenomen (*). 

Dit laatfte zou tot eene eddie beves- 
tiging fchynen te flrekken van de Waarneeming 
van gedagten Franfchen Akademist ; maar alle 

moeite , welke de beroemde Keizerlyke Lyf- 

Arts en Hofraäd T RE w, met de twee grootfte 

Mikroskopiften van onzen Leeftyd, Leper 
MULLER en den Heer Baron vaN GEEL 

CHEN , beiden door hunne Werken bekend’; 

aanwenden kon, om gedagte Mannelyke Bloefi 
pjes in groene Vygen te vinden , was vrugte- 
loos. Inmiddels hadt de fedlidaarbhe Kruidken= 

ner , Po NTEDERA; in de holligheid der Vrug= 

ten van’ ‘den Caprificus „ Mannelyke Bloemen’ 
ontdekt, en derhalve heeft onze Ridder denzel- 

ven federt voor het Mannetje van den Europi- 
fchen Vygeboom gehouden ; behalve welken ’er 

ook zouden kunnen ‘zyn, die in ’ Voorjaar 
Vrugten met Mannelyke Bloemen, onryp af=' 

vallende , en in ’t Najaar Vrugten met Vrouwe- 

Iyke Bloemen, die in de volgende Voortyd eerst 
ryp wierden, voortbragten, van dien Iraliaan E- 
rinfyce genaamd : als wanneer deeze Vygeboon 
weezentlyk ien ware (FT). ” | 

Die 

(*) Hift. de la Societé R. de Montpell. Lyon 1766. p. 186. 

CT) Aangaande dit alles kan men een zeer uitvoerig berigt 

vinden in de befchryving des Planten van de X, Decades 
p lant. 
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Die Waarneeming heeft aangaande de Be- H._ 

vrugting. der Vygeboomen een denkbeeld ter Arpaeks 

baan gebragt, het welke met het Stelzel van Hoorp- 

Linnmus ftrookt. Men weet , dat tot de°*0re 

rypwording der Vygen in de Levant zekere wer- „PCP 

_ king, de Caprificatie genaamd, vereifcht wordt. 

Uit verfcheide befchryvingen, zelfs in onze Va- 

derlandfche Taal, is ’t Wereldkundig, hoe des 

zelve gefchiede (*). In ’t algemeen zal ik maar 

zeggen „ dat aan den Wilden Vygeboom, Ca- 

_ prificus genaamd , een foort van Vygen groet- 

jen , die nooit ryp worden „ maar dienen om de 

Vrugten der tamme Vygen;, in de Levant, ryp 
te maaken, Van de manier , hoe zulks gefchiedt , 
geeft J. BAURINUS , het denkbeeld der Ous 

den dienaangaande. voorftellende , deeze beknop= 
te befchryving (+). 

‚> Muggen of Vliegen , in de rottende Vrug-e 
> ten van den Wilden Vygeboom gebo- 

s> ten , vliegen daar uit op de Vrugten van 
ö den Tammen , en , dezelven door haaren 

| » Beet 

Plant. Sel. TREWIE, delin. per EnRrm: (welk Werk ook in, 
% Nederduitfch is vertaald en uirgegeven,) ad Tab. 73 & 745 

alwaar men alle de deelen van den Vygeboom , waar van hier 

gefproken is, ten duidelykfte en uitvoetigfte vindt afgee 
beeld. , 

(*) Zie het Vertoog over de rypmaaking der Wygen in de 

Levant , door G. BE RivikLe. Uitgezogte Verband. VI, Da 
bl, 277, enz. als ook de Reize van TOURNEFORT naar de 

Levant. I. D. bl. 134. 

(t) Hif. Plant. Tom. I. p. 135. 

‚ Ue DEEL III, STUK, 
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Ed 
* IL. Beet geopend hebbende , neemen zyddar 
a Ls 5 väfede overtollige Vogtigheid naar zig, laas 
Hoorp- 3 tende tevens de Zonneftraalen in , waar door 
STUK. zy die niet alleen beletten af te vallen , maar 
Vighom. _ ook derzelver rypwording bevorderen en ver- 

s, haaften” ToUuRNEFORT , die de „zaak 
op de plaats “zelve onderzogt heeft „ was 
ook van dit denkbeeld, en brengt tot bevesti- 
ging van dat Gevoelen , als of ’er door het 
fteeken van die Vliegen, zynde een foort van 
Wespen , in de groene Vygen een Gisting te 

weeg gebragt werde, die de Rypwording bee 
vorderde , het voorbeeld by van de Peeren en 
Pruimen „ die door Infekten geftoken eer ryp 

worden dan anders5 als ook, dat in Provence, 
en zelfs te Parys, de Vygen- fpoediger aanry= 

pen , wanneer men in het Oog van deeze 
Vrugten een Strooitje fteekt, 

Manier Dit is, wanneer men uit de viande 
van be- redeneert , byna ontwyfelbaar: maar als mens 
vrugting. \ | 

aan den anderen kant , de Wegen der Natuur 

in de Huishouding der Plantgewasfen gadeflaat , 

dan fchynt in deezen iets anders te moeten en 
te kunnen gebeuren. Dat het overbrengen der. 
Takken van den Wilden Vygeboom, op de 
‘Tammen, door de Boeren in de-Levant, niet 

zonder reden gefchiedt „heeft ToURNEFORT 
reeds beweezen ; doordien een Vygeboom al- 
daar gemeenlyk meer dan tienmaal zo veel 

Vrugten voortbrengt als in Prowence , alwaar 
de Caprificatie niet werkftellig gemaakt wordt. 

Die 
hae 4 

Ks 

ne inns nt 
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Die Steek - nde. welken HASSELQUIST mis 
zelf by Smirna in de, Botten der Vygen gezien AFDEELs 

heeft en_befchreeven , Pfenes. in ’t Griekfch.gooine 
genaamd ‚ en dus door den Ridder in zyn Sa-srux. 

menftel gebragt (*) : doen buiten twyfel tot Vygeboorti 
de aanryping en volkomenheid der Vygen , 
veel ; doch PoNTEDERA verbeeldt zig, dat 

deeze Wespen , uit de bloeijende Wilde Vygen 
overvliegende , zekerlyk haare Wieken met het 

Stuifmeel , daar van, meer of min beladen heb- 
ben , en dat zy du IS, door het Oog der tamme 
Vygen, die nog, ‚groen Zyn, inboorende , en de 
holligheid van die Vrugt doorwandelende , de 
Wyfjes - Bloemen met dat Stuifmeel bevrugten. 
Dit is piet, onwaarfchynlyk, „ wanneer men de 
noodzaaklykheid. in acht neemt, welke de Grie- 

ken dwingt om zorgvuldig op te pasfen, dat zy 
"Takken van deh Wilden Vygeboom, cer nog 
de Vygen open zyn, op de Tammien overbren- 
gen: want anders konden ZY. dit Werk wel aan 

de Natuur- overlaaten „en PtinNius meldt , 
dat zy die Takken of Booimen zodanig plaat- 

gen „, dat de Wind de Vliegen op de Vygen 
dryft CH). Sommigen beweeren ‚echter , dat 

deeze manier van Bevrugting geeh plaats kan 

hebben , om dat de Vliegjes „eer zy in de Tam. 

me- 

(*) Zie hét 1. DEELS XL Stuk van dèezë Naf, Hiftbrië 
baldz: 134. | 

(f) Hinc Ficetis Caprificus permittitur ad rationem Venti ; 

be flatus evolantes Culice* in Ficus ferat.. ern 1 

Te 
IL, DEEEn EIT, STUKe 
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658 _ Verrwevrce Boowrm: 

me Vygen booren, haare Wieken zuiveren zotte 
den van het Stuifmeel (*) Wat my belangt: 
ik zou het denkbeeld vän Pon TEDERA niet 
zo voetftoots verwerpen. 
Aangaande de Vygen, die zonder Caprificatie 

typ worden „ gelyk die wy uit Provence en uit 
Spanje bekomen , moet men aanmerken > dat 

het Lighaam van de Vyg eigentlyk geen Zaad- 

huisje Pericarpium ‚maar een gemeene. Vergaar- 
plaats (Receptaculum commune) is, van de dee- 
len der Vrugtmaaking, of van Bloemen “en 
Vrugtbeginzels ; zo dat hetzelve kan aangroei- 
jen zonder Bevrugting , of misfchien door zig 
zelve bevrugt wordt; mids het Oog zig alleen- 
Iyk opene of door het infteeken van een Strooit= 
je geopend worde. En, waarom zoude het met 
deeze Vrugten niet kunnen zyn gelyk met de Dae 
dels, welke groeijen en aanrypen , al zynze niet 
bevrugt ? ’t Is waar , dat het aldus niet dan 
flegte Dadels zyn : maar die hebben ook alle 
de deelen der Vrugtmaaking niet in zig beflooten, 
De Levantfche Vygen , die de Caprificatie on- 
dergaan , in de Oven moetende gedroogd wor- 
den om de gedagte Infekten of derzelver Eije- 

ten en Wormpjes te doen fterven , worden hier 
door minder fmaakelyk gemaakt dan die van 
Provence. Deeze, ondertusfchen , leveren wei- 
nig vrugtbaar Zaad uit, zo min als de genen , 

wel. 

(*) Zie het VI, DEEL der Uirgezogie Perbandelingen , bladzs 
— 899, 29ks 

P: 



Pi LE We AMI: h. 655 

welken men in Vrankryk, Duitfchland, Enge- 11. 
land of de Nederlanden , teelt : maar in die fFpteuì 
van Griekenland of [talie, daar men den Wil goorpe 
den Vygeboom heeft, is een menigte van vrugt- STUK. 
baare Zaadkorrels Meest echter worden zy , in ”igehoor, 
onze Landen , van Uitlopers door aflegging 
vermenigvuldigd , dewyl het Zaaijen veele ver- 
wilderde Soorten voortbrengt, 

De Verfcheidenheden van Tämme Vygeboo- Verfcheia 
NED , : …__ denheden men, ten opzigt van de Vrugt, zyn zo menig van vegen, 
vuldig , dat TouRNEfFoRT daâr van agttien 
Soorten gemaakt heeft. Men vindt ’er met een 
vroege of laate ,; met eene groote of kleine 
Vrugt ; maar het meefte werfchil heeft in de Kleur 
plaats ‚ en tevens inde figuur, Van de geftalte 
der gewoone Vygen; die Toláchtig is, wyken 

eenigen af door byna rond te worden. Sommigen 
zyn van buiten wit of witachtig; gelyk ’er dus 
zes Onder de gedagte agttien voorkomen : men 
heeft ’er vyf onder die Violetkleurig, donker. 
rood of paarfch zyn, et twee zwarten: mee- 
ftendeels van binnen Roozekleurig, of. uit den 
rooden. Onder de vyf overigeh komen twee 

van buiten groenachtige, twee geelachtige eh een 

bruine voor. In’ Franfch wotden deeze aller: 
door byzondere naamen onderfcheiden. De 
Ronde Witte , die van buiten geelachtig gtoen 
zyn ‚ worden het eerfte ryp, eh deeze houdt 

men hier te Lande voor de fmaakelyktten: ooft 
geeft die Boom , in warme Zomers / dikwils 
tweemaal type Vrugten + «doch deeze worden 

Its _ fchiea 
1. Deer. III, STUK, 
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fchielykrottig: hier aan volgen de Lange Wittes 
ie un en die van binnen rood zyn : de Violette en 

Hoorp- Paarfche worden veel minder geacht, 
STUKe Ik moest niet, vergeten te melden, dat men 

Gebruik de onrype groene Vygen Grosfi, en de gedroog- 
Vygen. de Vygen Carice noemt. De eerstgemelden , 

met het fcherpe' Melkachtige Sap des Booms 
nog bezwangerd , zyn, even als de onrype Ap- 

pelen en Peeren, en in veel hooger trap, on- 
eetbaar wrang , ongezond , ja byna Vergiftig : 

de rype Vygen, in tegendeel, hebben, naar de 
Soort , een zeer aangenaamen „ doch wat al te 

laf zoeten of mierfchen Smaak , welke door het 

droogen grootelyks wordt verbeterd. Hierom 
{trekken zy dus, in Provence en Italie , met 

Brood en een weinigje Zout, tot een zeer ge- 
meen Ontbyt. In Griekenland maaken drooge 
Vygen met Gerftenbrood het voornaamfte Voed- 
zel van de Boeren en Moriniken uit. … Van ouds 
waren zy ’er zo geacht, dat men Menfchen van 
Vermogen ‚ en die een zagtvoerig Leven leid. 
den , Pygen-eeters noemde. De Vygen van 
Athenen waren zo lekker, dat de Uitvoer der- 

zelven door een. openbaare Wet verbooden 

werdt , en daar werden, in: die Stad , Oppas- 
fers aangefteld, om zulks te beletten , waaraan 
men den naam van Sycophante gaf. XERKXES, 
de Koning der Perfen , werdt door de aange- 
naamheid van deeze Vygen , onder anderen, 
verlokt , om zyn Krygsheir over te voeren in 
Griekenland. Het nogdak der verwoelting van 

Kar- 
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Karthago was zynen oirfprong fchuldig aan de HI. 
gitneemendheid der Afrikaanfche Vygen (*), neen, 
De Vygen, die wy hier gedroogd bekomen ; Hoorp- 

zyn in grootte en aangenaamheid , gelyk wy °TUE 
weeten , zeer verfchillende. Tot Verfnapering Vjgeboro, 

kunnen zy dienen , mids men ’er niet te veel 

van gebruike : want zy geeven een zeer Sly- 
mig Voedzel , en veroirzaaken dus niet- minder 
Ongemakken in het Lighaam, da de overmaat 

van andere Zoetigheden. Hier door kunnen Zy 

ook ligt tot Wormen gelegenheid. geevens maar 

dat het eeten van Vygen, in Kinderen , Luie 

zen zou voortbrengen, gelyk het Gemeene Volk 
zig in fommige Landen wys maakt, is zeker- 
lyk een Fabel. Een kwaade Adem, Schurft 
en dergelyk Uitflag , kan uit het veel gebruiken 
van Vygen zeer wel ontftaan. Men heeft 
echter verfcheide voorbeelden , dat Menfchen 
en Dieren daar door vet geworden zyn, Inde 
Geneeskunde ftrekt het Afkookzel tot een zeer 
verzagtend Middel , in Ongemakken van de 
Borst en Waterwegen ; als ook in het Kolyk: 
men maakt ’er Gorgeldranken van, in Keel-Ont- 
fteekingen , en tot het doen aanrypen der Ge. 

zwellen is een Pap van Vygen niet minder dien- 

ftig dan oudtyds. Gebraden hebben zy, uit= 

wendig , de grootfte weekmaakende kragt. Heet 

Hout der Vygeboomen dient, door zyne voos- 
heid, 

[ €*) Amoer. Acad. VOL. 1. p. 52, $3o 

Ne, DEEL Ils STUK» 
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U. heid, tot polyfting ; dewyl hetzelve de Amaril 
nr flerk opneemt. Van den Laagen of Naantjes 
Hoorp- Vygeboom , die volgens fommigen maar ander- 
STUK _palf Rlle hoog wordt , vind ik niets byzonders 

aangetekend. 

IL (2) Vygeboom eet Hartvormige ‚ rondachti- 

Beene | 86 onverdeelde Bladen. 
Egy ptifche 

Vygeboom, x Is bekend, dat onze gewoone Vygeboom 
eerst uit Zaad: opfchietende , de Bladen rond- 
achtig of ovaal „ niet ingefneeden , heeft (*), 
Dus blyven de Blader van den Egyptifchen Vyj- 

geboom , Sycomorus, die deezen naam voert , om 
__datheteen Vygeboomis, als met Moerbefie-Blas 

den. Zy worden ook-Wygen van Pharao en 

Adams Vygen , in “t Spaantch Higuera de Adam 

getvteld. De gypeifche naam is Giumez vol- 
gens ALPINUS, de Arabifche Mumeiz, Fu- 
aneiz , enz. volgens MarTHIoLUuSs; de He- 
breeufche „ in % meervoudige , Schikimim. waar 

mede gemeenlyk de Boomen , en eens ook de 

Vrugten betekend worden in de Heilige Bla- 
de- 

(2) Ficus Foliis cotdatis fubrotundis integerrimis. Hort. Cliff, 
471. ROYEN Lugdhat. zit. Am, Acad, I. p. 26. GRON. Or. 

329. Ficus Folio Mori Fruêum in Caudice ferens. C. B. Pin. 

459. Sycomorus. J-. B. Hift. 1. p. 124. LEGE. Sycomorus ; 

Ficus Pharaonis. CAM. Math. 103. f. 3. Epit. 180, HáS- 

seLQ, Hf. 495. Ficus Cypria. RAUW. Zo T. 57. 
_(*) Zie zodanige Scheuten afgebeeld: z4men. Acad, Vor, 
% Tab, 2. Kn BE: tn | 8 

ole Tear 
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deren (*). De Griekfche Overzetters hebben , IL, 
3 | ) fs Gd FDEELe 

hier van gemaakt Sycamina, en in ’% Neder- xxr. 

duitfch ishet Wilde ygeboomen vertaald. Dee- Hoorn. 

ge moeten Ongemeen overvloedig in de Valeijen an 

van Paleftina gegroeid hebben : want men vindte it 

ge wel viermaalen tot voorbeelden gefteld van 

menigvuldigheid, Koning Sa raMo maakte de 
Cederen te zyn alsde Wilde Vygeboomen , die 

in de laagte waren ‚ in menigte (f). De vere 

woefting deezer Boomen werdt derhalve ook 

als een Straf des Hemels en een Landplaag aan- 

gemerkt ({). Men vindtze tegenwoordig op 

den Berg Libanon, in Syrie, op de Eilanden in 

de Middellandfche Zee en in Barbarie, Ha s- 

sELQuIsT vondtze op de Velden der laage 

deelen van Egypte zeer menigvuldig, 

In ’t Werk van J. BAUuHINus komen drie 

Afbeeldingen voor van den Sycomorus, de eene 

van MATTHIOLUS ; de andere van Arrr- 
Nus ontleend, en de derde de Cypria, van ’t 

Eiland Cyprus ‚, welke door Droscoripeg 

daar van onderfcheiden wordt. Die van Arrr- 

NUS 

(}) Amos. VIL v. “14. Ik was een Osfen- Herder en las 

Milde Wygen af , zEEt de Profeet. Sommigen willen, dat 

het Moerbeziën betekenen zou, doch wit reden , daar men 

die mer het woord Becaïm, van Bak of Baka af komftig , aans 

gevreezen vindt, zie bladz. 279. hier voor. 

($) 1. KON. X. v. 27. I. CHRON. XXVII. v. 28. IE, CHRON, 

Ev. 15. IX. Vo 27: 

(1) PSALM. LXKVII. v. 47 [ES IX. Vo 9 

Te 4 
Ho DEBLn Ille STVE: 
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U. Nus heeft de Bladen een weinig uitgegulpt 4 
ÄFDEEL. gie van DopoN mus aan den rand gekarteld , 
Hoorp- byna als der Olmeboomen, by welken ‘THeoe 

STUK, _ pprasrTus dezelven vergelykt. Wanneer zy 
Pygeboaum. 

ook met die der Moerbezie Boomen overeen 

zullen komen, dan kunnen zy niet geheel effen- 

randig (integerrima) zyn, en dus past de opgeges 
vene bepaaling niet voor deeze Soort. Ik vind 
‘er thans bygevoegd, dat zy van onderen Wol. 
lig zyn ; doch HAssELQUIST fpreekt daar 

van niet. Zie hier hoe die Autheur den Sycomo- 
rus in Egypte waarnam. 

Het ds ZEeghnbyas Een byfter groote Boom, 
Wiens Stam fomtyds vyftig Voeten middellyn 

heeft ; maar dezelve is door, Knobbels en uithol- 

lingen zeer ongelyk f geevende veele zeer dik. 

ke, magtig uitgebreide. Twygen , die ongelyk 
zyn en knobbelig „ zig weinig verheffende, uit, 
VesLiNGius zegt, dat hy zig uit een laagen 
breeden Stam, in twee of drie bovenmaatig dik- 

ke Twygen verdeelt, uit welken verder zwaare 
Armen van Takken digt aan elkander voortko. 

men, die door hun BA een verkwikke. 

Iyke Schaduw maaken. Men vondt in Matte- 
réas een Tuin by Memphis , ten tyde van Ar- 

PINUS zulk een Boom, die reeds over de vyf= 

tienhonderd Jaaren oud moest zyn, als van de 

Kriftenen geduurig, op een Godsdienftige manier, 
bezogt wordende „ om dat de Heilige Maagd, 

van Bethlebem naar Eg gypte gevlugt, haar Be 

zegende Kind in deszelfs holte in ’t eerst ver= 

bore 
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borgen zou hebben, De Bladen vergelykt by, U 
by die van den Moerbefie- Boom ‚ mids dat zy ATDEL 
dikker, witter , grooter en ruuwer waren, Zy Hoorpe 

vallen ook jaarlyks niet af: de Boom blyft al-STU%e 
toos groen. Volgens HasseLQuisT zyn” 8m 
zy langwerpig ovaal, effenrandig, met ronde 

dunne Steelen en ftaan tegenover elkander. Aan 
derzelver voet is een Knop , die uit twee Blaad. 
jes beftaat, waar tusfchen het beginzel van een 
nieuw Blad of van een nieuwe Knop is begreee 
pen. Van de deelen der Vrugtmaaking fpreekt 
hy aldus. 

‚, De gemeene Kelk (zegt hy, verftaande Pe et 
‚daar door de Vrugt.) is Klootrondachtig , aandecien, 
s, het Oog zeer plat, aan het Steeltje een wei- 
„> nig uitgerekt , groot , Vleezig, bleekrood 
ss van binnen hol , aan het Oog geflooten met 
„ veele Schubbetjes , waar van de buitenften 
„op ééne ry korter, de binnenften tweemaal 
, langer zyn „ allen half Lancetvormig, met 
‚, omgeboogen punten, aan den rand dunner, 
, ongekarteld. In de holtigheid van deeze Kelk 
> zyn Mannetjes- en Wyfjes - Bloemen ver- 

„» vat, gelyk in de gewoone Vygen. De eer- 

>> ften, naast aan den rand, zyn van gefteldheid 
ss Als in dezelven: de andere bekleeden de ge- 
„, heele holte, De Bloemkelk is ook gelyk in 

», de gewoone Vygen : het Vrugtbeginzel ovaal , 
ss famengedrukt , zeer klein , ongefteeld , zo 

2» wel als de Mannetjes Bloemen; niet gefteeld , 

s, gelyk in dezelven: de Styl even als in die: 

Eels 33 de 
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666 VEELwYyHcE Boomzrme 

„IL de Stempel geknodst , platachtig, verhardg 
NE het een met het andere zeer naauw verbone 
Hoorp- „ den. Het Zaad ovaal, zeer klein en uirgee 
STUK. ze; drpogd,? | 
Pgb. va deeze Boom een Deeke of Man- 

wyvige (*) Vrugtmaaking had, durfde hy nog 
piet bepaalen. Hy hadt Tweeflagtige Bloe- 

men!, by de anderen, in de Vrugt, zo hy 
meende , gezien; doch het was zeer moeielyk 

het waare geftel der Vrugtmaaking te ontknoo= 

pen » zo wegens de kleinheid der Bloempjes , 

als wegens de Korst van verdikte Stempels , 
waar mede de holte der Vrugt van binnen is 

‘___overtoogen , en wegens de Loopgraaven, die 
het Infekt , dat de meefte Bloempjes vernielt, 
daar in maakt. Aangaande het Steeken dee« 
zer Vygen door zulke Dieren (prees hy als 
dus. 

Hetstee- „ Tegen den, di der Rypwording worden 
ken der deeze Vygen. geftoken van een dergelyk In- 

ss fekt, als het gene de gewoone Vygen fteekt , 

„> doch veel kleiner en misfchien: in Soort daar 
s> van verfchillende. Daar komt aan het Oog 
s» een opening, t zy ‚ wanneer de Schubbetjes , 
3, die daar zyn „. verflenzen „en inwaards om- 
2, geboogen worden, gelyk in de gewoone Vy- 

2s ZEN 

(*) Minventiee (Androgyne) zouden deeze Boomen zyn , 
Indien zy Vrugren met enkel Mannelyke en Vrugten met en- 
kel Vrouwelyke Bloemen voortbragten : Tweeflagtige ( Here 

zeaphrodite) zo zy die beiden hadden in eene zelfde ef in al- 
Je Vaugten. 
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gen plaats heeft, doch dit ziet men in deeze 
weinig : de andere manier is veel gemeener 

en verwonderlyk, Een weinig beneden de 
Schubberjes, naamelyk „aan de zyde der nog 
onrype Vrugt ‚komt een Vlakje „als een foort 

van Verfterving , dat zig in een taamelyk 
‚ groat Kringetje, dor en zwart, van breedte 

als de Pink uitfpreidt , wordende het Vleefch 
aldaar in ’t midden, ter grootte van een Pen- 
ne-Schaft , doorgeknaagd 5; zo dat de Man: 
nerjes- Bloempjes zig bloot vertoonen , die 

Is 
FDEEL, 
NKT. 

HooFpe 
STUK. 

Wygchoom. 

digst aan den rand zyn , en ’er dus een open. 
‚ Weg is voor het Diertje, ’t welk zig, hier 

en daar , langs den geheelen wand van binnen ; 

verfcheide Loopgraaven baant , laatende de 
Stempels altoos vry , maar de Vrugtbeginzels 
dikwils uitknaagende, In ’ begin is de gee 
kwetfte plaats nog, door Bloempjes geflooten 
maar vervolgens wordt het een open en taa- 
melyk wyd Gat , waar van de randen altoos 
verftorven , zwart, hard en omgekruld zyn, 
Dit zelfde bederf der randen wordt men aan 
het Oog gewaar, wanneer het Diertje aldaar 
is ingedrongen.” ; 
De Vrugten komen , in deeze Vygeboom , uit 

den Stam en dikke ‘T'wygen, niet aan de dunne 
of bovenfte Takken voort , gelyk Droscoripes 
te regt heeft opgemerkt. In ’t end van Maart 
geeft de Boom zyne Knoppen uit, en draagt in 
% begin van Juny rype Vrugten , op zyne na- 

tuurlyke Groeyplaats. Hier te Lande kan men 

| 
hem 

in. DEELe Ii STUK 
REI 



_ WW hem wel in Winterhuizen overhouden , maar hy 
ASDEEL. graagt hier nimmer Vrugt. De Vygen wel ryp 
Hoorp- geworden zyn, volgens het Berigt van HAssELe 
STUK. _QuIST , zoet, een weinig Waterig, met ee- 
din nige Kruiderigheid „fen zo aangenaam van Smaak, 

dat hy zig in ‘t eeten derzelven naauwlyks kon 
maatigen, Bowendien geeft deeze Boom , door 

zyne uitgebreidheid en breede Bladeren, terwyl 

hy dikwils op de woefte Heijen voorkomt „in 
de Oofterfche Landen , voor de Reizende Lui- 

den een zeer verkwikkelyke Schaduw, Zyn 
Hout is byna onverganglyk, en heeft daarom, 
van over- oude tyden her,geftrekt tot Liyk-Kis- 
ten om -de gebalfemde Lighaamen te bergen. 
Hy hade in Egypte Momiën in zodanige Kis- 

ten , van een: uitgehold ftuk deezes Booms ge- 

maakt , beiden onbedorven , uit de Graffteden. 

zien haalen , welken men wastftelde tweeduizend, 
Faaren daar in begraven te zyn geweest. 

Tt. (2*) Vygeboom met Hartvormige „ rondach- 
Hr tig gefpitfle , effenrandige , gladde , van 

blampen- onderen blaauwachtige Bladen. 
ladige. 

668 VerLwYvVIGE- BooMEN; 

Daar is by de Kruidkundigen een Vygeboom 
be. 

2%) Ficus Foliis cordatis fubrotundis ‘mucronatis integerri- 
mis , glabris fubtus glaucis. Syst. Nat. Weg, XIII. pe 774- 

Plant. 30. F. Fol. ovato - cordatis integerrimis glabris. MILL» 

_Diét.'s. Ficus Nymphze folio , vulgo. Royen Legdbat. zin. 

Ficus Indica Tilig folio -fubtus albo, & villefo , polyrhizos, 

PLUK, Pbyt, 144. Te 178. f, 3e 
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bekend , met de Bladen van Plompen, en van IE 
deezen wordt door den Ridder thans een nieu” STDEEL 
we Soort gemaakt. Hy zegt, dat de Bladen in Hoorps 
dezelve grootelyks naar die der Geelbloemige STUK 
Plompen gelyken, ftomp zynde met een punt „/8°%or 
eenigermaate gegolfd, als Schildvormig hangen- 
de, glad en van onderen witachtig. Hier toe 
zal buiten twyfel de Ficus Cypria behooren , 
welke van J. BAUHINUS in de derde plaats 
wordt afgebeeld. Ook twyfel ik niet, of de 
Indifche Wygeboom met Linde- Bladen, die van 
onderen wit en ruig zyn , van PLUKENE- 
TIUSs, te vooren door den Heer N.L. Bure 
MANNUS tot de voorgaande thuis gebragt , 
behoort tot deeze Soort. 

Hier zal ik een algemeene aanmerking ‚ vat 

en ieer ApANsoN , omtrent de Vygeboo- 
men „ plaatzen. „, De Stoel (zegt hy) die de 
ae Rb van den Vygeboom bevat , verfchilt 
», niet van dien der Dorftenia, dan dat hy nage- 
, noeg Klootrond isen byna als een Beurs ge- 

„ flooten , wier Opening is gezoomd met om- 
so trent tweehoriderd op elkander leggende Schub= 

> betjes, naby welken de Mannelyke Bloemen 
» boven de Vrouwelyken gerangeerd zyn. Ons 

, der alle Soorten van Vygeboomen , welken 
» ik te Senegal waargenomen heb „ ís my flegts 

ééne voorgekomen , welke de Mannelyke 
‚Bloemen dus in een zelfde Omwindzel ver- 
s> zameld hadt: de overigen droegen die op ane 
», dere Stammen dan de w yfjes - Bloemen. Dee- 

» Ze 
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Î. ;, Deeze aanmerking verdient bevestigd te wöts 
ML. sssden door andere Waarneemingen” (#), 
Hoorv- | 
STUK. (3) Vygeboom met langwerpig Hartvormigeg 
Et effenrandige , uitermaate fpitfe Bladen. 

3CHS 8 

Religiofd. 
„ize. Deeze wordt ; in de Tuinen van Eutopa ; 

“__gemeenlyk de Duivels - Boom getyteld ; doch ik 
noem hem liever de Afgods- Boom ; dewyl door 
de Indiaanen daar onder geofferd wordt aan hun= 
ne Afgoden; waat op ook de Latynfche bynaam 
flaat: Het is de Malabaarfe Pygeboom met pun: _ 
tige Bladen en kleine ronde, dubbelde Vrugten , 
van PLUKENETIUSs dien de Malabaaren 
Are- Alu heeten: Hy is aan hunnen Afgod Wists 
nú geheiligd en doorgaans met een Muur om- 
heind. Volgens den Heer Bir MA NNUs hoort 

, hier ook thuis de Ceylonfche Boom; Boghas 
of Budughaha genaamd , wiens Bladen in ge- 
duurige beweeging zyn. De Ceyloneezen een 
Propheet gehad hebbende , Buddu genaamd, die 
onder de Schaduw van zulk een Boom hun on-= 
derwees ‚ wordt dezelve van hun voor Heilig 
gehouden en vereerd. met Offerhanden. De 
Vrugten zyn van grootte als Erwten , en komen 

in 

(*) Famill. des Plântès, p. 369. 

(3; Ficus Foliis cordatis oblongis integerrimis acuminatis 

Hort. Cif. 471. Fl. Zeyl. 372. Am. Acad. I. p. 30. Ficus 
Malabarienfis Folio cuspidato, Fruêtu rotundo parvo gemino. 
PLUK. Alm. 144. T. 178. f. 2. Are= Alou. Hort, Mal. 1. ps 

47. Te 27. Arbor Zeylanica zeligiofa, BURM, Zeyl 29: 

an 
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in de Oxels der Bladen , ongefteeld, twee by it. 
elkander, voort, hebbende van onderen een drie- Ane 
bladigen Kelk, zegt LiNN us, Hoorp- 

| STUK, 

(3*) Vygeboom met ovaale gefpitfte, dwars _rut. 
geftreepte „ glad gerande Bladen. Ban 

| ‚ Banjxanene 

De Vygeboom , met digtere kleine onver-Boome 

deelde Bladen , door PLUKENETIuS afges 

beeld , wordt hier toe betrokken. De bynaam 
fchyne van den Vygeboom der Banjaanen, die 
tot de volgende Soort behoort , volgens eene 

meermaalige gewoonte van den Ridder, En 
te zyn. ed 

Tot deeze Soort behoort de Pirzidar- Booms 
van RuMPHIUs, dus in Indie genoemd wors 
dende , om dat de Indiaanen daar onder hunne 

Samenrottingen maaken , eensdeels , dewyl zy 
‘er dikwils hunne Pagoden of Afgods- Tempel- 
tjes en Beelden onder hebben ; andersdeels 4 
om dat die Boom door -zyne digte Takken en 
Schaduwe hun daar-toe uitlokt en een bekwaas 
me Schuilplaats geeft. De Boom is kort doch 

dik van Stam, en- breidt zig langs den Grond 

uit met een menigte van Takken , die op een 

wonderlyke manier door malkander gegroeid 

Zyn, 

(3*) Ficus Folis ovatis acuminatis transverfe ftriatis , mars 

gine levi. Syst. Nat, XII. Veg. XII. Ficus arbor denfioribus 
Foliis parvis integus. PLUK. Phyt. 243. T. 4. Axbor Concilios 
rum. RUMPH. Amb. II. p. 142. T. 91. ee ee 

Ele DEEL) III, STUMe 
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IE zyn, met puntig Hartvormige Bladen, en ronde 
dE Vrugten van groôtte als Piftool. Kogels „in de 

Hoorp- rypheid zwart, zoet en eetbaar ; doch men vindt 
STUK. ze weinig aan de Boomen , om dat het Gevos 

gelte en allerley Gedierte re zo” bemint: 
De Bladen , die. zeer mals. zyn ‚ trekken toe 

_Voedzel voor de e Menfchen en alleen Vec. 

iv. ee 4) ie geboom met dvaale effenrandige ; flan 
Ed | pe Bladen; de Stam om laag Wortelfchies 
fis. dende, 

Bengaal- 

Deéze wordt «de Bengaalfche. Pygeboom ges 
noemd , om dat men hem veel in Bengale 
vindt. Hy heeft met de volgende die byzón- 
dere eigenfchap ‚ van Wortels uit te fchieten3 
die aan den Grond komende daar in vatten, en 
zelf nieuwe Stammen worden; zo dateen. eri: 

kele Boom, door den tyd; een geheel Bofchi 
uitlevert, even als wy dit in de Mangles - Boo: 

jr, p, men gezien hebben *. Om die reden worden 

IL Srur zy, van de Nederlanders „ Wortel - Pygen ges 
Blade. #85. teld. De Malabaarfe naam van deezen, die 

hier bedoeld wordt, is Pere Alu: doch alzo die 
Boom d 

(4) Ficus Foliis ovatis iitépêrrimis obtufis, Caute inferne 

tadicäto. Horr. Cliff. 471. Am. Acad. I. p. 29. KoveN 
Lugdbat. 212, TREW. Ebret. so. Ficus Americana latiore fo- 

lie venofo. PLum. Pbyé. 178. £ 1. Ficus Benghalenfis Folio 
fabrotundo , Fru&u orbiculato; Comm. Hort. Amf. 1. p. 119: 

T, 62. Per- Alu. Hers, Mal, 1. p. 49. Te 28. BURM. ZA 
Ind. p. 225. | 



Ost WE or Ar ME et NSA. 673 

Poóm, volgens de Aantekening van SyeNeen 1 
dubbelde Vrugt, welke hoog. rood is, heeft , en \FDEEE 
groote dikke Bladen; zo fchynt die betrekking Hoorps 
wat duiftef. LiNNaus zelf heeft ’er aan ge-° TUE 
twyfeld volgens Trrw;, die de Afbeelding en, 
een Takje geeft ; maar dit voldoet weinig, en 
aangezien de Hoogleeraar J. BurMANNUS 

onder anderen een fraay gefchilderde Afbeelding 
van dergelyken Vygeboom , van Koromandel „ 

my hadt medegedeeld ‚ zo heb ik daar van, by 
verkleining, op Plaat XVII; gebruik gemaakt, 

By deeze Afbeelding is gevoegd , dat de Boom rormane 

Ahamarom heet, Men ziet dat hy een diene 
Stam, van onderen geworteld, heeft;’t welk zou Zig a 
doen denken op de uitdrukking door u INNZUS 
gebruikt, welke , alzo zyn Ed, met Caulis in ’t 
algemeen den Stam of Steng betekent , zulks 

fchynt aan te wyzen; doch , aangezien alle Boo- 
fnen van onderen geworteld zyn, kan zyn Ed. 
’er dat niet mede zeggen willen. Daar zyn wel 
onder deeze Boomen, gelyk wy ftraks zien zule 
len, die om laag uit hunnen Stam, boven den 

Grond , een menigte Wortels uitgeeven , maar 

van den Per- Alu van Malabar wordt duidelyk 
gezegd, dat die Dräaden of Wortels uit de ‘Tak- 
ken nederlaat, Ik neem het derhalve voor die 

_ Wortelfchieting der Takken, waar van hier een 
blyk gegeven wordt, en welke aan verfcheide 
Oostindifche Vygeboomen , van byzondere Soor 

ten , eigen fchynt te zyn , zonder te kunnen 
Vv dies 

ILDEEL. III, STUKe 



EL’ dienende tot eene Soortelyke onderfcheiding dd 
Árperr 

xx. De Stam en Takken zyn bleek;graauw ge- 
Hoorp- kleurd, maar aan de enden, daar de jonge Bla-_ 
STUK den uitfchieten , rood getopt. De Bladen zyn 
Eike Eyvormig , fterk geaderd , fchoon groen van 

Kleur. De Vrugten zyn Kogelrond, naar oo- 
genfchyn ongefteeld, en groeijen tropswyze aan 
de Takken by elkander. Eerst fchynen zy bleek 
groenachtig „ dan geel te zyn, wordende in de 

rypheid hoogrood , en dan van binnen het Zaad 
bevattende; gelyk ’er dus een , misfchien in de 
Natuurlyke grootte , geheel en doorgefneeden , 
nevens den Stam vertoond wordt. 

ri, (5) Vygeboom met Lancetswyze effenrandi- 

ge ile 
Yygeboome 

674 VEELWYVIGE BOoMEN, 

(*) Zie dien aangaande het meergemelde-Wetk , genaamd 
Pliant, Decades, van TREW , in de verklaaring der aangehaal- 

de Plaat so , alwaar zulks breedvoerig beredeneerd wordt, 
(s) Ficus Foliis lanceolatis integerrimis petiolatis , Peduncu- 

lis aggregatis, Ramis radicantibus. Syst. Nae. XIL Weg. XIIE, 

EurM. Fl. Ind: p. z25. Ficus Indica Foliis Mali Cotonez fie 

milibus. C. B. Pin. 457. Ficus Indica Theophrasti. TABERN. 

Hift. 1370. Am. Acad. I. p. 27. Katou- Alou. Hort. Maf. 

III. p. 73. T. 57. RAj. Hil. 1437. @, Ficus Foliis lanceola- 

tis integerrimis. Hort. Cliff, 471. Roven Lugdbat. z12. Fin 
cus arborea asfurgens utrinque brachiata &c. BROWN. Fam, 

rio. Ficus Indica maxima &c. SLOAN. Jam, 189. Hifl. II. 

Pp: I4o. T. 223. Raj. Dendr. 16, Ficus- Americana Arbuti 
foliis &ec. PLUK. Alm. 144. TFT. 173. É. 4. Ficus Citri folio, 

CATESB. Car, III. p. T, 18. Varinga latifolia. RUMPB, 
Amb, III, p. 127. T. 84. Tsjela, Hort. Mal, IL. p. 855 

T. 63 
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t_ ge» gefleelde Bladen, veele Vrugtfleeltjes U _ 
5 by elkander en Wortelfchietende Takken. rivier 

NEI Haoorpe 
Vooreerst komt hier in aanmerking de vansrux. 

buds vermaarde Indifche Wygeboom van T nr o-,Werel- 
Vygehoonge 

PRASTUS Waar van Cr usius en anderen de 

Afbeelding gegeven hebben, die elders nogthans 
veel natuurlyker is vertoond (*), By den eerste 

gemelden , die ten tyde van ALEXANDER 
den Grooten , wiens Togt naar Indie wereld- 
kundig is, geleefd heeft , vindt men van eenen 
Indifchen Vygeboom gemeld ,die uit zyne Tak- 
ken Wortelen nederwaards fchoot, welke inden 

Grond gevestigd als een Heining maakten om 
den Boom , en een uitgebreid Prieel, waar in 
veel Menfchen hun verblyf konden houden 3 

zodanig zelfs dat die Vorst, met zyn geheele 
Krygsmagt, daar onder gelegerd was geweest, 

De dikte van den Stam was meer dan zestig , 
doch dikwils veertig Voeten: Bladen hadt hy 
niet kleiner dan een Schild 3 doch ongemeen 

kleine Vrugten ‚ byna als Erwten, naar Vygen 
gelykende. Wel twee Stadiën Gronds werdt 

door deezen Boom, die een ontzaglyke hoog- 

ge hadt, befchaduwd. LINSCHOTEN, die 

eenigen tyd te Goa is geweest , geeft de Af. 

beelding van cen Boom aldaar !groeijende , 

en van de Portugeezen Wortelboom genaamd , 
doch 

(*) In de Hedend, Hiflorie of Tegenw. staat van alle Vol- 

heren „111. Deel; bl, 537. 

Vva 
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IL. doch de bosjes van Wortelen , die dezelve 

RR: tot zyne Takken uitgaf , doen hem meer ge- 
Hoorp- lyken naar den Koromandelfchen „ hier voor 
STE vertoond. 

j pigshetn. De vermaarde HERMANNUS hadt een der- 
gelyken Boom gezien , die zo groot was; dat 
verfcheide duizenden van Menfchen onder des- 

zelfs Schaduw konden rusten. De Indiaanen 

hielden ’er hunne Markten onder. Zyn Stam 
was echter zo overmaatig dik’ niet, maar uit 

de Twygen liet hy andere Takken nederzak- 
ken, die in. de Grond Wortels fchooten, Hy 
hadt voos Hout , vol Melk, met eene groene 
Schors en Bladen, dik en glad , van boven 
groen , van onderen Wollig, zynde zagt op ’t 

aanraaken. De Vrugten, die even als de gewoone 
V ygen onmiddelyk uit de Takken voortkwamen, 
waren rond en rood , van grootte als groote 
„Kerfen , van boven met een Kroontje, bevat- 

tende van binnen een fyn Zaad, Hy noemt 
denzelven , de Malabaarfe Vygeboom met een 

ronde roode Vrugt. Of deeze, nu, de Ka- 

zou- Alou van den Malabaarfen Kruidhof, die 
van de Nederlanders aldaar Glas - ygeboom 
genoemd wordt ; zy, zou men , alzo dezelve 

de Bladen langwerpig rond heeft, mogen twy- 
felen : want die van deezen Indifchen Vyge- 
boom worden in figuur by de Bladen van den 
Kweepeeren- Boom vergeleeken. 

westindi Als eene Verfcheidenheid wordt hier toe be- 

hee grokken de Westindifche met Lancetvormige 

Bla: 
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Bladen „-door-SLOANE genaamd Zeer groote IL. 
Zndifche Vygeboom ‚ met een’ langwerpig Blad en 
die zig uitbreidt door Wortelfchietende ‘Tour toorve 
wen „uit de -hoogfte Takken nedergelaten „STUE- 

hebbende een kleine Kogelronde Bloedrode, rn. 
Vrugt. Deeze hadt ‚die Autheur op Jamaika 
gevonden , en vraagt , of het ook de Tsjela. 
van Malabar zy, welken ons-Volk den Wleder= 
mwizen:- Boom tytelt , volgens Co MMELY Ne. 
Het zoude alleenlyk de grootte van de Vrugt 
moeten zyn, die daar van den verwonderlyken 
Amerikaanfchen Vygeboom onderfcheidt, welke. 

door de Franfche Schryvers; RocHerorT 
en DU TERTRE, is voorgefteld , en waar van 
gezegd wordt , dat dezelve de Wortels , die 

in den Grond vatten , van ‘Takken of Twye 
gen, wel veertig of vyftig Voeten hoog, ne- 
derlaat ; maakende dus dat de Boom zig als 
een groote. Houtftapel , gelyk Purcnas zegt, 
vertoone. Deeze heeft een zwartachtige Schors ; 
volgens SLOANE, en Vrugten als de Caprifi- 

cus of Wilde Vygeboom, voorgemeld ; groei- 

jende op woefte, Steenachtige, dorre Velden, 
van de Karibifche Eilanden , overal, 

‚‚ Van het onderfte van den Stam geeft hy 
„, naar alle kanten Wortels uit, die verfcheide 

s, Ellen langs den Grond voortoopen „ zig 
„ hier en daar tegen de Rotfen ombuigende 
„‚ en verwarrende met anderen, hebbende een 
„bleek gryze Schors, De Stam wordt, in 

„ dikte en hoogte, van weinige Boomen over- 
| Vvg3 » trofe 

1. DEEL. II, STUKe 



IL 
AFDEEL. 

XXI, 
Hoor p- 
STUK, 

Wortel. 
Wygeboors, 

Oostindie , 
fc he, 

678 VerLwyvice Boomen. 

ss troffen „ hebbende de Schors byna glad en 
s donkerer grys, het Hout week, Boven ver. 
s, deelt hy zig in verfcheide Twygen, naar 
;, alle kanten uitgebreid , wier Takken hier 
‚‚en daar met Bladen bezet zyn, van vyf 
‚ Duimen lang en half zo breed, glad , don- 

„> ker-groen , met een Middelrib en dwarse 
„ Ribben , op Steeltjes van een Duim lang 

„ zittende. Uit de Oxels der Bladen komt een 

‚‚ Vrugt voort, in ’t eerst als een Erwt, ver- 

‚, volgens de grootte krygende van de Wilde 
‚> Vygen , dan volkomen Klootrond, van bui- 
‚ten groen, van binnen met zede roode 

‚ Korreltjes gevuld , naar die der Europifche 
ss Vygen gelykende „maat fmaakeloos, De Boom 
» geeft overal een Melkachtig Sap , of Wey, 
ss uit; waar men hem ook kwetze. Dikwils ziet 
‚s men deeze Boomen den een of anderen ou- 
ss den Boom omvatten , dien zy vervolgens 

verftikken , laatende uit hunne T'wygen lan- 

9, ge Vezelen neder , tot aan de Aarde toe, 
„5 die zig onder elkander en met andere dee- 
‚slen van den Boom vereenigen „ waar door 
„>de Stam hol wordt , en dikwils afbreekende 

s; de Wegen verfpert , als wanneer hy om- 

» tuimelende weder Wortelen fchiet , wordene 

s de dus de Top des Booms in den Wortel 
» veranderd.” | 

Van dergelyke verwarring der Stammen pn 

Takken en Wortelen , die de Bosfchen in de 
beide Indiën byna ondoordringelyk maakt, kan 

men 

3 

9 
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men een nader denkbeeld bekomen uit de om- IL 
ftandige befchryving „. welke Rum pmiug ADE, 
geeft van de Breedbladige Varinga of Warin=Hoorpe 
ge - Boomen , die men. van Java. Oostwaardssrux. 
aan , over Baly en Celebes , tot in alle Mo- Wortel» 
Jukfe Eilanden vindt, Het zyn groote wyd aid 
uitgebreide Boomen, die ieder op zig zelve een 
geheele. Wildernis maaken , verfpreidende zig 
van den Wortel aanftonds in. verfcheide Twy- 
gen, als ware het een Kruid of Plantgewas, en 
ieder Twyg is zo wonderlyk vol Reeten , Ho- 
len en Kuilen , dat ’er millioenen van Slangen 
en ander Ongediert in zo ééne Boom kunnen 

nestelen. De Twygen groeijen bovendien dike 
wils aan malkander , en geeven Wortels uit 
naar den Grond, die nieuwe Boomftammen 

maaken , even’ als meermaalen is gezegd; zo 
dat men dikwils te vergeefs zou zoeken naar 

den Hoofd- of Moederftam. Doch het gaat 
daar mede , even als by ons met de Hazel- 

nooten „ Vlier- en andere fterk uitloopende 
Boomen, die op zig zelf in ’* wilde groeijen= 
de geheele Wildernisfen worden , daar men« 
ze , door het havenen , tot fraaije Boomen 
maakt. By de Huizen en Negeryën krygt de 

Waringe- Boom , door het afhaalen der vere- 

wilderde Takken en Slierten, eene vry regel 

maatige figuur, De Bladen zyn langwerpig 
rond 5 de Vrugten als Olyven , wordende van 
het Géfobelte en ander en zeer bemind , 
doch van de Menfchen weinig gegeten , als 

Vv 4. Zyne 
‚ U Derr. III. STUK, 
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„IL zynde hard en droog, zonder merkelyken 
ARDEEL, Smaak. Zy komen, zegt Rumrmiús, aan 
Hoorp- alle Waringen zonder bloeizel voort, gelyk de 
STUK Vygen : LiNNeus zegt, dat de Bloemen 

Wortel. > 
Wygehoom, TOOd zyn , of dat deeze Soort roode Bloemen 

heeft (Flores rubri) : hier door zal men die 

roode Zaadkorreltjes in de Vygen , waar ven 

SEOANE fpreekt , naar alle gedagten , ver- 

{taan moeten ‚en dus fchynt de Vrugtmaa- 
king ook veel overeenkomst te hebben met die 
van onze Europifche Vygeboomen. 

Bi, (6) Vygeboom met fpits ovaale effenrandige 
1Cus A 

En: Bladen , een Boomachtigen Stam en Trose 
Tros- Vy- ; ar bART 

genboom. achtige Vi rugien. 

Aan deeze Soort, die den Stam allerminet 
Boomachtig heeft van al dit flag van Vyge- 

boomen, geeft LIiNNeus, door een zonder- 
linge kiefchheid „een Boomachtigen Stam , waar 

van hy in de anderen geen gewag maakt. 

Men behoeft alleen maar het Oog te ‘flaan op 
de Afbeelding van -RuMrurus, waar in die 

allermismaakfte Stam „van deezen’ Boom vers 

toond wordt. ’t Is wel waar , dat dezelve in. 

’E 

(6) Feus Foliis avatis acutis integerrimis, Canle arboreo, 

Frutu racemofo. Am. Acad. 1. p. 30: Grosfularia domestie 

Ca. RUMPH. Amb. III. p. 136. T. 87, 88. Atty= Alu. Mort, 

Afal. 1. p. 43, T. 25. RA). Hil, 1434, BuRM. Pl, Ied, p, 

226 « 
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“eerst met een enkelen Stam opfchiet, doch. If, 
die Stam geeft aanftonds aan de zyden Wor- is 
tel- Vezels uit, die in de Grond vatten , en Hoorn. 
den Stam niet alleen als ’t ware honderdmaalSTUK. 
verdubbelen , maar ook maaken dat dezelve an kle 

zig als een Schraag of Stel van verfcheide 
Krukken , die de Kroon onderfchraagen , ver- 
toont , zynde uit veele Armen famengefteld , 
die groote Kamertjes of Cellen vormen, waar 

in men zig kan verbergen, 

„Een enkelde Tak van deezen Boom is zeer 
regelmaatig bezet met Bladen van ruim een 
half Voet lang en twee Duimen breed 5 dus 
zeer langwerpig zynde. RuMmrPHius noemt 
hem den Tammen Besfeboom, om dat alle de 
Takken zeer vol van kleine Vygjes als Erw- 
ten zitten , doch niet aan Trosfen, en daar- 
am is de bynaam van Racemofa of Tros= Vy- 
geboom ook niet eigen. Deeze Besfen wore 
den van ’t Gevogelte veel gegeten , waar in 

het Volk dezelven met rust laat , vergenoee 
gende zig met de Bladen, welke van de Men- 

fchen zeer bemind worden , zo om raauw. te 
eeten , als by de Saufen van Vifch en Vleefch 

te kooken : ten welken einde men deeze Bla- 

den by bosjes op de Markten van Amboina en 
andere Molukkifche Eilanden te koop vindt. 

Hier wordt thuis gebragt de dity- Alu C*) 
van 

(*) Niet Alty- Alu , gelyk men daor cen Schryffvut , 

V A 5 Wwaate 
IL, DEEL III, STUK 
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0 van Malabar , welke een der vier Soorten var 

An Alu of Alou „ aldaar vallende: , is3 een hoo- 

Hoorp- ge Boom „ met een digte Króon , uit- den Stam 
TUK. _Wortelfchietende , en uit afgefneeden Takken 
omne Jeen Waterig , niet een Melkachtig Sap , gee 

lyk de Besfeboom , zo even gemeld , uitgee- 

vende , en de Vrugten ook niet als. Besfen „ 

maar als de Europifche onrype Vygen , hebben= 

de; wanneer zy ryp worden rood en eetbaar. 
Deeze groeijen eenigermaate aan Trosfen, zo 
dat men deezen de Tros - Pygeboom zou kun- 
nen noemen. Het zyn de eenigften Vrugten 
van dit flag van Vygeboomen , welken de In- 
diaanen aldaar voor Spys gebruiken. Die van: 
de Tsjela, tot de voorgaande Soort betrokken ; 
zyn inderdaad als Aalbesfen se van Gea en 
grootte, 

Malabanfe Onder andere Soorten komt op Malabar nale 

Wortehy- voor de Aity- Meer Alou „welke wederom 
zi een byzondere manier van. Groeijing heeft , 

wordende daar Wortelyyg genoemd. Uit hee 
door de Vogelen verfpreide Zaad komt het 
Gewas , hier of daar. uit de Stammen van Boo- 

men , uit kloven van Steenrotfen of Spleeten 
van oude Muuren , gelyk als Klimop of als 
Winde voort, geevende dan dunne Draaden 

uit, die in de Aarde Wortelende, en weder 
opfchietende „ den grootften Boom, dien men in 

de 

waarfchynlyk , de aanhaating vindt gedaan: in de Hortas 
Jlalabaricus fkaat Acty- Alu. 
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de Indiën heeft , uitleveren. Deeze laat gee, IL 
ne Worteldraaden uit de Takken of Twygen"REELe 
neder ,„ maar fchiet dezelven uit den Stam zy- Hoorns 

dewaards ‚ en zou derhalve beter voegen by“ 
de Vierde Soort dan de Per- Alu , die Wor- 
tels uit de Takken nederlaat , even als de Jt- 
ty - Alu , welke kleiner is, doch niettemin 

een hooge Boom; De Ztty- Are- Alou fchiet 
dezelven ook uit de hoogfte Takken neder- 
waards , wanneer hy den ouderdom van veer- 

tig of vyfcig Jaaren bereikt , maakende dus 

éen zeer digte Bosfchagie. 
Nog vindt men op Malabar eenen Vyge-Ryfbooms 

boom, Teregam genaamd , van dertig Voeten 
hoog , met Bladen als van den Citroenboom, 
welke zo ruuw zyn , dat menze tot het fchuu- 
ren en polyften van Houten en Tinnen Vaate 

werk of Meubilen gebruikt. Deswegen noemt 

men hem den Ryfboom , en eene andere Soort, 

die grooter is, Perin- Teregam genaamd , den 

Grooten Ryfboom, Deeze fchynen eenigse 
zins overeen te komen met het Polyst- Blad 
van Rumrnius, in ’t Javaanfch Ampelaas 
genaamd , waar van de Heer N. L. Bure 
MANNUS , onder den naam van Ficus Ampe- 
los , een nieuwe Soort gemaakt heeft (*). 

| Op 

(*) Ficus Foliis ovato - oblongis integerrimis fcabris, Fruêtu 
parvo Uveformi. Burm, HJ, Ind, p. 226. Folium politorium. 

RuMPH. 

{L DEEL, III, STUKs 
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Op Malabar is ook een Vygeboom , „genaamd 
Handir = Alou , en deeze noemen de Neder 
landers Kraay = Vyg. __ Hy- behoort … tot de. 
“Wortelvygen „ doch geeft de Wortels niet 
tot de Takken, maar tot den Stam uit, dien 
hy daar door. uitermaate dik heeft. Gedagte 
Hoogleeraar betrekt daar toe den Schadelyken, 
Vygeboom van RUMPHIUS ; dus wegens zy- 

ne bytende. Melk ‚genaamd „ ‚die echter nut- 
tig is tot geneezing van {ommige Huidkwaa- 
len (*). 

Voorts vindt men door zyn Ed. gewag ge- 
maakt van den .Tyjakela van Malabar, dien de 
onzen Heupboom noemen , van wiens Bast men 
Peezen tot Schietboogen draait. en daar een 
Kleur uit trekt, dienende tot het rood verwen 

van Stoffen of Kleedjes, De Bladen daar van 
geleeken naar Moerbezie - Bladen (4). 

Van den Suratfchen , die. Vrugten als Aal- 
besfen ‚ welke geel en Vergiftig zyn, of van 
twee Japanfchen , de een met Peerebooms- Bla- 

den, 

RuMmrPH. Amb. IV. pe 128. T. 63. Teregam. Hort. Mal, III. 

pie. T: 69, 

(*) Ficus Caule ereto, Fol. ovatis acuminatis integerrimis , 

Fiuftu folitario. BURM. Fl. Ind, p‚226. Ficus feptica. RUMPH, 

Amb. III. p. 153. T. 96. Handit- Alou. Hort, Mal, III. p. 

77. T. 59. 
(1) Ficus Foliis ovato - oblongis integertimis & crenatis, 

BURM. fl. Ind, p. 227. Ficus Suratrenfi is &c. B, Malabarica , 

Mori folio, GARCIN. Herb. Tsjakela. Hort, Mfal. IL. p. sr 

TET. 64. 
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den } zal ik niet byzonder fpreeken : maar al- zit 

leen aanmerken , dat LiNNAus thans ook xx. 

een ‘Stompbladigen Vygeboom als eene Soort Hoorv- 

heeft voorgefteld , die de Takken hoekig heef en f 
‘en de Vrugten ongefteeld 9. Vygevoom, 

Hier komt by ; de Vergiftige Vygeboom ; vergiftige. 

onder den naam van Ficus Toxicaria , welke 

in het Dorp Padan op Sumatra gevonden wa- 

re, en deswegen by den Heer Burm an- 

Nus den bynaam van Padana voert. Hy heeft 

Bladen die Hartvormig ovaal zyn , byna een 

Voet groot , eenigermaate getand en van on- 
deren Wollig , draagende ronde zeer ruige 
Vrugten (+). 

(7) Vygeboom met langwerpige, gefpitfle, gee „IL 
Ficus 

tande Bladen, maculatd. 
Gevlakte. 

_ Deeze voert den bynaam van Gevlakte, om 
dat de Vrugten, volgens PruMmier , Kogel. 
rond en gevlakt zyn. Eigentlyk zynze geftip. 
peld of eenigermaate Wrattig. Deeze Ameri. 

kaan: 

(*) Ficus Foliis obovatis , oblongis , obtufisfimis, Ramis 
appulacis ‚ Fruétibus fesfilibut. Syst. Nat. XII. Wee, XIII. 

_({) Ficus Foliis cordato - ovatis , fnbdenticulatis, (ubtus 

tomentofis. Syst, Veg. XIIL. Mant. 305. Ficus Padana, BuRs. 
Fl. Ind. 226. 

(7) Ficus Foliis oblongis acuminatis ferratis. Syse. Nar, 

XII. Weg. XIII. Ficus Cafianez folio, Fruêts globofo macu- 

lato, PLUM. Sp. 21, Je. 131. É. Do 

U. DEEL, J008 STUKÉ 
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kaanfche Vygeboom heeft Karftengenboors 
ÄFDEEL. Bladen, Men vindtze by TouRrRNEFORT, XXI. 

Hoorp- 
STUK. 

VIJL. 
Ficus 

umila. 

4 Laage 

die ook eenen Vygeboom met Laurier- en drie 
met Citroenbooms Bladen,door dien zelfden 
Autheur in Amerika waargenomen en afges 
beeld , heeft opgetekend, 

(3) Vygeboom met pits ovaale effenrandige 
Bladen ‚ langs de Aarde kruipende, 

Vygeboom. Peeze Soort , hoewel niet volftrekt tot de 
Boomen behoorende , kon ik echter niet ge« 

voeglyk van dit Geflagt afzonderen. Het gee 
ne by RuMrHius van dien aart voorkomt, 
heeft den naam van Äruipende Waringa, een 
Rankgewas dat op Ambon gemeen is , klau- 
terende veelal langs de Boomen op en Vrug- 
ten draagende , die wel eetbaar zyn , doch 
meest dienen tot Aas voor de Vledermuizen. 

KaAEMPFER vondt in Japan een dergelyk Ge- 

was , dat hy hurkende Wilde Vyg noemt, een 
Soort van Sycomorus , met eene laffe Vrugt. 
Hetzelve befchryft hy als eene warrig Takkie 
ge Melkgeevende Heefter, die by Muuren en 

Rotfen opklimt , Vezelige Wortels hebbende. 
De Takken zyn kort en krom , met geftipte 
Ringen en eene rosfe of uit den groenen bruin- 

roode 

(6) Ficus Fol, ovatis acutis integerrimis ‚ Caule repente. 

Ansen. Acad. 1. p. 3o. Ficus fylveftris procumsens, Folio 

fimplici. KArMPF. Amon. 803. T. 804. Varinga repens, RUMFH, 

Amb. Ill, Pp. 134. Te 85. BURM. FÀ Ind, 206. 
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roode Schors; het Hout vast , met eene Hout- n. 
achtige Pic. De Bladen zyn dik , hard en ftyf , Arpreze 

8 ed 
ovaalachtig met een Punt, doorgaans drie Dui- 0 

OFD- 

men lang , groen en fterk geaderd , met lange srux. 

Steelen , uitermaate fraay, Geen Bloemen ver aise 

toonen zig, maar Vrugten van grootte en fi- 
‚guur als een Ockernoot in de Bolfter, op kor- 
te dikke Steeltjes zittende, vän buiten vol 

Kuiltjes en Pukkeltjes , fomtyds paarfchachtig,, 

fomtyds groen met witte Stippen , van binnen 
‚een voos , Melkachtig wit , Vleefch hebben. 

de , waar in veele Zaaden zitten , grooter dan 
Papaver- Zaad , met Steeltjes , die hy naauw- 
keurig befchouwende bevondt een vierbladig 

Bloempje of Kelkje te hebben , beftaande uit 
fimalle witte tedere Blaadjes , door welken het 

Zaad digt omvat wordt, 
De Vrugtmaaking fchynt derhalve met die 

der gewoone Vygeboomen eenigermaate over- 
eenkomftig te zyn. LiNNdmus geeft ’er wel 
een driebladigen Kelk aan, doch by Rum- 
PHius wordt van geen Kelk eenig gewag ge 
maakt, en in zyne Afbeelding is ook niets dat 
naar een Kelk gelykt. „ Het zyn, zegt hy , 
„> Vrugten , die met haar tweeën ‘of drieën 
„‚ by elkander aan de Takjes hangen, de eer- 
s fte Knoppen van Vygen gelyk , doch voor 
s wat plat en meteen Kuiltje , in 2% eerst 
2) geel , daarna hoogrood , en bykans bruin , 

9 ZOon- 

Ile DEEZe III, STUKe 

yzeboom. 
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IL. 5, zonder Puntjes: Als zy geheel typ zytìs 
AGDEEL, ‚> hangenze meest enkeld, en zyn wat week 
Hooep- 5 in ’t aantasten; van binnen vol kleine Grein= 

STUK. tjes > en byna zondet Holligheid. De Smaak 
Pigdem, sis laf zoet, doch komt naby aan die der 

 Vygen, met eenige rinsheid. De Menfchen 
„, maaken ’er weinig gebruik ván , om dat zy 

„ de moeite van het afplukken naauwlyks waar= 

„dig zyn. De Takjes of Looten , daar de 
„‚ Bladen en Vrugten aan voortkomen; loopen 
> in zekere Hoorntjes uit , [gelyk men dit in 
„de Afbeelding van den voorgemelden Kor- 
s, mandelfchen Vygeboom kan zien,J-en deeze 

„, Hoorntjes zyn eigentlyk het beginzel van 
„ een nieuw Blad, [of beftaan uit nog fameti- 
;, gerolde jonge Bladen.] Dit, zo wel als het 
„ uitgeeven van Melk, uit de gekwerfte Take 
;, ken-en. Bladen , is een algemeen Kenmerk 

van de Waringen of Wortel: Vygeboomen”, 

Dus de BooMEN befchreeven hebbende , 

gaa ik in ’t volgende Stur tot de HEESTERS 

3 

Over. 

BLA De 
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Hercules - Boom. Cc. SOL 
Franje - Boom. b, 33 | Heupboom. Cc. 684 

Hoedboom, C.574 
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H. | K. 
Haag-Appelboom, b. 583 | Kaasboom. P.149, TSL 
Haagbeuk. 6.354 | Kaasdraagendc- Boom. b. sos 
Haagdoorn. b. 593 | Kaarsboom, b, 503 
Haanekam - Boom. €. 173 \ Kajupoctie - Boom. C.212 
Haanepoot-Boom. b. 59e | Kakau-Boom. C: 186 
Harstboom. ec. 368,402. 412 | Kalabas - Boom. C.lIS 

(Indifche) c. 42 | Kalambak= Hout. c.483_ 
Haver -Esfchen. b.597 { Kalappus- Boom. a. 375 
Heilboom. c. 530 | Kamfer - Boom, b. 335 
Heilig Hout Boom. 6.396 f Kampêche-Hout Boom, b.4t4 

bb jp } 0” 



BE AD WEZE 

Kanarie - Boom. (Oost.) c.5c5 
(Westind.) 

Zie Canarie, » 
Kaneelboom. K b.319. 

89: Kaneel-AppelBoom. €. 
Kapokbooin. €. 147 
Kapokboomen. (Wilde) c. 435 

md 

Korkboom. 
‘Kornoelje Boom, 
Kraak - Wilg. 
Kraay - Vyg. 
| Kransboom. 
Kriekenboom. 
Kruidnagel - Boom. 

Ce 298 
b. 63 
C, 46E 
c. 684 
€. S76 
D, 568 

Karoben - Boom. €. 616 (Oostind.) € Ak 
Kaftanje Boom. it Cu Berline (Westind.) b.s44 
Kaftanje-Roozen Boom c. 158 | Kwartelboom. b.597 
Katappe.Boome c.574 | Kwasfie- Boom, b. 436 
Katersballen Boom. 5,275 | Kweeboom, b.612 
Katoen - Appelen. b, 613 | 
Kattenhout, C. 461 | Le 
Kauki- Boom. b, 266 
Kellor . Boom. h.389 | Lalary - Hout. b. 492 
Kermes-Booin. c 299 | Laurierboom. b. 318, 347 
Kerienboom, b. 564 mn (Amerie 
Kers Appel. _ b 613 kaanfche.) 
Kieferboomen, Ceh12 Va (Karolini. 
Kienboomen. e. 373, 4095 405, | fche.) _b.35$ 

ü 412, 419 | Laurier - Kers, be5sO 
Kina- Boom, b. 82 | Lederboom. “0583 
Kinar - Boom. c‚223 | Leertouwers-Boom. 5.464 
Kiras- Boom. b.s11 j Lemisjes - Boom. b. 438 
Klaver - Appels, b.442 | Letterhout - Boom. b. 383 
Kleevende (zom Boom. b 214 | Leugenblad- Boom. b. 234 
Klompan- Boom. c 435 4 Levensboom. €. 423 
Knippen-Boom. b.277 { Licuala- Boom. 6.279 
Knofiook-Peeren Boom.b. 517 | Ligthout- Boom, €. 207 
Knoopenboom. c.362  Limietftruik. b. 234 
Knoopen - Hout. c.232 | Limoen - Boom, €. 195 
Koelilaban- Boom, b. 344 | Lindeboom, PD | 
Koepel - Boom. a.281 ‚ Linnenboom. €, $96 
Koffy - Boom, ze Liquidambar- Boom. c.364 
Kokos - Boomen. a. 305 ‚ Lontarboome a. 26 
Konings - Boom. € 246 | Lorkenboom, €. 395 
Koninginne- Boom, __c.520 f Lotus- Boom, €. S69 
Koolboom. a, 402 | Luitenboom, €-585 

_ Koortsboom, b. 58 | Lymboom. F5 
Koraalbooim. b.4i9 | Lyfterbeziën-Boom, b, 596 

Eron €.169 
M, 



BAD W WZE 

} Nooten-Moskaat Boom. c. 338 
M. An a 422 

Maagden-Pruimboom, b. kk O. 
Maasboom. c.s35, 
Magellaanfche Kaneel. 5513 (OSterhooten- Boots C. 319 
Malakka -Boonene « c.125 | Oefterboomen. b. 495 
Maluw - Boom. €. 156 | Olmboom, er t198 
Mammee Boom. c. 12 ©, Olyfboom. (Europ.) Db. 22 
Manceniije- Boom, C. 439 (Oostind.) €36 
Mangas - Boom. b. 160 | ‘Olyphants - Boom. c.170 
Mangles- Boom. b.104, 495 4 Goftboom,. b. 604 
Mangoftan - Boom. b. sog | ‘Oranje - Boom. c. 197 
Mastboom, c.407 } Orleane- Boom, dà 
Mastikboome b. 243 P, 
ee Cc. 496 Paarden Karfteng ze Boom. 
en Á blie s b, 249 

fche, C, s30 | Palinboomen. 8253 
Mazel - Ahorn. c. 590 | Palmietboomen, a.375 
Melkboom. (Oostind.) b. 174 { Papaja- Boom. c.525 
Meloenboom. c.136 | Papierboom, be 306 
Mieren - Hout Boom, c, 246 —- (Japanfche)c, 283 
Mispelboom. (Europ.) b. 600 2 | Paradys - Hout. c. 486 

mm (Amerik.) b. 238 \ Pavia- Boom, b.253 
Moerbezie - Boom. c. 276 | Peereboomen, b.608 
Moesboom. c.446 | Pekboom. C. 412 
Morellen. b 567 à Pek - Pynboom, C. 379 
Myrobalanen- Boom. b.4ös | Peppelboom: c.517 
M yrtus, (Boomachtige} b, 538 ! Perfikboom, : b. 546 

Pimento. b. 545 
N. | Pinangboomen, 8. 383 

Piftache - Boom. Cc. 497 
Nam : nam Boom, b. AOT | Pitsjaar - Boom. c. 671 
Nani - Boon. b‚27c | Plaranus.(Duitfche) - c 595 
Nie - Boom. QG, 428 j Pokhovut - Boom, b. 394 
Nierpluimen- Boom. «240 | Pollwi:iers Peerenyl b.6r5 
Nieuwblad-Boom. be 125 | Polyst-Blad Boom. _ c683 
Nooteboom (Ceylon{che.) | Pompelmoes- Boom. c, 203 

s pen c. 438 | Pompoen - Boom, C. 524. 
meu  — (Groote) c,32t | Popelier. C. SI2 
Nootenboomen. (Ameri- (Witte) C.$18 

kaanfche) c. 328 | (Zwarte) & 517 
XxX3 Pe- 



Bij Tst Al Dy W. 

Pofopofo - Boom, 
Potboom. 
Prammen -Boom. 

Pruimboom. 

Pynboom. 
men (GEELEN 
_—___ (Tamme) 
_—__ (Wilde) 
mm (Witte) 
men WAE) 
Pynboom van Kanada. c, 406 

Q. 

Qualfter - Booms 
Quasfle- Houte 

R. 

Ratelaar. 
Ratelboollie 

Rinkelboom. 

Roode Laurierboom. 

Roodboon: Boom. 

__Roodhout- Boom.
 

Roos - Appel - Boom.
 

Roozenhout - - Boom. 

Roukou - Boom. 

Ruige Eik. 
Ruige Wilg. 
Runboom. 

Runder - Boom. 

Ryfboom. 
Rys- Wilg. 

S, 

Saffraanboom. 
Sagoe « Boom. 
Sagueer -Boom, 

{ZEK 
c‚528 | Salamanders Boom. €. 226 
d 39 Sandelboom, (Oostindi- 
b.236 | fche) | b. 295 
C. I2 sandelboom (Westindi- 
b 554 fche. be109 
b.s7ojf Sapan-HoutBoom. _b.386 
‚367 ‚ Sapodille- Boom. b.237 
Cc. 380 | Sariboe- Boom, a. 275 
€,375 | Sasfafras- Boome b. 360 

c. 368 | Savcl- of Sevenboom. €557 

c. 387 | Schaambeom. Nd 
c.379 | Schildboom, b.423 

Schaolhout -Boom. _b.185 
| Schoonblad- Boom. _ 621 
Schotfe Linden. . 585 
Schroevenboom. ‘Ce 230 

b. 597 | Sebesten - Boom. ‚b.12s 
b- 437 | Simarouba - Booms b.245 

Slackhout- Boom. __ €170 
Slakdoorn. (Pifonia) c.646 
Slangenhout Boom. _ b.1t19 

c. 514 | Slee-Doorn of Slee-Pruim. 
C.A41 __ _b.576 
be 171 | Slym- Appel Boom. _ b. 518 
b. 355 | Snot- Appel Boom. c. 96 

„ b.370 | Sorbenboom. b. 596 
b.472 (Tamme) b.s98 
C. 6oj — — (Wilde) b 587 
b.28r | Spaanfche Pruim, be 481 
C. 10 | Sparreboom. t. 407 
c‚ 316 | Spilleboom. ce. 582 
Cc. 465 | Splitshoorens. b. 5C6 
de 491 | Sprinkhaanboom. LD. 377 
b. 35 | Star- Appel Boom. b.147 
c.683 | Steen-Appel Boom. c. 92 

„€ Bd: Sterreboom. Cc. 503 
Ster -Anys. h,s2r 
Stinkboom. C. 434 

Stink-Appel Boom. 6 516 

‚p.goo | Stokvifch - Houc Boom. c, 288 
a. 282 | Storaxboom. (Onechte) & 364 
& 410 Strands 



BEE DW TLE RE 

Strand- Berkenboom. b488 | Viltboom,” b. 72 
Strande Nagelboom. b.258 | Vifchboom. Ce 175 
Stuipboom. €. 604 | Vlaade- Appel Boom, ec. 93 
Styrax of Storax Boome- b. 457 | Vlafchboom, €. sio 
Suiker - Ahorn. c. 591 | Vledermuizen- Boom. ce. 677 
Suiker- Appel Boome c,‚92 Vlothout. C. 290 
Suiker - Berk. c. 265 } Vogelbesfen. b. 597 
Suikerpeulen-Boom, _ c. 605 | Vogelkerfen. DSSS 

Vrakelbesfen, Ce 539 
df Vuuren- Hout. c.405,410 

Vyfhoek - Boom, b.477 
Tabak - Boom, nd 155 | Vygeboom. C‚ 649 
Tacamahak - Boom, c. 521 | (Egyptifche) c.662- 
Tackboom. be 276 | — =—— (Hurkende , 
Taleru . Boom. De, Laage) Ce 636 
Tamarinden- Boom. ‚bh. 43 | === (Indifche) c. 669 „ 
Tandpyn - Boom. C. 5CO . ° 675 
Taxis - Boom, c. 562 | == (Vergiftige) c. 635 
Teen - Wilg. c.468 | == (Wilde) Syco- 
Terbenthyn- Boom. c. 492 morus. €‚663 
St. Thomas Boom. b.371 | 
‘Tover - Hazelaar, b, 75 W. 
Trompetboom. C.471Ö 
Tros- Kerfen. b, 558 | Walnoot (Europifche) e‚ 319 
Tros-Vygen-Boom, c.680 ? Waringe- of Wortel Vy- 
Tulpen- Boom, c, 63 | ge Boomen. c.679 
Tupelo-Boom, c. 642 | Washout- Boom, ce HJO 

5 Water - Boom. C. 64r 
Vv. Waterftruik (Oostind,) b, 223 

Water- Appel Boom. c. 97 
Varkens - Pruim, b‚483 | Wecegkorrels- Boom. b. 4ax 
Vedelhout- Boom. c. 110 } WelriekendeKers. 5. s6r 
Verblindboom. c. 480 | Wervelen - Hout, Cc. 459 
Verziftbesfen - Boom. b. 142. | Wielboom. én ane 
Vergiftboom., c.443 j Wierookboow. c,547,548 
a (Ameri ee C. 379 

kaanfche) b.208 | Wilde Pynboom, C. 468 
mm _ (Virgini- Syringen. b, 556 

fche) b‚217 fj Wilde Vygeboom. (Syco- 
Vernisboom, (Chinee- mnOrus) €. 668 

fche b. 212 ! Wilgeboom, “Oor BD 
omen ve ( Japanfche) b. 210 | Wilgen. Eik. €: 293 

Wia 



Wit- Hout Boom. „€. 107 | Yzerhout, Cc. 358 
Witte Boom. ‚€ 212{ Yzerhout-Boom € 159 - 
Witte Doorn. bh. 593, 
Witte Kaneel Boom. Db. 512 | Ö Ze 
Witte Straal Boom. b. 586 
Witte Wilg. _ €. 479 Zadölboom. hb, 70 
Woldoorn - Boom, c. 153 | Zandkoker - Boom. C. 448 
Wortelboom,. | b. 492 | Zeekantse Hout. b. 495 
me c.672,675 | Zeepboom. b. 31e 
onshr Vygeboom. 67088 | Zilverboom. b. 538 

Zoethout Boom. c. 180 
Le ‘Zomer- Laurier. b. 356 

| ‘Zonnefcherm Boom. c.74 
Preboom, Ie 108 Zoutboom, wike ze 
Yzerboom. b.15I,271 | Zuurknoop- Boom, c.479. 
== (Chineefche)  b.232 | Zuurzak-Boom, entei sr 

(Kaapfche) b. 158 Zyde- KatoenBoom. _c. 149. 

R E- 



Y DN 

REGISTER 
VAN DE 

GESLAGTEN, 
Die of geheel of gedeeltelyk tot de Boomen betrok= 

ken zyn ‚ en derhalve in de drie eerfte Stukken van 

het Tweede Deel deezer Natuurlyke 
Hiftorie befchreeven. 

Met de Letter a wordt hier ook het Ferfte ; met. b 

het Tweede, en met Cc het Derde Stuk aangeweezen. 

_À. Bixa. © Ci 7 
Bombax. 6 € 147 

Acer. de Er S08 1 Dokaslus, … 4. 261 
Achras ' hb. ass | Bofea. his b, 197 
Adanfonia. sunt 135 Brabeitem. Db. 73 C4S70 
„Adenanthera. « b, 419 | Brownaa, b C. 128 
LZEfchynomene. …C. Test Bwerde,  . b. 464 

sculus. ‚ __b. 247 | Burfera, one Dail 4 
„Allophryllus. tbe 26e CS 
Amygdalus. b. 547 | Cefalpinig. + b. 382 
Amyris. 8 b. 278 | Calophyllum, vC. alg 
Anacardium. _. be. 404 F Cambogias . __cs8 
Ânnona. E c. 82 | Camellia. pn Cc. 156 
Antidefma. . €. S10 f Cameraria. . b, 195 
Aralia. ‚ b. ea1/ Canarium. © 5... sor 
Areca. … 4. 383 | Capura. 6 b. 235 
Arundo, . b. 57 | Carica. î C. 524 
Aflronium. ‚ € 503 | Caris/a. DIG 
sMverrhoa. b. 475 | Carpinus. . C 352 
Avicennia. Ù c. 123 | Caryocar. SED 

B Caryophyllus. _… CG. 44 
Betula. 5 C‚ 252 | Caryota. d a, a28 

Xy 



RE EPS Mer d 
Cecropiae 
Cedrela, 
Celis. 
Ceratouia. 
Cerbera, 
Cercis. 
Ceftrum. 
Chamarops. 
Chionanthus. 
Chryfohalanus. 
Chryfophyllum. « 
Cinchona. 

id 

Citharexylum, 
Citrus. 

Coccoloha, 
Cocos 
Coffea. 

» Comocladia. 
Connurus. 
Conocarpus, 
Copaifera. 
Curdia. 
Coriaria, 
Cornus. 
Corypha, 
Crategus. 
Crateva. 
Crescentia. 
Croton. 
Cupresfus.” 
Cycas. 
Cynometra, 

Datura. 
Fialiwm. 
Dillenia. 
Diofpyros, 
Dodonea. 
Dracena, 

Ad 

Kd 

® 

Ad Li 

id 

Ld 

e 

@ : 

C.‚ 476 | Durio. , C.‚ 209 
b. 158 5 y E. 

c. s69 | Echiter, De SM 
Cc. 646 | Ehretia. . b, 129 
b‚-17r | Bleocarpus.,. er Cr 36 
bs 367 | Elais. er FRATS 

_b, 142 | Klate, OE: O0 
a. 257 | Erithalis., …« b, ro 
b, 32 1 Erythrina. 2 € 166 

b, 580 | Erythraxylon.. be 472 
b, sag | Eugenia. . 529 
b, 82 t Excacaria.  « ‘7c, 480 

C. Ho L ) 

C‚ 192 | Fagara. in EE 
€. 577 | Fagus. dr RR 
bs.So3h Ficus: «eo oro T Ce 64Q 
a. 305 | Fraxinus. oe ODF 
b. go | Fu/anuse ks C.‚ 582 
b, S4 6, " 

C. I3o | Garcinia, ’ b, 509 
SD 1041 GeniDa. et 

b. 461 | Geofffoya. * ET 
…b. rap Glabfarig.* …… € 209 
€. 533 | Gleditfia: «© CC. 64 
De 63 Gelina. * 4 10 
T-475 A Ghellm., * tt AMG 

b. 583 Grewia, ee 0 
b, $15\ Grias Pa) a 
C‚ tís | Guajacum. * … … Db, 393 
€. 434 | Guarea. ie ‚ 260 
Cc, 428 | Guettardas  … C. 291 
d. 9%0 | Guilandina, s B 358 
b. 401 | H. de 

| | Hematoxylon, « Bb. 414 
b, tro} Halléria. * . …& 3 
b. 36 | Hamaomelis, e b. 75 
Cc, 6oy} HeliËleres. © Ce 250 

Cc. 638 | Hernandia;s … ‘. C- 244 
b. 256 | Hippomane,. « _C.439 
b. 226! Hirtella,  … bb 165 



WEGES PER 

Myrtus. - 

Nauclea. 
Nicotiana, 
Nisfolia, * 
ed 

Hopea, 
Hugonia, « 
Hura. 
Hymenaa, 

Mlicium. 

gambolifera. 
“j ugians. 
gumiperus: 

— Kleinhovia. 

Laet1a, 
Laugieria, ” 
Laurus 
Lecythis. 
Limonia 
Liquidambar. 
Liriodendron. 

Magnolia. 
Malpighias 
Mammea. 
Mangifera, * 
Melaleuca. 
Melaftoma, 
Melia. 
Melicoceás 
Memecylon, 
Mefpilus, 
Mefua, 
Michelia. 
Mimo/a. 
Mimufops. 
Morinda. 
Miorifonia. 
Morus. 4 
Myriftica. 
Myrobalanifera. 

C, 
C, 
C. 
b. 

b, 

a 

224 | 
131 
447 
376 

519 

27 
€: 319 

C,‚ 34 
b. 140 
b. 318 
C. 39 

b. 433 
c. 363 

| 

dz 
Parkinfonia. 
Pentapetes. 
Phoenix 
Pfhyllanthus. 
Pinus. 
Piscidia. 
Pifonia. 

C. 63 | Ejtada, 
Latanus.” 

C. 65 Pleétronias 

b. 160 
C. 210 
Db. 445 
b, Aaf 

B. 40 
b, 6co. 
se ek 

5 ee 
b. 266 
b. 
C 160 

C. 276 

Cc. 332 
b. 485 

J 

b, 466 | Plinia. 
JG 1 Plumeria. 

Populus, 
 Portlandia, 

4 

| 

Prinos. 
Profopis, 
Prunus. 
Phidium. 
Pterocarpus. 
Pyrus. 

Quasfia 
zamnied 

Rauwol fia, 
Rheedia,. 
Rhizophora, 
Rhus, 



RHG LbSs DER 

De Praten zyn dus ingevoegd. 

Brants XII. 
XI 

Ld 

e 

hd Ld 

. 

id 

Ad 

pn 
® 

UI —_— 125. 
XIV, _— 187, 
XV. mmm men aman DI 

XVI, a 413. 
XVII, memmen 579 

Kem 

tegen over Bladz. 40. 

Robinia. ‚e „GC 179 | Tetracera. _. C58 
Rumphia. : b. 53 | Theobroma. _ Cc. 186 

De Theophrafta. … b.28 
Salix. “€452 | Thuja. : C. 423 
Santalum. . _b. eos | Tilia. ie C. 27 

_ Sapindus. be gio f Tinus:  _ … b36s 
Suraca. : c..163 | Toluifera, « b. 412 
Schinus. . € SO | Tomex: abe 7e 
Süderoxylon. . b.asr}Trewia. _ C. II 
Slounea. pn c. 1o f Frichilia._ e _b. 425 
Sorbus. ve b.d | Triplaris. . b. 63 
Spathelia, …… baro f Turrea, > oe Vet 
Spondias. } b. 480 U. 
Sterculia. -__C. 434 | Ulmus. ge b. 198 

_Stewartia. à Crhhb 4 Uri on Caf} 
_St/lago. | C‚ 226 RA j 
Strychnos bb. risfarronia. b, 135 

… Styrax. b. 457 | Vateria. . Cc. 40 
—_ Suriana b. 488 WW. 

Swietenia. b. 429 | Winterania. _ … b.sra 
— Symplocos. otten Dv 

Symplocos. . c‚ 56 | Ximenia, b. 263 ZR | sk Kylopia. C‚ 237 
… Tabernamontana. _b. 187 | 

Tamarindus. ‚be43 He Zónia ads Taxus. C. 562 Zanthoxylon. ® C. SEO 
…_ Terminalia. « c. 574 | Zygophyllum. b. 435 










