
De Baobab of Apenbroodboom .

Het is bekend dat een dezer boomen op het eiland Sor, tegenover

Saint-Louis, door adanson op een ouderdom van 6000 jaren werd

geschat. De plant wordt door de inboorlingen als heilig beschouwd.

Do bladeren zijn handvormig, vijftallig, glad, gesteeld
,

de blaadjes

elliptisch, gepunt, steeltjes en bloemtakjes kortharig, kelk vijfdeelig,

Imrig, van binnen zijdeachtig behaard; bloembladen 5
, uitgespreid,

len laatste teruggeslagen, bloemen okselstandig, alleenstaandeop lange

Adansonia digitata L. Adansonia ter eere van MICHEL ADANSON, een

Fransch kruidkundige, geboren 7 April 1727, overleden 3 Aug. 1806.

Apenbroodboom dus genoemd omdat deze dieren gaarne de vruchten

eten, digitata, handvormig, omdat de bladeren dezen vorm ver-

toonen) of Baobab, beboorende tot de Malvaceae
,

onderfamilie Bomba-

ceae en tot de éénbroederigen, veelhelmigen (Monadelphia Polyandria),

inheemsch in tropisch Afrika en Oost-Indië, wordt beschouwd als de

grootste of liever breedste boom ter wereld. Verscheidene exemplaren

door ADANSON gemeten waren van 20—26 meter in omvang. De stam

verdeelde zich op 5 meter hoogte in vele horizontale takken, die n et

hunne uiteinden den grond raakten; deze takken waren 15 —18 meter

lang en van zulk een omvang, dat iedere tak een reusachtigen boom

vormde. Waar het water van eene naburige rivier de aarde zoodanig

weggespoeld had, dat de wortels van een dezer boomen bloot kwamen,

werd het gedeelte dat bloot lag gemeten; het was 37 meter lang!
De plant draagt vruchten die op een pompoen gelijken, en tot ver-

schillende doeleinden als vaatwerk worden gebruikt. De bast levert een

ruwe vezelstof, die de inboorlingen bezigen tot het maken van touw.

Ook wordt er een kleedingstuk van vervaardigd, waarmede zij hun

middel tot de knieën bedekken; de jonge bladeren dienen als voedsel

in tijd van schaarschte, terwijl de groote gebruikt worden als dak-

bedekking. Te Sierra Leone wordt de plant niet grooter dan een

gewone appelboom. Het hout heeft als timmerhout geen waarde;

desniettegenstaande gebruiken de inboorlingen het ter vervaardiging
van doodkisten; de lijken worden daarin volkomen gedroogd zonder

balseming.
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stelen; vrucht een groot langwerpig donzig behaard pericarpium,

8 —10 bokkig, de cellen een meelachtig vruchtvleesch bevattende;

bloemen groot, wit, met purperen helraknoppen. Bloeitijd: Juli.

Deze plantensoort, waarvan de oudste beschrijving door een Venetiaan,

Ai.oYsius cadamosto in 1454 werd gegeven, die een exemplaar aan

den mond van de Senegal had gemeten, waarvan de stamomvang 38

meter bedroeg, is reeds lang in Yoor-Indic inheemsch geworden en

verdient, om het veelzijdige nut der plant, eene plaats onder de

nuttigste gewassen van dat land. De vrucht gelijkt op een pompoen,

doch heeft de grootte van een limoen en bevat vele zwarte of donker-

bruine zaden; de smaak is eenigszins zuur, doch er wordt een

verkoelende en verfrisschende drank uit bereid, die vooral bij koorts

weldadig werkt. Deze drank wordt in Senegambië Boui genoemd. De

negers gebruiken de bast en de bladeren, gepulveriseerd, evenals wij

peper en zout gebruiken. Adanson ontdekte dat de vrucht een uit-

stekend voorbehoedmiddel was tegen de koortsen, die in het land

epidemisch heerschen. Het is een goed zweetdrijvend middel dat tevens

de temperatuur van het bloed doet dalen. Van de vrucht vervaar-

digen de inboorlingen een uitmuntende soort zeep, doordien zij de

asch met ransige palmolie koken. Op het eiland Guadeloupe
,

in

West-indië, gebruiken de planters de bast en de bladeren als koorts werend

middel. Humboldt doet in zijne »Ansichten der Natur” opmerken dat

de [dant behoort tot de grootste en oudste bewoners onzer planeet.

De plant is verzachtend en slijmhoudend in al hare deelen. Op de

kust van Guzerat, Indiö, gebruiken de visschers de vruchten als

dobbers voor hunne netten. De bladeren mengen zij onder hunne

spijzen; deze worden beschouwd als verkoelend en buitengewone zweet-

afscheiding verhinderend. Dit gemengde voedsel wordt in Senegambiö

Lalo genoemd. Uitwendig worden de bladeren tegen rheumatismus

en zweren gebruikt. Touwwerk uit de bast vervaardigd is buiten-

gewoon sterk, vandaar het gezegde in Bengalen »zoo zeker als een

olifant, die gebonden is met een Baobab-touw”

De plant was , 1724
,

in Engeland in kuituur. Hoewel in ons klimaat

een warmekasplant, kiemen de zaden in den zomer buiten gezaaid.

De soort is tegen den winter bestand in Nieuw-Holland tot aan den

Steenbokskeerkring. M. Buysman


