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Uanta ad univerfutii genus hominum ex Arte Medica redeanfc
commoda, quam uberes fru&us ; quam magnifice de illa fenferint omnium homines astatum ; & quam late denique fé extendat, multis demonftratum ire , hominis foret abutentis
& fuo & Leótoris otio : fiquidem illa neminem fugiunt, nifi qui vel in literis ac hiftoriis omnino hofpes fuerit, vel liane Artem ne a limine quidem falutaverit. N e jam de Anatomia eeterifque Medicina partibus dicamus , vel fola fidem dicStis feeerit Botanica. Quis enim , qusefo, tot
morbis atque infirmitatibus , quibus mifera gens mortalium eft obnoxia,
iisque e caufis immane quantum diferepantibus , & effeótus tam varios
producentibus, haud raro ortis, medicinam reperiat aut adhibeat, nifi
hominum prò communi fàlute excubantium induftria tam diverfas infinito
numero radices , tot Ugna, cortices, folia , flores, fruótus & femina *
pari, qua collegit, cura aleret ? Quis illa, qux diximus, omnia diféernat , . & ad fuos lingula ufus feligat, nifi idem perfetta omnibuique abfoluta numeris , quantum quidem humani fert ingenii imbecillitas, iliorum naturai, proprietatum atque operationum inftructus fuerit notitia ?
Si Anatomia omni femper excultafuit ftudio, quod ea plurimum conferre eenferetur ad diftinguendas accuratius varias morborum fpecies &
caufas : illa profeófco Medicina pars, quas in herbarum plantarumque
cultura , & earum viribus indagandis occupatur, non minori jure commendata fummoque in honore femper fuit habita, ut qua nulla videretur via aut tutior aut melior ad fe vientis vim morbi frangendam, atque se-,
grum in priftinam valetudinem reftituendum. Quas lane caula fuit, quod
Medicorum principes tanti fecerint hoc ftudium Botanices, ut nonnulli,
incredibili jucundiffimae artis dulcedine ac voluptate capti, ad eam veluti
ad Sirenios fcopulos adhxreféerent , & ut abditas eruerent herbarum
vires 5 setatem inter experimenta confumerent.
Preclari ingeniorum
foetus y & fcripta cedro digna, cum veterum tum recentiorum , abunde teftantur , quam indefeflo labore , cura , ftudio prò fequifque in id incubuerint, ut nova antiquis inventa addendo , utiliffimas
artis pomoeria latius extenderent , atque arbores fererent & fuo &
alteri profuturas feculo ; non contenti eas herbas defcripfifiè , quas ante
y
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pedes eiìent, & in omnium oculos incurrerent, ac nihil fe egiflè putantes,
eas delineaflè plantas, quas e foecuùdo fimi fua cuique proferret terra mater,
nifi magno etiam animi ardore in ipfa eniterentur deviorum cacumina
montium, herbásque ac plantas in Vaftis inveítígareñt folitudinibus 5 imo
& illis non oculos modo pafcerent, fed ad públicos transferrent hominum ufus, quas e regionibus alieno Sole calentibus, ac toto divifis orbe
Perfis aut Indis in pamas devexiilèt oras curioià navigantium induílria.
Quanquam interini nec illud negandum videtur, idem quod alias artes ac
fcientise ad imam ornnes, etiam noftram hanc fatum quoque expertam
fuiííe , & nunc plures , nunc pauciores habuiflè cultores atque admiratores, prout vel candidiores artibus ac difciplinis liberalibus fulière Soles,
vel bonis ingeniis & literis infeftiora fuere tempora. Quemadmodum autem in aliis eruditionis partibus ingenii atque induílria palmam ceteris fere
gentibus ambiguam fecere, an prasripuere , Greci ; ita inter omnes
Graxarum literarum haud expertes conftat, quam ingentes fumptus atque iíiíígném curam iidem impenderint , uti hanc quoque Medicina? partem , rerumque natufaiium cognitionem magis illuftrarent atque ulterius
promoverent : id qliod il vel aliundé parum liqueret, nihilque ex iftd
nunquam fatis deplorando reipublicas literaria naufragio, nihil de tot egregiis ingeniorum prilci asvi monumentis injuria temporum nobis fedi
fet reliquum, praeter panca illa quas Theophraftus ac Dioicorides de plantis
& herbis tradidere ; illa tamen fola, uti tam ingentis jaóturas doloremac
deperditorum defiderium non piane quidem tollere, levare tamen ac iolari
utcunquc poiìunt, ita tìdem quoque & aucloritatem diótis cònciliaverint.
Qüod fi rem aótam denuo agere, aùt in veterum hiftoriam temporum exipatiari animus effet, praster ^Egyptios , Árabes, plurimaíque gentes
alias, qùk hujus etiam difriplinae ftudio mirum quantum fuerunt dedita,
üoíleniits complures Reges ac Principes, inque his e profanis Cyrum
laudare, Periàrum Monarcham potentilìimum , gravillimorum intervalla
negotiorum imperiique curas otio hoc fuaviflimo difpungere folitum ;
poilèmus e iacris allegare Rcgum omnium poft homines natos longe iàpientiflìmum, herbariasque rei cognitione ad miraculum infuper prasditum ; poiièmus nullo negotio plures receníere alios a Botanices iludió
pòfterorum memorias ac farúx commendatos \ qutim pieni eorum fint
libri, piena exemplorum vetuftas. Sed hanc crambem de&ies recoólam
denuo apponere non eít operas, nec nobis animus Ledorem longiori prasfatione enecare. Id tamen filentio tranfeundum non videtur, hoc iludium
quamvis poit everiàm Graxorum Monarchiam non ita viguerit , uti rebus
olim florentibus in illa omnium ícientiarum nutrice Grecia, ab aliis tamen
gentibus non piane negleótum fuiífe ; his quidem fe totos ei tradentibus,
1
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illis jdibiecivas tantum horas fuas hoc veluti
quodam jucundiffimé
fallentibus : donec tandem avorum noftrorum memoria inter Belgas precipue íiii naóta cultoras fuit Botanica, non privaros tantum, fed étiani
viros in República principes, quos ad nobiliífime íimul & utiìiffime ¿
artis accuratius ftudium acfineslatius proferendos ilio excitabant exemplò
viri de re herbaria optime meriti Carolus Cluiius, & Rembertus Dodoneus; atque in his quidem eos prefertim, quorum illa temperate erat dare
operam, ne quid Relpublica literaria detrimenti caperet ; qui quod in rem
fuse cure in Bata vis commiife Academic fore rati , Horto illam Medicò $
tanquam publico plantarum rariorum receptáculo , ornandam decrevere.
Similem in modum Ampliflìmis etiàm Amfteledamenfis Reipublice Proceribus viium fuit Hortum Medicum ad públicos uíiis inftituere, illique
abhinc annos hand ita multos in nova urbis regione commodiorem circumipicere locum, cura ejus demandata Viris & dignitate > & herbaran!
plantarumque cognitione ac cultura,Nobiliffimis,D. JOANNI HUYDECOPER,
Equiti 5 Toparche in Maarfeveen, &c. Confuli ac Senatori hujus urbis gráviffimo, nec non Societatis Indie Orientalis Prefeóto , & D. JOANNI
COMMELINO, Senatorii Ordinis, dum viveret, viro fpe¿latilIÍmo > iìib
quorum aulpiciis opus hoc eximium non tantum brevi abfolutum atque
ad finem perduólum, fed & hortus plurimis fpeciofiffimis rariflimifque
plantis inftruétus eft:
?

Obfervàtiones DD. Fred. Ruifchit & FraneRaggelarti'aft'erìfeominori * Jiinì 'notata.
Quihus.àfterifcm major * eft prafixus $ eu oculorum ùcìem efngientìa hoc m'odo fflfc
crojeopum vifui exhibei:
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i Ruchteloos zoude het zijn wydloopig op te haalen \ wat onwaardeerbaarö
voordeelen de Geneeskunde aan den Menfche toebrengt $ in hoe hooge
achtinge dezelve alomme voorheenen wierd gehouden ; ende hoe verre
deeze kenniffe zieh uitßreh ; dewijle dit niet kan verborgen zyn aan
iemand, welke de gefchiedenijfe en eerfie gronden deezer konfte kendt.
Schoon men al de Ontleedkunde en andere deelen verbyga , zo kan doch de Kern
nijje der Gewaßchen alleen een voldoende getuige verßrekken ; hoe doch zoude men
%o veele kw aalen, welke de JMen/chen onderworpen zyn , zo onderfcheiden in oorzaaken en gevolgen, herßellen, ten waare zo veele onderfcheidene wortelen, houtten, ßhorjfen, Haderen, bloemen, wuchten en zaaden zorgvuldig wierden aangekweekt ende vergaderdt ? Hoe doch zoude men dezelve onderfcheiden ende verkiezen
%onder grondige kennijfe van der zelver aärt, eygenjehappen, ende werkingen ? Wiera
de Ontleedkunde altyd metyver voortgezet als een middel, ons voerende tot nader
onderßheidinge der Ziektens en derzelver oorzaaken ; voorwaar de Kennijfe van de
Gewaffchen ende derzelver krachten wierd met reden ernflig aangepreezen als een
middel dienende omme voor de zieken een volkomene ende veilige herßellinge te be*
vorderen. Dit was de reden dat de grootfle Meeflers deeze wetenßhap zo hoog waar*
de erden 1 en zieh in die oefeninge zo zeer verlufligdetu De geleerde fchriften van
vroegere en iaatere eewWen getuigen, met hoe onvermoeide vlyt en zorgen veele
zieh benaerßigden, omme haare ondervindingen verehr en verder uit te breiden, en
op de Naneeven getrouwelyk voort te planten ; befchryvende ende afteikenende niet
alleen de Gewaßchen welke in haar Vaderland voortkwamen, maar 00k die de ver
re afgelegene geweßen uit leverden. Het blyft echter zeeker, dat deeze Weetenfchap,
gelyk alle andere, nu mserder, dan minder heefi gebloeit, na dat de töeßand der
heerßhappyen en neigingen der Oppermachten dezelve begonfligden ; het k bekend*
welke ongemeene koßen 'en vlyt de Grieken hebben aangewendt, omme dat deel der
Genecs- en Natuur-kunde $ gelyk de andere wetenßhappen te vorderen. Aan haar
yver en kennijfe zal niemand können twyfeien, ßhoon niets van zo veele deftige boeken overbleef dan alleen de fchriften van Theophraßus en Diofiorides. Van de Egyptenaaren, Arabiers en andere fwygen wy, om niet te verveelen. Dat een reeks van
Vorflen de Kjuydtkunde koeflerden, en oefenden, dat Cyrus zieh in de zelve verlußigde, getuigen de Schryvers veehuldig: hoe ongemeene weetenfchap van de Gewaßchen
de Wyfle aller Köningen had, toonen de Heilige B laderen. Wy merken alleen aan,
dat na het verval der Griekßhe Mogentheid deeze Kennijfe by verfcheidene Volke
ren ßuks-gewyze is behandeldt ende verzameldt : en dat onder de eerfie Nederlandfehe Yver aars met reden Carolm Clufim, en Rembertus Dodonem werden opgeteikendt. Sederi die tyden hebben zieh in Holland niet alleen verfcheidene Varticulieren benaerßigdt * omme deeze "weetenfchap te vorderen, maar tot dienß en ßeraad
der Hooge Schoo/e wierd door de Voorßanders derzelve 00k een Kruydhof geßicht.
fmgelyks behaagde het 00k de Regeeringe van Amßerdam, in haare Stad tot het
frebruyk een bekwaame piaatze aan te rigten, derzelver voorzorge vertrouw ende aan
4tu wel-Edelcn Heer Joan Huydecoper, Ridder Heere van Maarfeveen, &c. Bur*
7
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gerweefler en Raad deezer Stede en Bewinthebber van de Ooß-Indifche Maatfchap*
py; en den Heer Joan CommeJyn , Raad; beide groote Liefhebbers van deeze
Konß, Kenners ende ervaarenePlanters; door welkers beleid, yver, en gednrige buy^
tenlandfche correfpondentien cut deftig werk met alleen zeer fpocdig is voltrokken^
waar den Hof gelykelyk wel verzien met veele zeer zeldfaame en voortrejfe/yke ge*
nvaffchen.
3

D e Aanmerkingen van de Heeren Fred. Rüifch en Franc. Kiggelaar zyn met een
kleyn fterretje * geteykendt.D e zaaken met een grooter fierre
het vergroot-glas.
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Quae in hac defcriptione continentur.
A.
Cacia Javariica fulcata, caule & foliorum co (lis fpinofis.
205
Acacia javariica non fpinofa , foliis maximisfplendentibus.
207
Acaciie flmilis, fpinis corrtiformibus Mexiocana.
209
yEfchynomene fpinofa latifolia.
55
-^Efchynomene fpinofa, flore globofo, albido,
filiculisarticulatisechinatis.
57
ifefchynomene fpinofa quinta j feu foliolis Acacia latioribus , frondibus longiilimos aculeos
habentibus.
^9
YEfchynomene mitis prima,
61
Alcea Carpini folio Americana frutefcens, flofculis luteis fern ine duplici roftro donato.
3
Alcea Bengalenfis fpmofiflima, Acetofaz fapore,
floreluteo-pallido, umbo nepurpurafcente. 35
Alcea Americana annua, flore albo , maximo,
fruclu maximo pyramidali, falcato.
. 37
Allium fylveftre Amboinenfe> folio rotundo. 7 7
Aloe fuccòtfina anguftifolia fpinofa j flore purpureo.
91
Aloe arborefcens Africana.
92/
Amaranthoaffinis Indice Orientals, floribus glomeratis, Ocymoidis folio.
85
Amaranthus baccifer, Ckcxx foliis127
Ananas.
109
Angelica arborefcens fpinofa.
89
213
Angfana vet Angfava Javanica.
Anona.
133
Apocyno aninis Portoricenfis, folio hafta? cufpidifimili.
193
Arach-Simmeron.
129
Arbor Indica Fraxini folio j cortice fpinofo.
89
Arbor Americana Cucurbitifera > folio longò mucronato , frucluoblongo.
137
Arbor Braiiliana^Myrti-laurese foliis inodoris. 1 7 3
Arbor baccifera Indica , foliis majoribus fplendentibus, flore pentapetaloi
175
Arbor Camphorifera Japonica, foliis Laurinis,
frucìu parvo y globofo, calyce breviffimo. 1 8 5
Arbor Virginiana, Ci trias vel Limonio folio ,
Benzoinum fundens : feu arbor Benzoinifera. ,
189
A rbufcula Coral lii.
211
Arum ^ithiopicum, flore albo, odorato.
95
Arum Ceylanicum humile latifolium , piftillo
coccineo.
$f
Arum polyphylliim Ceylanicum j caule fcabro,
viridi-diluto, maculis albicantibus notato. 99
Arum polyphyHum Ceylanicum, caule afpero,
maculis viridi-fufcis, viridi-dilutis , 6c albi101
cantibus, pulchre notato.
Azad/rachta Indica, foliis ramofis minoribtis,

flore albo fubcazruleo ¡ purpurafcente majou
re.
14?
B.
T 5 Alfamina Cucumerina Indica * fru&u majore
flavefcente.
jo3
Bem-nofi H . M ;
179
Blad-appel.
135
BlattariaCeylanica» flore ampio, coccíneo. 1 1

/ " ^ ¿ E p a fylveítris Amboirieníís folio rotundo. 7 7
Calabura rubra, foliis Laurinis.
153
Calabura alba¿
15 5
Camara-tinga.
151
Capravia curaíTavica.
79
Cara-nofi H . M .
181
109
Carduus Brafilianüs¿ foliis Aloes.
Caflia fiítula Alexandrina.
215
Caffia fiftula Javanica, floré carneo.
217
Cerafusjamaicenfis, fru&utetrapyrenoí
145
Chamaecrifta Pavonis major.
53
Chryfanthemum Americanum, caule alato, flore aphy l i o , globofo, aurantio, foliisBaccharidis.
5
Ciftus Ledon, floré macula nigricante notato. 3 9
Clitoriits
flos.
47
ConnaH.M.
215
Convólvulus Americanüs piíofus, flore lúteo,
umbone purpureo.
15
Coral arbor.
211
Corallinum ligntim.
203
CupreíTus Virginiana , foliis Acacias deciduis.
113

D

Omba-gedy.

117

Draco arbor Indica filiquofa, Pöpuli folio.
213
Durii-fpinge-ricat.
205

E.
pLa-calli H . M .
25
* ~ Erythroxylum Japonicum rion fpiriofum,Coronilke folio.
201
Erythroxylum Americanum , Glyzyrrhizce fol i o , floribus ex luteo &: rubro variegatis, filiqualatißima.
203
Euphorbium Ccreieffigie, caulibus craflloribus j
fpinis validioribus armatum.
21
Euphorbium Antiquorum verum.
23
Evony mus N o v i Belgii,Corni ixmxnx folio. 1 6 7
Evo-
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X.

Malus Americana, Laufo-CeraM fòlio, vérieriàta.
1311
Malus Americana fpinofa, Portulaca folio, frucTufoliofo, feminereniformifplendente. 1 3 5
Manghala arbor CuralTavica, foliis falignis. 1 1 5
131
Icoides feu Ficus Americana, fphaerica, tu- Mancinellofeu MarTìnilia arbor.
berculata, la&efcens, flore albo, fru&u Mefpilus Americana Laurifolia, glabra, fru&u
rubro mucilaginofo.
153
rubro py ramidali.
105
Ficus Indica feu Opuntia CuralTavica minima. Mefpilus Americana Alni feu Coryli foliis, fru6tu mucaginofo albo-.
155
107
Myxa.
1
39
Ficus Bengalenils, folio fubrotundo, fru&u or219
biculato.
1 1 9 Moringo.
Frutex iEthiopicus Portulaca folio j flore ex alÑ;
bido virefcente.
177
Evonymns Virginiana § Ribefii folio* capfulis
eleganter bullatis.
169

F

G.
Äthiopko fimilis planta ahguftifoGLadiolo
lia Ì caule hirfuto j flore rubicundiflìmo. 8 i
Gratiolse affinis frutefcens Americana, foliis Agerati, feu Verónicas ere£foe maj oris.
79
Guajacum Americanum, Lentifci folio.
171
Guajava alba dulcís.
121
H.
Erba viva feu Mimofa latifolia, pilofo 6c
fubrotundo folio.
55

l ^ t Arcifllìs major Indicus ferotinus.
71
4"^* Narciilus Zeylanicus, flore albo» hexágo7£
no, odorato.
Narciilus Amboinenfís, folio latiffimo rotundo *
floribus ni veis inodori s.
77
Negunda mas.
179
Negunda famiina.
18 £
N erium latifolium Indicuirij flore variegato ±
odorato, pierio.
45Nux Ceylanica, Juglandis folio.
117
N LIX A mericana, foliis alatis, bifidis.
183
NuxBeen Ceylanica> filiqua triangula, feminibus alatis.
21$
O.

"TAfminum Azoricúm trifoliatum \ flore albo
jf
odoratiiìimo.
159
Jujube Americana fpinofa , Loti arboris foliis &
facie, fru&urotundo, parvo, dulci. 1 4 1

/ ^ R l e a n a / ^ O r e l l a n a , folìiculis lappaceis. 65
Oxys bulbofa Africana rotundifolia, caulibus & floribus purpuréis amplis.
41
Oxys bulbofa ¿Ethiopica minor, folio cordato ¿
flore ex albido purpurafcente.
43

K.

K

L

Akoufa;
Knippa.

Aúrifoíia Africana;

143
183.

.

195

Leguanaria.
141
Lilio-NarciíTus AfricanúS piati-cauíis, humilis,
flore purpurafcente, odorato.
,
71
Lilio-NarciíTus Ceylanicus latifolius $ flore niveo, externe linea purpurea
ftriato.
73
LiliumZeylanicumfuperbum. 1
69
Linaria Lufitanica procumbens, Polygohi folio,
florepallido¿c£ruleOi ri£tu lúteo.
13
Lúnula.
75
Lycio fimilis frutex Indicüs fpinofus, Buxi folio.
16 i
Lycium ¿Ettiiopicum, Pyracanthce folio. 163

M.
Alus Americana trifolia > frü&u pomi aurantii inftar colorato.
12^

P.
"pAjomirioba.
£¿
* Palma prunifera humilis non fpihofa, ínfula*
Hifpaniolae, frudui Jujubino fimilis, officulò
triangulo.
jj j
Pandi-pavel H. M .
i
PelaH.M.
, ;
Phalangium iÈthiopictim ramofum* floribus aibis, petalis reflex is.
67
PhafeolusIndicusGlycyrrhyza*foliis, flore ampio , caeruleo, pieno*
47
Phafeolus minimus perennis Americanus, flore
luteo, foliis Afari lanuginofis, folitariis.
49
PhyllanthosAmericana planta, flores è fingulis
foliorum crenis proferens.
199
Pipai.
Pianta la£hria Africana;
33
Platanus Virginiatta Styracèm fundehs;
191
Poi y gala arborea Myrti-folia Cap. Bona* fpeñ
floribus albis, intus purpuréis.
87
Portulaca Americana latifolia ere&a, floribus aibis.
7
*
s
Por*
J0

2

#

N

ï

Portulaca CuraíTavíca angli tío > l o n g o , lucido,
que folio procumbens, floribus rubns,
9
Prunus J a v a m c a , A m p l i a s f o l i i l
14.3
R.
y Anunculus Ä t h i o p i e n s j fol
%
ribus ex luteo virefeentibus.
R h u s Virgin ia nu m , foliis M y r n .
R i c i n u s Americanas perennis
floribus
reis, ftaphidis agrias foliis,

E

D

floI
l

S7

purpu1

7

Ricinus T n h y m a l o d e s Americanus la&efcens Sc
*9
m e n s , floribus albis.
S.

T.

T

Erebinthus Americana polypihylla.
149
Tiru-calli. H . M .
2;
T i t h y m a l u s Indicus arborefeens fpinofus, N e r i i
folio.
35
T i t h y m a l u s Indiens trutefeens.
27
T i t h y m a k i s Arboreus A m e r i c a n u s , Cotini f o lio.
29
T i t h y m a l u s Curarlavicus M y r t i f o l i u s , flore pa31
pilionaceo» c o c c í n e o , parvo.
Tolabo.
73
T r i b u l u s terreftris Americanus, C h a m ^ c i f t i flor e , fru&u ipinofo m á x i m o ,
63
Tfjovanna-areli H . M .
45

V.

2

Cûdida-calli. H . M .
*
h Scbeítena do ni cil ici.
39
Senna fpuria ..Occidentalis. o dore O p i i v i r o f o ,
foliis mucronatts, glabris.
5
Sideroxyliim Àfricanum Cerail folio.
*97
S i f y n r i c h i u m i È t h î o p i c u m majus latifolium, floribus albis, hexapetalis, lineis purpuréis il ríaris.
3
Sifynrïchium / E t h i o p i c u m majus anguftifolium,
ííonbus albis. 83
Sifynrïchium / Ë t h i o p i c u m minus latifolium, flore héxapetalo, albo.
84
Sraphylodendrum Africanum femper v i r e n t fo7
ins fplendentibus.
S t y r a x Arbor Virginiana, Aceris folio. I
191
J

X.

1

1

8

l 8

T ^ I b u r n u m Americanum , U r t i c i f o l i i s , L a *
miiodore,
floribusminiatis.
15J
V i r e x trifolia minor Indica ferrata.
179
V i r e x rrifolia minor i ndica rotundifolia.
181
V i t i s I d a r a / E r h i o p i c a , M y r t i Tarentinas folio ,
flore atrorpurpureo.
123
Viris ìdxà v E t h i o p i c a , B u x i minoris folio > floribus albidis.
12 f
U l m i facie arbufcula ^ t h i o p i c a , ramulis alatis,
floribus purpurafcentibus.
165
Urucu.
65
W.
WadapuH.lVL
$$

E R R A T A .
nem ßf\iiw\ fentibufque extgms, denfeßipatis, &C,
Praefat. ad le&orem pag. penult, lin. 36. pro debits lege
decies.
P. I oI • 1.7. fph aurica l.fpharica.
Indie, lin. 14. pro Capravia lege Capraria.
P. loi. 1.24. nova qual. novaque,
Fig. 2. aAL CHE A. 1. ALCE A.
P. i g e l . 18. Text.Belg. Harts-wijfeì. T^ers-wyfe,
Pag. 8.1. JT- pro diditata 1. ditata.
P. 137.1.26. Jaturatione 1. faturatiore.
Pag. 17.1.15". hiliarioreì. hilariore.
P. 137.1. 32. fufii 1. /#/£0.
g2.1.6. dele<?£,
Fig. 76. AZA DA RIG HTA. 1. AZA DIRA CH^
? î..\.j.intentijfime.\ intenjtffime.
TA.
23.I.21. poll noftro adde nullos.
P. 1 ^ 3 . 1 . 1 . Text. belg. lAPPEL-B
00MA. ME. ,
41.I. I . OX/IS I. OXTS.
43.I. i. OXIIS 1. OXTS.
Pag. 169.1.8, Botanologo I. Botanophilo.
4<r. 1. 35'. quotanvis. 1. quotannis.
Pag. 1 7 3 . 1 . 1 6 . foliis [.folia.
6f. 1. 6. Sexentefimum. 1. Sexcenteftmum.
Pag. 175'. 1.22. intenüoX.intenfio.
A
66.6. Duo alii nobts noti, quorum alter, leg. aita alUP. 183.Lio. diBà.10^
.
>-? ff JU
nobis not£, (juarurn altera.
P. 183.1.29.ßmilunamque. I. fcmilunamque.
Pag.66.1. io.defc'iptusdepiilusque -.Alter. 1. decriptade- Pag. 1 9 1 . 1 . antepenult, dele fimiles.
piElaque : altera.
P. 194.1.12. allegata. X.aliata.
Pag. 69.1. 13. fruBiccs \.frutkcs.
P. 204.1.12. pluribusi.plura.
Pag. 91.1.19. in mucronem denfefttpatisSec. I. in mucrot

)

(О
\

kANUNCÜLÜS iETHIOPICUS
FOLIIS RIGIDIS j FLOR1BUS E X
L U T E O VIRESCENTIBUS.
Nno M D C L X X X V I I , ex
Africae parte Meridioriali, ubi
Bonse Spei Promontorium, nobis tranfmiffa eft hxc Planta,
curä 8c operä Nobiliffimi ac
Strenuiffimi Viri D . D . Simonis vanderJStel j
ejufdem loci Gubernatoris digniffimi.
Radices cum inveftigarem, eas reperi albas, brachiatäs fibrifque capillatas.
3

Pediculi, quibus innituntur folia, rigidi , ereäi, teretes, fuprema parte in tres
pedicellos longiufculos divi fi, feptenis di tati
funt foliis 5 Horum pediculi laterales duobus gaudent foliis medius vero, qui proceriör, tribus ditatus eft.
?

Folia tres digitos tranfverfos longa, duos
lata, mucronata , Sc margine ferrata | rigidula j & atro virore prsedita.
Gaulis rotundus, dimidiatam minimi digiti craffitiem adxquans , durus , rigidus,
ercäus, fpithamam altùs, non raro quoque
altior, fuprema parte foliolis amiftus , Sc
in varios longos ramulos divifus ; hi rannili faftigiantur in minora foliola , ut Sc pedicellos flores fuftinentes.
Flores, è calice quinquepartico cmergentes, pentapetali, ex luteo-vircfcentcs, mültis fiaminibus medium occupantibus donati,
qui omni ex parte vulgarem Ranunculum
referunt.
Floribus fuccedunt femina nuda , oblonga , in capita , aut racemulos congefta,
primo viridia, per maturitatem nigra, qux
exficcata tenuiora fiunt.

ß
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JiÖÖRELjNÖS
ÉANEVOÈT
Ш
STYVE
BLADERÉN,
EN GEEL
GRÖENE
BLOEMEN.
N'tfaar
1687. isonsuithei
Zuydelijke gedeelte van Afri»
са, alwaar de Саар de Goede
lioop gelegen й , defe Plante
toegefonden | en dat door de
goede voorßrge van den wel Edele Geßren*
gen Meer Simon van der Stel? Gouverneur
Van defe he plaatfe.
Wanneer ik de Wortelen hier van onder«
figt, heb ik bevonden dat defelve wit wa
ren э in zijdefiheuten verdeelt, enmetve™
zehn verrijkt.
De voetjens \ daar de b laderen op(leimen J
fijn ßijfy rond 5 regt op ßaande i welkщt
uyterße in drien verdeelt wort te Jameri
jeven Haderen befittende *> wdar van datier
ору der opzy ßaande voetjen twebladeren^
en op de middelße en langfle drk geplaatß
zijn.
• Defe b laderenfijn drie vingerbreet lang $
twe breet ? voor Jpits toelopende j en aan de
kanten gefchaart, donker groen van verwe,
hard en rouw in V aantaßen.
De Bloem-ßeel is rond, een halve pink
dik hard en ßijf regt op ßaande
eefi
(panne of meer hoog , wiens opperße met
kleene Maat Jens befet, en in verfheyde lan
ge takxkem verdeelt word, defe werden aan
haar uyt-eynde met kleene bladerkcns, en met
kleene bloemdragende ßeeltjens önderßeunti
De Bioemen, uit een in vyf verdeelde kelkje te voorßhijn körnende, fijn vyf biaderig,
uit den geele groen, veriien met veele bloemdraden in haar midden defelve gelijken in
allen deele die van de gerneenc Hanevoet.
Na het vergaän der Bioemen , vertonen
haar naaktßaande en langwerpige Zaden^ in
trosjens op een gehoopt zynde; defe zyn eerß
groen, daar na rijp geworden zynde, worden
zyfwart i en na het verdrogen veel dunder.
5

?

y

?

?

?

/

Floret Menfe M a p , extreoia demuin
xftate femen maturefcit.
Quod ad vires; admqdum calida eft Plant a , & adeo acris & mordax , ut pro cauftico remedio inferviat , cutique impofijta
brevi temporis fpatio excoriationes e x c i t e t ,
Gantharidum ad cxemplum, quarum locum
fupplere potefL

Hie l o c i , tempore hyberno fiâilibus &
hypocaufto confervanda, frigoris enim non
ita patiens eft, ut in folo vulgari fiiperftes
Hianeat.

OBSERVATIONES.
Exhibetur hie ab Authore Nobiliffimo , & Botanico?
Excellentiflìmo Johanne Cormnelino Pianta, quae, an è fao i l i a R a n u n c u l o r u m , an vero Chriftophorianis fit annumeranda, ancipites haefimus.
Flores quidem Ranunculi florum flint aemuli, veruni
à fine ultimo magis Chriftophorianis accenfenda : Baccifera enim eft pianta , baccis monofpermis praedita.
Apud Vinoni Clarillìmum 6c Botanicqrum D u c e m D .
P . Hermannum audit Chriftqphoriana Ranunculoides
iEthiopica , urens , foliis rigidis, cui Se nos libenter fufFragamur.
' F l o r e s , dum tenellaadhuceffet pianta, protulit pentapetalos, ob adolefcentiam, polypetalos, ita ut non raro
fedecim 8c plura petala in fingulis floribus nobis comparucrint.
F o l i a , quseradicibus e x e u n t , trilobata ,pediculis infident fpithameis 8c longioribus, liratis, obfequiofis.
Folia cujufque lobi bina, terna, quaterna , imo quin a , pro x*atione foli, in quo nafeitur.
Semina (potius Baccse) matura , 6t recentia, fubdulcem faporem linguae primo quidem impertiunt, brevi t%
p e n poll acriter earn vellicane

Ditgewas bloeit in de Maand vanJMay,
en werden desfelfs Zaden in 't uitgaan des
Somers rijp.
Aangaande de kragten?t is feer heet,fcherp
en zoo bytend van ßnaak, dat het voor een
brandende remediegebruikt word-, en op H vel
van een JAenfehegelegt zynde verwekt het in
körten tijt Joo een rauwigheid of exeoriatie,
als ofer Spaanfe Vliegen op gelegen hadden^
in welkenplaatfe het ook gebruiktkan werden
Des Winters moetmen defeTlante hier te
Lande in eenpot in V Winter-huys bewaren,
aangefienß de koude zoo wel niet verdragen
kan>> datmen fe in de gemeene gront zonde
können overhonden. ^
P

IALAN

TE KEENING

EN.

Hier werd ons van den Ed. Heer fohannes Çommelin, uitne?nend kenner der gewaßen , een Tlante voor gefielt , waar
aanwy lang getwifffclt hebben , of defelve onder't gejlagt van
Hanevoet (Ranunculus) of onder dat van Chrißojfels-kruid
(Chriftophoriana) behoord gerekent te werden.
De Bioemen gelijken, die van Hanevoet niet qualijk^, edog
als men agtinge geefi op het Zaad of Betten , foo moet men het
onder 't geßagte van Chriftoffels-kruid [teilen, want het is een
eenz.ad.ig Beße-dragend gewas.
Het wert van den Ed. Heer Profeffor P. Hermans geh et en,
BrandendMorelands Hanevoet swyße Chrißtojjels-kruitmet fiyve
bladeren, welke benaminge ons feer wel aanßaat»
Soo lange defe-Plante nog jongen teder was, bragtzy Bioemen voort, die uit vyf bladeren beßonden , maar ouder geworden zynde, bevinden wy desfelfs Bioemen uit veelbloembladeren \e famen gefielt te zjjn, en zyn ons defelve in een getal
van fieHicn en meer in eenebloem voorgekomen.
De onderjte bladeren, die uit de Wortelen voortkomen, ßjn
y der in drie party en verdeeld , rußende op voetjens, die geveurd, toy, en eenjpanne lang, ook^wellanger zjjn.
Ider verdeelinge defer Bladeren ( L o b i ) beftaat uit 2,3,4,
ja vyf particulière Bladeren , na dat de aar de, daar 't gewàs
ingroeit, geconditioneert is.
De rijpe en verfche Zaden, (of liever de Bezje'n ) gekauwt
zynde, geven eerfi een foetagtige (maak^van haar, maar kort
daar aan byten ßy de tonge wel ßcherpelijk^

CAR

C A
ALCEA CARPINI F O L I O
AMERICANA
FRUTESCENS,
FLOSCULÍS LUTEIS, SEMINE
DUPLICI
R O S T R O
DONATO.

E

X radice alba ac fibrofa catiìis emefgit dúos circiter pedes altus > & in varios ramos divifus.

Folia inordinatè difpofita, oblonga $ acuminata , margine ferrata , Carpini foliorum
« m u l a , nonnihil tamen molliora, è quorum finubus feu axillis flores emicant pentapetali , inodori, coloris fubflavi , in quorum medio multa ftamina.

p.

II

IÀMERICAANSCH
KRUYD,
MET

StGNAÀRTS
BL ADEREN

HAAG-BEUKEN
BLOEMEN,
KJGE

,

VAN

GEE LE

en TWEBEliZADEN.

D

E Steel van dit gewas, Uit eenttìittè
zazelige wort elvoortkomende, fehlet
ontrent twe voeten hoog op , fig in veele
takken verdeelende.
De b laderen * dewelke geen gezette ordre
en homen te ob ferver en in haar voortkomen§
fijn langWerpig > Jpits toelopende, aan de
kanten gefchaari, en die van de Haag-beuken gelijkende, hoewel wat fagter ; uit defe
hare oxelen komen vyfb laderige Bioemen
te voorßhyn bleek geel van couleur , en
feukloos-, uit Belkers midden vele bloem-draden voortkomen.
De Bioemen verwelkt zynde $ vertonen
haar de Zaden, dewelke hoekig, en veel by
een inde ronte gerangeertftaan, yder mei
iwe bekjes verßen tynde.
Na dat het Zaad rijp geworden is, zoo
ßetmen zeldendit Gewas te overwinteren.
Tot deßelfs oejfeninge of voortteelinge
werd alleen vereyft genoegfame wärmtet
en fonder die en komt het gewas tot geen volmaaktheid.
Ons komen meer foorien van dit Gewas
voor 5 welkers verßhil in Bladeren ^ Bloe*
men, enZaden beìlaat, diewelligt te onderfcheidenzyn.
y

Hifce evanidis fuecedunt femìna copiofa, orbiculatim difpofita * angulofa, roftris
duobus donata.
Semine perfe&am matUritatem adepto,
perit utplurimum pianta

Cultura haud crit difficilis, modo (ufficienti calore foveatur, quo denegato ^ perfeftionem non attingit.
Plures hujus piantai fpccies occurrunt*
quarum differentia confiftit in foliis, fioribus , ut Se feminibus, quarum di feretio non
eft difficilis.

OBSEIl V A T I O N E S . C
Ifthacc herba fruticofà eaulem profert ab imo ad fummum ufque ramofum, pilis obfitura, praefertim veri LIS
imam caulis partem.
Folia ad intervalla longiufcula ut plurimum alternatimi
polita , brevioribus pedicellis fulta atroviridia , manfu
mucilaginem remittcntia, quibus ad pediculorum exortum ligulee binae apponuntur.
Foliorum pedicelli, ut & nervi rarioribùs quoque pilis
font prsediti
Flores pentapctaloidei * quinis petalis nonnihil corJatis,
ochreis, ad ungues junólis, conftant.
Stamina multa t
brevia, apiculata, pallefcentia, inoblongiufculo Secrarfiuf4

A ANTE

KENINGEN.

Dit Heeßeragtig gewas brengt een fteel voort, dewelke van
okderen af tot boven toe getaki z.ijhde ^ met hairtjens befet is $
vo ornamentlijkjvan on deren.
De Bladeren fiaafi meerendeels eenfaam, en wat wijt vati
den anderen, donker groen van couleur , ßymeriv in 't kaauwen, en aan de grond der voetjens , dewelke vry kort zjjn $
met twe tongkens befet.
Vit defe voetjens, als mede uit de z.ènutvén der bladeren ,
komen yle hamjens voort.
De Bloem en is niet abfoluji vijfbiaderig, aangeßen alle de
vyf diep gefnede verdeeldheden desfelfs , aan de nagelt Jens vertnigt zyn , en daarom ook± ve»r P e n t a p e t a l o i d c u s e n niet

\

culo ftylo lutcoìo nafcuntur, quorum apices coloris fu nt
crocei.

Floribus marcefcentibus fuccedunt femina in orbem diCpofita, calicis fegmentis tecta, prominence in medio cufpide.
Seminibus per maturitatem a. fe invieem difcedentibus,
expandit fefc calyx, relicto ftylo nutritivo, quibuVfeminibus calice exemptjsbini apparent afterifci, quorum unus
& major ad ftyli bafin , alter vero fub ejus apice fitum
habet.

Gemino feminum roftro fubfimt duae alias appendices,
roftra breviora mentientes, inter "quae proceflus (atis exilis, coloris grifei emergit.

VOOY Pentapetalus te houden is: de gefeide vyf
verdeehheden
des Bioems ßjn eenigßnts hartswijs,
okerverwig, en de bloemdraden veelvoudig,
kort, bleek^geel, verfien met kleene faf~
fraanverwige
booftjens : defe komen voort uit een dthagtige
Bloem-ftijl,
die geelagtig van couleur is.
1)e Zaden, die deplaatfi der Bioemen innemen , ßjn in de
ronte gerangeert, engedekt van de veydeelde Bloem-kelkj defe
Zaden eindigentefamen boven in een [eherne punte.
Wanneer de Zaden wegens hare rypigheid van den anderen
Blcem-k^-Ky^ '•*V,erkomen te wijf^en^ foo verbreitßgde'
latende alfoo de voetfel toebrengende Bloem-ßyl,
wanneer men
als dan de Zaden uit de Bloem-kelkjkomt te nemen , foo vertonen haar twe fierretjens, waar ran d'eene, die de grootslt
is, gevondenword
aandegrond desBloem-ßijls,
d'andere ander de toppe van defelve.
Onder beide de bekxkens der Zaden fiaan nog twe ändert
aanhattgfelkens , ver beeidende twe bekxkens , die korter zjjn
als de voorgemelde , tußehen dewelke nog een kleen uitßeek^
felken voortkomt, veelkUender zynde als de voorgaande , zynde
grauw-couleftrig.
EEN

P«.

/

is)

III

G A P .
C H R Y S A N T H E M U M ÀMERICANUM CAULE A L A T O , FLOR E APHYLLO, GLOBOSO*

JIMERIC
WIGE

AANSCHE

ORAN?E-VER-

GANSEBLOEMEN,

MET

GEVLEUGELDE

AURANTIO, F O L I I S

STEELEN,

BOLWSE,

BACCHARIDIS.

en

BLADERBLOEMEN.

LOOSE
i

E

Radice alba, fibrata, caiilis emicat
fefquifpitharriarh longus , non raro
quoque altior, rubicundus.

D

E Steel komt voort uit een wittevefiligewortel, anderhalvefipan langt
ook fehlet hy wel hooger op enisroot van
couleur.
Folia atrovirentia ^ nullis pediculis fulta,
De Bladeren zijn donker groen , o?ncaulem arnplexantur fiiis appendicibus fo- vangende de
fleelmetharegebladerdeaanliaceis ceu alis, unde folia dicuntur alata, hang/eis, gelijk als vleugels^ waarom ook
alternatim quoque polita funt , tres digi- de bladeren de name dragen van gevleu-*
to* tranfverfos lata y fex autem longa, gelde Bladeren ; defelve zijn fes vinger en.
margine nonnihil crenata, ad bafin angu- hreet lang \ drie breet , fonder voetjens
fta, cxtremo acuminata.
haar aan de fleng vafl mähende, ook een
weinigsken gefihaart , final aan haar beging en fiits toelopende.
Ranìulorum fummìtatibus infident floiAan het uyterße der fleelen fitten de
res inodori, fingulares, globofi , coloris Bioemen eenfiaam, boUrond lOranje-verwigj
aurantii j quibus evanidis fuccedunt femi- en fonder eenige renk \ na defe volgender
na plana > cordiformia.
platte en hartswijfi Zaden.
iEftate floret , qua exeunte femen ad
Het bloied in de Zomer, ivaar na, in V
uitgaan des zomers, de Zaden volkomelijk
perfe&am maturitatem perducitur,
rijp worden.
Curaffavix alumna eft , inde ad nos
Het is oor/pronklijk uit het Eyland Cutranflatum eft femen.
racao , van waar het Zaad tot ons overgebracht is.
Cum cura noftrà hyemen fuftinuerit, inWanneer dit Gewas door goede befirginge ' 5 Winters komt over te blyven , fbo
eunte Vere denuò pullulat.
fichiet het in V Voorjaar weder uit.
Quem habeat ufum me latet, cui turam
Het gebruyk is my onbekent, echter niet
tamen meretur propter florum amaenita- te min fi is defelve, om de aangenaamheid
tem.
des Bioems, de oejfeninge waardig.
OBSER V ATIONES.
Hsec Pianta Americana * fecundum noflxam fentent i a m , Gaìendulis cft annumeranda , idque non folum
propter foliorum difpofitionem , quse eodem fere ritu
cum Calendula noftrate appendicibus fuis caules arnplexantur , verùm etiam ob petalorum ( potius rlofculorum
niarginalium) 8e feminum analogiam.
Flores non funt aphylli, fed vero difeoidei radiati *

y

AANTEKENINGEN.
'Defe Americaanfche ^Plante moet (onfis dunhens) gerekent
werden onder de (Jouts-bloemen , niet alleen wegens de fchikkinge der Bladeren, dewelke by na op defelve manier de Steeden omvatten, gelijk^die van onfe Cjouts-bloemen , endatmet
hare aanhangßh,
maar ook, om de overeenkomfie der BloemBladeren, (Uever rand Bioemikens) en Zaden.
De Bioemen en zijn niet bladaloos,
maar bnndelwijs by

G

herum

nerum pétala marguialía (potius ñoCcuM marginales)
íünt plana, exigua, brevia, non frontata, fulcata, é quorum unguibus ftylus emergit albidus, extremo bifidus,
& cornuum inflar reflexus; interiora yero pétala (aut
flofculi interiores) íunt tubuloíli, ftellae modo in quatuor , quinqué , & non raro quoque in íex lacinias in
extremo partita, é quorum medio ftylus exfurgit cxtrc*
rao biíecatus, 8c in thecula aurei colorís abfcqnditus;
Videfoannexam figurara Arterifco notatam.

een gevoegt (difcoidei) met rsnte-m lopende Bloem-Bladeren
(radiati) , dewelke kken, plat, kort, gcveurt, en niet gevoorhoofd zjjn (frontata) dat is , niet fcherp of puntig am
haar ttyterfle s uit defe hare TS^ageltjens komt een ißloemfljltje
voort, 't welkjwit, aan 't ejnde in tween gefcheiden enhs*
renstvijfi omgekromt is s de binnenfte en bundelwijfi BloembUderkens (of Itever de inwendige Bioemskens) ßjn buyswijs
en in vier, vijf, ookjwelin fes fnippelingen aan haar ttitcjndegefiieden 'fierretjens wijfe, uit het midden der felver vertoind
ßg een Blocmflijl, die aan 't ejnde ook^in twegefyoftwen is
defilve verbergt ßg in een gom-geel kokertjen , befiet de Fig.
met een ßerretje aangewefen.
7)e Bloem-kelkjs in veel deelen verdeeld , en wat rttygaehtig.
De Zaden hebben eenige overeenkomfie met de platte Za~
den van de Africaanfche Gouts-bloemen, welkers Bloem~bladeren van binnen wit vm büßen viqlet~coulettri£, en cn*>
t

?

y

Calyx multifldus, nonnihíi hirfutus.
Semina non difíimília femíníbus plañís Calendulas Afrícame flore intus albo, forjs violáceo, íimplici.
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L AT I F OLI A
FLOR1BUS

IV.

ÉRÉÉT-BLADERIGE
, REGT-0<P~
STA ANDE
^MÉRICAANSCHE
PORCÉLÉVNE, MET
WITTE
BLOEMEN.

ER EG T A
A L BIS.

Parad. Èat.

I

Nter Portulaca peregrina fpecìes nobis
quoque ex America iñhxc eft transmitía,
£ui radix alba , fibrofa.

O

Nder de vreemde foorten van Porce&
leyne , is ons ook defe uit tAmericá
toegefonden, Wiens wort el wit en %a%e*
lig is.
Gaulis re&us, pedeni , non rafò quoDe ßeel, een, ook ánderhalve voet hoog
que fesquipedem al tus, coloris herbacei, opfihietende> is groen i rond i alfints van
teres 5 ab imo ad fummum ufque foliofus, onderen tot hoven toe met bladeren ver*
íplendens glaber, fumma parte in ramos fien i glat > blinkend i en hoven aan in tak*
diípefcitur.
ken verdeeld.
Folia palmum transverfum longa craffa
De bladeren * dewelke een handbreei
fuccofa 5 hilari virore perfufa, ex angufto lang > ook dik faprijk > blygroen van verprincipio in iubrotundum apicem dilatata we, final aan haar grond \ en rond ook
& nonnihil cordata 3 nervo intigni donan- welhartswijs toelopen > zijn verfienvan een
?

?

%

3

5

5

tur.
Sapor aqueus acido-aufterus cum adftriäione notabili permixtus.
Rami faftigiantur in flores niveos pentapétalos , è quorum umbilico ftamina
emkant varia*
5

5

Fíoribus , qui Menfe Julio perficitint u r , evanidis, fuccedünt vafcula feminalia ítibrotunda 5 & mucronata quae per
maturitatem transverfim, feu horizontalster erupta , copiofum effiindunt fernen ,
quod calore multo, & folo húmido indiget, quibus denegatis nullum producit fernen , &fieplanta fit fterilis.
5

Annotína eft herba, quae è femine procíduo quotannis prolicienda, atit refemi*
nanda.
Vires dignofeere ex fapore baud eft
difficile 5 uíus autem mihi ignotus.

O B S E R V A T I O K ES.
F o l i a qusedam, ortu prima, cordataexiftunt,csfctcris
ut plurimum apice rotundo, aut acuminato prsfeditìs. «•

kloeke zenue.

De fmaak is wateragtig met een am*
pere t^famentrekkinge vermengt.
<Aan de eynden der takxkens vertoonen
haar de Bkernen, dewelke vijfbladerig en
WÍP zijn , hebbende verfcheyde bloem-dra*
den j die uit de navelvoortkomen.
tAls de Bioemen dewelke in Julio te
voorfchijn komeñ *. verdroogt zijn, komen
rondagtige engepunte zaathuyskens in haré
plaatjen , dewelke rijp geworden zijndej
dwers van den anderen gaan, en veetzaats
uitflorten 5 Tot voortteelinge heeft dit Zaat
groóte wärmte, en een vogtige grond van
noden en fonder die en komt het Gewas tot
geen perfeBie.
5

5

9

Het is een eenjarig Gewas, V welk al-

le faar van *t gevalle, ofgefayde zaadweder aangeteelt moet werden.
De kragten fijn uit de finaak Wel af té
fiemen maar het gebruyk is my egter m*
bekent.
5

cAAÑTÉKÉÑlÑGEN.
Sommige der eerñ voortkofnende bladeren , ßjn hartswijs i
de refie mserendeels itoor rond, ookjvelJptts toelopend.
D
Calix

/

I
' Caìix binis foliolis herbaceis, anguftis, acuminatis,
conilat,non ut in noftrate Portulaca, capfulam feminalem
'in totum obvolvens, fed vero minimam tantum ejus
partem.
Stamina la&ea
ditata.

9

dena

s

plurave , capitulis luteis di-

Stylus, rudimento conceptaculi fèmjnalis infiftens,
niveus, cujus apex tripartitus.

Het Bloem-kelkjc befta&t uit twe kleene groene bladerkem
âewelke /mal, en fcherp toelopend zjynde, hetgeheele zjiau
huysken niet en omvangen , gelijh^men in onfe Inlandfche
Porceîeyne befpeurt, maar alleen een k[een gedeelte van de»
[elve.
i
Ider Bloem heeft tien, oohjivelmeer,
witte Bloem-draden, dewelke van geele hooftjens aan haar mterfle verpen
zjjn.
De Bloem-ftijl doet ftg op in't midden van het aankomend
z.aathuysken, en u defe wit van couleur, cft aan V eynde in
drien gefiheiden.
%
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PORTULACA CURASSAVICA
ANGUSTO, LONGO, LUGIDOQUE FOLIO, PROCUMBENS,
FLORIBUS

RUBRIS.

Tar. Bat. Trod.

P.

V,

ÌAMÉRICAANSCHE
MET

SMALLE,

KENDE
NE

PORCÉLÉYÑÉ
LANGE,

B LAD ER EN
D ERLEGGE

RANKXKENS,

BLIN,

MET

N D E
en

RODÉ

BLOEMEN.
X f ädicibus fibrofis, alblcantibus j rämuli prodcunt nitentes, nonnihil pilofi, foliolis crebris, ab imo ad fummurii
üfque amiäi, partim ereöi, partim humi
ftrati.
Folia oblonga, angüfta, fucci piena *
fplendentia , incondita * faturatè viridia,
craila, mucronata , & guftu aquofo fubauftero non fine adftri&ione, pradita.

E

,Éfe Plante heeft witte * vejeligé $
wortelen, en gladde blinkende flee*
len, dewelke ten deele regt opflaan j ten
deele längs de aarde leggen * bezet met
eenige hayragtigheid*
De bladeren flaan onordentlijk » lang
van maak/ely ook final <> voorßitSj dik+
foppig i blinkende > bruyn-groen van couleur i wateragtig van finaak , rnet een
wey mg Juerigheid enffementrekkinge vermengt.

Flores, ex cauliculorum càcumine * ut
& foliorum alis emicant, fingùlares, non
raro quoque plures fimul junóti, pentapetali, Anagallidis fimiles , pulchri, atque
purpurei , quibus emarcidis , fuccedunt
pericarpia $ quae ad perfeSam maturitatem perdufta, horizontaliter fpontetumpuntur, femenque effundunt pufillum, fubfufcum. E x femine deciduo ineunte xftate
denuò regerminat $ & fic propagatur pianta ifth&c.

De Bioemen komen uit de toppen der
fieeltjens, als mede uit de oxelen der Made*
ren voort , wuar van fommige eenfaam
ßjn in haar voortkomen, andere in tegendeel veelvóüdig ; en ßjn defe vyfbladigi
fchoon i en pur per root van verwe , gelijk
die van de GuycheUheyl> (Anagallis) Na
de Ehernen- volgen de zaathuyskens, dewelke volkomen rijp geworden zijnde, kirnwi/V(Horizontaliter)^ overdwers vanfelfs
opengaan , waar door het zaad, V welk
kleen en bruynagtig zijnde, op d? aarde komt
te vallen, en in V begin des Somers weder
uit fpruit.

Virtute dotata eft refrigef ant e > noftratis Portulacx virtutibus haud inferior.

V Is verkoelend * en niei min kragtig %
als onfe Porceleyn.
De gehörte piaatze , en cultiveringe
van deje, komt overeen met de voorgaan*
de, en moet in glafe-kaßen , met kaghels
verjien zynde, uitgebroeit werden.
Het bloeyt in de Somerßhe maanden.
Breynius heeft dit Gewas infijnTrod.i*

Gaudet cum prxcedente iisdem natalibus atque cultura, indigetque foculorum
fubterraneorum Vaporariis.
Floret Menfibus acftivis.
Audit apud Breynium Prod, 2, Tortti-

laca ^Americana procumbens longo kvique genoemt Portulaca Americana procumbens
E
folio

(io)
folio glauco] flore purpureo putero^ Ana- longo laevique folio glauco, flore purpureo pulchro, Anagallidis, dat / 5 , kruy*
liais.
pende Americaanfihe Vorceleyne met een
lang, glad j ligi Haiigroen Mad, en ßhoone
purp ere, Guychel-heylgelijkende Bioemen.
5

AANTEK

OBSERVATIONEN
Gaules quos hine inde fparfos fundir,, admodum fragiles exiilunt, ramofi 6c lasves.
Florum pétala exigua , fubrotunda , nonnihil mucronata.
Stamina numerofa , brevia , apicibus luteis inífruft^
Stylus brevis, purpureus, ad extremum in quatuor
partes reflexasdiviius.
Flores ut ßc capfulas feminales ambit lanugo multa
alba, mollis.
Floribus fuccedunt vaicula ièminalia rotunda, quorum partem fuperiorem ambit flqs emarçidus, opercuii fuperioris vicem fupplens, quô ablatô, verum conceptaculum feminale apparet rotundum, lucidum ,
Milii Indici aut fru&us Lentifcini magnitudine, per
maturitatem horizontaliter in duas partes rumpens ; è
cujus fundo ftyli emergunt quiñi nutritivi, cornuum
cervinorum inflar ramofi, quibus femina pulla, minir
m a , fplendentia, coherent, fuperiicie granulosagau*
dentia.
?

Fqlia fuccofà Se amara» manfu mucilaginera rcmit?
tcntia.
A n , quantumvis genere, viribus quoque cum Portulaca n o t a t e conveniat AfHrmarp prop;er amante?
dinem, nonauiim?
9

ENINGEN

De fieeltjens, die dit Qewtfs hier en daar verjpreyt, ßjn
feerbroos, glad, en getakt.
De Bloem-bladeren ßjn kleen en bynarond, uithetmidden een puntje voortbrengende,
ZJt het midden der Bioemen doen haar veele bloemdraden
(flamina) op s defeßjn kort, en verßen van geeletopjes am
hare uitejnden.
De Bloem-flijl (ftylus) is kort, purpuragtig van couleur,
№ aan het uiteyndc in vier omgeßage deeltjens verdeeld.
%ontom deBioemen en Zaaähuyskens, vertoondßgveele
witte, fagte, Catoenwijfe Dons.
T{a de Bioemen volgen ronde Zaadhßyskens, welkersujtterfie omvangen word van het verdroogde Bloemtje ^verßrekr
kende tot een notwendig dekfil van 't Zaadhuyskens bovenße
gedeelte : Dit weg genomen zjynde , vertoond ßg 't wäre
Zaadhujske , rond , blinkend , in groote met het OoßIndifche Cjiers, cf vrugtjens van den tJWaUic-Bocm. overeenkomende , 't welkjrijp geworden zjynde , over dwers in
twedeelen ßg homt te verdeelen, en komen uit dejfelfs grond
vyf voetfil toebrengendeßijhjens, ^ewelke getafa zjyn, op de
wijfe van Hartehoornen, waar aan de veelvoudige zaatjens
vafi ßtten, dewelke van büßen korrelswijs oneffen, [wart,
blinkend, en feer kken zyn.
De Bladeren defis Gewas, ßjn ßaprijkj en gekgHwt zyn*
de, bitter enßymerigvan fmaak.
ffoeweldit Gewas, in opßgte van haar geßägte * met onfi
^Porceleyn overeenkomt, foo en derf ikjgter niet verfekeren
oj het in kragten 'tfilvegelij\is en dat wegensde bitterefmaa^
%
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C A P .
B LATTARI A CEYLANICA
FLORE AMPLO, COCCÍNEO.

Cat. Hort.

Med.Amß.

e

JEc Planta Belgicè non inepte Voca*

tur Mottekruyd van Ceylon , met
groóte Schaarlake-verwige Ehernen.
Plantis accenfetur bicapiularibus.
Radix ei alba , multis fibris capillata,
graveolens.
Caulis anguloius, duos circiter pedes
altu^, circa imum ramofus.
Folia, ad caules inordinate difpofita ,
atrovirentia , l o n g a , acuminata, conge*
nerum Blattariaruitì foliis fimilia , anguftiora tarnen , breviora , ferrata, & ad
bafin profunde fe£b : Circa foliorum
axillas duo iitplurimum folióla emergunté

Sìnguli Flores, in fummo caule inter
folia prodeuntes, pediculo innituntur longiori, funtque pentapetali, inodori ^quorum petala ad ungues connata, inter qux
ftamina quina concoloria emicant.

Ubi vafeula feminalia perianthio teña
incrementum fumunt & tumefiunt, decidunt flores.
Vafculis feminalibus per maturitatem
dehifeentibus efFunditur iemen fubrotundum, fufeum, cufpìde exiguo prominulo
donatum.
Propter flortim amaenitatem è Blattaria*
rum familia prarogativam tulit ifthaec,
quantumvis manibus trita gravem fpiret
odoremProdi.it nobis femine à Nauclero quodam
allato, Anno M D C LXXXV* lub no-

VI
CEYLONS M 0 TT E K R UVD, MET
GROÓTE
EN
SCHAARLAKE*
VERWIGE
BLOEMEN.

D

lt Gewas en werd niet ongevoeglijk
Jtfottekruydvan Ceylon, metgroote
Schaarlake-verwige Bioemen, gebeten.
Het word geßeld onder die Gewaffen*
welkers Zaadhuyskens dubbelt zijn,
Het heeft een wortel,
diewitenßvaarriekend is, waar uit veele zazelingen voortkomen.
De Bloem-fieng is hoehig > ontrend twe
voeten hoog <> en van onder engetakt.
De Haderen fijn lang^ ßpits toelopendy
en fonder ordre aan de jleelen gehegt i donkergroen van couleur > de medefoorten van
3fottekruyds-bladeren gelijkendei hoewel
ßnalder > korter, geßhaart, en aanhare
rond diep gefneden: Ontrend de oxelen der
laderen doenhaar meefi twekleene bladerkens op.
Ider Bloem komt voort uit een lang
bloem-ßeeltje, en dat uit het opperße des
ßengs $ dejelve fijn reukloos , en uit vyf
blöderen, die aandebloem-nageltjens vereenigt zijn, teßamengeßeld, tuffchen defe
hebben hare plaatfen vyf bloem-draden,
eencouleurig met de Bloem.
Wanneer de Zaadhuyskensmet
hare
bloeyty-kokertjens gedekt zijnde, komen te
ßveilen en groter te werden, foo vallen de
Bioemen af
Defe Zaadhuyskens, wegens hare rypigheid opengaande, foo ßorten ß een kleen
bruyn rondagtig zaad uit, V welk een kleen
uitpuilendpuntjen heeft.
Hoewel defe Plante ßwaar vanreuk is;
ßoo iß evenwel datße wegens de cierlijkheid
harer Bioemen V voorregt heeft, en onder
alle ßorten van JHottekruyduitmunt.
Wy hebben het uit Zaad opgekregen
V welk ons door een ßeker Schipper mede

f

y

F

mine

(
mine Campanula rubra Ceylanenjis \ Anno
proximo infequente terra commifi , floruit que Menfe Junio, & fub initium Ofiobris femen ad perfe&arn maturitatem pervenir
Exc pianta annua eft, frigorisque impatientiffimrf, ideoque in ciftis vitratis diligenter enutrienda , foló bene ftercorato.
Vires me latent, folummodo in Botanophilorum gratiam, totam, quanta eft,
hie deliniandam curavi

OBSERVATIONES.
Tantam habet Analogiam hxc Pianta cum Blattaria,
u t prima fronte vifa , faciliimè impofuerit intuentibus.
Seminibus vero bene perfpe&is, luce meridiana clarius conftat, Alceis effe accenfendam ; Quapropter Bqtanicorum D u c i , & plantarum Indagatori Sagaciffimo
JacoboBreynio, tAlce<à Indica,
JRlattarU phosmeeo, audit.

Incido hafiato folio, florq

gebragt is in V Jaav
en dat onder de
benaminge van Rode Ceylonfche Klokjens:
''tv olgende $aar heb ik hetgefayt, enopgekomen zijnde , heeft hei gebloeit in de
JHaand van Juny, en h het Zaad in V hegin van Off ober rijp geworden.
*t Is een eenjarig Gewas, en kan gants
geen koude verdragen , yieshalven het in
glaßkajfen neerßelijk waargenomen, en in
welgemeße aarde uitgebroeit moet werden.
De kragten zijn my onbehend, alleenlijk
heb ik tot voldoeninge der liefhebhers, .7 feU
ve fiogroot, ßls het gewaßen is laten uit*
tekenen.
?

iA<ANTE

^ENINGEN.

liefe Plante heeft foo groot een overeenkomfie met hft
tJWottekruyd,
dat het in de eerfie offlag der oogen, iemand
feer ligt komt te bedriegen.
JEdog de Zaden wel beßen zi/nde, blijkt het middag klaar,
dat dit Gewas tot het Signaards-kruit behoort i Weshalvenhet
by den voortrejfelijken onderfoeker en hender der Cjewaffen Jacob Breyne de name draagt van Indiaans Signaards-kruid ,

met heldere fpieswijfe Bladeren, en R o o d Schaarlakc?
yerwige Mottekruids Bioemen.

CAP*

(i3

C

A

VII.

P.

LINARIA LUSITANICA
PROCUMBENS, P O L Y G O N I
F O L I O , FLORE PALLIDOC i E R U L E O , RICTU
LUTEO.

WRTUGAALS
WILT VLASKRUIÛ
MET NEDERLEGGENDE
STEELEN,BLEEl<cBLAUWE
BLOEMEN.enGEELE
OPGESTERDE
MONDEKENS.

Cat. Hort. Med. Amfl.
'Adices fibrofas & tenues demittit, è
quibus cauliculi exeunt, qui partim
humi procumbnnt , partim , ut fefe crigant , vicinas plantas arripiunt.

Folia exilia , incondita , glauca, oblonga, mucronata, Polygoni non diffimilia,
Flores pedicellis tenuibus nixi, monopetali difformes, facie florum Linariae Vulgaris œmuli , fubœrulei, ri£hi luteo prediti.
Hifce fuccedunt vafcula feminalia , in
bina loculamenta divifa , in. quibus femina minutiffima , quibus prolatis interït
pianta.

Nullius eft ufiis in Medicina, decoris
tantum gratia in Hortis colitur.
Prodiit nobis folo Lufitanico cum aliis
plantis advc&o.

It de wortelen defes Gewas , dewelke dun en zazelig zyn, homen
ßeeltjens voort, die ten deele op V aardrijk /eggen , ende ten deele de naafl byflaande gewafjen aangrijpen, om haar aU
foo op te regten.
De Haderen ßjn kleen, en flaan fonder
ordre j grauw-groen van verwe , lang"
werpig, puntig, en die van Verkens-gras
niet ongelijk.
De Bioemen op dünne ßeeltjens rußende , ßjn eenbladerig mismaakt, die van het
gerneene Wilt-vlas gelijk, bleek-blatw van
couleur-ihebbende eengeele opgefperde mond.
Na defe Bioemen homen de Zaadhuyskens te volgen , dewelke in twee deelen
open gaan , waar in het Zaad , V welk
feer kleen is , verborgen leyt , en dat
rijp geworden zijnde , vergaat de Plante.
T en heeft geen gebruyk in de Medicijne, maar werd om desfelfs cierlijkheid
in de Hoven gecultiveert.
Wy hebben dit Gewas opgekregen uit
Tortugaalßhe aar de, waar in eenige Ge~
wa/Jen overgekomen waren.
7

<A<ANTEK^EN

OBSERVATIONES,
Unico tantum anno decoravit Hortum Amftelodamenfem ifthsec herba, codemque quo floruit & luxuriavit, pcriit anno.
Cauliculos produxit plurimos , tenucs, & ramofos,
fesquipedales adeòque foliofos, ut fubjectum folum latè opacaret.

INGEN.

tJtyCet dit Kruyd is dsn zAmfterdamfchen
tJfyCedicijnHof niet Unger als maar een faar verciert geweefi , en is
't felve faar, na dat het weelderig gebloeyt had , verdweenen.
Het bragt feer vcel dünne, en getaute fieelen voort , anderhalve voet lang zjjnde , dewelke foo bladerrijk^ waren
dat het ondergelegen aardrijk^ daar doer als
verdajñerd
9

ward.
G

Folia

Folia quidem craffa, áft fragílifííma , glabra, pedicellis minutiífimis fulta.
Flores ex herbaceis calicibus quinquepartitis prodeuntes, alternatim 6c ungulares poíiti , pedicellis femuncialibus innítebantur , horum nonnulli ex alis foliorum emícabant, aliivero non.

waren wel dilzj) edog feer broos glad, 6tl
cp feer kleene ßeeltjens rusiende.
De Bioemen, uit groene, en in vjf verdeelde kelkxkgM
veortkomende , ßonden eenfaam , op ßeeltjens die een halve
dujm lang waren, waar van datter fommige uit de oxelen
der bladeren huren oorjpronk^ namen , andere in tegendeel
km ten defelve.
t

\

GAP»

(i5)

C A P .
CONVOLVULUS AMERICANOS PILOSUS, F L O R E L U T E O ,
UMBONE PURPUREO.

Vili.
HAYRIGE
<AMERICAANSCHE
WINDE,
JMETEEN
GEELE
BLOEM,
en
TURTUR-VERWIGE
SCHILD.

e Worte! van dit Gewas, zazelagtig
zijnde, brengt fleelen voort <> die een
ßhrijfpen dik zijn, welkers bovenfle gedeeU
te in verßheyde lang-ronde, buygzame >
hayrige, en rosagtige rankxkens verdeeld
zijnde, längs de aarde verjpreid leggen.
De bladeren fijn ßnder gefette ordre
Folia incondita pediculis longiufculis innixa, cordiformia, circum oras 3equalia,acu- aan de rankxkens gevoegt, van figure
minata , tres digitos transverfos longa, hartswijs, ongeßhaart, puntig, drie vin-*
duasautem lata, dilute vireicentia, fapo- gerbreet lang, en twe breet, ligt groen*>
eenigßnts zoutagtig van ßnaak fleunende
fis fubialfi.
op langagtige voetjens.
De Bioemen, in de Maand van Juny nit
Flores , Menfe Junio ex alis foliorum
prodeuntes , pediculis proceris pilofis fili- de oxelen der bladeren te voorßhijn körnent i , monopetali flint,' nonnihil odori, co* de , fitten op lange en hayrige voetjens ,en
loris lutei, umbone pulchrò , purpureo, ßjn eenbladerig, eenigßnts riekende, geel
ante meridiem quidem explicati , rariffi- van couleur , uitgefondert de ßhild , de-*
mè vero tempore pomeridiano eos expli- welke ßhoon purpur-verwig is, ß enduuren niet langer als eenen dag, en werden
cates ofFendes.
ßeer ßelden bevonden na de middag ontfloten tezijn.
Hier na volgen de Zaadhuyskens, deSuccedunt vafcula feminalià teretia ,
quorum unumquodque tribus gaudet fe- welke lang-roml zijn, waar van yder drie
minibus, angularibus , per maturitatem zaden in Jig komt te onthouden , dewelke
fufcis , quam Menfe Augufto nancifeun- hoekig^ en in^Augußo rijp geworden zijnde, bruyn van couleur zijn.
tur.
Dit teder Gewas moet in deße Landen
ìiìhxc pianta tenella hifee oris magno
door groote wärmte voortgebragt werden.
calore enutrienda.
^America is desfelfs natuurlijke groeiAmericx alumna eft, unde femen ad nos
plaats, van waar ons het Zaad toegeßuurt
transmiffum Anno M D C X C .
isinHjaar
1690.

E

radice fibrofa caules prodeunt calamum fcriptorium craffi , qui fumma
parte in varia teretia, obfequiofa, pilofa ,
rufefcentia farmenta, humi Arata, divaricante.

7

OBSER V ATIONES.
Viticulae tenuiffimts , numerolse, ex caulc digitalis
longitudinis prodeuntes, proximis ridicis fefe circumvolvunt.
,
Folia manfu mueilaginememittentia, alternatim pofita , viticulas veftientia , pediculis femidigitalibus 6c
longioribus, fulcatis, ipfis viticulis non rare craffiori-

A ANTE

KENINGEN,

De rankxkens ßjn veelvoudig en dun , voortkomende tili
een moerfieel , dewelke een vinger lang is s klimmende tegens de byftaande rijßn en takten van Bornen op.
"De bladeren, die de ranken bekkden , gelzauwt sjjnde ^
geven een ßijmerigheid van haar s defelveflennen opgeveurdc
voetjens ^ die een kalve vinger lang zjjn , ook^wel langer
9

H

bus

-fi

(16)

bus innituntur, qui pedícuíi ut & nervi per folia difibminati, pilis rarioribus obliti funt.
Flores calathoidei, non multum abiimiles floribus
Scammonea? Syriaca? , a d genicula è foliorum axillis
exeunt Angulares , bini , & plures in eodem petiolo
feti furculo communi, pentanguli, unico petalo confiantes* quod antequam fefe aperiat itaimplicatumeit,
ut quina videantur pétala : Prseter di&um pediculum
communem duos tresve flores fuftinentem , quisque
fiosculus peculiari nititur petiolo , uncialis longitudin i s , communi è quo oritur non raro craííiori.

in dikte de ranken niet felden overtreffende, bezjt metjlfi dande hayrijens, waar mede ook^dezjnuen diedoor de Haderen
loopen, begaaft zSyn.
De Uloemen fijn korjs- of klokjens-wijfe , en die van de
Syrifche Scammonea niet feer ongelijk^, defelve komen uit de
knietjens of oxelen der bladeren te voorfchijn, en dat eenfaam
fimtijds gepaart, ookjvelmeer by malkanderen, uit een en *tftlvegemeenefteeltjen s defeBloemen fijn vyfhoekjg , befiaande uit
eeneenig Bloem-blad 't welkjvoor hetontfiuitenfoodanigisgevouwen, dat de Bloem uit vyf Bloem-bladerenfchijnt gecompo*
neert te z.ijn: behalven degefeydegemeene Bloem-fleel^àewclkc z.
2. Bkernen kernt te onderfieunen, fio ifi daty der Bloem nog een
by fonder fleeltjen heeft 't welk^ uit de ge mene voortgekomen
zjjnde , fomtijds dik^er ah de gemene felfs, en fijn defe byfiondere Bloemfieeltjens een duymlang.
De Bloem-draden fijn wit uitgefonderd aan haargrond,
alwaarfy paersverwigzyn, en fijn defe Bloem-draden vyf ìnge-r
tale, verfien van lange wittekopjcns : 'Defe Bloem-draden,
in de holte der Bioemen verborgen zynde , nemen hären oorfpronk^ uit het onderfie der Bloem-fchilden, met eenige hayrtjens
verfien zjjnde.
De Bloem-fiijl is wit , en gefeten boven op het beginfel
van 't endergelegene Zaadhuysken > Wiens hooftjen wit en vratagtig is.
Het Zaadhuysken ten deelen befet , en omvangen zynde
van een vyf biaderig kelk^jen is wit, wat rondagtig ^pnntig,
in twe delen opengaande, en verfien van een vlies, 't welk^
het Zaadhuysken in z. delen kpmt te fcheyden ; uit het bovenfie vandit vlies komtwederzyts nogcenvlieskentevoorfchyn,
gelijk^ als een k[een verwerffei, waar onder de topjens der
Zaden gelegen zyn.
Idsr Zaadhuysken onthoud infig z. 3.4. Zaden dewelkte
rijp geworden zynde bruyn van couleur , aan eene ßjde hoekig, en met körte hayrtjens befet zyn.
Wy hebben uit zAfricaans Zaad, *t welk^ons uit Cjuinea
mede gebragt is, een mede foorte van dit Cjewas voortgeteelt
edog in alle deelen kleender, ennietfoo hayrig.
'tHeefi mede eenklokwys Bloemtje vaalgeelvan couleur
met een paerfche fchild verfien.
'Defe fijne Zaden, alsmede deZaadhuyskem komen Leene*
maal over een met de bovengemelde.
Defe is in de 'Beaumondfche Cataloge geheten Leege Afri»
caanfehe of Guineefe Winde , met bladeren die het
fcherpe van fommige pijlen gelijken , met geklokte
vaalgeeleBioemen, en een purpuragtig fchild. Tot nu
tee en is defe niet befchreven.
y
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Staminibus gaudent flores quinis niveis, ad bafin purpurafeentibus, totidemque apicibus longioribus niveis
capitatis: Haec ftamina in floris tubo alte recondita ex
umbone infimo oriuntur, nonnullis pilis rarioribus obfita.
Stylus Candidus , rudimento capfula? feminalis fubjeclas impactus, capitello donatur albo, verrucoso.
Capfula feminalis, calice quinquepartito ex parte ob«,
dufta fubrotunda , mucronata , albicans , bivalvis,
membrana intergerina iriftriìitur , cujus pars fuperior
in utroque latere rudimentum fornicis format , fub
quo femmum apices nonnihil conteguntur,

Quadibet capfula , femina continet quatuor , tria,
duove, per maturjtatem fufea , altera facie angulofa,
pilis breviffimis hirta.
E x feminibus Africanis, ex Guinea allatis nata nobis
pianta huic fimilis, fed omni parte minor , minufque
pilofa.
Flos illi quoque campanulatus, obfoletè luteus , 6c
umbone purpuralcente prseditus.
Semina ut ßcillorum conceptacula cum jamdefcripta
piane con veniunt.
In Catalogo Beaumontiano audit hxc Convolvulus Africanm, five Cjuineenfis pumilis fagitta foliìs flore campanulato qbfoleù luteo, fundo purpurafeente. N . D .

y
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C A P .
RICINUS

AMERICANUS

PERENNIS FLOR1BUS PURPURÉIS

AMERICAANSCHE
MET

Adìce fuftinetur alba, mùltis fibris capillatà.
Caudex,ob foliorum defluxorum veftigia, quafi articulatus, in tripedalem &
majorem proceritatem àdolcfcic > digiti
craffitie , cortice grifeo amiihis ; hujus
faftigium, foliis in quinqué lacinias admodum profundas divifis , ornatur , magnitudine & facie Viti Virginianx quinquefolio accedentibus, fubftantià autem miìius folidis , & hiliariore virore perfufis,
pediculis longioribus infidentibus,qui juxta
foliorum bafin in quinos ñervos divaricati fingulas foliorum lacinias tranfeunt.
5

BLOEJMEN

j

VAN

LUYSKRUYD.

V

R

%

en BLADEREN

STAPHIDISAGRI&
FOLIIS,

TURPURE

WONDERBÖÖM

D

E Worte/ is zazelrijk eU wit.
De flamme fihijnt in leden verdeeld ie
zijn, wegens de teekenen die van de afgevalle bladerfleelen nablijven, engroeit tot
de hoogte van drie enmeer voeten, fijnde
een vinger dik, en met een grauwefchorjfe
omvangen ; desfelfs toppe is verciert met
bladeren die in vyf feer diepe fnippelingengedeelt zijn , van gedaante en groote
die van de Virginiaanßhe vyfvingerige
Wijngaart vrywatgelijkende ^ hoewelfag*
ter vanfubftantie, en blyergroen van verwe, flaande op lange voetjens , dewelke
aan degrond van V blad in vyf zenuen verdeelt zijnde? in t midden vanyder/nippelinge doorlopen.
Ontrend de toppe van de Stamme komen
de Bloemtjens voort, flennende op hayrige
voetjens, uit vijf ronde , en ligt purpuragtige Bloem-bladeren , met veele dünne
Bloem-draden gecomponeertzijnde; welkers
bloem-nagelen , ( ungues) geel conleurig
zijn.
^Als die Bioemen vergaan , foo volgen dir
driekante en langwerpige vrugtjens , dewelke rijp geworden zijnde, in drie huyskens opengaan, gelijk die van hare mede
foorten, waar van yder een zaatje in flg
onthoud, wiens gedaante overeenkomt met
het zaad van de kleene Wonderboom, en is
omvangen van een grauwe fchorße.
Dit Gewas isvan onsgequeekt uit zaad?
'twelk ons overgefluurt is uit America in
V Jaar 1687. en is nu tot een vierjarig
boomtje geworden > foo teder zijnde , dat
het de minfle koude niet kan verdragen;
Het moet in goede aarde, en in een glafekas gefet werden, omweite groeien.
r

Circa caulis faftigium flores prodeunt
parvi * pediculis piloíis fulti, quinqué ptotalis rotundis dilute purpurafcentibus, ad
ungues vero luteo colore imbutis , pluribusque ftaminibus tenuibus compoflti.

FÍoribus marcefcentibus, fuccedunt fru£tus triquetri , oblongi , qui per maturitatem congenerum more, in tres capfulas fefe aperiunt , quàvis unicum feminis
granum continente, cortice grifeo tectum,
forma Ricini minoris.
5

Semine ex America tranfmiflb enutrita
tiobis eft pianta ifthaec A . M D C Lxxxvi 1.
excrevitque in arbufculam jam quadrimanì,
adeò autem teneram ut ne minimum quidem
frigus perferre poffit , indigetque in vitreo hypocaufto locari > foloque laudabili enutriri.
0

I

Hanc

(i8)
Hanc eandem effe (ut aliqui perhibent)
cum Ricino N o v x Hifpaniae, feu Hucipochotl Huaxacenci Rech. Hift. rerum Nat.
Mexic.lib. 3 . c a p . 2 6 . calculum haud apppno diftin£be enim funt ipecies, ut patet ex iconibus, ut & deferiptionibusutri*
ufque plantx.
?

U t genere » fic quoque viribus convenif:
pum Ricino vulgari minori.

Bat dit, gelijkfimmige voorgeven , deJelve T/ante zoude wefen , dewelke van
Rechius in fijne Hifior. Nat. Jklex. Hb. 3 .
cap. 26. genaamt word Wonderboom van
Nova Hijßania, zulks is tegens mijn gevoelen maar het ßjn verjehelde foorten >
gelijk zulks blykt uit haßr beyderfiguren>
en beßhrijvingen.
Gelijk dit Gewas 1 inopßgtevandesfelfs
geßagie, overeenkomt met de kleene engemeene Wonderboom , alfoo mede iß datfe
met defelve in kragten 00k niet en verfihild?
?

C A P*
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X.

R I C I N U S TITHYMA- (¡¡AMERICA
LODES

AMERICANÜS

ANSCBn,

¿MELXgEVENDE,
BRANDENDE , ra WOLFS-JMELKSCHE
WONDERBOOM,
MET
WITTE
BLOEMEN.

LACTESCENS & URENS,
F L O R I B U S ALBIS.
Tar. Bat. Trod.

Adix ei alba, fucco la&eo, acri turgida.

T P \ E wortel van defe Tlante is wit, en
I J met een witte , fcherpe vogt vervuld.

Caudex in ramos divifus, liratus, duas
uncías craílus, in quinorum pedum proceritatem attollitur, cortice dilutiore virore
perfufo, amiítus & infinitis fpinulis undique obfeflus.
Folia incondita , fpinulis tenuiffimis,
mordacibus & urentibus itidem obfita,
pediculis longioribus fulta , forma Vitis
foliorura fubaemula , in tres , quatuorve
lacinias dirempta , quamm fingulas, margine ferra t x , nervo gaudent fecundum longitudinem protrailo.

De fiamme in tahhen verdeeld , en
eveurt,
is twe duym dik , vyf voeten
oog , en omvangen met een ligt groene
fiborffe, die aljints met ontelbare doom*
tjens befet is.
De biaderai fiaan fonder ordre, enfijn
mede met fieerdunne fiberp fiekende doomtjens verfien, fieunende op lange voetjens,
in gedaante met die van de Wijngaardbladeren eenigfints overeenkomende , fijnde in drie ook in vier deelen gefineden,
waar van yder, aan de kanfen gefihaart
zijnde, een zenue heeft, die na de lengte
is loopende.

R
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De Bloemen in Julio te voorfihijn ho*
mende, fijn fisbladerig, wit van couleur*,
welkers navel befit is met verficheyde bloemdraden.
Na de Bloemen volgen drie zaadhuyfiFloribus marcefcentibus fuccedunt vafcula féminalia tricapfularia, in quibus tria ge (tricapfularia) Zaadbuyskens, waar in
quoque (emina , Ricini vulgaris fimilia, ook drie zaden geplaatjl worden, dewelke
aft minora, extus coloris cinerei , pun- die van de geme ene Wonderboomgelijk, edog
fiulis coloris fpadicei permixta ; Interior kleender , zìjn, en van buy ten asgrauwmedulla candida , fapore acri prxdita , verwig, met caftanie-btuyne vlakjens bequo non folurn tota pianta eft imbuta, fet : de pit defer Zaden is wit, fiherp van
verum etiam urit, pun g i t , doloreque diu- fimaak , waar mede defe geheele Plante
turno minacibus fu is fpinulis afficit tangen- met alleen begaaft is , maar brand en
tiurn manus , chirotfaecis coriaceis quan- fieekt daar en boven in de handen der gene diefe komen aan te raken, fiboon detum vis munitas.
filve met bandfihoenen verfien zijn.
/

Flores Menfe Julio prodeuntes, funt
hexapetali, colore candido, quorum umbilicum ftamina occupant varia.

Pcrennat hxc Pianta fub climate noftro

Onder dit ons hut climaat kan men deli
du-

(»o)
duriore, fernen maturum Sc perfeöumproducens, aft caute à frigore prxfervanda,
utpotè, cui refiftere nequit.
Brafiliae incola eft > vigens quoque in
aliis Americx infulis.

felve overhouden^ tnhrengt ookrijp zaad
voort, edog moetmen deßlve forgvuldig
voor de koude > diefe niet verdragen kan >
beivaren.
Brafil is de gehörte plaatfe van dit
Gewas , ook vind men het wel in andere
tAmericaanßheEylanden.
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CAP»
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A

EUPHORBIUM

P.

CEREI

EFFIGIE i C A U L l ß U S C R A S S I O RIBJJS , SPINIS V A L I D I O R I B U S

CEREUS GELYKENDE
EUPHORBIUM MET DIKKß
STELEN,
eh KLOEKE DOORNEN.
y

A R M A T U M . Breyn. Prod. 2.
Anc libcraliflìmè nobis dono transmifit Nobiliffimus Sc Stren. D . Simon
à ßcaumond , Nobiliffimorum Prxpotentiurn D . Holl. & Weiivriefix Ordinum Secretarais, qui earn ex Africa, p r o p e Z a l é
naäus eft.
E x ejus radice, in varios ramos fub terra brachiata, fuper terrain autem globofa, craíTa, cortice grifeo amifta , caules
prodeunt, Opuntix inftar, aphylli, numeroíl, in orbem difpofiti, ftipati, multanguli , átrovirefcentes , fentibus brevibus, acutis, terram fpeäantibus , ex angulis emergentibus, praediti ; Horum rami
exteriores ad exortum brachium craffi ,
fenfim attenuantur, & fpithamarum duarum longitudinem adaequantes , arcuantur.

Flores ex angulis quoque emergentes
pentapetali, ex luteo virefcentes, quibus
fuccedunt vafcula feminalia triquetra.
Utrum hxc eadem fit qux à Dodonaeo
exhibetur, dubitandi anfam dederunt mihi
fpinae, qux in Euphorbio D o d , longiores,
numerofiores, furrefliorefque vifuntnr, in
noftro v e r o , quod hic reprxfentatur pauciores , minaciorefque funt fpìnx , pronxque fpeérantes & breviores.
Hanc admodum teneram plantam multiplicavi ramis ad radicem abfciffis , ilicò
terrx ficcae impa&is , vaporariisque foculorum fubtcrraneorum impofitis : Cavendum autem in amputatione ramorum ne
fuccus lafteus nimis effluat, quo fa&ò brevi p e r i t , itaque ilicò terrai committendi
rami, (le fiftitur ejus effluxus.

Tfo\ Efe 'Plante heeft den Ed. Heer Simon
1 J van Beaumont, Secretaris van de
Ed. Groot 3fog. Heeren Staaten van Holland en Weßvriefland, aldereerß bekomen
van de Africaanfche Kßfl, ontrent Zalee *
en aan den Amßerdamfchen Medicijn-Hof
mildelijk vereert.
Uit desfelfs Worte/, dewelke onder de
aarde in verßheyde dikke zijd-wortelfcheuten verdeeld, en (voorfoo veel defelve buyten de aarde uitßeekt,) rond en dik is, omvangen van een grauwe fihorjfe , komen
veele^ digt byeen ßaande, ßeelen voort ,
die van de Opuntia gelijkende; defelve zijn
in de ronte verfpreidy veelhoekig, donker
groen van couleur , gewapent met körte ,
fiherpßekende , en nederwaarts gebooge
doormn , dewelke uit de hoeken hären oorfpronk nemen; De buytenße defer takken
aan haar grond een arm dik zijnde, komen
allenkxkens te verdünnen , en boogswijs
om te krommen, zijnde twefpannen lang.
• De Bimmen uit de hoeken mede voortkörnendefijnvyfbiaderig, groen-geel van
couleur, To aar na driehoekige Zaadhuyskem komen te volgen.
De doormn de (es Geivas doen my twijfelen, ofdit V felve wel k V geen Dodo11 aus beßhrijft, aangefien defelve langer,
meerder i en regier opßaande zijn , in V
Euphorbium Dod. , als wel in defe onfe
Plante\wiens doornen nederwaarts geboogen^
ßherpfiekendJzorter,en minder ingetale zyn.
Defe feer federe Tlante heb ik vermenigvutdigt door de takken , dewelke tot
aan de grond afgefneden zijnde, aanßonts
in drooge aarde in een pot, en fooverders.
in een broeibak gefet ivierden: In V affnijden defer takken moetmen forge dragen
dat het melkagtigfap niette veel uit en körne telekken, wmr door defelve haafl fouden vergaan, weshalven men defelve takken aanflonds in V aardrijk moet fetten en
foo wort de uytvloeyinge desfaps verhindert.
7
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Prx-

Pr^terea ne quid mali quoque veteri accedat plantx , vulneri ab avulfione rami
refiduo, tantillumficcx gleba: adhibendum,
ut fucei effluxus inhibeatur: Hifce ritè à
jne obfervatis per quadrieqniutn & in hanc
pfquediem confervavi.
Viribus convenire cum Euphorbio offici narum ex intigni lucci hujus acrimonia ,
iinguam potenterferiente fatis fuperque
colligitur.
?

OBSERVATIONES.

Daar en boven, op dat ioude gequetße
Plante niets quaats en zoude overkomen,
falmen de wonde met ivat drooge aar de
befirojen, op dat het üytdruypen van V fap
verhindert mögt werden: Dit alles van my
in agtinge genomen zijnde, heb ik defeplanten vierjaar lang, en tot nog toe bewaart.
Dat de kragten hier van overeenkomen
met die van de gemeene Euphorbium, diemen dagelijksgebrmkt, geeft definaak, die
vry fcherp isj genoegfaamte kennen.
AANTEKEN1NGEN.

E x Zalée Africse urbe mare Athlanticum fpectante,
furamà cura advecìra eft pianta hxc lacìrea , quae prò
Euphorbio vero veterum, refpeóhi loci natalis viriumq u e , meritò habenda: Omnes enim Authores & Veteres & Recentiores, unanimiter teilantur Euphorbium
in Africa gigni , unde Gummi , feu fuccus concretus
Euphorbium quoque ofBcinis dicìius , etiam hodie per
lirbem ante nominatam in Eurppam tranfvehitur j mirandum certe quod Nobiliffimus D . J. Commelinus,
Eotanicus Exercitatiffimus, & fimplicium officinalium
Exquihtifììmus Indagator in Commentariis fuis H o r t .
Mal. part. 2. cap. 42. Plantam Scadidacalli Malabaribus dictam, prò Euphorbio vero habeat : (ibi quoque
eodem loco còntradicere vidctur, quando ibidem Africani Euphorbii patriam ipfeagnofcit, modumque G u m mi iftud collieendi Malabaribus incognitum , laéteumque Scadidacalli fuccum Medicis illic tantum in ufu effe, ait; deceptus vero videtur authorfruftqlis Euphorbii exficcati, è Barbarla allatis, & inter Gummi inventis; Plantaeenimfucculentiores aliarci piane induunt form a m , fimul ac arefeunt ; praeterea certiffimè conftat
plantam hanc Se forma & angulorum numero ìàepiffimè
variare , illud enim experti f u m u s , quod plus femel
quoque nobis è locis arenofis 5c defèrtis Africae, Zalée
yjcinis, allatae fint &juniores &annofioresPiantai,forma longè diferepantes ; Imo & ipfa eadem haec Pianta
ìiic depida cum G u m m i , feu Euphorbii fruftulis adhserentibus nobis inde cranimiflà : Refragariequidem nolumus etiam alibi terrarum Plantas inveniri Euphorbium
fìillantes, praeter Africa partera illam jam faspius nominatam : Guineani enim duas fpecies producere certe feim u s , quae etiam aliquando nobis inde tranfmiflàe, Aitefa cum Scadidacalli Hort. Mal. fatis conveniente, altera vero foliofa 6c in juflre magnitudinisarborem excre£
pente, cujus fobolem hodie aljt inftruétiflimus Hortus
Beaumpntianus.

Z)yt defiad van Zalee, gelegen int/ffrica,byde
Athlantifche Zee, is defe melk^gevende
Plante,metfiergrootemoeiten mede gebracht , de welke met regt gebouden word voor
den oprechten Euphorbium der Quden, en dat fo wel{en opßchte van deffelfs geboorte plaats, als van wegen hare krachten : want alle Autheuren , foo wel de Oude als "jonge ge~
tujgen eenpaariglijk^ dat den Euphorbium in Africa
groeit,
waar van deßelfs Gomme, of gedroogde Sap, 't well^in de
Apotheken ook^de name van Euphorbium is dragende , nog
hedendaags uyt die boven gemeide Stad in Europa gevoerd
wojds *t is voorwaar te verwonderen , dat den Ed. Heer
Johannes Commelindie
een feer welgeoeffend Botanifi en
naukeurig Onderzjoeker der Simpliciageweeß is, inßjne aanteekeningen over den Hortus Mal. in 't i.deel
van'tqi.cap.
de Scadidacalli der tJWalabaren voor den oprechten Euphorbium der Ouden voorßelt s ook^fihynt hy ßg filven op die
felve plaats tegen te Jpreken , om dat hy aldaar bekent, dat
Africa de geboorte plaats van den Euphorbium te houden is;
en dat de maniere van de Gomme te verfamelen aan de Mähbaren onbekend is s als mede dat het Sap van de Scadidacalli daar alleen by de tJfyCedicyn-meefiers in gebruyk^is s Edog 't fehynd den zsfutheur geabußert te zjjn , wegens de
drooge ßuk^en van 't Gewas van den Euphorbium ujt Barbaryen onder de Gomme mede gebracht en gevqnden zjjnde j
want de Sap-rijhe Gewaffen gedroogt zjjnde, fyijgen eengeheele andre gedaante s daar-en-boven fao conßeert het > dat
dit Gewas van forme, en in getal van hoeken dikwils komt
te varieren , want wy hebben ondervonden , dat ons meer
als eenmaal uyt Zandige en Woefie plaatfen van nAfrica digt
by Zalee gelegen, gefinden zjjn, foo jonge als oude Planten,
die van forme veel van den anderen verfcheelden $ ja felfs is
ons ooh^defe afgetekende Plant metßukjens
van de (jomme
daar aan vafi ßttende overgefonden i wy en willen evenwel
met tegenfprehen dat ooh^in andere plaatfen van de Wereld
fodaniqe Cjewaßen gevonden werden, daar den Gom Euphorbium uyt komt te druppelen^ buyten dat meergemeide gedeelte
van Africa , want %vy. zjjn verfikert dat Guinea ookjtwee
foorten van Euphorbium voortbrengt , die ons ook^wel daar
van daan overgeßuurt zjjn\ waar van d'ene met de Scadidacalli van den Hort. Mal. genoegfaam is overeenkomende,
dandere in tegendeel is gebladert , en groeit tot de hoogte van
een matelijlien Boom, waar van den Beaumondfchen
Hof,
die van feer veel rare Gewaffen rjkelijk^ verßen is , nog een
jonge Plante beßt.

Flores hujus Pianta*, inter fpinas emergentes pedieulo calyculato latiufculò caryophillumaromaticum quadantenus mentienti infident, funtque pentapetali dilute
flavi,
ftaminibusquibufdamditati,
ftyloquelongiori
nutritivo , cui adnafeitur capfula feminalis triquetra ,
Tithymalaceisconformis, pendula, triacqntinens femim rotunda grifèa, nucleo albo referto..

De Bioemen defes Gewafchs, tujfchen de Doornen voörtkomendeßtten op een breetachtig,engekelkt
(calyculato)ßeeltjen,
't geen enigßnts een kruyd-nagd is verbeeidende,
enzijndefe
Bioemen vyf-biaderig , ligt geel van couleur , verßen met
einige Bloem-draden, als mede van een lange voet fei toebrengende Bloem-ßijl,
hier aan komt een driekant
Zaat-huyskm
te groeien, gelijk^ zifnde die van de Wolfs-melkjt waar in drie
z,aden gebuysveß werden, dewelke rond , grauw^ , en van
binnen met een witte pit verßen zjjn.
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I } Radice lignea, nivea, fpiffa, fibris
, f j crebris p r x d i t a , reftà in tcrram fefe
demittente, emergit ftipes, qui in Horto
Noftro duorum pedum proceritate, in loco autem natali in arboris magnitudinem
fefe attollit, articulatus, triangularis j &
quadrangularis, marginibus finuofis , angulofis, è quorum angulis fpinx bicompoiìta*, crafïae, cuvtx, fufcae, rigida , ni»
tentes, recise, à fe invicem decedentes,
emergunt.

E Worte/ van dit Gewas, wit, hontagtig , dik , en zazelrijk zijnde $
fehlet regt neder in de aar de, voortbr engende een drie ook wel vierhoekige en in
leden verdeelde flamme , die nu in onfen
Hof de hoogte heeft van twe voeten , en
in deffefs natuurlijke groei-plaats tot een
Boom wordj Defe flamme en is niet ejfen nog
gelijkaan de hoekenjnaar uyt~ en in-gaande
met groeven en verheventheden of uytflekende hoehen i die yder met twee byeenflaande dikke > körte j bruyne , harde\
regte blinkende > en van den ander wlf~
kende doornen begaaft zijn.
?

r

Stipes autem in ramos dirimitur, foliis
privos, nifi particular feu appendices foli ac ex , quae in oris folitariae , fpinis adiìtx funt, foliolorum nomine infignire quis
vellet j hx mihi fere impofuiffent prima
fronte, videbantur enim florum rudiment i , aft vero nulla infequente expanfione,
marcefeebant : ita ut flores nunquam offendermi ; crediderim tamen hujus piantai
flores cum aliorum Tithymalorum floribus
convenire, & hancce plantam pro Euphorbio antiquorum effe habendam.

Sueco á c r i , la&eo, turget, qui copióse ex ea profluit, quacunque parte laeía.
Hanc libéralitate & muñere Nobiliffimi D . D . Henrici van Rheede tot Drakefteyn &c. &c. poííldemus, qui nobis earn
Zeylona tranfmifit j nomine SidracalH.

Verders word defe flamme in bladerloß
takken verdeeld , ten zy men die bladeragtige aanhangzelkens , dewelke digt aati
de doornen eenfaam gevonden worden
bladeren wilde noemen ; Defe fouden my
in d'eerfle opflag mijner oogen bykans bedrogen hebben > aangeßen my defelve als
beginfels van bloe?n-knop]ens voorquamen^
maar defelve verdwenen fonder haar te.
openen, foo dat ik de bloemen noyi gefien
hebbe ; egter niet te min foo geloove ik
datfe met die van andere Wolfs-3felkx
bloemen overeenkomen, en dat defe Plante
voor het Euphorbium der Otiden te houden
is.
Wat deel defes Gewas gequeß körnt te*
worden, foo faider altoos een wit enfcherp
fap overvloedig uytvloeyen.
Het is ons toegefonden en vereert doof
den Ed. Heer Hernie van Rhede tot Drakeßeyn &c. 3 die ons V felve iiyt Ceylon
overgefiuurt heeft, met de name van Si~
y

dracalli.
Per ramulos abfeiflos , foloque impactos, íeíe propagan pa ti t u r , O p n n t i x a d

Men kan defe Plante voortteelen door
afgefnede takxkens, dewelke in de aarde
M

exenv-

pcemplum, parcè tarnen irriganda, quamyis multo indigeat calore.

OBSERVATIONES.
Floresquinis petalis, femilunaribus, crafììs, rigidis,
planis, ex viridi flavefcentibus, Eia-calli fimilibus, coni t a n t , pedicellis femuncialibus fulti, fingulares, bicompofici, tricompofiti, quorum medius, & major primo
fi tè expandic, cseterisconfequentibus ex adverfo priori
adfitis, pedicellifque minimis aut nullis fultjs.

E x florum umbilico {lamina emergunf: numero incerto , quod in Eia-calli quoque locum habere comperimus.
Flqribus marcefcentibqs fùccedunt vafcuta feminalia
fricocca more congenerum , in quibus tria femma rof'iinda ,extus cinerea, intus. vero albican tia.

gefioken zijnde komen te gvoeien, gelijk
het gewas Opuntia-, edog moet niet teveel
vogtigheid aan defelve gegeven worden,
hoewel het veel wärmte nodig heeft.
<A<ANTE

^ENINGEN.

2)<? Bioemen van defe Plante ßjn vyfbladerig , en desfelfs bladerkem halfmanig, dik^, fiijf* flat, geel-groen van
verwe, gelijk. die van de Ela-calli; defelve flennen op voetjens, die een halve duym lang zjqn, en ßaan eenfaam, ook^
wel tu>e en drie bjeen , waar van alsdan het middelfle en
grootfle ßg eerfi l>omt te openen, de andere twe dwers over
den ander flaande, komen te volgen, die bjna geehvoetjem
en bebben.
Zjyt het midden of navel der bloemkens komen die bloemdraden ie voorfchijn , 'en dat in een onfeker getal, '/ well^
wy ook^ bevinden in de Bioemen van de Ela-calli.
De Bioemen vergaande foo volgender driehoekjge Zaadhuyskens, gelijk^ in haar medefoorte , waar in drie Zadsh
gehuysvefl worden, dewelke rond, van bayten grauw, en,
van binnen wit zjjn.
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E

radice craflà, ìonga , in terram reù.ì defcendente, caudex exit re&us,
duas uncias craffus, parte inferiore grifeus,
iuperiore vero atro virore prxditus, ipiiiisque rigidis * fufcis, foliorum exitui fuppofitis* armatüs.
Folia fupremum caúdicenl iìipantia, bina Inter fe òppofita , fpithamam longa,
tres digitos transverfos lata , ex angufto
principio in fubrotundum apicem dilatata , linguiformia , atro virore perfufa,
craffa, glabra, fucco ladeo acri turgida,
quo tota quoque gaudet pianta : Ubi folia inferiora flavedinem induunt, brevi
decidunt, novìs interim in fnpremo caudice renafcentibus*

E x bafi foliorum flores exeunt (Metlfibus Junio, Tulio, non raro quoque fetiùs, pr#fertim eo loci, ubi caudex foliis
eft viduatus) rigidis longisque petiolis infidentes , & quiñis petalis luteo-viridibus
& rotundis confiantes, in quorum medio
capitulum prominulum >fiaminumloco*

Hifce tnarcefcentibus fuccedünt feirìiiium conceptacula trilatera.
Perquam tenera frigorifque impatientiffima eft pianta, qux parciffimè irriganda, confervandaque hyeme in repoiitoriis
vitreis, ineunte vero aiftate ftramini bene
fiercorato imponenda.
Vires quod attinet * eäs convenire cuti!
cseteris Euphorbii fpeciebus, non eft cur

D

E flamme die ßjn oorjpronk heeft
uit een dikke * lange , en regt neder fchietende wortel, is hüe duym dik$
van onderen grauw
van boven donker groen, en met flijve, ßherpflekende,
bmyne doornen befet ^ deivelke onder der
b lader en oorfpronk voortkomen. •
De bladeren flaandigt byeen $ aan het
opperße van de ßeel, twe aan twe ovef
den anderen', de [ehe ßjn een fpanne lang,
drie vinger en breet, fmalaan haar beging
00k rondagtig en breet aan haar uyteyn*
den> donker groen j tongswijß *>dik ,glad*
vervult met een wit fiherp melkagtig fap$
Tüaar van de geheele Tlante 00k verfielt
is j wanneer $ onderfte bladeren geel wor*
deni foo vallenfe in körten iijd affinBelkers piaatze, eenigen tijd daarna) andere komen aantegroeien.
De Bioemen komen voort aan den oorfpronlf der bladeren , en dat op flevige
en lange voetjens $ (in de Sfaanden van
Juny , July, 00k wel later, en voornamentlijk ter plaatfe des flams j daar de
bladeren afgev allen zijn:) defe fijngemaakt
nyt vyf geel-groene ronde bloem-blader*
kens ^ in welkers midden een uytpuyiend
hooftje fig opdoet j in plaatfe van Bloemdraden.
Na V vergaan der Bioemen , veftoneü
haar driehoekige Zaadhuyskens.
Dit gewas is feer teder eil kan 00k
tegens geen koude, het moetweynig wateri
gegeven worden tot desfelfs onderhoud j
en s winters in glafekaßen gehouden wor-*
den j V is 00k nodig datmen V felve in V be*
gm desfomers öp goedepaerdeinis fet*
<Aangaande de kragten, ik en twijfete
niet of defelve komen over een met dievati
5

7

j

fan.

de andere foorten van Euphorbium , en
wat de Autheuren van den Hortus Malai. ut Sc Raium Hiß. Plant, torn. i. barms daar ontrent verders gevoelen, ziet

fi/,

im,

dubiterà ; quid ulterius circa vires fentiant
Authores HoEt. Malab. Vide Hort. Mal

het twede deel deffelfs Boek hier op na. Alsmede Ray. Hift. Plantamm tom, 2. fol.
1888.

Hanc poiìidemus plantam ex munere
Domini Laureimi P y l , Urbis Columbo
olim Gubernatoris digniffimi.

OBSERVATIONES.
Folia decidua , veftigia relinquunt albicantia
nonnihil quoque protuberantia, fpinis munita.
F l o r i b u s , qui primo erant fingulares , emarcidis,
tempore hyemali plures fub iis emergunt novi caulicuii , flores novos umbellatim fere difpofitos fuftinentes, ficuti figura annexa aftprifeo notata, vifui exhibct.

F l o r u m umbilicus planus, & a m p l u s ftamina poffidet terna , quaterna, quina , 6c plura , breviflima,
Ipadicea, apiculata.
Apices in unoquoque flpre bicompofiti, rotundi,
yninuriffimi.
9

De Heer Laurentius Tijl, doenmaals
Gouverneur van Columbo, heefi ons defe
Tlante overgeßuurt.
AANTEKEN1NGEN.
Wanneer de bladeren komen af te vallen, foo tatenfy eenige
witte voetfttippen of tekgnen na, dewelke wat ttytpttylen, en
met doorens befet zjjn.
De Bioemen , die in haar eerfle voortkpmen
eenfaam
waren, vergaanzjjnde,
ßo iß datter 's Winters onder haar
Viele nieuwe fleeltjens voortkomen , dewelke ook^nieuw opkomende bloemen onderfteunen, dewelke als dan byna wayerswijs (umbellatim) geplaatft ftaan, gelijk^ de nevensgaande Fig. met een fterretje aanwijft.
Des Bioems navel viaen
breet zijnde, beßt 3.4.5". en
meer bloem-draden, dewelke feer kort,
bruyn-couleurig en
gehooft zjjn.
Defer bhemdraaden hooftjens fy gepaart,
rond en feer
kleen.
9
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Adice conftat lignea * alba , ftipi.
tem emittente fingularem, craffum ,
tripedalem & proceriorem , è quo rami
varii, rigidi , glabri , fpìendidi * virefeentesj inordinati, articuìati, producunt u r , qui alios quoque ramulos diftundunt.
Foliola pàuca, nullo ordine pofita, hifee
àdnafeuntur ramulis > funtque oblonga ,
angufìa , craffiola : plures quoque ramuli aphyllu

R

Gewas heefi een Witte Wortel i
dewelkehoutagtigzijnde, eenenkeldé
en dikke flamme voortbrengt, drie en meer
véeten hoog groeiende ^ uyt defe fpruyteú
verßheyde flijve > gladde , groene , en
blinkende takken $ deweíke fonder ordre
voortkomende > en haar in meer andere eñ
kleendere takxkens verdeelende, met weinige, dikke , langwerpige , finalle , en
onordenteltjk ftaande btaderkens befetzijni
Öok werden fommige takxkens bladerloos
bevonden.

Flores nunquam à me confpeñi, multo minus vafcula feminalia ; fed juxta
deferiptionem Authorum Horti Malabari^
ci curii ceteris Tithymalorum fpeciebus
parum conveniunt , vafeulis feminalibus
exceptis, q u x , ut in congeneribus, feminibus quoque ditantur tribus exilibus, rotundis.

De Bioemen > veel min de Zaadhuyskens, fijn van ons oyt gefien \ maar voU
gern de befchrijvinge der *Authewen van
den Hortus JMalabaricus, hebben fy weinig overeenkomfle met de andere fiorten
van Wolfs-Melk , uytgenomen de ZaadhuyskenSi dewelke, nevens andere WolfsMelk , ook drie kleene , ronde Zaadjens
beßtten.

T o t a hxc planta iucco gaudet lafteo
acri , indigetque multo calore > modico
foloj paucoque humorc.

De geheele Víante is vol van wit melk*
agtig , en fcherpbytendJap > en begeeri
tot deffelfs aanwas veel wärmte, ni'et
veel aarde, en weynig waters.

Viribus pene iisdem, queis cxtctx Tithymalorum fpecies & hxc gaudet.

De kragten körnen overeen met die van

ir

D e facili propagatur non folììm femi-

de andre zoorten van Wolfs-Me/k^
*Tword niet alleen door Zaad, maar

(*«)
n e , verum etiam ramulis abfciflis & folo
impaäis.

ook door afgefueden takxkem in de aar de
geflohen zijnde, ligtelijk voortgetee/t.

Acceptam referimus hanc plantam Nobilif. D . Laurentio Pijl, Gubernatori civi
tatis Columbo in Ceylona,

Defe is ons toegefonden van den Ed.
Heer Laurentius Tijl,
Gouverneur van
de ftad Columbo /eggende op het Eyland
Ceylon,

?

y
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B00MAGT1G
WOLFS-MELK,
mei BLADEREN
vati
COTINUS^ofVERUW-LOOR

fife alante , ah mede lare Zadeni
üjn ons in-t jaar 1686. ioegefonden
uyt het Eyland Curacao, onder een verheerde benaminge vati Wilde Maffinille, want
de 3tafßnille en is geen foorie van Wolfs-«
melk, (hoewel d^Inwoonders van dat Land,
man alle de Melkgevende Tlanten, fonder
tenige onderfcheyd) de name vati Maffinille
toeeygenen ;) edogMaffinille is een Appeldragende boom, gelijk na defingetoont fai
werden..
Defe bare Worte/ is vòlt, houtagtig, en
-Eft huic radix lignea, alba, multifidá,
in verfcheide deelen verdeelt welkers fap,
fucco la£teo acri prxgnans, quo non folìim
ah mede dat van de geheeleT fante ^ veel
radix, verùm e ti am tota turget planta.
wit, enfcherpis.
De fiamme in leden verdeeld zijnde, is
Cáudex geniculatus, colorís fufci, trídrieen meer voeten hoog , een duym dik >
|>edalis & altior, pollicem craffus ; Notanbruyn vanfchorfje : enftaatte confidereren
dum tamen hanc piantanti in folo natali
dat dit Gewas op hare natuurlijke groeiiiafcentem craffiorem & ftaturà altiorem
plaats, hooger enfi) aarder word.
eiTe*
De zijde-takken hcbben haren oorfpronk
Ranii laterales originètn dücünt è geniculis* caudicis fupremi, foliis cinñis bicom- tiit de ledente aan het opperfie van deflamme flaan ah mede de blöderen twe aan twe
pofitis «> ex adverfo pediculis longioribus
over malkanderen op lange bladerftelen ruf
infidentibus > fubrotundis, tenuibus, hilatende, en fijn defe bladeren rondagtig, dtm,
riore viriditate p r x d i t i s , forma Cotini
bly-groen van verwe, vati gedaante die van
Plinii fimilibus, infigni coftà prxditis $ è
de Venw-loof (Cotinus vati Plinius) geli)quàplures emergunt minores > arcuata
mucronem hand attingenteSi
kende, en begaaft met eengroote en uitfie-»
kenderìbbe, waer uit veele kleene boogwijfe
aderkens voortkomen, dewelke tot het eynde
der bladeren mei komen te flrekken.
De bloemen vertoonen haar by ons in de
Flores 3 cjüos Menfe Juìio videre mihi
contigit j plures fimul junfli , pedículo Maatul Van july^ enfiaan op lange gemeene
innitebantur communi, longiori, è quiñis fteeltjens veel by een, vyfbladerig, kleen
petalis conftru&i, exigui, luteo-virefcen- geeUgroefi vàn verwe, ider apari op een kort
tes, propriis pedicellis brevibus fulti, me- voetjen aen de gemeene bloem-fleel vaflfitdium obfidentibus ftaminibus tribus, b i n - tende, inHmiddmbefet met drie in twe è
dis j ut & ftyìo prominente.
gejpouwe bloem-draden, ah mede met een
uytflehende bloem-ßijl.
Na de bloem volgi een driehoehìg ZaadFlore preterito ^ fuccedit vafculum feminale triquetrum , pediculo longiufculo huysken, nederwaerts hangende aen een
langagiig ßeeltje , V welk uit het bloemñútante hxrens, è perianthio oriundum >
hohertjenfijn oorfpronk memi, itifig beva*-*
tribufque feminibus inftruitum.
tende drie zaden.
JEc planta , ut & eorum femina *
_ nobis transmiffa A . M D C L x x x v Í .
ex ínfula Curacao, inepto nomine Maffinili& Syhe/iris ; neutiquam enim Maffinilia T i thy mali ípecies eft > (quamvis incolx
iftius ínfula? omnibus plantis lañefcentibus i fine ullo difcrimine, tribuant nomen
Maffinille^ Maffinilia vero arborea eft planta , & quidem pomífera , ficuti pofthac
demonftrábitur.
0

}
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(
Plantas folia hyeme inflante fepius decidunt, novis ineunte aeftate fuccrefcenti-

Tegem de hinter foo Valien de Haderen
dikwils af die dan tegens de fomer haar
wederom vernieuwey.
Tenera admodum planta ifthgec, frigus
Dit is een teder gewas, 'tgeen de koude
haud ferens, quamobrem in repofitorio vi- nietverdragenkan,
weshalven menhet in
treis feneftris inftru&o, confervanda.
glafekaffe bewaren moet.
V Sehe is vervult van een fiherp en fihaSucco turget nocivo & acri, quo ifìius
delijhfap, waer mede d^Inwoonders vandat
loci Incolse fagittarum cufpides allinunt,
Eyland de puntenharer pijlen homen te be^
quibus fi quis lxdatur, in vitx difcrimen
deducitur, ob atroces dolores & inflam- firijkenjwaer medefoo iemandkomt gequetß
te werden*) ingevaarfijns levens raakt, en
mationes excitatas , qux infanabiles audiunt , necemque ut plurimùm inducere dat wegen s de /wäre pijnen, en ontßekinge,
folent,- Mancipiis, arbores in faltibus con- dewelke ongeneeßijk gehouden worden, en
fciíTum exeuntibus , terrorem inferí haec meefl de dood veroorfaken: Wanneer de Sfapianta ab iis vifa, propterea quod ex mi- ven in de Boffchen de Boomen gaan hakken,
nima ejus lxfione humor acris & caufticus foo fchrikhen fy , wanneer dip gewas van
in eorum corpora nuda profiliens, dolori- haer gefien word^ om dat na een geringe
quetfinge defes Booms, een fcherp en braniicas excoriationes excitat, cutimque exuldend vogt op hare naekte lighamen fprincerat 5 ita ut incaute tramanda non fit.
gende ,pijn/ijke ontvellingen veroorfaakt^ en
de huyt doet verfweren, foo datmen dit gewas nietforgeloos en moet handelen.
Gaudet hsecfolomodicè irriguo & lauHVereyft tot des feifs wasdom matelijke
vogtigheyt, engoedeaarde.
dabili,
OBSERVATIONES.

tAtANTE

^ENINGEN.

Nullus mortalium hune fruticem , flore 6c femine
viduum, Tithymali fpeciebus accenfendum cflè,hariolaretur; folia enira, praeter normam aliorum Tithymalorum, maxima, Cotini fupparia, pediculis longioribus
fulta, nervis albicantibus prcdita, & ut plurimùm tricompofita flint : Floribus autem feminibusque perfpe«5tis, luce meridiana clarius conftat, Tithymali denominationem huic competere. Glariffimo Viro P. Hermanno in Prodromo Parad. Bat. Tithymalus Curaffavicus,

niemand ter wereld en zoude defe Heeßer voor Wolfs-melk^
mnzjen, foo lang defilve Bloem- en Zaadloos
want de bla-t
derenßjn ongemeen veelgrooter als eenige van de andere Wolfs
mell^en , gelijkende eenigzjmts die van de Veruw-looj\
en verfien zijnde van witte z,enuen, ßttenfe drie aan drie op lange
voetjens: Edog debloemen en z.ad,en geßen zijnde foo btykt
het middag kUar, dat de benaminge van Wolfs-melk^ aan deß
^Plante eygen is. By den Ed. enfeer vermaarden Heer P. Hermans iverd defelve gebeten in ßjn Prod. Parad. Bat. Cura-r

folio Cotini, tJfyCafonilia Sylvefiris,
dicitur. Apud N o biliffiijium Jacobum Breynium audit Tithymalas Sminamenjts qrborefcens, Cotini (ive £occiigri<z foliu & facie.

faufche Wolfs-meik met Veru\v-loofs bladeren. anders

r

9

Wilde Maffinille genoemt z.i/nde. 'Den Ed. Heer f. Breynius
beetfe Surinaamfche Boomagtige Wolfs-melk, van ge-

daante encouleurmet
FIofculiluteo-albicantes,utplurimùm quidem pentapetali exiftunt, non raro tameneos (Pianta commodum
folum 6c calorem nactà) ita luxuriantes ofFcndimus, ut
iènis petalis, iifque planis Se orbiculatis conftiterint :
Qui ortu funt poiìeriores flores, quandoque tetrapetali
funt Scminores: Horum flofculorum petalis imponuntur alia minora, &faturatius colorata petiola, utliquefc
ex annexa figura afterifco notata.
Qui primus emergit flosculus, caeteris circumpofitis
grandior, pédiculo longiori quoque innititur.
Hanc plantam vigentem & floribus umbellatim fere
difpofitis onuftam, Menfibus Majo, Junio, Julio,
Auguflo, confpexirnus.
Antequam marcefcunt
flofculi,frucT:ustricoccosprom u n t , qui nutantes dependent à pediculis virefcentibus,
è medio flofculorum oriundis.
Stamina nivea, brevia, apiculas flavefcentes gettanti», decem non raro in unoquoque flore mimeravimus,

Veruw-loofovereenkomende.

Defe hare geel-witte Bioemskens ßjn gemeenlijk^ ivel vyf~
biaderig, maar ans ßjn defelve oohjvel foo luxurietts ontmoet,
datß {vangoede aarde, en behoorlijkg wärmte verßen tyn*
de) uitfis bloem-bladeren haar befiaan hadden, ßjnde defelve
plat, en rond s De laaß voortkomende bloemen ßjn ßmtifds
kleender, en vierbladerig s op defe bloem-bladeren leggen nog
andere k[eendere bloem-bladcrl^ens , geliß^fulkx uit de figure ^
met een ßerreken getekend zjjnde, is blühende, en zjjn defe
laatfie hooger van couleur.
De eerfi voortkomende Bloem ^ is grooter als een van de
andere omflaande, defelveßeunt ook^op ien langer voetjen.
In de Maandcn van May, funy, fuly en %Augufiusßjn om
defehareBioemen,
bynawayers-wijsgerengeert zjjnde, voorgekomen.
Eer dat de Ttloemlzens körnen teverdrogen, foo brengen jy
driezadige vmgten voort, dewellze nederwaarts hangen, iaviy
groene ßeeltjens, dewcllze ujt het mtdden der Bloemkens voortkomen.
In jder bloemkgn hebben wy dikwils tien witte , körte
bloem.draden lefien, die verßen waren vangeele hooftjens.

C
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TITHYMALUS

A
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CURASSAVICUS

MYRTÍ-FOLIÜS , FLORE

PAPI-

LLON A C E O , C O C C Í N E O ,

P A R V O . Parad.

Bat.Prod.

R

Adice efl alba j lignosa, craííiüfcülá , caudicem producen te digitum
transverfum craffum* teretem , geniculatum, bipedalem, & proceriorem cortice
óbícurius viridi cin&um parte íupiore rainofum.
5

Folia íncoiíditá ad Myrti fbliórüm formam accedentia, erarla, glabra, atro-viridia, in noftrate íblo coeloque cireafinem
autumni decidua.
Summis raniís flores Infídént colorís fanguinei, Angulares, floribus Papilionaceis
fübpares, pediculis longioribus fulti, &
variis ftaminibus, fiilum circumftantibus
ornati.

Singulis floribus quàtuor fuccedunt fefemina, capfulis feminalibus quadrangularibus inclufa , è quorum fummo ipiculum
tenue pròminet.
Aèris rigidioris ìnjtiriàs ±grè fert >
ideoque multo calore , pauco t u m o r e ,
foloque macro indigek
Propagari & multiplicari patìtiir per
jRaec pianta
furculos terrai commiflbs,
omnibus partibus la&eo , acri, & vellicante fucco impregnata , brevi veflculas
incute excitare vàlet , ita ut , ufum ìritrinfecum humano generi noeivum effe,
crediderim.
Hanc piantanti poffidemus trìunere Nobiliff. & Strenuiff. Viri, D . Simonis à Beaùmont Nobiliti & Prapotentiff. D* Ord«

.
C URA SSO US CHE

WOLFS-MÉLÍ^

¿ME T 3ÍYR TUS BL ADEREN $
en een KLEINE
TAPlLIOENS^
WYSE
SCHARLAKERODE
B LOE AI

D

It gewm heeft een dikagttge $ witte j
en houtagtige wortef ivaar uyt een
rondj geleed, en een vinger dik flammehen voortgebrägt word; het welke vaneen
donker-groene baft omvangen, en van borten in takken verdeeld zijnde, twe voeten
hoog, ook we/ hoger, komt tegroeien.
De bladerenftaan inegulier, en zijn van
gedaante óf formé na die van de 3íyrtuí
wat hellende, glad , dik , donker-groen¿
en vallen hier te lande tegens het uytgaaú
van den Herfft úf
De Bkernen ftaan eenfaam
aanhetuyt*
terfte der takxkens; defilvefijn
bloet-rood
van couleur^hellende^wegens hare gedaante^
na die van de Papilioen~bkernen

(Päpilio-

nacei ,) ruftende op langagtige fteeltjens of
Vóetjens , en fijn verfien van verfchúdé
bloem-draden (ftamina) die haar rontom dé
bloemftijl laten vinden.
Na dai de Bkernen homen té vergaän i
fio volgender vierhoekige Zaedhuyskem $
uit welkers midden een angeltje voortge*
bragt werd en werden in de fe huyskenÉ
vier zaden onthouden.
Ñadien dit gewas geenkóude rterdrageú
kan, ßo nio etmen het in een warme ptaetfi
bewaren, V felve in magere aar de fetten**
de, en wey nig waters gev en de.
Het kan wel aangequeekt en voortgefet
worden door afgefnede , en in de aardé
geftoke iakjens : Ook kan het wel bleynen
in V velverwekkcn,wanneer
hei melk-witte
en fcherpe fap, waar van dit gewas alfints
verfien is, ophet vel gelegt word: foodat
tk hei mnerlijk gebruyk voor de menfihen
ßhadelijk hoade.
Wy hebben hetgekregen van denEd.Heef
Simon van Beaumont , Secretaris van de
Ed. Gr, Mog. Heeren St aten van Holland
y

Q

Holl

\

Holl.&Weftvr. àSecretis, cui ob public a , in rem Botanicam merita,, immenfum
debet orbis nofter,
»

OBSERVATIONES.

Inter plantas rariores jure merito reponenda quoque
haec Tithymali fruticofi fpecies, quaz, non iblùm ob
florum jntentiiïimè rubentium colore hilariore, (pestanti arridet, verum etiam pculos forma admiranda moratur.
Mxc nobis fuccrevit ad tricubitalem proccritatem,
in ramos pedales Sc breviores , ad exortum tenuiores,
pucifque foliis ami&os, brachiata.
Foliorum mira eft varietas non folùm magnitudine,
verum etiam forma, idquefecundum folum, cuicommittitur pianta, ea , quse fummis infident ramis, form a haud font difparia foliis Myrtinis, ima vero Se ortu
prima, funt magna, fubrotunda , minufque mucronata, Scadmodum craiTa , ad longiufcula intervalla polit a , ut OC maculis purpuraicentibus non paucis notata,
ab angufta baß breviilîmis pedicellis ramis cohaerentia,
& in latum feiè diffundentia ; funtque vel ipfa Portulaçx noftratis foliis craffiora , folidiora , rigidiora , §C
margine fubinde undulata.
Hiícc defluxis, yeftigia albicantia in caudice relinquuntur, quie prima fronte vifa, genicula quidem mentiuntur, fed minus aptè diciturcíjudex huj us plantage?
niculatus.
Flores, fummis ramis infident fíngulares, funtque tetrapetah difformes, extrinfecè faturo coloreiànguineo,
intriniècè vero dilutiore prediti : Petalum fupremum
galeam repraeíéntat, eítque nonnihil exçavatum , hic
duo emergunt ítaminula, adeò brevia, ut nudis oculis
vix conipici poflint ; hifce infident apices luteoli, fphcerici, lucidi : Galea dicta ablatâ,in confpectum producuntur alia duo ejufdem generis ítaminula apiculata, è
parte interiore petalorum lateralium magnitudine caetera longè fuperantium, Sc introrfum reflexorum, oriunda. Quartum Sc ultimum petalum fub galea fítum extremo bifidum, imo trifidum Scquodammodò quadrali-

Praeter ítaminula fupracitau in intimo flore decem
'alia occurrunt ftamina, quorum quina longiora, totidemque breviora exiftunt piloià , ad exortum dilutè
viridia, verfus ápices rubicunda , quse cantera antecelìunt proceritate, apicibus gaudentia bicompofitis, pull i s , púnelo luteo notatis : breviora vero, apicibus funt
•viduata. Hifce decem aiinumeranda quoque fex alia itamina, praedictis breviora, quorum tria funt apiculata,
totidemque apicibusdeitituta : oCquod notandum inter
omnes ápices memoratos, hi ultimi precedentes omnes
•magnitudine praecellunt.
Stylus,ílaminibus triplo, autquadruplo craffior,pilofus, itaminibus concolor, circa extremum ventricofior
iactus, in vafculi ièminalis rudimentum Se fíe porrò in
vafculum feminale triquetrum extumefeit , proceifu
prominulo extremo bifido, colorís fanguinei, è fui medio emergente. Singula vaícula tria continent femina.
Florum petalis à fe invicem dedu&is, guttula liquorislimpidi, initar Sacchari dulcis, occiirrit.

enWeflvvießand, aennmedegantfehe ivereld verpligt is , wegem d'oecafie, die hy
heeft gegeven, om tot kenniße der Uitheewßhe GewaJJen tekomen,
AANTEK

ENINGEN.

Defe Heeßeragtige foorte van Wolfs-melk^ moet ook^ met
regt onder de rare foorten van Gew affin gerekend worden ,
wiens aangenaame fchoon rode couteur nietalleenwelgevallig
is , maar ook^fio flaan onfi oogen als opgetogen over hare
wonderlijke gefialteniffe.
Het is by ons drie ellebogen hoog opgefihoten j en verdeeld
ßg in takten van een voet lang, oo\ wel korter, dewelke aan
| begin ofgrond, dunder zjjn, als wel in hären voortgang
en werden met weynige bladeren bekfiet.
2S(a de gefleldheyt van de aarde, daar defe PUnte ingroeit
fioßjn desfelfs bladeren fonderling van den anderen onderfiheiden, en dat niet alleen ten opfigt van hare groote, maar oo^
wegens hare gedaante j die gene, dewelke aan 't bovenße
der taktenßtten, gelijken watnadie van deMyrtus^maav,
de onderfie , en eerfi voort körnende , ßjn groot ^ rondagtig
feer dikj> min (pits toelopend, een weynig van einanderflaande, ßnal aan haar grond, en verders breet toelopend , met
veelepurpur-verwige vlak^en getekend, de Porceleyn-bladereq
in dikte geenßnts wifkende, ook^fleviger , en vaßer als defilve, aan hare z,ijde fomtijds wat op en nedergaande , en
door by fonder körtefieeltjens aan de taktengehegt.
Defe bladeren afgevallen zjjnde laten eenige witte voetßappen entekenen na, dewelke met heteerfte opßag der oogen
gefien zj^nde, wel eenige leden reprefenteren, maar nader beßen zjjnde ybevintmenfulkx valjeh te wefin$ fio äatmen dit
ßammeken , geen leden toefchrijven kan.
De Bioemen ßtten aan de uyteynden der takxMeM^ en 4a$
eenfaam , ßjnde irreguliere vier-bloem-bladige (tetrapetali
difformes) Bioemen , welkers couleur uytwendighoog-bloetroot, en van binnen ligt-bloet-root is : Het bevenße bloemblad, verbeeld een helmtjen , en is wat uytgeholt, ontrend
welke holte twe bloem-draden haar opdoen^diefio kortzjjn^datmenfe fonder vergroot-glafin naulifxßen kan,defeßjn van ronde,
geele, en blinkende hooftjens verßen: Dit helmtje weggenomen
zjjnde Jkomen ons nog twe anderegehoofde bloem-draden uit het
binnenflevan detweopzjjde fiaande bloem-bladeren voor, en
komen defe Bloem-draden in't geheel overeen metdevoorgaande. Defe twe opzy fiaande Bloem-bladeren overtrejfen alle de
andere in grootte, enßjn binnewaarts omgebogen. Het Vierde en laafie Bloem-blad onder 't gefiyde helmtje geplaafl zJjHde, is eenigzjnts vierkantig, en aan het uyterfie in ty/een ef
drien gefneden.
Tövens de bovengemelde Bloem-draden werdender in H
binnenfie des Bioems nog tien andere gevonden, waar van
datter' vijf lange, en vijf körte z,yn , defe ßjn hayrig, aan
haar grond Ugt-groen , en roodagüg aan haar eynden , die
nu de langfie onder defe zjjn , defihe hebben twe fwarte
hooftjens, met een geelßipjen : de andere vijf körte en zjjn
van geen hooftjens verßen. 'By alle defe gefiyde Bloem-draden
werdender nog [es andere gevonden , korter zjjnde als de
voorgaande, hier van fijnder alweer drie hoofdeloos , en de
andere drie van hooftjens verßen : en fiaat te conßdereren
dat defe laatfie topjensgroterßjn als eenige van de andere.
De Bloemfiijl 3.4. maal di%er zjjnde als de Bloem-draden , is hayrig, en eencouleurig met de Bloem-draden , defe
ontrend het bovenfie dikfker geworden zjjnde , fit ßg tot een
begin fei, enfioverders tot een volkome driehoekjg Zaadhuysken,
uyt wiens midden een ver uytftekend root puntje voort\omt
\ welk^aan't eynde in tween is gefiheyden s yder Zaadhuytken heeft drie z.aden in ßg.
De Bloem-bladeren wat van den anderen geduwt zjjnde\
vertoqndßg een heldere etyß)k£
dmppelwaters.
s
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PLANTA LACTARIA AFRICANA.
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C A P .
P L A N T A LACTARIA
AFRICANA,

R

Adicem ejüs conlpicimüs obliqúam,
calamum fcriptorium craffam fibris
paucis donatami
7

Caudicem erigit fefcunciarri aìtutiì craffitie pugnum non taro íuperantem , rotundum , ligneurii , cortice grifco veftU
íum, tuberculis fuis Pini fruíhim imitanterri j hiíjns pars fuperior fìolonibus ítipatur fpithameis > dodrantalibus & brevioribus$quiad caudicem unciam craffi , tuberculis quadranguìaribus , íuperiore autem parte fquamis oblongis, amidi, Pini
fru&us quoque aemuli.
5

Folióla incondita per flolotìum partem
íuperiorem nafcüntur angufta > femunciam longa.
Lac fundit quacunque parte lxfav

Crefcit locis aridis ad Promontorium
Bonae Spei ; fub climate nofìro flores, multò minus femen protulit.

Ptaefervanda hyeme à bf um# injuriis *
in convenienti hybernaculo, ubi tota hyeme vernat, locata.

OBSERVATIONES.
Quamvis à nemine haftenus defcripta fit ifthitc
Planta j audit tarnen Breynio Nobiliffimo Prodrom, a.

*

XVIL
^AFRICA ANS CHE
MELK-GEF^ENDE
PLANTE.

D

E wörtel looptfihuynsdoorhetaardrijk , in dikte met een ßhrijfpenne
overeenkomende , en met weynige zazelingen verfien, ;
Desßlfs ßammeken regt figanäerhalve
duym hoog van de grond op, die een vuyß
in dikte ßmtijds komt te overtreffen, deßlveisrond,
houtagtig , omvangen met
eengrauwe ßhorffe, en wegensfijnöknobbelen een Tijn-appel getijkende uyt het
bovenfie *van dit ßammeken komen ßer
veel en digt byeen flaande'ßheuteu voort,
dewelke een fpanne , ook wel drievierde
van eenvoet langzijn, ßmtijds medewel
korter j aan haar grond fijnße een duym
dik, en aldaer met vierkante heuveltjens
befet, maer boven aen doen haar langagtige fihubbens op , verbeeidende mede de
vrugt eenes Tijnappels.
De Haderen groeien fonder ordre längs
het bovenfie van de gefeyde ßheuten, de*
felve fijn [mal, en een halve duym lang.
<fflen bemerkt > datier uyt dit Gewas,
waer het ook gequefiword, een metkagtig
Jap komt te vtoeien.
Het wafi op de Caap de Goede Hoop $
en dat in fandige en droöge piaatzen; onder dit ons climaat en heeft het nog geen
bloemen , veel min eenig zaad , voortgebragt.
J\ten moethet voor koude enguure winden des winters wel bewaren > en dat in een
bequaem winterhuys, alwaar het de geheelewinter groen blijft.
cAcANTE

^ENINGEN,

Hoewel defe Plante tot nog toe van niemand hfchreven
u, foa werdfe nogtans van de Heer f. Brejne gedagt in ßjn

Tithymaii fortegenus ^Planta laBaria tdfricana,
ämmfacie,
c u i & n o s fuffragamur.

JPini fru-

Folia quidem admodum angufta Sc nonnihil mucronata, Ted fatis crafla , fucco niveo non admodum
urcnte turgentia, nullifque pedicellis fulta.

2. Trodromus ~ met de name van Melk-gevcnde Africaanfche Plante , van gedaante een Pijn-appel gelijk e n d e , en mogelijk onder't geflachte van Wolfs-melk
behorende.
1)esfelfsfieelloofibladeren ßjn wel feer final , maar ook^
redelijk^dik^t vervuld met een fneettW'Wtt Jap, 't welk^
niet feer fcherp ts.

C A P.
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XVlIt
G TÏG STË
$IGttAÂÎ?T&
KRUID VAN BENGALA,
met een
ZURINGAGTIGE
SMAAKi
BLEEK-GEELE
BLOEM, en een
PURPUR-VERWIGË
SCHILD,

A L C E A B È N G A L E N S I S SPINOSISSIMA A C E T O S y E S A P O R E j
F L O R E LUTEO-PALLIDO,
UMBONE PURPURASCENTE.

DOÖRNÄ

Ñno M D C L x x x v m . Nobiíiftíj ^ J ^ m u s Dominus Henricus van Rheede $
tot Drakefteyn j Toparcha in Meydrecht,
& c . hujus Plantae iemina, nomine Nella,
infignita, ad.nos transferri curavi t j è quibus hanc educavimus plantam > cui radix
nivea, lignea , numerofis fibris capillata¿

Nno f 688* h uns doôr den Éd. Êeer
Henrik van Rheede tot Drakefteyn \
Heere tot jMeydregi &c. het zaed van
defe Tlante toegefinden, onder de namê
van Nelta , en hehben ivy defilve opqueekende j bevonden wit van wortel te zijn j
00k hard en houtagtig^ met i)eele vefelen
verfien.
De fleel een mam hoogie berey kende <> ii
geenfintsrônd <> maerhoekig, meteengroene baß, en over al met fiherpe dootnen befeté

Caulis neiitiquam teres, áfl: vero ángulofus 5 corticc herbido amiíhis, fentibus undique horrens, hominis proceritateul affcquitur.
Rami inordinate politi, fpinis quoque
armati $ foliis ornantur digitatisi in quinas
lacinias profundiffimas divifis, quae lacinix
digitum longae, mucronata, nonnihil pilofae j ferrate, guftu Acetofae noftratis aetnulae,

A

De takken ônordentelijk voortkôntènde *
en met doornen befet * hèbben gevingerdé
(digitata) b laderen , invvjf diepe verdeetingen verdeeld > dewelke een vinger lang $
voor fpits toelopende j eenigzints hayrig * en
geßhaertzijn^ hebbendedeßnaekvan onß
Suering.
Flores ex alis foliorum emergünt pecuDe Bioemen körnen voort uit de oùceleû
liari pedículo longiori fulti, pentapetali * der Haderen > ftaende op byzondere langé
amaeno colore luteo-pallido, forma Alceae fleeltjens ; deßelve zijn vijfbiaderig , van
Veficarias Capitis Bonae Spei fimiles, quocouleur hgt-geel en aengenaem die van dé
rum calix in decern fegmenta divifus.
Alcea Veficaria Capitis Bons Spei van
maekjel niet ongelijk , welkers bloem-kelk
in tien deelen verdeeld is<
Petala magna > ad utrumque extremum
De bloem-bladeren (petalaj fijn gröoi
lata, oris inaequalia , unguibus purpura- en breet, foo wel am haef begin , als uii~
fcentibus * umbonem repraefentantibus $
eynden * aen den omtrek gekartelt en ongepraedita $ quorum medium conus occupat lijk j welker s nagels met een purpureßchildfloridus , concolor , multis ftaminibus,
wijße vlak begaeft zijn : üyt het midden der
veluti ramulis^ praeditus.
bloemen doeifig op een kegelwijfi bloeiende
ßijl, met veele takjens-wijfe bloemdraden,
die met de ftijlin couleur Gvereenkomeru
Floribus eriiarcidis 5 fucccdunt vafeuía
Na de bloemen komen de Zaedhuyskens
feminalia in quinqué partes dehifcentia, in
ie voorßhijn j die haef in vijven openen
quibus femina hofpitantur reniformia , obwaer in haer de zaden onthouden, dewelkè
longa , exterius gibbofa , interius ad melangwérpig i van buyien bultig, binnewaerts
dium concava * colore fubfufcô.
ingebogen en niersgevlijfe van maekßl zijn $
en bruynagtig van couleur.
3

i

i

Majorem affinitatem habet cum Acetofa
Indica Bontii, quam cum Narinam Poulli
Hort. Mal. p. 6. cujus folia in tria fegmenta
funt dirempta.
Teñera admodum eft hxc planta annua,
quse multo calore indigens, fingulis annis
é femine renovanda.
Olerácea eft herba, cujus folia refrigerandi vi praedita , oleribus, Acetofx l o c o ,
commifcentur.
Ex corticibus caulium exficcatorum >
gtque excoriatorum , funes eonficiuntur,
Cannabe tarnen infirmiores.

Ditgewasheeftmeer
overeenkomßetnet
de Ooß-Indifihe Suering van ßontius^ ab
met de Narinam Poulli Hort i ¿Mal. p. 6.
mens bladeren in drie deelen fijngefrieden,
Defejarige Plante isfeer teder, hebbendeveel wärmte van noden, en wordjaerlijkx vernieuwt door zaed.
Het werd onder de JMoeskruyden gefleld*
wiens bladeren verkoelend^ en inplaets van
Suering in de 3/loefen gedaen worden.
Uyt de baß van de gedroogde en afgefchelde flengewerdtouw gemaekt> onßer*
her zijnde > als dat vßn fjennip,

C hP.
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ALCEA A M E R I C A N A A N N U A ,
FLORE

EÉNjARIG

A L B O , MAXIMO,

FRUCTU

XIX.

R

<AMERICAAÑS

SIG NiA E RTS-K RUID

MAXIMO

WITTE

,. met een

GROÓTE BLOEM, en

PYRAMIDALI,

SEER GROÓTE "PYRAMIDS-

SULCATO.

# S | , en GÉVEURDÉ
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Nho M D C Lxxxvi. enatà nobis,
ex femine è Surinama allato , hsec
pianta , nomine Ókkoro , è cujus radice
alba, fibrofa , ftipes protruditur bipedalisj diametro unciali, librò faturatè viridi praeditus.
Foìia longis petiolis fufFultà, Vitis aut
Ricini haud diffimilia , ternis , quinis,
fenis , feptenifve mucronatis , & circa margines crenatis lobis profonde diffe&a, fapore fatuo : Hifce deciduis veftigia remaiient protuberantia, unde caulis quafi nodofus àpparet

Flores inodori, pentapetali , àd alas
foliorum fingulares prodeunty pediculis
craffioribiis nixi ; horum petala albicanti^ unguibus gaudent purpurafcentibus,
medium occupante columellà flava apice
purpureo donata.

Floribus emarcidis fuccediint vafcula ferninalia, profundè fulcata, longa, craffa,
ereóca> in apicem acuminata, in quinas,
denafve carinas , per maturitatem dehifcentia, colore grifeo , in quibus , more
congenerum femina continentur numerofa, fubrotunda > coloris ex grifeo-nigricantis, quorum medulla alba , farinacea
ac fatua.
Eodem, quo floruit, anno, putredi-

I

N'i
aar 1626. h ebb en wy dit genu as
opgekregen, uit Surinaams zaad,V welk
ons met de name van Okkoro is overgefluurt. De wort el wit en zazehijk zynde,
brengt een twee voet hoogeflengevoort, dewelke een duym dik is in de diameter , en om~
vangen van een donker-groene fihorjfe.
De bladeren, die op lange fteeltjens fitten , fijn die van de Wijngaart , of Wonder boom niet qualijk gelijkende en in drie,
Üf > fi i °f ßven , aan de kant gefchaarde, enfmakelofe verdeeldheden, gefneden; Defe afvallende , laten foodanige uytpuylende voetfiappen en tekenen na»
dat de fleng ßhijnt ah knobbelig te we*
fen.
De bloemen fijn reukloos, vyfbladerig,
fittende op dikke fleeltjens, dieuytde oxelen der bladeren voqrtkomen, en dat eenjfaam ; defe hare bloem-bladeren fijn wit,
uytgenomen harenagels, dewelke purpurverwig fijn \ in V midden der Bloemen vertoont Jig mede een geele columme , aan V
eynde verfien van een purpur-verwig
topjen.
N a"t vergaan der Bloemen, doenhaar
lange , dikke , regt-op-fiaande, diep geveurde, en puntige Zaadhuyfen op ; defe openen haar in vyf, ook wel in tien
kielwijfe verdeelingen, en fijn defe graaw
van couleur, waar in, op de wijfe van
hare mede fiorten , veele rond en fwartagtige grauwe zaden onthouden werden, welkers inwendig merg wit, meelig*
en fmakeloosis.
In Vfielve J aar als bet gebloeit heeft, is
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tic corrcpta eft j annotina cnim eft pianta,
quotannis Temine rcnovanda.
Inter plantas amoeniores, à florumcultoribus, reponendam effe, cenfeo, ob fioroni elegantiam.
Multo indiget calore, huroore foloque
convenienti.
5

het bedurven en vergaan , doov dien het
een eenjarig gewas ßjnde , alle jaar op
Meuiys geßytmoßt werden.
Omde voor/reffelijkheyt der Bioemen,
oordeele ik^dat het van de Liefhebbers onder
de playfantfle Planten behoQrt gefleld te
werden.
Het heeft veel wärmte , vogtigheyt en
goede aarde van noden tot dejfelfs oeffening.
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CISTUS L E D O N , F L O R E MACUL A N1GRICANTE N O T A T O ,

CISTUS
LEDOÑ, WIENS BLÖEM
met een SWARTE VLAK GÈTÈVKEND
IS.

Job. Baubin,
Üantümvis h#c Ciftifpecies fatisfü, perqué ab aliis Auäoribus fit de^
fcripta $ tarnen ob florüm amxnitatem
iconumque delineátionem rudiorern & unperfeäam, ab alus traditam, non inconcinnum fore exiftnmvi* hane quoque exhibere $ nulla fääa nova defcriptione ,
contentus eà , quam concinnavit Sc pitblici juris fecit Carol. Clufius, ration Plant.
Hiftot. lib. primo cujus verba ha*c flint.
r

Öewelde fe foorte van i tus
dere Autbeureñ meer ais genoegfaam befibreven is$ fio heb ik niettemin
geräamam gevonden \ fio van wegen de
fihoonbeyt des Bioems, alsonvolmaaktbeyt
f y'
anderedaar van
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gedaan bebben , deje bkr nevens te lateft
gaan. Ik en Jal hier geen nieuwe befebrijvinge rnaken, maar my vergenoegen met
die gene, dewelke Car. Clufius in V eerfte
boek van Jijne tiißorie der rare Planten,
daar van gemaakt heeft $ iijiens woordeñ
alduszijn luydende* Deeerfte Ledongroeit

Primum igitur Ledon fruBicat ad bominà
ultìtudìnem , quam etiam interdum Juperat $ ramls frequentibm , tignofis, dura, nigra : Folia quemadmodum & ra- m a n s hoogte , die fy ook wel komt te
mi, tx adver JafittaJunt, obtonga * trans-overtreffen en dat met veele houtagtige *
verfilm digitum quandoque tata i nonnun- harde, en fwartagtige takken , dewelke
quam etiam latiora, ßperne ex viridi- foo wel ais de bladeren twe aan twe tegeii
fiigricantia) infetne candicantia 5 qua cum over malkanderen ftaän : Defe bladeren
ienellù ramulu pingui quodam odorato, fijn langwerpig * in bréete fomtijds met die
valido $ & tranjparenie liquore adeò cd- van een vinger overeenkomende ¿ ook wel
piofi äjperja funi * Ut procul etiam ex breeder , van boveii donker-groen, van
Jplendore conjpici & agnofci poßtt, odor au- onderen witagtig $ fy fijn ook neVens de
tem oBava miliarü Germanici parte nari* jonge takxkens met eeii feekere vette,
hm percipi : flore eft inter reliqua Cifti ge- welriekende* verwarrriende, en doorfchynera & pulcberrimo & ampli/fimo, magne nende vogtigheyt foodanig befet , dat¿
Rofie inftaf, ßmplici qüinque-foliorum tex- ñien defelve ook door het blinken, en
tura,omnirìò interdum albofidcujus fingutä^lesfeífs reük een half Quartier van eeri
folia circa unguem ex purpilrà^nigricanie dnytfche mijl ver gewaar kan worden: dé
fnaculà Rbomboide, nunc majore > modo Bloem is onderalle foorten van Ciftus de
minote & anguftiore * ütplurimum infefta fchoonñe, en kloekfte? éen groóte enkelJunt i flora umbilico multis crocea fibra de Rofe níet ongelijk, beftaánde uyt vijf
pleno i ut in alia Cifti generibtls: capitar- bloem^bladeren, dewelke geheel en al wit
la in longk pediculh , foliijque fiuh denu- zijn i uitgenómen aan haré íiageltjens, die
datisi omnium maxima i rotunda fere & gemeenlijk met een purpuragtig fwart
plana $ non mucronata , & fiepenumero vlakjen getekettt 2Íjn > 't welk een Rhom-*
decagona , dura , interim flavefcentia $ bus van fígüiir£ gelijkende, fomtyds groot,
quibm debifientibm , Jemen decidit copio- dan ook weMleen is ? zijnde ondertuíTchen
de navel des Bloems met veele SafFráan-verJum j Jubrufum * omnium minutifimtmt,
t
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wige bloem-draden vervult > gelijk i n
d'ändere geflagten vàn Ciftus \ De Zaad-hüyskens , op lange vöetjens ruftende, zijri
de grootfte van alle de andere, en byna rond $ en eenigfints vìak en effen, geenfintspuntig
en menigmaal tien hoekig* hard, van binnen geelagtig \ defe Zaadhuyskcns open gaande
rosagtig en feer kleen zaad wyt
IM-
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Onder defe fiorten van Ciflw wert er
ook een gevonden, dewelke gants en gaar
wit j enfonder vlekken is.
Spanje en Italie fijn de natuurlijke groek
Hifpania ut & Lufitania alunt hanc piarti
plaatfen defes geivas.
tam.
Onder dit ons koud climaat bloeythetin
Sub noftro climate durjore onerantur
floribus Menfibus Junio , Julio j quibus de Jttaandenvanjtmy enjuly, en na de
deciduis fuccedunt vafcula feminalia & fe- Bkernen doen haar de Zaedhuyskens > en ook
mina matura , hifee folo commiffis, in Bel rjjpe zaden op, dewelke hier te Lande gegio fefe propagari patitur hxc arbufcula, fayt zijnde tot Boomkens komen tegroeien
die veele jaren kunnen overblijven, indien
ad plures annos fuperftes, modo tempore
jhyemali in hybernaculo convenienti con- men defelve des winters in een bequame
winterhuys komt tefetten,
fervetur.
Des fomers vereyfl dit gewas veel wärm
JEftate & calore, nec non irrigatipne
te , ook moetmen dikwils hegteten.
frequentiore indiget.
Den harfl, die uyt defe Boomkens voorfc
Hujus refina Pharmacopolis noftratibus
komt, h hy onfe Apothekers feer wel be
potiffima
nomine padani feu Labdahend*, en datmet de name van Labdanum
ni.
of Ladanum,
In Horto noftro vigent & florent quor
In onfen Hof bloeyenjaßrlijktf veelefior?
tannis multai Cifti fpecies , ut patet ex ten vanCiflus, geîijk zulkxbljjkt uyt onfe
Cat. Hort. Amftel. quarum figuras huiç ad- Catalogus Horti Amtlcl. welkers figuren ik
niet nodiggeagt hebbe her by te yoegen*
ungere, confultum minime duxi.
Inter hafee Cifti fpecies reperitur quo
que alia 3 floribus emaculati candoris.

5

7

}

7

CAP.

OXYS BULBOSA

C
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BULBOSA
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3

ROTUNDIFOLIA,

CAULIBUS
RIBUS

&

FLO-

PURPURÉIS
AMPOS,

N

Obiiiííímus & ftrenuiffimus D . Siriíoii
vander Stel , Promontorii Bona£
Spei Gubernatot DigniiBmus, ínter alias
plantas, hafce nobis quoque tranfmifit
bulbofas radices , aliquot fibris capillatas,
cortice duro, fufeo, obduäas, magnitudine nucis avellanas, quas, cortice ablato,
in duas tresve fquamofas radículas fepatantur 5 ex hifee emergunt folia terna >
pediculis longis , craífis, purpurafcentibus
nixa, partim humi fufa, partim ereda ^
per extremum rotunda > faturaté viridia,
inferné dilutiore viriditate prasdita $ fapore acido.

Flores , é calyculo in quinqué lacinias
divifo, emicant, fatis grandes pro plantas
magnitudine, pentapetali, ex rabeo fuávé-purpurei) nonnihil odor! quorum fulera funt pediculi débiles & frágiles.
5

Priufquam flores fefe explicüére convolvuli modo convoluti funt, quibus peíeuntibus fucceduntvafcula feminalia , in
quina loculamenta divifa * femina exilia
continentia.
Sub cíimate tloftro floret Menfe Aprili
& Majo j quod vifu pulchrum atque venufiüm; hyéme in fi&ili & hybernaculo prasfervanda á brumas injuriis.
Multiplicanda non folum femine
riim etiam bulbis junioribus > qüi ,
tice ctáfíb ablato , feparandi &
committendi $ Vetuftiores interim,

* vecortérras
pofí-

tAFRICAANSCHE
CLAVEL
ZUERING,
met
BOLAGTIGE
WORTELENj
RONDE BLADEREN, en GROÓTE PUR~
PURE BLOEMEN

D

E ßer Edelen en Geßrengen tieer
& van der Stel, Gouverneur van
de Gaap de Goede Hoop , heeft ons ondef
andere Gew äffen , de Bollekens van de Je
Plante mede övergefinden § omvangen zijnde van een harde bruyne fchelle, nietfonder afhangende hair-wortelen; defelve zijn
van groote een häfenoot gelijk $ en van dd
buytenße fchelle cntbloot zijnde, verdeeiert
fy haar in twe, of drie fchub-wijfe bollekens: Hier uyt komen de bladeren te voorfchijn, drie by een , ßeunende op lange $
dikke , putput-verwige voetjens j dewelke
ten deele regt öpfiaan, ten deele tegens
hetaartrijk aan leggen, vooraan zijn defe
bladeren rond , donker groen van ondeten licht groen, en fuur van ßnaak.
Debloemen> dewelke ^ na proportie van
de plante vry groot zijn , komen uyt vyfi
bladerige kelkxkens voort 5 en fijn 00k uii
vijf bloem-b lader en beßaande, fchoon purpur-verwigj meiweynigreuki enopfwakke en bfoje ßeeltjens rußendeu
£er dat de bloemen haar komen te ope*
nen, zijnfe in eengerolt op de wyfe van de
convolvuli of Winden: Hier na volgen de
zaathuyskens , die in vyven opengaande §
kleene zaden in haar onthouden.
Hier te lande bloeit dit gewas, in de
Maanden van April en May, V welk lief
lijk en aangenaam is om te zien; enmoei
des "Winters w polten en in een winterhuys
gefet worden wegens de koude*
Deffelfs voorttelinge en gefchiet niet alle en uyt hetzaad, maar 00 k door dejonge
bollekens i dewelke van de buytenße fchelle
entbloot zijnde» verde cid en in de aar de
quam

quam flores edidêrc \ in nihilum rediguntur.
Ufu & vif tute réfrigérante cum Trifolio
Acetofo noftrate convenit.
Qu« à D . Breynio in Cent, prima cap.
46. deferibitur , hujufce plantx fpecies,
aut potius varietas eft habenda, quoniam
cauliculi, flores & folia fuftinentes, virore
nitent, in noftraautem, exrubeo-purpurei funt.

geflooken werden; ondertujjchen werden de
oude bollekens na het bloeijen vernietigt.
Van wegen het gebruyk en verkoelend
kracht, komt dit gewas over een met onfe
ïn-landfche C/aver-zuering.
Die gene dewelke van d'Heer Breynein
fijn e erfieCenturie cap, 46 befehreven word>
moet voor een medefiorte , of liever voor
een veranderinge van defe gehouden werden> na dien deßeeltjens, die de Haderen
enbloemen onderfleunen^ blinkend-groen,
en defe onfe in tegendeel up den rodepur~
pur-verwig zi/'n.

CAP»

C A R
OXIÌS

BULBOSA

MINOR, FOLIO
FLORE

E X

JETHIOPICA
CORDATO,
ALBIDO-

PURPURASCENTE.

XXII.
KLEEN
LANDS

,

ÈOLAGTIG,

GLA VER-ZURING

HERTSWYSE

BLADEREN,

WIT AG TIG
B LO E

E

X hujus radicibus, extrinfecuspullis,
teretibus, fquamofis & duris , praßcedentis non diflimilibus , cauliculis autem
altioribus, tenuibus, ex viridi - purpurafcentibus j fuprema parte ramofis, exeunt
folia tricompofita, Trifola vulgaris aemul a , cordata , fuperiore parte virefcentia,
inferiore purpurafcentia > fapore acido.

Flores $ ex perianfhio quìriqùe partito , producuntur pentapétali , convolut i , quertìàdmodum praecedentes , ex albo languidè-purpurafcentes, fere inodori i longis pediculis innitentes.

Vàfcuìa feminàlia oblonga , pentàgoiia* quae per maturitatem in quinque partes dehifcunt, ferriinibus pufillis , diverfis,repleta.
Anno M D C X C . Menfe Majo floruit
ifthaec pianta in Horto nofìro Medico;
Non foììim propagatur & multiplicatiir
femine, radicibufque, verìnn etiam bùibis oblongis, qui innafcuntur ramulorum
divaricationibus * quod in nonnullis T u l i pis quoque evenire experimun
Eanderri credo effe hanc plantam , quarti
defcripflt & delineavit Bodaeus à Stapel in
Theophr. lib. 4. cap. 4. fol. 336.
Fiigoris eft impatiens , virefque convenire cum antecedente, fapor ejus indicat.

> met

E

en

TURPURE
MEN.

U

it defes gewas Wortelen , dewelke
rond en lang , fchubagtig , hard,
van buyten fwart; ende voorgaande niet
ongelijk zijn^ ahme de uit der Jeher fteeltjens, dewelke dun , purpuragtig groen
zijnde, hooger als de voorgaande opwajfen
en haar van boven in takken verdeelen *
komen de b tader en voort j dewelke uit drie
te tarnen zijn geßeld, hardswijs^ die van
degemene Claveren gelijkende ; defe zijn
*oan boven groen , van onderen purpuragtig , enfuur vati fmaah
De bloemen komen voort uit een kelkje , V welk in vijven is gejpleten ; defelve fijn vijfbiaderig in eengerolt^ gelijk ah
de voorgaande, witagtig van couleur met
een weynigskenpurpuragtigheid vermengt $
byna reukloos * ßeunende op lange voetjens.
DeZaadhuyskemfijn vyfkantige langwerpig i dewelke ri/p geworden zijnde, haaf
in vijf deelen komen te openen, waar in verßhey/de kleene zaatjens onthouden worden.
InHjaar 1690; heeft dit gewas in de
xMaand van May gebloelt in den Hortus
JMedicus.
V Sehe en word niet alleen i)oörigeteelt
en vermenigvuldigt door V Zaad * en desfelfs wortelen , maar 00k felfs door lang"Werpige bollekens $ die tuffchen de verdeelde ßeeltjens voortkomen, t lüelk men 00k
in verßheyde Tulpen gewaar word.
Ik vertrouw dat dit gewas V felve ist
V geeneBodaus Ix Stapel in Theoph. lib.^.
cap.^.fol 336, beßhreven *> en afgebeeld
heeft.
V En kan tegens geen houde * en dat het
in kragten met de voorgaande overeenkomt
geeft de ßmaak te kennen.
y
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OBS ER V A T I OHES.
I n hifce floribus dcna numerantur ftamina , ex albico- virefcentia, quorum quinque longiora, totidemque
breviora exiftunt, apiculis luteis ditata.
Styli quini, raro quaterni, apicibus coloris herbacei
inftruófci, parte fiiperiore tenuiffimi , inferiore vero,
ubi futurae capfulae feminalis rudimentum cqnftituunt,
craffi.
Semen Violarum fèmini haud diffimile, praeter commune involucrum pentagonum unumquodque peculiari includimi* membrana niveae, quälaevi attaéhidehifeente celeriter in fecontrahitur ßecrifpatur, femenque raptim erumpit.
Vjget floretque p e r totam fere asfhtem.
H a n c piantami cum innumeris ülüs ex India Orientali in H o r t u m Medieum transferri curavit Nobilißimus
& AmpliffimusPominus J. Huydekoper, E q u e s , D o minus inMaarfèveen & Neerdijk &.c, Confai 6c Senator Urbis Amftelodamenfis, ac D i r e d o r Societatis Inàix Orientalis 6cc. §cc.
?

<J ANTEILEN

IN

GEN.

/n defe Bioemen werden tien bloemdraden geteld , uitden
witte-groen, waar van datter ftjf lange, en vijf korteßjn ^
defe ßjn verßen van geele topjens.
Ookjt yder bloemtje begaaft met vijf, felden met vier
bloemßßtjens, (ftyli) aan welkers uiteynden groene topjens
vaßßtten, defelveßjn van boven dun, vanonderen integendeel, daar fj 't beginfel van 't Zaadhuysken helfen maken, dik.
Behalven hetgemeene vyfhoekjg vlies, 'twelk^alle de za
den te gelijk^ omvangt: fooifi, dat yder z.aadje, violen zjtad,
niet ongelijkjdjnde , nog apart in een wit vliesken beßoten
word, 't welkj, hoewel ligt ofeven aangeraakt, breeht, en in
een ogenbltk^ omkrullende, fpringt het z.aad fchielijk^ daar uyt.
Het grocit en bloeit byna de geheele Somerdoor.
Ditgewasy nevem een ontelbaar getal van wter andere
heeft den Ed. Heer f. Hpjdekoper , %idder , Heer van
Maarfeveen , T^eerdtfl^ &c. Burgermeeßer en Raad der
Stad ^Amfierdam, Bewmthebber van de Ocß-Indifche Comp,
drc. &c. aan den Hortus Medicm beforgt.
r
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N E R I U M L ATI-FOLIUM
CUM

FLORE

P.

INDI-

VARIEGATO,

O D O R A T O ,

PLENO.

TSIOVANNA-ARELI

XXIII
INDIAA NSC HE, BREET-BLADE*
klGE OLEANDER met DUBBEL>
DE, RIEKENDE, m BON ICE
BLOEMEN.

Hort. Mal
"JOh folùni frequens eft per totutii
Malabaricum Regnum , verum etiam
in ínfula Zeylon , unde ad nos transmifit
Nobiliffimus D . Laurentius Pijl, Urbis Co*
lumbo Gubernator digniffimus , nomine
FtilaMeftka infignitum.

It gewas en is niet alleen veelvoudig
3ialabate vinden doorhet geheele
rifiche Riß, maar 00h op V Eyland Zeylon,
van aar ons V felve overgefluert is door
den Ed. Heer Laurentius Pi/f Gouverneur
op Colwnbo , onder de name van* Fulä
Meftica.

Hanc arborem in Viridario noftro luxuriaritem concise ac paucis defcribere fert
animus, quandoquidem fatdiffuse inHorti Mal, parte nona, eam defcripfit Illuftrifiimus & Nobiliffimus Henricus van Rhede,
Dominus in Drakefteyn See. &c.
Hominis aflumit proceri t at em hujus arbufculx cäüdex j fubftantiâ non admodum
dura, cortice grifeo obduäa rami autem
juniores , virefeente colore nitentes, huinore aqüeo turgent.
Foliis gaudet non deciduis, fpithamam
longis, unciam circiter latis, rigidis, crafmucronatis, faturatè viridibus , pediculis brevibus fultis, bicompofitis, contrariis inter fe petiolis nafeentibus inodoris, faporisque aniaricantis.
Caules faftigiantur in flores, polypetal o s , amœnos, odoratos, calices quinquepartitos occupantes, pediculis longioribus
innitentes, Rofx incarnata inftar pulcherrirriè rubentes , fìriifque niveis variegati ^
ftateinibus &ftyIo medium occupantibus.
y
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Luxuria vit & floruit quotami is Au gufi o
Menfe nullo infequente fruítu.
7

Reperi tur quoque alia hujus arbufeuli
ípecies 5 quae Horti noftri non minus alumna

Mijn voornemen is defe Boom> in onfien
Hof weelderig gvoeiende, in V horte te be~
ßhryven , nademaal den Wel-Ed. Heer
Hernie van Rheede, Heere tot Drakeftein,
&c. &c. defelve wijtlopig beßhreven heeft
in V negende deel van fijnen Hortus Malabaricus.
•
De flamme mann hoogte waffende , is
jfagthoutig \ en omvangen van een grauwe
ßhorjje; dejönge fcheuten
daarentegenfijn
blinkend^ engroen van couleur,
vervult
met een waterige
vogtigheyt.
De bladeren, des winters niet afvalleride, fijn eenfipannelang,
ontrend een dum
breet, flijfy dik^voor Jpits \ donker-groen
van verwe, defelveflaan op horte voetjens,
tjue aan twe tegens malkanderen Over, en
fijn reuhloos, 00k bitteragtig vanßnaak*
De bloemen komen uyt het uyterfle der
takken voort, op lange voetjens, en dat uit
een bloem-kelk, dewelke invyven isgefipouwen, defelve fijn veelbladerig (Polypetali)
ßeer fchoon, als een incarnate Rpoß , met
witteßreepen doormengt; van binnen verfielt van bloem-draden; en een
bloemßijf
enfijn 00k feer liaflijk van reuk,
Defe Boom heeft alle Jaar in tAuguflö
welgebloeit , maar noyt vrugt en voortgebragt.
Daar werd nog een medefoorte vän deßen Boom gevonden in onfien Hoff, dewelke
y

t

eft , foliis anguftioribus, floribufque pen*
tapetalis dilute incarnatis gaudens, quir
bus emarcidis fuccedunt filiqux production s , feminibus pappofis prägnantes, haec,
floribus onufta,etiam repraeientatur in Hort
M a l . parte nona, nomine Belutta-Areli.
jCulturx fub noftro climate fatis p a n e l s
eft, fclum riguum, iolemque calidiorem
^eftatf amans , q u o , ut abundé magis & a *
tur , in repofitorio feneftris vitreis inftruäo,
reponenda, quibus dencgatis rari ß] me flores producir : Hyemali tempore
in hybernaculo convenienti collocanda, ut
fuperítes maneat.
Sicut genere, ita quoque viribus nocivis cum A p o e y n o convenire, mihi periuad e o , eapropter apud Malabaricos Medie i s noneftinufu;
P

OBS E R V A T I O N E S .
^ o l i a utplurimum tricompofita, per intervalla Iongiora , (ibi mutuo refpondentia , pediculis brevioribus &
ineurvis, e x virore albicantibus, ramis infident.

F l o r e s numeroíi, nec fugaces, iimbellatimquequali
difpoíiti, quindecim petalis conítrucH funt , quorum
Intima ¿c minora magis crifpa.
Staminibusgaudent denis, brevibus, latiufeulis, niv e i s , apiculatis : H o r u m ápices figura Sagittae aquatica
foliis fuppares, & cum ftaminibus concolòres, in appendiculas tenuifjimas, unciam longas, capillis numerofis
adlatera inítructas, libiinyieerri contiguas, acrili caniiabini inftar contortas, terminantur.
Qiiod floribus eft pentapetalis, foliisque auguftioribus , quiñis tantum ditatyr ftaminibus, eodem. ritu

ßnalder Haderen en vyf biaderige ligt incamate bloemen drangt, ivaar na lange
hauwen, en pluifig zaad komt te volgen;
defe werd meß bare bloemen afgebeeld in
V negendejeel van den HortusMaL onder
de benaminge van Belutta-tAyeli,
Sien kan defe hier te landen feer wel
voortqueeken^wanneer defelve van een vogtige aarde , en heete Sonnefchijn desßmers
verßenword, ivaar toeook de glafekäffen
feer dienßig zijn, en fonder defe draagtß
felden bloemen: winters moetmenfe in een
bequaam winterhuys fetten , om over te
houden.
Gelijk defeplanten eenßagtigßjnmetde
tApocynum, foo vertrouw ik datfi ook in
ßhadelijkheid van kragten met den anderen overeenkomen; hierommefoo en zijnß
by de Mähbaren nietgebruyhlijk in dß JHe-*
mine.
9

4ANTEKEN1NGEN,
De bladeren ßjn meefi van drie by een gefield, dwer$
tegens malkanderen over, flennende op körte omgeboogefieeljens , vancouleur uit dengroene witagtigs en ßaatdejetfa,menflel vc.n bladeren oj> een wiftagtige dißantie van den anderen.
'De bloemen ßjn veele en ah wayerwijs (umbellatim) by
een gevoegt , deßlve en vergaan niet fckielij^ en ßjn van
15*. bloem-bladeren te famen gefield, waax van debinnenßc
eu kßenße wat meer in een gekrult zijn.
Sy hebben 10. bloem-draden, dewelke kort , breedagtig,
fneeuwit) enget opt ofgehooft zjijn: Defe hare topjens of hooftjem
gelijken van figure niet qualyk^de bladeren vantfflater-Serpenu-tonge hntp^ en ßjn met de bloem-draden eencouleurig;
deßlve terminer en in feer dünne aanhangzjlhens , een dtijm
lang, en metvele opzy ßaandehayn'Jensbefit, dewelke tegens
malkanderen aanßttende ,gedraytßjn, als een hennip touwtje.
Diegene, dewelke vyfbiaderige bloemen draagt enfmalder van blad is, heeft 00kantet meer als vyf bloem-draden,
dewelke qp defelve w\fe gefleld aifn.
y
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GYRRHYZiE

INDICUS
FOLÌÌS

I

Breymí.
GLY-

FLORE

AMPL0 CÍERULEOJ PLENO.
5

C

Aulibus exit farmentoíls, longis, tenuibus, numi diffìifis, nifi próximas
ridícas, aut quxvis alia ápprehendere &
confcendere valeat.
Folia ad fingulas coilas quina ex aáverfo fita , uno impari extrematn coftáth
occupante , unciam lata , taftu mollia,
Galegas, aut Glycyrrhyzae non difparia,
magis tamen mucronata, quám figurx Horti
Mal. aut Breynii reprasfentant.
5

JFlos nutans, inodórus, poiypetalus, è
calyce quinquepartito prodit, colore Tatuiate èaeruleo ^ nitens.
Pétala extremo rotundiola*florerhplenum repraefentantjin quorum medio macula
pallida fefeoffèrt cum aliquibus ftaminibus
apiculatis, quorum apices pallidi.
Floribus rnarcefcentibus fuccedunt filiijuae longae, ángufbe, reípeñu tamen riorum magnitudine, exiles, quae feminacontinent quina, fena, plurave, fufca> plana , finum impreffum in mediò habentia,
fapore ftibamaricante.
Annis reparatx falutis M D C L x x x i x .
& M D C xc. eodem Temine enutrivi hanc
plantam, idque in repofitorio, fimo equino
calido, &foloconvenienti,inftruíto, geftavitqüe flores plenos , albos, amoenos,
idque Meníe Julio quibüs evanidis íucceflèrefiliquaeornili ex parte completa, matura continentes femina Menfe Septembri.
Modica indiget aqua* & multo calore
fovenda,
i

XXIV.

INDIAANSCHE
BOONE,
3fET
CALISSIE- bfSOET-HOUDS BLA*
BEktiN, en BREEDE, BLAUWE,
en GEFULDE
BLOEMEN.
*

D

It gewas komtvoorden dag met lange, , dünnefiheutkem, dewelke, tenfy
defelve döor de byßaande fijskensy of iets
uniers onderßeunt worden, längs het äärd*
rtjk verjpreyt teggen.
Hetheeft vijfbinderen aan yderribväß
fitten, waar van datter twe paar dw'en
over den anderen flaan, en het vijf de en
laatfle het uyterfte desribskomt teßuyten%
defelveßjn een duym lang, fagt in 7 aantäßen, die van de Galega of Soet-hout niet
qUalijk gelijkende , hoewel wat puntiger*
als defipire in den Hortus $ial. ofBreynius
homente verbeeiden.
De ßloem na de aarde hellende isreuk*
hos, veelbladerig, hoog blauw van cöüleur\
en blinkend voortkomende uyt een b/oemkelkjen, dat in vijven is gefneden.
De bloem-bladeren ßjn aan haar uyterfie rondagtig en Ver beeiden een gevulde
bloem j in welkers midden fig eengeetagti^
vlekje vertoond met eenige geelagtige getopte (apiculatis) bloem-draden.
Wanneer de bloemen komen te vergaan *
foo vertöonen haar lange ,fmallepeuLvrug~
ten, dewelke na proportie van de bloemen,
kleen zijnA deje onthouden in haar vijf<»
fes, en meer, platte bruyne zaden, die een
kieene deulie of kuyltjen in haar midden >
en een bitteragtigefmaak hebben.
In de Jaren 1689: en 1690. hebbe ik dtt
gewas uyt V/ehe Zäad voortgeteelt, en dat
in eenkaffe met warmepeerdemis^en bequatne aarde verßen , en bragt ons gevulde
witte en ßhoone Bloemen voert in de maand
van fuly, en de je vergaan fijnde % kreeg
ik rijpe en volmdakte peuUvrugten \ welkers Zaad in September rijp wierd*
Dit gewas is met maiige vogtigheyt te
Vreden, maarHfelvewiloök veel wurmte
hebben.
X
Exy

?

?

Exeunte «fiate in commodo hybernaInHuitgaandesfimers heb ikhet in een
c u l o , ad ejus confervationem locavi, ubi
bequaam winterhuys geplaafl , om het te
farmenta ad terram ligni duritiem acquirebewaren, alwaar de rijswijfe takken aan
bant, nec folia deponebant ; unde conji- hare grond bout-hart wierden , en hare
ciendum arbitror, in folo natali hanc planbladeren behielden j inaar uit ik befluyt dit
tarn perennare 5 verum fub climate no- gewas infijnenatuurlijke groeUplaats langftro duriore , quantumvis ab aèris frigidio- levend te zijn, enjaarlijkx niet en komt te
ris injuriis vindiearim, confervare haud po- vergaan ; edog onder dit ons hut climaat
tai»
en heb ik het niet kunnen bewaren, hoewel
Succum expreffum, ac cum Schirgelin
(id eft, oleo Sefami) mixtum & epotum,
vomitum excitare , radicemque tritam &
cum aqua fumptam ventrem fubduccre
Horti M a i Authores autumant. Vid,Hort.
M a i part. 8. fol. 7 0 .
OBSERVATIONEN
Folia ei oblonga, faporis.fatui, ex anguila bafi in latum
fefe diffundentia , quo faétò fenfim anguilantur, quafi
jamjam in mucronem abitura , quo denegato nonnihü
bifurcantur: cuique fulcatae coítee, alterno ordine iàrmentis adnatse, folia adhaerent pinnata, quina, fepten a , breviffimis pedicellis ful ta, quorum ultimum & e x tremum coitam claudit; circa n o & e m complicantur fol i a , mane illucefcente fole a f e invicem rurfus dedueuntur.

Flores e x alis foliorum exeunt fingukres , è calice
quinquepartito, pedicellis breviflimis n i x i , riorum pétala, ex anguila baíi latiora facta, extremis oris funtrot u n d a , in ambitu casrulea, idque ad calami fcriptorii latitudinem, per reliqua ex albido flavefcunt.
Quilibet flos, praeter calicem in quinas lacinias divifu m , duobus gaudet foliolis fubrotundis, calici adfitis,
utSc ílaminibus quiñis, tenuiflìmis, unciam f e ^ longis,
extremo paulo incurvatis, apicibufque luteolis capitatis,
in quorum medio ilylus uncialis longitudinis. extremo
obtufus, exfurgit, indivifus.
Siliquae palmam longse, modicè compreflk, mucrone i n c u r v o , l o n g o , praeditae, 6c in lóculos convallibus
fungofis, niveis, interceptos , diilinct^e, in quorum
fungofe fubilantiae meditullio femina, quae in recliifis,
íitiquisad commiílüram anneétuntur, phafeolorum formamexprimentia, colore dilute herbáceo maculis fuicis punctata.
%

ik het voor de koude welquam te bevrijden.
Dat het uitgedruktefàp met olyvan Sefamum vermengt, en ingedronken , braken doed, ah mede dejfelfs wortelgeflampty
en met 1x1 at er vermengt, den a/gang verwekt, getuygen ons de Autheuren van den
Hortus Mal pari. K.foL 7 0 .
\4 ANTE

EBERING

EN.

De bladeren vandit krujdßjn langwerpig, fonder Merke-*
lijke fmaak^, dewelke van een final begin allengskens komen te
verbreden, tot datfi over de helft van hare uytgeßrektheid
weder om fmalder geworden zjjnde, haar aanßellen alswouden
fy aanflonds in een punte komen te eindigen, maar in plaats
van ßilkx, foo fpouwenfyhaareenigzjntsintween:
aan y dere
geveurde rib , die alt00$ eenfaam voortkomt , vindmen vyf
ook^wel feven blader en, dewelke vederswijs geplaaß
worden , en dat opfeer körte voetjens, waar van het laafie eenfaam
zjjnde, het uyterfie van de gefeyderib komt te beßtten s defe
bladeren ßuyten haar savonts toe, en na het opgaan van de
fonne, verfpreiden fy haar weder van een.
1)e Bioemen hebben feer kleene voetjens, en komen eenfaam uyt
de bloem-kelkjens voort, die in vyvenßjn gefcheyden. De hloembladerenßjn fmal aan haar begin, ookjond en breet aan hare
uyteynden , en is defe hären omtre^ °p de breete van een
fihrijfpenne, gants blauw, en de reß uyt den wittegeel-groen.
Ider Bloem heeft, behalvcn ßjn gejeyde blcem-k^l^
die in
vyven is verdeeld, twe rondagtige bladerkens, en dat dicht
aan de bloem-kelk^, alsmede vyf feer dünne bloem-draden
die bynaeen duym lang, aanteynde een weynig omgebogen
en metgeele hooftjens verßen z,ifn s in 't midden de fr bloemdraden vertoondßgde bloem-ßifl, dewelke een duym lang
onverdeeld, en aandetoppeßomp
is.
'De peptl-vrugtenßjn een hand breed lang , matelijk^ plat,
enmeteen lange, kromme punte begaafi/
ook^fijnfymlzkene voofe fneeuw-witte
cellekens verdeeld , waar in de z,dden leggen, die haar vaftmaken aan de vereenigmge der peulfchelle, enßjn defe van maakz^el een boontje gelijkj, ligt-groen
van cquleur, en met bruync
vlakxkensgetekent\
%
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y

CAR

C A P .
PHASEOLUs MINIMUS PERENNIS
AMERICANOS FLORE LUTEO,
FOLIIS

ASARI

SA

LANUGINO-

SOLITARIE.

Brey n. Trod. 2.

E

Radice alba , craffà * multifque fi«
bris donata > farmenta numerofa $ te^nuia exeiint * humi, nifi fuftineantur, provoluta , virgulta plantafque proximas
confcendentla , quibus denegatis, aliquando fibiinvicem ita intricantur* utvix* ac
ne vix quidem illaefa extridari poffinr.

Foìia alternatim polita pedieulis longiotibus infident, atro-virore perfufa > rotun*da, Afarinaé foliorum aemula, villofa, &
quali tomento obfefla , quod illis , cum
integra pianta, commune.

E foliorum alis flofculi exeunt pufiìli,
lutei, papilionacei , quibus fuccedunt filiqùac bivalves, fernet) folitarium, exiguum,
pullum > fubrotundum, non raro quoque
Dina> continentesi
Perpetuò viret h#c pianta in folo fera*
c i , frigoris autem impatiens , ita ut in hypocauftis vitreis reponenda fit.

SÈER KLEÉN , LANG-LÈVEND \
tAMERtCAANSCH
BOQNTJE>
mei een GÉELE BLOEM, en
EENS AAIE,
RUYGACd
TlGE BLADEREN van
MANS4

I

N dien defe hare veelvoudige eu dünne
rankskens > dewelke uyt een Witte * dikke^
met vele zazelingen begaafde horteten uyu
fpruytende > niet en kunnen komen op te
klimmen * en haar vaßte mähen aan eenige naafi aanjlaande takskens van andere
gewajjen $ ß verwerfen Jy haar fodanig
onder een , dat men fe fonder te quetßn
befwaarlyk uyt een krijgen kan * enhouden
haar dan ooh dicht aan de aarde.
De bladeren komen eenfiam d'een boven
d''ander uyt der gefegde rankskens voort ,
endat op lange voetjensi donk er groen van
couleur, rond, die van de Steen*onderha~
ve (Aferina) gelijkende ; Ookfijndefelve^
ah mede de gehele plante * enigßnts hayr*
achtig 5 en ah met wat donsfigheyt befit.
Uyt de Oxelender btaderßeelen körnende
bloemen te voorfchijn $ dewelke kleen ,geelf
en capel-wijs (papilionacei) van maakßl
zijn ; waar na twe-ßot^deurige (bivalves}
peultjens volgen > verfien van een, ook wel
twe rondj en /war tagtige Zaden*
Ho^wel dit gewasin goede aardegeplant
&ijnde , V geheele jaar door groen blijft t
ß iß nochtamdienßigi dewijlhet geenkou*
de verdragen kan V ßlve in glafikaßfen
te bewaren*
Dit perlijk gewas is oorjpronktijk uyt de
iAmericaanfche Eylanden * en is van ons
niet alleen uyt zaad voortgeteeld, t welk
uyt die Geweßen gefinden was $ maarfilfs
ook uyt zaad > V geen wy in onfen hofge*
Wonnen hadden.
Vanwat gebruyk hei isin de JHedicyn^
weie ik niet > alfo dit Boontje tot nog toe
van niemand befchreven is.
5

Venufta haec pianta patriam agnofeit Atnericam, nobilque nata non folùm femine inde a d v e ä o , verum etiam Colle&o in
Horto nofìm

Qualem in Medicina poflìt habere ufurri,
cum à nemine ha&enus deferiptus fit phafeolusj prorfus ignora.
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OBSERVATIONS.

Inter amceniores plantas à Florae Gultoribus reponi
sieretur hie Phafeolus minimus Americanus, qui farmentis aflurgit tenuiflimis cubitalibus, imo bicubitalibus pro ratipne foli, in quo oritur.

Folia ftporc fàtuo ad longiufeula intervalla poíita
venofiííima, quorum pediculi, leyiter folcati, digitalis
fere lortgitudinis, tubérculo donantur ad eorúm exortum.
Flores ungulares, bini, 8c pluresineodempediculo
feu furculo communi & tenuiori prodeunt, ad Geniftellaè
flores accedentes , è quinquefoliaceis caliculis, acuminatis, anguftis, prodeuntes, foris ex luteo rubefeenles j intus lutei.
?

?

\

fpit kleene Americaanffhe Boontje is weerdig van diegene
dewelke haar verlußigen in de oejfeninge van Flora , gefielt
te werden onder de cterlijke en aangename giwajfen , rijfen'ffo up 't aardrijk^met Jeer dünne fanklkens of rijs^ens , dewelke een, ookjvel twe ellebogen lang zyn, na de hoedantgheid
en welgefieldheid des aardrijk*, waar Hj/t defelve voortkomen.
De ader-rijkeenjmakelofe bladerenßaan wijtagtigvan den
anderen, op voetjens, die een vinger lang, en een weynigskengeveurt zjjn, omrent haar oorjfronkjtp de rijfigc [ehernen
met een hemeltje begaafd z,i/nde.
De bloemen komen eenfaäm , eohjwel twe en meer te getyk^tf eengemeen voetje te voorfchijn, van gedaante die
van de (Geniftella) Kleene Brem niet qnalijk^getykcnde
van buyten ujt den geele rootagtig , van binnen gants geel,
waar van 't bloem kelkje in vjf (fiitfi en finalU verdelingen is
gefchejden.
%

CAP*

C A P .
SENNA SPURIA O C C I D E N T A L E ,
O D O R E OPII VIROSO , FO^IIS
MUCRONATIS
GLABRIS
Cat. Hort. Ltigd. Bat.
P A J O M I R I O B A
JMarcgravii Hiß. Plant.

R

Adix candida, fibrofa, caulem erigit duos trefve pedes altum, in varias
alas divifum, è quibus, pedicnli alternatim exeunt Ipithamei > & breviores, quibus ex mediocri intervallo anneftuntur
foliorum conjugationes quatuor, quinqueve , impari àliquando alam claudente ; fingularia autem foliola $ unciam aut
fefcunciam longa femunciam lata , glabra , mucronata > Senna? fubxmula , iis
tamen latiora, odore Opii virofo , fapore
ingrato.
y

Flores è raitioriim apicibus prodeunt lutei 3 Sennas fimiles , quorum medium ftamina occupant varia, ut & ftylus falcatus,
longiufculus.
Floribus praeteritis fuccedunt filiquas
ere£ta, aìngùftae , compreflàe , ùnicapfulares , bivalves, nonnihil articulate,
quibus inclufa confpiciuntur femina lon^
giufcula, fulca, nitentia.

Per plures annos fuperftes manct, riiodò à frigore & nimià ficcitate praefervetur, multò quoque indiget calore Se modico humore, quibus haud denegatis * flotet nonnunquam per totam fere aeftatem.

XXVI
VALSCHE
WEST-lNDlSCfíE
SENNA met een VENYNIGEN
REUK
'van OPIUM,
en
GLADDE$
SPITS-TOELOPENDE
BLAUEREN,
I ^\e wort el van dit gewas * ntilt en Dfc
X_Jfelagtig
zijnde , geeft een fleel two
a drie voeten hoog van fig, dewelke invert
fiheyde zyde takken verdeeld zijnde, veele
fleeltjens een Jpanne lang, ook wel korter^
d?eene boven den anderen eenfaam * voortbrengt; xAan deje werden vier ook welvyf
paar bladerkens, niet verre van den anderen fiaande , veremgt 5 waar vanfim-*
tijds een ongepaart het uyterfle van H
fleeltje komt te ßuyten. Defe finguliere
bladerkens zijn een , ook wel anderhalve
duym breed lang, een halve duym breed i
glad, envooY /pits toelopend <> die van de
Senna enigßnts gelijk > hoewel breder en
onaangenaam van fmaak, ook in renk met
die van Opium overeenkomende*
De bloemen komen uyi het opperfie van
de takken voort $ zijnde gee I van couleur^
met die van de Senna overeenkomende *
in V midden verfien van veele bloem-dra<2b/(ftamina) eneene zeyfens-wyfe flyltje.
Na de bloemen volgen een-zaad-huyfige (u-»
nicapfulares) regt opflaande > finalle, platte pultjens, in leeden enigßnts verdeeld
zijnde j en van twe op den ander leggende petilfchellekens te famen gevoegd , in
dewelke langagtige bruynblinkende zaden
leggen*
Dit gewas blyft veele jaren inUleven^
indien het maar voor de koude ? en al te
groóte droogte bewaard word : het heeft
veel wärmte * en matige vogúgheid van
noden , V welk wel in achtinge genomen
zijnde 5 bloeyt het meeß V geheele jaar
door
Het groeid in verfcheyde plaatfen van
-America , alwaar veele medejoorten gevonden worden , die in groóte en ronte der
i

Crefcit in diverfis Americas locis * tipi varia? hujus pianta? fpecies reperiun*r j foliorum magnitudine * rotundita-

tl

t e , filiquarumque form;* nonnihil varian-

tes.
Virtutes recenfent G . Pifö , Hift. Nat.
cap. 4 4 . Marcgravius aliique. In omni
inflammatione, imprimis tibiarum, plurimum valere fomenta ex Ulis confe&a G .
Pifo annotavit, eligttqqe eam, qux foliis
gaudct jnuxronatis.
?

bladeven , als mede in de forme der peyU
tjens* verßhilkn.
De krachten werden van G.Tiß, Marcgravius en anderen befchreven. G. Piß
heeft inßjne Hiß. Nat cap. 44. aangetekmJL dat de ßovingen uyt dit gewas toebereyd veel vermögen , in alle ontfieekingen , voornamentlijk in die der jchenen,
waar toe hy 00k verkieß die fiorte , dewelke voor /pits-toelopende bladeven heeft,

/
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XXVIL

C H A M ^ C R I S T A LEEGE PATJPPE KAM,
PAVONIS

JÉETGROOTÈ

MAJOR.

R

Adicibus praèditâ éfttenuibus* albìcantibus \ quae in plures fibras funt
divulfe, è quibus caulis exfurgit, ima parte ramofusj teres * bipedalis & brevior^
jpilis breviffimis pubefcens > medullofus.

Rami per interftitià uncialia & brevidrâ y frondibus feu foliörüm alis ornantur , alternatim pofitis ; foliorum alx ex
undecim aut duòdecinl foliolorum paribus componuntur , quae Mimofae fpinoix
fecundx Breynii fubaemula> pedicel lis vix
ac ne vix quidem confpicuis prasdita, funtque margine zequaln

BLOEMEN.

D

E worteJen van dit gewas zijn dun\
witachtig*, enin veele fafelingengefcheyden , uyt dewelke ein twe voetige \
höh wel kort er flenge vöortkömt dewelke
rond ± inet hayrtjens beßt \ mergig , en
van anderen getakt is.
De takkin üjn met eenfamig) en geenfints gecömponeert loof) of vederen , een
äuyrh breet > ook wel wat digter by eett
flaande, verliert ; De vederen of vle?/gels der bladeren werden uyt elf of
twaalf paar kleene bladerkens ie fameü
geßeldj dewelke die van V twede gedoornt
LeveM-kruyd van d'Heer Breyne eenigfints gelijken, en ejfen van kanten zi/nde
hebbenß ß kleeneßeeltjens datmenje nau«
Bjks zien kam
De bloemen komen eenfaam \ uyt d oxe~
len \ ah mede tujfchen defelve te voorßhyn
flennende op dünne \ en een duym lange
voetjem ) verfien van een final j gepuni
blaatjen, V welk van d* andere bladerkens
per veel is verfallende.
De bloemen ßjn vyf biaderig * en geel
^an couleur , waar na langachtige , gepuntey, plajte peultjens-wijfe zaad-huyskem
komen te volgen ] in getale met de voorafgaande bloemen overeenkömende ; in
defe fitten ronde gepunie , blinkende ,
fwartachtige zaden.
Ret is een eenjarig gewas, V welk alle
jaar uyt zaad vernieuwt moet werden*
5

y

È x alis) ut & intervallisfoliörüm,flores emergunc fingulares, pedicellis tenuibus femuncialibus fulti , quibus adnafcitur foliolum, forma à reliquis valdè diverfum, mucronatum, anguftum.
Flores funt coloris lutei j pen tape tali,
quibüs erharcidis fuccedunt filiquae oblong e , mucronata , numero floribus pares,
compreûx \ in quibus feinina rotunda $ c u t
pidata , iplendentia, fubnigrieantia.

J

y

3

Annua eft planta, quaefitìgulisanrìis feniine renovanda.

A A NTE K E N1NG

Ö B S E R V A f IONES.
Flores fpeciofi, ftaminibus ditaritur decern craffis, è*
parte arcuatis, h^ec ad medium fere ufqueherbacei funt
coloris, u b i , vero incurvantur , colorerà luteum induunt.
Inter {lamina Stylus èmicat ralci-formìs, pilis breviffimis obfitus, qui , flore defluxo , hirfutiem deponit,
& in filiquarn dégénérât depreffam, unicapfularem bi;

9

E N.

t>e bloemen van defe plante Jîjn fchoon
en verrijkt vnei
tien dikke, cnde ten deele omgebogc blocm-draden , dewiîk®
bj na tôt het midden toe groen van couleur zjjn , en daar fi
dan beginneû om te bnygen , neemen jj een geele venue
aan.
Tujfthen de bloem-dradcn doct Jîg een zjeyÇen$-%vyÇe bloemfljl op , met feer kleene en ko?te hayrtjens befet , âeweU
ke na het tufvalkn , of vergaan des bloems, fijnc hayngCe
wà*

valvem¡ tionnihil articulatami per maturitatem fubnigricantem aut fufeam.
Calix quinqué partitus, lutcolus, cujusfegmentaanguila 6c mucronata.
Florum pétala quina, fcutellata, quorum fuperiora,
inferiora magnitudine antecellunt, fuñique eorumcagues purpureo colore perfuíi.

beyd afeggende in een bawwtjen of petthjen komt te veran*
deren , 'i welkjlat , een-faad-buyßg (unicapfularis) twe~
fchellig (bivalvis) eenigßnts geleet (articulatus) en ri/p geworden zjjnde, jwartachtig of brttyn van Couleur is.
1)e bloem-kelk^is geel-verwig , en in vjven geßteden
Wiens verdeeldheden jmal en puntig zjqn.
De bloem-bladerenfijnvyfin getal en fchotels-wyfe (fcutellata) hol, waar van de bovenße grooter zyn als d'offderße, en zijn defe bare bloem-nagelm pHrpnr-vtrwig.
9
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I

N t e r alia , qux anno M D C X C f .
terra commifi , feminà ignota , mihi
quoque propullulavit Herbae Vìvx, aut JEfchynomenes fru&icofge femen qux pianta unica tantum xftate viguit , & fublequente hyeme periit , omni quantumvis
induftrià & cura adhibità. Semina, cum
aliis permixta, non vidi , tamen iEfchynomenes generi accenfendam plantam hanc,
iiullus dubito , propterea quod fubflmilis
fit iEfchynomeni fpinofx primaè, feu latifoliaé Brafilianx filiquis radiatìs Breynii
C e n t prima cap. 1 6 . levi tantum difFcrentia intercédente, inter hanc & illam ; qux
nobis prodi]t, foliis gaudet latioribus, minus acuminatis, nervifque per foliorum
longitudinem difcurrentibus , & non magis in dextram, quàm Ixvam partem vergentibus j Prxterea in noftra neque caul e s , neque cauliculi tam crebrisarmantur
& fìipantur fpinis y eapropter in gratiam
Botanologorum depingi curavi.
5

Nder ändere onbekende zaden, dieik
in'tjaar 1 6 9 1 . gefayt hebbe, is by
my 00k V zaad van dit Gevoelig kruyd op~
gekomen , en is mede V felve jaar tegens
de winter vergaan, niet tegenßaande alle
vlyt en zorge aangewend wierden. Het
zaad hier van en hebbe ik niet geßen, na
dien het [ehe onder vele andere vermengt
ivas; echter niet te min fo ismijn vertrou*
"Wen, dat dit gewas onder het geflacht van
het Schaam- ofGevoeüg-kruyd, geßeld moet
werden , om dat het eenigermaten over*
een-komt met het eerße, en breet-bladerig
Gevoelig kruyd van Braßl, V welk van
d Heer Breynius is befihreven in ßjn eer-*
fle Centuria cap. 1 6 , daar het feerwehta
gelykt , alleen met dit kleene onderfcheydy
dat d'onfi breeder en min fpitfe bladercn
heeft, als mede dat de Zernien , die längs
de bladeren loopen regt door V midden de
felve paffeeren, Ugeen in de fijne alfi niet
en werd gevonden ; daar-en-boven fo zijn
in d?onfe niet fo veel doornen te vinden J
en dit is de reden waarom ik dit gewas
ten dienße der Botanißen heb laten uyt-Se*
kenen.
De wortel van defeis witenbynahout*
hard>> en met zäzelingen verjien.
Defleelj dewelke hoekig en van veele $
ßyve, nederiüaards geboogen doornen verßen is i groeid drie voeten hoog, waar uyt
de takken fonder ordere voortkomen > die
mede met doornen gewapcnd en van gedoornd loof verßen zijn, V welk in twege*
bladerdeßeeltjens verdeeld zijncki ider (es of
acht paar bladerkens beßt, dewelke ingelijke
getale divers tegcn malkanderen overßaan,
en zijn defe die van de Senna niet ongelijk,
{

>

t

R a d i x huic albicans, Ugni fere duritie
praedita, fibrifque capillata.
Caulis in tripedalem proceritatem adolefcit, angulofus ,
flexis,

multis fpinis deorfum

rigens ; è quo ramuli nullo ordine

nafcuntur > fentibus quoque armati ^ frondibufque fpinofis ornati, q u x in fuffragines duas expanduntur ,

quartini lingula

fex oótove foliola continent,

pari femper

numero (Ibi direcìè oppofita, Sennx non
diffimilia , adversà parte Ixtè virefcentia $
aversà hirfuta ,

unciam

fere

longa ,

fe-

?

D d

mun-

bunciam lata, nervo permeante adextrexiìiim ufque , ac multas yenulas tenuiores
ipargente,

Quamprimum ab aere moventur frojì?
<3es, aut digitis leviffimè attinguntur fuffragines, ut & fuffraginum foliola , illieo
fefe contrahunt, complicanturque, quali
j>lanè periiffent, brevi autem fefe demum
explicant, priftino redeunte vigore.
Culturam exigit calidam, nafeique amat
5n ciftis feneftris vitreis inftruótis , Se in
iblo debito modo fìercoratò ; ad frugem
tamen in noftro Horto perducere haud potili , ob coeli inclementiam aeftatifque bre-?
vitatem ; & quantumvis pluribus hujus piantai fpeciebus familiare fit, fub cjiniate nofìro ad frugem haud pervenire tamen horr
ti Botanofophorum quotannis illis ornantur , ob curiofa phaenomena ad quae hìc
attendunt ingenia phyficorum, quoque incomprehenfibilia Dei Ter Optimi Maxinii
opera, ad miraculroufque evehenda,
?

van boven bly-groen , van onderen ruyg~
achtig, by m een duym lang , een halve
duym breet, verßen van een doorlopende zenue tot den eynde toe, dewelke vele aderkens
na de zijden van'/ bladuytgeeft.
So dra het loof van de wind bewogen, of
van de vingeven fagjens aangeraakt word
foßuytenhaardebladeren en komen tot eU
kanderen, ah wildenfy verwelken , edog
een weynig tyds daar na, Jo gaan fy van den
anderen, enfiaan weder even vigoreus.
Het vereyfl een warme oeffeninge , en
wil inglafe-kaßen, enin welgemeße aarde
gefet werden: Evenwel en heb ik het tot
geen volkomendheyd kunnen brengen , m
dat wegens de kortheyddesfomers, enguerheydvan'tweer: en hoewelhet feerfamihaar is aan vele foorten van ditgewas, dat
menfe hier te lande tot geen vrugtdragendheydbrengen kan :ß is V evenwel\ datmen
fe allejaren in der liefhebbers hoven vind^en
dat om de aangename en wonderlijke ver«
fchijnfelenßrekkende totfpeculatien der verßandige; 00k om de onbegrypelijke wonderwerken Codes als tot wiracuten teverhefenf
%

C AP,

C A R
# S C H Y N O M E N E
FLORE

SPINOSA

GLOBOSOj

DO, SIL1CULIS
LATIS,

ALBI^

ARTICU-

E C H I N A T I S.

H

JEc planta * quae nobis nata fcmtrre
ex America Anno M D C X C . ad
nos tranfmiflb, eadem nobis aeftimata cum
ilia, quae a Nobiliffimb Breynio Cent, i.
riomkie JEfehynomenes fpinofa tenia five

foliolis Acacia mguftioribus , Jiliquisparvk
whinatisy infignitun

Radix ei fibroià* è qua caudex ramo»
fus, calamum fcriptorium craffus, in fefquipedalem altitudinem & proceriorem attollitur, cortice fpadiceo teäus, fentibufque brevibus aduncis , fingularibus raro
binis fimul junftis, armatus.
?

Ràmulis rarioribüs ornatur fine ordine
difpofitis frondibufque inordinatis> fed quafi in orbem congeftis, conftat, quiñis, fenis i feptenis ¿ oñonifve mfTráginibus uno
codemque pedículo innatis j hárurrí füflfraginum folióla pennata & coniugata , oblonga , Acaciae angufti-foliae non diíinnilia*
faturè viridia, qux non foìùm leviifimo atta&u aut ab aere vel flatu corrimoía (ídem
fieri fole occidente experimür) celérrimo
fefe contrahunt * complicanturque, verum
etiam eorum pediculi communes terram
verfus ocyffimè reclinantur, paulo tamen
poft rurfus fefe erigunt, foliólis priftinum
locum quoque occupantibüs, nec non rur~
fus fefe explicantibus.

ÜOORNAGTIG tlEVOELIG-KRUYDi
met BOL-WYSE en WITTE BLOEMEN.en KLEENE STEKELIGE
in LEBEN
VERDEELDE
PEULTjENS.

D

It gewas , V welk wy voortgeteeld
hebben uyt \Americaans zaad in H
Jaar 1690. achten wy V felve te wefen $
V geen d^Heer Jacob Breyne in ßjn 1. Cent,
voorßeld met de name van iEfchynomene
fpiriofa tertia > five foliolis Acaciae anguftioribus, filiquisparvis, echinatis; datiSy
Derde foorte van Doorhachtig öf Smal-bladerige Acacia gelijkende Gevoclig kruyd,
met kleene ftekelige peultjens.

Ret heeft een fafelachtigeworieliwaaf
uyl een getakt ßammeken voort komtj
V welk anderhalve voet lang, en een fihrijf
pen dik is, V gebeurd 00k Wel dat het hoöger komt te groeijen : Üit ßammeken en
takken ßjn bekleet met een caflanien bruyne
fchörffe, als mede inet körte kromme doorntjensbefeti waar van de meefle eenfaam,
ja felden We by een fiaan.
De/e gefeyde takskensßaanyl $ enfin~*
der eenige ordre, 00k vind men een onordentlijkheidj wegens de ßtuatie dergetakte Haderen ^ waar ontrent te conßdereren
ßaatj dat de felve in deronte gerangeert
tti/nde^ ider der felve uyt 5* 6. 7* 8. ge*
bladyrde ßeeltjens beßaat * die al te famen
op een gemeen ßeeltjen komen te rußen *
en dai veders-wijs (Pennatim) twe aan twe
over malkanderen: en tijn defe bladerkens
langwerpig, die van de fmal-bladerige Acacia gelijkende $ donker groen van couleur*
dewelke niet alleen door een tigte aanra*
kinge, of door de wint beweegd tijnde tot
elkanderen komen ? en haar toeßuyten *
(V geen fy 00k doen ?net het ondergaan
van de Sonne*) mäar hare gemene fieeU
tjens neygen haar 00k veerdig na de aarde,
Edog na een weynig tijds rechten fy haar
weder op $ ende de bladerkens weder van
den anderen wijkende nemen hare vorige
plaatfe wederom in.
%

E> €

Flores pediculis uncialibus , tcnuibus
ramulorum íummis'enaícuntur in glóbulos
congefti, primo ex albo yirefcentes, poftea colore purpurafcente permixti, numerofis flaminibus prominentibus prxditi :
Hofçe cxcipiunt îruâus iìliquofi exigui,
hiriuti, colore fpadiceo , in mucronem
abeuntes quorum finguli femina continent
bina, rotunda, paululum compreffa, fufc2t, qux ad perfeâam maturi ta tem in Horr
to Medico perduâa funt Menfe O&obris,
Anno M D C X C . floribus pr$grei&
Menfe Augufto,
f

9

De bol-wyß bloemen körnen uyt het opperfle van de fleelen voort, flennende op
dünne voetjens , die een duym lang zijn,
defelve zijn eerfl uit denwitte groen, daar
na fo iverd haar couleur vermengdmet eenige peerflgheid, en fijn defe ook begaafd
met veele uïtflehende en lange bloem-draadkens : Na de bloemenfo komen de peul-ivijß
vruchten te voorfihijn , defe zijn kleen ,
hakige caftanie bruin, enpuntig, iderin
haar onthoudende twe ronde, platachtige
bruyne zaden , dewelke tot volkomene rijpigheyd zijn gekomen in onfe Medicyn Hof,
in V Jaar 1690. in de Maand van Oktober , na dat de bloemen in de Maand van
Auguftm voor gegaan wßren.
y
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iESCHYNOMENE P^TFDE
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FOLIOLIS ACACIA LATIORIBUS, FRONDIBUS LONGISSIMOS
ACULEOS
HABENTIBUS.

Breyn.Cent* i*.

LEVEND-KRUYD
MET
BR&
DE BLADEREN
VAN
'JLCACIA
, WELKERS
LÖF
SEER
LANGE
DOORNTJENS
HE EFT,

N àrbufcuìae altitudineni èxcrefcit, caudice, minimum digitum craflb , fpinis
acutis rigente.

It ge^as groeid toi een Boointjm^
Wiens ßammeken een pink dik, en
metfiherpe doorntjens hefet is.

Rami inconditi àngiilofi , pilofi , fpitìuìis longioribiìs flaveicentibùs , acutis
prxditi, ad quorum exortum, ab imo ad
fummum ufque , folia contrariis in ter fe
pediculis bina , fpatio autem intermediò
vifuntur quoque Jpinae bicompofitae , breves, flavefcentes, acutaé, nutantes.

De takken komen fonder ordre te voor±
fihijn, iefelve zijn hoekig * hayrig , met
ge'ele lange doorntjens befet * aan welker$
grond de bladeren , van onderen tot boven toe, gevefl zijn * twee aan tv)ee over
den anderen , tuffchen Weihers ßeeltjens
ook nog andere horte geele nederii)aards gebooge ßherpe doorntjens uyt het ßammeken
Voortkomen*

I

D

Deßj ge/ejide Äcacia gelijkende blaDi£ta folia Acacix fimilia * pinnata
font, mucrone fubrotunda , fupefnè fa- deren i fijn gevederd (pinnata) rondachturate j infernè dilute virefcentia , quae iig aan het uyterße * van boven donkerad taäum noti folùm fefe complicante groen, man onderen licht-groen > dewelke
Verum etiam pediculi communes, folia haar niet alleen op het aanraken van defuftinentes , verfus terram detorquentur $ Jelve y komen te ßuyten, maar ook felfs de
quod tarnen fegnius in hac peragitur^ gemeeneßeeltjens, waar aan de bladerkens
iitten, neygen haar na het aardrijk: Het
quam in congeneribus piantisi
welke nochtans trager toegaai in deß
plante als wel in dejfelfs mede forte.
y

Flores nunqtiam offendi
Siliqua , femina continens , pilofa $
quatuor uncias longa , femunciam lata ,
coloris fufci, quae in varias cellulas diri-

De Bioemen zijn my noyt voorgekomeni
De Hauwe, daär de zaden in fitten
is hayrig , vier duym lang , een halve
duym breet $ bruyn van couleur $ in ver*
•
Ff
mitur
3

5

mitur ] quamm qudibet unicum planum,
oblongo-rotundum, glabrum, durum continet fernen, colore olivae.

ßheyde celkkensßf geßheyden, mar van
ider een plat, langwerpig-rond , glad
hard olyfcouleurig %aad in fig onthoud.

Loco natali per plures annos fuperftes

Het blijfd lange jaren in H kvw in
deffelfs natuwlijke groehplaats*

met,

fnanet

y
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Rondes faturâtè Virefcentes \ palmares & longiores, alternatim pofitae,
per intervalla longiufcula fufFraginibus do*
nantur quatuor in quolibet latere ; In
harum unaquaque fuffragine f e x , feptemve fupra viginti folióla obfervantur , pari numero (ibi invicemòppofìta,- Suntque
hx pinnulae , glabrae, anguftae, margine
non crenata.

T* ~TEt lof van défi plante is donkerJLJL gvoenr een bandbreet lang, ook
wel langer , en ongepaard : Het ßlve
wat verre van den anderen ßaande , is
verfien ^ederzijds van vier gebladerde
ßeeltjens] aanider de fer werden ook weder-zijds/es offiven-en-twintig kleene bladerkens gevonden \ dewelke divers over
malkanderenftaande, glad\ final\ en effen
van kanten zijn.

Circa câulis ut & ramulorùm fümmum,
è fingulis foliorum finubus pediculi exfurgunt Angulares* digitales, Seproceriores*
ijui parte inferiore foliólo uno atque altero , à caeteris valdè diverfo, & cordiformi, prxditi , flores fuftinent in capitulum congeftos & ex multis flofeulis compofitos* quorum finguli admodum exiles
in quatuor vel quinqué lacinias filnt divifi, multifque fiàminulis, ex albo languide flavefeentibus, ditati.

Ontrent bet opperfle van de fieel * en
van àefjelfs takskens , komt uyt ider knietje een fingulier fleeltjen te voorfebijn , t
welk een vinger en meer lang is , Wiens
onderße deel begaafd is met een of twe
kleene bladerkens, dewelke van de andere fier veel zijn verfcbillende, van gedaante een berte reprefenteren : oian bet
uyterße van dit fleeltje zitten de bloemkens, dewelke bols-wys by een vergaderd
zijn waar van ider fier kleen en in
vier of vyf fnippelingen verdeeld zijnde $
met veele wit-geele bloem-draden verrijkt
is.

Hifce fuccedunt filicjuaé tres , píutefve
fimul juníbe , fesquiunciam longas $ pianse , fufcae , in quibus femina compreffa >
dura $ lucida > colore fpadiceo.

Na dat de bloemen vergaan zijn , ver*
tonen baar drie en meer platte , bruyne
peultjens , dewelke digt by een flaande^
anderbalve duym lang zijn ; Hier in ver*
bergen baar platte, barde > blinkende, en
bruyne zaden*

D e viribus al tum filentiiim apüd Au«
thores.

Van de krachen en werd niets gefibreven by de xAutbeuren.

9
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OBSERVATIONES.
ín ínfula Curacao &t\s frcquens cft, unde ièmina nobisaliata, nomine Mide Duyve-bonen, quas Turturibus
exiguis ibidem degentibus, imo jriomini, cibi penuria
in eicam etiam cedunt.

*A ANTEVEN

ING EN.

Van Curacao, alwaar hetgenoegfaam komt te wajfchen,
%jjn ons de zjtden overgeftmrd , onder de benaminge van
Wilde Duyve-Bonen , dewelke tot voetfel komen te verftrekkgn niet alleen aan die kleene Tortei-duyfkens, die daar
gevonden werden, maar oohjwel tot een muí voor den Aíenfcbe, en dat bj gebrek^van flnder voetfel.

C

A P,

TRIBYLVS

T E M A S T E I S AMERICAINS C H A l ä | Ä C l S T I TIARE,FRVCTV SPINOSOMAXIMO

C A R
TRIBÜLUS

TERRESTRÏS

CANOS, CHAMiECISTI

AMERIFLORE,

FflUCTU SPINOSO MAXIMO.

XXXir.
<A ME RICA AN SC HE EERT-AN-

GELS, met BLOEMENvan
CISTUS,

Breyn. Prôd. 2.

en SEER

DOORNIGE

KLENE

GROOTE

VRUGTEK

Adice alitar nonnihil lìgnosà, è qua
caules ramofi , pauca hirfutie prediti , ac in terram , nifi adminiculis fuftineantur, procumbentes, prodeunt

R

E wortel, waar door dit gewas gfr
voedet werd, is eenigßnts hout-ag*
tig, waar uyt get ah e en met een weynig
ruygte befette fleelen voortgebracht wer*»
den, dew eIke , ten fy datfe onderfteund
worden, op d? aarde nederleggen,

Hi foliis ornantur bicompofitis, dilute
virefcentibus, extreme* mucronatis , Ciceris aut Tribuli terreftris vulgaris fimilibus , aft majoribus.

Defe hare bladeren %ijn gepaart, ge~
punt, die van de Cicers , of van de gemeene Eert-angels gelijkende , maargroo**
ter , van couleur licht-groen.

Flores pentapetali, lutei, Chanraciftì
«muli, quorum umbilicum ftamina occupant varia,

De bloemen fijn vijfbladerig , die van
de leege Ciflus gelijkende , geel van coupleur , in V midden verfien van verfcheyde
bloenhdraden*

Floruit in Horto noftro Menfibus Julio
& Augufto , quibus fuccedebant femina,
vulgaris Tribuli terreftris Umilia , majora
tamen , quae tarn raro ad pcrfbctam maturitatem perducuntur, ut femel tantum illud obfervaverim Anno M D C L X X X 1 X .

Bet heeft in on fen Hof gebloeid in de
3%a anden van July en tAuguflus * waar
na de zaden quamen te volgen , dewelke
die van de gemeene Eert-angels geleken hoewel fy grot er zijn : defekomen fofelden
tot pej-feolie, dat my fulks maar sens VOQYgekomen is in V Jaar 1689.

Tenera admodum & annua eft pianta ,
in ciftis vitreis, folò convenienti, fimòque
equino inftruäis, enutrienda.

Het is~fier feeder , en eenjarig, woetende in fidàpige glafe~kaffen uytgebroeid
werden, dewelke verfien zijn van beqiia*
me aardä en peer de-mis.

OBSERVATIONEN
Caules culmum craffi , geniculati, teretes, quibus
adhaerenc in utroque latere folia pinnata diverge longitudinis ; horum unum , feptem oétove paribus con>
ponitur foliolis, uni coftae adhaerentibus , alterimi &
oppofitum, duobus tantum gaudet paribus.
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tA ANTEILEN

INGEN.

De fleelen van dit gewas fijn rond en tang, in leden vèr*
deeld, en een flroo heed dik,, aan defe zjtten de bladeren
wederzjjds,
z.ijnde van dat fiag , 't geen de naam draagd
van gevederde Bladeren , defe en zjjn wederfijts niet even
kloek^, want die van d'eene zjjde befit [even , of acht paar
k[eene bladerkens, die te famen aan een en't fihe ribbeken
vafl zjtten, het twede en tegen over flaande , en heeft niet
meer als twee paar kbsene bladerkgns*

H h
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Flo?

Flores è calice quinque-partito herbáceo oriuntur, idque è foliorum finubus pediculisuncialibusnixi,
quorum medium decern íhminibus brevibus , capitula
lutea geftantibus, donatur ; inter quas ftylus emicat ca*
pitatus, hirfutie copiosa undique obfitus,
Cuique fiorì fuccedunt ièmina quatuor quinave , in
globulum fpinofum congeda, quae per maturitatem fa*
QÌg à fe invicem decedunt,

De bloemen kernen uyt een viff-bladerig groen bloem-kelkjen te voorfihijn , en dat uyt der [eher oxelen , [tuende op
fieeltjens die een dnym lang zjjn, welkers midden tien körte
bloem-draden beßt, verfien van ^eele hooftjens , tujfchen de<*
welke ßg de Uoem-fiijlverheft, t welkjnede van een hooftjen verßen, en alßnts met een ruygigheid beßt is.
Ider bloem brengd vier of vyf zjiden voort, die haar als
een gedoornd bolletjen vertoonen , en rijp geworden zJjnde
hgt van den anderen kernen te wyken.
J
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O R L E A N A , SI V E O R E L L A N A F O L LICULIS
LAPPACEIS.

Herrn. Cat. Hort. Lugd. Bat.
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XXXIII.
BRASILIÀÀNSCHE
ORLE A AN.

BRASILIENSIBUS.

A

Nno iionägefimo primo fupra millefimum & fexentefimum prognata nobis femine > ex America ad nos tranfmiff b , arbufcula ifthxc , è cujus radice non
àdmodum crafsà, fìbris numerofis capillatà,
caudex cortice ex grifeo fufco amiäus,
triennii fpatio in fesquipedalemproceritatem excrevit.
Folia alternatim pofitä * cordiformiä ,
quatnor quinqueve uncias longa , tres autem lata , hilariore virore perfufa , mucronata
pediculis biüticialibus Sc longioribus infident, quorum medium in longitudine nervo fulcatur , ex quo venula*
complufes diffunduntur.
Flores, qui pentapetali > albi, incarnato diluti j nondum produxit , quos , fi
comparuerìnt , fequuntur folliculi lappacei> hifpidi, pediculis lincia]ibus racematim difpofiti, tumidi, acuminati, ad bafin lati, per maturitatem rufefcentes, qui
in duas partes dehifcentes, plurima continent femina > colore miniato, per exficca*
tionem obfcurè rubro, forma conica»
i

Quamvìs perpetui vìroris fit hxc arbufcula , brumam tarnen rigidiufculam pa*
tienter perferre impos eli:, cuftodienda id»
circo in hypocauftis vitreis.
Extraktum è feminibus aqua fimplici
confe&um , haud exigui ufus , ad butyrum & pannos linteos tingendos.

OBSERVATIONES.
N o n folùm inBrafilia crefcit, verum etiam in variis
Americae plagis, tam in continenti quam infulis, etiam

I

N V faar 1691. hebben wy dit Boom*
je uyt xAmericaans zaad opgekregen,
uyiwiens wortel > die niet feer dik en met
Veele zazelingen bejet was een flamme*
ken voort-gekomen is, V welk binnen drie
jaren de hoogte van anderhalve voet be*
quam.
De bladerenflaan eenfaam boven den an*
deren, en zijn herts-tyijs, vier of vyf duym
lang) drie breet, bly-groen van verwe, geputzt , rußende voetjens die twe duym lang,
00h wel langer zijn , welkers midden van
een geveurde zenue doorlopenword, uyt de
welke veele kleene aderkens voortkomen.
Toi nü toe en heeft dit gewasgeen bkernen voort-gebracht, die anders vijf-bladerig en wit zijn , met licht incarnaat vermengd, wanneer defelve verfchijnen , en
na. heen komen te vergaan , /0 werden ß
gevolgd van k' litzige, rouwe , opgeßvolle,
puntige, breet-grondige beurskem, of zaadhuyskens, dewelke trots^wys by een flaan,
op voetjens > die een duym lang zijn; defe
rijp en bruyn van couleur geworden zijnde,
gaan in tween open , waar in haar veele
pijn-appels-wyfe zaden onthouden, dewelke
voor hare droginge meny-couleurig, en na~
heen bruyn-rood worden.
Hoewel dit Boomtje alt00s groen flaat,
fo en kan het evenwel geenguur weer ver*
dragen, weshalven het in glafekaffen beiVaard moet werden.
Het extraff uyt de zaden met fihoon
water toebereyd zijnde, is van geengering
gebruyk, ontrent het .verwen van bot er en
linne doeken.
A A NT EK

ENINGEN.

Vit gewAs en groeid niet allem in Braßt, maar ook^ in verfcheyde gsweßtn van tAmerica, en dat ß wel aan devafie

Ii

*

lu-

fuxuriat arbor hie defcripta , & indigenarum corpora
b u s , illprumque fupelle&ili ornandae ejus {emina inferviunt ; Plurefque ejus fpecies reperiri ex diverfis 8c
diffimilibus ejus fructibus liquidò conftat ; Praeter hie
depiétam enim, cujus fru&us nomine Bixa O v i e d i , à
Clar. Carpi. Clufio exotic, lib. 3. c. 20. proponitur, duo
alii nobis noti, quorum alter fructu latiori , 8c longioribuscrebrioribufque fpinulis aculeato, qui folliculi echinati Se Daburi nomine ab eodem CluCio libro praedifro
cap. 19. deferiptus, depiótufque : Alter fruólu rotundiori cordiformi brevioribus 8c fere nullis fpinis hiipi-

kttfi als eylanden j en dienen dejfelfs zjtden cm de lichamen,
als mede het hujsraat der inwoonders te vertieren;
hetisfiker dat 'er veele en verfcheyde foorten gevonden worden, en
dat wegens de verfihejdendheid der vruchten, want behalven die gene, dewelke hier verbeeld word, wiens vtttgtmet
de name van Bixa Oviedi van Carol. Clufius E x o t , lib.g.
cap. 20. voorgefield word; fo zjjn 'er ons nog twe anderen
behend
waar van d'ene van den felven ClufifiS in V felve
boek^cap. 19. afgetekend en befebreven word,
onderdebenaming van Daburi , en is defe fijne vrucht breder , en met
langer , en meerder doorntjens befit : d'anderc in Pgenr
deelis ronder van vrttcht, ook^korter harts-wys
enfjfn^
doornloos.
De bladeren geliehen die van de [warte Popttlier.
t

y

f o l i a Fopuli nigrapfoliisconformia funt.
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^

PHALANGIUM JE*
THIOPICUM RAMOSUM F L O R I B U S ALB I S , P E T A L I S REFLEXIS.

I

Nter ea, quae Promontorium BonxSpei
nobis fuppeditavit femina , & hujus
quoque plantae debet recenferi ; Prodiit
autem anno M D C L X X X I X . e radice
vivace> fibrosa, caulibus ramofis, numerofis, fefquipedalibus , craffis, glabris,
nitentibus , foliolis parvis, non admodum crebris, obfitis : Sunt autem folia,
quae e radicibus exeunt , longa , craffa,
angufta, Porri aemula.

JETHIOPISCH
TAKT

GE-

PHALANGIUM

WITTE

MET

BLOEMEN,

EN

BUYTENWAARTS
GESLAGEN
BL

OMBLOEM-

ADEREN.

O

Nikf de laden van de Caup de goc»
de Hoop toi ons ever-gefluurd zijn*
de , is 00k geweefl het zaad van dit gewas , en is ly ons opgekomen in V Jaar
1689. hebbende een zafelige wortel> (die
lang in Eleven blyvenhan,) 00k veelgetakte, dikke> gladde, blinkende, enmet
weymge kleene bladerkens befette fleelen ,
die anderhalve voet lang zijn : de bladeren in tegendeel, dewelke immiddels uyt
de wortelen voortkomen , ßjn lang dik^
final, die van de Vareije gelijkende.
y

Flores fparfim difpofiti, albidi, hexapetali, intus quiñis , fcnifve ñaminibus
compofiti , quorum apices lutei , petala autem extroríum fune reflexa, oblonge

De bloemen verfireyden haar wyt en
breed van den anderen, defilve ßjn wit,
fes-b laderig , van binnen met vijf offes
bloem-draden verfien , welkers hooftjem
geel van couleur zijn : De bloem-Maderen
ßjn langwerpig en buytenwaards om gejlagen.

Floribus fiiccedunt vafeula feminalia
oblonga , triangula & in tres partes dehifeentia, in quibus femina fufea, trigona, fuperficie inaequali, & per microfeopium vifa, tribus foraminibus minutiffimis
pertufa.

Na het vergaan der bloemen fe kernen
de zaad-huyskens te voorfichijn , dewelke
lang-werpig en drie-hoekig zijnde in drie
deelen open gaan , waar in haar bruyne,
drie-hoelnge zaden verbergen , die van
een onejfene fuperficie , en met drie fieer
kleene gaatjens doorboord zijn , die niet
als door een vergroot-glas gefien können
werden.

t
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Flo-

Floret ineunte aeßate , femenque perfecit in Horto noftro.

Het bloeid in V hegin van de Zomev
en heeft in onfen Hof rijp zaad voort-ge%

bracht.
Hyeme in hybernaculo reponenda, quoniam frigoris impatiens eft.

Dsivijl dit gewas de koude niet verdra*
gen kan, ß moet men het des winters in
een winter-huys bewaren.

GAß
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LILIUM
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ZEYLANICUM

SUPERBUM.

XXXV.
HOVEERDIGE
SCHE

Armenia ramofa > quaé , è radice oblonga , ex rotundo nonnihil compreiTa,
craffa, exduobus quafi brachiis compofi•ta> paucis fibris capillata, intus alba, libro fufco amina, prodeunt> tricubitalia
font, & proceriora, (pro ratione ioli cui
committitur,) rotunda, glabra, virefcentia, calamum fcriptorium tenuiorem Graffa , quotannis marcefcentia, radice in terra fuperftite* interram procumbentia", nifi
vario flexu fruftices adfitos arripiant.

S

ZÉYLOÑLEHE.

:

E rij sachtige , en getahe fiheuten
van ditgewas, komen uyt een langwerpige, en een weynig plat-gedrukte, dikke, en gelijk als in twe gedeelde wortel
voord, met weynig zaze Fingen verfienzijnde, van binnen wit, van buyten met een
bruyne bekleetfel overirokken. Defe rijsachtige fiheuten of fteelen fijn drie elle^
bogen 'hoog , ook wel hooger , (na de gefteldheyd van V aardrijk \ daar fe in
Jlaan , y defilve fijn ook rond , glad $
groen , een dünne fchrijfpenne dik , alle
jaar vergaande * en alleen de wortel in
wefin Utende , fy leggen ook längs het
•aardrijk neder , ten zy defilve haar aan
de nevens ftaande heefters hinnen komen
vaft te mäkerh
t o l ì a , ìongioribus intervaìlìs, inacquali
De bladeren , op een tyyde diftantie
& inordinato fitü, farmentis innafcuntur, van een ftaande, fijn onordentlijk aan de
fpithañiárn propè longa , duasuncias lata, ri/sachtige fiheuten gevoegd, ontrent een
in proceriorem mucronem capreolatum de- fipmme lang, en tweduym breet zijnde, definentia , faturatè viridia , iapore adftrin- fe fijn hoog groen , fzamen trekkend van
gente.
fmaak , en eyndigen in een lange omgekrulde punte..
Ex alis foìiorum ut & farníentorum ciDe bloemen komen voord uyt de oxelen
inis flores emergunt, hexapetali , pedicuder bladeren als mede uyt de toppe der
lis glabris, digitalibns & Ìongioribus fili- fiheuten, defe he fijn Jes~b laderig, ftaanti? inodori, colorís fpeciofi, primoenini
de op een vinger läng voetjen, V welkJörndilute virefcunt folo petalorum cufpide extijds ook wel wat langer is, fy zijn reukcepto 3 qui rubedine aliquà perfunditur,
kos, fihoon van couleür, in V eerft licht&ficnutant, donee explicantur , quo fa- groen uytgefonderd de punteri der bloem-*
n ò non folum eorum pétala, verum edam
bladeren, die dan eenigfmts roodachtig beftamina , ftylufque furfum retroqué fie* vonden werden; en al/o hangen defe bloeftuntur , & quae primo erant dilute viri- men nederwaards, tot datfi opengaan^
dia pétala , fenfim colore aureo, polire- als wanneer niet alleen de bloem^bladereni
mo autem coccíneo imbuuntur , funtque maar ook filfi de bloem-draden, en bloem^
hxc pétala cufpidata , angufta , margine ftijf haar opwaarts begeven , en wenden
ondulata, duas trefve uncias, pro ioli fo>
haar achterw aar ts om; en als dan fe v ertilitate & folis calore, longa.
anderd ook de couleur der bloem-bladeren,
want fy die eerfl groen waren, worden nti
langßme?'-han atgoüt-geef ende ten hat ft en root/char lake^verwig : en fijn de fe bloembladeren puntig , final aan de kanten op- en neder-gaande, twe drie duym lang) na
de hoedanigheyd en vruchtbaarheyd van de Aar de, en Sons wärmte.
9
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Staminibus donantur flores fenis capit a l s , ftyloque viridi-fufco > craflb , trifu lco.
Floribus emarcidis fuccedit feminarium,
trilaterale , <Iuas circiter uncias longum,
tricapfulare, in quibns plarima femina primo albicantia, per maturitatem rubra, ni^
t e n t i a , duplici ferie difpofita.
Luxuriavit & floruit olim in Horto Me^
dico Àmftelodamenfi , nullo infequente
fruftu.
Partum facilitare radices creduntur.

De/è bloemen fijn ver fien van fes gehoof de bloem-draden , als mede van een
bloem-fiyf dew elk e bruyn-groen, dik¡ en
boven in drie gefcheyden is.
Na de bloemen volgi er ceti drie-zydig
zaadhuyskenjt welk on treni twe duym lang
en drie-zaadhuyfig (tricapfulare) is : Hier
in fijn dezadenjewelke getal-rijk, eerflwit
enrijp geworden zi)'nde, rood, en blinkend
zijn, gerengeert in een dubbelde rye*
Dit gewas heeft eertijdsin denAmflerdamfchen Hof weelderig gegroeid, en gèbloeid) fonder eenige vruchten teverlenen*
¿Men geloofd datde wort eis dienßigzijn
tot bevorderinge van de baring.
}

y
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O B S E R V A T I O N ES.

4 A NTE K E N1NG E N.

N o n folùm frútices, arborefque adftantes , farmentis fu is flexilibus afcenditSc perreptat, fed capreolis mucroni foliorum enatis pmne arripit hsec planta venufta,
& fpeciofa, quae Horti Malabarici Authoribus Mendoni^
Ciariíümo Hermanno vero Cat. H . L u g . Methomca
Malabarorum, audit.

Bit fchoon en aardig gewas, en k[imt niet alleen door des
felfs btiygfame en rifsachtige [ehernen tegens denaafl by fiaandt
Heeflers en Boomen op, maar grijpt ooh^alles aan, door des
felfs clawierkens, die uyt hetejndeder Haderen voortkpmen;
Het [ehe werd van de Anthenren van den Hortus e^Kal.
M e n d o n i , maar van den Heer Profejfor Hermans Qat. H.
Lug. Methonica der Malabaren gebeten.
Dewortel
dewelke in
detekeningnietivelverbeeldword
gelijktfeer wel een drie-hoek^ der wer^rlieden, en is des filfi
ujt-ejnde weder-xjjds in een fiompe punt ejndigendc.

Cubitum inflexum vel gnomonem fabrilem reprxfentat radix , quae in icone minus reÓte delineata eft,
«trinque enim in obtufum mucronem abit.

c

9

t

ь т о- ^ c i s s v s A r n i c a

Р ™ . Ш С Ш

Е

, О

В

О ^

0

(7Ò

G A P .
LILIO-NARCISSUS A F R I G A N U S
PL A T I C A U L I S , H U M l L i S , F L O RE PURPURASCENTE^
O D O R A T O .
AN

AFRICAANSCHE
LELY-NARCISSÈ
MET EEN RUYKENDE
TUR*
PURE
BLOEM
EN
LEGE
PLATTE
STEÈL

NARCISSUS M A J O R INDICUS

SEROTINUS

CORNUTI?

Q

U cm hie recenfemus Lilio-narcitTurri>
^cum Narciffo fphcerico Indico flore
iiliaceo Ferrara vulgo confünditür, quantumvis ab eo prorfus fit alienus, rieque ullibi à Ferrano commemoratus : videtur a litem convenire cum Narciflb majore Indicò
lerotinö Cornuti fol. 1 5 5 . cap. 5 7 .

Radice nititur magna oblongo-rotundà*
bulbosa , ad bailn , ubi carnofx habitiorefque fibra albicantes prodeunt , plana ,
colore (polì exficcationem) obfoletè flavo.
Folia humi difperfa, oblique prodeuntia, fena^ o&ona, duas fpithamas longa,
fefeunciam lata, in apicem deflnentia , craffa, glaueè virentia } ilriata.

Càuìis Femi-fpithamam longus, aut pròcerior , planus, latus, ex vitidi-purpurafeens à latere foliorum exiurgit, in cujus
cacumine membrana vaginalis emergit, qua
expansà, umbella florum hexapetalorum,
odoratorum apparet 5 quorum numerus quatuor iupra vigiliti i & a u ä i o r , pro ratione magnitudinis bulbi ; flores aütem parti ales pediculis nituntur tenuibus, digitalibus , & brevioribus j forma Lilii albi ; color
autem primo dilute purpurafeens, non fine
mixtura albicante, poiteà in faturatiorem
purpuram degenerai

Stamina fena florum umbilicum occupant , capitulis purpureis donata inter
qu* fìylus protraäus emergit.
7

D

Efe Lely-wijfe Narciße^ die wyhier
vertoonen, werd gemeenlijk geconfundeert met de Indiaanfche Narctffe mel
de bol-ronde en lely-wijfe bloemen <, dewelke
van Ferrärms aangewefen is± edog defelvt
en is nergens van Ferfarius verbeeld, Waat
körnt niet quälijk over een met diegene <> die
Cornutus, Cap.sj.f.i^.
laat-voorahmende Indiaanfche Narcijfe genaamd heeft.
De wortel is een langwerpig-rondeholY
van buyten (na dat fe gedroogdis ^)vaaU
geel, uyt wiens platte grond viele lyvige*
witte vefelen voort komen.
De bladeren ßjn fes of acht in getale >
dewelke Weder&ifds voort körnende , op V
aardrijk verfpreyd leggen , defe zijn dikachtigtwe (pannen lang, anderhalve duym
breed , voor fpits toelopend j van couleur
afch~verwig'groen<> w geßreept.
De bloem-ßeng een halveJpan ? 00k wel
hoger groeijende , is platachtig * breet *
purpufiachtig-groen > en komt by-zijden de
bladeren te voorfchijn; uyt wiens uyterße
fig een vellige of vliefige fchede op doet $
dewelke na de grootheid des bol-wijfe Worte Isgeopend iijndei een hoop van 24, en meer
bloemen te voorfchijn brengen > defehe ßjn
fes-bladerig, waijers-wys geplaatfl en lieflijk van feuk: Ider defer bloemen ßaat op
een vinger lange > 00k wel kort er j en dun
fleeltje, van gedaante een witte lelygelijkende. Van couleur Jijn defe bloemen in V
begin licht-purpur-verwig, met wittigheid
doorlopen, daar na een hoger purpur aannemende.
InH midden der bloemen doen haar fes
bloem-draden op^verßen van purpure topjes^
tuffchen dewelke een lange bloem-ßijl geplaatfl is*
Mm
Flo

Flores, qui in fine Menfis Augufti aut
Septembrisnon fimul, fed alternätim pandiintur, fuavè olent, quibus praeteritis perficiuntur capfulx feminales, breviores, triquetral, feminibus rotundis praeditae, quae
fub climate noftro duriore raro aut nunquam ad pcrfeöam maturkateni perducuntur.
Patriam agnofeit Promontorium Bona?
Spei, unde ad nos pervenit liberalitate
Nob. & Stren. D . Simonis vander Stel , Gubernatoris ibidem meritiflimi.
Eandcm expofeit eum ceteris ex Africa allatis plantis culturami : locanda igitur haec in fì&ili terreo fatis capaci, folo
laudabili referto, modico indiget humpre,
multò calore , tempore autem hyemali à
frigore, praefertim à geju caute praefer Vanda.

Defe bkernen fipi aangenaam vanreuh^
en komen in V laatfle van September of
OBober te voorfihijn ; fy en openen haar
niet te gelijk, maar fuccejjivelijk d* een na
einander j vergaan fijnde volgen haar driehoekige^ körtezaad-huiskens, waarinronde zaden onthouden werden die hier te
lande noyt rijp worden.
De gehörte plaatfen , van dit gewas
is de Саар de goede Hoop , van waar ons
die over gefluurdisi doot den w ei Ed. Heer
Simon van der Stel> Gouverneur van die
plmtfe.
Ret vereyfl defelve culture metdeande-*
re Gewaßen, uyt Africa toegefonden ztjn*
de: derhalven moet men defelve in een
groote aarde pot met goede ßarde fetten
en dat op een warme plaats-, ook des win-*
ters forgvuldig voor de koude , en infom
derheid voorde vorfl bewaxen«
3
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CEYLANICUS

LATI-FOLIUS , FLORE
EXTERNE
REA

LINEA

NIVEO,
PURPU-

STRIATO.

T O L A B O CEYLANENSIBUS.

Tar. Èat. Prod.

A

Nno M D C L X X X V , pianta hatc
Tolabo nomine Ceylonà nobis tranfmiffa i radice bulbosa , albicante > oblongo*
rotundà lanugineis fibris donata.
?

Folia longà, lata, glabra, hilariòre virore perfufa, fulcata & cannata , fapore
amariCantia , oblique & ex adverfo humi
fufa, inter qua, non medius caulis, icd
rcli&is foliis, ad latera erumpit bipedalis,
teresi, colorís purpurafcentis, qui faiìigiatur
in flores, membranacea thaecà feu vagina
bifida) purpurafcente,emergentes, umbella-*
timque difpofiti*, numero I ni, plürefve, hexapetali, pediculis tenuiblìs fulti) odore L i lii Convallii gratiflimo ; Horum pétala in
mucronem abeuntia, Lili i albi vulgaris x~
mula anguftiora tamen , colore niveo, parte autem exteriore ftriis purpurafcentibus
& fecundum longitudinem excurrentibus
variegato,

Florüm medìurn occupant fìyliìs, üt Se
fiarnina fex, nivea , apicibus luteis capitata*
Floribus evànidis fuccedunt vàfcula femitialia triangularía, quorum femina nunquam
ad perfe&am maturitàtemperduxi.
Cultura ritè obfervata, floruit per ali-*
quot annos in Horto Nofìro Menfe Junio*

XXXVII.
&REET-B LADERIGE
CEYLON*
SGHE
LELY-NARCISSE
>
J4ET EEN
SNEEU-WITTE>
EN
VAN
BUYTE
PURPUR
GESTREEPTE
BLOEM.

I

N V yurtr 1685, is ons de wortet van
defe plante üyt Ceylon over gejonden,
met de nafnevanTolabo\ defelve is knob*>
Mächtig, wity langwerpig rond) enmet
wolachiige zazelingen verfien.
De Haderen fipi lang, breetygladyblygroen van vertue , geveurd > en gekield
(carinata) binerachtig van finaakyfchuyns
en over dwers längs de aarde verfpreydt
De bloem-fteng en kamt niet uyt het midden maar aan de zyde der bladeren te
voorfchijn, defelve istwe voet lang^rond^
purpur-verwig aan wiens opperße de bloemen haar vertoonen, en dat uyt eenfche-wys$
en in fWege/pouwepurpur-verißig vlies\ defe
bkernenßaan waijers- ofkroontjens-wys gerengeert, en datfeven > 00k wel meer by een,
fis-bladerigyVan reukfeer aangenaam en die
van de Lelyen van den Dalegelijk.Defe hart
bloem-bladereny voor Jpits+toelopende y zijn
die van de Witte Lelye enigfints gelijk yhoeweljmalder, wit van Couleur > vanbuyten
met pt/rpure ßrepm in de lengte doorlopen.
De bloem-ßijl Werd nevens fes bloem*
draden in V midden des bloems gevonden y
en zijn defe bloem-draden metgeelehooftjens
begaafd,
Na de bloemen volgen drie-hoekigezaadhuyskens welkers zaden ik noyt tot vol~
muaktheid gebracht hebbe,
Ditgewas heeft eenige jaren in den <Amflerdamfehen Hof gebloeid > en dat in de
Maand van Juny , een goede oefeninge
waargenomen zijnde*
y

y
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N o n fôlùm fibris lanugineis donata eftradix, fêdipfè
De wortel van defe plante en is niet alleen verfien van
integer bulbus, fiarefcat, infilatenuiffimadu&ilis, quae » wolachtige drfiden , m aar [elfs de geheele bol âroog gewor*
tenuitate & mollitie, fericum fàltemaequant,
finonfudenz.i/nde, k$n men in feer fijne hayrigeHäselingen jcheyden
perant, quodin bulbis Africanis, Narciflinis foliis Horti
en uyt trekken, en fin defe draatkens ten mmflejofijn
enfigt,
Lugd.ctiaili confpicuum, cum quibus in pkrifqueparalsz.eijde> 't well^men ook gewaarwordtn
de Africaanfchc
tibus plurimùm Convcnit hase planta.
- Bollen, met Narcijfe bladeren Horti Lugd. met de welke dit
gewas in aile deelen feer wel over een homt
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NARCISSUS CEYLANICUS F L O RE
ALBO HEX A G O N O
ODORATO.
LUNULA CEYLANENSIBUS.

XXXVIIL
CEYLONSCHE
NARCISSE,
met em SES-HOEKIGE , WITTE y en
RIEKENDE
BLOEMEN.

Cat. Hort, Lug. Bat.

D

XJx occnrrünt fperies hüjus plante,
magnitudine & petalis differentes.

D

Aar werden twederley foorten van
dit gewas gevonden > vangroote en
bloem-b laderen verfchillende.
Hujus radices bulbofas poflidemus ex
De bollen van defe zijn ons toegefinden
munere reverendi Viri D . Pyl , Celebris door den eerwaardige HeerPijl^ Gouverurbis Columbo Gubernatoris digniffimi j neur van de vermaarde flad Columbo.
Cujus deferiptionem à ClariiT. Hermanno Wiens befchryvinge van den Heer Profef
concinnatam, hic commemorare erit ope- for Hermans in V licht gebracht zi/nde»
ras pfetium.
hier weerdig is te verbalen.
Huic Narcijfo ßbßernitur bulbusoblonDefe NarcifTe heeft een langachtig-rongo*Yotundu$) pallidus, fub cortieibnsfuis de bol-wortel, bleek van couleur , delanuginoßis^ folia promens Narcißina^ aß welke tuffchen hare flhoriTe , die hay rig
breviora ; Ad hörim latera affurgit thyr- is, bladerenvoord brengd, over eeia köfusUvis, erabitudine calami, proceritate rnende met die van gemeene Narcifle, edog
dodrantali,
cujus apice turget vagina korter ; aan de fyde defer bladeren vermembranacea excludens florem unicum toond fig de bloem-fteng, zijnde een fchrijf
hexagonum, monopetalmn, candidum, odo- penne dik, glad en drie derde van een
ratijjìmum fex foliaeeis deorjumflexiscir- voet hoog: aan het opperfte van defelvc
cinnatifque laciniis diffeäum, medium occu- doet fig een gefwolle vliefige fchede op , en
pat calix ) duodeeim per oras crenis ineifus, defe haar openende vertoont fig een eenige,
ex quo produciturßylus cum fex fubalbidis en ook een bladerige bloem, fijnde gloeindfalcatis ßaminibus in luteos apices definen- wit, fes kantig, fper lieflijk van reuk en in
tibus; Sequuntur [emina fufca, angulofa, fes omge^welde e/i omgekrulde fnippelinin vafiulo tricapfulari , de more congene- gen verdeeld \ in 't midden vind men de
5

T

5
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rum. Hue ufque Hermannus*

Flores pandit Menfe Julio > quod difficile evenir , nifi cultura debita fuppetias
afferat.

bloem kelk , wiens uyterfte in twaalf
kleene fnippelingen gefneden is \ uyt defelve komt de bloem-ftijl, te gelijk met fes
witagtigefeyfens-wyfebloem-dtaden, verfien van geele hooftjens : hier na komen
bruyne > hoekige zaden te volgen > leggende in een drie-zaadhuyfig vaatjen {vetfeulo tricapfulari) op de wijie van hare me-

defoorten. Tot hier toe den Heer Hermans.
De bloemen vertoonenhaar in de Maand
van fali) ^tivelk evenwelnietengefchied)
ten fy een behoorlijke oefeninge en waarneminge daar toe aangewend word.
Oo

Nefck

( Ti )

C

Nefcit ferre frigus, ca propter hyemali
tempore caute prxfervanda ab aèris frigidioris injuriis j ineunte xftate fovenda in
cifta enutritioni plantarum idonea, & modica aquà irrigando
Multiplicatur & propagatu^bulbulis in
ambita bplboruni enafeentibos,

Dit gewas en kan geen koude verdra*
gen , weshalven men het des winters forgvuldig bewaren moet voor de koude: in V
begin des %omers moet men het weder in
een bequame glafe kaffe koefteren, en ma*
telijk bevochtigetu
Het word vermeenigvuldigd en voord*
gefet door die kleenebollekens ,dewelke a$,n
dezyde des groQte bgls komen tegroeijsn,
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NARCISSUS A M B O I N E N S I S F O L I O
LATISSIMO R O T O N D O , F L O RIBUS N I V E I S I N O D O R I S .
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VESTRIS AMBOINENSIS FOLIO
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Ec Alliaceis nec Gospaceis plantis
accenfenda hxcce eft ; Bulbus enim
oblongo*rotundus , albicans , Narciffinis
bülbis undique fimilis eft, fibris craffioribus ditatus, omnifque odoris expers.

il gewas behoord geenßnts tot dal
van Look, nog Ajuyn , want de bol is
langwerpig rond, witagtig > finder reuk >
ver (ten met dikke vefelen > en in alle deelen
die van de Narciffe geli/k.

Folia emittit quaterna, aut quina, pcdiculis longioribus, craffifque innitentia ,
magna, lata, fubrotunda , & in apicem
quendam terminantia , utraque parte dilute viridia, & fere infipida > diverfis nervis per longitudinem illorum difcurrentibus diftinäa, qui nervi in prominulum &
diitum apicem omnes coèunt.

Hier uyt komen 4* 5. bladeren voort ¡
ftaande op lange en dtkkefleelenj defi bladeren fijn groot , wederzijds bly-groen van
verwe en by nafimakeloos: waar door been
na de lengte verfiheyde zenuen loopen, die
aan V einde van het blad, in de gefiyde
punte, by den anderen konten*

Inter folia caulem fefquipedalem & altiorem emittit, rotundum, laevem, cujus
faftigium ornant flores inodori decern ,
duodecim, & plures nivei, è membranaceo involucro erumpentes, pediculis longioribus & glabris fulti , quorum finguli
fenis conftant petalis oblongis, in mucronem exeuntibus : medium horf m occupat
calix, fex crenis incifus, è quo ftylus niveus prodncitur , quern fex ftamina cingunt concoloria, quorum apices lutei.

De bloem-ßeel, tujjchen de bladeren
voort-komende , is anderhalve voet lang^
00k wel langer, defi is ronden glad > mens
uyt erfie toppe verper d word van io. 12*
en meerfneeu-witte, reuk-loofi bloemen, dewelke uyt een vliefig bekleetfel voortkomende, op lange gladde fleeltjens ft aan.
Yder defer bloemen beftaan uit 6 langwerpige en fpits-toelopende bloem-bladeren^
h ebb ende in V midden eenfiespuntige kelk
uyt wiens midden een fneeu-witte bloem-ftyl
te voorfihyn komtjrontom befet met 6 bloemdraden, van geltjke couleur > ver [ten van
geele topjens.

Hifce fuccedunt capfulx feminales triangulae.

Na defe komen de zaad-huyskens te voorfihyn, dew elk e drie.hoekig zijn.

1

Flores Menfe Junio protulit

y

De bloemen zijn ons in Junio verfihenen.
Pp

Multo

Multo calore indiget , idque non fi>
lùm hyemali, vcrùra etiam xftivo tempore , quo denegato rarius piantarli hanc florihus onuftam confpicere licet.
Bulbus JJatavià miffus nullo adferipto
nomine.

Dit gewas heeft veel mrmte van noden , niet ylleen des winters maar ook
des [orners, en by gebreken van dien , fi
net men feldendat
bet bloemen voord-*
brengd.
Defe bol is ons van Batavia toegefin*
den fonder eenige name*

CAP»
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XL
LURASSAUS CABRIT*
TEN-KRUTD.

CAPRARIA CURASSAVICA, C A BRITTA
dtäa.

migo
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Lanta hxcce fruticofa tripedälem & altiorem affeqüitur proceritätem, radiclbufque nititür albicäntibus, multis fibris
capillätis.
Caulis digiturti craffus, cortice grifeo arfti&us, in multos panditür ramos, foliis veftitos inconditis, fere inodoris, oblongis,
mucronatis, ferfatis Agerati non difparibus* fapore fere fattiOi

it beefierachtig gewasde hoogie van
drie voeten , en 00k wel hooger op~
fehletende, heeft witte wortelen, dewelke
zazel-rijk zijn.
De fleel van een grauwe fchorffe omvangen zijn de > is eeh vinger dik, en werd
in veele takken verdeeId, befetiijndemei
irregulierftaandebladeren ; defelve zijn
by na reuk- en fmaak-loos, langwerpig,
puntig, en aan de kanten gefchaard, die
van de Ryn-bloemen óf Motten-kru$d niet

Ëxalis foiiorurh flores erriergùnt, pedicellis longiufculis & calicibus quinque-partitis inniteiates, riionopetali, in quinqué lacinias divifi, nivei 5 Quibus excuffis, fuccedunt femina exilia , oblonga $ coloris
fufci, quae continentur in caliculis iñ qua
tuor partes dehifëentibus.

De bloenieh komen uyt de dxelen der
bladeren voörd, uytkelkjens die in vyvengedeeld zijn $flennendeop tangagtige voetjens:
Defe blöemen zijnfneeu-wit, een-bladerig^
(monopetali) en werden in vyf deeìen verdeeldj waar na kleene bruyne zaden hörnen te volgen, Werdende onthouden in kelkskens die jn vieren open gaan.
Het is oorjpronkelijk op Curacao , en
de naafi aan leggende Ёуlanden van
merica * alwaar het van de Inwoonders
Cabritta werd gebeten ; от datdeGey ten
dit gewas gaerne eeteni
Het wil hier te lande lüelgroeijen * overblyven en ryp zaad voord brengen, maar
vereyfi groote wärmte en veel vochtigheyd.
In V Jaàr 1690; is my een kifije ter
hand gefteld\ V welk een Frans Seheepjei
uyt America körnende *> mede gebracht hadi
V felve was vervutd met gedroogde blade
ren defes gewas, deii)elke op de wyfe van
The toebereyd waren , V welk ik geloof
gedaan te zijn, от defelve voor The te ver*
koopen,

3

¿

Natales fuos Curaffaviae $ ut & adjâcetitibus Americae Infulis débet, quorum incolis Cabritta audit j caprae eniûi avide hanc
efitant plantam > & fie ex re nomen habet.
Planta haec râdicibus fuis vivácibus folo
noftro facile aíTuefcit * ferrienqüe profert
màturum, multo tamen calore & humóte
indigo
Anno M D C X C ¿ ad meas pervenit
rtianus arcula * quàm aftulerat navis Gállorurtî, ex America redux j hujùs plantx
foliis exficcatis , & Theae inftar préparatis, repleta, quod ideo fa£tum p u t o , ut
loco herbœ Tbeae venditarent.

y
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OBSERVATIONES.
Folia in caulibus ad intervallalongiufcula fita, parte
fuperiore atro-virore, inferiore vero hilariore viriditate
íimt perfuía , guftu nonnihil mordentia , ad oras pilis
rarioribus Se exilibus, obfita.
Flores, calicibusvirefeentibusquinque-partitisenixi;
ftaminibus ditantur quatuor albicantibus , totidemque
apicibus ex albido luteolis.
Stylus laáteus capitello donatur lucido albo.
Floribus emarcidis íiiccedunt vaículaíéminalia oblon
ga in quatuor carinas dehiícentia, in quibus feminaminutiulma, colore & forma Papaveris hortenfisfupparia,
multis numeris etfi minora.

tAANTE^ENINGEN.
De bladeren der fieelen wat wytaebüg
van den anderen
ßaande,
z.ijn van boven donker-groen,
van onderen
bly-groen,
aan de kanten met jtl-ßaande
enigftnts fcherp van ßnaak^,
hayrtjens
befet.
De bloemen onderßeunt van groene,
en in vyven
verdeelde kclkjensj ßjn verßen van vier witte bloem-draden,
wel
ken topjens of hooftjens uyt den witte geel zijn.
De bloem-ßjl is melh^wit en begaafd met een wit blin
kend hoofijen.
sAh de bloemen vergaan z,ijn , ß volgender
langwerpige
ZAad-huyskem,
dewelke in vteren opengaan j waar tn haar
onthouden fier kleene zaadjens , die van de hof Heul met
ongelijk^ß m couleur als gedaante , boewel ßer veel kleender.
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л-ктглтчтпгоПА CAVLE HIRSVTO, LLORE KVBlCVNDISSIMo

GLADIOLO ATHIOPICO SIMILIS PIANTAANGVSTIFOLIA.C AVLL M*
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G L A D I O L O & T H I O P I C O SI*
M I L I S P L A N T A ANGUSTÍFOLIA CAULE HIRSUT O ,
FLORE
RUBICUNDÍSIMO»

SMAL-BLA DE RIG
JMORÈLANDS
S WE ERT-KRUYD
GELYKEND
GEW AS,
MET
HOOG
ROODE BLOEMEN,
EN
RUY GÈ
STÈELEN.
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Onminoriseìegantiae & raritatis exifot minder ràar is dituytflekend fchoù*
mia hxc gladiolo fimilis planta, ex Ane Sweert-kruydgelijkendgewas, uyi
frica ad nos tranflata , cujus folia ex radici- tAfrìca ons toegefinden zijnde ; De worteì
bus prodeuntia numero flint fena , feptena, brengd 6. 7. ook ivel 1 0 . bladeren voord %
non raro quoque denà , pediculis brevio- flaande op horte voetjens>•>defe fijn flyf^
ribus fulta rigida, ere&a , düas palmas
twe palmen lang, een halve duym breed)
longa, femunciam lata , extremo mucro- geflreept, en geveurd , /pits toelopende
nata , ftriata, fulcata ; inter hxc caulis ex- en recht op flaande: tuffchen defe verhefì
furgit fefquifpithamx proceritate j imo lon- fig de bloem-fleel , een en een halve (pan lang
gior, teres, hirfutus & pilofüs, fa turate zijnde, ook wel hogef opfichietende, rond*
purpurafcens > in mucronem rubicundum lang, ruyg en hayrig > hoogpurpur-verexiens i cui fupponitur tuberculum rotun- wigi eìnàigendemet èenròodefipitfie Ì waaf
dum i ut & foliolum colorís rubicundi , novi under eén food knopje, als mede een kleen
germinis aemulum , infra caulis medium rood blaatje haar op doen , verbeeidende
emergunt pediculi hirfuti flores fuftinentes, een nieùwe bótte 5 wat lager als het midqui parte inferiore foliolis brevibus fqua- den defies bloem-fleels ziet men eenige rui~
matim difpofitis * calicisloco, obfefllfunt, ge ßeeltjens voord komen $ waar aan de
horum foliolorum nonnulla margine Ut & bkernen vaß zitten $ defe ßeeltjens fijn van
mucrone rubedine funt perfüfa, inter qux onderen befit met kleene fihub^wys leggende
flores emergunt forma admiranda , ex baO bladerkens, en dat in plants van bloemangufta fenfim in latitudinem fefe exten- kelkskens, fommige defer fijn rood van randy
dentes, extrinfecus colore primo ex vi- als mede aàn hàre puntjens ; tuffchen deß
ridi-flavo, pofthac pallide rubefcente > in- komen $e bloemen te voorfehyn $ de welke
trinfecus vero fanguineo.
wonderli/k van maakfel zijn j dun enfchraal
aan haar grönd * en allenkskens haar verbreedende : üan btiyten fijn defielve eerfl
geel-groen, daar na bleek-rood^ van binnen in tegendeel btoed-röod.
Hi flores furit rrìonopetaìi in fex laciDefe bloemenfijn een-bladerig * en in fes
nias dirempti , latèque fefe expandentes j fhippelingen verdeeld * die haar wyt van een
horum prima lacinia longitudine canteras verbreiden ; de eerße én langfle defer regt
antecellens fefe erigit, parte inferiore, ad ßg op j Wiens onderßegedeelte aan de zijden
margines undofa, fuperiore non item : ex alle en golfs-wys op- en neder-gaat ; uyt defe
ea ftylus emergit apice trífido prxditus, fnìppelinge ( lacinia ) körnt het bloemfiyfut & (lamina duo apicibus pullis fagittx tje te voorßhijn > wiens uyterfle in drie
alatx mucronem xmulantibus prxdita : Sub is gefpouwen , ah mede twe bloem-dra~
hxc fecunda & tertia lacinia prodeunt, pra> den met [warte topjes $ die gevleugeldè
cedente breviores acuminati, colore ditoppen van een pijl geli/k zijn j on der defe
lutè rubescentes, quarum extremitates, eerfle gefieyde bloems-fnippelinge doen haar
Rr
fobr
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fubvirefcunt : Hifce fuppofitx funt quarta
& quinta lacinia ad exortum fubluteae, par
te autem fupcriore & latiore rubicundiffiina:, flamine fingulari fanguineo, & apice
nigro capitato, prxditge : inter di&as ultimafque, & fexta adhuc fefe offert, labii in
modum dependens, mucrone fubluteo.

de twede en derde op, korter zijnde als de
eerfle, en puntig, bleek-rood van verive,
uytgefonderd haar uyt-einden , dewelke
bleek-groen zijn: onder defe vertoonen haar
de Vierde en vijfde bloemsfhippelingen,
ßhoon-rood van verwe , uytgenomen hare
nageltjens , dewelke bleek-geel zijn , uyt
defe en komt nlet meer ah een bloed-rood
bloem-draatje te voorfchijn , Wiens topje
mede [wart is; tußehen defe laatß ge/eide
bloems verdeeldheden vertoond ßg nog een
fefdefnippelinge, lips-wijs neder-hangende
wiens uyterße bleek-geel is.
<Als de bloem vergaan is ,Jo volgt daer
een drie-kantig zaad-huysken, waar in driehoekige bruyne zaden gehuisvefl worden,
dewelke in Oßober tot volkome rijpigheid
gekomen zijn in den <Medici/n Hof van
xAmßerdam*
y

Flore emarcido , fuccedit vafeulum femi n ale triquetrum in quibus femina trian
gula colorís fufei, qux Menfe O&obris
ad perfe&am maturitatem perdufta funt >
in Horto Amftelodamenfi.
5
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MAJUS LATI-FOLIUM FLORIBUS ALBIS , HEXA PETALIS, LINEIS PURPUREIS STRIATIC

XLII
MÖM}*
GROOT BREED-BUDMIG
LANDS StSYNRICHIUM
MEt
WITTE
SES-BLADERIGE
EN
TURPUR- GESTREEPTM
BLÖEMEN.

Adice eft bulbosa , fubftàntià compacta & carnosa , Croci effigie, folia
ente gramínea , fesquipalmaria , fernunciam lata, inter qux caulis exfurgit articulatus, teres $ longitudine pedem iliperans, è cujus articulis binaac bina exeunt
folia ex adverfo fita * articulumque quafi
ämpleäentia.

ß wortel van dit geivas is een holte*
ken, vaß en vlefig van ßtbßantie*
in gedaahte die van de Saffraan niet om
gelijk\ uyt defe komen grasachtige b laderen
voort, een en een halve hand-breed lang
een halve duyrn breed; tuffchen dewelfa
ten rond-lange bloem-ßeng voord komt»
meer als eene voet lang zijnde * die in leden verdeeld is * uyt dewelke eenige blade*
ten twe aan twe dwers over den anderen
ftaande, haar op doen > waar van de ledert
als omvangen worden.
Flores inodori è furrimo caule exeuntes &
Defe hare reuklooß bloemen komeU een*
iinguli, fingulari fuo pedículo ful t i , Men fe Jaam te i)oorfihijrt, uyt het opperße der
Majo fefe proferuntj qui per aliquot dies bloem-ßeng, en dat in de Maand i)an 3fay^
fuperftites manent * íuntque hexapetali $ ßeunende ider op een by fonder * en kleen
Narciffì Orientalis magnitudine: Horum ßeeltjen; defe blyven eenige dagenin wefen*
pétala mucronata $ intus candida , extus ßjnde fes-bladerig, en ingroote met die van
ftriis fuavè purpurafcentibus notata : A flo- de Orientaalfche Narcißus overeen körnenrum cavo aliquot fluunt ftaminá, fücceden- de <> hare blöem-bladerenßjn puniig , vaß
tibus capfulis feminalibustriquetris, in qui- binnen wit y van buy ten metpurpureßrepeti
bus femina rotunda, glabra, rufa i
getekend: uyt het midden defer bloemen komen eenige bloem-draden (ftaminä) voord\
waar na drie-hoekige zaad-huysken volgen*
onthoudende in haar ronde, gladde * en rojß
zaden.
De Hottentotten eeten defe wortelen feet
íladicibus Hottentotti in cibo deleäärigeerne,
tur*

C A

P.

SISYNRICHIUM y E T H I O P I C U M
MAJUS ANGUSTI-FOLIUM
FLORIBUS ALBIS.
I j Recedenti quidem fimile hoc Sifytìrichium, flos autem minor, ut & räFolüs gaudet angüftis, gramineis, inter
quae caulis emergit glaber , teres, foliis pri-

$

XLIII.
GRÖOT
SMALBLADERIG
jMORßLANDS
SISYNRICHIUM,
MET
WITTE
BLOEMEN.

Sifynrichium is het voorgaande wet
gelijk i edog de bloem, en ook de wor*
fei, is kleender.
Het heeft /malle, gräs-wyfe bladeren j
tuffchen dewelke /ig een bladerloofe bloem*
Ss
vus j

\

vus, fpithameus, qui MenfcMajo in quinos aut fenos faftigiatur flores hexapetalos,
prascedentibus minores, alternatim prodeuntes , quorum finguli pediculo nitu.ntur
longiori: Pétala anguftiora, parte interior
re alba, exteripre purpureo-rubiçunda.

Hifce fuccedunt vafcula feminalia trigona , brevia, femina exilia, rotunda continentia.
Radix bujbofa quoque , & edulis.

CAP.
S I S Y N R I G H I U M iTTHIOPiCUM
MINUS
L ATI-FOLIUM
FLORE H E X A P E T A L O
ALBO.

fteng vertoond, dewelke glad en 00h rondis,
Defe, eenfpannelangzijnde, brengdinde
<Maand van JVlay, uyt haar opperße gedeehe vijf, 00k wel fes fes» biaderige b kernen yoord, die boven den anderen flaan, in
groote de voorgaande wijkendedefelveßeunen Qp langachtige ßeeltjens of voetjens, en
ßjn bare bloem-bladerenfinal, van binnen
ivit, van buyten rood purpur achtig.,
Hier na volgen körte, drie-hoekige zaadhuyskens, waar in kleene, ronde mden (eggen.
Qefe bollekens zijn van gelijken eetbaar«

XLIV.
KLEEN
BREED-BLADERIG
MORELANDS
SISYNRIGHIUM, MET
WITTE
SES-BLADERIGE
BLOEMEN,

D

e vleßge bol-wijfe wortel van dit gewas, een hqfe-noot groot zijnde, h
die van de voorgaande gelijh.
De bladeren ßjn dikachtig , by "na een
halve duym breet, een han^breet lang ,fpits
aan haar uyt- einde, en regt opßaande.
Caulis teres non foliofus, aequalis, glaDe bloem-ßeng is rond, bladerhos, ejfen
b e r , fpithameus, è cujus cacumine Menfe englad, eenfpanne lang, uytwiens bovenMartio flores emergunt feptem oäove nu- ßegedeelte, feven, acht, 00kminderbloemero, non raro quoque pauciores , uno men voort komen, en dat längs eene zijde
verfu difpofiti, pedicellis longiufculis filivan de ßeel, zittende op langachtige voefc
ti , inodori, hexapetali, intus nivei, ftriis jens, defelve ßjn fes-bladerig, van binnen
purpureis extus eleganter variegati , per
wit, van buyten met purpurefireepenaarbiduum fuperfìites.
dig v ergierd, Jy blyven twe dagen in haar
vigeur, en ßjn fonder reuk.
Hifce fuccedunt capitula triangularía,
Na yder bloemtje vplgt een drie-hoekig
femina continenza fubrotunda , mucrone zaad-huysken, waar in een rondachtig zaad
exili praedita, qux ad maturitatem perdu- gevonden word, V welk een kleen puntje
cuntiir exeunte «fiate.
heeft: en ßjne rypighetdin V uytgaan des
zomers bekomt.
Dit ge was heb ik uyt zaad opgekregen,
Semine Promontorio Bonae Spei trank
V welk mjt in de Jaren 1687 en 1688.
miifo, natanobisannisM D C L X X X V 1 I
van de Caap de Goede Hoop toegefonden
fk M D C L X X X V I I I .
wierd.
Defe bol-wyfe wortelen ßjn Jo wel eefc
Non minus ac precedentes , edulis r$
bpar, als de voorgaandeix.
»Raecedentium radieibus tuberofis fimilis hujus radix, qu# carnofa, magnir
tudine tarnen nucem avellanara non excedí t.
Folia crafliufcula , femunciam fere lata,
palmamlonga^, mucronata, ereäa.

CAP.

G A P .
AMARANTHO A F F I N IS INDICE
ORIENTALIS , FLORIBUS GLOMERATÍS, O C Y M O I D I S
FOLIO. Breyn;Cent. i.
WADAPU

Hort.

BOLRONDE
OOST-IÑDiSCHB
FLUWÈEL-GELYKENDE
BLOE*
MEN MET BLADEREN
VAN
OCVMOIDES.

Mal

Aùdet háec pianta radice fibrosa, catìlem promens bipedálem , ramofuni ,
teretem, pilis breviffimis obfitum > geniculis purpuréis ex intervallis ìongioribus ;
ìnterceptuiru

Eß Plante heeft een zazelige wörtelj
dewelke eengetakte, eneen twevoei
hoogeflenge voortbrengt, deßlve is rond,
met körte hayrtjens befet, Wiens purpurverwige leden of knietjenswijt van den an*
deren flaan.
Folià fubtus diìutè virefcentia, bina ex
De bladeren pjn van änderen ligt-gwen*
àdverfo refpondentia , non raro quoque iwee aantweedwers over elkanderenftaam
plura fimul ad ramorum divaricationes pro- de; ook körnender wel meer byeen ie voordeuntia, magnitudine & forma varia \ quae fchijn, en dat ontrent de leden, van for
ortu funtprima, majorá, latiora, & ob- me engroote van den anderen veelverßhilfcufa, longioribusque pediculis fulta : fupe* lende ; die gene * dewelke eerß voor den
riora autem minora j breviora, anguftiora dag komeni zijn grooter, breder, en aaii
mucronata , omnisque divifionis ignara * haar uyt-eynde fiomp, flennende op langer
breviffimìs pedicellis fulta.
Voetjens: de bovenfle in tegendeel ßjn kleender kort er i ßnalder * puntig , en onge*
ßneden ook ongefchaart * welkers voetjens
feer kortzijn.
Cau!es'Ut& eorum ra mi fümmo faítigió
De blöemen fitien aän hei uiterfle des
flores fuftinent glomeratos, máxima parte ftengs^ en dejfelfs takken^ defelveßjn bolwiji
exfquamis purpuréis , rigidis , oblongis^ op eengehoopt > voor V grootfle gedeelte uit
inucronatis, nitentibus $ bicompoíitis, con- purpufe , fiijve * langwerpige , gepunte
flatos : hafce inter fquarrias flofculi emicant blinkende en gepaarde ßhubbens te ßamen
Adiares $ albicantes, quorum fingulis fe- gefielt i tuffchen dewelke witagtige fterremen fuccedit folitarium j Amaranthi feré wijße bloemtjens tevoorfchijn körnen, waaf
fimile^ lanugine nivea obfitum*
van • ider ien eenig zaadjen voortbrengt
V welk het zaad van de Fluweel-bloemen by
na gelijk, en omvangen is van eenßeeu*
witte dönßgheid.
Tuffinl, fáuciumque dolores lenire foDat de bladeren van ditgewas den hoefi
ia, Horti Malabi Authoresautumant*
ßillen^ endeptjne der keele verßagten, ver*
fekeren onsde tAuth euren van den Hortus
Malabaricus.
{

t
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OBSER VATIONES,
CaUlis-medullá nivea infar&us, maculis purpurafcen«ousnotatur, prsefertim parte inferiore.

ÌÀANTÉ^ÈNINGEM.
í)e ßenge, met een ivttte merg-agtige fubßantie vervutd
tijnde, ts geteekent met purpur-verwige vlahmen , VQQMfc
mentlijk van onderen.

T t

y

Qui

(«O
Q u i inter fquamas emícant flofculi, è caliculo emergunt quinquepartito, quae lacinias admodùm anguftae,
mucronatas , tomento albo obfeflk & virefcentes funt
exceptis mucronibus, qui colore purpureo perfufi :
flofculomm cinereo-albicantium oras in quinas lacinias
quoque funt diviiàe, inter quas apices locanturlongiufçuli, nivei, qui prima fronte viíi, lineas albas mentiun?
tur.
Stamina adeo brevia, ut nudis oculis vix ac ne vix
quidcm confpiciantur.
Stylus cujuspars fuperiorbifurcatur, è fundo flofcuçulorum emergens, innititur vafculo ieminali conifor• mi.
Sapor totius plantas façUUJ.

De bloemkem, dewelke haar tujfchende fchubbens opdoen
komen uyt een kelkjen voort , 't ivelk^ in vijven is gefneden '
welke verfaeltheden byfonder fmal en puntig zjjn , ook^tnet
*een witte dons befet, engroen van coulenr, uytgenomen ha,
re uyteynden, dewelke pmpur-verwig
aijn : het uyterße dem,
fer asgrauwe witte bloemkens ts mede tn vyven gejneden
tujfchen welke verdeeltheden langwerpige fneett-wttte topjen]
geplaafi sjjn, die met d'eerfie opßag der oogen haar ab witte
ßreepjens vertoonen.
'De bloemdraden zyn fo kleen, datfe fonder vergroot-gUfm
befwaarlijk^geßen kennen
werden.
De bloem-ßi/l, wiens bovenfie deel intween isgefpouwen
pyt de grond der bloemkens voort körnende, ßt op *% Fqn-appek
formige
zjiathuisken.
De geheele plante isfma.keloos^

GAß

C A P .
POLYGALA A R B O R E A
FOLIA

CAP.

BON£

F L O R I B U S ALBIS
PURPUREia

MYRTISPEI,

INTUS

XLVl
CAAPSCHE, BOOMAGTIGE
KRUYS3ÏYRTUS
BLOEMEN,
MET
BLADEREN,WITTE
EN VAN
BINNEN
PURPUR-VERWIGË
BLOEMEN.

Adix ci lignea , parte interiore lutea.

tt gewas heefl een houtagtige wortel^
van binnen geel van couleur.

Caudex pollicem craffusj cortice grifeo
arniâus, diverßs brachiatur ramis.

De flamme een duym dik, en met een
grauwe fihorße omvangen zijnde, wert in
verßheyde takken verdeeld.

Folia Myrti lati-folix Belgica paria,
paulò tarnen minora & molliora, vitiditate dilutiore pnedita > incondita faporê
fubamaro.

De binderen gelijken die van de breetbladerige Holland/ehe JMyrtus niet qualijk §
hoeivelfe wat kleender en fagter zijn, defelve ßjn bleek-groen, fonder ordre aan de
takken gehegt, en wat bitter aghtig van
ßnaak.

Flores tripetali extus atbicantes * intùs
purpurafcentes j horumpetala binalateralia ex adverfo fita, tertium v e r o , galeam
œmulans, fitam habet fublimiorem.

De bkernen ßjn drie-biaderig van buyten
wit, van binnen purpur-verwig * waar
van datter twe bloem-bladereu op zy dwers
Over elkanderen ßaan, het derde, een heim
verbeeidende, befit d'opperfleplaat/e.

Semina videre hand mihi contigit , ob
infortunium, quod fiipervenit huic arbufculae ^ ea propter pingi curavi ante ejus
interitum.

Noyt heb ik de zaden gefien, wegeni
een ongeval, V welk dit Boomt je overquam, weshalven ik het heb taten aftekenen i eer dat het quam uyt tegaan.

Promontoni Eonx Spei alumna eft
de ad nos tranflata.

Hetgroeit op de Caap de Goede Hoop, van
waar het tot. ons is overgebragt.

3

3

lin-

OBSERVATIONES.
Haec perpetua frondis p i a n t a , trescirciter pedes alca*
inter fruticem Sc arborem am b i g i e , dense fruticans.
R a m i obfèquiofi, foliis amicti, maxima ex parte alternatim difpoiitis, hilariore virore perfufis, margine
non crenatis, partim mucronatis, partimque mucrone
deftitutis.
Petalum tertium 8c fupremum , barbulam parte anteriore Scexteriore exferens, complicatili' fecundumejus
longitudinem, in qua complicatura occultantur ftylus
Sc ftamina, q u x numerò funt feptcm oclove, albicantia,
apicibus lutco-croccisinftrufta, inter quxftilusemergit
pallide luteum
>

JJNTEK

ENINGEN.

Het is twijfelagtig of men defe altoos groen-ftaandeplante j
âewell^e outrent drievoeîen hoogopfchiet onder de digtgetakté
Boomen ,
ofHeeflersfalflellcn.
De takten ßjn buygz^aam en met b!äderen befet, die meerendeels eenfaam en ongepa'art ßaan , bly-groen van vertue
ongefchaard, waar van fommigs aan- haar upejnde rond ,
andere punttg zjjn.
Het der de en opperße bloem-blad is na dcffelfs langte toegevouwen,
aan %viens voorfie en uyierße gedcelte een vooruytflehend baardeken (barbula) ßt , m de gefejde vouwe verbergen haar de bloem-flijl en bloem-draden, dcwelhe feven of
agt in getalc en zvit van couleur z.ijn , verßen van geelSaffraan-verwige
hooftjens , tuffchen dewelke de bloem-flijl
voortkomt, van couleur Hgt-geel,
9

9

V v

Ca-

«

Calix trifoliatus herbaccus.
Locisaridis 6c montoiîs ad Promontorium BonseSpei
luxuriat planta ifthsec ; hinc adveftam poflidet Hortus
Medicus Amflelodamcnfis, cura Nobiliffimi & Amplifîimi Domini Joh.Huydekoper, Equitis, Dom. in Maaiv
fèveen, Neerdijk , &c. Ôcc. Augufti Emporii Amftelodamenûs Confulis & Senatoris ôcc, &c.

De yiocm-kdh^ is driebladerig engyoen van couleur.
tJfyCen vind dit gewas veel op bergagtige en droge plaatfen
van de Caap de Goede Hoop, van waar het m den çyimfierdamfcben tJMedicijn-Hof gekpmen is, door de voorjorge van
denWel-Sd.en Grootagtbaren Heer f. Huydekoper,
kidder,
Heere van tJMaar(eveen,
Neerdijk^ &c. &c. Bürger metfier en Raad der Sud Amflerdam. &c.
&c.

*

CAP.
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C A P .
A N G E L I C A A R B O R E S C E N S SPIN O S A , SEU A R B O R I N D I C A
FRAXINI FOLIO , CORT I C E SPINOSO,
Ray. Hiß, PI

XtVli
BOOMACHTIGE
ANGELICA
DOORMEN,

MET

D

O n o Revcrendiffimi Epifcopi Loiih gewas, V welke ons töegeßnden h
dinenfis, Henrici Compton , de ftudoor den Eerwaardigen Heer Hernie
dioBotanicooptimè meriti, hahcnaöifu- Compton, Biffchop tot London, (Jewelke$
mus plan tarn, cujus defcriptionem à D o - om de bevorderinge, die hytoebrengd, toi
fliff. Rajo concìnnatam verbotenùs reci- de kennijfe dergewajfen, veel eere verdiend)
tare animus eft, Macfolia habet amplißma, is van den feer geleerden Heer Raius beramofa ad inflar Angelica \ Lobi feu folia fchreven; wiens woorden wy voorgenomen
partialia \Angelica amula, fed glabriora? hebben alhier te verbalen. Defe plante *
Cofl<e foliorum fpinis obfitae funt , non ad~feyd hy, heeft feer breede en tak-wyfe bla^
modum crebris, uti efl & truncus arboris. deren , gelyk degemeene Angelica, waar
Foliorum infuperpediculi latiufiula & velut mede öok hare verdeelde bladeren overeenmembranacea baß caudicì & rama adnexi komen, met dat onderfcheyd hochtans, dat
funt. Folia hyeme decidunt. Vidimus in defe wat gladder zijn. D e ribbens , die
Horto Chelfeiano hujm generis arborem * door de verdeelde bladeren loopen , als
qua flaturà humanam altitudinem, Cfaffi- mede de ftam > fijn ölet doörntjens befet
tte brachitm fuperabat,
fumma parte in dog fpaarfaam en ver van een ftaande. D e
ramos divifam. Sunt autem germina feti fteelen defer bladeren fijn breet, en als vliesfumili, quosquotannis emittit, admodum achtig aan haar grönd j alwaar fy uyt de
cra/ßi foliis crebris ob [iti. In quantam al- ftam en takken voort komen. Des winters
titudinem excrefcat, quo atatis fua anno laat dit gewas fijnc bladeren Valien. In den
fior ere incipiat, cujufinodiflorem & fruBum Chelfiaanfen Hof is ons dufdanigen Boom^
producat, quamque diu duret nefcimus ; mans hoogte overtreffende, voorgekomen,
umbelliferam tarnen effe fufpicamur. Ha* een arm in dikte geenfints wykende: defe
was van bovcii in takken verdeeld. D e
ftenus Rajus.
botten i die defen Boom jaarlijks komt
Voott te brengen fijn feer dik > en met v e e k
bladeren befet. Hoe hoog defelve komt te
Waffen, op wat tijd des jaars de blocmen
haar beginnen te vertoonen, hoedanig defelve zijn , als mede hare vruchten , hoe
lange fy ook beftendig zijn, is ons tot nog
toe onbekend ; Edog na onfe meninge is ' t
een boom wiens bloemen waijers-wys, en
veele by een in de rollte zijn gefchikt, tot
hier toe ßrekken de woorden van Raius,
i

tìxc ftirps fcdem fixit in Horto noftro
faudice afpero, cubitumalto, in articulos
jnxquales divifo 3 cortice grifeo t e ä o polo n i craffo. '
?

Dit gewas hetft in onfen Hof de hoogte
gekregen van een eüeboog > de dikte van een
duym$ en is in leden verdeeld, die op een
ongelijke dißantie van den anderen flaan *
omvangen van een grauwe fchorffe*
W w
Fo-

( o)
Folia, ex adverfobina, pediculis rubicundis fulta , dilute virefcentia
fapore
afiringente, ficut in Angelica vulgari,
r

De bladeren fijn lìgt-groen , fzamentrekkend van fmaak en overeenkomende
met die van de gemeene ^Angelica, divers
over malkanderen flaande, pive aan tlve
en dat op rojfe fleeltjens.
De natuurlijke groei plaats is Virginia,
van waar het in Engeland en eyndeling
tot ons in Rolland is overgeßuurd.
Den feer geleerden Dr. Tlukenet heeft
hier van een figure uytgegeven , in fijne
befihryvinge der gewajjèn Tab, 20. onder
ì

Patriam agnofcit Virginiam , è qua in
A n g l i a m , inde ad nos in Belgium dì adveda.
Do&iffimus D . Plukenet hujus ftirpis figuram exhibet in fua Phytographia T a b .
20. nomine, Chriftophoriantf arboris acu-

leate Virginienjis,

OBSERVATIONES.
Radice eft crafla, lignea, pullo cortice obducìra, è
qua exfurgit caudexfohis ramofis alternatim pofitis, per
intervalla brevia exprnatus. Folia triangulata , t n b u s ,
quinisSc pluribus conftant alarum conjugationibus, cum
uno impari ad coftam : H a r u m fingulae in folo litciorj
Se calido non raro fubdividuntur iti alias bicompoficas
uno impari alam claudente, unoque fingulari folio alae bafirj faepè obfidente : Alarum folia breviffimis pediculis
fulca, ex latiori bafi in mucronem longiorem deiinentia,
sionnihil ferrata funt.

y

de benaminge van Boomachtige en gçdoornde Chriftophoriana van Virginia.

<A ANTEILEN

IN G EN.

De wortel is dil^, homachtig en van een fwartachtige
fchorfle omvmgemhier uyt komt deftam voort.befet metgetakte
en ongepaarde, en niet ver van den anderen voort körnende biade,
ren. Degeheele bladerenßjn dne-hoekig, behelfende in haardrie
vi/f, en meer gepaarde en gebladet de ribbens waar vayi de
ttyterfte alleen ongepaard blyfd : en wanneer 't gewas op een
warme plaatfe, en in goede aar de gefet word, jo fmal-deelen
haar defe gefeyde ribbens in meer andere en Qeender e gepaarde
nbbekens, en ßjn defe alle van gepaarde, en tegen den andere
everßaande biaderkens verßen s onder defe ts het uyterfie
blaatje ook veeltijds eenfaam gelijk^ookjoet eerfie dat uythef
begin der ribbens voortkomt : alle defe biaderkens met feer körte
voetjens np de ribbens voortkpmende,
fijnienigfintsgefçhaarà,
en fcherp toelopende*
%

%
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XLVIII.
•

ALOE

SUCCOTRINA

ANGUSTÍ-

SMAL-BLADERIGE,

F O L I A S P I N O S A , F L O R E PUR-

TIGE

PUREO.

RA

Breynii Prod. 2.

S

Obolcm hujus plantas, ex India Orientali in Hollandiam tranfmiflae, poflidemus muñere Nobiliííimi Ampliffimique viri D . Simonis à Beaumont, Secretara Nob.
Praepotentiflimorumque Dominorum ordinum Holl. & Weft-Vr.
Luxuriavit Sc floruit, A . M D C L x x x i x .
& M D C x c M e n f e F e b . (1 oco calido pofita, alias flores tardius perficit) in Horto
noftro, ubi eandem accurata icone ad vivimi exprimi curavi.

Radix tuberoía, cortice cinereo obdu-j
ñ a , folia emittit faturatè virefcentia , in
fefquipedalem longitudinem produfta, anguila, crafla , fucculenta, extremo in mucronem denfè ftipatisdefinentia, fentibusque exiguis> pallidis
mollioribus armata.
E x horum medio thyrfus feti caulis e«
mittitur fefquipedalis & altior, teres , Ixvis, parte fuperiore foliolis amidus, colore fufco , cujus cacumen floribus orna tur
denfiflimè ftipatis & fpicaris, hexapetalis,
dilute purpureis , nutantibus, ab imo ad
fummumufque fucceffivè fe explicantibus,
horum pétala ád ungues connata, inter
quae ftamina aliquot rubicunda emergunt,
extra flores emicantia : hifce prxteritis,
fuccedunt capfulx feminales triangulares.
y

Brumam rigidiufculam patienter ferens,
cuftodiri quidem poteft in hybernaculo vulgari, aft quo calidius illud fuerit, eo vegetior & floridior erit planta.
Caule evanido novae foboles aut germiproducuntur è lateribus plantas, quibus

ÍALOE
m ET

DOORNACHVAIS!

TURPUR

SUC

COTO-

VERWIGE

BLOEMEN.

V

'An dit gewas hebben wy een jonge
plante gekregen > van den WeUEd.
Heer JMr. Simon van Beaumont, Secre*
taris van de Ed, Gr. Mog. Heeren Staten van Holland en Wefl-Vriefland , uyt
Oofl-Indien in Holland overgefonden zijnde.
Defe plante, d? welke ik na V leven heb
taten aftekenen , heeft in onßn Hof flerk
gebloeid in de Jar en 1689. en 1690. in de
3taand van February, /;/ een warmeplaatfe gefet zijndey anders bloeidfy later inH
jaar.
De wortel knobbelachtig > en met een
grauwe ßhorjfe omvangen ztjnde , brengd
donker-groene bladeren voord, die anderhalve voet lang zijn*, 00k finals dik, faprijk, voor (pits toelopende, aan de kanten
met kleene , digt by eenflaande > bleeke >
fägte doorntjens beßt.
Uyt het midden defer komt een bruyne,
ronde > gladde, boven aan met kleene bla~
derkensbefette ßengvoort, anderhalve voet
of meer hoog, aan wiens bovenfie gedeelte de
bio an en airs-wyfe enfeer digt by een, voortkomen: defebloemenßjnfes-bladerigy bleek
purpur-verwig , nederwaards hangende ,
fuccefjivelijk van onderenaf opgaande\ defe hare bloem-b lader en fijn vereenigd ontrent de bloem-nagelen > en komen eenige
roode bloem-draden tuffchen defelve voort
die een weynig buyten de bio em uytfteken:
na de bloemen komen der drie-kantezaadhuyskens voort.
Dit gewas is vry hard > en kan in een
gerne ene winter-plaats hew aardworden, edog hoe warmer datfe gefet word, hoe milder datfe groeid en bloeid.
Na dat de bloem-fieng vergaan is, fo
maaktfe weder nieuwefpruyten, en dat uyt
y
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mul-

\

(j>0
multiplicatis, uno codemque tempore plures thyrfi fimul exeunt.
Folia tranfciiTa fuccum emittunt luteum,
atque amarum , qui melioris eft notae, ac
odore gratior quam vulgaris & vera Aloes,
cujus fuccus ingratus & foetens, hu;us ve
ro odor cum A l o e Succotorina vera con
venir

de zyden des plants, dewelke vermeenig*
vuldigd zijnde, op een en defelve tyd veele
bloem-ftengen en bloemen voort-brengd.
Wanneer de bladeren dwers door-gefneden werden , Jo geven ß een geel bitter
zap van haar , V welk beter en oök aangenamer van renk n, als dat van de gemeene en wäre xAlöe, wiens fap onaangenaam, en ßinkendis^ maardefe barerenk
komt over een met die van de wäre tAloe
Succotorina.

CAP.

A
ALOE

P.

ARBORESCENS

XLIX.
A FR IC A A NS CHE

A F R I C A N A .

BOOM-ALOE.

CataL Horti Beaumontiani.

H

D

Ac planta exotica nos donavit N o biliffimus vir Simon à Beaumond,
Hollandix Weft-Vrifixque ordinibus à Secretis &c. &c.

It gewas is ons vereerdvanden WeiEd. Heer Secretaris Simon van
Beaumond, &c. &c.

Caudexjam fpithameus, polliceni craffus, geniculatus , cortice griieo amicus.

. Des felfs flamme is nu een fpan
lang geworden , een duym dik , in leden
verdeeld , en omvangen van een grauwe
fihorffe.

Folia è iùmtnitate caudicis exoriuntur,
quae duas uncias lata , manufque longitudinem aequantia , ad exortum angufta,
extremo mucronata, rigidiufcula , fplendentia , atro virore perfufa , denfiiFimo
ftipatu congernntur, Yuccae non diiììmilia,
aft breviora, latiora, molliora, & deorium reflexa.

De bladeren homen feer digt en veel by
een uyt den top voort , die van de Yucca
eenigßnts gelijkende , uytgenomen datfe
facht er, korter, en breeder zijnde, haar
meer nederwaards na de aarde komen te
buy gen: defelvezijn twe duym breed, een
hand lang, /mal aan haar begin , fcherp
toelopende, flyfachtig, blinkende, endonker-groen van verwe.

À brumae injuriis pr&fervanda , cauteque cuftodienda, tenera enim eft.

Dewijl het een teder gewas is, fomoet
hetforgvuldig voor de koude bewaard worden.

Flores videre mihi nunquam conti-

Deffelfs bloemen en zijn my noyt voorgekomen.

OBSERVATIONES.
Caudex vix dici poteft gcniculatus, ahnulares enim
circuii, genicula mentientes non nifi foliorum abjcftoum font vcftigia, qua: fenefcente arbufcula iènfim evaneicunt.

r

Folia in exortu (uti in Canna Indica) cucullorum in
saodum convoluta vifuntur.

tA ANTEILE

N IN

GEN.

De flamme han befwaarlijk^ gefegt werden in leden verdeeld te z^ijn s aangeßen des felfs circulaire verdelingen, wel
eenigßnts haar als leden vertoonen , edog in der daad niet
anders en zjjn als 't overbljffel van de afgevalle bladeren,
dewelke, wanneer dit Boom-gewas ouder komt te worden,
tenemaal vergaan.
De bladeren zjjn in haar eerfle voortkomen monik¿"CapS'
te v m
ivjs gevoHwen, gelyk. ^
^e Cmna Jndica of Indiaam
riet.
Y y
Pa-

Patriara äenofcit Africain; exGuïneacnim, curâSc
fumptu fupranominatiDomini, in Patriara noftramdelata eft

De natuurlife groeì-plaats иьфкл}
want het is uß
Guinea in dit от Faderland gebracht, door de voorforge en
onhßen van den boven gemeiden Heer,

p
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C A P .
ARUM iETHIOPICUM
ALBO ,

FLORE

ODORATO,

L.
MORËLANDS RALFSVÖET MEt
BEN WITTE EN RIEKENDE
BLOEMi

I

Nter varias radices > cjuas mini dono dedit Nob, D. Simon vander Stel * Promontorii Bonaé Spei Gubernator digniffimus,hujus quoque Ari radicem offendi, vulgaris fimilem , bis autem ejus magnitudine™
fuperantem * è qua folia aliquot, pediculis longioribus fulta, enafcuntur, laevia,
glabra, nitentia, dilute virentia, Ari ma*
joris aemula * aft produftiora , in estremo
claviculà quàdam in gyrum circumacèà,
donata > non minus ac radix acredine fuà
poft mafticationem , fauces linguamque
vellicantia, & quali tranfadigentia.

Nder veffcheyde horteten.,
die m$
vereerd zijn, door den Ed. Heer Simon van der Stel-, Gouverneur op de Caap
de Goede Hoop , hebbe ik de wortel vafi
defe Kalfs+voet mede gevonden j dewelke $
ho ew elfe de gerne en e gelijkt > echter me er als
twemaal fogroot is als defelve ; Uyt defe körnen eenige gladde, ejfene , ligt-groene en
blinkende b lader en te voorßhijn ^ ßeunende
op lange voetjens ; defelve ßjn die van dé
groote Kßlfs-voet gelijk, hoewelß
langer
zijnde , aan haar uyterfie met een rond-*
lopend claauwierken verfien zijn : Defe bla-*
deren en ßjn niet minderfcherp van fmaak$
als viel bare wortelen $ waar door de tonge
en keelebyßer geofenfeert Werden, als men
die komt te kauwen.
Inter hate folia caulis exfurgit bipedalis
Tujfchen de b lader en komt de bloem-ßeel té
& procerior, teres, glaber, nitens, foliis
vöorjchjjn, twe voeten ook wel hoger groeien*
concolor, in cujus faftigio > e tunicas mem- de $ defelve is rond en lang, glad j blinkend\
branaceae ceu vaginae medio , piftillum
en in couleur met de blader-ßelen overeennudum eminetj colore fubluteo, in cujus
körnende i uyt Wiens opperße een bloot,
ambitu flofculi producuntur , iifque mar- geelachtig
ßampertjen fig opdoet * en dat
cefcentibus, fuccedunt fruftus , quos ob
uyt een vließ g b ekle et je f als Ware h et een
caeli inclementiam, aeftatifque brevitatem fchee : rontom V gefeyde flampertje komen
in Horto Noftro ad maturitatem nunquam
de bloeinkens te voorßhijn , en defe verperduximus > itaque de iis nihil certi referdroogd zijnde vertoonen haar de vruchteni
re poflum,
dewelke wegens de kortheid des ßmers, en
guurheid onfes climaats noyt tot rypigheid
gekomen zijn : ß dat ik daar van niet sfiekers feggen kan*
De wortef die onsinU jaar 1687 toe*
Radix, quae nobistranfmiiTaannorcparatae falutis M D C L X X X V 1 I vivax, fin- gefinden is, hebben wy eenige jaren in V le*
ven gehouden > en geeft alle jaren nieuwe
gulisannisnova promitfolia, aliisperhye*
bladeren, d'onde 's winters vergaan zfj'nde*
mem marcidis & corruptis.
De btoe?nen werden in V uytgaandesfoFloret circa aeftatis exitum,
mers gefien.
T is aanmerkens weerdig $ V geen ik
Notatu dignum exiftimo , quod in
ontrent defe bladeren geobferveert hebbe %
hifce foliis obfervavi nempe , ii nimis
namentlijk, fo men dit gewas te veel wa*
irrigetur planta , per claviculas fuas futers geeft * fo is V , dat het fovertolligé
perfluam humiditatem guttatim eru&a{

f
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ri*

ri, & quafi difìillari limpidam & guftu
acrem.
An eadem fit planta, quae in Catalogo
Horti Lugd. Bai. nornine Ari E t h i o p i a
flore albo, odorato, mofchum redolente
infignitur, haud affinilo, propterea quod
ibi prêter denominationem nil additum.

. Radices virtutibus convenire cum vulgari, & ejus loco fubftitui quoque pofle,
ex relatione eorum, qui Hlud funi exper*t i , haufimus.

door ßjneclaauwierkens, druppelender- of
diflilleerender-wyfe uytwerpt, zijnde VfeU
ve als dan k/aar, en fiherp van Jmaak.
Of dit nu V felve gewas is ^tgeeneinde
Cataloge van den Hort. Lug. Bat. onderde
name van JMorelands Kalfs-voet met Witte , en na mufcm riekende bloemen voorgeßeld word, en kan ik niet zeggen , om
dat aldaar niets anders als van een bloote
bcnaminge werd gefproken.
Dat de wortelen in krachten overeenkomen met die van de gemeene Kalfs-voet
en in des felfs plaatfe mede gebruykt kan
werden is ons gefegt van die gene , de*
ivelke ßdks ondervonden hebben*
y
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C A P .
ARUM

HUMILE

CEYLANI-

CUM L A T I - F O L I U M ,
STILLO

PI-

COCCÍ-

NEO.

LEEGE

EN

BRÈET-ÊLAÙËMGË

CEVLONSCHE
MET EEN

KALFS-VOET,
SCHAARLAKE-RO*

DE StAMPER-WYS

DQD«

DEKË>

Unt ei radices rotunctae , Ari vulgaris
fimiles, extus colore dilute fpadiceo,
intus lafteo, fibris albicantibus capillatx,
nec non guftu acri praeditx : Ex iis folia
exurgunt, pediculis longioribus innitentia, forma diversa, alia enim aliis ad pediculum profundius diflefla, magis minufvè quoque cufpidata, atro virore perfufa,
fapore acri etiam praedita.

S

E ronde ivortelen van dit g&Wäi
gelijken die van de gemeene \alfsvoet^ A vwm)deßlve zijn van buiten ligt-cafianie-verwig, van binnen melk-wit, ook mei
veelezazelingen befet, enfeherp vanfmaah
uyt defe komen de b/aderen voort > verfien
van lange fleelen, ßherp vanfmaak > donker-groen^ drie-hoekig, enongelijkvange*
daante, door dien d?eene meer ingefneden
isi als d*andere i ook enfijnfeniet alle even
fpits aan haar uyt-einde.

Inter folia caulis exit uncialis, incujus
faftigio piftillum pulchre coccineum emicat, in mucronem definens j idqueemembranea, cufpidata, & fulcata vagina, interna facie purpuras decorem induente ,
externa virefcente colore pcrfufa.

Tuffchen de bladefen doet ßg de btoeni*
fteng op een duym-breed langzijnde* uyt
Wiens ioppe eenfehoon root-fchaarlakeflam*
per-wys doddeken voort komt > V welk in
een fpitfe eyndigd; V felve is van een vließgi geveurdy en puntigefcheede (vagina)
omvangen * dewelke van binnen purpur*
verwig en vän buyten groen is.

Piftillo brevi evanefcente nullutu fru£him fub climate nofiro perfecit : Plantx
fuperficies quotannis h y erne marcefcit, radiée reftibili , (qua propagatur) germina
novella infequente vere producente.

Het ßamper-wys doddeken in horten iijd^
fonder vruchten hier te lande vergaande , fo werd ook te gelijk alle het loof te*
gens de ivinter te niete gebracht > de wortel alleen overblyvende waar door defehe
voortgefet word.

Frigoris impatiens folem auramque calidiorem amat, itaque in repofitoriis , feneftris vitreis inftruâis, confervanda.

Dewijl dit gewas geen koude kan ver*
dragen ,fo moet men het felve welwarmfet*
ten, en dat in glafe-kaßen.

Ceylonâ hanc affecuti fumus plantam ,
quam haftenus in Horto noftro excoluimus.

Wy hehben het uyt Ceylon gekregen^
en cultiveren het tot nog toe in onfen
Hof.

y
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Vi-

Viribus non «mithin abludere ab Aro
[gari dubitanduin non eft.

Dam en is met aan te mjfeien , dat
des [elfs krachten overeenhmen met die
van de gemene Kalfs-voet.

CA V
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C A £
A R U M P O L Y P H Y L L U M CEYLANICUM , CAULE
VIRIDI
L IS

SCABRO,

D I L U T O , MACU-

ALBIC ANTIBUS^

VEÈL-BL

ADERIGE

SCHE KALFS-VOET,
LICH7
EN

NOTATO;

GROENE,
WIT

G EVI

CEYLONMET EÈN
ROUWÈ\
AKTE

STENGE.

D

Adiceni fupjpeditat rotundam, aiperam, fufcam, intus ex candido fubflavam.

R

e wortel vän defe plante is rond\
röuw i bruyn, van binnen witachtig-geel

Caulis ad duórurh pedum proceritatem
fefe extollit, tres uncías craflus, ta£tu feaber, ceu exilibus fpinulis obfeííiis, colore
dilute viridi perfüfus , niveifque maculis
notatus, quod vifu pulchrum, gratumque;
Caulis ad faftigiuiii in tres difpefcitur ramos , & hi in alios fecúndanos, quibus folia anne&untur alata, quorum partialia bicornpoílta, nullis pedicellis fuíta, oblonga , mucronata * margine abfque crenis aéquali i unciam lata $ aut pauló latioras,

De fieng drie äuym-breet dik zijnde \
is rouw in ^taantaflen, (alsöf defelvemet
doorntjens befet was)) en met witte vlakken aardig getekend zijnde \ fchiet twe
voeten hoog uyt het aardrijk , wiens opperfleßg in drie takken komt ie verdelen\
en defe wederomme in kleendere takskens;
de bladeren fijn gevleugeld, welkers verdeelde bladerkens twe aan pwe ßeel-loos gevoegd zijnde * haar aan de ribbens vereeni^
gen: de felve fijn langwerpigfcherp-toelopend
een duym ofmeer breed, en effen van kanten:

FÍOS

in hifee oris nunquám erhicuit.

De bloem heeft fig hier te lande noyi
vertoond.

Radix íquotannis renovátür ex caulis bafi i priore emarcidà, & corrupta;

Öndertuffchen dat de oude wortel vergaat, fo vernieuwd fig een ändere uyt de
grond van de ßeng.

Multò calore indigens filántá, meníibus
fleftivis faepius irriganda.

ISla dien dit gevias vepl wärmte des forners van noden heeft, fo moet tuen V felve
dikwils bevochtigen.

Utrüm haec eadem fit, quae Mulenfchena dicitur Authoribus Hort. Mal. torm
12. dubitandi mihianfam praebuit, caulis
glaber, quo Mulen-fchena eft praedita, à
we nunquam (quod feiam) vifa, haec vero
noftra planta gáudet cortice feabro.

De rouheyd van de fchorjfe des ftengs
heeft my in twijfel gebracht, of dit wel
V felve gewas is, V welk by de <Autheuren vän den Hortus Malabaricus , in H
iwaalfdedeel, Mulenfchenagebeten word
en een effe gladdeftengeheeft, t welk van
my in defe plante noyt mijns wetens gefien
is.
BbB
Pä-
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Patriam agnofcit Ceylonam, unde nobis radices font allatx , nomine Kidar m %

De natuwlijh groei-plaats van ditgewas is Ceylon, van waaronsdesfe/fswortel is toegefonden*, met de name van Kidaram.
13 .j
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C A P .
ARUM C E Y L A N I C U M

POLY-

PHYLLUM C A U L E A S P E R O ,

VEEL-B

CEYLON*

LADERIGE

SC HE KALFS-VOET,

MACULIS V I R I D f c F U S C I S ,
VIRIDtDILUTIS, E T

LUÍ,

ROUWÉ,

ALBÍ-

ROS-GROENE , 00¿C

LICH7-GR0ENE

C A N T I B U S , PULCHRE

MÉT É EN

> EN WIT-

GEVLAKTE

1

STEEL

NOTATO.

R

Adice fuftinetür magna * fphaericà
afperà, extus fufcà intus alba.

y

9

Caulis exfurgens, fpithamanì longus &
procerior , crafliis, taftu fcaber > fun~
gofus i exuviarum ferpentum inftar eleganter variegatus, viridi-fufcus j hinc inde
dilutiore viriditate praditus > & macuìis
albis notatus : primo tamen ortu > càules incarnato pallore albefcunt, qui teiiiporis
progreffu obfcurantur : fuperiore parte ramofi fafti foliis veftiuntur quafi alatis, praecedentis Ari latioribus, in mucronem exeuntibus, atro-viridibus, averfà patte ditate herbaceis.

bol-ronde^ roMüé
i tvortel, die van buyten bruyn-rood$
m van binnen wit is^
e

e

n

gQ^
r0

te

De fleng j een voet öf andevhalf hoog
Qpfibietende > is dik rouw^ i)oos, fibooti
gevlakt ah eenflange-huyt, donker vosgroen , 00k hier en daar licht-groen * en
met witachtige vlakken door een verméngd; in V begin * wanneer defe fleng
eerft uyt het aardrijk voortkomt * is defelve licbt-incarnaat oflijf-verwig, die dan
met der tydmeer en meer komtte verduy*
fteren: de ftenge boven aan in takken verdeeld zijnde is verfien van bladeren, de*
welke haar alsgevleugelde'bladeren(alata)
opdoetii breeder tijnde als die van de voofgaande , edog voor Jpits toelopend > ett
donker-groen , van onderen licht er-groeft
van verwe-.
7

Flores proferre haud potuit > omni qüän^
tum vis induftrià adhibità*

Toi het bioeienén heb ik je niet hunneñ
hrijgen, hoéwel alle vlyt daar toe van my
aangewend is.

Circa autumnum fuperficies pianta
perit > imo & radix poftea ; nova qux
produ&à, ut denuò germinet * multo indiget calore*

Ontreni den tlerffl vergaai de ftenge
en daar na 00k de wortelfelfs; fo dra een
nieuWe voortgebracht is > heeftfe veel
wärmte van noden , om Wederom aan H
uytfihieten ie hörnen.

•

%

w

Quiaaèrisinjurias ferre nequit tempore
«yemali > locum expofcit calidum & ficcata, quo denegato facile putrefcit radix.

Öok en kanfe des winters iegen geen
houde*) maar moet defelve droog en warm
gehouden worden > anders komt de wortel
'igt te verrotten.
Ccc
ü-

Utrum facultatibus vulgaris Ari , aut
Serpentaria, gaudeat, affirmare haudau-

f

m%

Of defe ook de krachten van de gemene
Kjilfs-voet, of van die van onfe Serpentskruyd (Serpentaria) heft% en kan ik
niet verfekeren.

GAP-

C A P .
BALSAMINA

CUCUMERINA

DICA FRUCTU MAJORÉ

IN-

FLA-

VESCENTE,
P A N D I - P A V E L Hort. Mal

LI?.
ÏNDIÂANSCH
COMCOMMÊRAG&
TIG BALSEM-KRUYD
, JMET
E EN GROÓTE
GEELË
FRÜCHT.
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T paìam fiat , quantum valeat ars
circa culturàm plantarum exoticàrum, confultum d u x i , h a n e , cujus frit&us maturos in Horto Noftrò Anno
M D C L X X X V I I I & M D C x c . confpexiinus j ceteris adjungere , quantnmvis in
Horto M a l . fit defcripta.

let tegenßaande ditgewas in den fíor<*
tus ¿Mal. is befchreven fo hebbe ik évenwel geraden gevonden i defelve hier by
te voegen\ om tetoonen hoe verremen door
de hnfle van culture de vreemdegeivaffen
hier te lande kan brengen i en heeft defe in
onfen Hof rijpe vr'uchten voortgebracht iú
de Jaren 1 6 8 8 en 1690.
Radice firmatur fibrofà * è qua viticuìai
Het heeft éen zaielachtige wortel, watt?
producuntur i quae, nifi adminicuìis fuftiuyt rijßge takjens voortkomen, die ter aariieantur, in terram procumbunt * alias vide nederleggen * ten fy defelve onderßeunt
cinis quoque fìirpibus aut perticis fefe cirworden j anders fo makenfe haar 00k viel
cumvolventesj capreolorum beneficio ^ iis
vafl aan de byflaande gewäffen, offlaak*
coherent
jens en dal door haré clawierkens.
Folia bina ex adverfo relpondentia^ irV
De bladeren gelijken die van de wijn*
fepterh latiniàs profundas & angùlofas > di- gaárd niei qúatijk, tweMntTúeóvermaU
vifa longioribuspedieulis appenfa, Vitis
händeren geplaatß $ en inferen diepe en
foliis fimilia, capillis exilibus obfita funr*
hoekige Verdeeltheden gefheden tijnde \ deodorem fxtidum exhalantia, fapòre amarot
felve ruften op lange voetjens en fijn met
kleene hayrtje'ns befet zijnde, flinkende van
reuk, en bitter van fmaak.
Flores inodori, pentapetali, colore iti
De bloemen fijn rcutióos j vijfbladerig^
uilutiorem flavedinem inclinantes, fex fta~
licht-geef en in V midden met fes bloetn~
minibus nledium occupalitibus , prxditi }
draden verfien: onder defelve zijnder veele^
multi ex iis fìeriles aut inutiles evadunt,
die vruchiloos komen af te vallen, V welk
quod plantis cucumeraceis admodum famide comcommerige planten feer gemeen is i
liare , frugiferi vero prxvium habent frumaar die gene * deröelke vvucht-dragende
àns rudimentum, cujus apici flos marcet
bloemen tijn, defe befitten van den beginne
cens infidet.
af het beginfelvan een vrucht, aan wiens
nyterfte het b/oemtje v^afl fit > fchoön hei
aan V vergäan is.
f rufius oblongus j ventricofus
extreDe vrucht is gelijk als een Comcommer^
tnomucronatus, Cucumeris forma : cortex
langwerpig, in V midden uytpuylende, voor
verrucofus & tuberculis exafperatus, pri- fpits toelopende : de ßhorjfe is knobbelachl l o herbido pallore albefcens , tandemque
tig en onéffen j in V eerfl bleek lüitachtigcolorem croceum induens j hujus pars ex^ groen, daarnafaffraan-verwig-, wanneer
trema per maturitatem dehifcit > in cude vrucht rijp is, fo berfl defelve aan V
jus hiatu pulpa fungofa , ut & femieynde open, waar door men als dan het voofii
na coloris citrini , involucro fanguineò geele > enfoetachtig merg in ''tgefigte krijgt %
y
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dul*

dulcí ami&a , in confpe&um producuntur.
Semina oblonga, plana , fufca, Cucurbitae minoris fere aemula , afpera , figuris
varus infignita, modice acuminata cum fovea aut compreífione in utroque latere
nucleo albicante & amaneante praedita,
3

Eodem, quo femma & fruftus perñcit,
anno, perit ; annua enim eñ planta, quae
fingulis annis femine renovanda , quod
committendum Se fovendum loco foloque
calido , enutritioni plantarum exoticarum
idoneo j quibus negleñis fíerilitatem adipifeitur.
ín India Lupuli viceré fupplent folia in
confeccione cerevifiae, ad necandos & ex^
pellendos vermes decoäio folioruoi ex aqua fimplici fa&a verminantibus propinatur^ Oleum Olivarum, in quo fruöus macerati f u p t , vulneribus recenter infliäis
fánandis conducit, prodeftque cutis feabiei,
Praeter hanc deferiptam & aliaeduaeolim
quoque federn fixerunt in Horto noftro,
nempe Baifamina Cucumerina fru&u minore flavefeente , Authoribus Hort. Mal.
T . 8. Pavel di£ta : Ut & Baifamina rotundifoliarepens, ßve mas Bauh. Pin., quaeà
multis eñ deferipta, ita ut fupervacaneurn
foretiHamhicinferere, &defcribere.
y

als mede de zaden , omvangen ßjnde van
een ßhoon root behleetfeL
De zaden ßjn langachtig, plat, die van
de kleene Caauwoorden niet qualijk gelif
kende, rouWj bruyn^ en als met verfcheyde figuren getehend, tameltjkpuntig, wederzijds ivat ingedrukt, van binnen verßen
met een bittere en witte pit.
Het vergaat V felve jaar wanneer de
vrucht en zaden rijp geworden zijn, warn
het is een een-jaarige plante, die alle jaar
van nieuws op gezayt moet werden, en dat
op een warme plaats
bequaam om uyu
heemßhe planten uyt te broeien enfonder
4at vtyfd defelve onvruchtbaar.
De bladeren. werden in Indien gebrußt
in plaatfe van Hop in het mähen van Bier,
het afßetfel met ßhoon water tßßertyd^
geeft men aan diegene te drinhen, dewelke
met wormen beladen zijn ; de vrucht in
QWO^geleyt geneeflde verfche wonden,
en ßhorftheyd des huyts.
Bebaken deje, hebben wy nog twe andere foorten in onfen Hof gehad, namentlijh, de Comcommerachtige Balfem kruyd,
fnet een kleene geele vrucht, in den Hort.
Mal befchreven onder de name van Tavel,
$n dat in V achtfle deeL <Als mede Kguypend JMannekens Balfem kruyd, metronr
de bladeren van Bauh. in Tin, befchreven,
edog dewijle defe van veele verhandeld en
befchreven zijn, achten wy het onnodigde^
felve hier by te voegen.
2
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FICÓIDES
CANA

VEL

FICUS

S P F L E R I C A -,

CULATA,
FLORE

A
AMERI-

TUBER-

LACTESCENT
A^BO,

FRUCTU

RUBRO PYRAMIDALI.

Cat. Hort. Beamn.

I

Nter omnes pìantas, quas Omnipotent
Conditor è terra produxit, haud infimum locum occupat ifthaec Ficoides, qux
caudice & foliisquafi priva, è terraemergit obfcurius virens^ oblonga, fuperiote
parte plana, femipedalis eft longitudine,
ambitus vero pedeni integrum praeter propter aequat - parte exteriore plurimis
oblongis tuberculis obfita , quorum cimi
fpinulis fpadiceis armati.

R

IV.

RONDE, GEBUCHELDE l Z4MERÎ*
CAANSCHE
JWELKcGEVENDÊ
VYG E MET WITTE
BLOE*
•JMENj EN ROODE
PVRA»
FRUCHMÏD-WYSE
TEN
y

O

N der alle gemäßen , die den \Almö^
gende Schepper uyt het Âardrijk heeft
laten voortkomen, en heeft geenßnts de minße plaatße deß kieene vyge^detvelke gelijk als
ßairn- en bladerloos uyt het äardrijk voort*
körnende, dönker-groen > en langwerpig is
fan boven plat, in den omtrek entrent een
voet dik j een halve voet lang, van buyten met feer veel langachtige heuveltjens
beßt, welkers uyterfle gewapènd is fnet
reffe doerntjens*
Flores exìgiii ex ambitu inter tubefalla
De bloemenßjn kïeèn^ wit, en komeû
emicant, albicantes * quibus emarcidis fuc- tuffchen de gefeyde heuveltjéns voort ; deß
cedunt coloris amethyftini fruftus oblongi
verdroogd tijnde vertoonen haar langwercum prominulà fibrilla ex ejus apice : ho* ge$ roodamethyß-vervuige vruchtenjuyt Ivel"
runt pulpa purpureo-rubicunda & fubdul- kers toppe een kleen Za%eiingtjeten)oorfihijU
cis j plurimis feminibus exiguis, pullis,
körnt: het mer g defir vruchten is purpurinfarda, qux maturitatemadeptacumfru^ tööd Van couleur en ioetachtig vanßnaak
&u procidua quotannis própullulant*
fervuld met feet veel kieene fwartezaden $
dewelke rijp geworden $ en op V äardrijk gefallen zijnde^aarlijksjongcplantjens voortbrengèn.
Planta tranfverfim feâa experimur earn
Deß plante, dwers doorgefheden tijndei
conftare carne ^ cucumeraceae immatura fi- bevïnden wy te beßaan uyt een vleßgefub^
mili, herbido pallore albefcente faporis ßantie i dewelke die van een onrijpe com- \
acris, hinc inde fucco laâeo emanante* commer gelijk is tüit van couleur, met eeprxfertim parte exteriore laesä > ut &vafis nige blekegtoenigheidvermengd*) eenigßnts
fucciferis , quae à centro âd circumferen- ßherp van fmaak^ hier en dâar eenig melktiamducuntur.
achtig iap van Jig gevende, voornamentlijk als men het buytenße komt te quetfeni
ef wel de fap-rijke vaten > die van V md*. •
deUpunt na den omtrek lopen*
DitgeWas heeft een kieene *> lang-lefende
Radix eivìvax* exilis, pâudfque fibris
en niet ßer zazeUri/ke worteL
capillata.
xAmefica is dejjelfs natuurlijke groeiAmerica alit hanc plantam > ex Curaflavia & aliis Americas infulis ad nos tranfla- plaatS) enïstot onsovergeßuurduyt Curaß
ßauw, en andere omleggende eylanden,
tanu
%
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(юб)
Frigoria eft impatiens, pauco folo & aqua indiga, confervandaque in repofitoriis
feneftris vitreis infirmais,

O B S E R V A T IO NES,
Primo ortu fphrericas quidem eft figuras , verum
planta adolefcens teres fit, nullis tarnen fulcis exarata,
& altera alteri quali innafçitur, Cerei fpinofi facie.

Het en kan geen hude verdragen en
heeft ook weynig aar de van noden, ook en
moet het riiet veel begoten , en in een
glßfe-kajje kewaard worden.
?

*A ANTEILEN
^Dit gewat is wel
maar oud geworden
der nochtans geveurd
vooyt te komen, op

IN G EN.

bol-rond , wanneer het filve jong is
zjjnde word het langwerf ig rond, fin*
te zjjn , en fchijnt d'ene uyt d'anderc
de tyijfe van een doornige
was-kaarjfe,
%

(Cereus.)
Floreslanuginemollicella, denfa, obliti, non è piant a fummo exoriuntur , fed ex ambitu inter tuberoias
prominentias, fpinulis in extremo armatas, ita ut impune eos carpere non iiceat.
Monopetali funt flores, (quorum lacinia? fquamatim
(ibi invicem impofitse, exlatiori bali in aculeum tenuiCfimum, atro-pprpureum abeunt, ) qui non r a r o , luxuriante natura, gemelli, fibiinvicem connati, vifuntur,
Cicut annexa figura indigitat ; extrinfecus albido virefcunt,
intnnfecus albido colore nitent.
Stylus nutritivus, qui extremo in plures partes minutiffimas divifus, afterifcum repraefentat, hujus color
ex luteo purpurafcens.
Staminula numeroliffima, brevia, albicantia, apicu.lis luteis apiculata.
*
Pars fru&us latior, cui & flofculus emarcidus & fiççatus plerumque adhuc adhacret, primum producitur *
& paulatim gracilefççns pyramjdalem induit; formam fru-*

De bloemen , met een fachte donßigheid digt befet zjjnde^
en komen niet uyt het opperfle van de plante , maar uyt den
omgang des gewat, tujjchen de bultige gedoornde heuveltjens,
fo dat men fé fonder quetfinge niet en kan pluk^en.
Het zjjn een-rblœderige bloemen , ( welker s Jhippelingen
fçhfibs-wijfi op den anderen leggen , defilve ßjn breetachtig
aan haar grond , en eyndigen in een dun
fwart-purpur-verwig doorntje) dewelkf fomtyds twe aan een gevoegd werden
de natuur weeldrig zjjnde , gelifk^ folk* de geannebleerde fi,
gure verbeeld : defe bloemen fijn van buyten uyt den witte
groen, van binnen blinkend en wit.
De voedende bloem-flijl,
dewelke aan het eynde in veele
deelen gefneden is, verbeeld een k[een fierretje , van coulent
uyt den geele
purpur-verwig.
De bloem-draatjens fijn fier veele , kort,
wit,
en met
jteele hooftjens verfien.
Het breedfie gedeelte des vruchts, waar aan het verdroog*
4e bloemken gemeenlijkjvafi zjt, komt eerfi te voorfihijn, en
devrucht allenkskens uytwajjende en verdünnende
krijgdeeß
pramjds-wyfe
gedaantç.
t
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C A P .
FICUS

INDICA»

LVI.
INDIAANSCHE

S EU

OPUNTIA

0

CURASSA'

KLEE

VICA» MINIMA.

RAS

Cat. Hort. Beaum.

E

X radicibus ligneis > qax fibris hoû
admodùm

crebris praeditae funt ,

prodit hxc planta fruticofa admiranda, cu-

jus folia inferiora non folùm in caùdicerri
dégénérant > verùm etiam fuperiora ramos

représentant

Folia funt àdmodùm fuccutentá $ erarla*
palmam
ga,

5

non rarô quoque fpithamam Ion-

digitum minimum lata , nec multo

minus crafla, humore vifcido referta, plurimis tuberculis exalperata

5

è quibus fpi*

îiulx crebra2 prodeunt tenues, rigide * a-

cutx , contre&antibus

facile adhérentes $

foliaque relinquentes.

Sub climate noftro flores nondurn i quòd
fciam, protulit.

P^TGE,

F

NS

TÈ

S

CU»

AUSCHE

OPUNTIA.

U

Yt houtachtige en nietper ta%eïrijkt
wortelen komt deje heeßerachtige eñ
wonderkífe plante voort iviens onderflè
bladeren niet âlleen in een ftamnte veränderen $ maar ook de bovenfle takken komeñ
te ver beeiden.
9

De bladeren fijn byjonder fap-rijk * dik$
een palme i ook ivel een [panne lang i een
pink breed, en ook niet veel dunder, met
een fltjmerige vocht vervuid*, en ongelijk van
fuperficie of oppervlakte ivegens dé veelheyt
der bultjens, waar uyi veeíe kleene, dunne¡
flevige , fiherp-flekende doorntjens voortkomen j dewelke aángeraáht zijndé, haré
bladeren licht ver laten > en haar aan dé
aanrakers v ají»hegt en.
Tot nu toe en heeft het hier te lande
niet gebloetd i voor ß veel my bekenâ
Ut

OBSERVATIONEN

Crefcendi modo à reìiquis Öpuntias fpeciebus minime differt hasc, fed omni ex parte minor , & innumeris fpinulis armata ; Congenerum more faeiliimè

A ANTE

K

ENINGEN.

t)it ge was en differeeirt geehßnts in manier van gr o eiefi
van de andere foorten van de Indiaanfche
Vygen , aileen is
dcfelve in allen deelen kleender en met ontelbaare deorntjeni
Fff
pro9

propagator l calore multo & rarìore irrigatione contenta.
Nequc flores neque femina in loco natali confpicere
licuitillis,quiex Curacao hanc nobisattulére plantam,
guibusSc flore & femine vidua dicitur.

gewapend s Het werd obh^op de tvyfe van dejfelfs confoon
licht voort-geteeld, waar toe veel wärmte en weynig vochtigbeyt van noden z.ijn.
Die defe plante uyt Curaçao medegebracht toebben, [eggen
datfe aldaar hare bloemen , nog faaden noyt vernomen heben , en datfe vertrouwen, dot dit gewas nog bloem nog zœad
komt voort te brengen.
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C A P .
ANANAS.

Acoßa ,

fißnis.

LVII
ANANAS

SEU
CARDUUS

O F

BRASILIANUS

A L O E S . Baub.

FOLIIS

Tin.

H

Erbis pomiferis accenfenda hxc pianta , cujus varix extant varietates refpe&u foliorum, ut & fru&us magnitudine. Vulgaris eft, q u x h ì c à m e defcribitur,
quoque in Horto Medico arte exculta, fihgulis annis magnos ac maturos protuli cfrufius.

BRASILIAANSCHE
BLADEREN

DISTEL

MET

VAN xALOE.

It gewas behoordonder de appel-dra«
gende kruyden, en wordgroote ver-*
anderinge onder defelve gevonden, ß in
grootheid des vruchts, als in de Haderen.
I Is de gemeene, die hier van my befihreven word, fi als ik die door dekonfieinonfin Medicijn Hofgecultiveert j en alle jaren tot volkome rijpigheyd ßjner vruchten,
die groot waren gebracht hebbe.
De wortel is dik, eenige dünne veßffm*
gen, op de wyfe van <Articiochen van haar
gevende.
De bladeren zijnfimtijds twe voeten
lang, anderhalve duymbreedy fiyf, lichtgroen , aan de kanten, en ook aan haar
uyterße met doornen befet.
De fieel, dewelke tujfchen de bladeren
uytfchiet, is een voet lang, rond, een pink
dik, met twe of drie kleene bladerkens befety
wiens toppe de vrucht befit, van rnaakßl
langwerpig rond, een pijn-appel niet qualijk gelijkende, van wegen de/felfs uytpuylende knobbels.
De bloemkens körnen in de JMaand van
JMay , of in V begin van Juny te voorfchijn, uytydere knobbeleen, zijnde driebladerig, blaauw-peerßg,
inHmiddenmet
fesgeele bloem-draden verßen.
De vrucht is in V eerße blinkend-groen
en in de JMaand van Augußw of September
rijp geworden zijnde, fo h defelve hoog- en
rosachtig-geel ,feer lieflijk van renk, fappig,
wijnachtig, en amper-zoet vanßnaak.
Uyt de toppe des vruchts fpruyt een nieuweplante, die men deKjtoonenoemd,defe
afgeplukt, en in goede aarde geßt zijnde
word lichtelijk voort-geteeld.
De vrucht, volkomelijk rijp geworden
zijnde , fnytmen , na de/felfs lengte , in
platte ßukken die men, debuytenßefchely

Radix ei craffa, Cinara feu Cardui edulis in rhodum fibras aliquot fpargens capujares.
Folia in aculeum abeuntia , fefquipollicem lata, longitudine dúos pedes non raro adaequant, rigida, dilutè viridia, ad oras
aculéis munita.
Caulis, qui interfolia exurgit, pedalis
efì proceritatis, rotundus, digitum minorem craflus, duobus tribufve foliolis obfitus, cujus cacumi ni fruóhis infidet oblongo-rotundus, tuberculis fuis bullatis, Pini
fruftum referens.
Flofculi Menfe M a j o , aut ineunte Junio
ex fingulis fruftuum tuberculis exeuntfinguli, tripetali ex cxruleo-purpurafcentes,
è quorum medio ftamina fex prodeunt lutea.
Fru&us primo viridis & nitens, per matnritatem colorem intense flavum induit
Menfe Augufìo, aut Septembri, caro fruíais ex albicante flavefcit, odore gratiflìnio, fuccofa, gullu acido-dulci, vinofo.
E fruflus cacumine plántula nova generatur, Corona dièta, qux decerpta, foios e convenienti impacia, facile propagatur.
Fru&us maturitatem perfe£tam adeptus
w taleolas fecundum longitudinem fecattfr , (corticc exteriore ademptò) q u x Vi-
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no

(no)
no Hifpanico immaceratae, ut vis erodens adimatur, comeduntur , quod fxpius fecimus non fine del eñamen to : fruñus vero haud penitus maturefcit fub climate
noftro duriore, nifi arte excolatur & induflria -, ineunte enim affiate fienili, folo pingui & bene preparato pleno impiantata, in
ciña enutritioni plantarum adaptata fenefìris vitreis teña , & fimo equino referta,
locanda, ut calor fubterraneus, folis calore
junñus,germinationcm feliciter promoveatj
interea temporis faepius irriganda,ficque fruñum maturum non frufíra expeñaveris.

Frano abfciffo relinquenda planta, doñee nova germina producat, qux anno infequente ab ea divulfa, & folò eodem modo
predino impaña obfervatifque obièrvandis, fecundo pofthac anno ad frugem rurfus
perducentur, interim pianta adulta tanquam
Inutilis abjicienda. Nonminìis facile quoque propagatur eòdem modo, utfupra difiura, apice foliáceo, (feu Corona) qui frai b i infidet.

Hyeme confervanda in loco tam calido,
ut incrementum continuum fumat, ad qua?
«tilifllma font repofitoria noftra feneitris
vitreis infiruña.
Originis eft Americana & ex infula Cuiacao ad nos tranfmiiTa,

le weg gejneden zijnde, in SpaanfeheWijn
moet laten weeken, om de feherpigheid te
doen uyttrekken ; en al/o eetmen defelve,
gelijk ik dikwils met vermaak gedaan hebbe ; maar defe vrucht en word nìet volkomentlijk rijp onder dit ons kout clìmaat,
ten fy men de fehe door konfie van culture
of oeffeninge daar toe komt te brengen ; in
V begin des fomers Jet men deplante in een
aardepotj ver fien van vette en weltoeberey de aarde, en fe verders oppeerde-mefl^
in een broei-bak, met già fe ramen verfien
op dat alfe de onderaardfchew armi e, met
die van de Zonne verenigd zijnde , elkanderen tot de wafdom komen te helpen : ondertuffehen moetmen defe piante dikwils met
water bevochtigen, en alfo falmen de rijpe
vruchten niet te vergeefs verwachten.
De vrucht afgefneden zijnde, fe moetmen de plante laten ftaan, tot datfe weder
nieuwe fcheuten voortbrengd, dewelke V
volgende jaar afgebroken , en in de
voorfeyde aarde , op defelve wijfe gejet,
geobferveert zijnde , ( V geen te obferveren ftaat, ) nieuwe fcheuten en bet
twedejaar ook rijpe vruchten voortbrengen\
ondertufjchenfe werd d oude piante, waar
van defe f beutegenomen zijn, weggewo?»
pen, JMet geen meerder moeiten werd dit
gewas ook gepropageert, en voort-geteeld,
door de bovengemeldegebladerde Krone, die
op de vrucht út, op defelve wyfe gehandeld zijnde,
s Winters moetmen dit gewas in few arm
een plaatfe bewaren, dat het fijn gedarige wafdom kan behouden ; waar toe onfe
glafe kajfen feer bequaam zijn.
De natuurlijke groeiplaats is ^America,
en ìs ons defelve van Curaffauw toegefondetu
%

%
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OBSERVATIONES,
Quamvis folia juxta exortura fpinulis feu aculéis deftituantur , ulterius tamen denfiiìimè ftipantur , rigid i s , acutiiHmis, verfus extremum incurvatis.
Singula fru&us tubercula folióla obvallantur, è bai!
latiore in mucronem abeunte, fcutellatò, furrecìó, per
oras aculéis quoque armato.
Sub fruótu è caulis fummo multa quoque folíola em e r g u n t , fruétus bafin óbiìdentia, i i s , quae à radice
e x e u n t , multis numeris minora.
H ò c anno fru&us nonnulli raaturitatera adepti funt
Menfe Septembri.

KEENING

E N.

Hoewel de bladeren aan haar grond doorn-loos zjjn ; fi
is t nochtans datfe verders daar van dicht verften woràcn,
en Jìjn defe doomhens fievig, fcherp , en buytenwaarts om~
gekromt.
Ider heavehjen des vruchts is befet met een blaatjen, *i welk^
hoi en breed aan degront zjjnde ,Jìgopwaarts firel^taandeajàe
met doomhens ook^verjien zijnde.
Vyt het ofperfte des fieels even onder de vrucht komen mede veele bladeren te voorfchijn, die degront des vruchts bet
fit ten, veci kfiender zjjnàe, als die gene, dewelk¿H)t de wor*
telen voortkomen.
,
In dit jaar ftjn fimmige vruchten rfygewDrdm in de MAM®
van September.
-,
9
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PALMA P R U N I F E R A
NON

HUMILIS

S P I N O S A , Í N S U L A HI-

SPANIOLiE , FRUCTUI J U J U BINO SIMILIS ,

OSSICULO

TRIANGULO.
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LVIII.
LEEGE, DOOM LOOSE,
TRUYM«
D RAGEN
DE D ADEL-BOOM*
UYT HET EYLAND
HISPANIOLA, MET DRIE-K^ANTIGE STEENEN,
WELKERS
VRUGTEN DIE VAN DE
JUJUBE
NIET QUALYK EN
GELYKEN.
~

Nno M D C X C Chirurgus Barenburg me donavit hujus plantae feminibus ut Sc fruftu , quos ex Hifpaniola
attulerat, hàc addita defcriptione brevif-

A

I

fima : folla e filo exfurguntfeptem , oBove ? inter qua fruBus rubicundus partim
terra emergens, partim folo impaBus, fife ofert, ex multis frußibus,
Jujubas
referentibus fibi invicem impoßtis , Frumenti Peruviani ad exemplum, compoßtus,
& faporis gratißmi.

kleene befihrijvinge : feven of acht bladeren fchieten uyt de grond, tuffchen dewelke de vrucht, die rood van couleur is, fig
opdoet, ten deele buyten het aàrdrijk uytüekende, ten deele fig onder 't felve verbQrgen houdende , zijnde een t'zamenftel
van vruchten, die op de wijfe van Turkfe
Tarw op den anderen leggen ; en 2yn defe vruchten die van de Jujube gelijk en
aangenaam van fmaak.

Anno M D C X C I hofce frufius examinavi, deprehendique , quoad faporem
& colorem hujufce fru&us cum Jujubo convenire , quamvis paulò effent ficciores: hi plures fornii juncìi, emergebant
è vagina membranacea, erantque fuavè rubentes, officulo olongo duro , triangulo,
albicante prediti.

In V Jaar 1691 heb ih defe vruchten geexamineert , en heb ondervonden, voor fo veel de fmaak en couleur
der vruchten aangaat , dat defe met die
van de Jujube overeen quamen , alhoewel ß wat drooger waren j defe quamen
veel by een gevoegd zijnde uyt een vließge
hoher, fchoon-rood van couleur , en verßen met een drie-hoehig, wit, langachtig >
hard ßeentje.

Hxc officula folo convenienti commifi,
& fupra fimum equinum enntrivi, qux quinos caules (veriüs foliorum cofias) produxére, fpithamam feré longos, quibusadhaerebant folióla pinnata, glabra, longiufcula, angufta, nitentia, rígida , margine
veríus extremum, minutiílimis crenulis ferrata, non exaíté ex adverforcfpondentia,
iiulloque impari alam claudente : hxc fo-

Defe fleentjens in bequame aarde gefayt en op de pe erde-miß in een broei-bak
gefet zijnde, heb ih affo uytgcbroeid , defelve brachten vijf ßengen Qiever bladerßeelen) te voorfchyn , dewelke by na een
fpanne lang waren , waar aan de bladerkens veders-wijs gevoegd waren, dewelke
giaci, langwerpig, final\ blinkend, ßevig,
aan haar voorfle gedeelte met fier kleene

N V Jaar 1690 heeft my den Chirurgen Batenburg de vrucht en zaden van
dit gewas gegeven, dewelke hy uyt Hifpaniola mede gebracht had > met defe fier

Hhh

liola

(ill)
liola partialia in utroque latere alae quin- enfijne tandekens gefchaard, die niet regt
que, fex, feptemve inveniuntur numerò, tegens malkanderen over aan de bladerPalmaeDa&yliferx aemula, verumpaucio- fleeltjens of ribbens zaten <> ookgeen ongera, & multis numeris minora.
paarde de blader-fleel quamtefluyten\ van
defebladerkens werdender wederzijds 5. 6.
j.gevonden<> de Dadel-dragende Palm-boom
gelijkende, maar minder in getale, en feer
veel kleender.
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Raji Hiß. Plant.

TERS

tAFVALLEN

X liberavate Ampliami D . Henrìci
Compton , Epifcopi Londinenfis,
hanc poffidemus arbufculam > nomine fupra citato ad nos tranfmiflàm.

E

h Boomtjeis ons van denHoogivaar~
digen Heer Hernie Compton > Biffchop
van Londen, toegejonden, met de bovengemelde benaminge.

C a u d e x , ligno duro conftans, pollicem
craffus, cortice fcabro t e S u s , fpinis neutiquam armatus, in ramulos rubicundos fine
ordine difpofitos divifus, comampulchram
arboream conftituit.

De flamme is een duym dik > hard van
hout , rouiv van bafl, met geen doornen
befet i vetdeeld in onordentlijk-flaande
takken , makende nochtans een fihoone
kroone.

Folia pennata dilutè virefcentia, incondita , oblonga, cufpidata, Acacia? foliis
anguftiora, hyemé decidua , fapore nonnihil aromatico.

De bladeren ßjn gevederd > licht-groen
van verwe , in geen gcfette ordre gerengeert, langwerpig , puntig , fmalder als
die van de *Acäcia , enigßnts aromatic
van fmaak, en vallen des winters aß

Flores videndi copia nunquam mihi faíh,
frucìùs autem portionem delinean curavi,
qualis mihi oblata fuit.

De bloemen heb ik noyt geßen, maar
hebbe een gedeelte des vruchts, fo my die
ter band gefteld ü, hier nevens doen uyttekenen.

D

Den feer geleerdm Rains beßchrijßt een
diergelijke, oßwel mogelijk defelveBoom in
ßjn Hiß. Plant, t. 2. met de benaminge van
Virginiaanßhe Cypreffe-boom van Tradiß
utitur verbis : Nuces Cuprefßnis nonnihilß- cant, welke beßhrijvinge hy uyt Tarkinßn
milesfunt y fed majores, crajjioribus fquamis getrokken heeßt, en luyden de woorden als
magifque hiantibus compoßta , feminaque volgd : Defes booms vruchten , lijn de
Cypres-noten enigfints gelijk , maar deintus majora claudentes.
Do&ifiimus Raius Hift. Plant, torn. 2 .
ex Parkinfonio fimilem , aut forfan eandem
defcribit arborem nomine Cupreffi Virginians Tradifcanti , de hujus fruftu hifce

felve fijn grooter, en te famen gefteld van
dikker fchubbens, die 00k wyder van een
ftaan , en grooter zaden van binnen in haar
befluyten.
D e facili propagaturvirgulis junioribus
folo fubmerQs.

Dit boom-geivasivord licht voort-geteeld
door jonge aßgeßedetakskenS) in de aarde
geßoken zijnde*
Iii

Quam«

Quamvis fub climate noftro frigus moflicc ferat, reponenda tamen hyemali tcmpore in bybernaculo commodo.

Hoewel het de koude hier te lande matelijk verdragen kan, Jo tnoet men het noch
tans des winters in een winter-buys feu

ten.
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D

Eliileatiò* hujus plants fá&a ad arbufculam quadrimam, in Horto Amftelodamenfi vigentcm, caudice duro Sc
cortice cinereo donatam : furculi tenuiores virefceiìtes , foliis inordinate pofitis
ornantur , tres üncias longis, pluiquam
unam latis > margine aequali, mucronatis,
Salicis Lauri-folix fimilibus, glabris, craffiufculis, fapore dulci Glycyrrhizam reiferen tibus i parte fuperiore fa tura , inferiore autem dilutiore viriditate prxditis,
è quorum nervo dilute viridi, fecundùm
longitudinem decurrente , alii minores in
latera excurrünt.
5

Flores mihi ignoti

JE tekeninge dejes is gemaaki ná eeW
Boomt]e , V welk vier achtereenvolgende jaren in den Amßerdamfihen tío/
vigorem geflaan heeft : V /ehe is hará
van flam , en as-graim van bafl: dejom
ge Jcheuten fijn groen , waar aan de blanderen ongeßhikt, en fonder ordre fijn ge~'
voegd j drie dtíym breed lang , me er a&
een breed , efen van kanten voor fpits
toelopende , die van de Salix Lauri-foliá
gelijk, efen en glat van fuperficie, Ijjvigi
foet van Jinaak, en gekauwd ztjnde enigfmts met zoet-hotit overeen körnende^ van
hoven hoog- van onderen licht-groen van
Gouleur i uyt wélkers licht-groene zeníien %
na de lengte der bladeren loopende 5 andere k leene voortkomen.
?

De bloemen fijn my oñbekend.

FruSus flint conici > fubrotnndi , ex
comparili fquaniarum ftrue compofiti &
à pediculis longioribus, tenuioribuíque dependentes.

De vrtíchteni aan lange en dunnefleeU
tjens hangende , fijn pijn-appels-wijs vaú
?naakfélj rondachtig, en van veele digt by
ten flaande fchubbens te Jamen gefleld»

Semina pufilla inter fquamas hofpitantur.

De zaden fijn klein * en hebbeh haré
plaatje tujfchen de gejeyde fchubbens in.

E Curacao, American ínfula , ad nos
tranfmiffa eft , perpetuaque fronde viret.

tíet is ons overgeßuurd uyt Curacao iú
America , en blijft het geheelejaar doof
groen.

Cadi rigidioris injurias minime fuftinet)
itaque fub climate noßro duriore in vitreis
hypocauftis confervanda*

Het en kan tegens ge en houde ? Weshalven het in deje koude lande inglafe-kajfett
bewaard moet werden.

Kíik

(»O
OBSERV ATIONES.
F r u t e non fingulatim, verum plures ßmul junffi,
unô eôdemquc pedículo adhasrent.

<Л ANTE

KEENING

EN.

De vruchten en komm met eenfaam voort, талг veele
te famen gevoegd zijnde , bangen алп ten en 'tfelveßeeU
tjen.

С A F-

G A
NUX

CEYLAÑICA,

JUGLANDIS FOLIO.
Parad. Bat. Prod.
DOMBA-GEDY.

tXt

F.

CETLONSCHE
BOOM,
NOTE

NOTE*

METOKKER*
BLADEREN

Geylanenßbus.

A

R bor hxc procera parte fuperiore in
ramos fefe diffundens cortice dona^
tur fufco , eftque hxc figura annexa ad
tcnellam arbufculam delineata.
Folia pennatim diiponunttir impari folio coftam claudente > horum fingula marmai tranfverfam longa > imo produóHora,
duas uncías lata ad exorturiì, ut & tnucroiiem, anguftiora , modicèque undulata non
autem crenata, venis obliquis à medio nervo prominulo dedu&is, gaudentia^ parte
fupinà atrovirentia , prona vero paflidiora, Juglandis quam fimilia , añ minora ^
anguftiora, fapore permixtaex acido, grato, aromatico.

Flos nunquam à me vifus.
Fru&us exficcati íphoerico-oblongi à pedículo longiori dependentes , Nucum Gallarum magnitudine ^ colore ferrugineo,
quatuor integumentis, fibi invicem impofitis, veftiuntur : horum extimum tenue,
membranaceum, rugofum : fecundum glabrum & ligneum : tertium fungoíum colorís fpadicei, quartum fufcius , glabrum >
membranaceum.

Sub hifce cortìcibus aut integumentis
nucleus oblongo-rotundus , colore ex rubro obfoleto, odoratus, oleofus, latitat,

D

Ufe werd een hooge boom die (i£
boven in veele takken komt teverdeelen , en is defe tekening na een teder
boomtje gemaaht j beUeed met eett briiyne
ßhorjje.
De bladeren ßaanveder-wys
Qpenmtitä
difpofita) waar van het uyterfle eenfaain
blijft, de refte gepaard zijnde: defe ver
deelde bladeren ßjn ruym een band breed
lang i Pwe duym breed, aan haar grond^
als mede aan V eynde [mal \ een weynig
gefronß > en geenßnts gefihaard , in fat^
foen die van de Ökker-noten niet ongelijk,
hoewel kleender en fmalder , verfien van
hleene fchuyns-lopende aderkens, die uyt de
verheve middel-ribbe voort komen , van
boven donker, van ondere licht-groen vaß
vertue ; fimr , aangenaam , en enigjints
aromatic, of kruydig van jmaak.
Noyt hebbe ik des felfs bloemen ge^
ßen.
De gedroogde vruchten ßjn eenigßnts
langwerpig, en by na bol-rond >> hangende teder aan een lang fleeltje ^ in groote
met een Gal-noot overeen körnende) roeß*
verwig , werdende van vier verßheyde,
en op den andere leggende bekleetfils of
fcheüen omvangen , waar van de eerjle
dun-vließg en rimpelachtig is , de twede
glad en hontachtig , de derde voos en ca*
ßanie-verwig,
de vier de en laatfie bruynder , glad, en vliesachtig.
Hier inne is een langwerpig ronde roß
vale 5 nekende en oly achtige pit beflooten,
die aan de grond gehegt is aan de vier de
?

&

Lll

qui

qui ad bafin pediculq brevifììmò nutritivò appendine quarto & intimo integumento,
De virtutibus & ufu nihil conftat j Plan%2L enim à nernine haäenus eft defcripta.

en laatfte fchette , en dat door een byfler
kleen fleeltje waar door de pit fijn voetfel
krijgd.
De krachten en V gebruyk van defefoe
fijn my onbekend, nadienditgewas tot no,
toe onbefihreven is>

•
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FICUS B E N G A L E N S I S ,
SUBROTUNDO,
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ORBICULATO.

EN

Cat. Hort. Beaum.
P I P A L.

RONDE

•

VYGE-BOOM

y

FRUCHTEN

RONDACHTIGE
BLADEREN,

Bengaknßbw.

Ccenfetur hxc arbosFicuum generi,
quod <Alu nomine defcribitur, Hort.
Mal. parte 8 .

A

Efin boom behoord onder het geflagte van de Vyge-boom, enisbefchreven in V derde deelvan den Hortus Ma/ab.
onder de benaminve van Alu.

Radicibus nititur ligneis, cùm juniores
font, candidis, paulò vero vetufìiores, cortice teguntur rubefcente.

Defe heeft een houtachtige wortel, de*
welke jong zijnde wit van couleur h, maar
ouder geworden zijnde, ü desfelfsbaßrosachtig.

Caudex materia molli pra&ditus, cortice vefìitur cinereo.

De flamme > met een m-grauwefchorffb
bekleed zijnde, is fagt van hout.

Rami quafi articulati foliis ornantur inordinate difpofitis , pediculis craffioribus
fultis : flint autem folia hxc longitudine
bipalmaria, fefquipalmam lata , margine
non crenata , neque decidua , craffa, in
mucronem abeuntia , non raro quoque fubrotunda, nervo craiTò fecundùm longitudinem, variifque inde emergentibus & ad
latera excurrentibus nervulis infignita, atro-viridia, nitentia, fuccò lacreò & candidò infaräa > quo etiam fcatet integra arbor.

Des felfs zijde täkken zijn als in leden
verdeeld en verfien van bladeren dewelke fonder ordre op dikke voetjens fteunen,
twe handen-breedlang, anderhalve breed>
defelve zijn ook dik-lyvig, aan de kanten
effen en ongefchaart, des winters geenfints afvaüende , en met een dikke ribbe
doorlopen, die ook veele na de zijde Upende aderkens van /ig geeft, ver ders fijn defe bladeren donker-groen, blinkend, vervuld met een wit melkachtig fap , waar
van ook de geheele boom vervult is.

Fruérus, nullo praeviò flore producuntur, Ficus vulgaris ritu, fubrotundi, colons rubicundi, femine minutò, oblongò,
tepleti.

De vruchten komen te voorfchijn fonder
voorgaande bloemen, op de wijfe van die van
degemeene Vyge-boom, defelve fijn vangedaante rondachtig > en roodachtig van couleur vervuld met een Ideen langachtig zaad*

D

y

y

y

Hofce primo Bengala mihi tranfmiflt
iNobil. Dominus van Rhede tot Drakefteyn
&c. nomine Pipala è quorum feminibus
telluri commiffisj aliquot arbufculac prognata funt, quarum amicos participes feci.

Defe vruchten zijn my V eerfle toege«
finden uyt Bengale door den Ed. Heer van
Rhede tot Drakefleyn &c.&c. met de name van Pipal, uyt welkers zaden verfcheyde
boomtjens voortgeteeldzijnde, heb ik defelve aan de vrienden mede gedeeld.
M mm

Co-

(no)
Copíofutn appetii alimentum , largtorique latice aquofo dele&atur : craffas ac
péndulas fibras, qux radiami rudimenta,
è trunco & ratnis demittit , qnx ubi folum attigerint
radices agunt, eapropter quoque abalìquibus, idiomate Belgic o , infignitur npnjùne Wort el-boom.
D e viribus confulendi Horti Mal. Authores.

JD/V
veelvoetfel van noden
fn wil veel waters hebben: V /ehe geeft
dikke mzelingen uyt hare flam , en takken, die de beginfelen van wortekn zijn^
defe V aardrijk rahnde worden tot mr*
telen, waarom ook deje boom van fommu
ge in V neerduyts Wortelboom gebeten
word.
%

Over de krachten kan men de *Autheu*
ren van den Horm ffialßb. naßen.
:

•

-

: • \Si

C A R
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C

Ä

LXIÎI

o u AJAVA ALBA DULCÍS,

WITTE

EN ZOÈTË

ÙUA$AV\

Par. Bat. Prod.

PELA

Horn Mal torn. 3,

G

Uajavae fpecies dûx in Horlo Medico
Aihftel. fefe ofFerunt, quarum una
fruâu rotundo, rubro 5 acido gaudens y in
Horti Mal. part. 3. Malakka Pela audit t
Altera, cujus icon hic advivum expreíTa
rcprxfentatur, Guâjava dicitur alba > dukeis; qûx in Horto Medico frugem perfe£hm , ma tu ram> feminaque perfecit Anno
ìvl D C L x x x v n i . & M D C L x x x i x *

Aar werden Weefiorten n)an Gatijßt«
ve-Boom in den Amßerdamßhe Jßfedieijn-hofgevonden s waar van d?eem roodt
ronde en fuure vrugten voortbr engen de \ i%
teerßedeelvän
den Horms Mal Malakka

s

fda geheeten is \ De andere, Wiens af~
beeltfel na V leven gedaan &ijnde\ hier
voorgeßeldtüordi is de witte en zoete Guajave-Boom genaamt \ dewelke in onßn Me*
(ficijn-tiofrtjpe vrugten en %adeH voortgi*
bragtheeft, indenjari 1688. in 1 6 8 9 .
Dit Boom^gewas > 'twelk wideret geflägi
Vixc àrbufcuîa, qux arborions pomifV
ris polypyramis, quarum flores fm&ui in- vän Appelboomen behoortsQ^elkeH vrug^
fîdent accenfenda, quatuor jarnannosna- ien veel kernen in haar onthoüdende, hart
ta , in proceritatem feptem dreiter pe- bloemen op hare kruynedrageni) is nü bß
dum excrevitj cortice fufco obduâa, fa- ms vier jaren o'ndgeworden \ ontrendJe*
v'en voeten hoog öpgeßhooteU %ijriie \ dt
mi autem tenelli cortice virefcente amiâL
flamme is bekleet inet een bruyne ßhorffe
dejonge takxkens
gen van eengroene baß.
De Haderenfijnlangv) erpig ? vöW JpiH
Folia ) brevioribús pediculis fuìta^ defcuffatim & cruciformi pofitu ramis adna* toelopende aan de kanten V)at op* en neder^
gaande % de Perficke-bladeren niet ongelijk %
feuntur) adversa parte atrovirentiâ aversâ
hoeiDel breeder en kort er \ fleunende öp korvero dilutiore viriditate perfufa, oblonga
acuminata, margine nonnihiì undulata, for- ie voetjens'i en dat twe aan twe kru^stvß
evef malkanderen\ van couleur boten bruin^
ma foliis Mali Perficae non diffimilia lis tamtder bleek-groen.
men latiora \ brevioraque,
Uyt de oxelen der Uad0en ^oertbbfien
Ex alis foliorum pedieuîi long! pro*
haar de bloemen öp langeßeeltjens i ßjndi
deunt, qui flores íuftihent albicantes, inodoros , quatuor petalis oblongo-rotundis witagtig van couleur fonder teuk\beflaandi
uit vier langwerpige rofide bloem-bladeren $
compofitos, è quorum medio ft ami na numero fa , albicantia j apicibüs luteis orna- mt welkers midden i)ele bloemdradeU voori*
komen) die vangeele topjens verfien zjjn>
ta, producuntur»
De bloemen verwelkt %ijnde § vertoond
Floribus defluxis, fruâus rùdimentum*
oblongo-rotundum > nitens, virefeens 5 ap« ßg hei beginßel des t)rugts > H welk langiüer*
paret quod Menfe Decembri M DC L X X X I X . pig ronds blinkend % engroen van couleur
tn talem magnitudinem excrevit,qualem an- is, in de Maand mn Decetnbef 1689 H
de [ehe tot die grööte gekomen ^ gelijk biet
nexa figura repraefentat ì Per maturitátem
ufgebeeld is: Defe vrugten rijp geworden
diâi fruâus pyriformes & umbilicati coloris faturatè lutei fant* umbilicum in vertice %jjnde$ vertonen haar peerwijs hngwerpig5

5

5

%

3

r

5

?

5

(

izz)

rondi hoog-geel van couleur, verßen vati
een naveltje op de kruyn : De vlefigefubflantìe defer vrugten ìs witagtig-geelfaprijk^
fietagtig vanfinaak, voi van wit en ongeljjkförmig zackd, waar van V eene hoekig
V ändere wat rondagtig, cok nierswijs uytgeholt is.
E x herum frufruum feminibus in Hor*
Uyt dit zßad *> V weß in den *Amß. Med.
IQ Medico ad perfeäam maturitatem per- Hof volkomen rijp is geworden, hebben wy
iiucYis , plures nobis prognaf-x fünt arbu^
veele boomtjens opgekregen, die nog in Elefculae , haftenus fuperfìites , (olg pingui « ven zjjn, tot welkers voortteelinge vereyfi
p u l t ò calore & huitìore indigente^,
werden goede en vette ßarde, veelwater, eii
een warme lugt.
America non folùm hanc alit plantarn ?
In America en werd ditgewas niet alleen
verum etiam in India Orientali frequens eft voortgebragt, maar t felve groeyt 00k me*
£Jus proventus.
mgvuìdig in Oofl'lnd'mu

geföntes t Horum puìpa fèu caro albicans,
aìiquali flavedine mixta, iuqcplenta 5 fapofubdulci 1 (eminibus albicantibus haud
pniformibus referta, nonnulla enim funt
fubangujofa » ajia rotundiufcula
varia
quoque reniformia.
?

y

?
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MET
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BLOEMEN

I

ßfie heefleragtige plante heeft ons
vereert den Wel-Ed Heer Simon van
der Stel, Gouverneur van de Caap de Goede Hoop.
Het is een uytflekende en äangenaame
heeßer , dewelke een houtaghtige wortel
heeft, verßen van veete veßlingen.
De flamme is mede houtagtig, engroeii
Caudex lignofus in fefquipedalem &
anderhalve vott hoog, ook tvel hooger, dealtiorem proceri ta tcm excrefcens , cortice fufco 3 ad terrain grifeo , veftitus, in Jelve is omvangen van een bruyne Jchorfje *
dewelke ontrend de grond gratiw van couplures tenues, inconditos difpefcitur raleur is, verders werd defeflamme in veele
mos, .& hi in alios minores ramulos , quidunne,onordentlijk ßaande takken verdeeld
bus adnafeuntur folióla, nulla ferie digeen defe wederom in kleendere takjens, waar
fia, breviíTimis pedicellis infidentia , Myrtilli aut Myrti Tarentinae aemula, extre- üan de Haderenfonder ordre gevoegt,en meß
körte voetjens vafl gehegt %ijn, dewelke die
mo mucronata , per ambitum leniter ferrata , faturè viridia, adversa parte fplen- van deKraahbeßen of die van deMyrtusTa*
rentina gelijken, donker-groen van verwe,
dentia, aversà nequáquam, fapore ìli bawaar van de bovenße zijde alleen is blinrn aro , non fine aliqua adftriftione.
kende ; ook fijn defelve aan de kanten een
weynig geßhaart, en aan haar uyterße
met puntjens verßen, wat hitteragtig van
ßnaak, met eenige tfamentrekkinge.
De bloemkens ßjn feer kleen, hoog purFlofculi minutiffimi , faturè purpurafcentes, tetrapetali, & à pedicellis tenui- pur-verwig , vierbladerig , nederwaarts
hangende, aan dünne voetjens.
bus pendentes.
Dit heefleragtig gewas hebben wy in onFlorentem invenimus in Horto Noftro
Anno M D C X C I , nullis fuccedentibus fen Hof bloeiend gevonden in V Jaar 1691.
fructibus, q u i , uti mihi relatum , baccx ßonder datier eenige vrugtjens na quamen
funt.
te votgen, dewelke ,ßo my geßegt is, befien
%ijn.
Hoewel het fio heel teder niet en is,
Non admodum tenera e fr planta , vulen maar een gemeene oejfeninge van noogaremque expofeit culturam , attamen
den heeft, fio moet het evenwel des winaèris injuriis haud ita opportuna , quin
ters in een winterhuys of Orangerie ge~
debeat in hybernaculo reponi tempore
plaaß werden.
hyemali.
Ik en twijfele ook niet oft is defelve
Non dubitem, quin eadem fit planta,
quam D . Breynius Cent. i . illufiravit > plante, dewelke de Heer Jacob Breyne in

T A c planta frutefcente nos donavit
j L Nobiliffimus D . Simon vandcr Stel,
Promontorii Bonx Spei Gubcrnator meritiffimus.
Infignis eft fnitex qui radice nititur lignosa multis fibris capillari.
y

y

Ooo

idqug

(IM.)
idque propter analogiam, quantumvis
fifijnei.Centur.afgebeeldenbeßhrevenheeft^
gurx inter fe nonnihil varient, quod evé- en dat om de gelijkeniffe, hoewel de figu.
niffe puto, ob diverfam obje&i qualitatem,
ten onder haar wat verjchillen, V we/k ik
Breynii enim Icon ad ramulum exficcatum,
meene voortgekomen te zijn, Segens de hoehxc vero ad vjgentem delineata.
danigheid der objefîen , want die van de
a

Heer Brey ne is gemaakt na een gedroogt^
en deje na een vers takjen.

<
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i

^roceritate duorum pedum adoltfcit
hxc fecunda fpecies, perpetua fronde virens 5 ligno duro & cortice grifeo
praedita : ramuli júniores colorís funt grifó.

I

efe tiveede fiorie *$№ defe heefiet
fijne bladeren altoos behoudende »
maß twee voeten hoog , en is des felfs
hont vry hart i en met eengrauwefîhorffi
omvangen, dejonge takxkensßjn in tegen*
deel bruyn van fihorjje*

Folia incondita ramos veftiunt brachiá^
tos, folióla fubcraíTa, extremo mucronata,
hilariore viriditate per fufa , nitcntia circum margines nonnihil crenata, Buxi minoris xmula aft minora gufiuque ^ d ílringente.

De bladeren ftaan aan de> vefdeelde tak*
ken fonder eenige ordre, defelve zijn dikagtig i puntig, bly-groen van verwe, blin
kend , aan de kanten eenigzints geßhaarty
die van de kleene Palm ivat gelijkende,
hoewel kleender > en ffamentrekkend van

Flofculi é foliolorum alis enafcuntur pediculis longioribus innixi , monopetali ,
oris in quinas lacinias diíTeciis, albicantes,
odore non ingrato é quorum medio aliquot
ftaminula luteo-virefcentia emicant.

De bloemkens komen uyt de oxelen der
bladeren voort, hangende aan langagtige
voetjens, defelve zijn eenbladerig , ivit^
niei onlieflijk van reuk > in vijffiiippelingen verdeeld; uyt het midden defer bloem
kens komen eenige geel-groene bloemdraden
te voorfihijn.

Flores intempeftivè delabentes ad fru>
gem non perveniunt fub climate nofl.ro :
Bacciferam autem eíTe p l a n t a m , ex alus
hauíl.

Door dien de bloemen ondef ons climaat
te vroeg afvallen , foo en brennt dit geivas, V welk my gefegt is beße-dragend
te ivefin, geen vrugten voort.

5

3

5

$

ORSERVATIONES.
Florum laciniae extrorfum funt reflexae, e quarum
laciniarum unguibus decern prodeuntflamina,apicibus
vidua, inter quae ftylusprominet.
Flores utplurimiim fingulatim fub climate noftro
exeunt, calicequinquepartito praediti, quibusexcuflis,
ftylus fuperftes r e m a n e t , cujus bafis intumeicens in
fru&us rudimentum faceflit.
Q u o t floribus gaudeat in folo natali planta iflhsec ,
mirum d i & u !

D

?
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De verdeeltheden defer bloemen ßjn buytcnwaarts omgefla*
gen, uyt welkers bloem-nageltjens tien bloem-draden voort'
komen, fonder met eenige hooftjens verßen te zjjti, tußchen
defe ßt de bloemßijl.
De bloemkens komen onder dit ons 'climaat meefl eenfaam te voorfchijn, en dat uyt een bloem-kelkje,
weih^ in
vijven is gefneden s defe afgevallen zSpide , blijft de bloem
ßijlflaan,
wiens grond verdik^ende ßg tot een beginfel van
de vrugt komt te ßtten.
Het is qualijkje (eggen, hoe fier dit gewas met bloemän
beladen word, in desje/fs natmrlijke groei-plaats.

t> p p

Spontl

I2

(0
Sponte & paffim luxuriat ad Promontorium Bonse
Spei, inde plantam fioribus onuftam huc transferri curavic, ejufque ramum benigne nobis conceflit Nobiliflimusßc Ampliflimus Dominus J. Huydekoper, Eques, Dominus in Maarfeveen, NeeYdijk, &c. Conful
& Senator Amfielodamenfis^acDire&orSocietatis Indiae Oricntalis &c. &c.

Het waß alßnti en dal van felfs op de Caap de Goedt
Hoop", van waar een plante, rijkelijkjnct bloemen geladen
tot ons overgeßtturt is, door de beforginge van den Wel-Ed
Groot-aAgtbarc Heer f. Huydekoper , %tdder , Heere in
tJMaarfevcen, Neerdijk^, &c. Burgermeefier en Raad dcy
Stad tAmßerdam, als mede Bewinthebbcr va/t deOoß.ln.
difihe Compagnie &c. &c.

%
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Ic fuffrutex amoemis aflurgit caudice
ad trium cubitorum

altitudinem ,

t e r c t i , l i r a t o , calamum fcriptorium, imo

digitum minorem craffo, ad r a m o r u m e x ortum n o d o f o ,

qui corticem grifeum ge-

rens Solani noitratis in modum divaricatur
ramis ; per hos folia magna ex parte alternatim polita > cernere licet > pediculis femidigitalibus purpurafcentibus ,
pilofis, innitentia,

nonnihil

Solani vulgaris noftra-

tis aemula, tres quatuorve uncias longa

y

duas circiter ad bafin l a t a , in mucronem
abeuntia, ambita non f e r r a t a , nec inci-

ìxtè v i r e n t i a , fub finem xftatis non

fa,

raro mbedinem induentia.

Flores ex alis foliorum exfurgunt albican tes , brevi ili mis pedicellis fulti > ferie
gemina & continua è racemis dependentes.
Hi fee fuccedunt

fruftus ,

colorís fan-

guinei , magnitudine baccanim
fphxrici ,

dulces ,

Sambuci,

unicum utplurimùm

femen continentes rugofum, fubnigricans,
capitis acicula: majoris magnitudinem

baud

JEJe luftige heefter groeit
totdehoogte
van drie voeten, wiens flamme eetl
ßhrijf-penne,
ook wel een pink dik ,
rond 5 geveurt , en aan de verdeelingen
der takken met knobbels verfien is: Deß
flamme met een grauwe ßhorffe bekleet
zijnde, werd in takken verdeeld * op de
wijße van de Inlandßhe Nagtfchade, be*
gaaft met meefl eenfaam ftaande en onge*
paar de bladeren,
welkers voetjens > een
halve vinger lang
eemghfints met hayr*
tjens befet, en purpur-verwig zijn: Deß
bladeren ßjn die van de Inlandßche Nagt*
ßhade niet qualijk gelijhende, drie * vier
duym lang, aan haar grond ontrend twe
duym breet, puniig, niet ingeßneden, nog
geßhaart,
maar ejfen van kanten > blygroen van verwe, en in V uytgaan des ferner s rood-couleurig.
De bloemen komen uyt de oxeten der
bladeren voort, deßelve zijn wit, flennende op körte voetjens, aan trotsjens wederzijds af hangende.
Hier na volgen bol-ronde en bloct-roode foete vrugten *, in groote met die van
de Vher-befien overeenkomende, waar van
yder in jig komt te onthouden een Jpelde*
hoofts groote^ rouw, enßwartagtig
zaatjen.
9

y

fuperans.
India Orientalis alit hanc piantanti, fettine

inde allato , nobis natam.

OBSERVATIONES.
In Catalogo Horti Beaumontiani audit hiefuífrutex,
(cujus caudex fragilisßc far&us eft,)
esímaranthas'Bacùfer Indiens m in or Che M folio &fa eie <

, Flofculi utplurimùm tctrapctali, rariffimè pentapeP « j nudi, haud marcefeentes antequam fru&us ad

Ditgewasgroeit in Ooft-Indien^van waar
wy het zaad gekregen hebben, en in onßen
Hof cultiveren.
AANTEKEN1NGEN*
In de Cataloqe van den Tnjn van den Ed. ticer Beattmond werd dit gewas (wiens fiammekgns brcek&aam, en
gevult is) gebeten kleene Indiaanfche Befie-dragende A maranthus van gedaante en bladeren met Circea over*
eenkomende.
'De bloemkensßjn naakt, meeß vier, felden vyfbladerig ?
deß en komen niet te Vergaan voor dat de vrugtjens rijp ge~

perfe&am maturitatem pervenerunt ~ verum fruttibus
adhaerentes & calicum vices fupplentes, mutando tarnen
colorem, qui enim primo albi erant flpfculi, jam herbido colore perfunduntur.
Staminibus gaudent quatuor niveis, furre&is, apicibus concoloribus inftru6tis,remanentibus cumpetalis,
donee fructus perfeétam maturitatem adipifcantur , in
frucìuum exortu ftamina ita comprimuntur , u t , quae
primo erant furrecta, jam fitum transverfum obtineant.
9

P e r totam asftatem floret vigetque, nec folia, Cirexx fimilia, deponit, nifi nova fint r e n a t a f a p o r eorum oleraceus.

De viribus nihil traditur.

worden nun ] verßre%ende alfio de vrugtjens tot een kel^
wys bekleetfel, veranderen de nogtans haar couleur, dewelke
urft wit zijn , en nft , de vrugtjens omvattgende, bleek^
groen worden.
Defe bloemkens zjfti verßen van vier fneeuw-witte,
regt*
op-ßaande bloem-draden , dewelke met de bloem-bladerkens
eencouleurig zjjn ; defelve blijven de bloemkens by , tot dat
de vrugtjens rijpßjn geworden, en werden in t voortkomen
der vrttgtjens fiodanig geperß, dat Jy, die eerfi regt op ßonden, nu over divers fiaan.
Dit gewas bloeit de geheele fomer door , en het laat de
de Haderen , dewelke die van de Circea gelijk^ zjjn, niet
vallen, voor datier nieuwe voortgebragt zJj», enßjn defe van
een moeßge fmaak.
De kragten en aijn van niemand tot nog toe ontdekt geworden.
y
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LXVIL
DRIEBLADERIGÉ
¡AMÉRICAAÑSCHE <ATPÉL-BOOMi
MET
QRANJE-VERWIGE
VRUGTEN.

Lantis pomiferis accenfenda hxc arbor^
qux Nobiliffiíno Hermanno , Parad.
Bat. Prod. audit Therebinthus Americana

Efen Boom behoord ónder de Appeldragende Boomen > defelve is in de
Parad. Bat. Prod. van de Heer Profeffor

trifolia lucida > Talamalatta vulgo diíta :
An rcäe , alus judicanduiìi relinquo ego

Hermäns > Americaanfche ThercbenthynBoom met blinkende, en drie te famen ge"voegde bladeren , geheten : Of zulkx wel

5

autem haftenus fufFragari nequeo.

Patriarrì agnofek Americani continen*
tenij in cujus Infulis ubertim quoque alitur j iArach-Simmeron indigenis d i ä a , id
eft, oiurantium Sylvefire, idque rationc
formae & coloris fruäus > qua* cum maus
Arantiis nonnihil conveniunt.

Radice cortice luteo gravenl odorent
fpirante : caudex autem materia firma &
neutiquam fungosa donatur, integumento
cineraceò, aromatico atniäus.
$

Folia hilariore viriditate perfufa, fplen-*
dentia, é lato mucronata > margine xqua^
li, fapore f a t u o , tricompofita , communi
pedículo longiori nixa : Singularia autem
folia pediculis innituntur breviffimis.

Quales producat flores * ptorfüs fuñí
ígnarus, quia florentem nondum ofFendi
hanc arbufculam,
Fru&us rotundus, minoris pomi magnitudinem aequat , cortice duro Malicorio
foflili ami&us, colore aurantio.

of quali/k is i laat ik andere oordelen * voof
my, ik en ben van àat gevoelen niet * dai
Jy onder de Therebenthyn-bomen behoort gefielt te Verden,
Ret Vaderland van defin Boom is dè
vafle kuft van Amebica * in mens Éylanden
jy ook veel gevonden word * zijnde aldaar
van die Inwoonders Arach-Simmeron gebeten, datisj W i l d e Oranje-Boom j endat
Segens de forme en couleur des vrugts, die
met die van de Oranje-appelen eenigzints
övereenkömetii
De wortet heeft een geele haß $ dewelke flerkfiekend is : de flamme ishard van
hout, en geenfints jponcieus , omvangen
zijnde van een asgrauw-verwige $ en aromatike fihorffe.
De bladeren fijn bly-gröen van verwe ?
blinkend-, breet aan haar grond\ en fpits
toelopend effen van kanten, fmaakloos $
van drie te famen gevoegt , flennende te
famen op een lang gemeen voetjen : yder
daar en boven is van een feer kort voetjen
verfien, waar doorß haar aän degrooie en
gemeene voet of fielen vafl maken.
Wat voor bloemen dit Boomken vöortbrengt i ismy gants onbekent, alfb ik defelve noyi heb ften bloeien.
Devrugt is fondi ßjndeVängrooie een
kleene tAppel gelijk $ omvangen van een
hardefihorffe, gelijkende die van een Granaat-appel > en van couleur met die van een
Oranje-appel overeenkomende*
R rr

Si-

f 13
Semina intra earnem möllern continentur piano-rotunda , nonnihil impreffa, uno
extremo cufpidata , colore fufco.
Planta tenera , calore multo fovenda,
paucàque aqua irriganda.
Utrum eadem fit cum Tapia Pifonis &
Marcgravii, aliorum judicio relinquo, ego
autem calculum apponere vix poterò ,
differentia aliqua in fruöu & Temine exiftente,

OBSERVATIONES.
Arubas Infulae, Curacao vicing, incola eft hxc arbor, cujus fru&us recentes8c arbufculse juniores nobis
inde adveébe.
Semina per fructus pulpam irregulariter 6c copiose
fparfà, reniformia, quod in delineacionc haud fàtis bene expreffit pi&or.

De zaden die in de fagte vleßgheid der
Zehen onthouden werden, ßjn plat, rond,
eemgzints tngebogen <, bruyn-verwig, met
een voor uytßekentpuntje.
Dit is een teeder gewas, begerendegroote wärmte, en weynige vogtigheyt.
Dat defen Boom defelve is, dewelke van
de Heer Tifo en Markgraaf Tapaia word
gebeten, zulhx en kan ik niet toeftemmen,
om dat er in de vrugt, en in H zaad eenige
onderfcheyt is, weshalven ik het fal laten
aan V oordeel van andere.
y
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Dtfe Boom heeft hären natnurlijhe groei-plaats op 't Eßand
Aruba, digt by Curacao, van waar
omvcrJchevrugten,en
jonge boomtjens toegefonden zjjn.
Dezjiden,
dewelke veele en fonder ordre, door het merg
der vrttgten verfpreyt leggen, ßjn hartswijfe van figure, 't welk^
den tekenaar niet welupgedrnkt heeft. ,
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Nno M D C L x x x v u . mihi transmitía funt poma aliquot arboris Maffiniliae, idque ex infulà Curacao , è quorum
feminibus folo commiffis prodiit haec arbufcula, cujus facies non folùm, verum etiam
venenofitas ejus perpaucis nota > idcirco
conducibile fore exiitimavi, figurarti ejus
hie reprxfentare , in ufum Chirurgorum
trans mare currentiutn, ut vitent hanc plantain horribilem , atque mirificè venenatam.
Radix ei non admodum dura , cujus
caudex tcrtio à fatione anno in Horto N o ftroin tripedalem fere altitudinem exerevit, in loco autem natali in mediocrem pro*
ceritatem arboream aiTurgit: Lignum quoque non admodum durum, cortice fufcò,
in ramis vero virefeente, obduäum*
3

Folia longitudine dígitos fex transverfos
latitudine tres aequantia, pediculis nituntür oblongis : funt aütem folia ad exortum
rotunda , extremo mucronata , margine
nonnihil crenata , foliis Pyri haud ita umilia , quemadmodum ab aliquibüs funt defcripta, fed foliorum Lauro-cerai! magis
semula, hilariore & nitente virore prxdita,
rigidiufcula , carnofa.
Flores exiles, lutei, unguibus pctalorum
exceptis, qui intus colore fanguineo funt
perfufi.
Fruöus amulan tur ponía exigua, qui
afpechi amoeni,primò rubicundi, poftea ñavedinem , tandemque exficcati, colorem cinereum induunt : fublata cutícula exterioie & pulpà interjcftà apparet nucleus
offeus, duriííimus, feaber, femina includens quatuor fubcamilca in fingulis cellulis
latitantia, una parte acuta > altera rotunda ,
quorum medulla candida.
5

Perpetuo viret arbor hxc, intus fucco
laäeo undique turgens : deferiptionem hiráis arboris à D ° . Brimelin Hift. des A v o n -

I

A

NV jaar i¿87ßjnmy uytCurajjbu eni
ge appelen van de Jüäffantlie-boom 0vergefluurt, uyt welker s zaaden dit Boomtje
opgekernten is, Wiens geda ante niet alleen,
maar 00k hare venijnigheit weinige menßhen
bekent zijn : weshalven het mygoet gedagt
heeft , desfelfs figure alhier té verbeeiden $
Ten dienfle voornamentlijk van de Scheepsvarende Chirurgi/ns,ten eindefy defe fchrikkelijke , en venijnigeplante mogtenfihuwen.
Het heeft een wort el die nietfeer hard is,
en is des felfs flamme, dewelke in de natuurlijke groei-plaats tot een matelijken booms
hoogte komt tegroejen , in onfen Hof, het
der dejaar na defayinge, by na drie voeten
hoog opgefchooten-,defe omvangen zijnde
van een bruyne fchorjje , en is mede niet feer
hard, de ìakken daar en legenfijnmet een
groene baß bekleet.
De bladeren fijnfes vinger en breet lang
drie breet, flennende op langagtige voetjens :
defe Haderen fijn ftijfagtig, Ujvig ,blinkent~
groen, aan haar begin rond, enfeherptoe*
top end, 00k aan de kanten een weinigsken
geßhaart, nietfoofeer overeenlomende met
die van onfe P er ebooms-b lader en,als welmet
die van de Laüro-cerafas.
i

. De bloemenfijnkleen, geelvan couleur,
uitgefondert der feher bloem nagelen (ungues,) dewelke van binnen bloet-root zijn.
De vrugten gelijken niet qualijk kleene
àppelen, fijnde ìieflijk in V aanfien , eerjl
roöty daar nage ei, en gedroogt zijnde, grauw
h>an couleur : het buytenfte velleken, als mede V vleefig wefen defer vrugten weggefiteden zijnde, fio vertoontfig eenfieenige mòte , dewelkefeer hard en rouw is, waar in
vier blauwagtige zaden onthouden werden,
leggendeyder in een byzonder celleken, defe
ßjn aan d?eene kant rond, aan de andere
puntig, van binnen wit van merg. •
DefèBoomftaat alt00sgroen, en isvan
binnen alßnts met een wit melkagtig fap hegaaftjwiens befchrijvingeßo die van de Heer
Sss

to>

*

turiers Cap.rconcinnatamhic bferereani-

Brimelin inßjne hiß, der Avonturiers Cap.2
opgeftelt is,falik hier invoegen. Defe veny,
t

mus eñ. Venenata hac arbor, de qua fermonem faceré volui, in Pyri proceritatem
adolefcitjfohis Lauri Sylveflris ¿etnulis; fruBusfunt poma > lis JimiRa, qua vocantur
Bélgico idiomate Reynetten : ah Hifpanis
arbor denominatur quoque ^Arbos de Jltancanillas > id eft, arbor exilia poma ferens
Junt autem poma adeo venenata ut in
aquam conjeela > aut prolapfa venenofitate
fua illam it a inficiant, üt nequidem pi fees
in ea degentes ab eo toxico immunesfint &c
y

y

7

nige plante, (Jegt hy} waar van ik voorgenomen hebbe te handelen, krijgt de hoogte
eenes Perebooms, waar van debladeren,
die van de wilde Laurier, gelijk zijn. De
vrugten hebben de gedaante van onfe Reynette Appelen : ook foo wort defen Boom
by de Spanjaarden gebeten Arbo? de Manfanillasj dat is, kleene Appeltjens-d ragende
Boom, en fi;n des felver Appelen foo veny,
nig, datfe in 't water gevallen of geworpenzynde, 't felvefoodanig doorhare vcnynigheid infe&eren, dat felfs de VifTcn,
die haar in 't felve water onthouden , van
haar venyn niet vry en zyn 8cc.

Die gern, dewelke eerft uyt Europa overhomen, vergeven haar felve ligtelijk met
defe vrugten te eeten, dewelke in V aanfien
foo aangenaam, en ließijk van reuk zijn
datfe haar felven van t gebruik naulijkx
kunnen onthouden; waar tegen het beße tegengift en remedie is, het indrinken van veel
olyf-oly, waar door de kragt van V vergiß
gebroken wort : anders foo onthoutmen foo
een Ij der 2. j.dagen agter een alle drank,
kern vaß bindende en alfo verhoedende, dat
hygeen drank magtig worden kan, V welk
hem een feer fwaren laft is, diehy naiüijkx
kan uitftaan, wegens een gedurige branä,
en onverdraaglijken clorß\hel geh ele lichaam
wordvuurig root en de tongefwart; is t
fake dat iemand veel van defe Appelen
heeft gegeten, fo en ijfergants geen remedie
tot ßjne genefinge, maar moet nootfakelijk
fterven*
Hifpanus quidam tniKi quoque narravie
Seker Spanjaart heeft my ook verhaalt en
8c confirmavit fefe expertum, radices hujns beveßigt, ondervonden te hebben, dat de
arboris venenofiffimas effe, nullumque buie worteten defe's Booms ook feer venijnig zi]n,
malo antidotum hucufque repertum po- en dat daar toe geengrooter remedie mtgetentius quam ipfa ejus femina fubtiliter
vonden is, als het zaad de [er Appelenßjngecontufa & cum vino porreäa.
flöten, en met wijn ingedronken.
Guftavit quidam me praefente exiguam
Een fekerperfoon proefde eertijds in mijn
portionem folii hujus arboris, dicens fapo- bywefen een kleen flukje van een blad defes
rem effe gratum, verum polì femiquadran- Booms, en zeyde my V felve aangenaam te
temde faucium contrazione valdè querezijn van fmaak, maar na een halfquartier
batur, donec ufu laäis vaccini reftitutus
uurs, klaagde hy dat hem de keelals toegenepen wierd, tot dat hy door V gebruik van
effet.
zoete melk gereddert wierd,
Multò calore indiget,& terrà irrigua gauDit is eenfeer teder gewas, en moet door
det, pianta hxc admodùm tenera.
hitte en veel waters in V kvengehenden
worden.
Qui ex Europa primiim in Americam
adveniunt femetipfos facile hifce frufiibus
interficiunt, afpefiu odoratuque adeo accepts , lit ab eorum ufu 8c efu vix fefe
poffint abftinere; quibus optimum remedium feu antidotus eft oleum oli varum
liberalius epotum, quo veneni vis obtunditur , aut £ger ligandus vinculis 8c ita
impediendus ne per biduum aut triduum
bibat, quod illi arduum atque difficile,
queritur enim perpetuo de fiti in tolcrabili & incendio , totum corpus rubedine ignis inftar inficitur, lingua nigredineobfeffa, carbonisad exemplum: fiquis
autem largius hifce pomis fuerit ufus, non
datur remedium contra mortem certo fubfecuturam.
*
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LXIX.
<U N O N A.

ANONA.

D

A d k e alitur graveolente , dura > In
varios ramos brachiata , cortice ru-*
bicundo ami&a.

R

E ID ortel van dit gewasis ßvaar van
reuk i en veelvoudig verdeelt zijnde, omvangen van een rood-agtigefchorffe.

Caudcx in arbof eam proceritatem excrefcens in paucos difpefcitur ramos > libro viridi amiftos, cinereifque pun&ulis notatos.

De flamme booms hoogte groeiende,
verjpreyt fig in weinige takken > bekíeet.
met eengroene-, en grauw gevlektefchorffe.

F o l i a a m p i a , inodora glabra, inordinate difpofita , adversà parte nitentia, &
fàturatè viridia, a versa autem dilutiore v i rore perfufa, manibusque confricìa unitilofitatcm remittenza.

De Haderenfijn breed , fon der merke lijke reuk,glad, boven bruyn-groen
en blinkend, van onderen ligt-groen ; de*
fe he ftaan fonder ordre , en met de handengevreven zijnde igeven een taye vettigheidvan haar*

Flores, qui ab aliis dictìntur tripetali \
craffi, alòidi, nondum in conipe£tum venere.

De bloenten "Werden gefegt dik, wit^en
driebladerig te wefen > enfijnmy noyt voorgekomen*

Fruutus flint còniformes, pugni màgnitiidinem non raro fupcrantes , qui intus
medullà fuavi odore, gratoque faporerepleti, in quibus femirià oblongo-rotunda ,
plana, glabra,nitentia, atque refrigerante virtute praedita.

De vrugten ßjn. Tijn-appels-ivijs , de
groóte van een vuyfi dikwils overtreffende, vervuld met een ivel-riekend merg,
V welk 00k aangenaam van fmaak is; hier
in leggen langagtig-ronde ^platte , gladde
blinkende, en verkoelende zaden.

5

OBSER VATIONES*
Varias hujus arboris fpecies ili regionibuscalidioribus
inveniri certum> magnitudine frucTuumque forma plunmùm difFerentes.
America diverfas alit, linde 6c varii nobis tranfmifu*
Fruéfcus, quorum primusSc maximus AnonaSylveftris
d i & u s , pomum magnitudine fuperat; cortice glabro, fpadiceo teótus ; femina o b l o n g a , plana , glabra , fufca >
continens, eftque nobis ex Curacao allatus.
t

Secunda Anonas fpecies fru&um profert cordifórraem (unde quoque C o r Bovinum v u l g o audit) fcabrum, Strobulo fimilem, coloris itidem ipadicei, femipa fupradifto conformia , fed minora 8c nigricantia
mcludcns : Hsec cum Anona Maram H o r t . M a l . part. 3.
pag. 23.Se A n o n O viedi fàtis convenire videtur.
T é t t i * fpeciei fru&us eandem induit formam > afpero vero Se quaG fpinofo teclus eft cortice, precedenti concolore , Se feminibus quoque ab eodem non difFert.

3

A ANTE

KENINGEN

Ts feeker datier verfebeyde foorten van defen 'Boom in de
warme landen gevonden worden, die van den anderen verfcbeelen wegens de forme en groote der vrugten.
In sAmerica werdender vecle gevonden , van waar wy
verfeheyde vrugten gekregen hebben , onder de welke ook^gevonden werd een die feer groot is ^ en Wilde zAnona gebeten Word i defe overtreft een appel in kloekle , omvangen
zjjnde van een gladde en effene feborße , caßame-b'rttyn van
verwe > defe heeft langu-erpige , platte $ gladde, en bruyne
zaden, en is ons uit Curacao overgefinden.
'De vrugt van de twede foorte is hards-wijfe (waarom
defelve ool^gemeenlijk^. OJfe-hart gebeten word) en is TOHW
gelijk^die van de Strobnlus $ van couleur en z.aad de bovengemeide geltende $ hoewel^t z*aad kleender en fwart is:
Defe vrugt fcbijnt ons genoegz.aam overeen te komen met de
Anona Mar am van den Hortus Mal.part. g. pag. 23. ahme de
inet de Anon Oviedi.
De der de komt mede met de voorgaande wegens des felfs
couleur, forme, en z.aad overeen, maar is defeßjne fchelle
gelijk^als doornig,

9

Ttt

Fru-

im)
Fru&us quartse oblongus eil 6c turbinatus, eleganter
cseruleus, pomi medioeris magnitudine, ex glandulis lignofis vel fquamarum lignoiarum ftruc compactus; hic
Ìì non idem , maximam fakem afíiniratem habet cum
Aliate de Panucho, cujus meminit Nard. Ant. Recchus
pag. 348. Strobili! Americani nomine, hic nobis ex ínfula Aruba txanfmiíTu§,

De vruçt van de vierde ts langwerpìg^peerwys,
van couleur,

van groote een mìddelmatige

veele houtagtige

heuveltjens,

defe heeft fio groot
nucho

,

wAAr

van Nard. Ant.

benaminge van Strobulus
foofe niet defelve

of

fihobbens

een gemeenfchAp

blauiv
en van

te [amen gefteld

;

met de nAhate de Pa-

%ccchm

Americanus

en i$, fio heeftfe

fchoon

Appelgelij^

pag. 348.

gewag

4*ar mede

onder de

maakt,

dat,

een fier groote

gemeenfchAp.
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LXX.
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DOORNAGTI-
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ERE

DERDE

VRUGT,
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BLINKEND

TORCEN,
en

GEBLANIERSZAAD.

vulgo.

A

Nno M D C xc. prodiit nobis hxc
pianta femine> non ex Surinama, veruni ex Infida Americana Margaretha difta, adve&o, nomine B/ad-appel.

H

Et zaad van dit Boom-gewas is ons
ovevgeftuurt irP'tjfaar 1690 uythet
EylandSt. Margariet, gelegen in tAmerica^
en niet uyt Suriname, met de name van
Blad-appel.

*

Caudiccm jam habet in Horto Noftro
bipedalem, fungofum, fpinis geminis minacibus armatum , ad fummitatem ramofum : Cortex per primam adolefcentiam
virefcens, tandem cinereum induit colorem.
Folia juxta fpinas orta , tres digitos
transverfos longa , fefcunciam l a t a , ad
exortum angufla 3 extremo cufpidata, per
oras non crenata, craffa, fuccofa.
Ramuli ad fpinas niveò tomento pilosò
gaudent
Flores mihi ignoti.
Fru&us, quantum ex aliorum relatione
haurire potui, funt poma rotunda, exilia,
quae foliola craffiora emittunt (unde ei nomen Blad-appel^ fuccò limoso , o d o r ò ,
turgentia.
Semina non admodùm dura
exigua,
reniformia, nitentia, intus fubftantià farinacea infarda, fuperficie acquali, colorifque fufci.
?

Quandoquidem hxc pianta admodùm
tenera, frigoris copiofiquehumoris impatiens, à nemine haftenus eft defcripta eandem delineari curavi.
?

Ret hin onfen Hof twe voeten hoog tfi*
gcfihoten, de flammeis voos-> mettwebyeengevoegde enfcherp-ftekende doornen, op
een fekere diflantie befet<> en van boven
in takken verdeelt : de ßhorffe is in^teerft
groen en wert daar nagrauw.
De bladeren hebben hären oor/pronk bezijden de doornen, en fljn drie vingeren
breet-lang) anderhalve duym'breet, /mal
aan haar begin, Jpits aan haar eynde, aan
de kanten ongekerft, dik en fap-rijk.
De takxkenszijn ontrent de doornen met
een witte hayrige donffigheid befit.
Des felfsbloemen zijnmy noyt voorgekomen.
De vrugten, (fio ik wel onderrigt ben)
ßjn kleene , ronde appeltjens , waar uyt
veele dikke b laderk en s komen te w äffen,
(waar van het 00k de naam van Blad-appel
heeft gehregen,) vervuldvan een lijmagtig
fap,, V welk lieflijk van reuk is.
De zaden en zijnniet feer hard, kleen,
van gedaante als een nier, blinkende, van
binnen met een witte meelige felfßandigheidvervult) van buyten ejfen, glad\ en
bruyn van couleur.
Dewijl dit gewas feer teder zijnde, 00k
geen koude , nog veel vogtigheid verdragenkan, van ?tiemand is befchreven^ ßo
hebbe ik het felve doen aftekenen.
y
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OB-

OSO
OBSERVATIONEN
Spinse, ad foliorum exortum prodeuntes,fingularesl
bicompofitse, non raro quoque plurcs fimul ex eodem
loco prodeunt, quarum alias aliis flint longiores,
Folia breviffimis aut nullis pediculis fulta, maxima
ex parte alternatim polita , nec dense ftipata , fàpore
fatuo » manfuque mucila^inem lentam emittentia.

\A ANTEILEN

INGEN.

De doornen] mn den oorfpronk^der bladeren voortkomende, fiaan of eenfaam, of gepaart; 't gebeurt ook_ meermaUn
datter meer uyt een en defelve plaatfe hären oorf&ronk, nemen,
die niet alle van eenderhande groote zjjn.
De bladerenflaan eenfaam, ennietgeheel digt byeen ver*
ßenvan feer horte, ennanlijkxzjenlijkevoetjens
; defelveßjn
ook^fmakeloos, en geven in 't kauwen een ßi/merigbeid van
haar.
y
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ARBOR

AMERICANA.

CUCURBI-

T l F E R A , F O L 1 0 L O N G O MUCRONATO ,

FRUCTU

OBLUNGO.

T

LXXI.
<A ME RI C AAN SC HE
LANG-EN
IGE
CAAUST ITS-B LADER
WOERDE-BOOM, MET LANGJVERPIGE VRUGTEN.

' n p Is nu âne jaren geleden * dat in défi
JL <Amjlerdamfchen 3iedicijn-tiof uyi
zaadvoortgeteeld is dit Caauwoerd^dragend
Boomtje > nu vier voeten opgefchooten j en
een duym dik zijnde > waar van datter twe
foorten by de tAutheuren bekentftaan, hier
van isd*eerfie befehreven van de HeerRochefort, met de benaminge van Calabaffier,
Ar bovis Cucurbitifera, folio longo mucrona- Waftdere wiens figure alhier van my verto feti Laurino : D u x hx plantar differunt toont word gedenkt de Heer Raius in H
twede deel van fijne Hiflorie der Gewaffen
tantum fruetu , & foliis.
met de narne van Caauwoerd-dragende

Ribus abhinc annis Temine enutrita
eft in Horto Medico arbufcula hxc
Cucurbitifera , nunc qnatuor pedes alta,
pollicemque craffa^eujus duas fpecies recenfent Authorcs, quarum una deferibitur à
D ° Rochefort, nomine Calabaffier, alterius , cujus figura hìc à me exhibetur,
Rains meminit Hift. Plant, tom. 2. nomine

%

?

Boom ) met lange > en fpits-toelopende > o f

Hxc noftra radice nititur albicante ; cortex caudicis grifeo colore imbutus, Sambucum xmulatur.
Folia inordinate difpofita, lingula, bina,
non raro quoque terna , plurave fimul ad
eundem exortum provenientia , margine
undulata, produftiora, pollicem lata , in
utroque extremo angufìa , mucronata,
Lauri-angufti folix baccifera fimilia, minus
autem rigida, &anguftiora, averfaparte
dilute viridia , in refia vero faturatione virore perfufa, fapore amariufculo.

Flores in Europa, quod feiam, nunquam
vifi.
Fruflus exficcatus, è cujus Temine prognata ifthxc , figurai fuit ovalis , cortice durò, lignosò, acquali & fufei prxditus , feminaque in eo comperta plana,
cordi-formia, colore fubnigricante.

Laurier-bladeren : Beyde defegewa/fen ver/chilien alleen in vrugt en bladeren.
Die wy hier befchrijven heeft een ïvitte
wortelj de fchorjfe des ftamsj grauw van
couleur zijnde , is die van de Vlier gelijken*
de.
Des felfs bladeren ftaan fonder ordre
eenfaam > 00k wel twe' aan twe , fbmtijds
drie aan drie, en meer te famen op een en
defèlve plaatfe voortkomende, enfpringen
defe h are kanten wat op en neder : Jy fijn
00k lang, een duym breed , aan beyde de
eynden final, puntig , die van de finalbladerige en befie-dragende Laurier gelij*
kende, hoewelfe die in flevigheyt en breete
komen te wijken ; defe hare couleur is van
on der en ligt > van boven donker-groen, en
bitteragtig vanfinaah. ,
De bloemen de/es gewas en fijn (mijnî
wetens) noyt in Europagefien.
De gedroogde vrugt, uyt wiens zaad dit
gewas voortgekomen is, was ovaal van figure , en begaaft met een harde, houtagtige, effene, en bruyne fchorjfe en wier*
den des felfs zaden daar in plat, hartswijs
enfwartagtig van couleur bevonden.
5
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Cortices hujus fructus Americo incolis
ad conficienda varii generis fuppelle&ilia,
prxfertirn cibo & potui continendis deftinata, inferviunt.
Tenera eft hxc pianta, calore indigens
perpetuò, frigorifque impatientiffima.

Deßhorjfen defer wagten dienen de <Americaners tot het mähen van allerhande
huysraat, voornamentlijh daar men fpij$
en drank han indoen.
V Is een teder gewas, Ii weih gants tegen
geen houäe gewapent is, maar gedurige
wärmte van noden heeft.
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Nno M D C L x x x i v ex ofììbus aliquot fruöuum Myxae feu Sebeftenae
folo mandatis arbufculx tres nobis prognata ftmt.
Folia feminalia affabrè corrugata & com*
plicata , poftea fenGm dilatata & expanfa,
mufcarium , quo mulieres radios folares
avertunt tempore x f t i v o , reprxfentabant.
5

U

h eenìge Sebeße Steenen, die ik in
'tjaarióS^gefiythadde)
fijndrie
boomtjens voortgekomen*

-Als de b lader en voor den dag körnen^
ßjn defelve aardig geployt , maar nader*
hand haar uytjpreydende , geh)'ken fy een
way er, die de vrouwen in deßmergebruyken.
Het vierdejaar na de fayinge, kregenß
Hx arbufculae fextò à fatione anno in
de hoogte van vier voeten.
quadripedalem proceritatem accreverunt.
De flamme , een duym dik, en van een
Caudex eft pollicem craflus , cortice
fcabrò fufcò , Ariatò amiäus, qui in ramos rouwe bruyne en geflreepte fchorffe отvangen fijnde , is m takken verdeeld^
brachiatur , foliis inordinatis , pediculis
en verfien van onordentlijk flaande bla*
longioribus fultis veftitos ; funt autem hxc
folia oblongo-rotunda, Alni foliorum a> deren , dewelke langhacbtig - rond %ijn%
en die van deElfe-boom niet qualijk en gemula, mucronata , iis tarnen craffiora &
lijken, hoewelfy dikker zijn ; defe blade-*
hyeme decidua, nonnihil rugofa, margine inxqualiter ferrata , fupernè faturè vi- ren ßjnpuntig , eenigßnts rouw , aan de
kanten ongelijk gefihaart, van boven donridia j inferno dilutiore virore perfufa.
ker+groen > van onderen ligt groen, envaU
len des winters af.
Defe boomtjens hebben gebloeit in V Jaar
Flores hx arbufculx protulerunt Anno
16875 ßjnde het derdejaar na de fayingej
M D C L x x x v i Í , (qui annus fuit, poft íaals mede in V jaar 1691 inde Maand van
tionem tertius,) ut & Anno M D C x c i
3iaart ; defe bloemtjens ßjn vijfbiaderig *
Menfe Martio , pentapetalos , pediculis
brevioribus fultos, ramulorum cimis infi- wit 5 lieflijk van renk , breedagtig verdentes , latè fatis difperfos , albicantes, fpreid aan^t opperße der takken i en flen
fuavè olentes : è quorum medio, loco fta- nen op körte ßeeltjens : uyt het midden defer
minum, alii minores flofculi provenire vibloemkensfcheenenjnplaats van bloem-dradebantur : tertio die expanfionis flosculi
den andere bloemkens te willen voortkomem
in terram procidebant , fimul cum fuis
den derden dag na het ontßuyten der bloefiuftùum rudimentis, quibus infidebant,
men, vielen de defelve af^ te geh)'k met de
& iic ob cadi inclementiam , ulterioris inbegin feien der vrugten, waar opfygefeten
dagationis via nobis fuit reclufa.
' waren, enalfo wiertons, door degeßrengheid van tweer, de verder e onderfoekinge
benomen.
Ik heb eentak van dit gewas na 1 leven
Ramtim hujus plantx in uium & fatisfauionem Botanophilorum ad vivum deli- àoen aftekenen tot voldoeninge van de lief
hebbers der gewaßen, als ßjnde tot nog toe
neari curavi, utpotè minus cognita? quan*
y
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tum-
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tuet genoeg behend^ hoewelTro/per oílpU
ñus de Plantis ¿Egypti een figure daar van
heeft laten uitgaan, dewelke mijns dunkens niet netgenoeg en is, ook met deje niet
wel en accordeert.
Dit vreemd Boom-gewas moet in glafeArbor hxc peregrina multò calore indika/Jen geconférveert > en veel water gegegens, locanda & confervarida in repofitoben werden.
riis vitreis.
H Gebruik der vrugten is de Genees-heeFru&uum ufus Medicis notiffimus > & in
renfeer wel behend, en in degebreekeh van
peftoris affe&ibus utiliffirnus,
de borfl feer dienflig.

Éumvis Clarifllmus Profpcr Alpinus de
Plantis i^gypti figuram quidem exhibeat,
aft haud fatis accuratam, & cum noftra minus convenicntem.
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Runiferis adfcribenda hxc arbor > cujas natalis eft Curacao > u t & a l i x c i r cumjacentes Infulae , ubi fruäus à Belgis
ibidem hoipicantibus Legman Befien a p pellantur : Prop te rea quod animalia quadri! p e d i a , Iguanas difta^ horum fruäuurn
grati dirmi & du I ci pulpa oflìculum ambiente admodùin d e l e á a n t u r .

fifen Boom, "Wiens natuürlyke gröeiyp/aats is Curacao > als mede anderd
omleggende Eylanden , is een medefoorie
•van Pruyme-boom > wiens vrugten van de
Holländers die haar verblijfin de gefiyde
plaatfen hebben, genaamt werden L e g u a a n
Beilen - om dat de Leguanen, fijnde een
foorte van viervoetige dieren, de Jagte en
eetbare floffe, die de ßeenen defer vrugten
Gmvängen > geerne eeien.

Ex hifee fril£Hbus rotundis , officili o t e r e t i , nucleoque albicante prseditis , milii
natae funt variai arbufculae, è quarum radicibus l i g n e i s , longè latèque per folum
difperfis, caudices attolluntur tripedales,
fpinis plerumque bicompofitis horridi, &
in ramos itidem fpinofos diftributi \ horum
lignum d u r u m , corticc cinereo amifium.

tlytdeferonde
vrugten i Belkersßeenett
langwerpig-rond,
enhare kernen wit zijn,
heb ik verfcheide Boomtjes opgekregen, uyi
welkets houtagtige wortelen j die haar wiji
en breed door het aardrijk
verfpreyden,
ßa?nmekens voortkomen, dewelke drie voeten hoög opfchietende > met
ßherpßekende,
en gemeenlijk twee by den anderen ßaande
doornen geWapent zijn, en niet alleen defe
fiammekens maar ook de takken: het hout
defesgewas is hard, en omvangen van een
grauwefihorjfe.

A d exortum horum rigentium aculeorum , folia prodeunt ordine alterno infìdentia, pediculis bre vioribus fiuta parte
fuperiore faturà viriditate praedità , inferna parte terram fpeftante dilutiore virore
perfufa , tres uncias fere longa , fescunciam circiter lata , mucronata, non decidua , ferrata, L o t i arboris foliorum fub3emula, fapore herbáceo,

iAan de grond dergefeyde doornen komen
de bladeren eenfamig > en kortvoetig te
voorßhijn: defeßjn van boven hoog-groen,
van onderen ligt-groen , byna drie dvym
lang i ontrend anderhalve duym breed\Jpiis
toelopende, gefihaard,
die van de Lotusboom enigzints gelijkende \ fy envallen des
winters niet af > ook en hebben ß geen inet*
keiijkeßnaak.

Quibus polleat viribus hsec p i a n t a , aut
cui ufui ulterius inferviat, me latet.

Van wat kragten dit gewas is > of waar
toe het verders diend is my önbekent*

5
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Cultura admodum efi tenera , folòque
indiget pingui & convenienti, ut & irrigatione modica , ne incrcmentum illius
continuum inhibeatur.

Hit is feer teder, en tot des filfì oeffenipge en onderhoudinge heeft het bequaame
en vette aar de, ook matige bevogtìnge vati
noden, op dat alfoo desJelfs gedurige aangroei nìet verhindere en iverd.

Officula telluri committenda , ciftàque
calidà , plantarum enutritioni cóaptatà,
indigent,

Om dit gewas op te krijgen , moetmen
de jleenen der wagten in een warme broei*
bah zaìjen.

(HI)

C A P .
PRUNUS JAVANICA.

ATR1PLICIS

JAVÄÄNSCHE
MET

F O L I I S.

KAKOUSA

LXXIV.
TRUYME-BOOM,
JtElDE-BLADEREN.

favanenfibus.

Ntcr femina exotica ^ ex Infula Java
Anno M D C L x x x v i ad nos transmiffa, invenimus quoque Prima aliquot,
nomine Javanico Kakoufa: H x c terrae ri*
tè prxparatae commiffa fovimus in thcca
convenienti, quo faäo natae funt nobis
arbufculae quaedam, facie pulchrge , circa
quas quinto anno obfervavi radieem effe
albani , ligncam , fibris numerofis ditatam.

I

Mder de vteemdezaden uit het Eyland
^java tot ons overgeßuurt zijnde in
V Jaar 1 6 8 6 , hebben wy ook eenige *Pruymen gevonden, met de Javaanfche benaminge Kakoufä: defe in wel bereyde aar de
geßoken*) en in een bequaame kaffen ge»
plaafl zijnde , hebben wy eenige lieflijke
boomtjens opgekregen , waar ontrend ik
het vijfde jaar na de fayinge geobferveert
hebbe, dat bare orteten wit , houtaghfig i en met veele zazelingen verrijkt
itiaren.

Caudex poílicem craffus , quatuor p e des altus, durus , cortice ex grifeo-fufco
obduítus i parte fuperiore ramofus \ foliis
amiñus alternatim poíitis & longis pediculis infidentibus, palmam longis, duas
uncías latis, ambitu inxqualiter crenatis,
extremo mucronatis, atro-virore nitentibus Atriplicis anguftifolix íubaemulis.

De flamme een duym dik, en vier voe«
ten hoog opgefihoten zijnde ^ is hard, om~
vängen van een donker-groene fchorffe
en van boven in verßheyde takken verdeeld, "welkers biaderen eenfaam , en op
lange voetjens fieunende, een palme lang,
en tivee duym breet zijn, ook in hären omtrek ongelijk gefchaart) puntig donkergroen, blinkend^ die van de fmalbladerige Melde niet qualijk gelijkende.

?

Flores videre háud mihi contigit.

y

Ik en hebbe hare bloemen nietgefien.

Pulpa früítus exficcati mollis > gufili adUfingens 5 colore ex luteo virefeens cortice tenuiore obducitur.

Het gedroogde fnerg der vrugten isfagt *
tfamentrekkendi van couleur uyt dengeelegroen, en van een dünne ßhelle omvan«

Figura appoíltá ad vivum expreffa * integram arbufculam , perpetua fronde virentem, & multò calore indigentem* ut
&fru£tum, cum omnibus fuis partibusrepraefentat.

De bygevoegde figure na het leven gemaakt zijnde > verbeeld het geheele boomtje*> met de vrugten
alle fijne deelem
het behout de biaderen des winters , foo
dathet altoos groen fiaau

?

OB

(i*0
OBSERVATIONES.
Infc&aillalata, plana, ßctandem inpulverem farinaceum abeuntia , nomine Pediculorum Aurantiorum
Belgico idiomate nota, Sc herbas, arborefque plurimum
yexancia, hifce arbufculis copiose innafcuntur.

uiANTEKßNINGEN.
Defe boomkens werden bjfonder geplaagt van die platte"
en breede beeskens^ diemen in '/ Neerdttyts Oranje-Lujfen
heet, en eyndeling in een ptflver vernietigt
werden,
krtijden en boomen
van niet alleen defe , maar ootyndere
fier gevexeert
worden.

GAP.
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C A P .
CERASUS
FRUCTU

J A M A I C E N SIS
TETRAPYRENO.

LXXV.
KERSEBOOM
JÍET

VAN

VI ERSTE
V

JAMAICA
E NIG

E

RÜGTEN.

D

Rbufcula ifìhxc, femine enata, excrevit nobis ad duorum pedum altitudincm , caudice duro , cortice grifeo
te&o, in varios ramos brachiato.

A

It Boomtje , uit zaad voortgehmen
zijnde, is by ons nu geworden twee
voeten hoogi hard van flamme , omvan-*
gen van een grauwe fihorjfe, en in verfcheyde takken verdeeld*

Rami obfequiofi foliis veftiti ad intervalla ex adverfo binis , Clematidis D a phnoidis fimilibusjlaevibus, oblongo-rotundis , rigidiufculis , mucronatis , breviffimis pedicellis ramulis appenfis
nervo
utraque parte maxime confpicuò , prxditis , fupernò naturata viriditate nitentibus, inferno autem dilutiore, fapore fat u o , nonnihil glutinofo, imbutis.

Deß takken fijn tay en buygzaam > be«
kleet met bladeren, dewelke tweeaantwe
over malkanderen wat van den anderen
flaan die van de Vincoorde of Maagdepalm gelijkende, effen en glad, langachtig-rond, fli/'fachtig , puntig met körte
voetjens aan de takxkens vereenigt,
en
begaaft met een zenue, dewelke aan beyde de kanten der bladeren feer fichtbaar
is: van boven ßjn defelve donker en blinkend-groen, van onderen in tegendeel ligtgroeth fmaakloos, en wat flijmerig van
fmake.

y

y

OBSERVATIONES.
Fru&um hujus arbufculas, vix edulem 8c au ft eroacidumi eile, experti fumus.
Crefcic ubertim in ínfula Barbados, d i ó h , indeque
femina in Belgium funt tranfvecta : Eft 6c Indigena
ínfulas Curacao, indeque in Surinamam modo demi*
gravit.

AANTEKENINGEN:
De wmgt van dit gewas hebben ivy bevonden fuer en
ffamen-trekliend
van (maakj, ooi^, nanlijkx eetbaar te zjjti.
Het waft evervloedig veel op ''t Eyland Barbados,
waar
van dam het z^aat in Holland overgevoert is: Het heeft ook^
CuraJJmw tot des jelfi natuurtijke groei-plaats, en van daar
is 'f ook in Suriname gekomen.

A aaa

CAP.

C
AZADIRACHTA

INDICA

RAMOSIS MINORIBUS,

A

P.

FOLIIS
FLORE

A L B O , S U B C ^ R U L E O PURPURASCENTE

MAJORE.

LXXVL
INDIAANSCHE AZADIRACI!, MET
J^LEENE
G E TAKT E BLADEREN, EN UIT DEN WITTE
BLAUW-P E E RSVE RWIGE
GROOTE BLOEMEK
1

Breyn. Trod. 2 .

I

N juftx magnitudinis arborem excrevit
ifthxc in Horto Noftro i cujus locus natalis eft Zeylona, unde feminibus ad nos
transmits, tellurique noftrx coriiraiffis,
nobis natx arbufculx aliquot.
Radice alitur longè latèque per folurn
difpersà, numerofis fibris capillata.
, Caudex cortice fufcò, rami autem virefcente teguntur.
Folia ad inftar Fraxini ampia , rarnofa, ex multis foliolis, fibi mutuò ad coflam refpondentibus, impari tamen Temper alam claudente, adversà parte obfcurius virefcentibus, aversà autem dilutiore virore prxditis , compofita, profonde
ferrata, angufta, fescunciam longa, mucronata.

Flores odorati, tetrapetali, autpentapetali in ramulorum extremis, nec non è
foliorum alis enafcentcs, plures congregatim proveniunt, communi Se longiori pediculo fuffulti : finguli autem pedicellis
brevioribus adnati, coloris funt ex albido
cxrulei , purpura permixti : E x horum
medio ftylus emergit tubulofus purpureus,
oblongus.

Fruccus viridi teguntur cuticulà, funtque offei, angulofl, oblongo-rotundi, oliv a minori fimiles, colore grifeo , quorum

|
// gewas is in onfen Hof tot een ma*
t:\J tig hoog Boomt]e gegroeit, het welke Zeylon tot des felfs natuurlijke groeiplaatfeheeft, van w aaronsdeZadenovergeßuurt £ijn , dewelkc gefayt zijnde > verfcheide Boomtjens voortgebragt hebben.
Het is verfien van een zafelige wortel,
die wijt en breetdoor V Aardriß verfpreit
word. .
De flamme werd omvangen van een
roflfe, de takken in tegendeelvan een groeneßhorjfe.
De bladeren zijn breet en getakt, gelijk die van de EJfeboom, ieder der felver
beflaande uit veele kleene bladerkens, dewelke al te [amen twee aantwee over maU
handeren ftaan, uitgenomen het laatfte,
V welk altoos eenjaam en ongepaart blijftien
fijn defe particuliere kleene bladerkens[mal,
fpits toelopende , gefchaart , anderhalve
duym lang, van boven donker , van onderen ligt-groen.
De bloemen komen veel byeen te voorfchijn > aangenaam van renk > vierbladerig,
00k wel uyt vijf bladeren beflaande , defelve komen te voorßhijn uyt de tOppen der
fleelen, als mede uyt de oxelen der bladeren , flennende alte/amen op een lange
fleeh. hier particulier bloemtje ruft op een
kort fleeltje, zijnde uit den witte blauwagtig metpurpur vermengt: uyt des felfs
binnenfle doet [ig een holle peerfche, langagtige bloemflijl op.
De vrugten werden omvangen met een
groen b ekle et fei, en zijn defe fleenig, hoekig langwerpig-rond en kleene olijf ge?

P

Bbbb

fin-

finguli quaterna utplurimum femina oblonga, nigra, continent,

OBS ERV A T I O N E S ,
Q u i è medio florum , è quiñis petalis, extrorfum
fionnihil reflexis, compofitorum, emergìt tubulus, in
fui extremo dirimitur in fedecim, o&odecim , imo v i inti lacinias minutiffimas, trepani in modum : fub quius laciniis è tubuli extremo interiore decem ftaminula
brevia luteola, oriuntur.
Stylus autem craflìufculus, è tubi fundo emergiti
fruótus rudimento innititur.

lijkende^ en grauw-couleurig , tvaar van
yder mee fi vier /angwerpige en fwarte zaden komt te onthoiulen.
IA ANTE

MENINGE

N.

5

Het uj/terjle van í bujs^en, 't welkjijt het midden van
dit vijf-bladerig , en bnytemyaarts omgebogen bloemtje te
voorfchijn komt, is in 1 7 , 1 8 , ja ookjwel 20 feer kleene gefchaarde verdeeltheden (lacinias) verdecida opde wijfe van
een trepannm (trepaan of been-boor :) uyt de bìnnenfie füper*
ficie , even onder de gefeyde gefchaarde verdeeldheden, komen
iogeelagtige bloem-draden te voorfchijn.
De bloemfiijl is dikagtig, en neemt Jtjn oor[pronk^ uyt d&
grondvanhet buyshen enjíeuntop hetbeginfel desvmgts.
%

\
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C A P .
THEREBINTHUS

AMERICANA

LXXVII.
VEEL-BLAD1GE

P O L Y P H YLLA.

THYN-BOOM

'

VAN

AMERICA.

Par. Bat. Proci.

I

THEREBEN-

N arborcam cxcrefclt proceritatem radice exiguà , caudice molli, modicè
craflo, corticc albicante prandi t o , quo lassò 3 humorem pinguem & vifcidum fundit :
Parte fnperiore in frequente^ diipergitur
ramos ) quos folia veftiunt alternatim pofka & pennata ex feptenis novenifve fòliolis uni coftx prxlongx adnatis , fibique invicem oppofitis longitudine unciarum trium, latitudine autem unius > congeda , & brevioribus pediculis virefcentibus fulta , ultimo & impari alani terminante.

T T \ / ¿ gemas heeft een Me ene wort el i en
X~J groeit toteen bequameBoom> tarnelijk dik, en Jagt van flam, omvangen van
een witagtige fchorffe * dewelke gequetfl
zijnde ) een witte en taije vogtigheyt van
fig geeft; Boven aan verdéela /ig defelve
in veele, breet uyt verfpreyde, vederwi/.
ß (Pennata) ongepaarde bladeren waar
van ieder geComponeert is uyt feven of ne*
gen kkendere bladeren , aan fier lange,
en gerne ene ribbens vafl fittende^ dewelke
twee aantwee over elkander geplaaflzijn*
de van feer horte voetjens ver fien zijn,
het laafle en uyterfie alleen blijft onge-*
paart.

Hsec folia tempore hyemali decidua,
adversà faturà, aveisà vero pallidiore viriditate funt pnedita , margine nonnihil
ferrata , nervo per longitudinem excurrente, infcripta , fapore fubacido , aromatico, permixto.

Defi bladeren vallen des winters af,
en fijn aromatic van fmaak , met eenige
fuurigheid vermengt, welkers couleur van
boven hoog , van onderen bleek-groen is,
door defelve loopt een zenue na de lengte
van de bladeren > en fijn aan de kanten
gefihaart.

Floribus ac fructibus nunquam à me vifis: plura addere fuperfedebo, donecnotitiam perfe&iorem acquifivero.

Wat verder s ontrend dit gewas te con*
fidereren flaut, Jal ik re/erveren, tat dat
nadere ken'iffe gekregen falhebben , van
des felfs bloemen en vrugten > dewelke ik
tot noch toe noyt gefienhebbe.

Calore quidem indiget in educatione

In de voortteelinge defes moetmen obC ccc
muí-

y

7

y

(i5o)
multo, parct- tarnen irriganda.

fernere» \ dat men daar toe Viel warmte van noden heeft , ahmede Jpaarßme
b'evogtinge.

Natales fuos Curaflavi* debet America;
bfife.

VGwgtf
m

a
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m oimerka op het EylandCu.

C A P .
VIBURNUM AMERIO A N U M , URT I C A F O L l i S , LAMII O D O R E , FLORIBUS MINIATIS.
C A M A R A TINGA. Tifinis*

I

"y Atriam agnofcit Americani ceìeDrerti,

cujus femina, è Curacao tranfmiffa, accepta referimus Nobiliflìmo ac Stfenuiffimo Viro, D°. D°. Siirìoni à Beaumortd,
Nobiliffimorurh, & Potentiffimorum Dora.
Ord. Hollandix & Wefìvrifix Secretano
Digniffimo: Quibus terra commiffis, nobis natx funt diverfae arbufculx, quarum
radices comperi ligneas , albicantes, multis fibris capillatas.
Caudex tripedalis altitudinis, pollicem
craffus, cortice cinereo obdu&us * fuperficie inacquali, angulofus.
Rami juniores quadranguli, pilori,

LXXVIII.
lÀMERICAANSCHÉ
VtORNÈ , MET
BLABRANDENDE
NETELEN
DEREN, DOOVÈ
NETELEN
REUK, EN JliENI-VERWIGÈ
,
BLO
EMEN.

D

lt gewas heeft tot ßjn Vaderland hei
vermaarde America: Wyhebben des
felfs zaden gehregen van den Wel-Ed. Hr.
Mr. Simon van Beaumont, Secretaris van
de Ed. Gr. .Mögende Heeren Staten van
Hollanden Weft-Vriefländ, aan,Wie deßhe
uyt Curäcäo toegefinden waren : uyt defe
hebben wy verfiheyde boomtjens voortgeteeld * en bevonden dat hare wortelen wit,
houtachtig enmetveelefibren of fazelingcn
befit waren.
Des felfs flamme is drie voeten hoog op
gefchoten, een duym dik zijnde, defihorjfe
is ongelijk van oppervlakte , hoekig^ en
grauw vancouleur.
De finge takjens ßjn vierkantig en hayrig.

De bladeren flaan twee aan twee over
den anderen , van gedaante en renk
die van de doove Netelen gelykende^
rouw, breei aän haar begin , en puntig
aan haar eynde, met een fagte wolligheid
befit, ook ßjn dejelve aan de zijden gefihaart.
De bloemen komen uyt de oxelen der
E foliorum alis, ut & è caulium fafltgiis, flores emergunt, pediculis longio- bladeren, als mede uyt de tOppen der takxribus fulti, umbellatim difpofiti, mono- kens voort $ ßeunende op lange voetjens
petali , in quatuor lacinias divifi , odoris en ßjn kroontJens of wayerswijs (umbellahaud ingrati, coloris primo lutei, poflea titn) gerangeert $ defilve ßjn een biaderig,
in ß^fnippetingen ge/heden, niet onaangeaurantii, tandem rubicundi.
naam van reuk, eerfl geel*> daar na orange-verwig*, en ten laaße root van couleur.
Hier nafoo volgen langwerpig-ronde, en
Hifce defluxis, fuccedunt fru&us teJwarte vrugtjens, waarin een witpitje geretes 3 pulii, nucleo albo prediti.
legen is.
Het bloeit in defimermaanden,
en des
Floret Menfibus «ftivis, autumnali vefelfs vrugten werden in den Herfß rijp.
ro tempore fru&um perficit.

Folia bina ac bina ex adverfo polita,
forma & odore Lamii aemula , rugofa,
ad exortum lata, in progredii latiora fa*
S a , tandem in mucronem abeunt, lanugine
hirfuta , ferrata.

f
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OBSERVATIONES.
Quos producit flores baec planta, haud vulgaris eleganase fpecimen prae íefe ferunt, in eadem enim umbella flores lutei, albicantes, 6c incarnati, in alus miniati colorís.
Caudex in ramos bicompofitos, ex adveríb fitos difpefeitur, & hi in minores, quadrangulares, virefeentes, hirfutie, imo fpinulis curtís 6c rarioribus obfiti.
Folia, ordine decufl'ato prodeuntia, brevioribus pe*
diculis duris innituntur.
Flores tubiformes, 6c monopetali difformes, quorum orx in quatuor lacinias latas, 6c inaequales divifx ; quarum duse lacérales minoresexiílunt, infima maxima 6c magis producía.
Cálices, infimam Se exiguam florum particulam re*
cipientes, íuppoíitam habent ligulam herbaceam, anguítam , acuminatam , quse, flore excuílb, remanet,
Stylus brevis, albidus, è fructus rudimento emicans,
capitulo n i v e o , lucido, praeditus, fimul cum ítarainibus in florum tubo oceultatur, nec fenfum noílrum
una incurrunt, nifi flores acicular cuípide fecundum
longitudinem aperiantur.
Stamina brevia, luteolo apice capitata, duo paria è
tubi iateribus oriuntur, quorum unum alteri fuppofi*
tum,
Pediculi umbellam fuftinentes funt bicompofiti, ex
adverfo fiti, hirfutieque obducìi.
Fruéfcus five Bacca? maturit$tem adeptas ,pauco fucco
dulci predir», unicum,femen continent.

AANTEK

ENINGEN

De bloemen* dewelkt van dit gewas voortgebragt werden , en ßjn geenßnts van de gertngfle, wa»t in een en >t
felve kroontje vintmen geele, witagtige, en incarnate, tn an*
dere meni-verwige bloemen.
De flamme werd in gepaarde, en divers over den anderen
flaande takten verdeeld, en defe wederom in kleendere , en
Vierkante takxkens, dewelke groen, rnygagtig^ ja met körte
doorentjens befet zjjn.
De bladeren kruys-wijs voortkomende, flennen op körte
fievige fleeltjens.
De bloemenßjn eenbladerig en buyswi/s, welkers randen
in vier brede, en ongelyke fnippelwgen verdeeld zjjn, waav
van de twee op zyflaande fnippelmgen de kleenflezjjn, d?onderfle degrootfle, en langfle.
De bloem^kelkjens, dewelke het onderfle en een k[een ge.
deelte des bloems bevatten , hebben ender haar een groen,
fmal fcherptoelopend tongsken, twel^
fchoon de bloem af
komt te vallen, overblijft.
De blqem-flifl is kort, wit, ßjn oorfpronk^ uyt het begin des
vmgts nemende, defelve is verßen van een fneeu-wit, blinkend
hooftje, en wert te gelijk^ met de bloem-draden in hol der
bloemen verborgen, Joo datmen defelve niet tn'tgeßgten krijgt
voor datmen de bloem met een fpeld na de lengte komt te ope*
nen.
De bloem-draden ßjn kort, met een geeUgtig hooftjen verßen , en twee paar in getale , voortkomende uyt de zjjdevan?
*tbuyßgdecl des bloems, waar vand/eene onderden anderen
is geplaafl,
De fleelen, die de bloemen onderfleunen ßjn gepaart,
dwers over den anderen geplaafl, en met eenige ruygigheyt
befet.
De vrugten of beßen ri/p geworden zynde ßjn met %veyni^
fiet fap begaafty en een&adig.
9
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C A P .
MESPILUS* A M E R I C A N A LAURIFOLIA , GLABRA , F R U C T U
RUBRO MUCILAGINOSO,
CALABURA RUBRA FOLIIS
LAURINIS.
Paracl. Bat, Prod,

LXXIX
tAMERICAANSCHË
<ÂPPËL-ÊOOM
MET GLADDE
LAURIER-BLADEREN, EN ROO DÉ SLYMERIGE
VRUGTEN.

A Rbof eft in America procera fatis >
Jt is een Boomt dewelke in America
J[JL&
patula , ramorum opacitate in
*vry hoog waß 3 en fig in breet uytgeVenice lafciva > Pyro fimilis.
Jette takken verfpreyt, gelijk als een Pe+
re-boom.
In Horto Medico Amftelodamenfi aliIn den <Amßerdämfihen Jliedictjn-Bof
quot ante annos femine enutrita, in tripe- is defehe voor eenige jaren uytZaad opgedalem altitudincm excrevit, caudice durö, qüeeh tijnde, drie voeien hoog opgefcho*
digitum craffo > cortice fufco, ami&a.
ien, en is des felfs flamme een vinger dik *
hart van hont * en met een bruyne fihorjß
omvangen.
Folia glabra <> fplendentia > Lailrinis fylDe Haderen ßjn glad > blinkend * die
veftribus non diffimilia, margine xquali* van de Wilde Laurier niet ongelijk^ effen
oblonga, quorum pleraque mucronata, aan hare kanten, langwerpig, tvaar van
alia autem mucrone deftituta, parte fu- de meefle voor puntig zijn
ßjnmige
pina atrovirentia ? prona vero laetiore vi* tegendeel rond » van boven donker*
rore prxdita, e craffis, alternatim pofi- -groen j van onderen bly-groen , [tuende
tis, pediculis ramis inhaerefcunt*
eenjaam aan de takken > en dat op dikke
voetjens.
In Hypocauftis vitreis per aliquot anHoeivel wy dit gewas eenige jaren in
nos confer vat a, nondum floruit*
glafekajjen bewaart hebben, jfoo en heefi
het tot nu toe geen bloemen voortgebragt.
i

O S S E R V A T I O NES.
Ramum hujus arbufculíE floridum in America reficcatum poffidemus, qui faftigiatur in flores è calyce
tripartito, non raro quoque in quatuor lacinias divifo,
emergentes, nec non longè latèque fefe difpergenr.es,
quorum pediculus communis in varios difpefcitur pe'dicellos, hique in minores, flores immediate fuílinentes, pentapetalos, colore dilute oeruleo.

Petala adbafin anguria, extremolata \ forma &: magnitudine Leucoji luteo flore, quorum in meditullio
ftylus apiculatus, poli petalorum cafum fuperftes, fta*ninula inter multa ludit, capitulis quoque ditata.

LAANTEJ^ENINGEN.
Pah dit Boom-gewas hebhen wy ein tat^ , met veete
bloemen befet zjjnde , die in America gedroogt is : 1>eji
bloemen beßtten de töppe -van de ta^, en komenuyt een bloemkelk^ voert, die in drie , ook^ wel in vier deelen is gefcheyden: defelve verfpreyden haar wijt en breet uyt , hebbende
een gemeene bloem-fleel, dießg in veele kleene, en defe wederom in nog kleendere bloem-ßeeltjens komen te verdeelen,
aan welkers laafie de bloemen immiddeh vafi ßtten,
dewelke
vijfbladerig zjjn, ligt-blauw van couleur.
De bloem-bladeren ß)n fmal aan haar grond, en breedaan
haar nyteynde, van groote en gedaante die van
degeelefieenviolieren gelijkende, uyt welkers midden een getopt ofgehooft
bloe^nßtjltje te vcorfchijn komt,
welk^ de bloem-bladeren afgevallen of verwelkt zjjnde , na blijft , en rontom befet is
met bloem-draden , die van gelijken met hooftjem verßen

E e e6

Flo-

Floribus praeteritis fuccedunt fru&us, pulpa molli,
mucilaginosá, rubra, confiantes, femina quaterna ílmul juncia continentes, quae colorís fuíciCicerismajoris figuram exhibent, & disjuncla, triangula apparent
& oblonga.
Pulpam hanc Caribani indígena; fugendo abfumunt,
licet faporis non admodum grati.
In Curacao, fubfequenti permixta fatis frequens.

1s[a het vergaan der bloemen, foo doen haar de vrugte^
op, beßaande ttit eenfagt, ßijmerig, en root merg, ontboudende ieder vrttgt in fig vier am een gevoegde z.aden, de.
%velke bruin couleurig z.ijnde, de figurc van ein groote cicer
vertonen, en van een gefcbeide ujnde, werden jy bevonden
dnekantig en langwerptg te wefen.
Het merg defer vmgten nuttigen de Qtribanen al fuigen.
de, hoewel het [ehe foo geheel aangenaam niet en is.
Bit gewas groeit, nevent de volgende, rt/keiij^ in Ctt*
YACM,
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M E S PI L U S A M E R I C A N A
VEL

ALNI

tAMERICAANSCHE
BOOM MET

C O R Y L I FOLIIS, F R U C T U

J4ESPËL
HASELAARS

OF ELSE-BOOMS BLADE-

MUCAGINOSO ALBO. .

REN, EN WITTE SLYC ALABUR A

A L B A .

MERIGE VRUGTEN.

Tar. Bat. Prod.

I Ediocris ftaturae arbor eft hxc A mericana, & precedenti -cognata
fru&uum enim pulpa, qux in blfce coloris albidi , admodum etiam mmzigmofa
eft? ab Indis quoque cxpetita , ab Eeropxis vero (quod etiam de rubro intellecìom v o l o ) utplurimùm negle&a, ob faporc m minus grattini & confpeäurn naufeabundum > utpotè minibus compreffa
muci in modum, in fi lamenta duflilis, linde nomen qnoddam obfccenum apud Beigas Curacaovienfes ortum.

Eß KÂmerkaanfihe Boom is van muU
de Im aüge fiature > en met de voor*
eenflagtig , want het merg de fer
vrugtin wit-couleurig zijnde ^ ts feer jïij*
meng j, en van de Indianen ook feer be*
geert, maar van de Europianen (V geen
ook te verflaan is van die met een root
merg begaaft zijn) meerendeels
verfmaad
wegens des felfs fmaak, die
en veragt,
haar met feer aangenaam ÎS ; ook ßjndefe
vrugten walglijk in V aanfien , als men
die met de banden wat komt te dfukken,
waar doorjy dan in ßijmerige draden haar
komen te verhreyden , en van de Hollanders > aie haar in Curaçao ophouden, met
een oneerlijke namegenoemt
werden.

Foliis à precedente diferepat , qux
in hac la ti ora , rugofiora , ad margines
aliquomodo ondulata Se crenata , Alni
vel Coryli foliis quodammodo coraparanda , fed magis mucronata , nervo confpicuo per foliorum medium difeurrente , & minores alios ad latera emittente,
donati.

Dit gewas is ten opfigte van des felfs
bladeren van de voorgaande
onderfcheyden j die van defe plante ßjn breder rouer ?
aan de kanten op en nedergaande ? engefhaart ; defelve kunnen eenigzints vergeleken werden met die van de Hafelaar
of Elfe-boom, hoewelfe fcherper aan haar
uytcynde zijn ; en loopt door het midden
der felver een Jigtbare zenue waar uyt
ook andere voortkomen , die haar na de
zijden verfpreyden.
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Ramulorum faftigia occupant flores, pediculis longis & late expanfis innixi , è
«alveolo quadripartito émergentes, pen-

Het uyterfle der takxkens befitten wijt
uytverbreyde bloemen , op lange voetjens,
defelve komen voort uyt bloem-kelkxkens
Ffff

tape-

tapetali, praeccdentis floribus fatis conformes, fed coloris albi, ftaminibus apiculatis ditati. -

die in vier deelen [ipi ge/pouiven *; en ftjn
defe bloemen vijfbladerig , de voorgaande geltjkende , maar ivit van couleur^ en
verjien van bloem-draden, diemetkleene
hooftjens begaaft zijn.
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RHUS VIRGINIANUM VIRGINlAANSE
F O U I S MYRTI.

SMAK

&MET <¡¡MTRTUS
BLADEREN.

Nter alias plantas tariores, donavit
nos quoque hác arbufculá Reverendifíimus & Nob. D . Henricus Compton^
Epifcopus
Londinenfis , Botanicorum
Dux & Princeps, nomine Rhois Virgifiiarih

I

O

Procera non eft haec planta, in frufli*
cem excrefcens; ciii radix tenuis, fibrifque capillata ; Caudex hand craflus,
cortice viridi te&us> parte fuperiore in
ramos brachiatur, quibus folia certis in*
tervallis binatim pofita adnafcuntur , fatura viriditate perfüfa, craifiola, forma
Myrti Itálicas fimilia, ad oras minutiífimis crenis nonnihil ferrata, in mucronem
abeuntia, guftu exficeante > non fine omni
adftriftione,

Dit gewas en homi tot geen grootû
hoogte > groeiende alleen tot een matelijke
heeßer : het heeft een dünne wortel, die
van vefelen verfien is, waar uyt een dun
flammeken te voorfchijn komt, behleed met
een groene fchorffe > en is van boven in
iakken verdeeld, dewelke met gepaarde ,
en op een fekere dißantie wat van den
anderen fiaande bladeren verfien * de*
welke donker^groen , en dikaghtig zijn ,
die van de Italiaanfche JMyrtus met qua*
Üjk gelijkende > aan de zijden feer weynig
gefchaart , fcherp-toelopend , droogagtig
en tfamentrekkend van finaak.

Ad foliorum exortum pediculus pfodit longus , craffiufculufque , cui flofculus innititur fingularis, non raro quoque bini, eodem pediculo innati, inodori , calore ex fubluteo virefcente,
mbedine permixto , prsefertim parte
poftica, pentapetali , è quorum medio
umbo quidam exfurgit, in cujus ambi-

Nder andere rate gewaßen is uni
ook dit Boomtje> met de name van
Virginiaanfche Smak vereert geworden >
van den feer waardigen , en Edele Heer
Henricus Compton * Bijjchop tot Londen *
die een feer groot kender der gewajfen is.

Het bloemfieeltjen, V Welk dik en lang
is, doet fig op uyt de oxelen der bladè^
ren i waar Van ieder een j ook wel tweé
bloemkens onderfieunt i defelve fijn reukloos i van couleur geel-groen met eenige ro*
digheyt vermengt * voornamentlijk van agteren ; defe bloemkens fijn vijfblade- „
rigy uyt welkers midden een fchiltje te

tu quinqué exigua pun&a prominula extant, ftaminum loco,

voorfchijn komt > inwiens omtrekvijfronde uytpuilendeftiptjesgevonden worden ,
isplaats van bloemdraden.
Het bloeit indeJVlaand van Juny.

Floret Menfe Junio,

•

•
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JASMINUM

AZORICUM

LIATUM, FLORE

TRIFOALBO

DRIE-BL ADERIGE
<AZORISCHE
JASMYN,
MET WITTE
EN
STERK-RIEKENDE
BLOEMEN.
S

ODORATISSIMO.

¥* T Oc Jafminum peregrínum , perpej L J L t u a frondevirens, radiceconftatalba, mulris fibris capillata.
Caudex articulatus, cortice grifeo int e ä u s , in varios difpefcitur ramulos tenues , longos, & molles.
Folia in geniculis terna è communi pediculo longo prodeuntia, ac è lata bafi
in mucronem definentia, obfeuro virore
ni ten t , Jafmini Indici flavi odoratiíTimi
Fcrrarii latiora, iis tarnen rotunditate ac
rigiditate cedentia.
>

Flores è viminum cimis^ prodeuntes,
pediculis longis fulti, colorís flint candidi, odoris fuaviffimi, pentapetali ut &
tetrapetali, qui integri decidunt : Horum pétala vulgaris Jafmini petalis funt
productora & latiora, inter qua; pronunci ílyli capitulum.

Floret Menfe Angufto, fru&us vero
nuncjuam videre mi hi contigit.
Soboles eft infularum Azores di&arum,
indeque adveSam primus poffedi : Solem
auramque calidiorem amat, folumque
irriguum.
OBSERVATIONES.
Anno reparatse falutis M D C XCIII menfe Decembri, Jafminum hoc rariffimum, fru&u onuftum,offendimus in exculciffimo 6c exoticarum plantarum ditiflìmo Horto Beaumontiano, qui oblongo-rotundus
& viridis, Lauri Baccis magnitudine non cedens, antequam maturitatem fucrat adeptus, decidit.
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Eß vreemde foorte 'van Jafinyn ,
ftaat altoos groen , en komt uyt een
witte zazelrijke wortel voort.
De ßamme in leden verdeeld, en met:
een grauwefchorffe omvangen zijnde, wert
in verfcheyde dünne, lange , en zagte takken verdeeld.
De bladeren homen drie by een uit de
knietjens voort , fleunende op een lang en
gerne en voetjen, dejelve fijn breet aanhaar
grond, en lopen fcherp toe , van couleur
donker-groen, blinkend , breeder als die
van de Indiaanfihe geele welriekende fafi
mtjn van Ferrarius, edog met fio rond
nog ook foo ftijf.
De bloemen , uyt het opperfle der rijskens of takxkens voortkomende > fijn
gloeijend-wit van couleur, rußende op lange voetjens j ook fijnfe vijfbladerig , ook
wel vierbladerig-feer lieflijk van reiik\ defelve vergaande vallen niet fiukwijs, maargeheelaf; hare bloem-blaäerenfijnlanger en
breeder, als die van de gemeene Jajmijn,
tuffchen dewelke het hooftje des bloem-flijls
uytfieekt.
Het bloeyt wel in tAugufto , maar de
vrugten hebik noyt gefien.
Het is afkomftig uyt de Vlaamfche Eilanden , van waar ik het aldereerft gekregen heb; en vereyft tot des felfs voortteelinge heetefonne > en vogtige aarde.
y
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GEN.

Defe feer rare fafinin hebben wj in *t faar 1695, in de
maand van December , vol vrugten gevonden, tn den feer
rijken, en welgeoeffende Beaumontfchen Hof: defe vrugten
waren langiverpig-rond , groen en in groote die van de
Lattrier-befien geenßnts wirkende en fijn eyndeling afgevallen, voor datfe ten vollen rüp würden.
9
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Flores pro foli fertílitatc plures¡ pauciorefve protrud i t , i n communi pedículo non raro feptenos invenimus,
quorum duo 8c duo ex adverfo uni fingulari pedículo
infident \ hi non omnes fimul 8c eodem tempore panduntur, íuntque monopetali, è gracili tubo in quinqué
profundas lacinias , culmum latas, repandas, acuminatas, diviíi : Hifce floribus fubcft calix exilis, denticulatus, pediculjs uncialibus nixus.

Ápices bini, longiufculi, lutei, fulcati , breviflimis
ac nc vix quidem confpicuis ftaminibus fulti , lateribus imi tubuli anne&untur, in quoitaoccultantur , u t
v i f u m , maxima e x parte, fugiant, nifi aciculae cuípide apcriatur tubulofa floris pars.

Stylus albidus, l o n g u s , è tubo florum prominulus,
capitulo o b l o n g o , dilutè yireícente, pracditus eft.

0)
7^a de vmgtbaarbejd dei aardrijks brengt dìt gewas meer
of min bloemenvoort ; wy hebbender meermaals feven op ceti
gemene fieel vinden ßtten, waar van äatter twee aan twee
dwers over elkander op een enheld fleeltjen faten ; defe, tiiet
alle te gelijkjt ** °p
vd open^gaande , ßjn eenbladerig,
en in vijf diepe, een firo brede , omgeßage , puntige [nippeItngen (lacinise) gefiieden, en kamen defe fnippelingen uyteen,
enge en fchrale buyßg deel des bloems, waar onder de bloemkelk^ die kleen en getant (denticulatus) is, gevonden werd
te ßtten op een fleeltjen, >twell^een dnym langis.
De bloem-draden ßjn twee in gelale, en fio kleen datmen
defelve beßwaarlijk^fien kan ; defißjn verßen van twe langagtigegeele, geveurde, hooftjem (apices) > defe bloem-draden
nemen haar oorftronk^uyt de zjjdenvan^tonderfie
vm^tbayßg gedeelte des bloems, waar in jy foodanig verborgen leggen,
datfi voor'tgrootfiegedeelte
niet geßen kennen werden, ten
Jy menmeteen fpeldhet buyßge deel na de lengte openmaakt.
De bloem-ßijl is wit, lang, een weynigsken uythet buy^
ßg deel uytflehende, en begaaßt met een kleen , lan£iycrpig
Ugtrgroen hooftjen.
e e n e
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LXXXIIL
INDIAANS

ÜOORNAGHTIG

LIC

IUM-GEJLYKENDE

HEESTER,

MET

TALM-

BLADEREN.

Uamvis non fatis convcniant Au^thores, qux pianta; Lycio accenfendx, vix tarnen dubitanduni, quin ifl>
hxc Lycii fpecies fit, calculumapponente Breynio , ut pater ex èjus denominatione fupra dieta.

Oewel de Kruyd-befihrijvers niet 0ver een en komen, in het aanwijfen wat voor Planten onder het Lycium
gerekend moeten werden : fio iffer nogh~
tarn naulijhx aan te Pwijfeien, of dit gewas behoort onder V felve; tgeen de Heer
Breyne 00k toeßaats blijkende fulkx uyt de
bovenflaande benaaminge , van hem ingevoerd zijnde.

Haec nobis femine peregrè delato , prodiìt caudice recìo , qui lignò durò conftans , in tripedalem proceritatem jam adolevit, fub climate noftro librò atro-cinereò & fpinulis obduótus ; Parte fuperiore
in plurimos undique diffunditur ramos
tenues, fpinulis acutis, tenuibus, alterno
ordine , acquali quòdam intervallò circumpofitis arma cos, ad quorum exortum , foliola oblonga, fupinà parte faturè viridia ,
& nitentia prona ex glauco cinerea, Lycii
Syriaci buxi foliis anguftiflìmis fimilia,
molliora tamen & latiora, nitentia, nonnihil mucronata , fingula , bina , terna,
imo quina pluraque fimul juncra , cohxrentia, fapore amariufculo adftringente.

Dit gewas uyt vreemd zaad voortgehomen zijnde, heeft een regte hart-houtige flamme, en is nu drie. voeten hoogh
opgefchooten, met een donker-grauwe bafl
omvangen zijnde; boven aan werd deßlve in veele dünne takken verdeeld , en is
befet met dünne en fcherpe doorntjens, dewelke eenfaam rontorn de takken en flamme ftaan; aan defe haargrond komen langwerpige en eenighflnts puntige bladerkens
te voorßhijn, dewelke van boven bruyngroen en blinkend, vau onder en ligt-grauwgroen zijnde, die van V Lycium Syriacum
met fier finalle Palm-bladeren niet qualijk
en gelijken , hoewelßy fagter en breeder
zijn \ defe bladerkens ftaan fomtijds eenfaam , 00k wel twee, drie, ja vijfby een,
bitter en ffamen-trekhend van ßnaak.
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Nul-

C-i
Nullos ha&enus flores, multò minus
fru&usnobis protulit,

Tot nu toe en heeft het hier gcen bloemen veel minder vrugten voortgebragt.

Rariffima & à nemine ha&enus defcripta hxc pianta , perpetua fronde viret,
calore multò, & cultura exa&iffimà indigens.

Het flaat a/toos groen, en is nog van
niemand anders befchreven ; tot dejjelft
onderhondinge werd een exaffe oeffeninge-,
en veel wärmte vereyfl.
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"On foliim caudex, verum etiam rami juniores fpinis armantur, quae inter
frondes emergunt.

Foliis eft inordinate pofitis, Pyracanthge
in totum bemulis , pediculis brevioribus
fultis, longitudine duas uncias fuperantib u s , unci am fere latis, ad exortum anguftis , mucronatis, paululum crenatis,
craffis, rigidis, hilariorc viriditate praedit i s , in cxortu non raro colons fufci, fàpore amaro, cum aliquali adftriótionc.
Perpetua fronde virens arbufcula ifthxc
in hybernaculo confervari potefl , frigoris
modicè patiens.
Originis eft Capitis Bonx Spei inde fernen nobis tranfmifllim , nomine fupracitato.
Quantumvis ex aliis hau feri m , plantain
effe bacciferam , huic denominationi nil
addere volui, donee flores aut fructus in
confpe£tum venerint.

OBSEPvVATIONES.
TripedalisSc altiorhic frutex ramofus radice fundatur
lignea, multa viminaemittente, obfequiofa, (prarfertim
júniora) colorís herbacei, fpinis horrenda rigidis & C acutis, quarum nonnulla aliis longiores folioiie exiítunt.

| ^\E ßamme van dit gewas en is niet
JLJ alleen met doornen, die tuffchen het
loof voortkomen , gewapent , tnaar ook
felfs de jongetakxkens.
De bladeren flaanfonder ordre op horte
voetjens, dejelvefijn by na een duym breet
en in /engte twee duymen overtreffende,
ßnal aan haar grond, fpits toelopende, een
weynigsken gefihaart , dik , ßijf -> b/ygroen van verwe, hoewel rosagtig in haar
eerße voortkomen, bitter vanßnaak, met
eenige ffamentrekkinge,
en in tgeheel die
van de Pyracantha gelijkende.
Dit Boomt] e altoos groen flaande, hau
de koude tarne lijk wel verdragen; weshalven het in een Oranje-huys des winters geconferveert hau werden.
De geboorte plaats is de Caap de Goede
Hoop, van ixiaar ons de zaden toegefonäen
zijn, met de bovengemelde benaminge.
Hoewelik uyt andere verflaan hebbe, dat
het een bejie-dragend gewas is, foo en hebbe ik egter tot defe benaminge niets willen
toedoen, voor dat my de bloemen zijn voorgekomen.
y
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KEENING

Dit flmykig gewas , drie en meer voeten hoog groeiende ,
heeft een houtagtige wortel, wadr uyt veele fcheuten voortkomen , dewelke in 't eerfl groen en redelijk^tay z.i/n, verßen
van harde en fcherpßekende doornen, waar van fommige met
bladerkens befet z.yn, voornamelijkjiiegene
dewelkemlangte d'andere homen te overtreffen,
De bloemßeeltjens, uyt de oxelen der bladeren voortkomende, fijn dun , fievig, en een of anderhalf duym lang , dewelke intwee gefpouwen zjjtide, meer andere en kkendere fleeltjens voortbrengen, waar op veele by een fiaande witte , vijfbladerige bloemtjemgevonden worden,
welkersbloem-bladeren langwerpig, fmal, en in '/ eerße plat z.ijn, matr daarna
bujgsn fy haar buytenwaarts cm.
Tder bloemtje, uyt een vijfbladerig kelkjc voortkomende ,
is verßen van vijf witte bloemdraden, met gcele topjes aan
haar uyteynden.
}

Florum pediculi alis foliorum exeunt , tenues, firm i , unciam aut fefeunciam longi , qui bifurcan alios
breviores producunt pedicellos, flores fuítinentes pentapetalos, numerofos, albicantes,quibus cxpaníis,petala oblonga , anguítaque apparent , primó quidem
plana, r e d a , poítea vero extrorsüm reflexa.
Staminibus gaudent quiñis, albidis , apicibus luteis
capitatis, ut6c cálice in quinqué lacinias divifo.

EN.

K kk k

0*4)
E fioriim medio u m b o e m i c a t , Pipcris nigri per medium difle&i fere m a g n i t u d i n e , dilutèvirefcens,cafeoli
inftar compreflus , è cujus medio flilus n i v e u s , brev i s , tenuis, extremòtripartitusemergit.
Flores fimul cum fuis pedicellis facillimè à majori &
communi pediculo decidunt : florentem invenimus hanc
arbufculam Menfibus i^ugufto ,Sept. &: Ofrob.
F l o r i b u s e m a r c i d i s , fuccedunt vafcula feminalia tumida , (non vero baccae) o b l o n g a , craffiola, angulofa, primo viridia, permaturitatem r u b e n t i a , i n q u a t u o r c a r i nas dehifcentia , quarum duae tantum c a r i n a fibi invicem oppofitae, feptò intermediò g a u d e n t , i n u n a q u a q u e
carina feptò non gaudente, unicum invenimus femen oh*
longo-rotundum.

Vjt des bloems midden homt een ligt-groene Jchiltwijfe verhevcntheid voort, in groóte met een doorgeßiede Peper-koorn by
na overeenkomende,
op de wijfe van een tngedmkle keeje ¡ uyt
het middelpunt vertoont ßg een kort , jheeu-wit
, en dun
fiijltje,
wiens uyterfle in drien is gefpouwen.
Defe bloemen in Augufio,
September en ookwelin
OElober
te voorfchijn körnende,
vallen met hart ßee/tjens fier ligt van
de gemeene en groóte fieel af.
NA de bloemen en volgen geen beßen> maar
langwerpige,
dil^e,
opgeblafe, hoekige faathuyskéns,
dewelke m't eerße
groen
en rijpgeworden
z.ijnde, rood zjjn j defe fpouwen haar
in vierh¿elwijfe
(carinatas) verdeehngen
, waar van datier
iwee , tegens den anderen overfiaande,
nade lengte door een
tuffchenkomendfcheytfel
in tween verdeeld worden , waar in
wy geen z.aden hebben gevonden,
maar de twe andere hadden
yder een langwerpig-rond
zaatje in haar,
y
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RASCENTIBUS.

Cat. Horti

LXXXV.
MOORELANDS
OLMS-WYS
BOOMTfE > MET
GEVLEUGELDE TAKJKENS,
EN WEERSCHE
BLOEMEN.

Beaumont.

si } J < j
f¿¡ ¿ poeten hoge heeßet\
* J L bekked met een grattw-groene baß\
van boven wert defelve in verfcheyde dunne takxkens verdéela, welkers bekleedfel
fosagtig is, hier en daarmet k le ene doom*
tjens gewapend.
De bladeren ßjn ligt-groen > flaande onordentlijk , fomtijds twee aan twee tegen
over den änderen gefchikt , fomtijds eenfiiam, en dat op horte voetjens : defeßjn
een ook wel anderhalf dtiym lang , een
duym breet, rond aan haar begin j aan
de iijden gefihaart, van gedaante die van
de kleene fmalbladige Olm-boom gelijk, en
opdrogendvan fmaak.
Flores dilute rubei, inodori, pediculis
/De b kernen op körte voetjens ß aan de i
brevibus infidentes, ononispetalisoblon- ßjn ligt-rood, fonder reuk, en beißaan uyt
gis, ad exortum anguftis, extremo rotunagt langwerpige bloem-bladeren , die aan
datis conftant, muí cisque itami nibus luteohaar uyterße röndtoelopen? ook ßjn feverrubicundis , capitatis , ih oblongiufculo fien van veel opgehoopte bloem- draden (fta& tereti ftylo fafciculatim nafeentibns, Se
m i n a ) voorikomende uyt een lang-rond
umbilicum occupantibus, donantur.
bloeni-flijltje ( ftilus) aan haar uyteyndeii
verfien van kleene geel-roode topjes (api-

R u t e x e f t d u u m triumve pedum pfoccritate , corticc cinereo-viridi amictus , parteque fuperiore in varios, tennes,
ramulòs di viius , quorum cutis fubfufci
colons , fp irmi is exiguis hie & illic armata.
Folia curtis pedicellis folta-, ac nullo
ordine , nunc bina & bina, nunc alrernatim polita proveniunt, uncialis autfefcuilei al is longitudinis, unius vero latitudinis,
ad exortum rotunda , margine crenata, forma Ulmi minoris , folio anguftó, fcabrò
fimilia , dilute vi ridia, fapore exficcante.

se e n t w e e

0

r

e

ces.j
Floribus prxteritis, fuccedunt vafcula
feminalia in terna aut quaterna loculamenta anguloia partita, fuperiore parte aliquoufque disjunäa, Sc in angulos elata,
uno quoque fernen unicum continente;

Na de blöemen doen haar de zaadhuyskens op) in drie, ookwelvierhoekige cellekens verdeeld zijnde; defe ßjn van boven
een weynig van den anderen gefcheyden,
en ßeken hoekwijs uyt, waar van yder een
zaatje befit.

Floruit in viridario noftro A ° . M D C xc.
Menfe Augufto.
An hxc eadem fit > de qua nientionenì
fecit Clar. Prof. Hermannus in Farad. Bat.

In onfen Hof he eft het Anno i6<po^ in dé

Prod, nomine Uhm facie arbor Curaßavica,
a (firmare baud poffum : Poffidemus autem
ìllam ex liberalitateNob.ac Stren.Viri D . D .
Simonis à Beaumont, qui nobis earn trans-

MaandvanJlugtifto gebloeyt.
Of dit Boomtje^tßlve isj waar van de
Heer Profeffor Hermans gewag maakt in
ßjn Par. Bat, Prod, met de name van LI mi
facie arbor Curaffavica , dat is , Olmswyfe Curaffaufche Boom, en derf ik nict

verfekeren:

V is ons toegefonden door den

L111

mifit

f

166)

mifit, nomine ? UImi facie arbufailœ JEthiopicœ, ramußs alatk ßoribus purpurafientihus*
}

OBSER

Ed. en geflrengcn Heer Secretaris Simon
van Beaumond, met benaminge van LJlmi
facie arbufcula iEthiopica, ramulis alatis,
floribus purpurafcentibus, datis^ Moorelands Olms-wys Boomtje , met gevleu*.
gelde takxkens, en pccrfchc bloemen,

4 A NTE K E N1NG E N.

VATIONES.

An ifthsec planta in astate tenelín fpinis faerit armati?,
minime aufi llimus affirmare , in adolelccnte autem iis
prorfusdeftitui, autopfia affirmat.
Flores decapetali, pediculis innituntur unciaìibus ex
rubeo-virefeentibus.
H o r u m pétala duplici quali ordine difpoiìta , quorum quina exteriora calicem mentientia , longiora &
cannata, facie externa ex viridi purpuraicentia, interna vero purpurea : Interiora Se breviora autem quina
pétala utrinque purpuras decorem induunt : unguibus
petalorum intcriorum praepofita; íunt quinar, craflàr,
curtseque appendiees foliáceas.
Stylus ex umbilico emicat dilutiore viriditate perfufus, cujusapex ílamina numerofa, confería, purpuraicentia , longitudine inaequalia exièrit, apicibus croceis
capitata.
Pediculi flores fuftinentes non ex alis foliorum, verum ex oppofita parte ortum ducunt.
Folta manfu mucaginem remittunt«

Of dit gewas nog joug z.ijnde, met doorntjens is befet ge~
weefi) en dervenwy met ver (eher en t is altoos feiger dat äefelve , oudergeworden z.ynde, geen doorns heeft.
Debloemen zyn gemeenlijkjtenbladig
(decapetali) en werden onderfteunt van voetjens, die een duym breet lang zMn,
van couleur root-groen.
De bloem-bladeren (petala) ßju in çen dub beide ordre gerangeert, waar van de vijf buytenße het bloem-kelkje reprefemerende,
langer als de volgend.e, en wat uytgeholt zun, van
bttyten uyt dengroene pmpuragtig:
Devrjf bmnenße enkortße
bloem-bladeren zun van buyten , foowel als van binnen purpurverwig,
boven welker s nagelîjens (ungues) viff dikagtige, enkort-bladenge aongroeyfelkensgevonden
werden.
De bloem-fiijl uyt des bloems navel voortkpmende, is ligt
groen, wiens opperfie veele byeengehoopte bloem^-draden uytgeeft, deivelke iniengte van den anderen verfchillende^purverßen.
puragtig zjn, en met Sajfraan-verwigetopjens
Defieeltjens,
waar op de bloemen ßaan,
en komen niet
voort uyt deoxelen derbladeren^ maar tegens over defihe.
De bladeren gekauwt zynde, geven eenfiijtn van haar.
9
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FÌEMINÌE

B E L G I O
FOLIIS.

LXXXVL
NIEUW-NEDERLANDS
HOUT, MET

KENS

I

Nter varia, telluri àmecommifTa,femina, qux è N o v o Belgio confecutus fum,
ex miniere Reverendiffimi, Do&iffimique
Viri D . Henrici Selyns, ibidem Verbi Divini Miniftri, germinavit femen hujus piantai qux quarto à fatione anno luxuriavit,
floruit, nec non ad frugem perdufta eft.
?

Radicc alitur lignofa : caudex minimum
digitum craflus , rarioribus brachiarur ramis, quorum ramulorum extimorum cortex
dìlutè rubefeit.
Folia inordinata , pediculis hxrent rufis * fcmiuncialibus & brevioribus , tres
uncias longa fesqui unciam lata , extremo in acumen produca, margine crenata , dilutè virefcentia Corni feminae fimilia > aft minora.
5

3

Flores plures fimul umbella fere modo
jun&i, extremis ramulis inhaerent, albicantes, pufilli , inodori , pentapetali, è
quorum umbilico fìylus promine t.
Hifce fatifecntibus, fuccedunt fruflus
trianguli, coloris fpadicei, parvi, inquibus femina tria, maturitatem exeunte aefìate acquirentia.
Quantumvis fub climate noftro duriore
fatis patiens fit cultura:, attamen hyemali
tempore in hybernaculo convenienti locanda , ubi perpetua fronde haud viret,
exeunte enim affiate decidunt folia, quas
renovantur infequente vere.
Non

male

convenit haec pianta cum

Evonymo jfujubinìs foliis Garolinienfi, fruéiu parvo fere umbellato. Plukenetii Phyt.
p. i . T a b . 28. attamen hanc eandem effe,

PAPEN-

CORNOELfä-WVFBLAUEREN

Mdet verßheyde Nieuw-Nedetland*
f (che zaden, die ik gekregen hebbe van
den Eerwaardigen en feer geleerden Reer
Henricus Selijns, Bedienaar des Godlijken
Woorts aldaar, ishet zaad van dit gewas
opgekomen, V welk in V vierdejaar na des*«
felfs zaijinge , weelderig en vigoureus gebloeit, en 00k vrugten voortgebragt heeft.
Des felfs ivortel is houtagtig: de flamme, eenpinkdik zijnde, wert in weynige
takken verdeelt, welkers fchorffe hgt-root
is.
De Maderenftaanfonder ordre op rojfe
voetjens, zijnde een halve duym lang, 00k
wel wat kort er; defelveßjn drie duym breet
lang , anderhalf breet, puntig , aan de
zijden gefchaart, bleek-groen van verwe>
van maakfel die van de Cornoelje wijfken
gelijk, maar in alle deelen kleender.
De bloemen komen voort uythet opperße
der takxkens, en dat veel by een, eenigßnts kroontjens-wijs; defelve zijn wit
kleen, reukloos, vijfbiaderig uyt welkers
navel ofmidden de bloem-flijl uitpuilt.
Defe bloemen werden gevolgt van driehoekige, kleene Caflanie-couleurige vrugtjens, waar in drie zaden onthouden werden, die in V uitgaan desfomers rijp komen
te werden.
Hoewel ditgewas onder ons climaat wel
aarden wil, fbo is V evenwely dat het des
winters in een bequame Orangerie bewaart
moei werden, alwaar het desfelfs bladeren
laat vallen, die dan in V voorjaar of Lente
weder uitßhieten.
Dit gewas en komt niet qualijk overeen
met dat gene > V welk de Reer Plukenet m
ßjne Phyt.p. 1. Tab.iS.genoemt heeft, Caroy

5

leins Papenhout met Jujube-bladeren, en
M mmm
non

anfim affirmare, propterca quodfloa b foliorum
cmerJunt, noftriautemè ciraiscauliculocmerguuv»
'

ÏEÎAtoi*
n n n

%am

kleenc byna kroontjcns-wijfc vragtcn;
e^lenderveúnm
Ге^еп,
dathet'tfeheis,
omdatdebloemkensvan
'tPapenbout van Plukenet mt de oxekn
der Haderen harén aytgang hebben, en
de Щеп dey takxkem.

vorher

CAP-

C A P .
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F O L I O , CAPSULIS
TER

ELEGAN-

BULLATIS.

LXXXVII.
TAPEN-HO
UT VAN
VIRGINW
MET ^4 ALB E SIE-BL
ADEREN,
EN CIERLYKE
OPGEBLASE

ZAATHUrSKENS.

B

Anc Arbufculam > qux facile Hortis
noftris affuefcit, nomine Ribejìi-folis Vwgìriian<£, acccptam refero Nobiliiìimo V i r o , D ° . Henrico Compton > Epifco*
po Londinenfi meritiflìmo , Botanologo
fummo.
Hanc in Morto Medico aliquot annis aluimus, floruitque Anno reparatx falntis
M D C xc i exeunte Menfe Majo , fruirtifque confpeximus Menfe ìnfequente Junio.
Radice eft lignosa, repente & fibrosa >
è qua numerofos emittit cauliculos ligneos,
teretes, parum craffos , amaneantes, bicubitales, aut etiam proceriores, corticc
cinereo obduflos : Rami júniores, nonnihil angulares, hilariviriditateperíufi, aliquali rubedìne permixti.
i-

Folia hyeme decidua , longis, pediculis
ful ta, incondita finuata, angulofa, profundé ferrata, Ribefii foliis haud diffimilia, adversa parte hilariore virore priedita , aversà vero dilutius virentia, fapore
fubamaro , cum aliquali adiìri&ione.
5

Rami fafìigiantur in flores> umbellatim
difpoiìtos, quos fuftincnt pedicelli longiores & tenuiores : flores pentapetali, albicantes, rubidine non omninò carentes.

Stamina nivea , apicibus purpureis ditata , ftvlum circumitant.
Singulis floribus praeteritis , perficiuntur vafcula feminalia quaterna aut quina,
bullata, parte inferiore conjun&a , cu (pidata , perianthiis tetraphyllis infidentia.

It Boomt je , V Welk in onfe Hoven
wel groeienen bloeien wif isonstoe*
gefinden met de name van Virginiaanfche
plante met Aalbefie-bladeren, en dat van

den Wel-Ed. Eerwaardigen Heer Henrik
Compton, BiJJchop tot Londen, groot lief*
hebber der gew äffen.
Wyhebben het eenige agter een votgendd
jaren in onfe Jtäedicijn^tuyn gequeekt, en
heeft gebloeyt in V *faar 1 6 9 1 , in V uytgaan van jMay, waar na in Junio de vritgten quamen te volgen.
De wortel is houtagtig vefelrijk, 00k
voortlopend, waar uytveele ronde rijskens
voortkomen, dewelke haar, van een grau*
wefchorffe omvangenzijnde, twe elleboogs
hoogte^ 00k wel hooger nyt d?aarde verhef
fen: De jonge zijd-takjens fijn eenigh/ints
hoekig, bly-groen van verwe, verfeit met
eenige roffigheyt.
De bladerenßaan fonder ordre op lange
voetjens, en Valien des winters af, de [ehe
fijn ingefneden en hoekig, 00h diepgefihaart^
de Aalbefie-bladeren niet ongelijk > blygroen van verwe, aan de onderße zijde ligtter-groen^bitteragtig vanfmaah^ met eenige
ffamentrekkinge verfeit.
Aan het uyterfle der zijde takxkens hörnen de bloemen voort, waijer-wijs (umbel-*
latim) in de ronte gerangeert, en dat op
lange voetjens \ defelve beftaan uyt vijf
bloem-bladeren (petala) wit van verwebet
eenige rodigheyt vermengt.
De bloem-draden (ftamina) zijn fneeuwit, met purpere topjes verften , fiaande
rontom een roodßijltje (ftylus.)
Na dat de bloemen vergaan zijn, volgen
vier 00k wel vijfhoekige bolle, en als opgeblafenJpits-toelopende zaadhuyskens, verften van een kelkje, V welk vierbladig is.
y

Nnnn

Ex

Het is uytäe vrugten ligt af tenemen^
ente befluyten-) dat dit gewasonder tgeßagte van Papenhout (Evonymus) hoort.
De ufu ac viribus altum apud Authores
Wat gebruyk het in de Medicijneheeft^
daar van en vintmen tot nog toe nietsgeClentium.
jchnven.
E x hifce fru&ibus facile eft colligcrc,
lianc plantam Evonyrno cffe accenfendam.

y

O B S E R V A T I O N ES,
Florum pcdiculi unciaies, lirati, e x viridirubcfcen*
tes.
Florcs calicegaudentquinisfoliis conftante.
Quilibct alvcolus capfulas feminalis u n u m , duovc continetfemina, fplendemia, albida, magnitudiqc §c fqrmä feminibus Violarum non admodum dilparia..

AANTEK

ENINGEN

De flcelcn der bloemen ßjn gevettrt, een duym lang, enuyt
den groene rosagtig.
De bloem-kelkenßjn vijfbladerig.
Tder gedeelte van 't z.aadhuysken onthoud inßg eeh ooJ^
ivel twee z.adcn, dewelke wh en blinkend zjjnde, niet quAlijl^
overeenkgmcn met het zaad der Violen, fio weiten opfigte va$
4egroote jlsformCi
9
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G U A J A C Ü M A M E R I - zAMEMCAANS
CANUM L E N T I S C I
FOLIO.

POK-

HO 17 T, <äMET BLADEREN

VAN

DE

sMASTlC-BOOM.

L

Uxuriavit bsec pianta per aliquot annos in HortonoPcro, è femine Americano prognata.
Radice eft lignea , multis fibris capii-*
lata , è qua caudex digitum minimum fere craffus , in bipcdalem proceritatem,
undique ramofus, nuncexcrevit, cortice
grifeo tecius.

.

! P \ / i f gewas,

uyt Amencaans zaadvan
Ä^J ons opgequeekt zijnde , heeft eenige
jaren in onfen Hof weelderig gegroeit.
Het is verßen van een houtaghtige
wortel, die vefelrijk is , uyt dewelke een
ßammeken , nu twee voeten hoog opge»
fchoten, en een vinger dik geworden zijnde, alfints in takjens verdeeld is, omvan*
gen met een grauwe fihorjfe»

Folia alata iitplurimùm ex quatuor foliorum paribus uni cofìx adnatis , fibique
invicem oppofitis , compofita ; funtque
hxc foliorum paria nitentia, oblongo-rotunda, parte fuperiore atroviridia , rigida , Lentifci foliis funilia , fapore adftringente.

De bladeren fijn gevleugelt,
(alata)
meefl uit vier paar bladerkens te jamen
gevoegd, die aan een ßeeltje tegens elkanderen over flaan , en fijn defe van boven
donker-groen, blinkend, langwerpig-rond,
fiijf, die van de jMafiic-boom gelijkende,
en ffamentrekkend van fmaak.

Frigoris impatientiffima, eandem expofcit culturam , quam Guajacum Ceratomas folio, confervandaque in hypocaufto
vitreo.

Het en kan geen koude verdragen, weshalven het in een glafe-kajfe gefleld en
gecultiveert dient te werden, op de wijfe van
'1 Pokhout met bladeren van St. Jans-broot
(Ceratonia.)
7
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(
OBSERVATIONEN
Fruéhis Evonymi ad inftar utplurimùm quadranguli, pcdicellis uncialibus innixi , in quibus quatuor iemina oblonga 6c nonnihil rotunda, ab una parte prominula colore fufco , intus medulla albicante praedita.
9

l

V-)
<A ANTEILEN

IN

GEN.

De vrugten gelijken niet qualijk^die van *t Tapenhout ,defelve fijn meefi vierhoekig , flaande op fleeltjens , die een
duym lang zjjh , waar in vier langwerpig-ronde zjiden gehuysvefi zjjn, dewelke aan eene hant wat uitfleeken, zjnde bmjn van couleur, van hinnen rpet een wit merg Verden
s
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ARBOR B R A S I L I A N A
L A U R E I
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F O L I I S

LXXXIX
BRASILIAAÑSCHE

BOOM,

REUKJLOOSE LAURIE

INODORIS.

MYR

MET

RIG E

TE-BLxs4DEREN.

Rafilia alit hanc plantain , uhde in
Horturn noftrüm transferri curavit
Illuftriiilmus &NobiliiTimus D. Jeronimus
Nunis d*Acoita> Regis Lufitanici legatus,
Cujus munificentiä hanc* & multas alias
poffidemus plantas.

E natuurlijkegroei-plaats defesBoöM
is Brafil-i van waar defelve in onfen
Hof gekomen is , door den uoorluchtigett
en Edelen Heer Jeronimm Nunh d tAcoßa^
Refident van den Körting van Portugaali
dewelke ons defe <> en veel andere planten
mildelifk medevedeeU heeft.

Radice eft lignea, fibris numerofis donata.

Des/elfs wort el is houtagiig,
rijL

Caudex cortice grifeo , rugofo^ amiflus, diametro fefcunciali in arbufculae altitudinem excrefcens , in varios dirimitur
ramos, quorum extremitates tenuiffimae,

De flamme met ten grause , ro'uwé
fchorjje .omvangen zijnde i is anderhalvé
duym diameters dik, en tot een booms hoogte wajfende > werd defelve in verfcheydé
takken verdéela * welkers uiterfle iakjem
Jeer dun zijn.

Foliis parurh aiit nihil odora * conträriis inter fe pediculis breviffimis, autnullis fulta , ramis adherent bina ac bina,
cordiformia, duas uncias longa > unam lata , glabra, nitentia, atro-viridia in primo exortu pauxillo purpura permixta*

De lladeren hellen weynig of geeñ
renk, en twé aan twe over elkanderflaande y heghten fy haar aan de takken met
lijfter korie voetjens ? defehe fijn hartswijs twe duym breet lang > en duym breet ?
glat i Hinkend, donker-groen van ver we,
en in haar eerfle voorikomen met een w einig
purpur vermengt*

Frigoris nbn actrnodum patiefis, rhultdque humore indigens, perpetuo viret, verum nunquam floruit fub climate noftro.
An hxc planta fit Myrtus Zeylanica oddvatiffima Baccis niveis monococis, P> Hermanni, affirmare haud poffum , fru&ibus
a me nunquam vifis.

Öfdit gewas, V welk alióos groen faat¡
en niet feer wel de koude verdragen kan *
V felve is, V geen de Heer Vrofejfor Hermans feer wel-riekende Zeylontíche Myrtus , met witte en eeniadige Beíien, noemt *
talks enkanik niet verfekeren, dewijletk
de vrugten noit ge fien helle.

?

OBSERVATIONEN
Cum Myrto Ceylanica odoratiffima * à Ciar. fíermañno in Cat, Hort.Lugd. Bat. p ä g . ^ ß c 436 delineata,

{

y

tnzazeh

AAÑTEKENINGEJSr.
1)efi Boom oordeelen w] met de Ceylonfche feer wel-rie*
kende fJfyCjrtns, van de Heer Profeßor Hermans , m ßjn

Pppp

&

(i74)
Sc quam accuratiflimc defcripta J minime confundendam cenfemus hanc arborem , magna foliorum difFcrqntiä inter illas cxiftente , qusc enim in hac arborc
cordiformia, in illa auguftiora , magis mucfonata , 6c
digitum longa dicuntur.

Hort. Luga. Bat. pag. 4.5 5*. en^6 afgebeelt, en fier tiet befchrfven, geenßnts te moet werden geconfundeert , nadien
datier groote onderfcheid is tnßchen de bladeren , warn die
van defen boom door de Heer Commelin befchreven fjn harts?vys , maar die van d'andere werden gefegt find » fehcrper
toelqpend, en een vivger lang te z.ijth

C AP.

(175)

C
ARBOR BACCIFERA
LUS

MAJORIBUS

À P.

INDICAEOSPLENDEN-

TIBUS, F L O R E

PENTA-

PETALO.

A

Nno M D C L x x x v i . varia ad me
tranfmiffa funt femina, inter fe adeò
confufa, ut difficile fu eri t uniufeujufque
ípeciem feorsim eleftam, colligere : Ea
propter omnia commixta folo convenienti
commifi.
Inter ha?e,hujus quoque arbufcula? femen
progerminavit, fextoque à fatione anno in
altitudinem quadripedalem excrevit: Caudex pollicem craffus, cortice fubnigricante
amiftus.
Folia incondita, pediculis brevioribus
pilofis & ferrugineis, nixa, longitudincm
sequant duarum palmarum , latitudinem
autem unius palma?, extremo mucronata ,
ad oras non crenata , adverfa parte virore
nitentia, aversà autem omnis fplendor &
viroris intentio abeft : prxterea obfita funt
tomento pilofo, pra?fertim in primo o r t u ,
per adolefcentiam vero hirfutiem amittunt
aut deponunt.
Vena? laterales è coftis foliorum oriunda? , non binatim aut conjugating, fed incondito ordine prodeunt.
Coftarum pars adverfa, qua? coelum refpicit, dilute virefeit, fupinavero colore
ferrugineo pra?dita ; idem obfervare eft in
venis lateralibus, è cofta oriundis, ifthaec
hirfuties tamen in fenfus non incurrit, nifi
oculi microfeopio muniantur.
E ramis lateralibus flores oriebantur Anno M D C x c i i Menfe Julio pentapetali,
pediculis brevioribus fulti, luteoli, dilutiore vindicate permixti ; inter horum pétala cufpidata ftylus emergiti è prominentia nitente.

xc

INDIAANSCHE
BE
SIE-DRAGEE
DE BOOM, MET GROOTE BLINKENDE BLADEREN, en VYF~
BLADERIGE
BIOEMEN.

I

iVV faar \6%6 ßjn tny zaden overge*
ftuurt, dewelkefodanig onder een vermengt waren, dat men be/waarlijkyder
fiorte by den anderen konde verjamelen:
derhalve foo heb ikdeßelve, onder een vermengt zijnde, gefayt.
Onder alle defe, is het zaad van dit
boomtje opgekomen, en het fefde jaar na de
zaijinge wierd het vier voeten hoog , een
duym dik, en was des felfs fihorjjeßuart*
agtig.
De bladerenflaan finder ordre, en dat
op körte ruyge en roeßverwige voetjens, defelve ßjn twee hand-breet lang, een palme
breet, puntig , effen van kanten, van bo~
ven groen en blinkend, van onder en in te*
gendeel fonder eenige blinkentheyt, en ligter-groen: daar en boven ßjn defelve met
een hayrige donßgheid befet, voornamentlijk in haar eerße voortkomen , maar out
geworden zijnde, ß verlatenjy hare hayrwijfe dons.
De zijdelijke äderen , dewelke tiyt de
roeßverwige ribbens voortkomen, enftaan
niet tweeaan twee gepaart, maar Jonder
eenige ordre.
De bovenße zijde der ribbens is ligtgroen, maar de onderße in tegendeelroeßverwig ; V welk ookplaatfe heeft in de äderen,de welke uit degeßyde ribbens hären oorJpronl: nemen; defegefeyde dons en kan men
niet in V gefigte krijgen, ten fy datmen hier
toe een vergroot-glas gebruikt.
Uyt de zijde takken quamen de bloemen
in V faar 1692 te voorjehijn, en dat in de
Maant van fuly',deß waren vijfbiaderig,uit
dengeele, met eenigegroenigheid vermengt
flennende op körte voetjens; tuffchen defe
gepunte bloem- bladeren, komt de bloem-ßijl
te voorfchijn, en dat uit een blinkende verheventheid.
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Folia exficcata 8c manicata faporem amaricantem & nonnihil adftringentem,
pauló poft > dulcedinem lingux communicant, fucci Catechu ad excmplum , alliciuntque multum laticis aquofi in ore mafticantis.
O b teneritatem frigns perferre haud pote ft , itaq;ie in repofitoriis vitreis reponenda & confervanda.
OBSERVAT

De hladeren gedroogt en gekauwt zijnde geven eerfl een bittere en eenighfints
t'/amentrekkende fmaak van haar, en een
nveynigsken daar na verändert die bitterheid
in een zoetigheid, gelijk de Catechu, en maken 00k dat door dit kauwen veel vogtigheid
in de montkomt.
Het en kan tegem geen koude, en daarom fio moetmen dejelve in glafe-kajjen fet*
ten enbewaren.
y

<A ANTEK^E

IONES.

NINGEN.

i

Tenues admodüm & obfequiofi funtejus rami ácaudice producti, qui verfusterram inclinantur, pilisbreviífimis ferrugineis ftipati, pr^efertim verius extremum.
Flores exigui ex alis foliorum prodeunt, quiñis petalis conftructi, intusluteis, extus ferrugineis.
Inter pétala quinqué (lamina apicibus albis capitata,
emergunt, quorum unumquodque, á peculiari petalo
oblongo lúteo ceu vagina , íüecinctum, quod, ut vifui
melius conftaret, híc appoíita eíl figura floris, microfeopio viía.

De takten, dewelke van de flamme voortgebragt worden,
ßjn byfonder dun, buygz^aam, en alßnts met körte, roeflverwige hayrtjens befet zjjnde, nejgen jy haar na het aardrijk.
'J)e bloemkens komen uit de oxelen der bladeren voort
welker s vijf bloem-bladeren van binnen geel, en van buyten
roefiverwig van couleur zjjn.
Tüschen de bloem-bladeren doen haar vijf bloem-draden
op met witte hooftjens , omvangen van een byfonder bloemblaatjen, opde wijfe van een feer kleene fchede s het welke,
om beter te kunnen werden geßen, foo is hier eenfiguredoor een
vergroouglas getekent zynde, bj gevoegt.
t
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adiccmagit fibrofàm* qux caudìcem
producit bipedalem, ramofum , corticc virefcente inteftum.
Folia per intervalla alternatim ramisadiiafcuntur , pediculis brevioribus fulta ,
duas circiter uncks longa , imam vero lata, mucronata, pallide viridia, margine
aequalia, tenuia, ta&u mollia , nullo fapore excellente.

XCI.
ÄTHIOPISCHE
HEESTER MET
WRCELEIN-BLADEREN, EN
WITAGTlG-G
ROE NE
BLOEMEN.

D

e itiortel, dewelke een geiahe,
graufchorffige i en twe voet hooge ßani
voortbrengt, is vefelagtig.
De eenfaam ßaande bladeren * op horte
voetjens ßeunende $ groeijen een weynig
van malkandere; de/e/ve fijn twee duym
lang i een breet , Jpits-iöelopende * bleekgroen van verwe , ongejchaart i en effen
van kanten, dun van fubftantie > fagt in
^t aantaflen^ fonder merkelijke finaak.
Flores funt pufilli > fìàminibus aìiquot
De, bloemtjens fijn Jeer kleen * vi)fbiaditati, pentapetali , ex albido virefcenderig i witagtig groen, met eenige bloemtes, qui fenefcentes decidunt, nullo fruSus
draden (ftamina) verrijkt , dewelke verrudimento reliftò > ita ut eos videre mihi
ouderi zijnde, vrugteloos körnen af te Valnunquam contigerit.
ien j foo dai ik der Jeher vrugten noyt ge~
Jen hebbe.
Modicum frigus perferre haud recufat*
Het kan de koude redelijk wel verdragen.
Utrum folanorum generi fìt accenfenda
Of nü dii gewas, V welk ons van de
hxc pianta , ficuti Clar. D , Hermannus
Caap de Goede Hoop toegefinden h, doof
autnmat, haud poffum affirmare, qui fruden Ed, Heer Gouverneur van der Stel,
8:us nunquam confpexi : Africa 'alunina eft
onder V gefiagte van Solanum gerekent
& acceptam referimus Nobil. & Strenuiff.
moet werden, gelijk de Heer Profeßor HerViro D ° . D°. Simoni van der Stel > Pro- mans voorgeeft , Julks en kan ik, die des
tnontorii Bonx Spei Gubernatori Dignif- Jelfs vrugten noyt gefien hebbe > niet ver*
fimo.
Jekeren*
OBSERVATIONES,

A ANTE

Flores ex alis foliorum emicantes prima facie mentiuntur decaperaios, quia calicis lacinisepetalis interpol i t i cum illis htrinfecèconcoloresexiftunt; verùmaccuratiore examine facto , pentapetalos elle flores cum
Nobilifìlmo Authore Joh. Commelino, de ftudio Botanico optimè merito, comperimus, vera enim petala funt
mucronata, plana, calicis autem lacinias obtufas & earinatse, a ver fa parte virefccntes.

KENINGE

N.

1)e bloemen,
uyt de oxelen der bladeren ßruytende,
hörnen
Otts in d'eerße opßag der oogen voor,
als of defelve
tien-bladeng
van't kelkje, tußchen de ware
waren,
omdatde
verdelmgc
bloem-bladeren
mfiaande
, van binnen eencouieurig
zjjn met
de bloem-bladeren:
maar äit naukemig
onderfogt zjjnde,
be"
vinden wy, nevens den Ed. Heer Joh, Commelin
(die tot cpbouw van de kenniße der gewaßen
veel gecontribneert
heb"
bende,
groote eere waardig
ts) dot het vijjbiaderige
bloemtjens
zjjn,
endat de ware bloem-bladeren
ßitstoelopende
vlafcz.ifn
maar de verdeelingen
van't kelkje (Peryanthium ieu calyx)
bevintmen
voorßomp,
en rondagtig,
ook^uitgeholt,
en van
buytengroen
tewefen.
9

E x umbilico ftylus pródit brevirtimus, fubalbidus
mb cujus faftigio quina pullulant ìlamina, ftellatim
difpofita, apicibusque croceis ornata.

4

Het
dgtig,
rewijs

flijltje uyt de navel voortkomende,
is feer kort,
wiu
onder wiens opperße vzjf bloemäraden
(ilamina) ßcr~
haar opdoen,
verßen van f §raan-verwige
topjes.
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(HS)
F n c t c r diéba (lamina & alia trcdccim , quindecim,
plura, pauciorave vifuntur breviflìma , pctalis incumbentia , & ex iis quoque prodeuntia.
—
Foliaalternatim pofita faporis funt amari.
Per t o t a m f e r e x i h t c m
floret,imòMenfibusSeptcmb r i , O t t o b r i & N o v e m b r i floribus onuftum h u n c f r u ticem invcnimus,

Behdven defe gefeyde bloem-draden, fo« vertonen haar nov
dertien, en ook^ u-el meer of mindere feer horte bloem-dradcn,
dewelke op de wäre bloem-bladeren gelegen z.iffi en daar uyt 00^
voortkomen.
De bladeren eenßatn ßaande, fijn bitter van fmaak^
Dit gewat bloeyt niet alleen^de geheele jomer door , ma*r
wjhebbenhetookjn
de<JtyCaanden van September,
Oüober
en November volvan bloemtjens gevonden.
y
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N E G U N D A M A S . Acofia*
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X mutiere N o b . Sc faepius laudati D .
Simonis v a n d e r S t e l , Gubernatoris
Capitis Bonx Spei merititlimi, hanc poffidemus piantarli, quae jam in altitudinem
tripedalem afcendit, è radice lignosà > fibrata, intus albidà, cortice fu fco amiaà.

At wy defe plante in onfin Hof ht*
komen hehben , motten wy den Wel*
Ed. Heer van der Stet, Gouverneur op de
Саар de Goede Hoop , dank weten, die ons
defe heovergeftuurt heeft zijnde nu drie
voeten hoog opgefchoten , en dat uyt een
wort et dewelke houtagtig, zazelrijk^ van
binnen wit , en met eenbruyne fchorffe от*
vangen is.
De flamme met een bruyne ßhorjfe bekleet zijnde, werd boven aan in iakken
verdeeld, waar aan drie ffamengevoegde
Haderen fit ten $ en dat op lange voetjens^
van defe drie bladeren zjnder twee dwers
over jnalkanderengefiten, tüjjchen dewelkehet derde engrootfte geplaaft word: defe
bladeren ßjn langwerpig , /mal, puntig ,
met weinige tandekens gefchaart, boven op
donker-groen, en blinkend , van onderen
ligt groen, eenighßnts aromatic en ffamentrekkend van finaak.
Noytßjn my de Ыоетещ nog ook de vrugten voorgekomen, maar voorfo veeUP Au
theuren van den Hort. Jttal.getuigen , foo
ßjn de bloemen, op körte voetjens fteunen-*
de, twe aan twe, kruyswijs over den anderen gevoegt, purpur-blauw , vijfblade*
rig, waar van een bloem-bladregt opftaat,
en dat heims-wi/'s: tußehen defe bloem-bla^
ren komen de bloem-draden te voorfchijn,
dewelke me de purpur-blauw van couleur
zijn, verfien van jw arte topjens of hooftj ens >
na de bloemen volgen de Befien , voor V
grootße gedeelte van hare kelkjens omvangen zijnde.
IIet waft overvloedig veel in verfcheide
plaatfen van Indien: en kan onder ons cli~
maat redelijk wel aarden, ahmen bet maar
1

Caudex cortice fufco te&us, parte fupetiore in laterales ramos difpefcitur , qui
foliis ornantur tricompofitis , pediculis
longioribus innixis , • quorum bina ex adverfo fita , tnter q u x t e r t i u m , impar & ma)us eminet : funt autem hxc folia longiufcula, angufta , anterius cufpidata , raris
crenis ferrata-, adversà parte faturè viridia , nitentia, aversà vero dilute virefcentia, gufìu nonnihil aromatico, cum adfìri£tione.
Neque fìores, neque fru&us confpexì,
Se quatenus Horti Malabarici Authoresautumant, innituntur flores pediculis brevioribus binatim , aut bini ac bini in ordine decuffatim exfurgunt -, purpureo-cxrulei, pentapetali, quorum unum petalum
furre&um, inftar galeae : Inter hxc petala
fiamma prodeunt purpureo-caerulea, apicibus inftru&a : floribus fuccedunt B a c c x ,
maxima parte calyci infidentes.

Crefck libertini in multis India? locis :
Tub climate nofìro coeleftibus injuriis fatis
patiens, modo à brumx injuriis prefer-

S s ss

vetur5

(i8o)
vetur, & tempore hybernali in convenienti hybernaculocollocetur.
Magni effe ufus per univerfam Tndiam,
íeítantur Authores Horti Malabarici.

OBSERVATIONES.

komtte hewaren y voorgure en k ou de winden , en winters in eenbequame Oranjerk
gefet wer à.
Dat dit gewas van eengroot gebruik is
en dat doorgeheel Indien, fulks genügen de
Autheuren van den Hort. ¿Mal.
y
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Hanc plantam aliqualem quidcm habere affimtatem
cum Bem-Nofi, vel cum Negunda mare, prima fronte
viíam, prxfertim floribus ac fruCtibus viduam, fatendum eft : re verb penitius perfpe&á , floribusqueviiis, toto cado illas inter íe differre, luce meridiana clarius conftat: Ben-Nofi enim habet folia, quorum pediculi communes abutraque furculorum parte adgenicuk utplurimüm funt bicompoíiti; haec vero pediculis
gaudet inordinate 8c utplurimüm fingulatim , é ramis
prodeuntibus: Bem-Nofi flores nullum quoque cominerciumhabentcum hifce: Illi namque iunt monopetali in quinas lacinias dirempti, 6c quafi campani-formes,
hujus plantae flores funt pentapetali; differunt quoque
florum colore ut & f r u é h 4 , ita utClar. Hermanni, &
poft eum CI. Plukenetii denominationes nobis magis
arrideant, quorum primus hanc á Nobil. Commelino
propofitam, denominavit Sumach five Rhux Africanum
trifoliatum foliis íerratis, alter autem Rhus Africanum
trifoliatum majus , foliis fubtus argentéis, acutis, &
margine incifis.

Dat défiplante met d?eerfie of flag der oogen wel eenige gerne en( chap fihijnt te hebben met de Bem-1S(ofi , voomammiUjk^
folanghfi fonder bloem en vrugtenftaat,
moetmen bekennen;
maar nader onderfogt, cndebloemengefien z^ijnde, is het finneklaar, datfe van malender en fier veel ver (chilien : want de
Bem-Nofi heeft bladeren welkers gemeene fieeltjens uyt bey de
de z.ijdenvan de ta^jens, gepaart te voorjchzjn lernen j défi
in tegendeel, hebben fieeltjens, de welke finder ordre, en mec fi
eenfaam, uyt de takten haren oorfironk^nemen s de bloemen
van Bem-Nofi en hebben ook^geen gemecnfchap met die van
défi plante ; wantfiyzjjn eenbladerig, in vijffmppelingen gefneden, en gelijk^als k/okjens-wiffe s dievan défi en fi plante
ßjn vijf biaderig , ooh^ en komenÇe in couleur met malkandere
niet overeen , ookjiiet wegens de wagten : fioo dat die benaminge defies gewas beter en ons aangenamer is , dewelke de
Heer Profefibr Hermans, en na hem de Heer Blukenet gegeven hebben, waar van d'eerfie , dit gewas , van d?Edele
Heer Commelin voorgeflelt, gebeten heeft, gefihaarde dnebladerige Caapfche Smak^ den andere noemt het groote Afriçaanjche Smak^, met pftntig, aande kanten gejneden, van
onderenfilverig en driebladerig lof.

Circa folia hujus arbufculae obfervavimus,quódhaud
conftanter tria reperiantur folia communí pedículo fult a , non raro enim invenimus quaterna, imó quina, Viticis modo dífpofíta. Vide fis fig. afterifco notatam.

Ontrend de bladeren van dit boomt je, hebben wy geobfer' veert, datmsn niet altoos drie byeen gevoegde bladeren aan
een gemeen fleeltjen i/intßtten,
maarook^wel vier, ja vkf
9

gelijk in die van de Kuysboom ( Agnus caftus feu Vitex; Zia
de fig.met eenfierretje

aangewefin.
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N E G U N D A F O E M I N A . Acoflae.
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Odem pariter tempore hxC mihi quoque ex Africa transmiffa , cujus varice extant fpecies, riempe foliis glabris,
pilofis, ferratis > margine squali > anguIiis) ut & latís,

Ifthxc radice nititurlignosa, fibrisplürimis prxdità: Caudex nunctripedalis(irt
Horto Medico) ramos protrudit, non admodùm obfequiofos fed frágiles > foliis
tricompofitis amiäos , ad exortum anguín
fubrotundis glabris , parte adversa
atro & fplendente virore prxditis, aversà
autem dilute virefeentibus > ñeque omni
fplendore pri vis , pediculis communibus
üncialibus & longioribüs innitentibus > fapore adñringente.
Flores nunquam vidi, ñeque etiam frü¿his.
Frigus, & aeris injurias modicè ferens,
hyeme confervatur in hybernaculo vulgare

OBSERVATIONES.
N o n magis Negundse fceminx denominado íluic
competir, quámNegundae maris planta prsecedenti.
NeutramNegundameílbconílititj pofiquam ramum
floículisonuftum
benigne nobis conceffit Nobiliffimusj
atque Amphffimüs D . Huydekoper, E q u e s , Toparcha
in Maarfeveen * Neerdijk & c . Confuí & Senator Urbis
Amftelodamenfis, ac Director Societatis Indine Orientalis & c .
R h o i s , íéu Sumach fpeciem efle, flofeuli » fruétufq u e , fatis fuperque arguunt: flofeuli enim funt pentapetali, pufilli, ex herbáceo lutei , aut pallefcentes,
ftaminibus quiñis breviiTimis » minutiílimis, nudifque

O

P die felve iijdis ons ookdefi plante
uit Africa toegeßnden , tvaar van
datter verfiheyde foorten zijn, namentlijk
met gladde , 00k met hayrige bladeren;
fommige de [er ßjn geßhaart > andere in tegindeel ejfen en ongefchaart, cteene heeft
bteede, d? anderefmalle bladeren.
Deje heeft een houtagtige en zazelrijke
wortelj tegenwoordig in de JMedicijn-tuyn
van Amßerdam drie voeten hoog opgefchoten zijnde, iMens broofe takken bejet zijn
met drie byeen gevoegde bladeren , final
zijnde aanhaar begin, en rondagtig van
maakjel^ glad, van boven donker-groen >
en blinkende, van onderen ligt groen, met
eenige blinkentheid-, f/amentrekkend van
finaak, flaande op gemeene voetjens, die
een vinger lang zijn.
Noyt hebbe ik de bloemen, nog 00k des
felfs vrugien gefien.
Dit gewas kan wel des winters in een
gemeen Winterhuys of Oranjerie bewaart
werden, aangeßen het de koude tamelijk
verdragen kan-.
iA ANTE

^ENINGEN.

t)e benamihge van T^egunda Wijfken , en is niet minder
oneygen aan ditgewas $ als Negunda Manneken aan de voorgaande.
Ddt fy geen van beyde onder t geßagt van Ncgunda behooren , is gebleeken , na dat ons een tak^ , geladen
met bloemen, ter band gefield is , door den Wel-Edelcn
Heer Huydekvper , Ridder, Heer van Maarfeveen,
l^eerdi]^ &c, Btirgermeefter en Raad der St ad Amflerdam
Bewintbebber van de Oofi-Indifche Comp. &c.
,
De bloemen eh vrugten geven ons meer als geno'eg te Ren
nen, dat beyde defe gewajjen onder de Smak^> Sumach) behooren : want de bloemkens ßjn kleen , vijfbladerig , geei»
groen van verwe, verßen van vijf feer körte en kjeene bloem»
T
t
°cu9
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(i8z)
©culis vix ac ne v i x quidem confpicuis , inter pétala mucronata, ac repanda, emicantibus, ornati.
E x horum umbilico umbo emergit, ¿ujus apex in
tres lacinias tenues, reflexas, teretes, ac trigono poíitu inter fe diíhntcs, difpeícitur.
U t genere, fie quoque viribus, convenire cum Su*
mach haud dubitandum ; folia mafticata, acque ac Sumach , linguam afficere obfervavitnobifcumNobiliffimus A u t h o r , & Botanicorum D u x J. Commelinus.

draden, ( diemen fonder vergroot-glafen naulijks ßen k*n)
dewelke haar opdoen tußehen de bujtenwaarts
omgeßaae
kloem-bUd,erke№,
Vyt bet midden of navelhen defer bloemen , komt een
fchiltwijfe verheventheid voort, wiens uyterße ßg in drie
dünne omgeßage rond en langagtige verdeeltheden komt te
fpowwen, dewelke driehoeks'wijs van een wifk£M.
Gelijk^dit gewas onder't geflagt van Smak^ beboort, alfoo
mede en iffer nietaante twijfeien, ofhet komt ook^metdefelve in kragten over een s De bladeren gekauwt zjjnde , verQorfaken ook, een tfamentrekfcinge in de mond , fio wel als
die van de Smakj, 't welk, den Ed. Heer fohannes Commelin
ook^geobferveert faeft,
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Nter arbores exóticas * quibus huñiaN der de uitheemfehe Bornen waar
niffimè Hortum Medicum ditavit Vir
mede den Amßerdamßhen Jldedi*
Nobiliffimus atque Strcnuiflimus D . à cijn-hof door den WelEd. en Geflrengeti
Beaumont, (cujus cura Se íiimptibus cum Heer S. van Beaumont , is verrijkt 'ge*
multis aliis ex America hue etiam adveâis worden, en is defe geenfints van de mintranflata hxc, Infulx Bonaire di£ta, ipcola ) fie dewelke, nevens vele andere gew äffen,
haud infimum locum occupât ifthxc , ab door de be for ginge en onkoflen van den ge
Europxis degentibus ibidem KnippeUboom feyden Heer overgeßuurt is uit het Eyland
audiens.
Bonaire jin America gelegen alwaar fy van
de Hollanders gebeten word Knippel-boom.
nus

7
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Radice fuftinetur ligneâ : Caudex îtl
bipedalem proceritatem jam excrevit in
HortoNoftro, minimum digitum craffus,
parte fuperiore in ramos diremptus , libro
grifeo te&us.

Dit boom-gewas heeft een houtagtige
Worte /, en is desfelfs flamme in onfen Hof
nu twe voeten hoog opgefchoten , een pink
dik geworden zijnde ; van boven verdeeld
fig defelve in takken, en isomvangenmei
een grauwe ßhorjfe.

Folia nullo fervato ordine pediculislongioribus alatis nituntur , duo paria fxpius
eodem pedículo appendentia , Laurinorum fubxmula, teneriora vero & molliora ? magifque mucronata margine nonnihil undulara, non crenata, nutantia , Sc
terram fpe&antia 5 horum nervi fecundum
foliorum longitudinem excurrentes , Sc ex
pedículo originem ducentes, uni lateri propius quam alteri adnafeuntur, exiguos laterales nervulos fundentes, fimilunamque
quafi reprxfentantes.

De bladeren flaan fonder ordre op lange
gevleugekle fleelen ¿ waar van datier dikWils twe paar aan een en defelve fleelvaß
ßtten , zijnde die van de Laurier-boom eenigßutsgelijk^ hoewetfagter^ teerder, en puntiger , aan de zi/den zijnße ook wat op en neder*
gaande, maar geemghßnts gefchaart, ook
nederwaarts na de aarde geboogen ; de
Zernien i die na de lengte der bladeren loo*
pen en uit de bladerfteelen hären oorfpronk
fiemen pafferennietregt door het midden
der bladeren maar hellen]meer na d?eene
als abandere zijde toe, waar uit ook eenige
halfmanig-wiffe aderkens voortkomen, dewelke na de zijden der bladeren aflopen.

7
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Fru&usduplici veftitus tegumento, alteDe vrttgt is van couleur en gedaante
to coriaceo, altero duriore, forma & co* die van de Piflacien gelijk, onderwelk gelore Piftachix fimilis, cujus quoque fpe- flagt wy ook oordelen defelve te behoren,
ciem effe cenfemus, multis autem nume- hoewelfe die in groóte vene komt te over*
ris major s putaminis durioris pars inte- treffen 3 en is dtfe vrugt van twe bekleedV vvv

rioE
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rior albicat, inquo nucleus albus , oleaginofus, pelliculà fufcà aniiäus.

ßls overtrokkèn, nvaar van V eene lederagtig, en '/ andere hard-baßig , en van
binnen ivit is : hier inne is gelegen een witte olyagtige kerne , omvangen van een
caflanie couleurig vliesken.

Perpetua fronde viret, cum cœteris ex
America devenís plantis & in hypocauftis
vitreis affervanda.

Dit boom-gewps ftaat altoos groen , en
moet nevens d?andere tAmericaanfiheplanten in glaje-kaßen bewaart worden.
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C A P .
ARBOR CAMPHORIFERA

JAPÓ-

N I C A , FOLIIS L A U R I N I S , F R U CTU

PARVO,

CALYCE

GLOBOSO,

XCV.
JAPANSCHE
MET

LAURIERIGE

KLEENE

BREVISSIMO.
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Q
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Folia Caffix lignex xmula , exceptis
nervis, qui, perpetuo naturxordine triplices exiftunt in Caffix foliis, per foliorum longitudinem excurrentes, in hifce
verö unicum faltem nervum medium foliorum fecantem, & in mukös minores difperfum, eonfpicere licet : fi verö tres inveniantur nervi in foliis Camphoriferx arboris, quod in junioribus plantx foliis me
obfervaffe memini, id lufui naturx adferibendum: Sunt autem folia pediculis longis, tenuibus ex fufco-fpadiceis , nixa,
alternatim pofita , palmam longa , duos
digitos transverfos lata, margine xquali,

ÉLADEREN,

RONDE
SEER

VRUGTEN,
KO

RTE

KJiLKJENS.

Breyn. Trod. 2.

Uantumvis D . Breynius Cent. 1. ut
^ & Prod. 1. necnon Nicolaus Grim
Mifcel. Cur, Germ. An. 1 1 . hanc defcripferint arborem ; non inconcinnum tarnen
fore exiftimavi, eandem in Horto Medico
Amftel. vigentem, hie quoque reprxfentare.
Hxe arbufcula
quam poflidemus ex
munere Nob. Vir. D . Andrxx Cleyeri, M .
D o ä . & Senatoris in Promontorio Bonx
Spei, & quae anno feptimo fupra millefimum , fexcentefimum & octuagefimum ,
Menfe Septembri, Hortum Medicum ornärecoepit, in hominis proceritatem jam
excrevit.
Radice nititur lignea, Caphuram vehementer redolente.
Caudex qui longe lateque in ramos brachiatur, teres, ereäus, cortice dilute virefcente nitente , amiäus , per adolefcentiam inxqualis, fcaber , & coloris grifei.

CAMFER-BOOM,

Oewe/ de Heer Breyne in ßjne eerße
Cent, en in des [elfs eerße Trod.; als
mede de Heer Nie. Grim in Mifcell. Cur,
Germ. An. 1 1 . defen Boom befchreven hebben ; foo heeft het my nogtans goed gedagt,
defelve , in denJLmßerd. Hof vigoreuslijk
groeiende, hier in te voegen.
Dit Boomt je, nu tot manshoogte gekomen zijnde, is ons toegefonden in V Jaar
1687 de 3faand van September, door
de Heer ^Andreas Cleyer, JMed.Doß. en
Raad op de Caap de Goede Hoop.
m

Het heeft een houtagtige wortel, flerk
fia de Camfer riehende.
De flamme, deweihefig wijt en Ire et in
takken komt teverdeelen, isrond, regtop
gaande, en omvangenmet een ligt-groene,
en blinkende fchorjfe ; maar tôt een hooger
ouderdom gekomen zijnde, werd defelve
rouwj ongelijk^ en grauw van couleur.
De bladeren komen met die van de Caffia Lignea wat overeen , uitgefondert hare
zenuen, dewelke in de bladeren van de
Caffia Lignea perpétuée! drieingetale zijnde , overlangs defelve lopen, in defe onfè
Camfer-boom en wert niet meer als een
zenue gevonden , dewelke door dé lengte
harer bladeren loopt : Indien het in tegendeel komt te gebeuren, dat eenig Camfer
blad gevonden werd met drie na de lengte
loopende zenuen begaaft te zijn , V welk
ik in de jonge en eerfl voortkomende bladeren wel heb geobferveert, foo isfulks 'tgeval, of de fpelinge des natuurs toe te fchrijW www

in

(i8<J)
in utroque cxtrcmo angufta , fupcrnè nitentia, hilariore ex luteo virefcente colore pradita , quae contrita, odorem fpirant validum , Camphorx non diffimilem ,
quo tota quoque eft imbuta pianta.

ven: Defi b lader en flaan eenfaam boven
malkanderen ßeunende op lange, dünne,
rosagtig-bruyne voetjens; defelve zijn een
hand-breet lang, twe vinger en breet, ongefchaart, fpits, foo wel aan haar begin
alseynde^ boven op blinkend , bly~ engeelgroen.van verwe , dewelke, tujfchen de
vinger en gevrevenzijnde, een ßerke Camfer renk van haar geven , met de welle
dengantfehen Boom ook begaaftis.
Quamvis flores nunquam in confpeHoewelde b kernen, nog ook hare befihrijctum , ncque eorum defcriptiones ad meas vinge, my noyt voorgekomen zijn \ foo en
venerint manns, attamen haud dubitandum twijfele ik egter daar niet aan, of defen
exiftimo, quin ob fructus analogiam, ar- Boom moet gefielt werden, onder hetgefiag*
boris Canclliferae & Lauri generi fit ac- te van de Caneelen Laurier-bomen, en dat
cenfenda , cui opinioni quoque fofffaga- omde groote overeenkomfte barer vmgten;
tur D . J a c Breynius in Appendice Centu- van welk gevoelen mede is de Heer fac.
ria? primx fol. i, hifee verbis : ex quibuspa- Breyne in tAppend. Cent, i.fol. i. alwaar
tet, rarißimam banc arborem, (loquitur de hy, fprekende van de Camfer-boom, defe
Camphorifera) quam Dofforis ten Rhyne woorden komt te gebruiken: Waar uit het
ope cognofeendam Europa primus obtuli, blykt, dat defe feer rare Boom , dewelke
ad Glandifeyas , vel ß mavis Bacciferas ik door het toedoen van D . ten Rhynen
Aromaticas (mmlèum in binas partes feftum aan Europa het cerfte bekent heb gemaakt,
continent es, pertinere, & arbori Canelli- onder de Ekel of Aromatijke en harde Befertfj vel Lauh
velutiaffinewiproxitnejm~ fle-dragende Bornen moet gerekent werden , welkers harde en riekende Befien in
gendamejfe.
tween open gaan> en met de Caneel ofte
Laurier-boom een feer groote overeen*
komft heeft.
Perpetua fronde virens, culturam facile
Defen Boom altoos groen ßaande , wil
patitur, fub noftro climate boreali, mo- onder ons climaat wel aarden , indien men
do folo laudabili decen terque irrigato, enu- defelve maargoede aardegeeft, behoorlijk
triatur, & tempore aeftivo, locò ventis ve- bevogtigt, en des fomers niet en fit op een
hementioribus minus perflato,foloque bene windige, maar warme plaatfe : des winilluftratò, hyeme vero in hybernaculó com- ters vereyß fy een bequaam Oranje-huys
modo locetur, in tantum enim à frigore waar in het niet en vriefi^ want deminfie
vorflzoude haar wegnemen^
geluque ofFenditur, ut ilicò pereat.
r
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OBSERVATIONES,
Gaudethsec arbor injuftam proceritatem adolefcens*
cujus ramulumfloridumex India Orientali transmiflüra
poffidetnus, floribus albicantibus hexapetalis, in racemulosexpanfis, laxioribus, biuncialibus, non raro quoque longioribus, ex alis foliorum originem ducentibus ;
fune autem flofculi minutiffimi, quorum finguli pedicéllis brevioribus fuleiuntur , funtque magnitudine &
forma Ziziphas fativi fimiles, horum petala minus mucronata, quorum inter meditullium llamina ludunt nu-»
merofa, brevia, apiculata.

JJNTE

K EN1NG

E N.

Defen Boom, waar van wy een takje, met bloemen verßen, uit Ooß-Indien gekregen hebben , grojt tot een bequamt
Booms hoogtes wiens bloemen wit,, en fisbladerig z.yn, defelve flaan op tweduym lange, ook^ wel längereyle trosjens
dewelke uit de oxelen der bladeren hären oorjpronk^nemen:
defe bloemkens ßjn feer kleen , waar vanyder,
op een kort,
fleeltje ftaande, van groote en maakfel die van de fttjube gelijkjs* maar defelve zijn niet foo puntig van bloem-bladeren i uit het midden der felve komen veele blocm-draden
voorfchijn, aan welkers ujterfle kleene hoeftjemßjn gevoegu

CAP.

f

C A P .
STAPHYLOD ENDRUM A F R I C A N U M SEMPER V I R E N S , FOLIIS
SPLENDENTIBUS.

Cat. Hort. Med. Amß.

XCVI
ALTOOS

GROEN-S TA AN DE

CAANSCHE
MET

AFRL

TIMPERNOTEN,
BLINKENDE

BLADEREN.

O emina fruöibus inclufa ex Promontorio
Bonx Spei mihi transmiffa, Buxi Capenfis nomine, quorum nonnulla progerminabant.

|
zaden in hare vrugten beßooten,
jLjßzijn my> toegeßnden van de Caap de
Goede Hoop , onder de benaminge van
Caapfche Palm-boom , waar van datier
eenige opgekomen zijn.

Fructibus feminibusque rite perferutat i s , Staphylodendri fpeciem efle comperi.

De vrugten en zaden, nauw onderßgt
zijnde, bevond ik defelve een fiorte van
Timpernoten te weßn.

Haec arbufeula, quatuor pedum altitudinem affecuta , craflìtudinis fere unciae,
materie folidä , cortice cinereo-obfeuro
t e d a , multis luxuriat ramis, quibus adnafeuntur foli a incondita , duas uncias
longa, un am lata, rigida , in mucronem
definentia , margine nonnihil undulata, fupernè obfeuro virore, in fern è autem dilutiore viridicatenitentia, non decidua, fapore aditringente prsedita.

Dit boomken nu vier voeten hoog opgefchoten zijnde , is ontrend een duym dik,
hart van hont, omvangen van een bruyne
grauwe fihorße; V verdeeld [ig in veele
takken , waar aan de bladeren geßhikt
zijn fonder ordre , twe duym fang , een
breet, flijf, /pits aan haar uyt-eynde,
aan de kanten wat gefronß , van boven
donker-groen, en blinkende, van onderen
ligt-groen, f/amentrekkende van fmaak,
en vallen des winters niet af.

Floribus, quos nunquam confpexi, delapfis, fuccedunt fruftus rotondi, membranaceo , fulcato, tumido, grifeo-fufco obduö i involucro, in quibus quatuor nuclei
oblongi, confertim junäi , hofpitantur :
Horum fingali , peculiari membranula amicii, formam habent triangulärem, iubftantiam intus albidam, extus fufeam, callofam, corna inftar perquam duram, officuli
Daäylorum iübxmulam.

Na de bloemen ( die ik noyt gefien hebbe) volgen ronde dik- en hard-baßige vrugten, {omvangen van een opgeblaß , geveurt, ' velagtig , bruyn-grauw bekleedfel^) waar in vier langw erpige ßeer digt
by een gevoegde pitjesgeplaafl zijn; yder
der /ehe is driehoekig, van buy ten rosagtigy van binnen witagtig van /ubflantie,
eeltagtig en hoorn-hard , gelijk de DadeU
fleenen.

X x x x
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OBSERVATIONES.
Folia ab undiquaque parte pilis breviifimis rufis
funt obiìta, praefertim eorum corbe, ut Scpediculi.
Juniores rami > obfequiofi, & tenaces, piliíqiic quoque obliti.

Л ANTEVEN

IN G EN.

De ùladeren ßjnfio wel van onderen, als van boven met
körte rojje hayrijens befet , voornamentlijk^ der /eher ribbens
en ß ееIt Jens.
De jonge fcheuten ßjn taj en bhjgzaam, als mede щл
deßlve hajrtjens verßen.

С л г-
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C A R
ARBOR V I R G I N I A N A , CITRLE

XCVII.
BENZOIN

BOOM.

V E L LIMONIJE F O L I O , BENZOINUM
A R B O R

FUNDENS.

B E N Z O I N I F E R A .

Breyn. Trod. 2.

E

radice fufca , lignea, fapore aromatico ^ furrigitur caudex reäus cortice fufco amiäus.

JE wortel van dit gewas is houtaghig, bruyn, en aromatic van finaak:
De flamme regt op fihietende , is omvangen van een bruynefchorffe.

Ramali juniores virefcunt, quibus folia altematim infident, Limonio aut C i trix fubaemula , tacili autem molliora, fubftantià tenuiora , margine non crenata,
adverfa parte hilari viriditate, aversà vero albidiore praedita , in utroqne extremo
angufta & mucronata , pediculis uncialibus fulta , tres digitos transverfos lata,
fesquipalmam longa , qux manibus contrita, odorem fpirant ingratum, &mafticata , faporem prxbent Ribefiorum nigrorum foliis non admodum diffimilem , aft
remiflìorem, per quorum medium nervus
modicè craflus porrigitur.

De jonge takskens fijn groen , en befit met eenfaam flaande bladeren , die
van de Limo en of Citroen-boom niet qualijk gelijkende , edog fagter in V aantaflen, 00k dunder, en aan de zijden niet
gefchaart, bly-groen van verwe, van onderen ivitagtig-groen , final aan haar begin , 00 k puntig aan V eynde , fteunende
op voetjens , die ontrend een duym-breet
lang zijn \ defiehe zijn drie vinger en breet^
anderhalve handbreet lang, dewelke in de
banden gevreven zijnde, geen onaangename renk van haar geven, de finaak komt
met die van de /warte Aalbeßen over een,
hoewel min kragtig, en vallen des winters
af \ door het mulden der/ehe loopt een tamely k dikkezenue.

Flos exiguiis, lutco-herbaccus, pentapetalus, brevi deciduus, qui Menfe emicat
Februario.

De bloem , dewelke niet lang in wcfien
blijft, en in February te voorfihijn komt,
is kleen vi]'fbiaderig, geel-groen van couleur.

Perpetua fronde haud viret , hyemali
enim tempore decidunt folia.

Defe Boom is altijd niet groen, want
des winters vallen de bladeren af.

D e fru&u , nunquam a me vifo , alte
fileo, D . Grim in Mifcellaneis Cur.
Anni 1 1 . fol. 370. figuram hujus exhibet.

Van de vrugten en kan ik niets Jeggen,
dewijl ik die noytgefien hebbe, maar werd
des [elfs figuurgevonden in de JAißell.Cur.
xAnni f 1 .fol. 370. alwaar dejehe voorgeßeld word door den Heer Grim.
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Frigoris quidem fatis patiens, attamen
a gelu caute praefervanda,

Poflldcmus

hanc

arbufculam munere

Nobiliffimi & Reverendiffimi Domini M y lord C o m p t o n , Epifcopi Londinenfis.

Hoewel dit gewas dc koude redelijkernvijs verdragen kan, foo moetmen het nogtans voor de vorft omfigtig bewaren.
Het is ons toegefonden door den Wel-Ed
en JeerEerivaardigeji Heer My/ord Comp
ton , Bijjchop tot London,

%

C

A P.

C A P .
STYRAX

A R È O R VIRGINIANA
ACERIS F O L I O ,
petius
PLATANUS VIRGINIANA STYR A C E M FUNDENS.
Ray. Hiß. "Plant.

A

XCVIII.
VIR GINIAA
BOOM,
HO

NSC H E
MET

STYRAXBOOG-

UTS-BLADEREN.

D

Rbor a Recchio, lib. 30. cap. 8. noEn Boom , dewelke van Recchio /ik
mine Rochiocotzo , Quahuill,
feu
30. cap* 8. befehreven is, onder de
Arboris Liquidambari Indict , defcripta, benaminge van Rochiocotzo , Quahuill,
maximum habet cbnfortium cumea hicre- of Indiaanfche Liquidambar Boom , heeft
cenfenda, ficut ex defcriptione liquet.
een fe er groóte gemeenfihap met die gene <>
dewelke wy hier fallen verhandelen, gelijk
falks uit de befchrijvinge is blijkende.
Radice figitur lignosa > fibris capilla*

De fe haré wortel ishoutagtig, niet fonder zazelingen.

Candele cortice grifeo amiâus, íuperiore parte ramofus , Ramuli per primam
adolefcentiam rubicundi.

De flamme , met een grauive fihorße
omvangen zijnde , verdeeld fig boven aan
in veele takken ; de jonge fcheuten fijn
rood.

ta.

De bladeren ftaan onordentelijk aan de
Folia incondita pediculis teretibus, rubentibus, caudici & ramis anne&untur, flamme en takken, flennende op ronde landivifurá quinqué partitá, per ambituifi pro* ge , roode voetjens: defelve zijn in vij ven
fundé ferrata, foliis Aceris fimilia , fuper- gefneden, aan de kanten daar en boven diep
né faturé viridia, inferné incana , nervis gefchaart, die vanHBooghoat gelijk ende
purpurafcentibus ad oras excurrentibus, van boven hoog-groen, van onder en ligthorum fapor amariufculus> cum aliquali ad- groen, welkers zenuen na de ayteynden der
bladeren lopende, parpar-ver wig zijn; de
ftriíHone.
fmaak defer bladeren is wat bitter agtig,
en met eenige tfamentrekkwge verfielt.
Flores, nec fru&us unquam vidi.

Rajo referente, fimiles funt pilulae rotunda, Platani pilulis fimiles, cui generi
proinde hxc planta foret accenfenda.

De bloemen, nog ook haré vrugten , zijn
my noyt voorgekomen.
Na hetfeggen van Rajas, fio miden defelve pillen-wijs en rond zijn, gelijk die van
de Tlatanus, weshalven de fe plante dan tot
dat geflagte gebragt [onde moeten werden.
Z zzz
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OBSERVATIONES.
Perpetua fronde haud viret , folia enim tempore
hyemali, colorem rubicundum induunt , ac deinde
decidunt.
F r u & u s , Aceris semulas, neutiquam pilularem induunt formam: ita ut hsec pianta non ineptè à Pluknetio
decoretur nomine Aceris Virginiani sfolto majore', [ubtus
argenteo, fuprn
viridiJplendente.
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GEN.

Dit gewas en ßaat niet altoos groen , maar Uatßjne Loderen tegens de winter , ros van couleur geworden
zjjnde,
vallen.
Des felfs vmgten ßjn geenßnts pillens-wijs,
maar körnen
r/t et die van '* Boog-hout beter over een: foo dat defe plante niet
ongevoeglijk^ van de Heer Pluknet gebeten is Virginiaans
Booghout, metgrootebladeren, dewelke van onderen
filvecverwig, en van boven blinkend groen zyn.

CAP.

G A P .
A PO C Y N O

ÀFFINIS P O R T O R I -

CENSIS , F O L I O H A S T I E C U SPIDI

SIMILI.

T S t h x c pianta vifa fuit Clariffimo Hef_lmanno Tithymali fpecies, qui illam do-

na vit nomine litbymaliP or tone en fis, folio
crajfo, bafta cufpidifimili. Par. Bat. Prod. :
verum Tithymali fpeciebus baud efle accenfendam p u t o , quandoquidem hxc nobis nata femine lanugine obfito , cujus nos
participes fecit Nobiliffimus D . Simon à
Beaumont, cui fernen iftud ex Americana
Infoia j Porto Rico diâa , tranfmifTum.

XCIX.
-JfPOCYNUM
GELYKENDE
PLANTE VAN PORTO
RICO,
MET
BLADEREN
DE WELKE
DE
PUNTÉ VAN EÈN
SPIETSE
GELYKJEN.

T^\fr gewas beeft den Heer Prof e fior
1 J Herman s aangefien vwr een fiori e
van Wolfs-melk, Vfi/ve de name gevende
van Wolfs-melk van Porto Rico ^ met
dikke biaderei!, de punte van een fpietfe
gelykende. Par Bat. Prod. : edog, mijns

dunkens, en is bei geeji fior te van Wolfsmelk, nadien wy bei opgekregen bebben uyt
een zaad<> 'twelk met een donfigbeìd befet
was, en ts ons V felve medegedeeld van den
Wel-Ed. Heer Simon van Beaumönt, aan
me bet zaad uyt Porto Rico overgefonden is.
Caudex in nullos divaricatur ramos, maDe flamme is fiagt-boutig , en werd ook
in geen takken verdee Id : de fe hefebiet twe
teria lignea, mòlli prxditus , qui in du or am
pedum altitudinem attollitur , polliceni voeten boog op > en etn duym dik zijnde,
werd/e omvängen van een ligt asgrauwcralTus, cortice grifeo-albo à m i â u s , fucco
verwige fcborffe , vervuld van een ivit,
l a â e o , non aditìodum acri, turgens.
melkagtig en nietfierfiberp Jap.
Caudicis apici annata confpicimus folià
De bladeren flaan digt byeen aan bet
eràffa, parte fuperiore obfcurius virentia >, uyterftedesfläms; defezijn dik, boven op
aversà lattiore viriditate perfufâ, ex angu- donker-groen, van onderen bly- en ligifto principio lata, cufpidata, nervo era fio, groen, van een final be gin b aar me er en
enbegaaft
fecundum longitudinem decurrente, pra> me er' verbredende, ookpuntig,
dita, haftx cuipidem referenda , qux ma- met een dikke zenue, die na de lengte der
fìicata, faporem primo dulcem, pofthac bladeren loopt ; defie bladeren reprefienteren
de figure van een punte eener fpietfe , en
nonnihil acrem emittunt.
gekauwtzijnde, geven ß eerft wel een fiete, maar nabeen eenige fiberpe finaak van
haar.
Ñoyt zijn my desfielfs bloemen voorgekoFlores nunquam me confpexiffe memimen.
ni.
jMen moet dit gewas fiorgvuldig voor de
Summà induflrià à Brumx injuriis cor.fervanda , propterca quod admodum tene- koude des winters bewaren, aangefien V felve feer teder is.
ra pianta.
$
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OBSER VATIONES.
Fruticofis ftirpibus accenfenda pianta ifthsec la<5befeens, quse perpetui viroris non eft ; folia enim certo

JANTEK

ENINGEN.

Dit gewas moet onder die heefieragíige planten gerekent
werdm , dewelk¿ melk van haargeven j defelve en ¡iaat niet

A aa a a

qu°-

quqdam tempore oecidunt, novis renafcentibus; veftigia interim poll cafum relinquunt.

In quatuor fere pedum proceritatem adolefcit in Horto Medico Amilelodamenfi , an prpceriorem adipilcatur altitudinem in folo natali, nos later.
In Catalogo Horti Beaumontiani proponitur nomine
Apocyni Portoricenfis frutefcentis, folds crafts ^ haß a' cu (piai
ßmilibus; ejufque femina ex Iniula, Portorico dièta,
Nqbiliflimo Domino Beaumontio , Botanophilorum
omnium fautori 6c Patrono mulcùm venerando, per
hortulanum fuum, conquirendis&colligendisplantisrarioribus in Americani ablegatum, primo allegata fuére,
quae (utritè abAuctore obferyatum) plana 6c lanuginofa erant, an vero filiquas inclufa fuerint, nos latet, nec
ex priediéto Hortulano haurirepotuimus,quippeex cujus
memoria exciderat, quali ex pianta fuerint colleda.

Caudex ramis orba dici non meretur , nec caudi.cis
materies lignofa , quae potius fungofa, reliqua fatis accurate ab AuthoreClarifl". prolata.

altóos groen , want de bladcren vallen op fixere tijà af, en
meuwe komen wederom in der felven plaatfen : ondertujfchen
fio laten fy na harén val eemge voetfiappen of tekenen na, daarfe
geflaan hebben.
Defe plante groeit in den çsfmflerdamfchen
Hof byna vier
voeten hoog , en of fy in bare natnurlijke groei-plaatfe hooger
wafi, ffilks is ons onbekent.
In de Beaumontfihe Cataloge, werddefelve voorgefleld onder de benaminge van Heefteragtige Portoricfche Apocyn u m , met dikke bladeren, dewelke het puntigeyndc
van een fpiets gelyken ; en z.ijn desfelfs z.aden ujt het EyUnd
Porto Rico eerßaan den Wel-Ed. Heer Simon van lleaumont,
die een fier eerweerdig en gunßig Patroon der Botaniflen te
houdenis,
overfindendoorfijnTuynter,
den welkehy tothet
opfoeken en verfamelen van rare gew'aßen, in ayimerica geßuurt heeft s defe zaden waren (gelijk^onfen Autheur wel
geobferveert heeft ) plat en met een wolagtigheid
begaaft,
edog is ons behent, of defelve in een hauwe gefloten zjjn geweeß, ^tweíkjwy ooh^uyt den bovengemeldcTuynier
niet en
hebben kunnen gewaar worden, aangeßen hem uytßjn memofie gegaan was, van watgewas dit z,aad van hem vergadert
was.
'De flamme de fes gewas en behoord niet geheel en al tallóos,
gehouden te werden^ nog ookjhoutagtigy
maarveeleerJponcieus s het ver der e is van den Ed. Aulhekr wel in agtinge ge~
nomen en befchreven.
9
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Nter alias pìantas arboreas, Sc hxc Quoque ad nos pervenit ex oris extremis
Meridionalibus Africae, ubi Promontorium
Bonx Spei eft , nomine Swarte Baß.

LAURIERGEWAS.

O

N der andere Boomgewaffen > heb ik
defe 00k uyt het uyterße en zuydlijk
gedeelte van tAfrica gehregen, namentlijk
van de Саар de Goede Hoop, onder de па
те van Swarte Bail.

Radicem óbfervamus rubicundàm > ligneam, è qua caudex affurgit reäus, duro
conftans Ugno, cortice nigro amiäus, parte fuperiore in ramos brachiatus.

Dît Boomt je heeft een roode, houtagtige worte/1 uyt dewelke een hard-houtige
en regt op ßaande flam voortkomt, отvangen van een fmarte büß , van boven
in zijde takken verdeeld.

Folia alterno fitu , pediculis brevioribus
fulta, ramis adneäuntur tres, quatuorve
digitos, tranfverfos longa, fefeunciam lata , imo non raro quoque latiora , Lauri
Nobilis non diffìmilia, margine paululùm
undulata , cufpidata > infcrius dilutiore >
fuperius intenfiore virore prxdita,

De biaderen eenfaam boven den anderen
ßaande, ßcunen op horte voetjens, drie Ii
vier vingeren breed lang, anderhalve duym
breet, fomttjds 00h wel breeder, die van
de Laarus Nobilis, of Edele Laurier niet
ongelijh ; der felve hanten een weynig op
en nederwaarts geboogen zijnde , loopen
fcherp toe , en zijn van ondere met een
ligte en van boven met een donkere groenheid begaaft.

y

9

Virtutibus adftringentibus & exficcantibus pollent folia.

Defe biaderen ftjn verdrogende, en ffamentrekkende.
•

Flores j frucbfque mihi ignoti.

De bloemen en vrugten fijn ту onbekend.

Bbbbb
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C A P .
SIDEROXYLUM AFRI-

AFRICA

CANUM CERASI

HO UT

FOLIO.
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MET

TSER~
KERS-

BLADEREN.

A dice fuftinetur lignea, caudex prxduro ligno conftans , cortice furvo,
infipido, teftus , in ramos fufeos , fatis
numerofos divaricatili:.

T P He eft een hout harde wortel; desJL felfs ftam mede feerhard van hout j
en met een fwartagtige,
finakeloofefihorfi
Je bekleet zijnde, verdeeld fig in vele bruyne takken.

Folia uncialia & longiora, ad Cerafi
pumilx folia accedentia , brevibus pedicellis, fufcis, alternatim ramulis inhxrent,
margine nonnihil crenata, fplendentia ,in
mucronem abeuntia , hilariore viriditate
praedita , fapore fìibamaro.

De bladeren, eenfaam flaande, komen
feer na by die van de Naen-kerffe ( Cerafus Nana) en fleunen op körte, brtiyn-roo~
de voetjens; defelve zijn aan de kanten
eenigzints gekerft , een duym breet/ang,
ook ivel langer , blinkende , bleek-groen
van venve, voor Jpits toelopende^ en bitteragtig vanfmaak.

Hxc pianta frigoris modicè patiens, viroris eft perpetui, folia per totum anni decurfum retinens,

Dit gewas kan redelijkerwijs de koude
verdragen, en behout ßjne bladeren ^tgeheele jaar door.

Nec flores nec fruâus unquara in menm
confpe&um venere.

Noyt fijnmy desfelfs bloemen nogookde
vrugten voorgekomen.

Africanx fobolis eft hxc pianta, cujus
facili fumus participes cura & opera Strenui (Ti mi Viri D . Simonis vander S t e i , Gubernatoris ad Promontorium Bon« Spei,
digniffimi.

Door de liberaalbeid engoede voorßrge
van den IVel-Ed, en Geßrengen Heer Simon
van der Stel, Gouverneur van de Caap de
Goede Hoop, (dewelke de gehörteplaats defes gewas is^) hebbenwy een jong plant je
gekregen.
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P H Y L A N T H OS
AMERICANA
P L A N T A , FLORES E SINGULIS
FOLIORUM CREN1S PROF E R E NS.
Tar. Bat. Prod.

P.

CIL

AMERICAANSCH

BLADER-BLOÈM

G E WA S , BREN GEN DE
BLOEMEN
DER

VIT

DE

BLADEREN

HARE

NERVEN
VOORT,

Rbufcula eft un ci am circitcr craíTa^
It is e en harthoutig Boomt]e i eétt
j T ^ l i g n o ad mod um d u r o , quae in bi peduym dik, en Pive voeten hoog in onfen
ci alcm proceritarem in Horto noftro ado- Hofgroeiende, de/e/ve werd in verfcheyde
lefccns, in varios difpefcitur rämulos litakken verde e Id, met e en grauive fchorffe
bro griieo ami eros.
omvangen zijnde.
Folia pediculis priva incondita, fpiDe bladeren fleeUloos > en fonder ordre
thamam quam cxccdunt, longa , dimidiam
a an de takken gevoegt zijnde \ fijn een
fere unci am lata , in utroque extremo an- fanne lang , ook wel langer , byna een
guíüfíima, mucronata, rarioribus crenis
halve duym breet , aan heyde de eynden
praedita, nitentia , fa tura tè Viridia , Pal^ feer final, puntig, met ylftaande kerven
mx Daäylifcrx indar rigida , . magna ex ingefrieden , blinkend, donker-groen >fìff%
parte arcuata , & falciformia , fapore non- gelijk die van de Dadel-boom, feyfenswijs
nihil aromatico, fubaftringente.
geboogen, aromatic, en wat t famentrek*
?

5

Horum vera conftitutio, il microfcopii
beneficio indagatur , più res vi fun tur ítri¿e,
l o n r a , Se albi can tes lectin dum lon^itudinera protraete, nec non gemmai o b l o n g e
colons purpurei exeorumcrenis o r i u n d a ,
è quorum fingulis, unicus emergit flofculus,
admodùm exilis, pentapetalos, colons (angui nei , pun Sis albicantibus notatus.
Ncque fructus ncque femina unquam
confpexi.
Hanc acceptam referimusNob &Stren.
D . Simoni à Beaumont, in cujus H o r t o ,
plantis rarioribus inftructiiììmo, quotannis
floribus on uftam videre licet.
Orisinis eft Americana.

kend van fmaak.
Wanneermen met een vergrooi-giäs de
ware geßcldheid defer bladeren befchouwt^
foo bevintmen ve ele lange, Witte ßr epe ft
naar de lengte der Haderen te loopen, als
mede datier uyt de kerven der bladeren
langw erpige bot Jens te voorfchijn komen,
yder een feer kleen bloemtje voortbrengende., zijnde de five vijfbiaderig, bloet-root,
en met witte ßipjens be fei.
De vrngten als mede de zaden fijn my
onbekent.
Het is ons t oegefin den door den Wel-Ed.
Heer Simon van Beaumont, die ons V five uyt fijn met veele rare planten rijkelijk
ver/iene Hof,w aar in het alle faren bloeiend
gefien kan werden, mede gedeeld heeft.
Het is oorfpronkelijk uyt America.

OBSERVATIONES.

A A NT E K E NI NG E A .

E x Porto R i c o , ínfula Americana , herbarum arboSUtnque rariorum feracilTima in H o r t u m Beaumontianum primó demigravit arbufeula hxc miranda, quae
prxter vulgarem naturse ordinem flores íiios ex folio-

ÍJjt het raar Boom- en Kruyd-rijke
Eyland Porto
Rico,
heeft dit ivonderlv¡k¿ Boomtje tot haar woon- en groei-plaats
gekreq^tn den Beaumontfchen
Hof ; 'í felve brengt hare hloemen voort tegens de gemeene loop der nature,
ujt de randen

7

D dddd

rum

rum falcatorum marginibus crenatis \ imo e x ipfis
foliorum crenis profert , non folitarios , uri vult
Author, fed globofos, id eft plures confertim nafccntes, pentapetaloideos, coccineos quidem , aft punclrulis albis, vel potius ftaminibus perexiguis apiculatis, albis
prasditos.

Reliqua fatis accurate ab Authore defcripta.

harer fey/Jeps-wi/Je bladeren, ja uyt der [elver op » ßaande
kerven , en dat met eenfaam , gelijk. onfen Autbettr ivìl*
maar veele by een , en dat bolswijs s defelye en zjjn niet ten
vollen vijfbUderige bloemen, aangeßen dfirfelver infnijdingen
(lacinia:] niet tot de grond toe en gaan , (Pentapetaloidei)
ook^ßjnfi wel bloet-rood , ntaar met kleene u-itte ßipjes, of
liever feer kleene ivitte gehoofde bloem-draatjens begaaft.
Het overtge is van den Authwr wel befchreven.

C A P .

C A P .
ERYTHROXYLUM J A P O N I C U M
NON S P I N O S U M
NILLM

CHI.
SAPAN-HOUT

CORO-

N E N,

M ET

B LAD

E RE N

VAN CORONILLA.

FOLIO.

"Ujus arbufculae femina acceptarcfe.ro D°. Johannide J o n g , plantarum
rariorum xftimatori max imo, cui dieta femina ex Japonia transmiffa funt

SONDER DOOR-

5

nomine

JapanfcheBlom-boom.

E zaden van dit gewas fijn ons vereert van Seig . Johannes de fmg *
Je er groot Liefhebber van vreemde ge~
waffen , aan wie dejelve uit Japan fijn
t oegeJon den, met de name van Japan fche
{

r

Blom-boom.
Radixhuic lignea * fibris capillata.

1

De wortcl van dit Boomt]e is houtagtig>
alfints met vefelen bejet.

Caudex cortice grifeo te&us, in Horto

De flamme met een grauwe Jchorffe
noflro altitudinem quatuor pedum affebekleet zijnde, is in onjen Hof vier voeten
cutus eft, nullis fpinis armatus, qui parhoog opgejehooten , en met geen doornen
te fuperiore in multos fefe fpargit ramos,
bejet : boven aan werd dejelve verdeeld
fpinis quoque privos, quorum ramuli j u - in veele onordentlijk flaande takken, die
niores, ut Se folia in primo ortu coloris
mede gants doomloos zijn; de jonge Jchenfunt ferruginei, Se quafi tomento obfita,
tjens en bladeren fijn in het eerfle van
quod in nullis Criftae Pavonis fpcciebus
haar voortkomen yjerverwig , en als met
evenit , verùm diti durabile id non eft,
een donßgheid befet, V welk in geen ßortemporis enim progreffu folia virorem inten van Crißa Pavonis te vinden is, dog
duentia , Criftam Pavonis Breynii xmuen is fulks tuet beflendig, maar in horten
lantur, paulò tamen minora , Se fa turatijd fietmen deje yferverwige
donßgheid
tiore virore prxdita.
vergaan, waar na defe bladeren groen körnen te worden, en die van de Grifta Pavonis van de Heer Breyne te gelijken , uytgenomen dat deje wat kleender en hooger
groen zijn.
Nequc flores , ñeque filiquas unquam
vidi.

Noyt fijn my de bloemen hier van voorgehomen, ook en hebbe ik der [eher peuU
tjens niet gefien.
E ee ee

Fri-

)
Frigoris patientior eft ceteris fpeciebus, ita ut fub noftro climate duriore me
lius confervari poffit , hxc ä nemine ha&enus defcripta.

Dit Boomtje^ tot nog toe van niemand
befchreven zijnde , is niet joo teder, als
de andere mede foorten, foo dat hei bet er
onder ons koud climaat te conferveren is.

CAP-

C A P .
C O R A L L I N U M

LIGNUM.

Tar.Bat. Prod.
s E u
ERYTHROXYLUM

CIV.
CORAAL-HOUT.

A M ERI CA-

NUM, GLYZYRRHIZTE FOLIO \
FLORIBUS
RUBRO

EX

L U T E O

ET

VARIEGATIS,SILI-

QUA

LATISSIMA.

Ujus arboris Lignum , Corallinum
Lignum vulgo dici tur, à duritie & colore intrinicco, qui faturè rubicundus eli.
Radice fundatur lignea , intus alba.
Caudex cortice rufo amiSus, tres pedes altus , femunciam craffus (nempe iithxc arbuTenia, quge tres ante annos femine
nobis nata,) fuperiore parte ramofus.

Folia ra mofa in longo pediculo atrinque
ílta; particiìlaria autem folióla, contrariis
femper inter íc petiolis breviffimis numeroque paria, cohérent, fefeunciam nonnunquam quoque duas uncías longa , in
miKToncm definentia, per ambi tu m integra, oítona, vel dena ad imam coftam ,
iupernè faturatiore , inferné dilutiore viridi tate perfufa, fapore fubdulci.
Flores Breynio referente ex luteo Se ru-

bro variegati Prod. 2. fol. 53.
Siliqua compreíTx , è pediculis longinfculis pendentes, quatuor dígitos traníverfos l o n g x , plus quàm unciam htx : filiquarum valvx tenues, planx, qux ex ficcata 5 colorem griícum induunt.
Singula femina in feparatis cellulis locat a , rotunda, plana, dura, mucrone exiguo prxdita, coloreextus dilutè jpadiceo,
intus iubftantiàalbà, infipidà, repleta.

9

Et bout van deß Boom werd in tgemeen Coraal-hout gebeten, wegens
des felfs hardigheid en inwendige couleur
dewelke boog rood is.
Het heeft een houtagttge wortel, die
van binnen witis.
De flamme met een rofte fiborfje bekleet
zijnde , is in onfen Hof ( alwaar het nu
drie $ aar geleden, gefayt is) drie voeten
boog opgefchoten , en een halve duym dtk
zijnde, is defelve van boven in iakken verdeeld.
De lange en getakte Haderen ftaan wederftps over malkanderen, m aar de particulière bladerkens, aan feer horte voetjens
vafl fittende , ftaan twe aan twe divers
over den anderen, anderhalve 00k weltwe
duym lang zijnde, defelve fijnpuntig, ongefehaart, waar van datter agt, 00k wel
tien aan eene gemeene ribbe gehegt zijn,
van boven donker, van onderen hgt-groen ,
en zoetagtig van fmaak.
De bloemen fijngeel en roodgemarmerty
volgens de ondervindinge en befchrijvinge
van de Hr.facobus Brey ne, Prod. 2. fol. 5 3,
De peulen, die na de bloemen volgen,
ftjn plat, nederwaarts hangende aan langagtige fteeltjens, vier vinger en breet lang,
ruym een vinger breet ; defe fchellen ftjn
dun , plat , en gedroogt zijnde , grauw
van couleur.
Ider zaadje deferpeulen is gelegen in een
apart celleken, V felve is rond, plat, hardi
hebbende aan V uyterfle een kleen puntje,
van buyten ligt caftante bruyn , van binnen wit en ßnaakeloos.
t

Fffff

Ori-

Originis eft American«, in ínfula Aruba
crefcensj frigus perferre nèquit , folem
auramque calidiorem amans, artificioque
confervanda in noftrate folo > cceloque.

O B S E R V A T I O N E S .
Inter plurimas perraras ftirpes arborefque , etiam
hanc profert Aruba ínfula ; materia ligni folida Se rubicunda (undeBelgis Coraal-hout, id eft, Lignum Corallinum , vulgo dicitur , Se in ufum tin&orum cedi t,) in mediocris magnitudinis arborem excrefcit, cortice fcabro, folia pinnata, fed nullo certo ordine determinata , novem, decem, Se pluribus pedículo communi
adnafeentia , impari alam rariiìimèclaudente.
Flores ramulorum faftigiis fpicatim enafeuntur, papilionacei, luteo-rubicundi, quibus defluxis, fuccedunt
filiquse oblongae, colorís cinerei, cum phafeolorum iìliquis convenientes, fedlatiores, quorum alias in mucronem defmunt, alia? vero non , in hifee femina plana,
compreflà, partim rotunda, partim cordi-formia, non

spiedata.

Het is afkomflig van V Landßhap Arnba, gelegen in vimerica j V en kan geen
koude verdragen,
maar vereyß een warme
lügt: foo dat het hier te Lande door konfl
bewaart moet werden.
Л ANTE К

ENINGEN,

Qnder feer veele raare firHellen en boomen die het Ehland
bAruba voortbrengt, is defe boom ook^gerekent, wiens hont
hard en rootagtigis, (w aar от het ookjvan de Hollanders Coraal-hout genaamt is, en van de Verwers gebruykt word) de
Jelvegroeiitot de hoogte van een middelmattge boom de biede
renßjn gevedert, maarfonder ordre negen, tien,
oohjwelmeer
op eengemeenßeeltje fiaande, en aan haar uyterfie met een ongepaart blaadje verßen zjjnde.
De bloemen ayrswijfe (fpicatim) uyt het uyterfie der tat^
ken voorthomende , ßjn papilioens-wijfe (papilionacei) uyt
den geele-rootagtig,
dewelke vergaan z^ijnde, volgenderpeultjens die lang en asgramu van coulenr zjjn,
overeenkomen'
de met die van de Boonen, maar defelve ßjn breder, waar
van fommige puntig zifn, andere niet , hier in leggen ten
deele ronde, ten deele hartswijfe platte, engeenßnts pmtige
aaden*
b
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Cat, Hort. Beaumont*
DURILSPINGE RIG AT Javan>

E

} femìne Javanico mihi tranfmiíTo, noricat , nata haec
j mine Durii-Spinge
Arbufcula; quae protruditur è radice lignea,
numerofis fibris capillatà.
Caudex ab imo ad fummum ufquc liratus, dimidiamunciamcraíTusj corricegrifeo veftitus , fentibufque adunéis pronis
obfitus 5 quibus ramuli inordinatè difpofiti, ut & foliorum nervi pediculique etiam
armantur.
Folia ramofa (Tèu frondes) inordinata,
pinna ta , feptem, oftove fuffraginum ordi nes utrinque habentia, quae fufiragines
ex duodecim , quatuordeeim , imo fedecim lobulorum oblongorum paribus con~
fiant : funt autem lobuli feu folióla, Acacias Aldini haud diiìimiles, dilutè virefeentes, guilu fubaftringentes , fole occidente , quali tri iti ti à affeiìi, fefe complicantes, mane illucefcente f o l e , fefe explicantes , quod multis quoque aliis plantis
familiare.

Confiìtutionem florum, à me nunquam
viforum, ex aliis expifeatus fum qui me
certiorem fecère , flores effe niveos , in
capi tul il m congeftos ; quibus evanidisfuccedunt filiqux, compreffx, d urae , colore
dilutè fpadiceo, inutroque extremo mu*
cronatx, quatuor uncias longae , unam fere la tac.
Semina lingula iniflhmo locantur peculiari , funtque dura , teretia , plana , in
?

P.

cv.

GEVEURDE JAVAANSCHE <ACA~
CIA, WIENS STAMME EN RIBBENS DER BLADEREN MET
DOORNEN BESET ZVK
DURII-SPINGE R I C A T

in

"tjavaam.

1T\& Boomtje is uyt javaans zaad op»
J L / gekomen, 'twelk my toegefinden is
met de name van Durii-Spinge ricat; het
heeft een houtagtige wortel, rijk van vefelen.
De flamme, van boven tot benedengeveurt zijnde, is een halve dnym dik, omvangen van een grauagtige fchorjfe, en met
nederwaarts hellende doorntjens befet, waar
mede ook de onordentelijk flaande takskens >
en fielen der bladeren g'ewapent zijn.
De ge takte en orderkos flaande bladeren , fijn in jeven ofagt gepaarde vleugels
verdeeld, waar van y der twaalf, veertien
ook wel feflien paar Jeer kleene bladerkens
he fit, die van de *Acacia lAldini niet qualijk gelijkende, ligt-groen van verwe, en
een weynig ?famentrekkend van fmaak;
wanneer de Son ondergaat, fio is V datfe,
als met een droefheid aangedaan, haar tot
malkanderen voegen en fluyten ; des morgens als de Son weder'om opgaat, joo verfpreyden fy haar weder van den anderen,
V welk men in meer andere gewaffen komt te
hejpeuren.
De gefteldheidder bkernen hebbe iknoyt
gefien, edog fio ik van andere Verflaan heb bejijn defe/veJheeu-ivit van coulem\ en bolwijs in de ronte by een flaande; de bkernen
vergaande > foo doen haar platte hardepeultjens op, dewelke ligt caflanie^verwig, en
aan harer beyder uyieynden punlig,
vier
dnym lang, en ontrend een duym breet zijn.
De zaden leggen y der apart in een afgefiheide plaatje, defilve zijn hard, Jmake9

Ggggg

utro-

«

iitroque latere foveolà feu imprellïone iniîgnita, colore p u l l o , fplendentia, intus
alba , infipida, ad bafin pedículo nutritivo tortuofo pradita.
Utrum hxc eadem fit, qu# Intfia audit Autoribus Hort. Mal. part. 6 . , affirmare non auiîm, propterea quôd femina Intfiae
mollia fint Se faporis amari , hujus verô
nil fapiunt, unde difFerentiam aliquam inter
hafee plantas effe çonjicio.
lfthaec arbufcula admodùm teñera, &
aeréis injuriis ferendis minime par \ çultu>
ram expofeit calidam.

kos, rond en lang, plat, aan beyde hare
zijden met een kuyltje wat ingedruht, van
buiten fwart-vermg , en blinkend, van
binnen wit.) h ebb ende aan haar grond een
gekrult voetfel-toebrengendßeeltje.
Of dit nu de Intfia i$ in V fifde deel
van den Hort. JVtaL befchreven, en derve
ik niet verfeueren, om dat de zaden van de
Intfia fagt en bitter van finaak zijn, defe
integendeelßnakelooszijnde, geveneenige
onderfcheid te kennen.
Dit boomt je, feer teder zijnde, en hau
tegens geen koude, weshalven hetjorgvuU
dig daar voor bewaart moet werden*
A

«
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BLAUEREN.

Nilo M D C LXXXVIH Batavia
mihi tranfmiflt hujus plantae femina
D . Cleyerus, nomine Javanico Kaduwangj
quae,(ni fallor) Acacias fpecies nondùm
defcripta»

A

ÍV7 faar 1688 heeftmy de HeerCleyer'
de zaden van dit gewas van Batavia
övergefonden, met de benaminge van Kaduwang, zijnde^ mijns dunkens, een tot
nog toe onbeßhrevefiorte van Acacia.

Ex hifce telluri comniiiïïs , varias mihi
prognatos funt arbufculas, quarum hanc,
in ufum Botanologorum , delineandam curavi.

Üyt defe zaden heb ik verfcheyde Boomijens opgckregen, ivaar van ik dit heb laten üyttekeñen , ten dienfle van de Ließ,
hebbers der gemäßen.

Radix ei aîbicans, furculofa, multis fibris capillata,

Uet heeft een witte > verdeelde , en zaZelnjke worteL

Caudex articulatus, grifeus, parte fuperiore ramofus, nullis fentibus armatus.

Dit ßammeken is grauw, doornloos, in
leden, en van boven in takken verdeeld.

Frondes pedis longitudinem adaequantes, fuffraginibus quatuor, quinqué, paucioribus pluribufve in quolibet latere, ditatas font : In harum fuffraginum unâquaquc folíola adeò numerofa, ut duo fupra
feptuaginta numeraverim, pari ferriper numero fibi mutuo oppofita : funt autem
hase folióla adversa parte faturè viridia,
aversi vero dilutiore virore prasdita, nitentia, Acacias Indicé fimilia, aft majora.

Üet groene loof is een Voet langh , en
aan y der zijde in vier, vijf, ook wel minder gebladerde ßeeltjens verdeeld , welket'S getal van bladerkens foo groot is, dat
ik \r aan een ßeeltjen tweent/eventig paar
geteld hebbe : defe zijn aan haare regter
Zijde hoog-groen, en aan de verkeerde zij~
de ligt-groen , blinkend > die van de India an [che tAcacia gelijkende, hoewelgroo-

Semina, quorum filiquas nunquam of-

Noyt zijn my de peul-vfugten hier van
voorgekomen , maar tüel de zaden , deH hhhh
cor-

fendi , funt plana, oblongo-rotunda, ad

I

ter.

corculum, ubi gemma enafcitur, nonni-

welke langiverpig-rond\ hard\plat

,ßvart,

hil finuofa, perdura , nigricantia,

enwat uytgeholt zijn, ter plaatfe
körnen uyt te hotten.

daarfy

Frigoris impatiens, caute ab aèris inju-

riis confervanda.

Dit gewas en kan tegens geen koude>

iveshalven het forgvuldig
ivaart moet "werden.

daar voor be-
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Nder de wondere werken des Alderhooghflen en is defen Boom geenßnts
haud in fi mu m locum occupât arbor haec,
qux pátriam agnoícic Mexicum , ut & Irtfu- van de minfie, dewtlke Mexico wel meeß
tot haar woonplaats heeft; maar werd 00k
lam C u b a m , inde femina in Belgium transveQ:a funt, quibus terrai commiífis j nobis op t Eyland Cuba gevonden, van waar het
zaad hier te Lande overgebragt zijnde,
natadiíta planta.
van ons in den Hortus Medicus tot een
Boomtje voortgeteeltis.
De wortet verdeeld fig veelvoudig door
Radix numerofà brachiâ, feu ramos larerales fubtus terram diffundit , fibris ca- de aarde , veele zazelingen van haar ge*
vende.
villata.
De fiammeisnuinönfen Hof een düym
Hujus caudex craffitiem in Noftro Horto
obtinet unius uncial , cortice grifeo ami- dik geworden en omvangen zijnde van een
aus, & fpinis cfaffis , concavis, acutis, grauwe fchorße , is defelve verßen van
cornuum bovinorum aemulis > bicompóiì- dikke gepaarde* holte, jeherpt' doornen,
tis , in unum ad bafin conjunäis, extror- die wel aan haargrond verenigt zijn, maar
aanßents van den anderen afwijken, en van
íüm reflexis armatus : quarum ex connexione folia ramofa pronafeuntur pinnata, gedaante der Offen-hoornen gelijken: uyt
defe hare vereniginge komen de getakte öf
pediculis longioribus fulta ; horurh lobuli
pari femper numero mutuò Ubi oppofiti gevederde b lader en voort, fiaande op lange
flint, Acacix Americana; Aldini fimiles, i)oetjens j welkers federen twe aan twegepaart zijnde , en tegen over den anderen
majores autem.
ßaande,die van de ^Acacia Americana Aldininiet qualijk en gelijken, hoewelgroter zijn.
De verdtelde twe aan twefiaandekieene
Folíola partialia bina äc bina ad exoìrbladerkens zijn donker-groen van verwe,
tum angufta, in extremo rotunda, vefpevan onderen ligt-groen , byna finakeloos,
rafeente fole clauduntur, matutino tempomet eenige ffamentrekkinge: defelve zijn
re, fole luccfccnte , promptiffimè fefe rurfus
expandunt; fünt autem aversà parte ìxtk ,äan haar grond final) en loopen rondtoc ,
virentia, adversa vero faturo-virore perfu- met het valien van den avönd fluyten fy
fa, fapore fere fatuo > cum laeviffima ad- haar twe aan twe toe, met het opgaan van
de Sonne weder van den anderen afwijken*
itriâione*
de.
De bloemen van veele feer kieene bloemFlores lutei, numerofi > in globuluín *
Acacia? fupracitatae fimilem, congefti; hofee tjens bölwijs te fämen gefet zijnde, gelijexcipiunt filiqux fupervenientes, fragiles, ken die van de bovengemelde %Acacia, enßjn
inquibus femina > utincongeneribus A c a - geel Dan couleur: na de bloemen volgen de
zaad-peulen, die feer broos zijn waar in
cia fpeciebus> majora tarnen & fufea.
bruyne zaden gehuysvefi worden, die van de
ändere Jlcaciagelijk zijnde ^edog watgroter*

Nter admiranda Divini Numinis opera ,

y
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Hanc

( 2 IO )

Hanc Arbufculam Acacìis effe ad jungend am , notx charaäeriilicx (litis fuperque indicant.
Nardus Antonius Recchus, Hi ft. Med.
L i b . 3« cap. 5 3. hujus arbufculx fpeciem
d e fc ri bit, nomine Hoitzmamaxalli leu Arboris cornigera, de cujus foliis ipfe tefta-

Dat defen Boom tot het gefiagte van
oicacia behoort, geven haare natuurlijke
merktekenen genoegfaam te kennen,
Nardus Anthon. Recchus in het 53. cap.
van V 3. boek van fijne Hiß. verum Med. >
verhaald- van een mede foorte van defen
Boom, onder de benaminge van Hoitzma-

tur, quod venenis adverfentur , venenatifque Serpentium itiibus, tuja, érvulneribus prius ßarificatis admota , fix horarum p/us minti[ve (patio, venenum omne inhibeant, at que extrahant & interim nigrum contrae ant color em ; & quod prcet crea intra corniculos formic¿6 quidam tenues,
nigricantes gen er en tur , quarum morfus
noxius fit dolor emque integrum diem durantem excitans* Harum quoque ova vermiculorumfiguramreferentia, in pulverem
redaBa, & auribus inje&a , inftillatufve
foüorum fuccus 5 dolorem earumfedant.

maxalli, of Hoorn-dragende Boom, en zeid
daar van, dat des felfs bladeren geftoten
en gelegt zynde op de quetfuren, door het
byten der Slangen v e r o o r f a a k t h e t vergifc
tegengaan, inionderheid wanneermen eerft
de gefeyde plaatfe wat fcarificeert } 00k
zeydhy> dat in de hoornen o f hoornwyfe
doornen van dit gewas , een foorte van
kleene fwarte Mieren komen te groeien,
welkers beete den menfche eenpyne toebrengt, die een geheelen dag lang duurt,
waar toe dienftig fijn de eyertjens van die
djertjens , dewelke van gedaante kleene
wormtjens reprefenteren; defe tot een poeder gemaakt zynde, brengtmen in de ooren
der gebetenen, tot wegneminge der pynen*
O o k druppeltmen't fap der bladeren defes
gewas in d'ooren.

Tenera admodùm frigorifque impatiens,
quapropter in repofitoriis conièrvanda ,
qua? feneftris vitreis undique fint inftrufta.

Dit gewas isfeer teder, en V [ e h e kan
tegens geen koude, weshalven men het in
kaffen moet bewaren , die met glafen wel
verfienzijn.
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Ferrarti Fior. Cult.

TT "TUjus arboris varix exiftunt fpccies,
1 1 quarnm diverfitas magna ex parte
provenit à loco natali ; . quae Zeylonx incoia eft,Zeylanenfibus facer abudu audit,
gaudetque feminibus pullis, qux vero feminibus donatur majoribus, craffionbus,
& faturè rubentibus, nomine infignitur
Zeylanenfibus Erabudu , feu Errabudii,
Javanenfibus Dadap, feu Derdap, Malabarix incolis Jiiuricu, Belgis autem Oly-

plants-boom,

id eft, tAr'kor Elephantts, ut

& Coraalboom, habita ratione colons C o rallini amoeni & rubentis, quern flores p r x
fe ferunt.
Tertia fpecies, q u x hie reprxfentatur,
Americx alumna eft, vigetque in variis ejus
locis, utpoteBrafilia, Curacao, &c.
Radice fuftinetur fibrofa.
C a u d e x , ut in cxteris fpeciebus, molliori & fragili ligno conftans, fentibusbrevibus hinc inde armatus, cortice obducitur
grifeo, brachiaturque in varios ramos.
Folia ad intervalla exeunt terna, in pediculo communi longo, particularia autem
pediculobreviori nixa, forma funt fubrotunda , ad exortum latiora , extremum
verfus anguftiora, imo cordiformia, glabra,
hilariore virore adversà parte prxdita, aversà vero dilutius virentia, guftu nonnihil
amaricantia.
Flores, in o r b e m & fpicatim difpofiti,
è calyce r o t u n d o , utriculato emergunt ,
funtque p r o d u c i , angufti, monopetali ,
intense rubentes, fex intus ftaminibuspallidis prxditi.
Quamvis hifce. in Regionibus flores decid a n t , nullo infequente fruftu , haud abfonum tamen fore exiftimavi, fru&us iconem

IjHXAar werden verßheide Joorten van
JjLJydefin Boom gevonden, welker s verfcheidentheidvooreengroot gedeelte voortkomt, door de plaats daarfe groeyt : die
gene, dewelke in Zeylon wafl, werd by des
felfs Inwoonders Jacerabudu gebeten , en
heeft defe /warte zaden^ maar die gene ,
dewelke grooter, dikker^ enhoog-roodezaden voortbrengt, werd in Zeylon Erabudu
of Errabudu genoemt, en van de Javanen
D a d a p . ö / D e r d a p , in V 3falabaarßh Muricu, maar van de Holländers Olyphantsb o o m , of CoraaLboom , van wegen de

ßchoon-roode verwe der bloemen.
De derde ßorte^die hier verbeeld werd,
is afkomßig uyt America, en groeit op verßheide plaatfen aldaar, als in Braßtl, Curaçao , &c.
De wortel hier vanis zazelig.
De flamme is voos en ßagt, gelijk mede
die van de andere foorten, hier en daar met
körte doornen beßet-, en van een grauwe
fihorjfe omvangen zijnde , verdeeld fig in
verßheide takken.
De bladeren komen op ßekere diflantien
drie byeen te voorßehijn, op eengemeene lange ßeel\ departiculière bladeren, op körte
voetjem ßttende, zijn rondagtig, breet aan
haar begin, puntig toelopend, ja hartswtjs,
glad, van onderen bly-groen , van boven
ligter-groen, wat bitteragtig vanfinaak.
De bloemen uyt ronde en holle ke/kjens
voortkomende, flaan rontom defleel gerengeert, ayrswijs, deßelve fijn lang, ßnal,
een biaderig, hoog-rood van binnen met[es
bleeke bloem-draden verften.
Hoewel de bloemen hier te Lande vrugteloos afvallen, ßoo heeft het my egter goed
gedagt het afbeeltfel van een vrugt hier by
K kkkk
apy

apponere, ad aridum fru&um delincatam,
qui filiquofis & quidem articulates accenfendus; horum quisque fatis produ&us, in
mucropem abit.
Semina funt oblonga, intense rubentia,
fabis fimillima, hilo fufcp prxdita, quorum lingula in peculiari utriculo hofpitantur.
Perpetuò non viret hxc pianta, aeftate
enim folia decjdunt, novis renafcentibus ineunte hyeme.
Sub climate noftro durìore difficilicer ad
flores perducitur, nifi exa&a adhibearur
cultura, loceturque in hypocauftis vitreis ;
praeterea tempore hyemali caute à frigore
cuftodienda, cujus injurias minime i il airi et.
Hifce & fimilibus ritè à nobis obfer vatis,
floruit eleganter in Horto M e d i c o , Anno
M D C L x x x v i n . u t & M D C Lxxxtx.

quod in Italia nunquam vifum fuit, referente Ferrano Flor. Cult.
Pauco indiget latice aquofo, propter
radicum exiguitatem , & fibrofitàtem.
Propagatur non folùm femine, verum
etiam ramulis abfciflis , tellurique irripa#is,

te voegen, na een drooge vrugt getekent
zijnde, dewelke voor eenpeul-dragende, en
in leden verdee/de vrugt te houden is ; y der
defer is vry lang , en komt in een punte te
eindigen.
De zaden fijn langwerpig , hoog~root
van fatfoen gelijk een Boone, verfien van
een bruyn verheve vlakje (hilus) ; ider der
[ehe leyt in een afgéfondert kuyltje.
Dejen Boom en behoud hare bladeren niet
altóos y want des[orner s vallenfi af, waar
na datier í e gen s de winter weder niçuwe
voor den dag komen.
Onder dit ons koud climaat komt defin
Boom befwaarlijk te bloeien, ten fy datmen
een ex an e en naukeurige oejfening in 't werk
komt te fi eilen, en ^tgewas in eenglafikajfe
bewaart \ daar en boven foo moetmen des
winters alle koude weeren, aangeften defelve de minfle koude niet verdragen kan.
De fe en diergelijke zaken in agting genommen zijnde, idee ft de fehe in V Jaar 1688
en 1689 in den fAmfierdamfchen Hoffchoon
gebloeit, tgeen men in Italie noyt gefien
heeft, na het[eggen van Ferrarías, inßjn
Flor. Cult.
Dit gewas moet weynig water gegeven
worden , we gen s des wort eis kleynheid-, en
fibreusheid ofzazeligheid.
Het en werd niet alleen uyt zaad voortgeteeld, maar 00k van takjens , dewelke
afgefneden zijnde , in de aarde geficken
wer$en
y
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D R A C O ARBOR I N D I C A SILIQUOSA POPULI FOLIO.

CIX

? ËUL-DRAGENDE
SC HE DRAKß-BOO
POPULIER

A N G S A N A vel A N G S A V A
JAVANICA.

I

Nter fru&us & femina, liberalitate D .
Andrea; C l e y e r i , mihi tranfmiffa, hujus
pianta femina quoque reperi : quibus telluri commiffis, prodiit nobis arbufcula ifthaec,
nunc tres annos nata.

Folia incondita pediculis longis, tenuibufque fulta, forma Populi Umilia, in totum vero minora > duas uncias longa , vix
fefcunciam lata, mucronata, t a S u mollia ,
g l a b r a , nitentia, hilarioreviroread flavedinem inclinante, perfufa, fapore fatuo,
Fruchim ritè perfcrutatum haud male
convenire reperi cum eo , à Monarde defcripto,Hift.fimplic. Med. ex novo orbe delatorum : Se quamvis multi, (quibus nunquam datafuitoccafio, hofee cernere fru&us) pro fabula habeant, quod Monardes
de figura Dracunculi huic fruSui à natura
infculpta, tradit: E g o tamen veram effe
hiftoriam judicavi, ablatà enim tunica c x teriore, difperfs per fru&um vifuntur plun

res venx,

è quarum diftributione & con-

eurfu, Dracunculi fi gii ram (ibi imaginantur
homines , ficuti facere aflolent ex ignis
fiamma & c .

Hi fru&us, pediculis longioribus innixi,
colore funt cinereo, rotundi, plani, utrinque tamen in fui medio tumidi, & duri,
margine membranacei > coftulis eminentitibus prediti.
Semina in unoquoque fruftu bina, ternave, oblonga, incurva, rubicunda, dura, glabra, fplendentia, renis aut phafeoli gracilioris figuram nonnihil imitantia.

INDIAANM y
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Nder de vrugten en zaden, die my door
de mildadigheid van de Heer Andreas
Ckyer overgefluurt zijn, heb ik V zaad van
defe plante ook gevonden ; V welk gezaayt
zijnde , dit Boomtje voortgebragt heeft
V welk nu driejaren out is geworden*
Debladeren flaan fonder ordre, en dat
op lange dunne fleeltjens, van geda ante dit
van de Populier gelijkende, maar in V ge*
heel kleender, twe duym breet lang, qualijk
anderhalve duym breet > gepunt > Jagt in
V aantaflen, glâd blinkend > bly-groen^
trekkende na dengeele, enfinakeloos.
De vrugt, na behoren onderfigt zijnde *
heb ik bevonden, niet qualijk over een te
komen met die, dewelke JMonardes befihfë*
ven heeft, in fi]ne Hiflorie der eenvoudige
Medicamenten &c. ; en hoewel veele (diê
noyt gelegentheid gehad hebben om défi
vrugt teJien) voor een fabel houden V geen
Monardes, wegens de figure van een
Draakjen, verhaalt, V welk in defe vrugt
van de natuur zoude ingeprent zijn, fi boude ik het egter voor een wäre Hißorie, want
alsmen de buyt enfle bafl van de vrugt wegdoet > joo vintmen vêle äderen door de vrugt
te loopen, uyi welkers verfprey dinge en byeenkomflede luyden haar de figure van een
Draakjen komen te ver beeiden , gelijk ß
gewoonfijn te doen uyt de vlamme desvuurs^
en andere dingen meer.
Defe vrugten op langefleeltjens ruflende
fijnasgrauw van couleur, rond> plat, en
in V midden aan beyde zijden verheven,
hard, en verfien van uytpuilende zenuen of
äderen, en is ook desfelfs rant vtiefig.
In y der vrugt vintmen 2 . 3 . langagtige en
krommezaden-, dewelke root ,glad hard en
blinkend zijn, de gedaante van een final
Boontje ofNiere eenighfints verbeeidende*
{
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Humor, quem funditarbos hxc, in laDe vogtigheid, die uit defen Boom komt,
chrymam rubram condenfatur , eademque
word tot een roode hars, en is 00k hetfelve,
eft, quae, tenuibus involucris junceis in- Vgeen in bieskens gedaan zijnde, in de*Ainvoluta , Sanguis Draconis in lachrymis poiheken Sanguis Draconis in Lachrymis gebeten word,
audit in Pharmacopoliis.
E re quoque fore cenfui, ipfa Nobil.
V Heeft my 00k goed gedagt, de eyge
woorden, die my den Ed. Heer Cleyer over
Cleyeri verba, fuper hac re mihi fcripta ,
defe zake heeft gefchreven, hier in te laten
hie loci inferere, quae ita fe habent : Angfana Cavantea, arbor efl fiiiquofa , flori- vloeien , dewelke aldus luyden : Defen
busgaudens luteis, odoratis, cujus truncus, Boom Angfana Javanica \foo werd defe
ut & rami fcarijicati humor em fundunt, Boom gebeten) is een peul-dragende Boom,
fanguinis Draconis inflar, qui ilico conden- dewelkegeele en riekende bloemen heeft,
wiens (lamme , of takkeri gequeft zynde,
fatur.
een vogtigheid van haar geven, als Drakenbloet, dewelke van ftonden aan komt te
verdikken.
Defengefeyden Heer heeft my ookgecomVirtutibus adftringentibus pollere & in
affe&ibus aphthofls prae caeteris remediis munieeerty dat defe verdiktevogt• verflopconducere, mihi quoque prxdiäus Domi- pende is en ook boven andere remedien
dienßig in de Sprouw.
nus communieavit.
Hujusarboris mentionem etiam fecitD.
Ook heeft de Heer Grim in Ephem.Germ.
Grimin Eph. Germ, Anni 1 3 . Obf. 37. cu- tAn. 1 3 , Obf. 3 7 , ook gewag gemaakt van
jus verbaficfonant : tArbor efl Java, quin defen Boom, wiens woorden defe zijn: t Is
ipflus Batavia urbis incoia, fuccum fangui- een Boom die in J a v a , ja felfs ook op Batams Draconis inftar elegantem pellucidum viawaft, dewelke een heldere en fchoone
deflillat: Eft procera magnitudinis , Ugni vogtigheid van fig geeft, dewelke Drakendurioris, foliorum oblongorum > florum bloet gelyk is: defelve is hoog, hard van
parvorum-)flavicoloris, amariufeuli faporis hout, de bladeren langwerpig , de bloemen geel, kleen en bitteragtig van fmaak.
&c.
y
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OBSERVATIONES.
F r u & u s , leu filiqua, abÄuthore hic depi&a, abfbIutè completa non eft; ideircò aliam, ex Mußeo Filii
mei, omni parte perfe&am , & afterifco notatam, in
Botanophilorumgratiam, appingi cura vim Ufr,

ENINGEN.

De vrugt of hauu-e, van den Authcur verbeeld, en h niet
volkomen weshalven uj een andere, uyt het Kabmet van
myn Soon , diegeheel, volmaakl, en met eenfierretjegetekend
ts, hier bj getekenthebben, ten dienfle van de Liefhebbm
der JSotante,
s
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CASSIA

FISTULA

ALEXANDRA

p. ex.
CAS

N A B. Pin. & ^Alpini.

SI A FISTULA

VAN

^ALEXANDRIEN*

i v f e C O N N A Hon. Mai p. i ?
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Ë Caffia Fifiula , miens aftekeningè
hier vertoont wort, hebben wy uyt
zaad voortgeteelt i t welke wyuit een hauwe van den opregte Caffia Alexandrina genomen engezayt hebben, en is defelve tot een
driejarig boomt]e gegroeit, overeenkomenàè
met diegene, dewelke van den feer geleerChaiarxambar convenientem.
den Àlpinus de Pantis Mgypti, befehreven
is, met de benaminge van Chaiarxambar.
Dit boomtjen heeft een grauwefihorjfe.
Cortice tegitttr cinereo.
De bladeren flaan vederswijfe enfonder
Folia pinnata, & inordinate di/pofira ;
Partialia autem foliola bina ac bina (ibi in- ordre ? departiculière verdeelde bladerkens*
vicem oppofita, breviffimis pedieellis ful- twe aan twe over den anderenfiaande, zijn
ta, decern utplurimùm unicoftae , utrin- meerendeels tien in getale, waar van dau
ter Wederzijts vijf op feer korte voetjens
que quina adherent, volx manus longitudine , duarumque fere unciarum latitu- aanydere rib geplaafl zijn \ defelve fijn een
dine , Perficx xmula, in extremo mucro- handbreet lang, byna twe duymen breet *
nata , ad bafin lata, dilute virefcentia, die van de Perfiken gelijkende, puntig aan
haar uiieinde, ofJpits-toelopend i breedaan
patte inferiore, tanquam lanugine obfita,
ad taftum mollia , margine baud crenata , haarbegin> ligi-groen vâti.verwe, eenigßnts als met een wolagtigheid van onderen
gufili fubdulcia*
befet, fagt in 't aanraken $ aan de kanten
mgekerft) en van finaak eenigzints zoet*
agtig.
De bloemen {na het feggenvan Profpef
Flores (referente A l p i n o ) numerofl,
Veluti fpicatim congedi, furctilis feu pedi- Alpinus} fijn veelvoudig, en ayn-wijfe by
culis longioribus Anagyridis inftar, deor- eengevoegt, defelve hangen aan lange fieel*
sùm propendent ; horum fingiliares flofculi tjens op de wïjfe van die van de Anagyris ;
nituntur pedicellis uncialibus & breviori- en heeft y der nog een apartßeeltjen van een
bus funtque pentapetali , coloris aurei, duym lang, 00k welwat korter, waar mede
defelve aan de gemene fleel vafi fit: Defe
odorati, multis fiaminibus intusprediti.
bloemen fijn vijfbladerig , gout-geel van
verwe , lieflijk van renk, hehbende in H
midden veele bloem-draden.
Floribus emarcidis füecedunt filiquae teNa de bloemen volgen ronde en lange hau*
retes, fufex , fefquicubiti longitudinem
wen , die niet fehlen anderhalve ellepi/'ps
non raro fuperantes,qux intrinfecus in plura
langte komen te overtreffen , bruyn van
loculamenta diftinguuntur, quorum fingula couleur, dewelke van binnen in veele cellefemen folitarium, ut & pulpam per matu- kens afgefcheyden zijn, waar van ider. een
ritatem nigram & dulcera, continent: eenig zaad, als mede een/wart enfiet mer g

C

Affia Fiftuta, ciijus icon hie exhibe*
tur , prodiit nobis femine è filiqua
Caffix Fifh Alex, verx defumpto, excrevitque in arbufeulam triennem, cum eà >
quae defcribitur & exprimitur à Do&iffimo Alpino i de planus iEgypti, nomine
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infig komt te onthouden; en fijn defe zaden
platßgtig , lang-rond , hard, blinkend>
geelagtig van verwe.
Praeter hanc fpecicm dari & alias, haud
Datier nevens defe nog andere Joorten
ignarus fum , quarum differentia confiftit .zjjn^ van den anderen verfihillende, in
in filiquarum forma, magnitudine, neque groote en gedaante van hauwen, zulkx is
infimae notae exiftimo, quam alit India O- my feer wel bekent, ah mede, dat die gern,
rientalis, cujus defcriptionem, ut & iconem
dewelke in Ooß-Indien wafl , geenßnts de
pofthac exhibere animus eft,
geringßeisj wiens beßhrtjvinge wyhier na
ook füllen verhandelet
D e viribus ßc bre viter Rains Hift. Plant.
Over de kragten beeft de Heer Raius in
p. 2. Caffta pulpabilem & ferofis humor es ^tkortdit volgende aangetekent\QzS\z purpurgat > conventi que in ardori bus tawjnter- gecrt de galle en andere fereufe vogten „ en
nisy tumexternis, fanguinem temper(ins, is ook dienftig in alle hitte en brand , foo
érpuriorem reddens : <Ajfeflib.us peBoris a uyterlijk als innerlijk gebruikt zynde, fy
(leflillatione acutorwvt bumorum comitatis, tempert, en vcrbetert het bloed ; ook
komtfebyfonderlijk te hulpe alle gebreken
pure fubvemt
funt antcm fcmina plana , oblqnga > du
ra, fplendentia, fubflava.

desborfts, diedoor finkingen van fcherpe
vogten veroorfaakt werden & c .
Exa&am requirit culturam
injurias minime fuftinens.

%

rigidiores

OBSERVATIQNES,
Hujus arborisramulum, floribusonuftum , ex Ame
rica allatum rigidiori examini ihbjecimus, percepimufque flores cum Connse Hort. Mal. part. i. tab. гг. ad
amuffim quadrare ; Suntque pentapetali, feu petalis
quiñis oblongo-rotundis conftructi, è çalyce quinquepartito orti, ítaminibus tribus; majoribíis falcatis, íeptcmque minonbu,s ditati.

Ditgewas wilwel opgepaß, en voor alle
houde bewahrt zyn.
<A ANTE

KEENING

EN.

Wy hebben een bloemrijk^ tafyen van defen Boom, uyt
mqrica overgefonden zjjnde, naukeurig onderfogt, en bevande»
des felfs. bloemen tenemaal over een te kpmen met die van de
Canna Hon. Aial.part, i. tab. %%. aynde dejelve vijfbladerig,
of uyt vijf langwerpig rondebloem-bladeren te Jàmen gejìeld
dif.uyteen vijfbladerig bloem-kglkjen voortkomen, cn metdrsg
groote en[even k{eene jeyfensufijfe bloem-draden verrijkt zjjn*
9
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JAVAANSCHE
MET

CASSIA

VLEES-COU

FISTÜLA,
LEURIGE

BLOEMEN,

Obiliffimì D . Cleyeri adjumentò, iìliqux hujus Caffige Fiftulae fccunda*
ad me pervenerunr, Anno M D C LXXXVI I I,
nomine Tang-goeliwangwang.
Uxc arbor in rotum (riorum colore, &
foliorum longitudine e x c e p t i s , ) fimillima
eft Caffix Fiftulx Brafilianx, cujus iconerrì
N o b . Breynius illuftravit Cent. i .

D

öor toedoen vän den Ed. Heer Cleyefj
heb ik defe twede fiorte van Caffia
Fiftula, in V jfaar-i 688, met de name van
Tang-goeliwangwang gehregen.
Defen Boom gelijkt in^t geheel die van de
Caffia Fiftula Brafiliana^ (jntgefonderd de
couleur der bkernen en lengte der bladereii)
iviens aftekeninge in de eerße Centuria van
den Ed. Heer Breynius te jien is.
Noftra javanica flore eft carneo, BraDe bloemen van deje onfe Javaanfche
filiana aucem incarnato, Javanenfibus Ta- fijn vlees-couleurig, maar de Brafiliaanfche
pyracoaynana d i ä a , part im que à Nobilif- incär'naat? welke taafte by de Javanen T a iimo Fifone & Marcgravio defcripta : Popyracoaynana geheten zijnde, van de Ed.
ftea quoque hujus arboris Javanicx fili*
Heeren Guil. Piß en JMarcgraaf ten deele
quas accuratiore defcriptione divulgavit
befchreven is; naderhand heeft 00k den EcU
fupracitatus Breynius Prod. 2 , jcujus verHeer Jacob Breyne de vrugten van defe onfe
ba hie in fere re fert animus. Siliqua vero
Javaanfche Caffia Fiftula, met een volilia jam $18a eft forts nigricans, Caffne maakter befchrijvinge in V ligt gebragt, in
tA lex an dring pari nonnihil tenuior, multo fijn twede Prodromus , Wiens woorden ik
longior, cortice teneriore, tot fubtiliffinm voorgenome hebbe hier by te voegen. Maat
circularibm linea impreffis, cin&o, quotin- defe gefeyde peul-vrugt is van buyten
trinfectu fimt dißincliones , feu Ugna inter- fwart, gelyk die van de Caffia Fift. de welgerina orbicularia, comprejja admodum & ke uit Alexandrien komt , hoewel wat
valete tenuta ? fragiliaque. Unicuique he- dunder 3 veel langer, en teerder van fchorfrum lignorum inter geminorurn pari, locu- f e , met foo veel fubtyle rontom-lopcncle
lum feu cellulam conftituenti, nulla qui- ofcirculairelinicn, als'er inwendige platdem pulpa glutinofa , quemadmodiim in t e , ronde, houtagtige , feer dünne en
Caffia Jilexandrina cernitura fed ejus loco breükfame tuffchen^fcheytfels gevonden
orbiculm quidam tympani forma arcTe in- worden, Tuffchcn ider paar defer houtagcluditur lignorum intergerinorum , jam- tige en ronde tuffchen-fcheytfels wert wel
jam commemoratone facie & magnitudi- een cellekcn geformeert, maar in defelve
ne , culmum autem latm , vel ft mavvs en werd geen ilymerig merg gevonden , gecrajfm, dum recens, carnofus, & forfè ^ lijk in die van de Alexandrifche Caffia,
ut exiftimo j albus , ( ¿ 0 jfotf w r à ^ ¿ 7 - maar in des felfs plaatfe werd een rond
^^TÖ
cameo ad ferrugitieum tendens, fchijfje vaft beiloten , van gedaante en
necnon^qua fubftantiamfambuci medulla groote overeenkörnende met de aanftonds
baud admodum diffimilis^) intus cavus,
gefeyde houtagtige ronde tuffchen-fcheyt5
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tnen Caßia vulgaris feminifimtle
Haftenus Breynius.

c lau dem*

Seminibus folo commiflis, fuccrevit nobis arbufcula paucis ramis ftipata, cortice
ex cinéreo albicante a m i ä a ; caudicem ramulofque folia veßiunt alata, in utroque
latere uniufcujufque coftx duodecim adneítuntur folíola , brevifllniis pedicellis
direite fibi oppofita , vix femiunciam lon
g a , ad bafin latiora, quam in extremo,
Sennx Italic^ fubaemula , fuperné atroviridia, inferné diluté virefeentia, pilis vix
confpieuis obfita, fapore herbáceo adítringenti permixto.
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M u l t o calore & hu more indigens, arte
enutrienda , ac fovenda, quibus adhibitis
diu illam confervavi, tandemque depingi
curavi, additis portione filiqux, ut & ierainibus.
Infolonatali in arboream exerefeit proceritatem.

fels, een flroohalm breet of dik ; foo lange
defe vers fijn, werden fy vlefig bevonden,
en foo ik vertrouw (gedroogt zynde, is hare couleur uit den asverwig, vlefig , en wat
na de roefl; couleur trekkende, en voor foo
veel des felfs fubftantie aangaat, die van
Vlierniet ongelijk) van binnen h o l , waar
inhetzaad geplaaft w o r d , 't welk van de
gemene Caffia gelijk is, dus verre Breynius.
De zaden van ditgewas ter aarde befielet
zijnde, hebben wy een Boomt]e opgekregen
V welk geenfints takrijk, maar welmet een
witte afgrauwe fihorffe omvangen is ; de
bfaderen desfiams, en der takken, fijn gevleugeld'(alata) aan welker s ribbens weder-*,
zijds twaalfibladerkens, op feer körte voetjens vafigebegt fitten, en dat twe aantwe
dwers over malkanderen, qualijk een h a he
duym lang, ook breder aan haargrond, als
uiteynde, gelijkende die van de Italiaanßhe
Senebfaderen , van bovenen donker-groen
van onderen ligt-groen, befet met naulijks
Jigtbare hayrtjens, en is defe haar finaak
kruydig en wat ffamentrekkend.
Dit gewas heefit veel wärmte en vogtigheid van noden, en moet door konfi gekoeßert en voortgefet werden, V welk van my
wel m agtingegenomen zijnde, heb ik defe
plante lang bewaart, en eindelijk doen uyttekenen, de zaden en een gedeelte van de
hauwe daar bygedaan zijnde.
In de natuurlijke groei-plaats wafi defeL
ve tat een hoge boom.
y
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A L A T I S . Tar. Bat. Prod.
M O R I N G O

Adiccm nancifcitur ex albo flavefcentem.
Caudex in tripcdalem proceritatem excrevit in Horto Medico Amftel., craffitie
minoran digitum adxquans, librò dilate
virefeente ami&us.
Frondes inordinatè è ramulis prodeunt y
jpediculis tenuibus praeditae ; harum fiiffragirium coftae bicompofitae foliolis ornantur
inconditis, mollioribus, obi on gis, extremo rotúndis, non- raro quoque mucronat i s , imo eordatis , lxtiore viriditàte perfufis.
Flores pediculis adhxrent recurvis j
candidi, mei redolentes, decapetali,quorum pétala quina exteriora in prima expanfione ftellam reprgefentantia, tandem extrorfum incurvantur, interiora autem minora ftamina ex luteo» viridia, ut & ftylum
ereitum ambiunt.

Sub nöftro duriore climate, floribus excuffis, ad frugeni nunquam perdufta eft in
Horto M e d i c o ; omni quantnmvis diligentia adhibitä, fuperftes tarnen fuit per quinquennium , floruitque A . M D C L X X X V I H
& M D C L X X X I X . M e n f . Auguft.
Siliquas portionem, ad me tranfmiiTam,
feminibufque onuftam , e quibus prodiit
hxc arbufcula * adjunxi, ingratiam Botaiiologorum.
Frigoris eft impatientiffima hxc planta,
quae modicam quoque exigit aquam.

"T^SE/e plante heeft een wortel van cou\_Jfleuruit den witte geel. '
De flamme is in den tAmfierdamfihen
JHedkijn-hof opgefihoten tot de hoogte van
drie voeten , een plnk dik, omvangen met
cen groene fihorße.
Het lof komt fonder ordre uyt de takjens voort, verßen van dünne ßeeltjens:
de ribbens van defe ßjn gepaart , en
verßen van fagte , längwerpige , voor
ronde ook welpuntige, en fomtijds hartswijfe bladerkens > dewelke blygroen van
couleur zijn.
De bloemen flaan aan kromme fleeltjens,
de [ehe ßjn wit, riekende na honig, tienbladerig, welkers vijf notwendige blocmHaderen in°*t eerßevan hären opgang een
ßerretje verbeeiden, maar werden daar na
buytenwaarts overgebogen; de binnenfle en
kteenße vijf bloembladeren fitten roniom
de geel-groene bloem-draden , ah mede
rontom de regtopßaande bloemßjl.
Na dat de bloemen vergaan ßjn, foo en
fijnder in onfen 3 ledicijn-hof geen vrugten
nagevolgt \ hoewelalle vlijt en neerfligheid
aangewend is; fy heeft gebloeit inV Jaar
1 6 8 8 en 1 6 8 ^ in de jMaand van oiugüßi,
en is vijfjaren oud geworden.
1k hebbe hier eenßuk van de hauwe met
des felfs zaden, foo als het my overgeßuwt
is, bygevoegt, ten dienfle der Liefhebbers
van de gewaßen.
Dit gewas en kan gants tegengeen koude% envereyflook matige vervogtinge.
y
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OBSERVATIONES,

KA ANTE

Radicem habet hsecarbor tuberofamac rapiformem,
paucis fibrillis prjeditam.
Siliqux per maturitatem fuícae , liratse, trivalves,
pedales & longiores, penfiles , ad exortum tcnuiores,
brevibus, tenuibufque pedicellis annexac , intus carne
albicante prseditae, in qua íemina fímplicj íerie difpofita,
triangula, membranis tenuiffimis ni veis alata, putamine
duriufculo, pullo, nucleo vero candido, iàporedulci,

non fine adftri&ione.
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Dit gewas heeft een raapwijß wortel, waar uyt weinig
Hetlingen komen tegroeien.
De rijpe hau wen fijn bruyn, geveurt, drievaldeurig (tri
valves) een voet lang, ook wel Unger, nederwaarts hangen*
de, aan dünne körte ßeeltjens, fchraalaan haarbegin^ van
binnen met een it/it merg begaafi , waar in de zjiden in de
lengte in een rijegerengeert leggen : defelveßjn driehoektg, en
gevleugeld (alata) met feer danne en witte vlieskens, van
buytenhardagtigenfwart, van binnen wit,ßet van/maak .
dog met fonder tfamentrekjkjnge,
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