
NATUURLYKE HISTORIE
O F

VITFOERIGË BESCHRÏFIISIG ,

DER i.lM)

DIEREN, PLANTEN
E N

MINERAALEN,
Volgens het Samenstel van den Heer

Met naauwkeurige Afbeeldingen.

TWEEDE DEELS, NEGENDE STUK.

De kruiden.

Te AMSTERDAM,
By de Erven VAN F. HOUTTUTN.



INHOUD VAN DIT STUK.
r I E R D E A F D E E L I N G,

De kruiden.
XIII. HooFDST» Befchryving ifer. TwiN-

TIGMArTKIGE KrüIDEN (fcö-

fandria) , dat is die ten rainfle twintig

Meeldraadjes hebben : tot welke?i

menigvuldige Soorten van Middag-

bloem of Ficoidcs , Ganferik of Vyf-

vingerkmid. Aardbezie , Braamboos

,

Tormentil, Nagelwortel en anderen,

betrokken zyn. Bladz. i

XIV. IIooFDST. Befchryving der Veel-

MANNiGE Kruiden (Polyan-

dria), dat is die veelmeer dan twintig

Meeldraadjes hebben, tot welken ^ on^

der anderen^ de Maankoppen , Plom

'

pen , Corchoras , Peonie , Ridder

-

fpooren. Monnikskappen, Akelcijen,

AnemoDcn, Ranonkelcn, H/oor«3» — 8i

* 2 XV'



XV. HooFDST. Befchryving der Twee-

MAGTiGE Kruiden (Didyna-

miaj) dus genaamd, om dat zy van de

vier Meeldraadjes twee langer hebben

dan de twee anderen : waar toe de zo-

genaamde Kransjes - Kruiden , gelykde

Melisfc , Thym , Orégo , en veele

anderen; als ook de GrynsWoemigen,

gelyk het Leeuwenbek-, Vingerhoed-

Kruid , enz. , enz. behooren. Bïadz. 266

XVJ. HooFDST. Befchryving der Vier»

MAGTIGE Kruiden (Tetrady-

namia), <iMj genaamd, om dat van zes

Meeldraadjes, in derzelver Bloemen,

vier langer zyn dan twee anderen , die

tegenover elkanderJiaan: gelyk ditplaats

heeft in de Kool , Radyzen , Violieren

,

Lepelbladen , Th'aspi en veele ande-

re Kruiden, —
1 n.. 593

AAN.



AANWYZING der PLAATEN,
en der Bladzyden,

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven worden»

Plaat LlII. Afbeelding van een der

TwintigmannigeKrui-
den: naamelyk tegenovsr Bladz. 33

Fig* i.Het Kaapfe Mefemhryarithemum

,

of Middagbloem ,
gemeenlyk Fi-

coides genaamd, zo als hetzelve

met ten deele geflootene, ten

deele door bevogtiging geopende

Zaadhulsjes zig vertoont. Zie bi. 35.

— 2. Zodanig een Zaadhuisje vergroot.

— 3. Hetzelve geflooten en Fig. 4. ge-

opend doorgefneeden , zynde de

aanwyzmg der Letteren bl. 35

1

36

verklaard.

Plaat LIV. Afbeelding van V^eel-

MANNIGE Kruiden. ..i Bladz. 139

Fig. I. De CorchormOlitorius uit Oost-

indie met zyne Zaadhuisjes. bl. 141.— 2. Een fraaije Japanfche Conhorus

met dubbelde Bloemen. w. 145.

Plaat



Plaat LV. Afbeelding van Veel-

MANKiGE Kruioen. tcgmover Bladz. ipi

Fig. I. Een Japanfche Anemone of A-

nemonoides. • . iL jgi.

— 2* De Vyfbladige Clematis uit Ja-

pan. . . hl, aos.

Waar van de Meeldraadjes by a en

bet Zaadkuifje by b vergroot is

voorgefteld.
-

Plaat LVI. Afbeelding van Twee-

MAGTiGE Kruiden. '' . Bladz. 281

Fig, 1. Het Teucrium Virginkum uit

Japan. ; . W. 2?r.

De Bloem by A llerk ver-

— 2 De Nepeta incana ook uit Ja-

Pan- . . bl. 307.

De Bloemkelk van '£ gewoone

Kattekruid of dergelykeuit Ooft,

indie
,
by Letter B.

Plaat LVII. Afbeeying van Twee.
MAGTIGS Kruiden, m . Bjadz. 3Ö5



Fig. I. Eea Leonurus Japmicus of

Hartgefpan, . . bh 365.

De vergroote Bloem en Kelk

by A.

— 2. De PJiloTKis Zeylanka of Oost-

indifch Viltkiuid. . bl, 371»

Waar van B de Bloem , C den

Kelk en D de vier Zaaden, al-

len vergroot, aanwyst.

Plaat LVIII. Afbeelding van Twee-

MAGTiGE Kruiden. tegenover Bhdz, ^39^

Fig. I. De Erinus Capcnfts of Kaapfe

Balfembloem.
5^^^

A. Een Blaadje daar van ver.

groot.

—
• 2. De Buchnera cerma van de

Kaap.
. ii^

B. De Bloem.' C het Zaadhuisje

vergroot en by D doorsefiiee-

— 3. De Sibthorpia Europsa uit Oost-

Plaat LIX. Afbeelding vnn Twee-
MAci]GE Kruiden. — Blad/. 573



¥ig, ï. De Ruèllia repanda of Uitge-

gulpte. . . 516,

— 2. De Rué'llia ringens of Gryn-

zige. . ; 6/. 577'

3, De RuëlUa articulata , Gewrichte

of Kortledige RuëlUa. V9-

Allen uit Ooftindie.

Plaat LX. Afbeelding van ViER-

MAGTiGE Kruiden. tegenover Bladz.

Fig. I. De Draba Muralis uit Ja-

— 2. De Bunias Orientalis of Ooster-

fche Knodsvrugt. . 741-

Waar van het Zaadhuisje by Let-

ter A vergroot.

— 3. De Cleome dodecandra ofTwaalf-

maunige Hederik uit Oostindie. hL 75.3-

By Letter B de Bloem daar van ver-



BESCHR YVING
DER

PLANTEN.
n E RD E AFBEELINGy

De kruiden.

Xllf. HOOFDSTUK»
£efchryvifig tferTwintigmannigeKrui»
, DKN { IcolandriaJ , dat is ^/fe twintig ofmeet
Meeldraadjes hebben : tot welken de menigvuU
digö Soorten van Middagbloem of Ficoides,

Gaoferik of VyfviDgerkruid , Aardbezie

,

Eraamboos, Tormentil
, Nagelwortel en a»-

deren, belmren.

•t^^i^etal van twiatig Méeldraadjes , al-

f G « ^^^^ * onderfchcidt deeze Klasfe

^^^^ niet; maar 'cr komt by, dac de-

zeiven in den Rand van den Keife

zyn ingeplant, en dus worden 'er ook toe be-
trokken die meer hebben dmi twinti'< ?.Jc2l-

drsadjes , als zynde daar door van de Veel-
nwnnigen ouderfcheiden , in welken de Meel-



ft TwiNTIGMANNIGE KrüIDEH.

IV. draadjes hunne flandplaats op *t onderfïe van

Afdeel, de Bloem hebben , tegen het Vrugtbegin*

Hoofd. ^^^^ ë^^^^ der Meeldraadjes
, nog-

8TUK. thans , is in deeze Klasfc op ver naa zo grooE

DrUujy. i;,ict als iH dc volgendc.

Heteerfte Geflagt, dat hier voorkomt, be-

hoort tot de Driewyvigen , alzo de Eén- en

Tweewyvigen , als alien öoora- of Heellerach-

tig zynde , reeds befchreeven zyn. Het voert

den naam van

Dit heeft een vyfdeeligcn gekleurden Kelfe,

zonder Bloemblaadjes; het Zaadhuisje Eyrond,

driehokkig ,
omgefneeden , bevattende veele

Zaadjes.

De eenigftc Soort van hetzelve (i) is door

de

- (»; DC daifletlieid van liet wooid Rcseptaeulam heeft my

de Tytels van het X. ea XI. Hoofdfluk der Hccftcren , als

ook het II. D. I, Stuk van deezeA'^r. //ry?»r;V;a!wa3r ik dat

gene, 't welk de Bloemblaadjes, den Kelk, het Vrugtbe-

Éiozel en de Meeldraadjes famen verbindt
, (volgens

inzonderheid in de Syr.gfKe}a , daar het eea wcQzentlyk
Deel is, eigener den naam voert van Stotl.

(i) Sefuvinm. Sytt. A'^,. XII. Gen. 624. p. Ffg.

Xlll. Gen. 624. p. 3 SS. JAC(^ Hijl. iss- T. jts- Portulaca

Fol. Lancerf. conveaiis Sec. Loefl. Itin. 191. Poit. Curas-
favica &c. Pluk. ^Im. 303. T. -15. f. i. hebm. Par. 212
T. 212. foit. marina latifolia, PtOM. Sf, «. ƒ«. jj^. f.

j.'



de voornaamfte Kruidbcfchryvers tot het Por- IV.

idem betrokken geweest. Men vindtze onder ^xm^^
den naam van Kurasfaufcji leggend Forfelein , Soofd-

met lange , fmalle , glanzige Bladen en roede ^^"'^

Bloemen , zeer wel afgebeeld door den fchran-^-^'''*^^*

deren Plükenet. Zy h&ct Breedblaiig Zee^
^

Porfeiein by P L ü M i e R . R üM P H i u s noemc-
ze Crithmus Indicus of Indifche Zee - Venkel
en zegt dat zy in Oostindie , naar 'c Portu»
geefche Percxll do Mar , van de Hollanders ook
Zee - Peterjelie geheten wordt , doch in 't Ma-
leitfch Gelang lauty dat is Zee - Porfeiein.

Dit Kruid, dat zo wel in West- als in Oost*
indie valt, is ook door den Heer Jacquin
afgebeeld , die het aan de Zeekusten der Kari-
bifche Eilanden hcefc gevonden en afgebeeld.

Het is
,
zegt hy , een Sappige overblyvende

Plant, met dikke , ronde , gladde, verfpreide^

Takkige
, leggend - opftygende Stengen : de

Blaadjes zyn Lancetvormig
, glad en Sappig,

dik , gepaard , anderhalf Duim lang. Uit de Oxels
komen eenbloemige Steeltjes voort , met Reu-
keloo2e , van buiten groenachtige, vanbinnen
Witte

, Roozekleurige of paarfche Bloemen, dig
als uit een famengegroeide Keik en üloembhd
fchynen te beflaan , als hebbende dubbelde
Tippen. De Meeldraadjes waren paarfch. Op

Mar-



4 TWINTICMANNIGE KRUIDEN^

IV. Martenique hadt hy altoos vier, opKubadriei

^xm^^* Domingo drie ofvierStylcn in deeze Bloemen

Hoofd- waargenomen , en met het getal der Hokjes was
STUK.

i^et: even 't zelfde.

f^yf^^y In Ooflindic houdt men dit Kruid voor het

weezentlykfte Ingrediënt van het Atsjaar, een

Verfnapering uit verfcheide Kruiden , Bloemen

en Wortelen , die men op gepekelden Azyn

vervaardigt , en by allerley Spyzen op Tafel

zet j om Appetyt te verwekken : wordende der-

halve dit Kruid, in de AmbonfeTaal ,zoRüM»

PHiuszig verbeeldde, ook As/ar geheten.

In de Rang der Vyfwyvigen volgt een zeer

uitgebreid Geflagt van Kruiden , dat den naam

voert van

Mesembryanthemum. Middagbloem.

Die door den geleerden Breynius aan

deeze Kruiden gegeven was , om dat zy meest

omtrent den Middag, maar eenige üuren', de

Bloemen ontlooken hebben ; gelyk zyn Ed.

het zelf verklaart. Dilleniüs heefc flegts,

om redenen , de I in Y veranderd.

Het heefc een vyfdeeligen Kelk en menig,

vuldige Liniaale Bloemblaadjes; het Zaadhuisje

Vleczig, beneden de Bloem en veelzaadig. De
meeften zyn met vyf Vrugtbeginzels en Stam-

pers voorzien, doch men vindt 'er twee Vier-

wyvigen en vyf Tien- of veelwyvigen on-



Tot dit Geflagt zyn de meeftê Planten , die IV.

men te vooren Ficoides genoemd hadt , betrok* ^^jj,^*"

ken : waar uit en derzelver Geftalte en de plaats HoofxJ.

der afkomst kenbaar is ; alzo men den Baar-

moeder van byna allen op den Zuidhoek "van^"""^'

Afrika , genaamd de Kaap dg: Goede Hope
,

vindt.

Het bevat tusfchen de veertig en vyftig Soor-

ten, welke, naar de Kleur, in Wit- Rood- en

Gcelbloemige ondcrfc heiden zyn.

(i) Middagbloem met overlmkfe , Spilrond- r.

achtige flompe Bladen, die aan den Foet ttlmZ'
kantlmirig zyn.

"xSp-**

Dceze groeit , in Egypte en in 't Napclfche ,

°^'°*^*

op Zandige plaatfcn aan de Zee , die van den

Vloed bcfproeid worden,

(a) Middagbloem met overhoekfe Eyronde Te- ir.

pelige gegolfde Bladen, In fji^'^"

(i) Mefemhyantbemum Fol. alterti. teretiuscalij obtufis/''''"''^'^*

BaC ciliatis. S>y?. Nai. XII. Gen. 6ii. p. 34^ f^eg, XIII.

Pin. 189. Moa. S. s. T. 3). f. 7. Kali Neapolitanum Ai.

zofdes repens. COL. Ecpbr. II. 72. T. ji- Kaili fecuadum.

ALP. ^gypt. iij. T. 127.

(z) M^ftmh^. FoI. alterais ovit:s, Papulofis undulads. H.

Clif. 216. Ups. XZ7- R. Lmgdi. ztt. U. i. GOUAN MoKsp.

143- FABB. //?»»'?. 247. Mes. Cryftallinum. Dill. Elti.



6 TWINTIOMANNIGE KrUIDZN.

IV. In 't Franfch is deezc Soort by den naam van la

^xnT^' Glacialeihy ons onder dien van Tskridd bekend

;

Hc< ; ó- om dat de Bladen zig als met bevroozen Water-
«TUK. druppels befprengd vertoonen. Da Steng , van
nfwy Vinger lang , is bezet met gepaarde Bladen

* en geeft vcele langs den Grond verfpreide Tak-

ken uit , met overhockfe Bladen, Die Ysachtige

pukkeltjes zyn blaasjes met Water gevuld en

vcrdwynen derhalve in de gedroogde Plant t'ee-

cemaal. De afkomst fchynt ook uit Afrika te

zyn.

m. (3) Middaebloem met half Spilronde Tepelige-

^rjh^lm onderfcheiden Bladen ; de Bloemen onge-

i^- ptT?h
-^^'^^^^ Oxelen; de Kelken vyfdeelig, i

Gfii-ji-
Middagbloem 7n£t half Spilronde Tepelige

florum. onderfcheiden Bladen ; de Bloemen onge-

biocmfj. Jlseld in de Oxelen ^ de Kelken vierdeelig^

Zo weinig verfchincn daar in dcezc twee Soor-

ten, waar van nogthans deeene een Zaay- Ge-
was, de laatfte Heeltcrachtig is. Dc cerlle zou

haare

(3) Mefemhnanthtum Fol. femiteiaibus Tapa^ofis dlftlnc-

tis, Flor. fcsfilibus AxiUariïms &c. Kali «fTvptiiciin FoJ,

valde longis hiirutis. C B. Pin. a86. Kalü tcniiiiu. Alp.

JEg-^ft. 129. T. ia8.

'^^^mhr, -Fol. fcniitcrrti'Mis Jcc. Atcf. Rsmis ondi^ue

f4nioör;Tft«»t*iBaiMibu3. il cuf. «g. n. iz. K,Lu^ik,

f'J.y. /. T. 17. f. 34. tab/ Ueimjl. 24?.



IcosAndria. 7

ïiaare Groeiplaats in Egypte hebben. Dc an- JV;

dere,die men verkeerdelyk voor Neapoiitaanfch'^^^^j^j^'

heeft aangezien , is van de Kaap afkomftig , zo HoofD'

wel als alle de volgende Soorten,

(5) Middagbbem met half Rolronde t P^^' j^jZ'mir •

jlige , onderfcheidene Bladen , gefieeldea-.thZum

Bloemen en vkrdeelige Kelken. ^"2^"
Nagibloc-

Deeze voert dien bynaam, om dat zy, tegenmig.

de cigenfchap der meefte anderen , de geheele

Nagt bloeit , zynde de Bloemen over dag fa-

mengetrokken. Dus verfpreidc zy , in de dui-

fternis , een zeer aangenaamen Geur. De
Bloemen zyn van binnen wit , doch in eenigen

van buiten rood , in anderen SafFraankleurig,

C6} Middagbloem met Spilrondachtige
, pui- ^ ^^^^^

jiige y Bmgekromde i onderfcheidene ^ ge cilaiug.

'

tropte Bladen en Fingerachtig^ Kelken

De Steng heeft witte Stippen op dc niet al-

ieiuiterfte Takken ; de Bladen zyn driekantig

rond.

f. 260. Ficoidcs C>ipenfis Frutcfccns. Bradl. i

T. 6.

A 4
II. D«t. IX. STOK.



8 TWINTIOMANNIGE KrUIDEN:

W. rond , aan de enden fpits , die der Oxelen krom :

^xiïf^ de Bloem geelachtig uit den witten ; de Kelken

Hoofd regtopftaande Vingcmchtig flomp, zegt dc Rid-

$TüKt ^QY, Volgens DiLLENiüs zyn de Bladen

<^ll/'^'
^sppig » bï^ck groen , met uitpuilende groene

Stippen of Wratten , inzonderheid daar het

Plantje bloeit , befprengd. Het heeft ongevaar

een Voet hoogte.

ü/a'V
Middagbloem mzt Elsvormiget ruuw pui-

t^nlhAuum Jiige , famengegroeide Bladen , aan de

tfr/*'"" ^^^^^^ uitgebreid; een opjtaande Steng,

Gekroond. met een driedeelig Bloemtrosje.

xxïvii. (37) Middagbloem r.iet platachtige Lancet-

Vi^Z{lZ\ rormige , pw'Jlige , tdtgebreide
, onderfchei-

dene , gepaarde en overhoekfei affiandige

Bladen.

IX. (9) Middagbloem met overheekfe Lancetvor'

dg.
(7) Mffembryar.themum Fol. Subulatis , fca')rido - punfta-

terctifolia &c. Hbkm. Par. T. lóö. BbADJL. Succ.

T. 34. PLUK. Phyu 117. f. I.

tortuorjm fo!. Semi>ervivi expaftfis. Dill. EUh.

18;. f. 213. Ficoidcs Capenas, Pet. C.tz. T. 71

ïic A'r. rrorum-ens l:c. Ekadl. Su^c p. 7.

Ups. iiü. ee R. Lugdb. zti. N. II. Mef. Tiipol

ptocumbcBS &c. DUAOL. Succ. V. p. 14. T. 47. Fic

tuin *c. fHK. Munt, 77. T, f. 1.



mge platte Bladen , losfe enkelde Stengen IV.

en vyfhoekige Kelken, Afdeel.^

(Z) Middagbloem , <?af ongejieeld is^ met h^na^^^^^'

Spilronde , opjtygendey puntige famnge- ^ rh
groeide Bladen en agt^vyvige Bloemen,

anfh^mum

Deeze vier Soorten zyn door haare bcpaalin-«e.

gen genoegzaam onderfcheiden. Zy komen ,
''^"^^''"e-

gelyk de voorgannden , in het draagen van

witte bf witachtige Bloemen overeen ; zelfs

het Uitgebreide , thans hier geplaatst , dat de

Bloemen van binnen wit, van buiten geel heeft.

Het Gekroonde groeit Heefterachtig , een Voec

of anderhalf hoog en heeft zelfs Kroontjes van

witte Bloemen, als die der Asters of Ctiryfan-

then , zeer welriekende. Te agt Uuren 's mor-

gens gaanze open , en blyven dus tot een weinig

na den Middag. Deeze is in onze Tuinen ge-

meener dan de overige Soorten, zeid Herman-

Nüs. De drie anderen zyn Kruidig , allen de

Bladen met Puistjes hebbende, inzonderheid het

Uitgebreide, welks Bladen als die van Don-

derbaard zyn en met Zilverachtige Tepeltjes

praaien. Het volgende heeft de Biaden als van

die wilde Soort van Ader, welke in zoute

Wateren groeit , Tripoliiim genaamd , meest

gild,

mme. DiLL. £.'f*. 239- T. igö. f. 228. Ficoides Capcniis

mmilis Cepxi folio, üradl. Succ. II. p. 10, T. iq.

A j
II. DEKI.« IX STUK.



10 TwiNTIGMANKIGE KniTIDEN.

IV. glad , doch aan de kanten als met kleine Tand-

^^^^^f^
'jcs f^ezonmd Het hat{le Penachtig, wegens da

Hoofd- rondheid der Bladen, in Engeland getyteld,heefc

STUK. dezclven als bezaaid met ontelbaare fyne grocüe

J^^^y Pukkeltjes (*).

B. Met roodachtige Bloemen.

X. (lo) M'ddagbloem dat ongefieeld is , met driC'

tnth^mZ' kantige Liniaale PuiJHge Bladen, aan di

miidifio' tippen drievoudig gezand,

Madeüevig.
enjjcle Bladen , die kruislings ov.t elkan-

der en getropt groeijen , befthl dit Plantje , 't

welk, op Steeltjes van anderhalve of tweeDui-

men lang, Bloempjes draagt, die niet alleen in

grootte en figuur, maar ook byna in Kleur, met

die der Madelieven overeenkomen. Hierom
draagt het den gedagten bynaam , welke, ik

weet niet by wat tueval, thans, geheel oneigen,

is veranderd (fj.
ril) Mid.

A-C. H. Cttff-. & R. Lugib. N. 13. GOUAN MoKip. i+j.Mc

(|; In BHliÜfdiurr^
, n-mciyk

,^

/jv'?. nn. Ed. XII. &

<fcr Madelieven ftrooken. Daar bevindt zig regtnwoordig al-

platte Bilden
, byna' nis dic dor Madelieven, heeft en enkei-

dc Blocmil^clcn ract gioote vyfkantigc Yrügtcn, kominde



ICOSANDRIA. II

(11) Middagbloem met driekantige ^ driehoe- IV.

kige
,
Puiflige , onderfcheidene Bladen .

^
xm!*"

Wel vyf veranderingen heeft de geleerde .tuk.

DiLLENius afgebeeld van deeze Soort van xi.

Middagbloem, die de Bladen als naar den Griek- ffj^^lX

fchen Letter A gelykende heeft , waar van de '^(2'^^^'.

bynaam. In eenigen zyn zy alleenlyk op dezy-kig.

den , in anderen ook op de Rug getand en ver-

toonen zig tegsn 't Licht als met Gaatjes» Hec

zyn laage Plantjes, die men ook in onze Kruid-

hoven vindt , draagende welriekende Roozc-

kleurige Bloemer»

Cra) Middagbloem met hyna Eyronde
,
gete- xiu

pelde ) onder/cheidene Bladen ^ die aan ie^ebaaid^

tippen gebaard zyn.

Van deeze, die hy Gejtraalde noemt, heeft

DiLLENius ook Verlcheidenheden. 't Zya
kleine Plantjes , die de Ijladcn aan de tippen

Straals-

het BtllUkformt van den Heet N. L. Buhm ANN08, oog-

fchynlyk , ze« naby.

f 1
1 ) Mefemhr^antbemum Fol. triquetris , Deltoidibus den-

tatis &c. i/. CliJ}. 6c R. Lugdh. N. 14. GOUAN Mmip. 244-

FABR. Htlmft. 248. Mcretnhr. dcltoides &c. Dl LU. Ehh.
f. ^M'^A,^. ficus Aizoides Aft. Cicaa &c. VotK. Hap.tzi-

T. 224. f. $.

(12) Mefembr. Fol. fuhovatis Papulofis m\n&l% &c. //.

CUg-. Sc R. Lugdb. N. j. GOUAJf Montp. 244. FABR. HdmÜ.

148. Mefem'K. F^adi^tum 6:c. DiLL. Elth. f. 234.236. Fi-

coides Capenfis Fnuescens &c. Braol. Suce. I. T. j. & !ƒ»

ficus Aizoides. VOLCK. if«;>. T. 224. 6.

n. DflU IX, STUK.



fa TWINTIGMANNIGE KrüÏDEN.

ï"' Straalswyze gebaard hebben, zo wel als deKcl-

^^xfiiJ" ken , en ditwystaan , zo L i n n Aus opmerkt.
Hoofd- dat die deelen des Bloefems van het uitwendige

der Plant oirfpronklyk zyn.

XTTf. (13) Middagbloem met Cylindrifche getepelde

fnth^um onderfcheidene Bladen en ruige Stengetjes,

^'"^* D I L L E N I ü s beeldt deeze af , onder den

naam van Haairig Glinfierend Middagbloem:

want de Blaadjes, Wormachtig rond en aan 't

end dikker, waar door zy veel tyds nederhangen;

zyn als met ontelbaare glinfterende Yskorrel-

tjes digt bezet , en de Stengen , zo wel als de

Takjes , begroeid met flyve Haaircjcs , hoeda-

nigen men in geen andere Soort van dit Geflagt

,

zegt hy , aantreft. Zy verfchilt naar de Bloe-

men, die fomtyds hoog of bleek paarfch , fom-

tyds Roozekleurig , fomtyds zelfs Oranje of

roodachtig geel , voorkomen , van een aange-

naamen Reuk. Het Plantje groeit van één tot

twee Voeten hoog en bevindt zig ook ia de

Akademifche Tuinen.

(ij) Ifffemhryanthtmum Fol. Cylindr. Papalofis diftinais

&c. MiLL. 176. f. 3. Mef. C3u!e hisnido. H. Clif.

Fol. longo tenui , Flot* Auraotio. BrADL. Succ. IV. p. ij,

T. 3J. ficus Aizoidcj tetetifolfa &c. VoLCK. Hap. T. 124.
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("143 Middagbloem met ruigachtige famenge' IV.

groeide Puijlige Bladenen een Haairig ^^^^^^^^

Stengetje, Hoof^
STUK.

Vnn deeze Soort zyn de Bladen Liniaal , half xiv.

Spilrond , Sleufachtig vlak , ondoorfchynende
^^^''f"*'^'

en hebben den rand , inzonderheid naar den ^'W»'»-

Voet toe , met eenige Haairtjcs , de Steng "
^'

Wollig-

(15) M'idóüigbloem met Elsvormige onderfchei' ^ xv.

dene Bladen ^ die van onderen overal Stip-^'^^^^'

plig gedoomd zyn ; de Kelken Jtomp,

(16) Middagbloem met Elsvormige getropte xvr.

eenigermaate ruuwe Bladen, gedoorndefuT^"""

Kelken en uitgerande Bloemblaadjes. i-itgcund.

EyDiLLENius zyn decze twee daardoor

onderfchciden , dat de eerfte de Meeldraadjes

in de Bloem tot een Hoofdje vergaard , de an.

tlere dezelven uitgebreid heeft. De Kleur der

Bloemen , die zig , gelyk in de meeftcn van dit

Ceflagc, als gearaald vertoonen , is fchoon hoog

(14; Me/emhryanttemum Fol. pubcscentlbuS &c. H, Clif,

R. Lugdè. N. 7.

dO Mefimhr, Fol. Subulatis diftinttis &c. H. CUf. R.

Lufiih. N. »o. GouAN Momp. a4*- Mes. purpaieua» fca-

bium, Mimin. colledis. Dili.. Elth. f. iji.
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IV. purpet. Zy gaan niet dan met hcéte Zonnefchyii *

Afdeel, midden van den Dag , open , en fluiten

hJofd» zig wel haast wederom : doende zulks eenige

8T0K, Dagen na malkander. De Stengetjes hebben on*
r^ƒK^r derfteuning noodig of zakken naar den Grond.

xviT. (17j Middagbloem dat de Leedjes der Sten-

g«» ultlaopende Jweft in Samengegroeide y

ulcinamm. gefpitjfc ,
gejUppehle , van onderen getdHt^

de Bladen,

TLvm. (18) Middagbloem inet Spilrond-driekafitige

GedoSnd
gejlippelde onderjcheidene Bladen en getakte

Doornen.

xijr. (19) Middagbloem met Elsvormige gelepelde

^eknob'"* onderjcheidene Bladen , aan de tippen uit»*

^cid. gebreid y en een knobbeligen Wortel,

Deeze drie zyn uit haare bepaalingen genoeg*

zaam kenbaar. Van de Doorntjes, aan't end der

Bladen zo zigtbaar , openbaart zig niets in de

i/» Clif. & R. Luidb. N. 16. Febr. Hdmft, 2*8. Mcferabi.

peifoliamm. Dill. Ei:b. f. 239 , 240. Ficoidcs Afr. &c»

BBADL. Suce. T. Z5 , i7 & 4«- BURM. ^/r. T. a«. f. J.

(18 > Mefcmhr, Fol. tcreti -triquetris punaatis diftinftis 8f<f,

/A C/i^ & R. Lu^db. N. j. Mes. Frur. Ramis triacanthis*

Dill. Elth. f« lór. Fic. Africana aculcis longisfimis &c.

TOURNF. //f«», afs i70y. p. 310. BRADL, Stue. T. 39- FABB»

(j9)M'/emir. Fol. Subulati» PapilIöCs diftinais ^c. f/.
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aangehaalde Afbeelding van den Hoogleeraar IV.

J. Bu u M .1 N Nus , op de eerfte Soort , die
^'^^^f^

Ibmtyds twee-, fomtyds dricdoornig voor- Hoofd-

komc ,
volgens Dillenius. 1)c andere

heeft zeer lange Doornen , by elkander getropt „^7'"^'*

uit^rocijende tusfchen de Blaadjes , die rond,

kort en driekantig zyn. De laatde is dui-

delyk onderfcheideo door haaren grooten knob^

bcligen Wortel , niet zelden zo groot als ecrs

jVlcnfcIicn tloofd en nogthans in weinig Aarde

groeijcnde. Zy zyn alie drie HeclLcrachtig cti

komen voor , in de Europifche Kruidhoven.

(20) Middagbloem met byna Draadachtige 9 XJ-

gladdey onderfcheidene Bladen , langer dan ^fh^^um

dö Leedjes; en leggende Stengen.
w*"'"^"*

By D I L L E N UT s heet dccze te regt Dmtï-^'^^^'^'^*

lladig Middagbloem, Zy heeft leggende Sten-

getjes , die door den tyd Houtig worden , met

zeer gladde, vry lange, dunne Blaadjes, die

dikwils omgeboogen zyn. Op 't end der Sten-

getjes komen opfbande Steekjes, met een zeer

fchoojo After- Bloem, die bleekrood is, doch

door de Zonncfchyn als Goudkleurig van binnen

wordt, openende zig vcrfcheide Dagen na mal-

kander, (21}
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IV. (ai) Middagbloem met h-jna driekantige ^ fd'

mngedrukte t kromme , gejiippelde , onder-

Hoofd- Jcheidene , getropte Bladen , die aan den

STUK. ^Q^j gerand zyn*

in/k^m'um Door dcD tyd wordt deeze Soort een Boomp-

ciS"^"*" je, even als het Gekroonde Middagbloem, hiet

Stoppelig. yQQf befchrecven , en niet minder bevallig.

Uit de Oxels van zyne lange gepaarde liladen,

brengt het tropswyze kleinere Blaadjes voort,

die tegen 't Licht zig als met veele heldere Stip-

pen doorzaaid vcrtoonen. Dus groeijen zy Stop-

pelachtig , waar van de bynaam. De Bloemen

zyn paarfch met geele Meeldraadjes.

^^„^ (22) Middagbloem met half Rolronde
^ onge-

Craififo' Jlippelde famengegroeide Bladen , die

D^kbLid g. aan de Tippen driekantig zyn ; en krui-

pende half Rolronde Stengetjes»
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(13) Middagbloem met byna krom- Sahelige , IV,

geftippelde onderfcheidene Bladen en Spil- ^
x"f/^'

ro7ide Takken» Hoofd-;

Deeze fcbync,door haare kleinte
,
genoegzaam xxiir.

cnderfchciden te zyn van de Zevenentwin-

tigfte Soort , hoewel thans de Ridder , zo het
^^eicla-

my voorkomt, dezelve daar onder zal begree- achtig.

pen hebben.

(24) Middagbiocm met FpUrondaclitigefamen^ xxiv,

gedrukte , geliippelde onderfcheidene Bh- ^^1°!^^^

den en gepluimde veelbloemige Stengen, Kroppig*

In de oude Planten der voorgaande Soort

,

komen fomtyds de Blaadjes Kropswyze by el-

kdndcr vergaard voor; volgens het Berigt van

den geleerden D i l L e n i u s , die deeze twee

byna alleen door de Kleur der Bloemen onder*

fcheidt.

(15^ Middagbloem met half Rolronde omge-
f^J^

kromde getropte Bladen , die aan den Voet Riemig*

van

(25) Mêfemhryanthemum Fol fubscinaciformibus incnrvls

punftatis diftif^ftis ^c. H. ClijJ. 5c R. Lugdh. N. 19. Me-

fcmbr. Falcatum minimum. DiLL. Elib. f. 276- Ficoides

Afta , Fol. ttiang. Enlïformi &c. Braol. Stuc. V. p. 9. Ti 4a.

catum iniiv.'s Florc Carncri miaore. DiLL. EUb. f. 274,

^-5) NtfemhT. Fol. fcmi - Cvür.diicis rccmvis öcc. MS*

f«in!u. Lorcum. DlLL- Lkh, f. 25 j.

II. DEIL. IX. $TÜ«.
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Akmel
Vinnen htiltig famejtgegroeid zyn , en

x^fh
* hangende Stengen»

sTujT. Dcezc Score , welke de Bladen zeer lang

^
f^yfwy. heeft , onderfcheidt zig van de anderen , door-

dien zy Stengen als Riemen uitgeeft, die langs

de zyden van den Pot neerhangen en hier en

daar bezet zyn met getropte Bladen. Van het

GclicornJo Miduagbloeni , waar mede Dil-
le n i u s haar ovcreenkomftig oordeelde , ver-

fchilt zy , volgens L i n n us , aanmerkelyk.

rxvu Co6) M\ddapb\oem met gelyizydig driekantigs

,

^fh^um Jpitfs i eenigermaate geftippelde ,famenge'
FiUmento-

groeide Bladen , die rutiwe Hoeken hebben ;

vezelig. en zeshoekige Takken»

Dit heeft aan Stengen van een of twee Kllen

lang, die zig niet kunnen ophouden , Zeiüfen-

vormige Bladen en draagt kleine paarfche Bloe-

men , beftaande uit Vezelachtige Blaadjes.

jS^l}for-
^^7) Middagbloem met Bladen krom als een

mi. Sabel , ongejiippeld , famengegroeid ; aan
Kromfdbe-

Rughoek ruuw : de Bloemblaadjes Lan*

cetvormig.

Aan

(z6) Mefembrjtinthimum Fol- sgui'ateri - tïiquctrls &c. Me-

fcm:.-. Fa catmn nj-ijus , Florc purpurc3 mediocri. Dill.

Ettè,t. 27

(z7) Mefimir. Fol. Adnnciformihus ,
impunaaris conna-

tis &<-. H. Cllf. & R. Lurih. N. IS. GonEN Mömp. 244.

FABR Helmfi. 249. McfeinSr. Acinaciformc , flore amplisli-
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Aan deeze Soort geeft de HcerLi NNiEUS^^I^.^

thans den bynaam van Falcatum^ dat is Zeis- ^^ii*
'

lenachtig doch een Zeisfen is van binnen Hoofd*

Icherp en deeze Bladen gelykcn veeleer naar^^'^^^

zekere Hakmesfen , die een uitwaards kromme «iar'''^'^''

Ichcrptc hebben ; verfchillende door haare,

breedte pok van een Sabel , by welke D i

LENiüs ze vergelykt. De zeer groote paar-

fche Bloemen maaken deeze Soort aanzienlyk*

Ca 8) Middagbloem met krom- Sahdige fiompe
^^^^/J;,'

ongejlippdde , famengegroeide Bladen; die arthonum

aan de tippen gedoomd zyn , de Steng til'/"""

tweefnydende. Schaaiach,.

Van deeze is de Steng flap. Zy komt aan

de voorgaande naby, zegt dc Ridder.

C. Met geele Bloemen.

(29) Middagbloem met gelykzydige driekanti- xxix.
'

ge , fpitfsy gejkekte , onge^ippeldefamen-

gegroeide Bladen ; aan de Kiel eenigermaa-

te Zaagtandig : de Steng tweefnydende.

Dee-

Mf/.mhryanthcmum Fol. Acinacifjtmibus obtufis im-

punftatis &c. jacq. Hort. T. 26.

Fa!c. r.v ;..; rlirc amplo luteo. Dlia.. EUh. f. 272. Ficoi-

II. D£EL. IX. Sicn«
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IV. Deeze munt uit door de grootte van haare

^x^fi^^*
Bloemen, welke, gelyk die vam de Kromftee-

HooFD- lige met groote paarfche Bloemen van Dil-
STüK, L E N I ü s , zo evefi aangehaald , byna een Hand-

^.^yf'^y breed groot zyn en zeer fraay, doch insgelyks

hier zeldzaam te befchouwen. Men behoeft

zig flegts de groote After - Bloemen voor te

Hellen , om zïg de fchoonheid te verbeelden

van zodanig cene Bloem, met eene in deZon-

nefchyn fchitterende geele Krans en in 't mid-

den Oranjekleurige Meeldraadjes, Bovendien

is deeze Soort aanmerkelyk door haare Vrugt,

die niet , gelyk in meest alle de tot nog toe be-

fchreeven Soorten
,

zig gelyk de Schcpzeltjes

der Pceren , wanneer de Bloemblaadjes afge-

vallen zyn en de Vrugt gezet is , voordoet;

maar hier de grootte heeft van een kleine Vyg,
wordende, deswegen, de Plant genoemd dcFyg
der Hottentötten , als van dit Volk niet alleen,

maar ook van de Europeaanen aan de Kaap,

met Smaak gegeten wordende. Hierom heeft

dit geheele Gellagt den naam van Ficoides be-

komen , die thans , misfchien niet gepaftcr ,

in Middagbloera is veranderd: want Her-
MANNüs zegt, dat de Vrugt van alle de

Soorten , van welke figuur en grootte ook , een

zoet Sappig Vleefch bevat , eer dat zy , droog

wordende, ryp Zaad uitlevert.

Dit kruipend Gewas , dat men ook in dc

Nederlanden gehad heeft, groeide en bloeide

in de Elthamfche Tuin van den Heer She-

RARD,
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RARD, in de Provincie van Kent in ^-''^S^^^"^ '
^j,^

nu vyftig Jaar geleedcn , en brngt 'cr ook ry-

pe Vrugten voort (*) ; waar uit de geleerde Hoofd-

D I L L E N I u s ontdekte , dat dezelven niet vy f-
'"^^"^^'^

hokkig zyn, gelyk Hermannus hadt ge-

zegd , raaar in tien of elf Holligheden een me-

rigte kleine Zaadjes, als Zand, bevattende. De

Bladen zyn een Vinger lang en dik, glanzig,

driekantig , byna gclykzydig , aan den Voet

famengegroeid , zy hebben een ruuwe Kraak-

beenige Rug en aan den anderen kant eene

fcherpte , die ook wat krom loopt ; zo dat ze

zig mede Sabelachtig voordoen. Voorts is *t

byzonder, dat dit en het Gekroonde Middag-

bloem op het Zandige Zee -Strand aan de Kaap,

en alle de overigen in de fchuinte of aan den

voet der Bergen groeijen zouden , gelyk L i N-

NiEus verzekert,

(30) Middttgbhem met Elsvormige gejiippelde,

gladde onderscheidene Bladen; een Heefie-fn^T^Z'

rige Steng en tweekleurige Bloemen,

(*) In deeze deden des A,irc?bodenis moet het evenwel,
gelyk alle de Socrten v^n dit Gefl.igt, in Pa.ten -ehouden
en wel bezorgd worden tc en dc Winter - Koude.
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Afdeel,
De Bloemen van deeze hebben aan de bii

nen-zyde een Goudgeele , aan de buitenz]

Hoofd- eere paarfche Kleur, vertoonende

STUK. geheel SafFraanklcurig volgens Dillen

Sgl!^^'^ die aanmerkt dac de Afbeelding van Hek-
MANNus vandezyne'verfchille. Hecwierdcby

hem een HecHcrtje van twee Voeten of meer

hoogte, zeer Takkig, de Elandjes dun, ftomp

driekantig en zo wel als de Kelken bezet heb-

beride met groene Puistjes , doch niettemin glad

op *c gevoel. Deeze Soort bloeit het geheele

Jaar en draagt Vrugten die naar de voorgaan-

de gelyken , doch veel kleiner zyn. Zy is thans

hier te Lande , niet alleen in de Openbaare

Tuinen, maar ook anders, niet ongemeen; zo

dat ik zelfs op de Markt daar van een Plant gc«

kogt heb , omtrent een Voet hoog , vol Bloem-

pjes liaande , die uitgefpreid zig zeer ficrlyk

vertooncn.

xm. (31) Middagbloem mtt Elsvormige, driekan-

fiKth^um ^^è^ gejUppelde onderfcheidene Bladen ,
aan

Serratum. deu Rugliock agterwdurds Zaagiandig.

De Bloemen zyn , in deeze Soort , in 't

midden hol als een Vingerhoedje, *t welk Dil-

LENirs in geene andere hadt waargenomen.

De Zaagtandighcid der Bladen iiceft zy ook

met

(ji) M^/:mhryaKtbtmum Fo!; Subulatis triquctris ptinaatü



met zeer wciuigcn gemeen. Het wordt een IV.

Heefier mee Houtige dunne Stengen , m-. cr

dan anderhalf EUe hoog. Hoofd-

(32) Middagbloem met hyna Rolronde gete- xxxrr.

pslde onderfclieidene Bladen , en eene tuu-

we Steng. "ZicZT
Tiiitelena.

De Blaadjes en een gedeelte der Stengetjes

zyn in deezc Soort als met Zilver -Stippen be-

zaai !, 'l welk dezelven voor 'c Ooj do-t tinte-

len. De Bioemcnj die met vcrfcheidc Oranje-

kleurige Blaadjes praaien en in 't nnidden zwarts

Vezeltjes, rondom de Meeldraadjes , hebben ,

veificren dit Gewas ook niet weinig. Het maakt

een dun - Takkig waggelend Hceftertje , van

een of twee Voeten hoog.

Middagbloem met driekantiire , fpitfe xxirir,

gejlippelde , onderfcheidene Bladen, f^'e fetgSa.
Kelkblaadjes Eyrond- Hartyvrmig,

Dit

fii-i Mfembryarthemum Fol. fubcyiindr. Papu^oHs diFuii».

ti2 &CC.H. Ciff. & R. Lugdh. V. 30. Mes. micans 1-1. phac-

lereti faiio , Fla.e Cr.;ceo. Pet. Gaz. T. 7. f. 9- i-:coides

Capcafis , Fel. teicri Aigen:eo &c. Bradl. Su:c, l. p. 3.

fn) Fc!. n^n:: :. ncuis &c. H. CHfi Sc R.
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IV. Dit wordt ccn Takkig Heeflertje van een El-

KiiL^' ^^^^ hoogte , en is derhalve niet zeer

HooFr. natuurlyk uitgedrukt in de Afbeelding van

Hermannüs. De Blaadjes , die het heeft,
^i^yf-wy

i^ici^Q Pink dik , zyn driekantig cn ruuw

door een menigte van Puistjes , Zeegroen van

Kleur. De Blcem , 's morgens open gegaan,

gclyk zy vcrfchcide Dagen agtereen doet , fluic

zig op den Middag als de Hitte dei Zon niet

kunnende verdraagen , zegt D i l l e n i u s (*)

,

die aanmerkt dat de Zaadhuisjes vyfhokkig zyn%

maar door de nattigheid open gaan, bevatten-

de in *t midden , onder eene Vliezige Ster,

veele Zandachtige , kleine , donker geele Zaadjes,

OTV.^ (34) Middagbbem met driekantig half Rol-

^nthTmlm ronde ruuw gejlippelde Bladen, die boven
Contcuia-

^jjgj verheven Streep zyn fa,'

Gehoornd. viengegroeid.

Dce-
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Dcezc Soort, die Gehoornde van Dille- iv.

N I u s gebynaamd is , heeft groote Bloemen ,
^^JJ^^^^*

van binnen bleekcr , van buiten hooger geelfjoopn»

of Oranjekleurig. Zy gaan eerst omtrent dcn^ruir.

Middag open cn beftaan uit fpitfe Blaadjes yjj"''^^'

gelykende , voor 't overige , naar de Paarde-

bloemen. De Bladen zyn Hoornachtig, korter

of langer , en de Steeltjes , waar aan de Bloe-

men groeijen van een Handbreed tot een Span

hoog; de Kelk is vyfbladi.i;: dc Zaadhuisjes, in

figuur naar een Kaasje gelykende, zyn in vyf-

tien of zestien hokjes verdeeld : van boven met

een Ster gedekt van even zo veel Straalen,zeg£

die Autheur,

(3j) Middagbloem met platachtige Lancet- xfxv.

vormige, ongejlippelde ^ uitgebreide , on-anlhTrnZ

dcrfcheidene , gepaarde en overhoekfe , ^f'mt^bt'S.
Jiandige Bladen,

(36) Middagbloem met platachtige langwerpig xxxvi.

Eyronde , eenigermaate gelepelde , Trops

wyze famengegroeide Bladen en driebladige

tweehocrnigc Kelken-'

Van

fsO MtfimhryAHthemum Fol. p!anmïcnl!s Lanceolatis &c.

22,. Ficoicles Capenüs Folio lato acuto. Pft- Gaz. T. 73.

f. IC. Fic. Afr. procum'jen^ &c. Kradl. S««. UI. r. T.

(36) .).V-rï*r. Fo!. pliniii^oilis oM^n to - ov.ms Scc. M«.
tortuofum Fol. Sempervivi co!i^;clls. Dill. Elth. f. 112,

Mes. Fol. pbni$ oppofiti$ «cc. H. CUff. & R. Lagdb. N. iQ. J

3 5
II. DWL. II, STOK,



20 TwiNTIGMANNIGE KrüIDEN.

IV. Van deeze beiden zyn de Stengetjcs krom

xui!" bogtig , als verdraaid , waar van zy dea

Hoofd bynaam hebben by D i L L e n i u s , die ze dcor
STUK, piaatzing der Blaadjes , welke in beiden naar

v^glf^^' Huislook gelykcn , onderfcheidc.

Zy hebben een taamelykgroote Vezelige Bloem ,

van buiten wit en Zilverachtig glinfterende , van

binnen geelachtig. De Kelk is in beiden vyf-

bladig, en de Vrugt verfchilt grootelyks van

die der Gehoornde of Hoornbladige Soort , niet

alleen in figuur en grootte , maar ook en wel

byzonderhk door 't getal der Holligheden, die

in de eerfte vyf en in de laatfte maar vier zyn.

Misfchien heeft de Ridder ze thans beiden toe

deeze laatfte Soort betrokken : want de eerlle

is uiigcmonfterd.

xxxvii. (37) Middagbloem met platachtige breed Lan-

Deeze Soort is. in den Ja^re 1761 geteeld uit

Zaad, dat van de Kaap derQxde Hope, waar-

fchynlyk in de Zaadhuisjes , wis overgebragt.

L I N N us gaf 'er den bynaam aan , om dat

de Bloemen, daar het den geheelen Zomer, tot

aan December toe, mede praalde, aldaar niet

f37) Mcfemhry/snthtmum Fo!. planiusculii lato - LanceoLiiIs

cetvormige effene eenigermaate op de kant

gehaairde , onderfcheidttie Bladen ; de Steng ,

Bkemjieeltjes en Vrugtheginzekn ruig,

dan
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dan 's namiddags open gaan. Zy zyn uitermaa IV.

te fraay cn groot , Zwavelkleurig geel cn g\m-^^^^^^*

zig, beftaande uit ontelbaare fnialle blaadjes , Hoofd-

allengs verkleinende naar het mi.idcn , alwaar 'tuk,

zy de Meeldraadjes Tralieswys' bedekken. DqJJ^""'^^*

Afbeelding, door den jongen Heer Lin n.'eüs

uitgegeven , vertoont de Takkige Steng van dit

Kruid , die Kruidig (zegt zyn Ed. ,) een Span

hoog 5 van öikte als ccn Ganzenfchaft en ruig-

haairig is , komende daar in overeen met de

Dertiende of Twaalfde Soort , doch door de

platte breede Bladen zeer verfchillende. Men
vindt in 't Werk van Sera reeds een Takje

daar van , volgens de benaaming van H e r-

MANNüs, afgebeeld. Uit beide blykt, dat de

Stengetjes veelal twee Takjes bezyden hcc

Hoofdtakje uitgeeven , en zig dus als driedeelig

vertoonen- De Bloem heeft van twaalf tot vyf.

tien Stylen cn even zo veel Strecpcn op het

Vrugtbeginzel , dat plat en glad is , leverende

een Vrugt uit met het zelfde getal van Cellet-

jes

(33)

(*j Germ^n i-preifum glabrum wordt in Decade 11. Rar,

II. DESL. IX, STUK.
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1V# C38) Middas,h\oem met driekantig- Rolronde

s

^'xHi^*
ypfï/è, /amewg^gmide, Boogswyze, onge-

Hoofd- /tippelde onderfcheidene Bladen.

STUK.

xxxviii.' Aan ieder Knietje van de Steng , die een of

antbeZ^um^"^^^ Voctcn hoog gfocit CH van de Takjes

,

rerucuia- welken dezelve uitgeeft , komen twee dikke

spïsbladig.Sappige Bladen gepaard voor, van anderhalf of

twee Duimen lang en een Pcnnefchaft dik ,

byna rond , en in derzelver Oxelen bevinden

zig kleiner getropte Blaadjes , waar van de

middelften, langer dan de overigen, die Hou-

ten Pennen , welke dikwils in 'c gebraden

Vleefch fteeken , eenigszins gel yken volgens

DiLLENiüs. Doorgaans zyn de tippen der

Bladen , zowel als de toppen der Takjes jpaarfch

,

en de Bladen vertoonen zig poreus , met klei-

ne Gaatjes. De Bloemen komen in Kroontjes

voort , zy zyn klein en bleek geel , doch

zeer welriekende, wordende van Vrugtjes, die

meest vyfhokkig voorkomen , gevolgd.

xxxix. (39) Middagblocm zonder Steng , met half'

rss) Mefembnantbemam Fol. triquetro - Cylindr. &c. /ƒ.

Cli;]. t< R. Lagdb. N. 24. H. Ups. jz%. Fabk. flelw/l. 249.

mu.. EIti. f. 1S9- Ficoides Afra arhorescens , Fol. teteti

glauco, apice pmpureo crasfo Boerh. Lagdb. I. p. 291.

f39) Mtfembr. acaule, Fol. femi - Cylindr. connatis exter-

ne tubcrculatis. H. Clif. & R. LutS. N. 23. Mcfembr.

Rofttum Atdcx rcfercns. DiLL. Elth, f. 219.
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Rolronde , uitwaards geknobbelde , fameti' Iv.

gegroeide Bladen, ''^Ti?*

De ü laden, in deeze Soort naar de Sneb van

een Reiger gelykende» heeft dezelve daar van -'^entagj-

den bynaam* Van de voorgaanden verfchilt""'*

zy» gelyk de volgende, doordien de Bloemen

op enkelde Steelen , uit den Stoel der Plant

groeijen gelyk in de Paardebloemen en hec

Havikskruid. Breede witte Stippen komen op

de Rug der Bladen , doch niet zeer menigvul-

dig , voor. Ook zyn deze'ven aan de enden fom-

tyds wat Tandachtig gedoomd.

f40) Middagbloem zonder Steng ^ met Kant- xl.

haairig getande ge/tippelde Bladen. fnfZ^^

Ieder Blad vertoont als een gaapende Bek metjandSk-

Tanden in deeze , tot welke zo wel die naar

een Hondsbek als die naar een Katten. Smoel

gelyken , beiden door D i l l e n i d s afgebeeld ,

door den Ridder t'huis gebragt zyn. De Bla-

den, naamelykjzyn Geutswyze hol vanboven,

en op de kanten bezet met fcherpe Doornen,

't Plantje draagt Goudgeele Bloemen, waarop
vyfhokkige Zaadhuisjes volgen , doch die ia

Mffem^ryantbtmum acau!e , Fol. ciliato - dentatis

is. tl. cliff. Sc R. Lugdb. N. j2. MiLL. mn. T.

2. Mcfcmbr. Riamn Caninum & Riauin fclinum

itans. DiLL. Elth, f. 231 , 230. ficoides Afra FoU
lari Enfiformi crasfo Öec. Mabt, Ctt. 30. T. 30.
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Mefembry

IV. dc cene Peerachtig en zeer dun, in de andere

''^^xni^*
^^^^'^ Klootrond zyn ; in de eene lang gefteeld

Hoofd'- in de andere byna zonder Steel ; welk verfchil

STUK. ook in de Bloemen plaats heeft en zelfs is de

gedaante niet eencrley.

C41) Middagbloem zonder Steng, met geftip*

pelde BylacJitige Bladen,

Hier is het laage Kaapfe Ficoides , met Bla-

den naar Hertshoornen gelykende en geele

Bloemblaadjes , dat by nagt bloeit, van B r a d-

LEY , t'huis gebragt. Men weet dat de Hoorens

der Damherten aan 't end verbreeden en fom-

tyds dus een Bylachtige figuur maaken. De
Bloemen zyn van binnen geelachtig, van buiten

bleek rood: zy gaan 's namiddags om vier Uu*

ren open en bloeijen voorts byna den geheelen

Nagt.

(42) Middagbloem bynit zander Steng , met

ongelyke , geftippelde , famengegroeide Bla-

den*
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Men noemt dit dus , om dat de Bladen te- IV.

gerover c'Iander zeer in grootte vcrrdiillen. ^''^"j^^^'^'

Men zow het, wegens derzelver wonderlyke Hoofd-

figuur, ook wanftaltig kunnen noemen. Zy zyn^'^"*»

zeer dik en Sappig , van bu'ten met zwartc^,^'"'"^'

Stippen Pi^'cekend, Dceze Soort is eigentlyk

niet ongemengd , maar heeft de Bloem byna

ongefteeld en het Zaadhuisje agchokkig.

(43) Middagbloem zonder Steng , met drie- xltit.

kantige geheel effenrandige Bladen.

clhidmm.

De witachtighcid der Bladen, welke lang , witachtig,

dik en ftyf , glad en glanzig zyn , geeft den

bynaam aan deeze Soort, die groote geeleBIoe-

inen op cnkelde Steelen drJisgt en meer dan vyf

hokjes in de Zaadhuisjes heeft.

(44) Middngblocm zonder Steng , met Tong- xliv.

achtige Bladen , die aan den eenen kant^^^f'*^^"'''

dikker en ongeftippeld z^n.
If}^^^'

De Bhdcn zyn altemnal eenigermaate Tong-
uchtig in de Verfcheidenheden van deeze Soort,

Vureo. BHAOL. S«ce. v. p. so. T. 43.

:rasfior.')ii5 irnpanaatis fl. CÜrJ & R. Lug^d^,.
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IV. wier eerfte dezelven naar een Schocnmaakers

A^^j^j^*-' Snymes gelykende heefc, zo dc geleerde Dii>

HooFD' LENiüs t2 regc aanmerkt. Voor 'c overige

«TUK. zy iif alle de anderen ook aan den eenen

v^if"^'
ï^ai^t dunner , glad , dik en lappig, de Bloem-

lleelen zeer korc en de Zaadhuisjes in de twee

eerften rond en plat , in de twee laatften Peer-

of Vygachtig, Men vindeze in negen , tien of

elf, of ook in agt Holligheden verdeeld, maar

de Kelk heefc , in alle de Verfcheidenheden ,

llegcs vier Punten of Slippen.

XLv. (45) Middagbloem met overhoekfe getropte,

Me/emhry. Elsvormigc ^ driekantige, zeer lange ^ on-

p'ugio7f7r' ge/tippelde Bladm,

pookbia- Deeze, hier dit Geflagt befluitende, vcrfchJt

van de voorgaande ongeftengde zeer
,
dewyl zy

fomtyds wel twee Ellen hoog groeit, hebbende

een regte dikken Stam, getopt met krom ver-

draaide Takken. De Bladen zyn driekantig als

een Pook of Moordpriem , in *c geheel driekan-

tig , meer dan een Vinger lang en Zeegroen ge-

lyk Anjelier -Bladen, 't Gewas draagt fchoone

gecle Bloemen , de grootften in dit Geflagt zegt

LiNNiEüs, op lange Bloemfteelen. 't Is

zeker , dat zy ten minfte drie Duimen in mid«

del-

&c. //. ClijB, &V. Lugih. N. 2. Mes. Fol. Pugioniformi

,

Caryophylli fcllü , Ploie Auico fpeclofo. BRADL. 5«ff. II. [>,
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dcllyn haaien , cn dus ia grootte geenszins IV,
^

voor die van het Kromfabelige cn Eetbaare 'xilu*

Middagbloem zwichten. De Vrugt worde door Hoofd-

aanryping platachtig als een Kaasje , zittende

in een Kelk met vyf Punten en gedekt met

eene Ster van vyfticn Straalen , waar binnen

echter doorgaans maar tien Holligheden zyn

,

bevattende kleine rosfe Zaadjes.

Van een byzonder gebruik der Bladen van

deeze Plantgewasfen vind ik niets aangetekend*

Het Sap , dat de meeiten bevatten , is laf en

fraaakeloos , een weinig famentrekkende , als

dat van liuislook ; doch in twee of drie aan

Zee groeijende Soorten , gelyk ik opgemerkt

heb, taamelyk Zoutig. De laatfte Soort of het

Pookbladig Middagbloem , bevat in zyne Bla-

den een fcherp bytcnd Sap , byna als dat van

Arum, zegtDiLLEN I us.

De Ridder merkt aan , dat de Soorten van

dit Gellagt ook op andere manieren , 't zy

volgens de Jaarlykfe groeijing , de gefteldheid

of 't ontbreeken der Steng, die fommigenflap,

anderen Houtig hebben ; of volgens de Bladen

en eindelyk ook ten opzigt van het getal der

Vrouwelykc deelen zouden kunnen onderfchei -

den worden. Dit laatflc komt thans inzonder-

heid in aanmerking , by gelegenheid van zeke-

re Zaadhuisjes , die men federt onlangs van de

Kaap medegebragt cn voor Kaapfche Bloemen^

welke door de nattigheid opengaan , heeft uit-

gevent. *t Blykt klaar dat het Zaadhuisjes

C zyn
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IV. zyn van een Soort van MicMagblocm : doch

^^s^iL welke is tot nng toe riet zeker. Volgens

HooFö- de figuur , die rond en platachtig is , als een
«Tuff, Kaasje , cn de grootte , zouden zy bchooren
^,f^yf^y'

j^^f^i-en f^t het Gehoornde , tot dc twee eerüe

Verfchcidenheden van het Tonghkdii^e ^ of tot

het Inatstgemdc'e Fookbladige 5 maar het Na-
middags , uit Zaad van de Kaap getceki ,

fchy-

ncn zy allernaast te komen: i. wegens 'c Ge-

was ; Q. wegens de Blaadjes : 3. wegens dc

Zaadhuisjes; 4. de zwarte Zaadjes, als ook dat

hetzelve een Jaarlyks Plantje of Zaay -Gewas

wordt gezegd te zyn.

De geleerde D i l l e n i u s hadt reeds die

manier van opon gaan der Zaadhuisjes door de

nattigheid , in meer dan ééne Soort van Mid-

digblocm , waargenomen. Hy beeldt zulks af in

hec Tongachtige met breede Bladen , doch 'c

welke maar negen S traalen heeft en even zo

veel Zaadhokjes. Ik vind, in de Hortus alhier,

maar agt Hokjes of Celletjes m de Vrugten

der Tongbladige Soort. In het Gehoornde

was derzei ver getal vyftien of zestien, 't welk

zeer naby komt aan de mynen, zo, die ik om-

trent een Jaar geleeden gekogt heb, als in zo-

danig een Plantje met twaalf zulke Vrugten , ray

deczen Jaare door een Oostindifch Schipper

van de Kaap bczorp/1 : doch het Gewas ver-

Ichilc te veel en komt nader aan de Soort die

Namiddags genoemd wordt , om dc gezegde

redenen.

IB
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In Fig. I , op Plaat LUI
,
geef ik de Afbeel- IV.

ding van myn gchccle gedroogde Plantje ract ^^^ff^
zyne V'i ugicn of Zaadhuisjes , waar van de Hoofd-

meeften geflooten , doch twee of drie geopend

zyn, gelyk zy^ na effen in 't Water geftooken „J''"^^
te zyn geweest , aandonds beginnen te doen,

zyndc in eenige Minuuten geheel met Straalen

uitgebreid , als iiader blykt in de eenmaal in

Middellyn vergroote Vrugt, die zig gelyfc een

After of Stcrrebloem Vertoont j in Fig. a. 'c

Getal der Straalen is van dertien tot agctien in

Verfchiilcndc Zaadhuisjes vnn dit Plantje, grootse

in de middelden of grootften, kleinst in de zy-

delittgfen en kleinften* Voorts zyn de Wortels

en Blaadjes j in Fig. i, ook zeer zigtbaar.

Om nu de reden en manier van' die zö zon-

derlinge uitbreiding cenigszins te verklaareu ,

heb ik een droog geflooicn Znadhui^je pcrpcn-

diculaar doargefneeden , en dan vcitooüJe het

^.ig a's in Fi:i:. 3, waar a den SLecl aaiiwyst, b

den Stoel , uit eene vor:zc zclf!iandi*-.beid be-

llaahde, wa--- rp de Scheedjes der Zaaden c, c

in 'c yr '.• :nct de Mondjes van

bo'> -n worden door de o-

vcr:-. 'igc Dekzcleni,,d,

alhier v. ;;an welken een bruin

gede'jle ir> , by d , e, dat de fcherpc Ruggen

Van die Schi;cdjes Tangwyze omvat, hebbende

twee uitficekende Puntje<=, welke zi- -JiiU-ly-

ker voordoen in Fig. 4.A].' iir is iiet haltdoor-

gcfneeden Zaadhuisje , door bcvogtiging open-

G 2 gaan-
II. DKEL* IX, SlüK.
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^

IV. gaande , gelyk hetzelve onder 't Oog doet ,

^
xuf^ voorgellcid , en dus ziet men , terwyl de Let-

HooFD- teren even 't zelfde aanwyzen als in Fig, 3 , dc

STUK. verandering hier door veroirzaakt. Het Steeltje

ryfwyvi'^^ de Stoel h en de Scheedjes c, c, behouden

haarc plaatzing , terwyl de Vliesachtige Dekze-

len zig met de enden d geheel omflaan , neemen-

de met zig het bruine gedeelte e, dat dc ge-

zegde twee Puntjes ƒ heeft, die mede toe

de 11uiting dienen. Voorts ziet men de fi-

guur van de gezegde enden : ook vertoonen

zig de openingen der Scheedjes duidelyk. In

dezelven waren ecnige Zaadjes , als by g , zyn-

de platrondachtig en glanzig zwart ; gehecht

aan zekere Draadjes, die op den bodem zitten

van het Schcedje.

De gedagte Dekzels d ^ d y d , welke eece

Wig- of Bylvormige figuur hebben , zyn de

Hoorntjes van denStyl, of Stempels in de Bloe-

men geweest , en deeze krimpen door het nat

maaken, dat van de buitenzyde gefchiedt,evcn

als zy natuurlyk door den Regen of Daauw doen,

ter uitwerpinge van het Zaad: zodanig, dat zy

op 't laatst geheel agter - over worden getrokken

,

Dcemendemet zig het bruine Kapje e, dat aaa

dezelven vast is en twee Haairdunne Puntjesƒ ^

ƒ heeft. Dit gcfchiedt onder 't Oog fomtyds

vryfchielyk: vervolgens, opdroogende, komen
zy allengs wederom in den voorigen ftaat, zig

als Bloemknoppen vertoonende: maar hetblykt

uit het gezegde duidelyk, dat het gecne Bloe-
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men zyn , waar voor fommigrn ze hebben nan- IV.

ï3;ezien. De Bloemen van dit Gewas hebben cen-^xm*'"
Kroon of Krans van geele Blaadjes en zj n ge- FIoopd-

heel anders , gelyk ik bcvoorcns heb gemeld.

IJec K7iiebloemig Middaghloem ^ dac onze vicTv.iir''^^'

de Soort is, vondt de Heer Forskaohl by
de Pieramieden te Kairo. Het Loof daar van,
bevattende een Waterig Vogt, was het Vee
niet aangenaam , maar de Arabieren maakten

van het Zaad een Soort van Brood, hun fmaa-

kelykcr dan dat van Tarw, doch by de Egyp-

tenaaren niet in gebruik. Zy kreegen hetzelve

,

door de fterkin de Zon gedroogde Zaadhuisjes te

kloppen, daar uiti dan werdt het tot Meel gc«

malen , dat zy met Water en een weinig Zout

mengden , bakkende daar van dunne ongerezen

Koeken op een Yzeren Plaat. Ook was op die

Zaad
, by de Arabieren Ghajul genaamd, een

Prys gefteld. Ean andere Soort , by hun den

zelfden naam voerende, welke hy Knoophloemig

noemt , was in Arabie , op woefce Zandige

plaatfcn , zeer gemeen.

A I z o o N. Ficoides.

Ik zal den gemeencn naam toepasfcn op die

GeOagt, 't welk een vyfdeeiigen Kelk heeft en

geene Bloemblaadjes , dus grootelyks van het

voorgaande , waar in dezelven zo menigvuldig

zyn , verfchillcnde. Dc Stamper wordt ecu

Zaadhuisje , dat vyfklcppig is , met vyf Hol-

ligheden.

C 3 Het
II. Deel. IX Stuk,



Het bevat drie ook meest Afrikaanfche Soor-

ten, als volgt.

(i) Ficoidcs met Wignvys' Eyronde Bladen

m cngfjleelde BloeihCJi,

' Men vindt dceze, die naar dc gewoone Fi-.

coides eenigszins gelykt , doch brcede platte

Bladen , als van het ioifclcin, heeft , natuur-

lyk op dc Kanarifche Eilanden. Nissole
hadtze, als een nieuw GeflagE, opgegeven on-

der den nasm van FïVozJea. Plu ken et noem-

de ze Hiiislookachtig Kali. Zy is door Y o l c~

KAMER afgebeeld
,
by wienze opgekomen was

uit Zaad, dat hy van den Edelen Heer She-
KARD, uit Engeland, hndf bekomen, gclyk

iTienze ook heden in dc üpenbaarc Kruidho-

ven aantreft.

't Gewas heeft veele ronde , roodachtige,

fappige Takken, met Blaadjes van gezcg;le fi-

guur, doch grys en ccnigcnrante Ilaairig, op

den Grond lepgende. Uic de Mikjes brengt hcc

crgefccelde Blocinpjrs voort , als gemeld is,

bleek groen , en daar cp volden vyfhoekige

Zaadhuisjes , gevuld met zeer kleine gkinzig

bruine Zaadjes^



(^) Ficoi.'rs met Lancelvormige Bladen en

ongrjkeldc Bloemeji.
'

De geleerde Dillenius merkt op deczc^xuK:

Plant aan, dat de naam van Ficoidea , donr den r

bcrocmdt. n \' a i l l a n t d vir aan j.;cgcveD , zo
^y,,

mm deugt als dic van Ficoidea, eeniglyk, als"'"-

gemeld is, van dc Vygachtii^e Vri'.gtcn, welken

één Soort van Middjgbloem uklevert, afkom-

ü'ig. Die beide woorden , inderdaad , zeggen *t

zelfde cn drukken zo veel uit , als een Gewas

dat Tiaar den Vygeboom gelykt. In dat opzigt

zou dceze Soort rog eenigen voorrang hebben

,

hoewel het maar een laag Kruidje is , ook op

den Grond leggende, niet byna gegailelde Tak-

jes en lange fpitfe taamelyk dikke Bladen, in

de Mikken komen rondachtige Hoofdjes voor,

die zig Stcrswyze uitfpreiden donr de Zonne-

fchyn cn dan zeer veel naar de Bloemen van het

Ornithogalum gclyken , zynde ot;k groin cn

van binnen wit; doch men houitze flegts voor

Kelkbladen , waar binnen de Meeldra idjcs zig

vertooncn. Het Vrugtbeginzel wordt een v^f-

hoekig Zaadhui.vje , dat , gedroogd zyndc , even

als die van het voorgaande Geftagt , door be-

vogtiging zig uitfpreidt cn open gaar.

Deeze voert den bynaam van Spaanfch, vol.

gens
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IV. gens V A I L L A N T ; hoewel de eigentlyke phats

^^xm.^ der afkomst niet zeker is. Men krygtze van de

FöoFD. Kaap , doch met de Steng en Bladen overal ruig-

«TUK.
haairig. Het wordt ook een Jaarlyks Gewas ge-

xill""^' noemd , zo wel als de voorgaande, door den

Ridder, maar Volckameu getuigt, dat die

overblyft en altoos groen , zo menze des Win-

ters , voor de Koude , binnenshuis wel bc-

(3) Ficoidcs ma Lancetvormige Bladen en

Flüimbloemen,

Deeze , van de Kaap afkomftig , heeft dc

Bloemen Pluimswyze vergaard, waar door zy

verfchik van de voorgaande Soort. De Bla-

den zyn Lancctvormig van onderen ruig,

S P I R iE A.

Van dit Gefiagt, dat den Kelk vyfdecHg ,

vyf Bloemblaadjes en verfcheide veelzaadige

Zaadhuisjes famcngehoopt heeft, zyn de Hee-
llerigen reeds befchreeven ; zo dat nog maar

die van den tweeden Rang, dcKruidigen naa-

melyk , overblyven ; als

(10^ Spi-

' (j) Jlzttn Fol, Lanceolatis , Floiibus paniculatis. ^i-

zoon Tol. Lauceolatis fubtus hitfutis. R. Lugdi.izu AizooD

paniculatum. BufiM. F;. Cnp. Pndr. p. 15.



ICOSANDR IA.

( lo^ Spirea met tweevoudig gevinde , ge- IV.

pluimde Aairen en tweshuizige Bloemn.
^^^^i';^'

De naam van Geitebaard , in 'c Latyn Bot-^tuk.

ia CaprcB , in 'c Griekfch Aruncus , is wegens x.

de figuur der Bloemen aan zekere Kruiden ^rÏJ^^

gegeven , waar van deeze Soort in de Geberg-f^^JJ^'^^^

ten van Ooftenryk, Switzerland en Auvcrgnc

,

als ook in Virginie, groeijende, de fraaiite is.

pe Afbeelding, welke Tragus daar van ge-

geven hadt, is door alle anderen overgenomen

,

doch door my een weinig verbeterd , zegt Ca-
mera p.iits, Gedagte Autheur noemde ze

Pycnocomon y TABERNiEMONT anus Dry-

mopogon^ in 't Hoogduitfch Waldbart, dat is

Bofchbaard, Woud - Geitcbaard ofSickblumen

,

in 't Franfch Barbe de Chevre,

't Is een Heellerachtig Kruid , in \ wilde

dikwils zes Voeten hoog, doch in onze Tuinen

laajer groeijende. Het onderrtcunt zig door

zyne ftevige Stengen en heeft Bladen, die uit

een langen Bladlteel befcaan , gevind met an •

dere Bladfteelen , waar van de twee agterften

vyf- , de twee volgende driebladig zyn,en het

end van den gr«Qten Bladfteel is dikwijs een-

bla-

(lo) S^.V*;! Fol. fapradecompofids , Spicis panlculatU,

rioribiis dioicis. Atuncus. H. Ciiff. 4<). ^'*S^*-

GRON. ÏTirg. UI, 77- Barha Capix Flori'jus oblongis,

C. B. Fin. 153, Baiba Capix. C A m. lUn. i6, T, 9.

Cs
II. Duu a. Stuk»
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IV. blndig gevind. Alle de Bladen zyn op dc kant

^Thi!'" gt^tand, ruilw , van Eyronde figuur gcfpitst, het

ïlooro- uicerde Bfad grootsr. Uit het end der Takken
s'j^uK, komen lange, genopte, Takkige Bloem -Aai-

^1^''' rc"^ ? fommtgc Planten Mannclyke
,

anderen Vrouwelyke Bloemen dr^agen. De eer

ften hebben twintig Meeldraadjes: de ander

brengen een Vru^^ij-; van drie Zaadhuisjes voort

die op 'c meest twee Z iaden bevatten (*),

XI. (lO Spiraei ma gevinde Bladen, de Blaadjes

ff^J^uia!'
eenvormig Zaagswyze getand , de Steng

Diopwoi- Kruidig , de Bloemen als een Kroontje,

Dit Kruid heeft den naam van FUipsndula ^

wegens de Knobbelige als ann Draadjes hangen^

de Wortelen , in de Zuide'yke deden van Jiu-

ropa , doch de Duitfchcrs nce;ncn het Roods

Sieenbreek of Wildgarhen^ de Er'gelfch.n Drop-

mrt en wy Dropwortel. Sommigen hebbtn het,

verkecrdelyk , Oenanthe geheten. Men vraagt

of het ook ha Molon zy van Pl i n i u s. Het

groeit cp de Velden van Oollonryk en aan de

kan-
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kanten der Hakbosfchen , zegt C l u s i u s , zeer IV.

menigvuldig. Id Switzerland is het niet gemeen , ^^xlif^*
zynde hier te Lande , op een Waard aan de Hoofd-

Lek, by Wyk te Duurflcdc , gevonden. stuk.

Het Ipreidc zyne lange Bladen lanos den Grond

in 't ronde uit, die bezet zyn met zeer fpits ge-

tande Vinnen en kleine Vinrjetjes daar tusfchen.

De Steng , die naakt is , één of anderhalven

Voet lang, draagt een Kroon van meest zesbla-

dige Bloempjes uic een zesdecligen Kelk, met
vcele Aleeldraadjes. Het Vrugtbegiazcl, daar

tusfchen , wordt een rond Hoofdje , uit een

getal van vyftien tot twintig Haauwtjes be-

ftaande, zo Ha ller meldt. Tour nefort
zegt , dat de Zaaden tot een rond Hoofdje, 'c

welk naar een Tonnetje gelykt , vergaard

zyn.

De Bloemen zyn welriekende zo in dit als in

de voorgaande Soort , waar uit men een kragtig

Oogwater plagt te deftilleeren. In beiden is de

Wortel famentrekkende . zynde van deeze in de

Winkelen onder den naam van Roode Steen-

breek Wortel bekend geweest. Men heeft-?

ze tegen de Aambeijen en den Witten Vloed

aangepreczen. Het Kruid hebben fommigen

over de Slaa gebruikt , en bevonden dat het

dc Verteering hielp , zynde fmaakelyk en zeer

verfris fchende

(12) Spi-

() Fabregou, H»>?. dts Plant, envir. Paris.

II. Dmi.. IX, STUK.
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IV. C12) Spirsa met gevinde Bladen , liet e?ide-

'^xin!^*
grooter en gekwabd ^ de Bloemen

Hoo?D- Trosachtig,

STUK.

XII. De Latynfche naam , Ulmaria , is aan dit

v1£r1^. ^fuid gegeven , om dat de Bladen veel naar-

Rcynette. die der Ypen of Olmeboomen gelyken. Men
noemt het ook wel, gelyk de eerfte Soort , Gd-

tenbaard; doch het voert, in 'tbyzondcr, den

naam van Regina Prati , in 't Franfch Reine

des Préz , dat is Koningin der Velden , waar

van de Nederduitfchc naam , Reynettc
,
zyne

afkomst heeft. Het is by ons, gelyk door geheel

Europa , op vogtige lommerige plaatfen , aan

Waterkanten , by Haagen en op Velden , hier

en daar gemeen.

Dit Kruid verfchiltvan \ andere Gcitenbaard,

zo doordien de Bladen enkel • Vinnig zyn , als

doordien de Bloemen niet zulke verfprcide Kat-

ten maaken , maar digt te lamen zyn gehoopt.

De Bloempjes heeft hetzelve meerendcels vyf-

bladig, en de Bloemblaadjes zyn niet l^yrcnd-

achtig , maar Spatclvormig. De Zaadhuisjes

maaken kromme Haauwtjes uit , ten getale van

zes , zeven of agt, vergaard.

In

(li) Spir*a Fol. plnnaris. impari m.j.re lobato, &c.

MMt. Mei, 241. CiilT. 19 r. R. Lugdh. 177. GOUAN
Mtisp. z^S' Sute. 405, 40. Gort. Jlelg. Hl. Barba

Capr* Flor.- compaftis. C. P. Pin. I6+. Regina Prati. DOD.

Pep,pt. 57. LOB. It. 711. HAL!.. Helv. 307. Ulmaria. ClüS.

Fann. 699'
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In kragten verfchilc dit Kruid van de voor- IV.

gaanden weinig. De grooce Boerhaave
^'^^f^*

hadt het dienltig bevonden, om de ongcregel- Hoofd-
de beweeging der Zenuwen te doen bedaaren,®^"^*

cn vcritcrlvcndc , door zyne famentrekkende J^^^^^
hoedanigheid. liet Gemeen gebruikte den Wor-
tel tegen Buikloop. Het gedeftilleerde Water ,

zegt H A L L E R , wordt in Koortfen met Uitflag ,

daar de Geneesheer de Uicwaafeming tragt te

bevorderen , dikwils vourgefchreeven.

(13) Spiraja met Pinswys' drievoudige Bla- xnr.

den , het onefene vyfkwabbig gepalmd, ^f^^f*
Gepalmde.

In Siberië groeit decze , die in geltalte naar

de naastvoorgaande gelykt, hebbende het Kruid

reukeloos , maar den Wortel welriekende. Dc
Vrugt is als die van het Dropwortel , niet ge-

draaid gelyk in de Reynette.

Spirra met drievoudige Zaagswys' ge- x\v.

tande, hyncigclyke Bladen en eenigerima-
J'^^jf/jJ*

te gepluimde Bloemen. ge

Van

II. DKIU IX> STUK.
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IV. Van dit Virginifch Kruid , bekend in onzö

^xinr*" Kmidhoven , fchryfc de Heer Clayton ,

HooKD- dat het witachtige rood bonte , vyfbladigö
STUK. uiocmen heeft , in een dunne Pluim aan den

vpf^^" top der Stengen vergaard , en langwerpige ge.

fpitfte rimpelige Zaagswys' getande Bladen over-

hoeks , drie op één Steeltje; de Steng Takkig

glad en zwartachtig rood. Men noemt het in

Virginie Ipscacuanlia oflndiaanfch Braakmiddel:

want veertig? Grein van het Poeijcr des Wor-

tels, ingegeven, doen zagtelyk braaken*

Thans volgen de Vceh^yvirrcn , dat is die

meer dan vyf Stampers or Vrugtbcginzds heb-

ben.

R (3 B u s. Braamboos.

Van dit Gcflagt, welks Kenmerken ook hier

ii.D. V. voor reeds opgegeven zyn*, heb ik dc elf eer-

hhdz.z's, Soorten , die Hcefterig zyn , insgelyks reeds

befchreeven , zo dat alleen nog de vier vol-

gende ter befchryving open (laan
, naamelyk

x'i, (12) Branmboos met drievoudige naakte Ela»

f.t'!t,Z.
kruipende Kruidige Uitloopers,

nende. Iq BergachtigeStrceken , door geheel Europa

,

groeic

hLii.K. Lu^dL 7 74- Gü'JA:,- Jlonsl, i*7- ^J^-f. Sutc. ^u.
Lapp. 406, Haul. Hely. ï44. GER. Frov. 467. jACC^j l^md.



1 C ,0 S A N D R I A. 47

groeit decze veel * p StcenroLK-n» Zy maakt IV.

een Plantje vsn een Voet hoogte, dat uit '^yne
'"^f^^^^

K\wd\^ Stcngetjcs driebladige Bladfteelen uic-(ïooFö«

geeft, !"n.ct lüaden als der Oiinen , doch niet'''^''^^'

rui- , ^cer lameiurckkcnde van Smaak. De^^^'^^'*

Vrugcen , die het voortbrengt, hefl-'.an uit veel

minder Bjsfen , dan ia de brunimclen, doch do

Ijesfen zyn veel grooter, helder rood van Kleor

cn bcv:it:ep. een zeer aangenaam rins Sap. Vc
Zaadjes , in ieder Ces een

, zyn ook famen-.

(13) Brr.n:Tiboos imt drievoudige Bladen, de

Steng embloemig en ongedoornd.

Dit Kruidje, naauvvlyks een half Voet hoog,

d ;C de Reuk cn Smaak van Aardbcfiën hecfc

,

fivoeic in Swecden , Kanada cn Siberië. Het

{ rüjg!: op dc Steeien cnkclde V'^rugteny die uit

veelc Besfcn famengehoopt zyn en zeer naar

de Braamboozen gelyken , rood van Kleur. Dc
Rusfen noemen het Knaesnitza , dat is Edele

Broamcn. In de Bosfchen van Rusland groeit

het byi'cnder veel cn wordt ook op de Mosplaggen

der Ki.tlen , in dc Gebergten van Siberië , ge-

vonden. In Lapland flrekc het voor de Berg-

lui-

AW. 14- l-'i- 411. =07. T. J. f. 2. OF.D. Dün.

4S8. H. Cüf. Z9i. K. Lugib. 27f- l^j'^^i^ 1.;: nihs Flora

II. D££L« LT, STIV.
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jV. luiden tot verfnapering en de Celey ofWyti,

Afdeeu daar van in Nordland gemaakt, wordt als een

Hoofd»
^'^^^^^^^ "^^^ Stokholm gezonden , alwaar raen-

8TÜK. ze houdt voor eene Lekkerny. In Tuinen aart

v-ftiwy- het Gewas niet > blyvende aldaar onvrugtbaar.

Het zyn \an de lekkerttc Besfen in Sweeden,

doch hebben dit ongemak , dat zy niet van den

Stoel willen j al zynze ryp.

x!v. (14) Braamboos met enkelde gekwahde Bladen

^aimJusT
ongedoornde eenbloemige Stengen,

dige" Dit Plantje , dat byna yan de zelfde hoogte

is ,
groeit op Veenachtige Gronden , in de Bos-

fchcn van Sweeden , Pcenemarken en Rusland

,

menigvuldig. Het heeft Blödcn als die der Aa!-

besfen , en de Vrugten , zo groot als Moerbei-

jen , eerst rood en door aanryping geel worden-

de , zyn niet minder aangenaam van Smaak als

de gedagte Laplandfche. Door die van Wes-
terbothnie wordt een groote menigte van deeze

Braamen ,
ingelegd , Jaarlyks in de Herfst naar

Stokholm gezonden , om tot Toefpyze te ge-

bruiken. De Laplanders eetenze , in Rendie-

ren Melk tot Pap gewreeven , met veel Smaak,

en bewaaren de Besfen een geheelen Winter

,

onder de Sneeuw op de Sebergten begraven

,

(14) RJ-ui Fo!. fimplici'.us iobatis &c. Mat. Med
Fl. S«c. tu. Fl. Lapp. 108. T. j. f. i. H. Cliff. 19

iMiih. 17». Cbamacmhus foliis Ribes. C. B. Fm. 48o.

rus Norvcgica. Till. Ahm:» ij/Ti I50. Oio.
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haaiende die 's Voorjaars , even fmnakelyk als IV,

toen zy geplukt werden , daar uir. Van lom-

migen zyn zy ongemeen tegen het Bhauwfchuic Hoofd»

aanp;epreezen. 't Is een tweehuizig Gewas , doch
^"^^^^

•de Wortel van het Mannetje vereenigt zigmet^j^^'^^j"

dien van 't Wyfje onder den Grond, om een

EcDhui/.ige te maaken , zo de Heer Solan-
der

(15) Braamboos met enhlde Hartvormigs on-

verdeelde gekartelde Bladen en ongehiader-^

eenbkemige Steelen.
^.

Dceze Kanadafchc , te vooren Dalibarda ge-

tyteld , heeft kruipende Wortelen en Bladea

^Is die der Violcü , van boven dun befprengJ

met Haairtjes , zo wel als de Stcngetjes of

Bloemfteclen , die de langte der Bladen heb-

ben en de Bloemen wit. Het draagt vyf Ey-

ronde naakte Zaaden en is wegens de Gellal-

te hier t'huis gcbragt.

F R A G A R I A. Aardbezie- Kruid,

Dit Geflagt heeft een tiendeeligen Kelk mee

vyf Bloemblaadjes en de Stoel der Zaaden is

Eyrond , Bezieachtig, afvcillende.

Het begrypt , in de ccrfle plaats , het zeer

bekende Kruid, welks Vrugten men Aardbeziën

noemt, als

(O Aard-

II. DIEL* IX. STUK.
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IV. (I). Aardbezie. Kruid met kruipende Staarten.

[ooFD-
I^^cze groeit , door geheel Europa , in de

ruK
°"

Bosfciiea niet alleen , maar in de Noordelyke

I.
^

deelen zelfs op droo»e opcne Velden, wild,

Sr** en wordt in dc middclftc deelen
, gelyk by

jewoon. ons , ovcrvloedig in de jSIoestuinen geteeld.

Bovendien wordt zy hier tc I.ande ook in vcr-

iciicide -Cosfchaglën van GeLlerland , üverys-

{'el. Vriesland, ja aan den Duinkant van Hol-

land , wild aangetroffen. Men noemtze in *c

Latyn Fragaria^ in 't Franfch Fraifier of Frai-

fe , in 't Engelfch Strawberry en in 't Hoog-

duitfch Erdbeeren, 't welk met onze benaaming

ftrookt.

Het Kruid is iedereen bekend, üit een har-

den zwarten Wortel fchiet het lange Bladfteelen

met drie Bladen , welke ovaalachtig zyn , en

meer of minder ruig, lichter of donkerer groen

grooter of kleinder. Hier aan zyn de V^erfc

denheden kenbaar , die in grootte , kleur en

(i) FragUTia Flagdlls reptantJbns, SyJJ. Nat, XII.

192. R. Lu^db. 174. GOüAN Mar.sf. 247. Gek.

KBAM. ^u/lr. 14«- HALL. Hilv. 342. Fl, Suc;.

GORT. neig. 144. Fragarla Tulgaris. C. ü. PIk

Lapp. 109. Gort. Ingr. so. Grom. ;-';r^. jö , j

Fx. albo. C. D. Fir.. ^z6. Ftigma & Fraga. DOD.
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guur , bcvcndien vcrfcbillen. Dus heeft men IV.

icode CD witte van de gemeenc Soort, die men ^^f^^
Tamme Arirdbefiën noemt , en anderen ,

byna HooföI

Oranjekleurig , met groote donkere Bladen , ^ *"'^^•'

mide of ook wel Engelfche genaamd, in wicrj;/^^^'

VrugLen , die grooter zyn dan de l amme , de

Zaadjes ingedooken zitten , daar zy uicpuilea

op de anderen. Deeze Wilde Aardbeziën hou-

den ook vaster aan den Kelk, Voorts zyn 'er

nog die men Ruige roemt , wegens de Ruig-

heid der Bladen en dceze leveren Vriii>ten als

Pruimen uit, doch minder aangenaam van Smaak

of laffer dan de Tamme , die wederom zoeter

en minder rinfch dan de gemelde Enselfche

zyn.

Even 't zelfde meldt Pater Frezier van

de Aardbeziën van Chili , by de Stad Concep-

tion geteeld wordende, mee ronder , dikker en

ruiger Bladen; de Vrugten doorgaans van groot-

te als een Ockcrnoot en dik wils als een Ey,
bleek rood van Kleur en laf. Boerhaavk
h.adt deczc , in Europa ovcrgcbragt cn voort-

geteeld zyndc , in de Lcidfc Akadcmie - Hof

,

als BIcem noch Vrugt gcevcndc, voorgeftcld.

In 't jaar 1730 bloeide zy in de ElthamfeTuin

cn heeft ledert Vrugt gedragen , doch dezelve

wicrdc aldaar niet ryp , zo D illen i us ver-

haalt.

De Wortel cn dc Bladen van dit Kru'd zyn

openende en wat famcnrrckkcndc ; maar de

Vrugteu overtrciTeu die groatelyks in gebruik ;

D 2 ZD
II. DEEI, IX» STOK,
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IV- zo over Tafel, als wanneer zy een derlekk

^^xui!" Fruit zyn onder de Nageregten en zeer

Hoofd zond , als tot Geneesmiddelen. In de Apotl
STUK. ^^^^ l^^t- Gedeftil leerde Water

^^"f""^' Geest , de Julep en Syroop bekend; ^

de eerden eenigszins Hartfterkende , de laa

ftcn Verkoelende zyn. In die beide opzi2;tcn

echter, kan men uit andere Vrugten veel krag-'

tigcr Middelen bereiden. Het Zaad wordt ge-

houden voor Steenbreekende , ten minfte fteri:

Pisdryvende. Een Pap van Aardebeijen is zeer

dienftigop Ontfteekingen. Zy zyn zo Waterig,

dat vyf Pond door Deftillatie omtrent vier Pon-

den Water uitleveren (*).

^n. (2) Aardbezie - Kruid met enkelde Bladen*

Sadi^' Dit heeft de Heer Düchesne aan den

Heer Linn^us gezonden en zelf befchree-

ven. Het zou eene Verfcheidenheid van dc

voorgaande kunnen zyn , want het cerfte Blad

is drievoudig; maar het heeft langer Bloemflee-

Icn , kleiner Bloemblaadjes en ingefneeden Kel-

III. (3) Aardbezie - Kruid met een leggende Steng

nvr'uct-
enjlappe Bloemtakjes,

fimplicilms. SyJI. Nét. Kei.
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Sommigen hebben het gewoone AardbcGo- IV.

Kruid, toevallig geen Vrugten draagende, voor xmf^"
het Onvrugtbaare aangezien ; doch de Heer F^oofd-

Gerard merkc aan , dat men dc eigenilykc^'^^^'"
_

onvrugtbaare Soort in Provenceniet wild groei- „i^!

jende vindt; offchoon Garidell dezelve

als zodanig heeft voorgefteld. Deeze, meenchy,

is een bewys , dat men de Aardebeijen, gelyk

hy gedaan heeft, tot het volgende Ceflagt zou

moeten betrcÏNkcn. Zie hier de befehryving ,

welke onze Ridder van dit Onvrugtbaare Aard-

bezie-Kruid, dat, voliiens hem,, in Engeland

en Switzerland groeit (*), beeft gegeven,

„ Dikke neergedrukte Srronkjcs , met Lan-

„ cetvormige Roestkleurige Stoppeltjes gedekt j

de Bladen drievoudig ftomp Eyrond, Zaag-

„ tandig , geflompt , flapper , Haairig , Flu-

,j wceMg zagt , van onderen witachtig , met zeer

Haairige Steelen ; dc Bloemdraagcnde Sten-

33 gen Draadachtig dun , leggend , flap , met

„ kleiner en minder Bladen. De Elocmen een-

„ zaam, gcllccld, wit; geen Staarten".
'

Po-

Gou^N MoH'p. DALIB. Paris. 14. HUDS. /Ingl. I9f.

Fmgirh fter<Iis. TOURNf. 196. C. B- Pi». ii7- I-OB.

h. 0%. GEH. Prev. 470. HAi-L.flelv, 341. Frag. fteriüs 1'.

minima vcsca &c. Mokis. Hi/i. II. p. ijs. S. 2. T. 19.

dc Rotfen en in dc llQ-.^dica omtrent DJotn.k, veel gevon-

den.

D 3
II. DEEL. IX STU«.
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IV. P O T E N T I L L A. Gaoferik.

^ XIII. Kelk. en Eloem komt met die van

STUK* voorgaande overéén ; maar het heeft de Zaad*

ri2tvij' jcs , CQ rcndacht:g en naakt zyn, op ccn kleia

droog Stoelde zittende.

In dit Gefi:;gt komen tien Soorten voor met

Gevende, vecnien met Gevingerde envyf mee

Drie-niidi^;c Bladen. Van de eerde heb ik dc

reiile Soort , als Heefterig zyndc, reeds be-

-tw.Ty. fchrecven*; des

v.st. U.

A. Met gevinde Ebden.

II. (2) Gnnferik met gevinde Zaagsjvys' getande
ptteu-iia Bladen, kruipende Stengen en eenhloomige

Steeltjes,

Van dit zeer gemeene Kruid, is zo wel dc

Ncderduitfche als de Latynfche Geflagrnaani

ontleend. Men noemt het gemeenlyk ArgtntU

«a, in 't Ncderdiiirfch Zilverfchoon of Zilver-

Had en Blik , wegens de Zilvcrachtigheid dor

Bladen , welke zeer llerk is , wanneer het op

deKlcy groeit, zegt de Ridder. Het heeft dien

glans ilerker op drooge pla^fen en aandc Wie-

gen,

(i) roitr^tUld To\ pinn«trs ferrati? CduIc repente. MuU
Mei 2+6. R. Lt^-.d''. Z7S. II. ClllT. 10!. GOOAN Mtmp.

24Ï. GILH. Prov +Ö7. Hall. Helv. J58. KHAM- Anjlr. 14<ï«

Tl. Suee. 41 j. GcmT. Belg. 144- Ar£:n£fna. DoD. PemPt.
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gen , dan in dc Velden. Ik heb het hier in IV.

Holland , zo wel op Veen en Kky , als ia
^^m^^*

Zandgronden , ja tusfchen dc Stecnen j even Moofd-

tierig gevonden , en dus komt het ook in ande-
"^^^^^

re dcelen van Europa voor. Het maakttuj-fcheD^^"/^^''

de koude cn heete Lugtftreck geen verfchil;

zynde in Provcncc zo gemeen als in Duitfch-

Jand, Rusland cn Sweeden. ^/z/èma wordt hec

insgelyks genoemd, waarvan zekerlykdeHoog-

duitfche naam Grenfich en Genferichy zo wcl

als de onze Ganferikt zyne afkomst heeft. De
Ganzen , naamelyk, zegt men, wiilcn 'c gaarn

eeten onder 't Voer. By de Engelfchen noemt

men het JFild Tanfy,ÓRt is Wild Rcincvaren,

of Silverweed, dat is Zilverkruid.

Wegens de uicneemende kragten, in de Ge-
neeskunde, voert dit Kruid den naam van Fo-

tentilh. Het komt byna met dc Kina- Bast

overeen , zeid' Boerhaave, wordende de

Afloopende Koortfen daar door dikwils wegge-
nomen , indien men het uitgcpcrftc Sap der Bla-

den een Uur voor het aankomen ingeeft. Uit'

wendig opgelegd dient het tot Bloedftemping,

geneest Wonden en Pynlyke Ontfl:eckingen.

Tot de Oorlmertcn , in Kinderen , dient een
weinig vaa het gekneusde Kruid met Geruis

ongelegd. Het Zaad en de Wortel is, zo wd
als 'c Kruid , van ccne famentrekkende hoeda-

nigheid , en dus dienc het Afkookzel, inwen-

dige tegen Loop en B'vJCuloop. Men kan het

in Vleeichnat kooken, als wanneer het dikwil^.

D 4 den
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ï^""'
c!cn Witten Vloed genee?r. Zelfs wordt het

^xm^^' Kiuid, dat Zuurachtig is meteeDigeramentrek-

HooFD. kirg, ook wel in Moes gegeten.

1''^-. (3) Garferik rnet duhbeld gevinde , wederzyds

IticTa!^ Wollige E laden, de Slippen evenwydig digt,

Wüiiig. elkander , en leggende Stengen,

In Siberië komt dceze voor , die naar do

voorgaande gelykc , doch veel kleiner is cn de

liladen famengefteld heeft uit Eyronde Wollige

Blaadjes, welke Kamswyze verdeeld zyo. Dq
Stengetjes , twee- of driemaal zo lang a!s dq

Bladen, neerleggende, hebben aan 'c end eeni-

ge geele Bloempjes.

jMuitifida
^4^^ Ganferik met dubbeld gevinde Bladen, de

veïidceiig. Slippen effenrandig, afjiandlg, van ondie-

ren Wollig en leggende Stengen*

Van decze , die in Siberië, Tartarie of ook

in Klein Afie groeit , heeft de Geftalte insgelyks

veel overeenkomst met het Zilverfchoon,
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(y) GanlcTik met gevinde en drievoudige Bla- IV.

den , de buitenjlen grootst, en kruipejuïe ^^^lu!^

St&arten. Hoofd-

Dccze gelykt nnar het onvrugfbaarc Anrooc-

üc-Krnid en heeft do iUid'-n l-awccli- met FragZi'.

gehaairde Steeltjes, Zy groeit in Sibcric. Aiüh^iii

(6) Ganferik met gevlitde overhoskfe Bladen , ^rr.

yyf Eyrmde gekartelde Blaadjes en ^^^le^^^^^^^j!;

regtopjtaande Steng.

Die Kruiden, welken de vermaarde Todr-
N E F O R T , als naar het Vyfvingerkruid gely-

kende , Pentaphylloides genoemd heeft , enkel

door de Bladen daar van verfchillende , zyn , zo

wel als dat Kruid zelf, tot dit Geflagt betrok-

ken. Het tegenwoordige h Aardbezie - draageTid

Vyfvingerkruid, of Vyfblad, door Clusius
genoemd , die hetzelve in Neder - Oollenryk

overvloedig vondt grocijcn. Het komt ook

voor, in Siberië en in Swceden, meest aan de

zyJcn der Bergen, üe V'rugten gelyken naar

Aard-

venis pir,tUapLVcLis. HALt.. J..r,^^ p "l'^^
*

.

(6) PottntUU fol. pinnatïs alcernis ötc. 11. CUff. 19?.

IVciti^.x/). 6? ,76. F'or. Sufc. II. p. 453. pentaphylloidci

Clus. lu/I. II. r

II. DEBL. IX.
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IV. Aardbeziën , dcch hebben niets aangenaams. Ua
'^Tm^* ^^^^^ onderüe Bladen vyf -ofmeer- Vinnig,

Hoofd- de bovenften maar drievoudig aan de Steng',

STUK. die ongevaar een Voet hoog groeit , zynde

rood van Kleur,

vii. (7), Ganferik met gevinde byna egaale Bladen

iifurctt^ en langwerpige byna tweedeelige Blaadjes,
ccgnffeid.

huitenfisn famenloopende.

p.-L"-«e/
Ganferik met gevinde Bladen , de Blaadjes

hS'"'' rondachtig, getand, egaal ; de Steng regt-
yiraperaci- opjtaande,

Dceze beide Soorten zyn docr ï u r k e-

FO,RT in de Levant v,^aargenomtn. Men vindc

de eerfte ook in Siberië.

Fepiva
Ganferik met de onderjle Bladen gevind,

r.ka. de hovenjien drievoudig ; de Blaadjes inge-

luSi!''^*'
Zaagtandig ; de Steng regtopjïaati'

de en rmgachtig.

Wanrom deeze , die in Kanada groeit, den

bynaam van Penfylvanifche voerc, is niy dui-
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(lo) Ganferik jnet gevinde Bladen en gegaffelde IV,

leggende Stengen. ^^^^^^
HoOF&i

In Duitfchland cn in Siberië is decze gevon-sTus.

den, zyndc door Gmelin afgebeeld. -DCp^^^^^;.^^

Stengen zyn wel een E!le lang , doch leggen ./:*?>=n<z.

op den Grond, en daarom voerc deezc Soorc

,

by uitftek, den bynaam van leggeride , dïe zeer

gepast is. Zy komc by J. Baühinus onder

deo naam van Pentaphylloides fupinum voor, en

behoudt byTouRNEFoar denzelven.

B, Met gevingerde Bladen.

(Xi) Ganferik met zevenvoudige Lancetvormi'
^^^J-

ge Zaagiandige, wederzyds een weinig ge ^egü

haairde Bladen en regtopfiaande Stengen.

Dit Gewas behoort eigentiyk tot de Soorten

van Vjfvinger Kruid , hoewel het niet van de

ge-

tz^ H. Cliff. IP3. Ups^m. R. Lugdb, 275. Fcntapli. Alp/n.

minus fiipinuiii. PCUK. Alm. 285. T. io6. f. 7. fent. fupi-

üiim quofundain. Cujs. Uili. II. p. 107. Pentaph. fpecies.

QlUnqucf, Fragifcro affin;s. C. ü. Pin. li6. GmeC Itin. I.

p. 149. T. 27. f. 2. reiitapbyüoi.lcs lupinum. J. B. 11. p. J^g.

ïaUBNF. Injl. 19%.

quefolium reaum luicum. C. B. /';•;. jij. QiiirKiuclolium



IV. gemeenften is , groeiende in Italië en de Ziiide-

Afdeel.
j^.j^g deelen van Vrankryk aan de kanten der

Hoofd- Landeryëu. De Bladen zyn wederzyds groen

,

8TÜK. doch volwasfen byna kaal
,
zegt de Ridder.

xir. Cl'i) Gacferik met vyfvoudige Wigvormige,

^rgênff. ingefneedene , van onderen Wollige Bla-

veid"^^'
i/ew ; de Steng opjlaande*

XIII. (13) Ganferik met de Wortelbladen vyf- de

idJddeiflag. Stengbladen drievoudig, en eene byna op"

ftaande , zeer Takkige Steng,

XIV. CH) Ganferik met zeven- en vyfvoudige Wig'

^ü:"' vormige ingefneedene Haairige Bladen, en

eene opfiaande ruige Steng.

Van deeze drie is de eerfte in Europa vry

algemeen , komende zelfs in onze Nederlanden

,

byzonderlyk in Vriesland , op veele plaatfen

Fl. Suec. 417 , 4>4. Potent. Fol.

Caule etefto. H. ClifT. i»3- Q.

meo. C. B. Fin, 3:5. Peniaph.
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in de Wouden , in Bosfchen , laage Gruppelsen : iv;

i ley - Vel. icn voor , zo M e r s e aantekent,
''^^^f^^

J)e andere, als een middelflag tusfchen deezs Hoofd-

cn de xNoorvvcegfc aangemerkt, groeit in Swit-^"^""^»

zeriaiid : de derde omftreeks Montpeliier, ^^sjjj^^^

ook in Provence en de Pyrcoecn. Zy verfchilt

cn munt uit , door de lange ruige Haairen , die

ouder aan de Bladen en aan de Sicng zyn.
,

( IJ ) Ganftrik w?? zevenroudige ongcfleelde xv.

^Bladen , zittende op het verbreede Stop-^^-^^Ijf,

Deeza Sibcrifche heeft een opfcygende

,

Draadachtige , gladde Steng , aan den top ver-

deeld , met omvattende Scoppeltjes, die een-

zaam zyn en uitgerand. Dé fmalle Bladen , ze-

ven j agt of negen in getal , komen uit de ge-

dagte uitranding voort.

(i6) Ganfcrik met de Wortelbladen vyfvoudig^ xv

Wigvormig
,
Zaagswyze getand; de Steng-'^P^'^^^

Maden byna gepaard ; de Takken Draad-

achtig dun en neerleggende.

(17)

novenis.Stipulisinfidendbus.GMEL^ S«i.lII.p. its-T-i?-^- 2-

(i6) Pv'.er.tilla Fol. Radicalibus quinatis Guneiformibus

ferntis Am. Acad. IV. p. 17+- Quinqacf. minus repens

Lanuginotum luteirn. C. B. Pin. uj. Quinqicr'. IV. flivo

fiore, fecunJa Species. Clus. IM. U. Ic. p. icó. Qi;inqae.

folio, fimilis enncaphyllos h.Huta. C. B. 32;. Proir, ijf.

HAU.. Hilv. j+o. KbAM, ^*/?r. l^i,

U' DSKX. IX» STUK*

I
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(17) Ganferik met de Wortelhladen vyfvoudlg.

Jlomp met fpitfe Tandjes ; drievoudig aais

de Steng die neigt,

^ (18) Ganferik mei de Wortelhladen vyfvoudigf'

Zaagtandig , fpits ; drievoudig aan de nei*

geilde Steng,

'.' Van dceze drie komt dc eerfLC, die fomtydai"^

ook negenbladig is, op de Gebergten van Oos-.

tenryk., Switzerland en in 't Veroceefche, als

ook, volgens den HeerTHUNiiERG,in Japan

voor. De tweede vindt men op drooge Velden

in de kouder deelcn var. Europa, zelfs in Lap^
land. Zy groeit inde Landen byden Esfenburgf

buiten Harderwyk , zcp;t de Heer d e G o r t e r.

De laatfce , die de Bloemen zeer hoog geel of

Goudkleurig heeft, komt niet alleen in Switzer-

land , op dc Alpen , maar ook op de Bergvelden

in Provence , voor. Doch in deeze allen heerfcht

,

vnnneer menze met de Afbeeldingen vergelykt,

ccn grcotc verwarring, zo de Heer Hall er.

(17) FotentilU Fol. RadicaLbus quinatis acute fcrratis re-

tuTs. &c, FI. Smc. 419- GOHT- Belg. T4J. Totentilla Fol.

quinatis incüs 5cc. Fl. Lapp. 211. H. Clijff. 194. R- LugcH.

276. Qiimtjuefolium minus repens luteum. C. B, Pin, 32;.

Peatapliylluin f. QiiinquefoIImn minus, TAbEaN, Ie, ïzj.

Oed. Dan. T. 1 14.

(tl) PotentiUa Fol, Radicallbus quinatis ferratls acuroi-

natB Sec. Am. AeaLVf. p, 3J6- HALL. Hclv. jjö. T.

<. f. 4- QuiHquefol. roinui repens Alpinum Auream. C. U.

/"»>.. 32S. jADq. Vmd, 91 , 245, Potent. Fo!. margins Scrl-

ceU 2cc. GEa. Pnv. 408. Scop. Am, li. p. :i.
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afinmerki:. WaaiTchynlyk fpeelt dit Kruid in de IV."

i]j,uuv C l 'c getal der Bladen , en in de Kleur ^^^f^
der H'ocir.en , n:.^r de Groeiplaats. Zo liccft Hooroir?

ook dc Heer Jacqüin dccze laatllc aan het'™» -

Voorjaars-Ganfcrik ondergefchikt , en Doktor

SoopoLi merktze als eene Vcifcheidcnhcid

daar van aan. Door kweeking in dc Tuinen

wordt de Bloem grooter en aanzienlyker, Dc
Stengetjcs van dceze Kruiden zyn omtrent

een lialt Voqi lang , leggende gedecltelyk op

den eirond.

(19) Ganferik i»et vy/voudige Haairige pj^%^
den en een opfiygende ruige Steng. Cr.r.^d,Kj],,

Dc Heer Kalm heeft dccze in Kanadawaar-*'^^^'^'*' •

genomen , die de gedaante hadt van het Aard-

bciic - Kruid , met het Stcngetje een Vinger

hng. Dc Bladfteclen , cn de Bladen van onde-

ren , zyn vvitaciuig ruig als Fluweel.

(ïo) Gnnfcrik met vyfvoudige Bladen ^ aan den xx.

toj>0ogl'iik£7td Zaagtandig;leggendeDraad' "^^ff/

achtisji Stenzen en ruige Stoelen.

ri9) PouniuU Fo!. qu-natis villofis , Caule adfcendente

hafnto. Q^ü.i^iuc.V.i-.Kn CanaJenfc hiimilius. Aloais. Hifi.

249. GER. Pr»v. 469.

U. DEEL. IX. STUK.
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(21) Ganferik met vyfvoudige , 'aan den top

Oogluikend Zaagtandige Bladen
; leggende

veelbloemige Stengen en ruige Stoelen.

(2a) Garfcrik met byna drievoudige. Wolli-

ge y Oogluikend drietandige Bladen ; een-

bloemige Stengen en gewolde Stoelen,

(23) G-infcrik met zevenvoudige Jiomp Eyron-

de ,
Zaagswys' getande , Wollige Bladen ;

de Steng opjtaande; de Bloemblaadjes kor-

ter dan de Kelk en gewolde Stoelen.

Deeze vier Soorten kan men uit haare.bepaa-

lingcn genoegzaam onderfcheiden , zo zy niet

in malkander looptn. Meest zyn zy tot het

Withloeviige l^yfvingerkruid van Clus i us be-

irckkeh k , iczonderheid het Gefiengdc , dat

men ookomftreeks VVeenen vindt, komendedie

beiden tevens in Switzerland voor. Op 't hoog-

fte is dit Kruid een Voet hoog , en de kleine

V'.'ps. C. H. Prodr. 1,9. Ciu'esfcns. CU. Pin. ,25 HAt.t.

OpuK. 263. N. So, 47. Album itiinus altermn. C. B. Pm,

?zs. Qjineiixcf. i. minus albo flore. CluS. flijl, 11. p. 103.

(22; Potemula Fol. fubternatU tomentoffs connïventi-tri-

ilenratis &c. Am. Ac/id. IV, p. 3 lö. Heptaphylluin ArgCn-

A'p. Mg. Perfici flore. C B. Pin. 32 s. PoN. BaiJ. Jaa. Raj»

Hi,1. 6; j, Camaroidcs Alpina Argentea Seiicea PctCd flore.-

Seg. f^cr. I. p. 49-'.

(2?) P^wir;./^ Fol. fcptenitis obovatis ferratls tomertoCs;

Ciule citüo ; foiat:s Cal^cc bxevtotjtjus; Reec|itaculis L*-

^IV.

Hoofd-
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Soort een Handpalm. Het Glanzige is op den IV.

Baldus- Berg, in 'c Veioneefche , gevonden, en '^^«^Jel;

Comaroides door den Heer S e g ü ie r getyteld. Hoofd*

Dit heeft de Bladen , die aan de Steng drievou.«TUK.

dig voorkomen. Zilverachtig gefluweeld en„/*'-^^ï'

Bloemen naar die van den PerCkboom gelyken-

de. Delaatfte, die de Wortelbladen zeven- en

de Stengbladen drievoudig heeft , fchynt aan de

Waldenfer Bergen , in Savoije , bepaald te

zyn.

(24) Cfinfu ik met viifyoudlge Bladen^ pY7u
pends Stengen en eenblo3mige Bloemfieeltjes. VillTl'^

'

Kmipcni.

Deeze Somt is het Gemcenc ^^yfvingerkruid,

dat alom in Europa voorkomt op vogti^e plaat-

lèn. Het groe it by ons in Holland ia de Duin-

valeijen , in de Wouden van Vriesland , enz.

Volgens den Griekfchen naam Péfitaphyllon

,

noemt men het in 't Latyn O^dnquefoUum , in

't Franfch Cinquefcuille en in 't KngcHch Cin-

quefoil of Vyfbladig Gras. D o d o n u s geefc

*er den bynaam aan van Groot , en het heeft,

inderdaad , de Stengen veel langer dan de mee-

fte

lis unifloris. Mat. Mei. 2+7. ¥1. Succ. 41» , 4^6. Gort.
Be,g. 14U R. LugJi. zjs. N. 7. GOVAK Monsp. 249. GKB.

JPempt. ïiö. LOB. Ic. 6<)6. Fcntiphyüiim vulg-^usfinaunao

RAJ, Hijl, 6U.

E
II» DlBt. IX, STUK.
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IV. fte andere Soorten, hoewel het langs denGroncï

x^fh^' kruipt, uit de knoopen Wortel Ichietende» De
Hoofd- Bladen beantwoorden aon debenaaming, en hier

door is het iedereen bekend , draagende door-

vi^!'^^' gz^ris geele Bïoeraen.

Dit Kruid heeft eene famentrekkcncic Wond-
heelende hoedanigheid , inzonderheid de Wor-
tel 5 welke dcswcgcn in fommige Apothcekeij

nagehouden wordt , en fomtyds in Afkookzet

tegen den Bloedloop , of ook in Gorgeldran-

ken ,
voorgefcfareeven,

C Met drievoudige Bladen,

^xxv^ (a5^ Ganferik met driev. Bladen, een Takkige

Mok/p^' opgeregte Steng de Bloemjieeltjes boven de

MMtJrel-
Knietjes voortkomende.

Den bynaam voert deeze, als by Montpellier

in Lauguedok voorkomende , doch ik vind 'er

by GoüAN,in dit Gcflagt, geen melding van

gemaakt. Zy gelykt zeer naar het Aardbefie-

Kruid , maar verlchilt *er van , door de Stengen

een Voet of anderhalf hoog te hebben en droo

ge Vrugten. De Blaadjes zyn Eyrond , (lomp

en egaal getand,

(36)

. Hijl. II. p. IS3. S. 2.-

X folio. MAGN. MoKsp. :

cns. BOIBH. Lu^d^, I. p.



I C Ö 6 A N D R I A. 67

(±6) Gacierik met driev. Bladen, esn gsgafel- IV.

ds Steng en Oxel- Bloemjleeltjes,
^xlf,!*''

Eeoze op de Veelden in Noorwegen, Svvee-sruK.

den. Pruisfen en Kanada , grocijende , heefede xxvr.

Blaadjes Lancetvormig Zaagswyze getand. ^Trveg!!t
N0O£-

(27) Ganferik met driev* Bladen, die inge""^^^^^'

fneeden en van onderen Wollig zyn , de Sü*
Steng opjiygende* vmbnèg^

Op de Alpen van Lapland en Siberië komt

dee/e voor, die Bladen als het Verzilverd Gan-

ferik, doch drievoudig en brceder, ruiger, van

onderen met een Snceuwv\'itce Wolligheid heeft.

De Bloemen zyn geel , de Scengetjes omtrenc

een Span hoog.

(a8) Ganferik met driev. Bladen , die

(16} Potentilla Fcf. ternatis , CatiJe dichotomo

Tol. ternuis 5cc. Fl. Sutc. ^zo ,457. Fl-

aif. 193. R. Lug-ii. Z7S. OFD. Ds:». 171. Quinq

hirfatum lii:cum paucioribus ladni.s. LOES. Frusf.

(zj) PoteKtUU Fo!. ternatis incius 5cc. FL Suti. II. N.
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TottntUU

en wederzyds eenigermaate Haairig zyn

* de Steng neerleggende , langer dan de

Bladen.

In Switzerland , Siberië en de Pyreneen is

de Groeiplaats van deeze Soorc, welke opfly-

gcnde rosachtige Stengen van een Voet lang

heeft : de Bladen wcdcrzyds eenkleurig. De
Bloemen zyn zeer groot, en beftaan uit. Hart»

vormige Blaadjes. Vaillant heeft deeze

ook omftreeks Parys. waargenomen en de Heer
_Thunberc in Japan.

(29) Ganferik met driev. Bladen , die getand

en wederzjds Wollig zyn ; de Steng neer-

Deeze in Siberië , in de Zuidelyke deelen

van Vrankryk en in S[wnje voorkomende, heefc

leggende Stengen, dikwils langer dan de Bla-

den , die rimpelig , digt gewold , Wigvormig»

ftomp en getand zyn , met breede fpitfe Haai-

rige Stoppeltjes. De Bloemen zyn zeer groot

en geel met uitgerande Blaadjes : ook de Meel-

draadjes geel.

fylv. Seticea feit incam. MoRls. Hi/l. u. p. 187. Frag.a

Sericea incana. C. B. Pin. jzy- frodr. iJs- Fot. &c.

fubfoliofo. Grh. Pr0v. ^69. GARID. Prav. 190. T. 37.

GmïL. Sih nu p.\ii. T. J«. f. z.
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T O R M E N T I L L A, Tormcnrü. IV.
Afdeeu

Een Kelk die agtdeelig is , met vier Bloem-
^^^^^

blaadjes. Rondachtige naakte Zaaden, die aan^TUK.

een kleineu droogcn Stoel gehecht zyn. Dus Poiygy

komen de byzondere Kemrcrken voor van dit""**

Ceflagt , 'c welk aan het Vyfvingerkruid zeer

naa verwand is, en waarvan twee Europifche

Soorten zyn.

(i) Torm^mW vict eenlynaregtopjlaande Steng r.

en ongepelde Bladen. LTST
Opfti-ande»

Op drooge Velden vanonsWercMsdeel groeit

dit Kruid vry algemeen , koirjcnde by ons voor

in de Duin - Valeijen en op Zandige Gronden ,

als ook op de Heide in Gelderland menigvuldig.

Men noemt het in de meefte Taaien , naar

het Latyn , Tormentille of Tormentil , doch by

de Duitfchers Birckwurts en Rothe Heilwurts,

wegens de voornaame Genecskragten , die de

Wortel, in fommige Kwaaien , heeft; gelyk het

bv ons Landvolk , daar het natuurlyk groeit

,

ook

(i) Ttrmer.tUla Caa!e croftimcu'o , FoIiJs fesdliFius. Syst.

Tint. XII. Gen. Cjj. p. 351. ^eg. XIII. p. 399. Mat. Mtd.

249. TormentÜla. //, Clif. 194. Lugih. i-]6. GOUAW
Mor.ip. 2^p. Grb. Prov. 470. Gort. Btlg. i4tf. FA Sutc.

421,459. TL lapp. 213. Cam. Epit. 6Sj, DOD. Ptmpt.

ïi8. Torraentiüa vel Heptiphyllon. Lob. k. 69^. Tonnen-

tilla fylvcÖns. C. li. Pin. 316. ^. Totmentilla Al^nna. Cam.

lurt. 171.

11. Desl. IX, Stuk»
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IV. ook wel Meerwortel genoemd wordt , om dat

'^^mi^' ^'^^ GeLeesmiddcl is voor de Bloedige Fis

Hoofd, van 't Rundvee De cqam van Zzvenblad

ÉTUK.
gely'k fonimigtn het ook, zelfs in andere Taa-

^r>f/u'j^-
j^^^ hecten, komt eigener toe aan het Gcrards-

Krmd(t).

De Tormcntil fchict getakte Stcngetjes, van

twee Duin} tot een Voet hoog , Kransvyyze be-t

zet niet diep ingefneeden Lancetvormige Blaad-

]c^, van ongelyke grootte, Ibmtyds vyf , fo;n«

tyds zeven in getal. De Bloemeo, die op 'eend

der Takjes groeijen ,zyn vierbladig en bevatten

van agt tot zestien Meeldraadjes, volgens den

Heer Hai.i.er , die aanmerkt, dat 'er op de

Alpen eene Verfcheideuheid van voorkomt, veel

aanzienlyker , hebbende Ibtntyds de Bloem vyf-

bladig.

Deeze laatfte is 't, welke C a m er a r i u

s

fchryft , dat door hem van de ïirolfchc Ge-

bergten was medegebragt, hebbende den Wor-
tel veel grooter , welriekender en rooder, dan

de Geraeene TormentiU Zy wordt van de

Switzers deswegens Rothwurts , dat is Rood«?

wortel, geheten» Hy is knobbelig en bevat van

binnen een Bloedrood Sap, wordende, als ecQ

voornaam Stoppend middel 5 tegen den Buikloop

en

() Dan werden de Becften gezegd aan 't Metr te Jlaau ,

(rj^Het ^sop'dium, na^mclyk
,^

anders Pcdagraria gf-
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«1 andere Vloeljingen , die uit Slapheid der Iv.

Vaten ontftaan , met vrugt, in Afkookzcl of
^^^J^^^^^

Aftrekzei gebruikt. De JVIondfpoelingjdaarme- fioofd-

de , dient om losfe Tanden vast te maakcn in ^^l-k.

de Mord. Uitwendig kan men het Poeijer tot„,^^*^^^"

Elf^cdflemping in Wonden en tegen de llcrke

vloeijing van Swceren gebrufTcen. Die van 'c

Eiland Ferro bereiden 'er het Leder mede (*).

(2) Tormcniil met kruipende Stengen en ge- ii.

fieelde Bladen. I'reTtan!'

Hoewel 'er in de voorgaande Soort ook ver-

acdcrlRgen plaats hebben , met verftrooide leg-

gende Stengen , zo Ichynt echter dit Kruid

daar van te verfchillen , dewyl het gedeelde

Bladen heeft. In Engeland, omftreeks Oxford,

groeit het aan de kanten dtr Akkeren. Ia krag-

te komt het overeen met de gcmcene Tormen-

tille.

G E u M. Nagelwortel.

Hier is de naam van Gëum, dien Todr-
NE FORT aan een Geflagtvan Kruiden gegeven

hadt, welke thvins tot het Steenbreek betrokken

:i. Dlffc. IX. STUK.

. PtOT. Oxf. 6. 7,

E4
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{IV. zyn , op ^rn voorgang van den beroemden Ges-

^^xm^ NEUüS toL een Gcflagrnaam gebezigd voor de

Hoofd Soorten van dat Kruid , 't welk men Caryophyl'
•TUK. lata plagt te hccten. T o u k n e f o r t hadc het-

x/^f?*^"'^"
zelve dus voorgefteld , en deswegen geef ik

'cr den naam van Na^ehvortel aan.

Vyf Soorten , mtef C Eiiropifthc, komen in

dit Geflagt voor, naamdyk

I. (i) Nagclwortel met knikkende Bloemen; de

^ttanum"^'
BlomUaadjcs kleiner dan de Kelk ; de Frug-

vVrginifch. ten Klootrond , met naakte haakige Baar-

den: de Bladen drievoudig.

In Virginie komt dccze Soort voor , welke

weinig of niet van die \ an II k r m a w n u s mec

ccn klcire Bloem, die wit is, cn ccn Rcukc-

loozen Wortel , verfcl.ilt. De VVortelbladenzyn

dubbeld gevind cn de Zaadhuisjes niet ruig : de

Bloemen tegen 't biccijen kniklvcndc.

IT. (2) Nagelwcrtel met opgeregte Bloemen en

Q^mlln'
KloQtronde Haairige Frugten^ die naakte

Haa-

r. Bel^. 14Ö- Hall. Helv.uf,. Cnyophyl-

C. Pir.. C ryophyUata. DoD. PemfU
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Haakige Baarden Iiehhen: de Bladen Lier- TV,

achtig.
Afdeeu

HOOFD-
In de mecfte deelen van Europa komt ditsTUK.

Kruid, dat by GesNERUsden hynaam heeft P<^hir

van Steedjch , op lommerige plnaifen , in de

Bosfchjn en elders, voor. Het groeit, by ons,

in de Haarlemmer en Alkmaarder Houten. Men
roemt het in 't Lr.tyn Caryophyllata , in 'c

Franfch Galiot of Benoite , in't Engclfch Jvejis,

Ilerh Bennet , in 't Hoogduitfch Benedicten^

Wiirts en in 'c Nedcrduitfth Gezegend of Na-
gelkruid.

Het maakt een Kruid , met opllaande gebla^

derde Takkigc Stengen van drie Voeten ofmeer
hoogte. De Bladen hebben hunne Vinswyze

verdeelingen fpits getand. Op 't end van ieder

Takje komt een cnkclde Bloem van vyf geele

Blaadjes , die over de vyftig Meeldraadjes be-

vat en den Kelk omgeboogcn heeft, zo wel als

de Stylen : den Stoel en Zaadcn ruig , tot een

rond Hoofdje vergaard , ieder met een Haakig

Baardje.

De Wortel is bitter , famentrekkende en vol

zuur; ruikende, als men hem in 't vroege Voor-

jaar uit den Grond haalt, maar niet altoos, naar

Kruidnagelen. Op Wyn getrokken , verflcrkt

hy de Maag , is een Wondmiddel , Bloedvloei-

jingen en Roode Loop geneezende. Zyne ver-

flcrkende hoedanigheid maakt hc\n dicnltig in

Afloopende Koortfen , in Hitlhaade of Be-

E 5 fmct«
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IV. fmettelyke Ziekten en io alle Gevallen , daar

^x?uf
^' eene flapheid der Vaten heerfcht.

6TUK.. (3) Nagelwortel mét knikkende Bloemen
y
lang"

GllmRh
'iyerpige Vrugten en gepluimde omgehoogerk

vJa^. Baardjes,
Beekig.

Decze roemt Lob el Rondbladig Nagel»

kruid der Noordelyke Landen met Wolachtige

Bloemem Hy zegt dat dezelve in de Boslchea

van Brabant by Mechelen , als ook in Norman'

die, doch inzonderheid in Engeland, overvloe

dig groeije. Men vindtze ook in ruige Laan

en Eosfchen van Vriesland, Voorts is dcGro

plaats in Sweeden , alwaar men ze Facrpungar^

of Baggpungar noemt , op vogtige Velden

Duitfchiand of Ooftenryk , als ook in Provence

op natte Bergweiden. By Montpdiier groeit

Kruid, dat men Benoite ^iquatique iytak , v

gens GouAN naauwlyks anderhalve Hand»

breedte hoog. In Switzerland, daar het zo

de Alpen , als op laa;;c Landen en aan Bcckeo

voortkomt, heeft Hall er In de B'ocmen

wier Blaadjes famenluiken tot eehe Rolronde

figuur , meer dan honderd Meeldraadjes geteld.

De

Fl. Suec. H. Cll^. R. Lurdh. COüAN Mon,p. GORT. Belg-

147- HALt. tltiv. 336. KRAM. Au/Ir. &€• G«um Rivale

Lapp. 2T6. Caryoph. Aquatici imtante flore. C B. Pm.

321. Car. Septentrionalium. Lob. U, 694. /». Caryofh. Aq.
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De Bladen zyn ruig en rond^ naar die van 't IV.

Aardveil gelykende , doch driekwabbig, op 't^^^^^;^'

end van lange Bladfteelen , waar aan eenige 4oofÓ«

kleine Vinblaadjes; de Stengen vcdbloemig;

de Bloemen van buiten roodachtig, en daar opJa!']^^*^

volgen Hoofdjes, die zig als uit ruige Veertjes

famengefteld vertoonen. Het heeft in de Wor-
tel weinig Reuk of kragt.

(4) Nagelwortel met Mlende eenzaame Bke- ir.

men en langwerpige Vrugten , die rsgte j^^f^^'J^^^^

ruige Baardjes Iiebben, iie<gs.

'

Berg-Nagelkruid noemt men deeze, als op

de hoogfte Gebergten van Europa, in Ooftcn-

ryk , Switzerland en de Zuidelyke deelen van

Vrankryk, groeijende. Hier is de Bloem uitge-

breid mecgecle Blaadjes, de Steng eenbloemig,

een Duim breed , 'c welk benevens de grootte

dit Kruid , dat bovendien een welriekendcn Wor-
tel heeft

, genoegzaam van het voorige onder-

fcheidt. De kleine V^erfcheidenhcid daar van,

evenwel, op de toppen van den Baldus -Berg,

in 'c Veroneefche, gevonden , hadt de Stengec-

. Car. Alpina. Pon.
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Ceum

IV. jes geen Handbreed hoog , volgens Bauih-

^^xfif doch men weet, dat dezelfde Kruiden,

Hoofd- doorgaans , hoe Uooger op 't Gebergte hoe
STOK. [kleiner groeijen. Clusius vondt het Berg-

vip,'^"'^' Nagelkruid, in \ Ooftenrykfc, met Stengetjes

van €en Voer.

Cs) Nagelwortel met eenvormige itigefnc^'den

Bladen , de overhtekfen kleiner , en krui-

pende Staarten.

De Bladen van deeze Soort gtiylcen naar die

van Eppe of Sellery byzondcr. De Worcel is zeer

lang en geeft kruipende Staarten uit, waar

door het Kruid zig voortplant. De Stengen zyn

eenblocmig , naauwlyks langer dan de Bladen,

De Groeiplaats is in Switzerland of Willis,

als ook in de Valey van Barceloncttc , een

Prinsdom in dö Alpifehe Bergreeks, op de Gren-

zen van Provence en Savoije, alwaar Barre-
LiBR hetzelve gevonden heefr.

D R Y A s. Hcrtenkruid.

De Kelk is in agten gedeeld met agt Bloem-

blaadjes, in dit Geflagt, 't welk gcftaarte Haai-

rige Zaadhoofdjes hcefc en de twee volgende

Soorten bevat.
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(O Hcncnlruid met vjf Bloemblaadjes mge» IV.

vinde Bladen* ^ifn'^

D jczc
,
op Kamtfchatka groeijende , heeft ^tuk.

dc VVortclbladcn gevind , uic zeven of negen r-

Blaadjes befhnande , die allen langwerpig, W-ZZtliT^
nia-il en byna Wigvormig zyn. De Steng ,

VyfWadfg.

twee of driemaal zo lang, is Draadachtig dun

en meest zonder Bladen. De Kelk is in tienen

gedeeld, de Bloem heeft vyf witte BIaa:ijes en

een menigte van Meeldraadjes met ronde Knop-

jes, 't Getal der Siylen en Vmgtbegirzeljn is

ook menigvuldig, 't Gewas komt met het Vyf-

vingerkruid zeer overeen, doch de Viugtmaa-

kiug is verfchillende.

(2) Hertenkruid met agt Bloemblaadjes en en- o^l^^taiA.

kelde Bladen, AgtjiaOig.

Van deezc Soort , die op de hooge Geberg-

ten van Europa in 't algemeen groeit, heeft

het Geflagt zynen naam ,
op den Eikenboom

zinfpeelcnde , om dat de Blad-^n 'er eenigszins

naar gelyken. Op de LapJandfche AJpen vondt

LiN.

Lapp. 21?. F:. Sue:. ^i6. IL CUf. 19?. R. r^'*gd'>.

HALL. Hth. 3;«»SEG. y-tr. 512. Chamxdrys tertla. f. n

tana. Clus. im. II. p. 3Si. P^-.r.. öio. T. óil. LCi

Charaadrys Alpina. OKa Dan, T. 31,
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IV. LfNNiEus het menigvuldig, doch nergens

^^xni^'
^^^^^^ ^° Sweedfchs Gebied. Jn Switzerland

Hoofd- kwam het den Heer H aller ook voor op

STUK. laager Gebergten. Clusius die het onder
^^j^iwr

cjen naam van Derde Gamanderlyn afbeeldt,

fpreekt 'er dus van.

j, Voorts komt een andere fraaijc Soort voor,

„ die voortkruipt met Takjes van een Span

j, lang , bruinrood van Kleur, hard, Houtig,

met Bladen ongeregeld daar om heen , weU

„ ke naar het Loof der echte Gamanderlyn

gelyken , maar een weinig kleiner zyn en

„ van onderen grys , van Smaak zeer famcn*

>, trekkende cn opdroogende. De Bloemen ko*

„ men enkeld voort op lange Steelen
;
zynde

„ wit van Kleur en beftamde uit agt of ne*

gen Blaadjes , van grootte omtrent als die

„ der Wyfjes Ciftus, en veel Meeldraadjes in

't midden hebbende, Reukeloos, op welken

„ ruige Zaadhoofdjes volgen , byna als die

j, van *t Goudbloemig Nagelkruid, De Wor-

5, tel is hird Houtig , her- cn derwaars

5, ftrekkende, met cenigc zwartachtige V^ezc*

ii icn. Ook fchieten fomtyds de langs den

„ Grond verfpreide Takken Wortels : des mea

5, 'er geheele Plekken mede bedekt ziet. Ges-

5, NERUS noemt dit , zo ik meen , naar fom-

„ migcr gevoelen Herba Cervi , en S i m l e r u s

,

5, in zyn Vertoog over de Alpen , Hirtswurtz

»

„ als ook Alpifche Gamanderlyn»**
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C O M A K u r^r. Wat^rbczic. ^ IV.

Van dit Gellagc zyn de byzondere Kenmer- Hooi^
ken, een tiendeelige Kelk met vyf Bloemblaad- stuk.

jts , kiciner dan de Kelk , en de Stoel der Zaa-

den Eyrond, blyvende, Spongicus.

De eenigftc Soort (i) , zeer bekend onder l.

den naam van Rood Moeras 'F'yfblad , \OQTt pa7u%T
liier den Griekfchen naam Comarum, voorFra*

gum gebruikt geweest , niet oneigen; dewyl

liec Kruid een Vrugt heeft als een drooge Aard-

bezie. IIc noL:a het derhalve , aangezien dit

Kruid in fliiïhiandc Wateren en vogtige" Lands-

douwen , 20 hier als elders door geheel Euro-

pa , zelfs in Proveccc , in Lapland co in Rus-

land, voorkomt, JVaterbezie.

liet heeft de gedaante bynavan het Gemee-
re Vyfvingerkruid , doch de Wortel verfchilc

zeer, als beftaandc, gelyk die der meefle Wa-
terplanten , uit de enkele Steng , welke Ve-

zelen fchiet in den Slykerigen of Zandigen

Grond. De opftaande Steng is fomtyds een

Voet , ook wel een EIlc hoog , gebladerd

,

ruig-

fi) Comarum. Syjt. Nat. XII. Gen. <jï. p. 3Si' f^eg.

Xin. p. 399. Gort. Belg. 147. Geb. Prcv. 472. Fl- ^^PP'

214. Fi. S«c. 4Z2, 463. R. Lugdi. 276. Hali.. Hehf. 337.

Qliinqucfol. paluüre mbrum. C. B. Fin. izs- LOB. Ie «91.

Quinquefoliutn qantum. DoD. Ftmpt. 117. fi,
Pentaph.

II. Osei.. IZ. Stvk.
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IV. ruigachtig cn aan 't end veelbloeraig. De

'^^xm
^ Bladen zyn cigentlyk niet gevingerd , of Waai-

Hoofd- jerachtig , geiyk zy in de Afbeelding van Lo:'i

STUK. BEL en DoDON^us voorkomen (*} , maar

vip.'^'^^
gevind, bedaande uit twee of drie paar Eyron-

de Zaagtand ige Vinblaadjes, met een endblaad-:

je , dat grooter is. De Bloem heeft een zeer

grooten, donkerrooden
,
ticndeeligen Kelk, met

de Punten beiirtlings kleiner , en daar in vyf

zeer kleine , Bloedkleurige Blaadjes, Tongswys*

gevormd , met ongevaar dertig Meeldraadjes»

Eene Verfchcidcnheid van dit Kruid, met dik-

1

ke ruige Bladen , is in Engeland en Ierland'

waargenomen

.

(*) De Afbeelding van Wokisoïj S. 2. T. ip. f. 4, al-

de gemelde , met eenige gocddunkelykc vciandering, ge-

kopieeid te zyn.

XIV. HOOFD-
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XIV. HOOFDSTUK* Hoo^
8tUK«

Èefchryving der VeelMannige Krui-
den (Polyandria) , dat is die meer dan

twintig Meeldraadjes hebben, tot welken, on-

der anderen , de Maankoppen , Plompen >

Corchorus , Peonie , Ridderfpooren , Mon.
rikskappen , Akeleijen, Anemonen, Ranon-

kelcn , hehooren*

hoedanigheid reeds meer dan eens ge-

fprokcö is , bevat, in de Rang der Eenn'yvi'

gen, de volgende Geflagten.

A c T iE A. KfiflofFelkruid.

De Kelk en Bloem , beiden , zyn vierbladig

in dit Geflagt , welks Vrugt een Eezie is mee

óéne Holligheid en half Schyfronde Zaaden.

Daar komen in voor, de tv^ee volgende Soor-

ten»

CO Krifloffelk-ruid met een Eyronde Tros en

Sappige Frugten. SfUata.

Dit
^^"^

O) AHdi Raccmo orato , Fmftlbus Baccatis. Syfl. «t,

Xll. Gen. 644. p. 359. VeZ' Xlll. p. 406. Ovi. Dan. 49«.

A^xa. ƒ/. Clijg. 209. R. Lugib. 480. GOUAM MtJltp, 2ji.

U* DIBU IX. STOtt



Veelmannice Kruiden.

IV. Dit noemt men » ik weet niet om welke re-

^?iv^^' den , St. Krijlcffels-K>uid en wil dat het de

Hoofd- JBcBa van Pliniüs zy ; misfchien , om dat

STUK, Besfcn eenigszins naar die van Vlier gely-
Eenwyvi--^^^

, dus gctvteld. Het komt in Kanada voor

-fiiet witte Vrugten , terwyl het onze dczelven

zwart heeft. Dc Grociphïats is op belommerde

vngtige fch'jinten der Eergen , zo in Swceden

als in üuitfchland , Rusland, en de Zuidelyke

deelen van Europa. Het Loof gelykt naar dat

der Kroontjesdraagende en de Vinblaadjes naar

die van 't Geitenbaard vry veel , zynde helder

glanzig groen. De hoogte van 't Gewas is zel-

den meer dan óén of anderhalvcn Voet Het

heeft Ruitachtigc plat - Vliezige Bloemblaadjes J
zegt L I N N /E u s. ,

bit Kruid is voor Vergiftig gehouden , al§ ;

den aart hebbende van de Monniks - Kappen

;

doch fomraigen twyfelen daar aan. Doktor Map-
pus verhaalt, dat de Wortels fomtyds voor die

Tan den zwarten Nieswortel verkogt worden.

Van eenigen wordt dit, of de volgende Soort,

als een kragtig Middel tegen de Vryfterziekee^

opgegeven. (a>

GeR. Prov. 374. KE.iM. Aa/lr. I49. F/. Smit. 431, ^64.

C. B. Pin. iJJ. Chriftophoriana. HALL. f/Ww. 306. DO»'

Pempt 402. DOD. Purg. CLU8. Pann. JO4 Chrift. M
AAza Ptinü. LOB Ie 6%z.

fi,
Aftca Racemo ovaro &c. <

illLL. ma. Acom'tum Eaccis nivcis. CORW. CcnMi. 76. T.

77. Clitiftophoriana Amer. Kaceraofa , Baccis nifcis. MoaiUm II. p. ». s. I. T. i. f, 7. . :
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(2) Kriftoffclkniid met zeer lange Trosfen ^n^^^^^*^^
,

drcoge Frugtm.
H^ ^'

Dit Kruid , in Noord - Amerika groeijende , stuk.

heefc het uiteilyk aanzien van 'c voorgaande en
JJ^^^

wordt aldaar Richn-eed , van fommigcn Zu-am Ractmjj^

Slangen- Wortel , geheten. De Bladen of BIoc-

riicn Hinken , zo wel als in het andere ; dp

Bloemblaadjes zyn dik , bultig, zeer klein , ge-

üecld , met een Borilclig fpitsje en ineer in ge-

tal dan de Kelkblaadjes,

Sanguinari a, Bloedkruid.

Dit heeft een agtbladige Bloem en twee*

bladigen Kelk : het Zaadhuisje een Eyrond

Haauwtic zynde met óéoe holligheid.

Maar óóne Soort (i) uit Noord - Amerika af-
^J'^.^^

komllig, komt in dit Gellagt voor, die gemeen-n/S*
lyk Kctnadaafch Chelidnmwn genoemd wordt ,

'^''4';,,

doch byM o 11 1 N u s den naam van Sanguinaria ^i^iicii»

heefc

(O ^J-'^^ Racerais longlsfimls Fru^lhus Ccds- Mat. Ud.

Etth. 79. T. 67. r. 78. Chiill. ijcje heibe fpicata. Pi.üK.

(r) sanguinaria. 5)7?. XII. Gc». 6^$. f. iSM^f^'
Xm. p. 405. H. Clif. 201. Fabr. HdynjUd, ui. GHOW.

yirg. 57, Sanguinvia nvyor & mipor , fl. fimpüci, & <na-

iuieafii all)us. I'A^ü. Thiüit

II. DIEL. IX, StuX.
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IV. heeft bekomen , om dat de Wortel niet alleen,

^"xiv!^' "^aar ook de Stengetjes en Bladen , affrefneeden

Hoofd- of pebroken zynde, een donker SafFraankleurig

sTuff. y^gj uitgeeven > 't welk eenigszins naar Bloed

tj?"'^' gelykt, In dit opzigt heeft het Kruid meerover-

eenkomst met de Stinkende Gouwe , dan in de

Geftalte. De Amerikaanen noemen dit Sap Pmc-

coon , en de Inwooners van Virginie het Ge-

"was Bloedwortel,

Uit een dii<ken Vleezigen Wortel, die Wa-
terpas in de Grond loopt, veel naar den Toï-

meniille- Wortel gelykende , fchiet het twee

of drie Bladen en even zo veel Bloemen , welke

*s Voorjaars in het zig ontrollende Blad zyn be-

flooten. Uitgefpreid zweemen die Bladen naar

Vygebladen cn de Bloemen naar die van de

Crocus , doch zig Kroonswys* uitbreidende en

dan beftaande uit agt, tien ofmeer witte Blaad-

jes ; 't welk het een klein maar Cerlyk Plantje

maakt. Op de Bloemen volgen langwerpige

ronde fpitfc Zaadhuisjes , bevattende veele

Zaadjes. Daar is een Groote van, welke om-

trent een half Voet hoogte heeft , en een Klei-

De , de helft laager : als ook eene met dubbelde
;

of gevulde Bloemen ; doch dit Plantje is ia
;

Europa weinig bekend.

P O D O p II y L L u M. Eendenpoot,

De Bloem is negenbladig, de Kelk driebladig

in dit Geflagt ; de Vrugt eene éénhokkige Be-

aic, met den Stempel gekroond.
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Twee Soorten zyn in hetzelve aangetekend,

naamelyk Afdeel,

CO Eendenpoot met Schildvormige gepalmde ^^^^
Bladen,

Dit Gewas , ook uit Noord - Amerika oir-^"»»/***^

fproDglyk , is veel gemeener in de Europifche 'sTkUdbi».

Kruidhoven. Het wordt van de Virginiaanen ^'8*

Mey Jppel geooemd , om dat de Vrugten ,

veel naar die der Hondsroos gelykendc , reeds

in Mey aanrypen. Het mag een Voet hoogte^

bereiken met zyne Bladen , welke op lange Stee-

len (laan , cn de gedaante hyiia hebben van een

Eenden Voetpalm , wnar van het Kruid den naam
heeft. In Blad en Bluem gelykt het naar den

zwarten Nieswortel ; hoewel de Bloem veel

kleiner is. Wegens de Besfen hebben fommi-

gen het tot de Nagtfcbade betrokken ; doch die

fchynen niet Vergiftig te zyn; wordende van

zekere Tortelduiyen , welken 'er vet van wor*

den , zeer bemind. De Wortel is een groot

Broakmiddel en heeft deswegen den naam yan

Jpecacuanha , naar welken hy veel gelykt, be-

komen.

(1) P.Myllum fol. peltatis palmitij. Syfi. »*t. XII.
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1V« (2) Eendenpoot met tweevoudige half' Hart-

^^xiv^'
vormige Bladen.

puk!^" Dit Gewas , door den Heer C o l l i n « o iN uit

^T, Virginic onder den zelfden Gefiagtnaara overge-

/ ''zonden , is , (volgens den Heer C l a y t o N ,)

•

5, een Soort van Podophjllum Nelumbü, met

.

'
j, Hartvormige Bladen, op zeer lange Sceelcn

,

„ die onmiddclykmit den Wortel voortkomen ,

3, tweevoudig gefchikc, van onderen Zeegroen,

„ Het draagt een grootc Lederachtige , geel-

achtige, eenhokk'ge VriH^t .door rypwording

aan den top üekzclswys* horizontaal gaa-

„ pende, met langwerpige glanzige bruinroode

3, Zanden. De B!oem':n heb ik nog niet mogen

3, zien. in 't begin \r,n Mey verzamelde ik dit

Flruid, op een vogtigcn en zeer vrugtbaaren

jf Grond , onder hooge Boomcn , in Valeijen en

„ Kloven der Gebergten." Dc Heer L i N'

N^EDS hadt ook te Upfal de Bloemen niet ge-

feicn van deeze Plant , en vraagt, of zy nicc

liever een Soort van Bloedkrnid zy?

C H E L I p O N I u M. Scholkruid.

Een vierbladigc Bloem en twccbhdigcn Kelk

he'?ft f.it Geflagt, en de Vrugt is een lang en

fma! , eec bokkig , Zaadiiuisje, Ucc bevat dc

vier voJgcnde Soorten,

(O

{i) Pcdoph^Unm Sol. bicatls fcmi - coitlntls, GaON. Virg^
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(ij Schelkruid met Kroonswys' vergaarde IV.

BloemJleeUn. ^^xilf^*

Dce7e Soort voert in 't byzondcr den naam tuk.

van ChcUdonium of Chelldonia , 't welk zo veel
Jj^,.^^

TQgt a.'s Zira/MM^-^w
; wegens een cnde majus.

ov( v!evenng5 dat de Zwaluwen daar mede het
^^'"'^f"*

G '. zigc van haare Jongen herflellen of ophelde-

ren zouden. Hier van ïs de Spaaiifche naam Cf-

lidonia , de Franfche Clielldoine en de Engelfche

Celandine afkomftig. Het wordt , met den by-

raam van Groot, van het Kleine Zwaluwenkruid,

dat onder de Ranonkels zal volgen , on Jerfchei-

den. De Duitfchers noemen het Schellwurtz

of Schelkraut , Schvalhenkraut cn Goldwurtz ;

gelyk wy liet gemeenlyk Stinkende Gouw hee*

ten, misfchicn wegens het Goudkleurige Sapi

of ook Schelkruid en Oogklaar. Die laatfte be-

naaming fchynt met de Franfche Eclaire över-

eenkomftig Het groeit overal in Europa op

Stecnige , wocfte plaatfen , by Heggen en

Muu-

fi) Chs'idirJ'um Pedunculis umbelktis. Syji. X^f.XII.Gen.

647. p. ,j9. (r,g. xlll. p. 40S. Chelid. PcJimcuüï nju:tifio-

ris. Mm. A'td. 25-. tl. Ciiff. 201. R. Lugdb. 47S. GOUA»
McKip. z-r- Gr.n. Prov. 3-!. KeAM. Aujlr. 1+,. Ft. Sueot

Ic. 760. FUCHS. Hijt. %6$. /3. Chd. majus Fol. Qiicmeia.

C.

II* DCIL. IX, STUK.
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IV. Muuren en foratyds ock in Akkers cn Tui,

"^^xi^^'"
Den , komende van zelf voort uic gevallen

Hoofd- Zaad,
STUK. De geftalte van dit Kruid is genoegzaam be-

^
£;emüy-

j^^j^^j^ ^1^^ yj^^j- jj^j. j^^^ StcPgen van een Elle

hoog, die ruig zyn en getakt, hebbende gevin-

de Bladen , wier Vinnetjes gekwabd of dieper

iogefneeden zyn , zo dat zy naar Eikenbladen

gelyken. Tot negen Eloemllcekjes komen aan

't end voort» De Bloem is geheel geel en daar

op voifen Haauwtjes als gezegd is. Overal,

daar men een Blad of Takje afbreekt , ftort

hetzelve een Oranjekleurig Sap uit, dat fchcrp

en bitter is met eenigen Stank, gelyk de geheele

Plant , doch inzonderheid de Wortels, waar van

het Aftrekzei, in Water pf Mclkwey, tot een

kragtig Geneesmiddel voor de Geelzugt, Vry-

Iterziektc en dergelyke Ongemakken , veel al

uit Verftoppingen in de Lever ontftaande , (Irekt.

Tegen Oogkwaaien , die uitwendig op het Hooi n-

ylies haare zitplaats hebben , is het voorzigtig

gebruik van het uitloopende Sap of gedcftiileer-

de Water niet ondienüig. Een aanhoudende

beftryking daar mede neemt fomtyds de Wrat-

ten weg , zo in- als uitwendig. Het Sap met

Honig gekookt , dient tot dergclyk gebruik

en het verdikte Extrakt kan tot Verftcrking

der Ingewanden worden ingegeven.

(O

C. B. Pin, 144. Chel. m. fol. Uciniaro. .Clcs. Hijt, IL
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(a) Schelkruid met eenbloemige Steelen, en de IV.

Steng , die glad is , omvattende
,

uitge- ^x°"^*
hoekte Bladerii Hoofd- .

Onder den naam van CUmciumy een Griekfth n.

woord by de Ouden gebruikt , wegens de Zee-Gfitj^*
groene Kleur der Bjaden toepasfelyk , heeft 1büt> Hcmach-

KEFORT een byzonder Geflagt gemaakt van*'^"

deeze en de volgende Soorten , die zeer naar de

Maankoppen gelykcn, doch daar van door haa-

re Vrugt , welke uit een Hoornachtige Haauw
beftaat, verfchillen. Hierom noemt men het

Hoorn - Heul, in 't Franfch Pavot cornu, in 't

Engelfch Horned Poppy , in 't Hoogduitlch

Ceel Magfaimn of Geelen Heul , wregens de

Kleur der Bloemen, die van de gewoone Kleur

der Papaverbloemen , als ook van die der vol-

genden verfchüt.

Dit Kruid , dat een Jaarlykfe Plant is, komt

JQ 't wilde voort , op Zandige plaatfen , door

byna geheel Europa en zelfs in Virginie. Hal-

LER zegt dat hetoverblyft, groeijcndeopvSceen-

4chtige Oevers in Switzerland. Het fchiet zo

hoog niet op als de Maankoppen en heeft een

gladde Steng met ecnigszins Wollige Bladen:

de

(i) ChtliioKtuwt Pedunculis nnifloris &c. //. CUff. 201. R.

Lngib. 478. GOüAN litonsp. 25*. GER. Prov. iJi. KRAM.

Auflr. i*9. DALIB. Par. ir- CEO. Détn. ZiS. CJRO.-*. rir^.

J7, 79. Papaver corniculatum luteum. C B. Pi», 171. LoB,

Ic. tjo. DOD. Pempt. 448.

II. Deel. IX. Stvk»
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IV, de Bloemen vierbladig en veel grooter dan dis

^^xfv^' van de Stinkende Gouwe,, met zeer veele

KooFD- Meeldiaadjt s uit v/elkcr miJdtn een dik ge-

sTüK^ knopre Styl uÏLfteekt , Jie vervolgens het Zaad-

vker""^' huisje kroont.

Gelyk Dioscorides verzekerd hadt , dac

het Glaucion Pisdryvende zy ; zo laat men he-

dendaags in Portugal, zcg:t Tournefort,
de genen , die met den Steen gekweld zyn ,

een Glas witten Wyn drinken , waar in eene

halve Handvol der gekneusde Bladen van dit

Kruid is afgetrokken. Tot Zweeren en vooral

tot de Kwetzuuren der Paarden, gebiuiktmca

in Provence dis zelfde Bladen f*}. In Enge*

land, daar het overvloedig on den Zandigen

Oever van Cornwall grock, noemt men het,

onder 't Landvolk , deswep;en Bruife-Root ,

gebruikende het, tegen Kneuzingen, zo in- als

uitwendig. Het eeten van een Taart of Paftey,

niettemin , waar in de Wortels van dit Kruid,

in plaats van die van den Zee - Kruisdiflel , ge-

daan waren , heeft zonderlinge Toevallen van

Uitzinnigheid, die eenige Dagen aanhielden,

verwekt (f).

(3) Schelkruid met eenbloemige Steelen , onge-

pelde Vmdedige Bladen en ftokeUge

ft) LOWTHORP. Trans. Ahriigfi. \\. p. «42.

OJ Cbeliètmum Ped. aoifloüs 4cc. Clid. hispidum 9ce.

Stengen,

Dcc-

GOVA»



Deeze Soort, die niet alleen door de roodach- iv.

tige Kleur der lilocmen, maar ook door de fy-

Dere verdeeling der Bladen verfchilt, groeit in Hoofb.

de OoHclyke en Zuiddyke deelcn a-an Europa.sT"«.

Zy heeft, bthalvo de Stengen cn E!aden, zelfs
J^*'"''^^'

de Zaadhuisjes ruig , di.j liier , gelykerwys in

de voorige en volgende , door ccn niiddciichot

verdeeld zyn cn dus van de eent.okfcigheid der

ecrfte Soort verlchiilcndc. Het Loof is niet Zee»

green.

(4) Schelkruid met eenhloemige Steelen, Vin-
^^'^.^

deelige Lini&ale Binden ; de Steng effen; mum ^l/yl

de Zaadhuisjes drieklej)pig,
^B^wd.

In verfcheide opzigten is deeze , die in de

Zuidelyke declcn van Europa groeit, komende

op de Akkers in Provencc voor, van de voor-

gaanden verfcliilleDde. Zy komt dc ecrfte e?

tv/ccde Soort van Maankoppen zeer mhy
fchynt dus als een Baikrd-KruiJ aan te

Con.^M Ifonsp. 212.^ GEB. P»v. KBéM.

(4) Cheiidmmi» 9ti, ui»fl«ri», Foliispfonatifidis Li'ncirihus

&c. GOUAN Mon^p. 2ji. GER. Prw. 3r». Pifji. Cnu.'e Ra-

jdofo. H. Ups. 136. SAUV. Jlfo'-.ip. 1^2. rap. Corr. viola-

ceum. C. D. Pm. 172. DOD. Pempt. ^45. Loa. Ic, 272,

II* DUL.IX. SSUS»
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IV* ken te zyn. Zy heeft drie Stempels en ftekeligc

^'^jy^'" Zaadhuisjes, welke met drie Klepjes open gaan.

HooFE- In de VVoeftynen by Kairo in Egypte, kwam
gTüK. tjen Heer Fokskaohl een Kruidje voor,

^
fiBovy- Twaalfmannig Schelkruid noemde , heb-

bende van tien tot veertien Meeldraadjes, een

gckruiften Stempel , en een vierhoekig ftekelig

Zaadhuisje. Het Stengetje viras maar ruim eca

Handbreed hoog

Papaver. Maankop.

Een vierbladige Bloem cn twcebladige Kelk

heeft dit Geflagt zo wel als 't voorgaande ; doch

het Zaadhuisje is Klootrondachtig, eenhokkig,

met open Gaatjes onder den blyvenden Stem-

pel voor2ien.

Het bevat de negen volgende , meest Euro-

pifche Soorten, waar van de vier eertten Itekc-

lige, de anderen gladde Vrugten hebben,

T. (i) Maankop met Klootrondachtige uitgegroef-

è^brSlm. ^« jiekelige Zaadhuisjes en gebladerde veel-

B*««d. Uoemige Stengen.

&c. «. Cliff: ioi. Pap. Caule ramofo. ƒƒ. Ups. 136. Arg<

mone Capltulo brcviore. C. B. Pin. 171. Arg. Cnp. h.rfuto rd

wado. Mor. fli/l. Ii. p. 171. s. 3. T. 14. f. 9- Lob. Ic: 27%.



POLTAIIDRIA.
In de Zuidelyke deelen van Europa groeit IV.'

dscze Soort, welke Bafterd genoemd wordt /^^J***^'
om dat zy met de voorgaande veel overeen. Hoofd-

komst heeft , hoewel nogthans door de Zaad-^^""^*

huisjes , die ronder en al3 een Meloen geribd^f^^*"^''

2yn, daarvan verfchillende, Toürnefort
hadcze tot de Kollebloemen t'huis gebragt.

Ca) Maankop met geknodjle Stekelige Ztad^ ir.

huisjes en een gebladerde veelbloemige ^r-fw'?".

De Papavers met (lekeli^c Zaadhuisjes zyn

jirgemone genoemd , als diende haar Sap tot

wegneeming van Oogvlakken , even gelyk dat

van 't Schclkruid. Deeze heeft de Vrugten

veel langer en dus meer naar die van *t voor-

gaande Geflagt gelykende. De Bladen hebben

driedeclige Vinblaadjes ; de Bloemfteelen zyn

ruuw: de Kelken en Zaadhuisjes Haairig. Zy
groeit op Zandvclden in Europa , als ook in

onze Nederlanden.

r zot. R. LugM. ,

P/#r. Suec. 4^9 , 4

Atgemone Capltu

Papaver C

rap. perenne Püis
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eeiihloemige naakte Jiekelige Steng en dub-

Veld gevinds Bladen,

Deeze hecri: haars Groeiplaats op de Swit-

(.zcrlchc cn ücilerrykfe Gebergten , als ook

op de Pyrenccn. ïict is een klein Plantje , naauw-

lyks een h:.lf Voet hoog, zeer ftyve Haairen

en een rui.ic wire of gcclc Bloem hebbende',

van een tviHru L>rc'jd. De Kelk is ruig, het

Zaadhuisje Eyrond met vyf Stempels. De Bla-

den zyn zeer fyn verdeeld , byna als die van 'c

Koriander - Zaad.

(4} Maankop met fiekslige Zaadhuisjes ; de

r. Steng eenUoemig naakt en Jiekelig ; dt
''

Bladm erMd, Plns^yyzs uitgehoekt.

Decze Soort , inet welriekende Bloemen in

Siberië voorkomende , verfchilt weinig van dc

voorgaande, zo de Ridder aanmerkt , doch de

Stcngetjes , die zy oplchiet, waren aldaar by

Cl '2 Lwce Voeten hoog. Het is cene zeer fraaije

Plant.

Ic Cori>ncki folk). SEG- Ver.

Alp. Cor. folio & Aig. Alp. Fo'. S

, 171. Frtir. 93- PLUK. -

P.F0I. ScandicisluteJ J

)0 unifloro &c- Fa?» 4
D11.L Elth. 302. T.

I



(5) Maankop jnet gladde Klootronde Zaad- IV.

huisjes^ een Haairige vtelbloemige Steng

tn veddeelige ifigefneeden Bladen, Roopiv

Dit by ons, en overal in ons Wercldsdeel , v.

in de Koornlanden zeer bekende Gewas , ^^^Ri^i^
men Koornroezen » Klapper - Roozen , ^oorn/jcui koüc.

of Kankerbloemen , doch gemeenlyk Kolkbloe-
^^"^

men noemt, heet in *E Franfch C»qmUcoc, Pa-

vöt Sauvage of Confanons ^ in 't Engelfch Red

Poppy ol' Cornrofe. Die benaamingen zyn meest-

al van de Bloemen , welke als ficrlyke Roosjes

het ftaande KoDrii , door haare fchictercnd roode

Kleur , opluideren, en tevens van de overeen-

komst met het gewoone FIcuI, afkomftig.

De gcftake is gcnoepzaam bekend : des ik

alleen acht zal geeven op de Verfcheidenheder,

Men vindt bet kleiner engrooter naar den Grond
en Groeiplaats, zynde hetzelve grootst aan den

Heer H aller voorgekomen in *t Land om-

ftreeks Avenches , een Stad in Switzerland.

Natuurlyk is dc Bloem hoog Menie -rood, mei

de Nagelen der Blaadjes donker paarfch gevlakt,

maar

(f) P^favrr CspTuIJs gUbiis globofis Occ. Tip. Fol. pin-

naiifid.s hispiJis , fraiSu ovato. Mat. Mei. z%u H. Clif.

201. R. Lugdh. 478. GouAN Mensp^ 25;. GEB. Prêv. }7j.

KBANT. Au/tr. ISO. Fl, Suec. 41S , 44». GOKT. Btlg. 149.

rap. Caalc nmUiflr)ro , FoÜofo hispida &c. H. Ups. 136,

Gbon. OrieyJ. \S7. Pap. Enaticsm majus. C, B. Pin. 171.

& pleno flo:c 2c minus. Ikid. Pap. Erraticam. OOO. Ftmft,

447. LOB. i75- HALL, Htlv. 3^3.

{1. DEEL. IX. STUK.
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IV. maar zy valt ook met wit gemengeld en mdQ

^''^j^^^^'teeltze in dc Tuinen, als bekend is, met dub-»

Hoofd- belde of gevulde Bloemen , die witte Randen

hebben. Ges ne rus hadtzc zelfs geheel wit

47-'- gezien.

't Gewas , dat zig jaarlyks zaait , is kleverig

en wat zwaar van Reuk, komende de Bloemen,

in hoedanigheden , dc kragteü van het Heulfap

op een verren afftand naderen. Men gebruiktze

in Borstdranken en Aftrekzeis als Thee , om
den Hoest te verzagtcn en de Syroop, daarvan

gekookt, is ten dien opzigte van een vry alge-

meencn dienst, zo wel als het Extrakt of ver-

dikte Sap.

rTavtr
Maankop met langwerpige gladde Zaad-

iZm! huisjes, een veelbloemige Steng met aange-
Twyfeiaar.

dru^fe Haairtjcs en Findteli^e ingefneeden

Bladen»

in de Noordclyke deeten van Êuropa groeit

deeze onder ^t Koorn
, volgens Linn^üs* :

Zy verfchilt door de langwerpigheid der Zaad-

huisjes allermeest van de voorgaande Soort,

5»«Ir«.
Maankop met gladdt Kelken en Zaad*

Slaapbol.

(<) Papavtr Cnpfulis oblongis glabris &c. Fl. Suee. t. U.
'

4«7. Pap. Erraticum Cap. longisGmo glabro. TooEHF. Jnfim

i}8. Rupp. 3. p. 7t. Argemone Capimlo longt'oreglabro.

MOBl». Bks ijj. lï. p. 179. S. I. T. 14. f. II. jAC<t
'

(7} Papavtr Calycibus CapfuUsquc glabris &c. Mat. Mii*
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huisjes; de Steng omvattende ingefneeden IV,

In Europa is thans op veele plaacfcn der Zui-stuk.

delyke en niiddelfte dcelcn die Kruid genatura- ^^f-'a-

lizecrd en worde in 't wilde groeijcnde gevon-

den , hoewel het veeleer uit de Oofterfche Lan-

den afkom ftig fchync te zyn. Het menigvuldig

gebruik of misbruik , immers , dat men onder

de Chincezen al van ouds gemaakt heeft vaa

hec Hculfap, om de Geilheid op tc wekken,

fchynt zulks aan te dulden. Niet minder hecfc

dit reeds voor veele Jaaren , plaats gehad aan

de Vaste Kust van Indie en onder de Perfiaa*

nen. Teen Mandelslo zig op een Maal-

tyd bevondt te Amadabat , werdc den Gaftea

Opium, op verfcheide manieren bereid, in eea

Gouden Kistje aangebooJon , om de Minnedrift

in huu tc verfterken. By de Turken is hec niet

minder daar toe , als tot moedgecving in andere

opzigten , inzonderheid omze onvcrtzaagd te

maaken in het vegtcn , zo gemeen , als by ons

de Sterke Drank. Een menigte Kameelvragten

worden jaarlyks uit Klein Afie naar Konftaatino-

polen en Egypte gebragt; want geen Turk, zo

ajo. H. Clif. 100. R. Lugdi. 47D.HALt. Helv. joj.GoüAi»

MoHsp. 253. GEB. Prtv. J73. KBAM. ^u/tr. i;o. GORT.

Bladtn,
Afdeel;

XIV.

Hoofd-:

arm

lielg. 149. Papaver hortenfe fimiine aIbo,ni

Plore plcno album. C. B. Pii. 1^0, 171.

Lob. /c. i7a 274-

G
l\ DUU IX. STVK,
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IV. arm of ryk, of hymaal;t 'er gebruik van. Aldaar

xiv^^' bezaait men 'cr de Akkers mede , gelyk el-

liooFD- ders met Tarw , of gclyk by ons, in Noord-
STUK. Holland , ook gefchiedt , toe inzameling der Slaap-

ïi^fr^^^' bollen. In Arabic wordt het, volgens Fors-
KAOHL, Op de Bergen geteeld.

Men noemt het gemeenij k, volgens den La-

tynfchen naam Papaver , in *t Franfch Pa-

vot , in 'c Engclfch Poppy , in 't Hoogduitfch

Magfamen of Molmen by ons Maankop j mis*

fchien om dat de Vrugten als mee een Maao
gekroond zyn, of ook Heul en Slaapbollen ,we-

gens de Pynftillende en Slaapverwekkende hoe-

danigheid. Die met zwart Zaad groeijen in Gel-

derland wild onder 't Koorn ; doch die met wit

Zaad worden in de Tuinen of op Akkers ge-

teeld. In de Tuinen heeft menze, gelyk bekend

is , met zeer fraaije gevulde witte , zwarte >

roode en bonte Bloemen. Daar komen ook van

deeze Soort voor, met gekronkelde of aan den

Rand gekerfde Bloemen , wit , rood en bont

van Kleur, zo met wit als met zwart Zaad. Tot

den Teelt der Slaapbollen , in de Streek by Enlc-

huizen , en op Langedyk by Alkmaar , worden

Papavers met enkelde witte Bloemen, die zwaar-

der Koppen geeven , gezaaid.

Vreemd is *t, dat men oudcyds het Zaad, om

Brood daar van te bakken , gebruikt , of het-

zelve onder *t Deeg gemengd zoo hebben.

Matthïolüs verhaalt, dat onder 't Berg-

volk in Trente, en verder in Scirie en Sclavonic»

ét
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de Olie, daar uit geperst, tot bereiding derSpy^^^iV.

zen gebruikt , en de overblyvende Koekjes ge- x^ïf
^*

geten werden. Het zelfde, byna , verzekert Hoofd,

Wagnerüs ia Switzerland plaats te heb-^^"^*

ben , daar menhet in 't Argow overvloedig zaait. ^^^J!*^

Het Zaad , zekerlyk , heeft zeer weinig van de

hoedanigheden der Slaapbollen , en de Olie of

Emulfie, daar van gemaakt, is van byzonderen

dienst in Hoest en Borstkwaalen. De Koppen

zyn als een Slaapverwekkend en Pynltiliend

middel algemeen bekend. Verfch en gekneusd,

met Meik gekookt en uitv.'endig als een Pap

opgelegd , dienen zy tot verzagting, week- en

rypraaaking van Gezwellen. Zy zyn bitter van

Smaak en ruiken fterk naar 't Opium, dat men
in Afie en Indie,door infnyding^als eenïraan

ofGomharst overvloedig uit dczeiven krygt*

In fommige deelen van Europa heeft men het-

zelve 'cr, op de zelfde manier , in een gunftig

Saizoen , ook in kleine veelheid uit bekomen

:

doch het verdikte Extrakt , door Afkooking

bereid , heeft byna de zelfde Eigenfchappen*

Sommigen verhaalen , dat men het meefte door

kneuzing , uitperüng en verdikking van het

Sap, in Klein Afic vervaardigt (*;.

Van 'c gebruik des Heulfaps , dat de Oofter»

fchc Volkeren , zo 't fchynt , naauwlyks ont-

bceren kunnen , heb ik reeds gewag gemaakt.

Onder dc Grieken was het bekend by den

haam van Opion of Mekoneion , waar van de

La*
(*) TOORNEB. Je U Mat. Mei. Taow I. p. 377.

II. DEEL IX* STtn. G 1
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IV. Latynfchc benaamingcn zyn afgeleid. Het heec

^^xiv^' 4^ön of Amfion bydc Arabieren, en gcmeenlyic

Hoofd- Amfioen by de Indiaanen. Uic de Levant ea

STUK. Oostindie wordt het ons toegebragr. Door de

v!^r^^' gewoonte kunnen de Turken het in verbaa-

zende veelheid , tot een half en geheel Drach»

mc of Vierde Loots, zonder merkelyk nadeel,

inflokken. Het brengt hun ÜQits in een vrolyken

Luim, in Dronkenfchap of Verwoedheid, even

als by ons de Sterke Drank. Zy kunnen 'er

twee of drie Dagen mede toe zonder Spyze.

Onder de Europeaanen dienen eenige Greinen,

meer of min , naar het Geftel , tot een heil-

zaam Middel in het llillen van fommige Kwaa-

ien en Pynlykhedcn, die uit een te fterke aao-

doenlykheid der Zenuwen ontftaan. Dus is het ;

in de Loop , Roode Loop , Kolyk , Maagpyoefl

cn Jicht , Kies en Tandpyn en andere Onge-

makken , dikwils zeer nuttig. Als men van het

befte , zuivere Opium heeft , zyn geen Be-

reidingen noodig, die men anders overvloedig,

tot zogenaamde verbetering of wegneeming der

Ichadelyke hoedanigheden, in treingebragt heeft.

Eenigen meenden , dat het van eene uitermaatc

koude natuur was , cn voegden het derhalve by

zeer heete Middelen : waar uit de Tberiaak

Mithridaat , Philonium en dcrgelyke Elekt

riëo meer, gefproocen zyn. Anderen vervi

tot een vlak ftrydig denkbeeld, en tragtten

Azyn , Limoen - Sap » Vitriool - Geest en

lyken , deszclfs kragt te maatigen. Een
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gebruikten verfchcidcrlcy Z( -utcn , anderen VVyn , IV.

Brardewyn of andere Geesten : fommigcn meen-
'^^^fv***

den het d' or Gisting of Rooflering te verbete Boofd-

rcn. Nutreloos zeker en bclachelyk : want dc^t""'^-

verdoovendc Kigenfchap is het ccnige dat daar

in heerfcht en die moet flegts getemd worden

door de veelheid te verminderen , niet door by-

voeging van tcgenttrydige zaaken. Evenwel

worde het yecr rurtig by Zweetmiddelen ge-

voegd , en hdpt dcrzelver werking: zo dat de

gezegde Opiaatcn , noch ook het Laudanum ,

zo nat als droog, niet onnut zyn.

Op 't voetfpoor en gezag van Galenus
is het Op;um , dat de Ouden zckerlyk gebruikt

hadden , een langen tyd uit de Geneeskunde

verbannen geweest ; doch in 't laatst der voor-

gaande en in deeze Eeuw inzenderheid, kwam
hetzelve wederom in veel achting, na dat fom-

mige voornaame Geneeskundigen zig daar van

met vrugt als een Geheim bediend en dus in de

Gencezing , van vccle anders byxn ongenecslyko

Kwaaien, veel R-oem behaald hadden. Plate-
uus, SYLvioscnSYDENHArj, zvH ondcr

deeze de voorn lamflcn. 't Is echter ten Mid-

del, welks gebruik alle voorzigtigheid vereifcht,

en 't gene men veeleer te min , dan te veel

moet voorfchryven. In Hcete Ziekten zonder

Uitfl.ig , in Koortfen die uit Verpoppingen of

dikte des Bloeds ontdaan , en in dcrgelykeOm-

ftandigheden , is het, zon.'er voorgiandc Ont-

lastingcn , nadcelig , zo wel als in fommige

G 3 Ze
n. DEIL. IX. STUK.
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IV. Zenuwkwaaien. Men vindt ook Menfchcn dio

xiv!^ het niet verdraagen kunnen. Anderen gewen^

HooiD- Ben *er zodanig aan , dat zy een grootc Cifte

roodig hebben tot 1'ynililling. Van zekere

vi^tT^^' Vrouw , my bekend , v.crdc ten dien eindq

Weekelyks ccn Drachi-pc Laudanum Opiatura

gebruikt. Niet onwaarfcbynlyk is dit Heulfap

het JS'epenthss van Homerus, dat alle zorg

en kommer deedt vergeeten.

Verwonderlyk is 't , dat een zo klein en on-

fchadelyk Zaadje , door zyne ontwikkeling in

eene vrugtbaare Aarde , een Plant uitlevert , in

wier Zaadhuisjes een zo ongcmecue kragt en

zonderlinge hoedanigheid huisvest , dat één

enkel Grein van het verdikte S^p de werkingen

van het Zenuwgeltcl op de Zintuigen kan bc^

]cttcn. Een weinig Opium , *t zy alleen, ofmet

andere dingen gemengd , ingenomen, verwekt

een gciusten Slaap , üilt zwaare Pyncn, flopt

Ontlastingen en bevordert de Docrwaafeming

met een maatig Zweet. Tc groote veelheid doet

de rvlenfchcn in ten diepen Slaap vallen, met

•verlies van Kennis cn Gevoel, Koude der Le-

demaaten , Stuiptrekkingen en zwaare Adeiiif

haaling, waar op fomtyds de Dood volgt.
' Die

'er niet van llcrvcn , komen doorgncr-s vry met

een llcrk'n Buikloop of ovcrvicedig Zweec

,

naar 't Heulfap fdrkcndc , van eene zwaare Jeukt

in de Huid vergez£;Id. Hierom is in de zodani-

gen het gereedfte , door Klyfteeren van onde-

ren, cn 3 zo *t mooglyk is, ook door Olie of
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Braakmiddelcu van boven , Ontlafting te maa- JV.

k€n. Voorts moet men de werking der Inge- A'^^^^^*

wanden en Zeruweu weder tragten op tc wek- HoofL
ken , door prikkelingen aan de Neus en el-^^^*^*

ders , door Blaartrekkende Pleifcers ; als ook^-^5*'"''^''

door het ingeeven van Zuurachtige Dranken.

Sommigen v/illen dat het Bevergeil, anderen

dat de Kamfer, hier, een byzondcr Tegengift

zou zyn.

(2) Maankop mt gladde langwerpige Zaad' ™'

'

huisjes , een veelbloemige effene Steng en Camïri^

gevinde ingefneeden Bladen^ F teaeefdi.

In 't Prinsdom Wales wordt deeze Söort

eerst waargenomen , zynde een overblyvende

Plant, die ook in andere deelen van Engeland

cn op de Pyreneefehe Bergen groeit. Zy gc-

lykt meer naar de Kollebloeincn of Koornroo-

zen , dan naar het Heul of eigcntiyke Papaver*

Kruid. In 't wilde bereikt de Steng riet meer

dan een Voet, doch wordt in de Tuinen, al-

waar het Loof ook groener is, fomtyds wel

eea Elle hoog. Zy verdeelt zig in Takjes , die

,

•
(8) Papaver Cspfulis glabrls ofilongis Sec. HuDS. JngL

203. Pap. Fol, pinnatis , Fr. acuminato. //. Cljff: 201. R.

J^uzdh. 479. Paj». Carabr. pcreiinc Floie Suiphurco. DlLL»

Ei:/f. 300. T. 1Z3. f. 290. Argeojone Cambro- BritJnn:-

ca lutei. M0B13. Hi/I. 11. p. 297- S. 3. T. 14. f- f: P:ip.

Ettat. PytenaUuii IlorC flivo. C. B. Pin. 171, Ftc.\.

G 4
II. DEÏL. IX, STUK.
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IV. zo wel als de Bladfteelen ,
ruighaairig zyn , draa-

Afdeel, gcnde Bloemen van maatige grootte, Zwavel-

Hoori) geel C*J. Daar op velgen zeer langwerpige

8TUK» Zaadhuisjes , van onderen fmaücr en aan den

Eenwy- eenigermaate Snuitig, zegt Linnjeus,
^'^ '

die aanmerkt, dat drcze Soort vyf of zes en die

van 'c gewoone Heul of Slaapbollen tien ^ mm
de volgende zestien Stempels heefc.

' pl^ê-'r
Maankop met gladde Zaadhuisjes , een-

Orlil^ie. bloemige ruuwe gebladerde Stengen en ge-
Levaatfch. ^.^^ Zaagtandige Bladen,

Dit is een zeerfraaije Zaay- Plant , gelyk de

gemeene Papavers uit Zaad, dat dc vermaarde

T O ü R K E F O R T daar van in Armenië verza-

meld heeft, in de Europifche Tuinen voortge-

teeld. Zy is over 't geheel zeer ruig, hebbende

een

(*; ColorU fallliefi^vl, non lutn [/ed] talis <}u»Um

Ra« , dat zy paü\de fiavum in luteum veranderd hebben.

geiticenlyk luieus voor bleek ged. 'i Scliynt d.it 'er doot

zyn Ed. , zo wel als door LiNN.EUS, een rosnclitfg of O-

aan dit zelfde Kiuid in Pm&zt F;ortj fla vos, in Prcdromt

(9) kp4»wr*CapfuIi8 glabils , Caulibus uniflotis Sec. H.

dps. 136. Papaver Fol. pinnatis Fr. globofo R. /.ugdi. 1751.

rap. Orieuiale hirfutisfimutn, Fl. inagno. TOUBNÏ. dr, 17.

ƒ<;•». UI. T. p. IJ7. CO.VJM. Rar. T. p. 3*.
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een Penwortcl die Bladen uitgeeft van een Voet IV.

lang , byna verdeeld gelyk in de Koornroozen. ^x^vf^'
De Stengen vsraren aldaar, in 't wilde, gemeen- Hoofd-

lyk anderhalf of twee Voeten, hier in de Hor-

tus wel drie of vier Voeten hoog, met groote^/^'""'^^*

roode vyfbladige Bloemen , donker vlakkig ge-

nageld, en dus veel naar die der [';emécne Kol-

lebloemen gelykende. De Zaadhuisjes zyn rond

en glad en llegts met twïialf Stempels gekroond,

volgens To u R N E F o a t , die aanmerkt , dac

de Zaadbol vol vuil witte fcherpe hcete Mdk
zit , zo wel als de Wortel. Men maakte 'er wel

geene Opium van , doch de 'l urken , aan die

Drogery gewend , aten de groene Bollen tot

verfnapering.

Argemone, KlepheuU

De Bloem is zesbladig met een dricbladigen

Kelk in dit Geflagt, het welke de Hoofden of

Bolletjes met opengaande halve Kleppen heeft,

verfchillendc anders weinig van *t voorgaande.

Drie Soorten zyn tot hetzelve t'huis gebragt,

naamelyk.

(i) Klephcul met vyfkleppige Bolletjes en ge- i.

doomde, Bladen. "^'l-T!!!

(i) Arumsne Caafulis qu-nquevalvibui &c. Syft. Nat.

Ci;ff. 20I. Upi. I3J- R. I-H^'"- 47S. Mc:. Sur. T- ?. 2+.

Papaver Spinofum. C. B. Pin. iji. Prodr, 9». T, p. jï.

G 5 Pa-

II. Deel. IX. Stuk.
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IV. Dit Gewas ,
natuurlyk afkqmftig uit de VVcst-

^'xK^^ indien , is in dcv Zuidelyke deelen van Europa

Hoofd- niet alleen , maar ook io de middcUte dccleo ,

«TUK. in de Tuinen thans gemeen (*;. Men noemt
^^Emwy

ai^ia^j. Jrgemone en het is 't Gedoomde Fa'
' *

paver van Bauhinus , dat een Steng krygt

van een Vouc hoog, met Bladen naar die van

den (ie7c::Li:den Diltol gclykcndc, inair zigt

cn glanzig , niCC witte Aderen , loopende de

punten in geele Doornen uit. Dus zyn ook

dc Steng en Takjes gcdoornd , die op 't end

Bloemen hebben, geel van Kleur, middelmaa-

tig van grootte, waar op een gedoomd Hojfdje

volgt , omtrent een Duim dik , ryp zynde

zwart , met Klepjes ten halve opengaande ea

de Zaaden uitlaatenue , die rond en zwart

,

veel grooter dan het andere Papaver - Zaad zyn.

Het is een fierlyk Zaay - Gewas
, by 't afbree*

ken een geelaehtig Sap uitgeevende, gclyk het

Grcote Schelkruid. M e r i a n zegt , dat men
het in Suriname Maccaï noemt, groeijende al-

daar als ten wilde Dilkl in de Bosfchen , byna

eens Mans langte hoog. Is d;t het zelfde ?

Volgens Hernandez gebruikt men , iu

Mexiko , het Zaad als een flerk furgeermid-

del. G ü A N zegt , dac de BIocn:ea wit zvn,

1+^ f. s-

"^^"^
'

"* *'^* ^
^

gciyk uit het gcit-gdj van den Ridder zou Ichyncn,
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Onder de Italiaanen zou men de Vrugt noe- IV.

men Figo d'Inferno of Helfchc Vyg. 'ïiv!^

fa) Klepheul met driekleppige Bolletjes, stuk.

(3) Klepheul met yierkleppige Bolletjes en een

naakte Steng. a'L

De Groeiplaats deezer beiden is door de By-."

naamen aangeweezen. Todrnefout heeft
^>'*^-*^^'^

de eene , zo wel als de andere , in zyne moeie-

lyke Kruidleezingen ontdekt en eerst gevonden.

In Geftalte zweemt de laatftc veel naar het

Berg - Heul of Alpifche Maankop , voor be^

fchreeven,

Sarracenia,
Een vyfbladigc Bloem met een dubbelden

Kelk , drie- en vyfbladig ; en een vyfhokkig

Zaadhuisje , gekroond met den Schildvormigea

ötempel.

Dus komen de Kenmerken van dit Gellagt

voor, 't welk zo even gedagte Kruidkenner

benoemd hadt naar den vermaarden Doktor

S A R a A z I N , KoniDglyk Hoogleeraar in de

Ontleed- en Kruidkunde , door wien de eerde

Soort uit Kanada was overgezonden; als

CO Sar.

fz) Ar?r,non. Capful

pecoi folio, Frudlu rat

(3} Arzemne Caps. c
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IV. (i) Sarracenia met bultige Bladen.

AVdeel.
XIV. Sarracenia met gejlrekte Bladen.

Hoofd- ^ '

STUK. Deeze Gcwasfen grocijen op vogtige plaat-

sarraeemn^CT) in Noord - Amerika. Zy zyn zonderling,

tlZSe
Bladen ais holle Scheeden uitmaa.

'"'ii.
*

ï^en, zynde in de eerfle Soort bultig, kort cn

riava. pp Grond IcL'gende , in de andere ovcr-

endliaande. zeer lang en Buisachtig, weshalve

men die Trompetbloem noemt. Zodanig een

Blad was, nu ruim twee Ecuwen gelecden

,

te Roebelle, aan L o n e l gegeven, zyn-

de overgebragt door Schippers , die verzeker-

den , dat het een Blad vaneen Harst- of VVie-

rookboom ware. Hicr twyfelde fay met reden

aan ; niettc^jcnfbande hy het , onder die be-

caatning , in Afbeelding gebragt heeft. Het

t^as , zegt hy , van ecne vreemde gedjante ,

van 't onderftc tot boven aan dea Kapswvzen

top dubbeld en als *t ware van twee Velletjes

gemaakt , als een Schcede of Trechter van

an'lerhalvc Handbreed , ann 't end gelykcndc

naar een gaapende Zots - Kaproen. Op dergely-

J76. f. <!. Limon. pe^t. C

i) Sarraeenia ToL ftriftis.
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ke rrnnicr komen ook de Bladen , in de daar Iv;

van gemaakte Af btc'dingen , voor. L i n n >e n s
^^^f^^

merkt zuIaS aan als eenc Verandering van het HooFii-

Blad der Plompen; dus buiten 't Water in ftaatSTL-K.

om 't zelve op te vangen en in te houden ,

als door cene by/.ondere voorzorg der Natuur

Doch hoe komt het dan» zou men mogen vraa-

gen , dat zo veel duizend andere Planten der-

gclyke voorzorg niet behoeven ? Of, kon die

Gewas daar , in Amerika , zo het van dergelyke

natuur ware gev/ecst als de Plomp^'n , ook

niet in 't ' Water groeijcn ? De vcrgelyking en

toppasüng, inderdnad, te ver getrokken , wordt

laf en belachelyk ! Morison verbeeldt zig,

in tegendeel , dat het Kapje aan 't bóvenfte der

Bladen , dezelven fluitende , die befchuc voor hec

inloopen van het Regenwater , en dit is ook

,

uit het maakzel der Bladen , veel aanneemely-

ker; terwyl de Scheede van *t Blad voor een

gedeelte open is, en dus veel Vogts zou moetea

verliezen. Sommigen hebben de Bladen, in fi-

guur, by die der Bloem van Holwortel, (Jri-

Jlolociiia) en de Plant by *t Limonium vergelee-

ken. De Bloemen , ondertusfchen
, gelyken , in

manier van Groeijing, wel wat naar die van 'c

volgende Geflagr.

Nym-

^ (*) Sic Metamtrphofts Nmpi^jt in ftUum Sarratumt. , ut

ipfj. Anu^im Dhvialtm excipitm ct Tttintns extra Aquatcra-

cat ; mir» Huur*. providentU I Syst. Nat, Veg. XIII. p.

401.

U. Diif.. IX. Stuk*
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IV. N Y M p H ^ A. Plompen

4

XIV.
* Welks byzondere Kenmerken zyn, Éeö

^TVK^ Vedbladigc Bloem, met een vier- of vyfbladi-

Eenwy- g^n Kelk: dc Vrugt een veelliokkig, geknot.

Bezieachtig Zaadhuisje.

Vier Soorten , uit alle de Wereldsdeelen ,
zyn

in dit Geflagt vervat, naamelyk

I. (i) Plompen met Hartvormige effeiirandige

^Sl^" Bladen, den Kelkgrooter dan de Blom en

Geclc. vyfbladig*

II. (i) Plompen mét Hartvormige effenrandigt

\vitte*
Bladen , den Kelk vierdeelig.

Onder den naam van Plompen is dit Kruid

bekend in onze Nederlanden, alwair het, op

veele plaatfen, de Rivieren en andere heldere

Wateren bedekt met zyne groote breede rond*

achtige Bladen , die fomtyds wel zo groot als

Pannekoeken voorkomen en derhalve by *t Ge-

CO Kymph£,2 Fol. Cordatis integerrimis Cal. Pet. majoïe

pentjphyllo. Syfl. Nat. XII. Gen. 6s3- p. i6i. Veg. XIIL

p. 408. H. Cliff, 20J. R. Lugd^. 408. GoOAM Monsp, 2J4«

GER. Prov. J74. Kram. Uu/lr, ifo. Fl. Suec. 4x6, ^69*

Gort. Belg. 149. &c. Nymphia lutea major. C. B. P'»u

I9J. Nymph. lutca. CAm. Epit. 6is. DOD. Fempt. S8S»

(t) HympU* Fol. Cord.integerr.Cal. quadrlfido. Nytnph.

Cal. tctraphyllo , Cor. multiplici. Omn. AuS. eit. Sc Mat*

Mtd. 258. Nyraph. alba mijor. C. B. Pin. 193. Nymphata

albs. CAM. £/>. 634. Doa. Ptmpt, LOB. /c.^PJ.HALt,
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meen ook dus geheten worden. Men noemt IV.

het Mcirbladen cn Water - Roozen , wegens de ^^"2^21.

p;r()oce Roosachtige Bioeraen ; de Engelfchen Roofd-
JVater- Lilly , dat is Water -Lely ; de Duit-^TUK.

Icheis ÏFasftr - Gilgen i Haarwurtz en Seeblu- ^.f''''''sy'

Vien ; om dat die e^n binnenlandfch Meir een
'

Zee heeien. De Franichen geevcn 'er ook wel

den naam aan van Lis d'Eau of Blanc d'Eau ,

doch eigentlyk noemen zy de PJant Nenuphar,

naar den L'itynfcUen nacim Nymphcea, die van

de Nyinphcn , of zogenaamde Watergodinnen

,

afibmt.

Het groeit op gedagte plaatfen door geheel

Europa ,
geworteld zynde in de Grond der

Wateren ; des het niet dan aan de kanten voor-

kome van diepe Graften en Rivieren. In het

Zircknitfer Meir van Karniolie behoort het

mede tot de Waterplanten , die , na het' uit*

droogen van dit Meir in de Zomer, door de

Boeren als Hooy worden t'huis gehaald, zo Dok-

tor Sc OP O LI aanmerkt. Uit een Vezeligea

Wortel fchict het dikke Bladfteelen , tot aan

de Oppervlakte van 't Water zig uicftrekkende ,

en hunne Bladen, die altoos vlotten, daarop

nederl.eggende; terwyl de Bloemen zig een wei-

nig daar boven verheffen. In dit opzigt komen

de beide Soorten overeen , doch vcrfchilJen ,

niet alleen in de Kleur der Bloemen , welke in

de eene beüendig geel is , in de andere wit;

maar ook in derzelver maakzel.

De Geele Plompen hebben een Bloem , welke

in

a. DMI.. IX» STWC,
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IV. in v^'f dikke Kelkbladen , geel van Kleur <

^xïv!^* groot, van veertien tot twintig kleine Bloen

Hoofd- blaadjes bevat als Nageltjes en een menigi
STUK, Meeldraadjes , omringende het Vrugtbcginzel

vigeT^^ dat geen Siyl heeft , maar een platten i

met zo veel Sleuven als 'er Hokjes in de Vru

zullen zyn. De Witte Plompen hebben &
vierbladigen of vicrdeeligen Kelk, waar invi

zestien tot twintig Bloembladen ,
grooter di

de Kelk , naar 't midden allengs verkleincni

tot Meeldraadjes, wier getal by de zeventigfl

Hier komen zo veel Stylen voor, als 'er hol

jes zyn in het Vrugtbeginzcl. De Vrugt v,

deeze is nagenoeg Klootrond, en, zo wel als^

der Gccle Plompen, welke etne Peeragtigelf

Kegelvormige figuur heeft, in veertien HokJ<

verdeeld , die gladde Eyrondachtige

bevatten»

In de Geneeskunde zyn de laatften vermaa

geweest. Het gedeftilleerde Water van de BI

den en Bloemen wordE gehouden voor verfri

Ichende en verkoelende j weshalve de Turkl

hun Sorbet fomtyds daar mede bereiden , i

ï A V E R N I E R verhaak. Anderen neemen b

uitgeperfte Sap der Bloemen en Bolletjes v<

gens Veslingius, Ook heeft men het O

ftemping van Bloedftortingen en Vloeijingcir*

dikwils , by andere Middelen gemengd , voor-

gefchrceven. De Reuk der Bloemen is cenigs-

zins Slaapverwekkende. De Bladen , aan de

Voeten gelegd, of in Baading gebruikt, dienen
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^egen Hoofdkwaaien. Men hccfr 'er een Syroop IV;

van gemaakt en ccq Olie, beiden verzagtende '^^^^y^

en Pynaillendc. De Worcel is , in de witte Hoofd.

Plompen , ramentrekkende , vry dik en rond.^"^"^-

Men heeft 'er , in tyden van gebrek , fomtyds Ja!""^''

gebruik van gemaakt tot Spyz

Van beiden , zo wel de Geele als Witte j

komt eene Verfcheidenheid voor die kleiner is

;

zynde zo gemeen niec als de groote. De kleine

Geele met een groote Bloem (*), groeien

veel in dc Oude Ysfcl in CielJerland , als ook

by Leerdam en elders, zo de Heer de Gor-
TER fchryft: de kleine Witte Plompen vindc

men tusfchen Muiden en Naarden , binnens-

dyks, in de Braakcn.

(3) Plompen met Hartvormige getande Bladeru
-^y^f^'^

Algemeen is deeze bekend onder den naam Egypu*

van Egyptifche Lotus, aldaar Nufar genaamd ^
^

^*

(*) öe kleine Geele Plomf

hooren rot ccn nndcr Geflsgt

bladz. 49y. Deeze vallen in

Heecrrtede en in de Vcenen

(3)XW«Jl*Fol. Corcl^t-s

SFLCt- Itin. 471. Nymph. fc

^am. 343. Nymph. Indica «tc

^mh. VI. p. i7i. EuRM. Fi.

II. Deel. iz, stus.
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^

IV. waar van Veslinoius de Afbeelding heeft

Afdeel,
uitgegeven , tot opheldering der befchryvinge

Hoofd- van Alpinus,- welke Autheur echter niet

alleen de geheele Plant verkleind , maar ook

T/^fr*""^" de Bloemen, het Zaadhuisje , Blad- en Wortel

in de Natuurlyke grootte , zeer duidelyk

zyne üitheemfche Planten , gelyk V e s

ciüs erkent, hadt in Plaat vertoond,

was dit Gewas dan genoegzaam afgebeeld

RiJMPiitus, die hetzelve onder den

van Kleine Indifche Waterplomp befchryft

reden de Afbeelding agter weg geiaten

Het groeit piet alleen in Oost- maar oofc

Westindle , zo wel als in de Noordelyk

len van Afrika, zynde door Fokska
DU onlangs , overvloedig by Rofette , in de

Slooten der Rystvelden , groeijende gevonden

;

die aanmerkt, dat de Jonge Bladen efFenrandig,

de grooten getand , rondachtig , niet Hartvor-

mig waren, doch aan den Voet, by den Steel,

gefpleeten (*). Deeze Waarneeming, van eeo

kundig Ooggetuige , doet byna denken , dat

Alpinüs gelyk had, met dceze Plompen

voor een zelfde Plant te houden als de Europi-

fche : aangezien dus het onderfchcidend Ken-

merk der bepaaling van den Ridder verdwynt;

Immers zyn Ed. hadt bevoorcnsoofc getwyfeld,

of *er wel een Soortelyk verfchil tusfchen bei-

de»

Flor. JE^ypu Arai. p. lOO.
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den ware (*) In Virginie groeijen de gemeene

Europifche Witte Plompen , die aldaar zelfs met '^xiv.'^

gevulde welriekende Bloemen voorkomen , zo Hoofd^

de Heer C l a y t o n meldt ^ terwyl K a L M
die met getande Bladen in Nieuw Jerfcy waar- „j^"""^^*

genomen heeft (-f).

Men kan hier uit van de Gcttalte oordeelen»

Alpinüs zegtj dat het in Egypte wel op

plaatfen groeit , daar het Water eens Mans
langte diep is : zo dat de Blad- en Bloemflee-

len dan zeer lang moeten zyn. De Bloem,

als een fchoonc witte Roos , met ecnige geelé

punten, is bynadrie Duimen breeJ. De Zaad-

huisjes zyn ronde Bolletjes , als een Mispel of

wat grootcr , in de vier Kelkbladen vervat

,

waar in Zaadjes als Koolzaad. Het Kruid blyfc

groeijen op Gronden daar het Water afgeloö*

loepen is, maar fterft tegen den Winter; waaif

uit blykt, zegt hy , dat het een Jaarlyks Ge-
was is. Het heeft een langwerpig ronden Wor-
tel j niet veel grooter dan een Hoender -Ey^
van buiten zwart, van binnen geelachtig , Vlee-

zig> hard , famentrekkcnde en zoetachtig van

Smaak.

In éceze Bloemen heeft de zelfde eigen-

fchap als in onze Plompen plaats. Zy fluitep

ïig, tegen den avond, als een ronde Bol , en

duiken onder Water , waar uit zy 's morgens

we-

(*} Hori. CW-
(t; GBOif. ¥L FiTg, p. %\.

H a
U* Dui,, 12. 9T0I.
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IV. weder opryzen en zig ontluiken. Zulks heeft

RüMPHiüs in Oosdndie opgemerkt, alwaar

Hoofd- dit Kruid , dat de Javaancn Tondjo noemen

,

STUK. voorkomt met Sneeuwwitte , Roodachtige of

^^^^"'^''"Roozekleurige , bleek Geele en bleek Blaauwc

Bloemen ; wordende , wegens de fierlykheid zy-

ner Bloemen alleen , by de Huizen van Vermo-

gende Luiden aangekweekt ; doch de Cninee-

z^'n kooken , braaden en eeten , zo wel dc

Steelcn als de Wortelen, zegt hy; even als de

Egyptenaaren de Wortels in Vlcefchnat kook-

ten, volgens A L PI Nus, hebbende dezelven

dan de Kleur byna van S'jerdooiren.

Dus twyfelt men geenszins , of deeze Plant

zal de echte Lotus van T h e o p r a s t u s en

DioscoR II3ES zyn , en wegens het eeten

van dcrzelver Wortelen , Steelen en Bollen

,

kunnen zekere Indifche Natiën zo wel Loto-

phagi genoemd zyn , als wegens het gebruiken

der Vrugten van den Lotus -Boom, welke op

ver naa geen zo algemeerie Groeiplaats heeft (*>
Ook verhaalt Pltnius, dat van het Zaad, naar

Gecrst gclykende , in Egypte Brood gebakken

werdt, niet alleen ligt verteerbaar en fmaakelyk,

mids verfch iynde . maar ook zeer gezond. Men
noemtze Araü el NU , als de Wortel uit den

Nyl , doch uit de Meiren by Venetië hadt

Alpinüs dergelyke Wortelen bekomen, en

merkt

{*) Zie het 11. Deels. III. Stuk , nn deeze Nat. Hl-

florie , bladz. 570.
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merkt aan , dat de Bladen flcgts een weinig IV.

kleiner, Zaagswyze getand en meer geaderd,
^^x^J*^'

de Zaadjes ook kleiner zyn dan die van de ge- üoovo.

meene Witte Plompen (*). s^"^»

In de beide Indien komt dit Gewas voor

'twclk RuMPHius Groote Indifche Water-

plomp noemt , zeggende dnt hetzelve van de

Europifche Plompen niet alleen in de Bloemen

en Vrugten , maar ook daar in verfchille, dat

de Bladen zig doorgaans ruim een Voet verhef-

fen boven 't Water. Zy hebben Stcclcn van vier

of vyf Voeten lang , -met hun tweeën of drieën

uit éénen Wortel fpruitende , regt, een Vin-

ger dik, van buiten met fcherpe Puntjes, van

binnen met Gaatjes , door vyclken men blaazen

kan

,

(*) De Plant. Exou p. azS. Ik kan derhalve niet zien

,

dat die Authcur ten deczen opzigtc van Gevoelen verat».

-

derd zy
,

ge!yk by RuMPHlus gemeld wordt. Hy zegt

Itm non feeerint foiiis &• Caulibus Cr Flonbus 6* Capi-

libus èr vel etUm Radice Ö-C

(^) SympUa FoL peitatis undiquc intcgris. H. Ciif. loz.

FL Ziyl. '193. Nymph. Indica Fafia Agypria difta &c.

Kerm. Pjt. T. p. 205. llymphsta Fabifera &c. PtUK. ^Im.

167, T. }2J. r. I. opt. Taratti. RvmpH. Jlmb. VI. p. i6g.

T. 73- Tam^a. Hort. Mal. XI. p, $9- T. 30. Ben - Tjina-

T. 31. ^, Nyiupii. affiiiis Glandifcta Virfiiniana. Moais.

III. p. SH- B.AJ. Suppl. 6il.

H3
II. DEII,. IX, STUK.
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IV. kan , als wanneer daar uit loopt een wit Lyme*

^™fv.^ rigSap, als Koeijen - Melk, welk zig laat uit-

Hoofd- rekken en toe Draaden fpinnen, gelyk van Zy*
STUK. de of Spinncwcbbcn. Dc Bladen , Schildvormig

v/sfr''^
op *t end der vSteelen gehecht , zyn langwerpig ,

rond 5 twee Voeten over 't kruis, geplooid als

een Zonnefchcrm of met Ribben naar den Rand

loopende , van boven meest vlak, doch in 'c

midden Trechterachtig. De Bloemfteel is lan-

ger of wel zes Voeten hoog , en heeft op 't

end een Koker van vier Bladen , dje zigont-

fluitende de Bloem vertoont , van grootte als de

grootfte Zonnebloemen ; want de Bloembladen

zyn zeven Duimen langen vier Vingeren breed,

doch verkleinen inwaard?. Men vindt 'er tfen

buitcnften van die grootte en zeven daar bin*

ncn , omringende een Trechterachtig Vrugtbe-

ginzel, met ecnen Krans van dikke gc.deiVleelf

draaden , die witte Knopjes hebben. Dc P-loc*

men zyn gcmeenlyk Roozekleurig of bleek

paarfch , doch men vindtze ook van andere

Kleuren, gclyk in dc voorgaande Soort, en zy

worden tcftcns wegens den aangenaameö Keuk ^

of uit Bygeloovighcid , van de Chineezcn ea

Indiaanen zeer bemind.

De Vrugt, welke onder den naam van Kgyp-

Ujche Boon van Dioscoriiks in 't \\'crk vaO

D O D O N u s, uit C L u s I u s ontleend,

die dezelve een Vreemde Vrugt , «aar een

Slaapbol gelykqndc , genoemd hadt , is afgc*
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beeld C*) > zal geen andere zyn dan het Zaad- IV.

huis van deeze Plant. Het wordt anderhalve *
x'ïv!'^

Jrlandpalm breed en wat minder hoog, bsrftcn- Hookd»

de door rypwording van boven open, en dan''*"'^'

een menigte Hokjes vcrtoonendc, in ieder \?.u ^af'"^^^'

welken een zwarte Boon fchuilt, die van bin-

nen wit is 5 in tweeën fplyt en een groen

Kiempje bevat.

Men houdt dccze Plant, die in *t Maleitfch

Taratti genoemd wordt, voor de Colocajia. der

Ouden. De Wortels zyn eetbaar , zo wel als

die der Plompen , doch worden in Öostindic

zo veel niet gebruikt als de Zaaden of Boonen,

welken men te Batavia nog niet geheel ryp

zynde , en dus in de geflooten Bollen , op de

Markt brengt , als wanneer zy byna Tan SmaaJc

zyn als Hazelnooten. De gedroogde of geheel

zwarte Boonen komen by Zakjes te koop ; maar

deeze moeten eerst gekookt of gebraden wor-

den , ora ze te kunnen kaauwen ; 't welk veel

by de Thee gefchicdt. Geweekt zynde , wor-

den deeze Boonen bekwaam tot Voortteeling

,

even als onze Tuinboonen : dan bekleedt men-

ze met wat Kley en laatze dus in 'c Water
zinken ; 'c welk op een plaats gcfchicdende,

daar geen te groote diepte is, een genoegzaa-

() In zyn KruiSoek , bladz. 1419. en is ontleend nit

Kruidboek, bhdz. 83Z , onder den naam van Egypiijcbt

Jiotne belchreeven. Zie ook Dod. Pempt. p. 51 g,

H 4
II. DUL* IX. STUK.
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IV. me aanfokking maakt: want de Wortels loopcfi

Afijbei-»
fterk ^^f^Yt en racn vindt dit Gewas op On-

Hoofd- diepten in Rivieren of in verfche üaande Wa-
8TUK. tefcn op Java en andere Eilanden menig-

J^''''^'
vuldig.

Ivl E N T Z E L I A.

Dit Gcflagt is benoemd «;r eere van den

Kruidkemyr M e n t z e l i u s , door wien een

fchoone Lyst van de benaamingen der Plan-

ten , uit de Ouden verzameld , met de Afbeel-

dingen van eenige nieuwe zeldzaame Kruiden,

aan 't licht gegeven werdr.

De byzondere Kenmerken zyn; een vyfbM-

dige Bloem en Kelk, waar ondereen langwer-

pig Vrugrl)cgin7el, dat een Rolrond, veelzaadfg

Zaadhuisje wordt.

De eerigftc Scort fi), die in Amerika haare

jUeKtzeiia Gfoeiplaats heeft , hceFt de Bladen en Vrug-

*"fuuwe. ten ruuw , waar van de bynaam. Het is een

Heefterachtige PInnt , anderszins naar de Ona-

gra gelykende , weshalve T o u li n e F o R t haar

onder dien naam voorgeflcld hadt. De Bladen

zyn langwerpig , fpits
, op de kanten gegolfd

en ruuw
, nagenoeg als die der ijeton'e ; de

Kelken cn Vrugten, die uit de Oxels der Bla--

dea

fO Menizelln. 5^y7. N,t. XII. Cen. 670. p. j«4.

Xni.p. 4ti. H. CliJJ. 49i. Am. Aczd. V. p. 398. LOUL.
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den voortkomen , bezet met Haakige Haairtjes

of Borfteltjes.

LoosA.

Den naam Loafa , welken de Heer J a c-„;.,

QUiN, ten opzigc van dit Geflagt , van den

Heer A d a n s o n badc overgenomen , verandert

de Ridder in Loo/a, waar van de Kenmerken,

düor den eerften, dus opgegeven zyn.

Ken vyfbladige Kelk, van ruige Blaadjes, en

een vyfbladige Bloem, met Kapswyze Blaadjes,

die aan 't end orageboogen zyn en vyf Honig-

bakjes, welke zig tot een fpics Kegeltje famen-

voegen , in 't midden van de Bloem. Het Zaad-

huisje Tolrond , driekleppig, eenhokkig, veel-

zaadig.

De eenige Soort (i) > fchynt veel te gely-

ken naar het Gewas , datpEuiLLéE noemt
^.^

Brandende Ortiga van Chili, met Becrenklaaiiw- sv

Bladen, groeijende aldaar zes Voeten hoog,

en de Stengen bezet hebbende met fcherpe

Puntjes , de Bladen volkomen als die van de

eerüc Soort van Klephcul ,hier voor. TeWee-
ncn aangekweekt , maakte zy een fraay Jaar-

lyks Gewas, met dergelyke Bladen, en aartige

geele Bloemen , die de Blaadjes uitgcfpreid en

in 't midden een Pieramiede hadden van Ho-
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IV. nigbakjes of kleine Blaadjes , benevens een groot

'Afdeel. ggj^l van Meeldraadjes, ten minde vyfticn

Hoofd- voor ieder Bloemblaadje , zo dat derzclvcr gc-

STÜK, tal omtrcDC tagcig bevonden werdc. De Vrugt,

^^.^^"^y' vfclke het aldaar, in de open Lugt, tot ryp-

heid bragt, was a^s gezegd is. Hec voorgaande

Gedagt komt dit in eenige opzigtcn zeer naby,

zode Heer Jacquiin aanmerkt, docli vcr-

fchilt in anderen daar van ten hoogfte.

C I s T u s. Veldroosje.

In dit is ook de Bloem en Kelk vyfbladjg;

maar de Kelk heeft twee Blaadjes kleiner en

het Zaadhuisje is rondachtig.

De Soorten, wier gctjl meer dan veertig is,

heeft de Heer L i nn ^us, naar dat zy Stop-

peltjes hebben of niet hebben en naar 't Gewas

,

in Rangen ondcrfcheiden. Die van den Eerften,

als volkomen Heefters zynde , zonder Stoppel-

«II. D. tjes, heb ik reeds befchreeven * : zo dat thans

bi.^Ts?-'
^^^^ overigen hier volgen en deeze zyn

e?!* meeftcndeels de genen , welken de vermaarde

ToüRiNEFORT , om dat de Zaadhuisjes ^m-

hokkig waren , van 't Geflagt van C i s t ü s , dac

dezelvcn veeihokkig heeft , onder den Gcllagt-

iiaatn Helianthemun hadt afj^czonderd. Aan i^ee-

ze geef ik , on] dat de Bloemen als kleine

Roovjt si'yn, v/cthiivc men ze ook in 'tFranfch

RoJ'e Canme noemt volgens Baühinüs, den

Jiaoin van VclUroosje,
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Ongeftoppelde ]aag-Hceftcrige. ^ IV.

(14) Veldroosje, dat laag- Heejlerig is , hoofö.
gende , zonder Stoppeltje! , r,ict gepaarde Li-srvK,

niaak Bladen en Kroontjes - Bloemen.
r •^^'u

De grootte van dit Gewas , dat in Vrank ü'ckcuond.

ryk en Spanje groeit , is volgens C l us 1 us

maar een Voet. Het heeft zwartachtige Hou-

tige vStengctjes , met zekere Vettigheid bezet;

weshalve het van hem ooJer de Ladanum -gcc-

vcnde Ciftus geteld vvordr.

f15) VeldroT'sje, dat laag- Heejlerig is, op- xv,

ftygevd , zmder Stoppeltjes, met de Bla-cSd^oot,

den overhoeks , gebondeld , Draadachtig

glad, en Takkige Bloemjteeltjss.

Decze Soort, die zeer fmalie getropte Blaad-

jes en gecle Bloempjes heeft , groeit op droogc

Rotfen in de Zuidelyke deelen van Piovencc.

(16) Veldroosje, dat laag - Heejlerig is , op- xvr.

Ciftus fol. Lineuibus &c. GUETT. Stamp. 2. \\%o. Ciffus

Ledon Fol. Thymf, C. B. Pin. 467. Ledon decinjum. Ctus.

Jlijl. I. p. 81. tlisp. Jc. p. 167.

(ij) Ciftus Sufff. adlccud. exftfp- Fol. altOfnis &c. Cifl.

Suffr, procumb. Gfb- Friv. 394. T. 14. Ciftus huaiilis Mas-

*(i6) O/lus Sufff. er. raaip. fol. l.neiii'nis, Pcdunculis

Vinifloris, Caiycibus tiiphyllts. J^tant. 56$. Cilhis humiHs f.

Cha-
U. PESl^ IX. STUK.
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IV. ftaande , zonder Stoppeltjes ; de Bladen

*Tiv^^
Liniaal, de Steeltjes eenbloemig, de Kel-

HoofÓ- ken drieblaiüg.

8TUK.

Etnviyvi- Dit ïs ook ccn Hceüertjc van ccD Voethoog,

met roodachiigc Takjes, grocijeDcie in de Zui-

delykc dcc'len van Europa. Door een driebladi-

gen Kcik re hebb'^n en zestien zeer korte

Meel'iraaJj .'s , die allen vrugtbaar zyn , vcr(cliiit

het inzonderheid van de volgende Soort , welke

de helfc der Meeldraadjes zonder Knopjes

heeft.

xvTT. (17} Veldroosje , dat laag - Htejlerig is
, ieg-

Fum^L è^^de , zonder Stoppeltjes ; de Bladen over-

Hafman- hoeks ^ Liiiiadl ^ riiuw gerand; de Steel-

tjes eenbloernig hebbende.

Of die hoedanigheid van zestien Meeldraad-

jes zonder en zestien met Knopjes te hebben

,

altoos ftand houde in deeze Soort , is my dui'

fter. De fchrandere Gerard merkt de twee

aangehaaMe van Baühinus, met Meybla-

den , als Vcrfcheidenheden aan, Bladen zyn

glad , aan den rand ruuw , met zeer fyne Doorn-

tjes:

Chamar.-;fl;is Erlcx fcUo luteus & ehiior. C. D. Pin. 466.

U7) Cijius Suffr. proe, cxaipuhtus , Fol. alt. L'n. &c.
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rjcsrde Bloempjes nanuwlyks grootcr dan i^e^^^^V.^^,

Kelk. Zy f,Toeic in Vrankfyk, in Sweedcn min zw.

Switzcrland. De Heer Hall er betrektzeHooKD-

bcidcn ook tot ééne Soort.

(18) Veldroosje , dat laag - Heejlerig h ,
Isg-

gende , zónder Stoppeltjes ; met de Bladen canu>.

gepaard , Jiomp Eirond, ruig en van on-

' derm IVolligy de Bloemen bym in Kroon-

tjes.

In dc Zuidelyke deelen van Europa groeit

deeze, die van de Crysheid der Bladen, welke

anders naar de Myrtebladen gelyken , haaren

naam hcefr. Aan 'c end der Stengen komen on-

gefteclde Kroontjes voort , van Bloemen met

ruige Kelken. Men vindt 'er een Verfcheiden-

heid van , die de Blaadjes ovaal, wederzyds

met dunne Haairtjes befprengd en niet Wol-
lig van onderen heeft. De Portugeelche is het

grootrte van Gewas ; de Veroneefche heefc

Lancetvormige ftompe , driedreepige, weder-

zyds groene en de Kelk twee Borftelige Blaadjes.

(19)

(18) a/lus SufFr. procumb. exft>u!atus, Fol. oppog. obo-

Inji. 245. SCOP, Arm. z. p.
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CiflM

IV. Veldroosje, dat laag-HeeJterig is zondef

^''xfv^*
Stoppeltjes, met gepaarde Jtekelige Bladen,

Hoofd- de onderjlen Eyrond , de bovenjien Lan-
STUK. cetvormig; de Takken uitgebreid.

In Italië komt deeze , die naar de voorgaan*
laaiucn.^^

veci gel y kt , voor. Het is een Heeftcrtje>

dat de Steng raaar een Span hoc^ lieeft.

XX. (20) Veldroosje, dat laag- Heejlerig is zon'

oS?h. Stoppeltjes , met gepaarde langwerpi-

ge gejleelde Bladen , die vlak zyn en van

onderen grys.

Èy Marfcille en Verona , als ook in Switzér-

land , groeit deeze Soort , welke verandert met
Lancetvormipc Bladen , die van boven glad zyn,

en Ovaale Bladen , boven wat Haairig; doch

van onderen hebben zy altoos een digte Wol-
ligheid en zyn grysachtig wit«

xn. C^O Vcl Jroosje , dat laag - Heejierig is zon^

i^ciicn; der

(lo) a/Jus Suflfr. exffipulatus Sec. Helianth. Fol. ad Ter-?

nin congcftis S:c Hall. Ilelv. 259. Hel. ïuteum Thyraï

) Ci/lut Suffe, exftip. ptocum'>ens Sec. HoDS. ^i^/.

Mant. £45. HcUanthemutn Alpinum Fol. rilofellx mi-

fuchfii. J. B. HiJI. II.
l>.

II.
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der Stoppeltjes , leggende , met gepaarde IV.

langwerpige omgedraaide Haairige Bladen '^x^y^'

ze, die de Steng naauwlyks een half Voethoog,'"''*

fcheef en ruuw heeft , Bladen als die van Hy-
fop , wederzyds groen en getroste witte knik-

kende , doch onder 't bloeijcn opgcregte Bloe-

men.

Cq2) V eldroosjc , dat laag- Heeflerig is
, leg-

^JJ^'^

gende , zonder Stoppeltjes y met gepaarde 0(UrJi:ut,

langwerpige wederzyds gladde Bladen;
^'^^i^'^''"

Bladjleeltjes gehaaird ; de Bloemblaadjes

uitgerand.

Deeze is op onbelommerde Rotfen in Oe»

land waargenomen cn groeit ook, zo 'tfchynt,

op naakte Bergtoppen in Provence. Zy heeft

een geftreepten ruigachtigen Kelk.

C. Ongeftoppclde Kruidige,

(23) Veldroosjc ongejtoppeld
, overblyvende ; xxiii,

(ii) apus SufFrat. proc. exftJp. &c. GSR. Prov. 396.

Ciftus Heliamh. Flore paivo luteo. J. U. Hi/l, 11. p. 17. Fl,

(2 3 ; Ci/lus cxftipul. perennis , Fol. Radicalibus oratis &
GoUAN Momp. 256. GEB. Prov. jpg. Ciftus Foüo Planra-

ginis. C. B. Fi" 465. Hcliantliemum Plint, fulio percnne.

LuxB. Cent. III. p. 3j. T. 63. Tubcraria noftias & majot,

J. B. Hi/f, II. p. 12.
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IV.
Afdeel.

met Wortelbladen die Eyrondy drièribbig.

Wollig zyn ; de Stengbladen glad, Lan-

cetvormig; de bovenjien overhoeks*

Eenwy DcD bynaam heeft deeze Soorc daar van be-

komen, dat men daar dit Kruid groeit dikwils

Truffels of Aardbuilen {Tubera Terrce^ onder

den Grond vindt. Hierom noemden de Kafti-

liaanen het Terva Turmera, volgens Myconü.s,

De Groeiplaats is in Spanje , Provence cn

Italië.

3EXIV. VelJroosje , dat Kruidig is , ongefiop-

lutiaZ. peld , met gepaarde Lancetvormige drierib-

""ppeiig.
hige Bladen en ongehlikte Trosjes*

Deeze Soort heeft een bleeke Bloem, die

in het midden met een roodachtige Vlak als

een Druppel is gecekend , vsraar van de by-

naam. Het is een Jaarlyks Kruidje, groeijcn-

de niet alleen in de Zuidelyke deelen van

Vrankryk cn in Italië, maar ook in Engeland,

ja zelfs by ons op Vlieland, zo de Heer dE
Gorter aantekent. Het was in 't Bofch van

Gramont
, by Montpellier , naauwlyks een

Handpalm hoog , met witte Bloempjes , heb-

(zi.) Ci/lui IIer!).iccus exftipulatus&c. Ums.JngL 104. Ciftas

ben.
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bende paarfche of Koozckleuiige Vlakjes. De jy,"

Stcelen der Bloemtrosjcs zyn Draadachtig dun. Afdeel,

(iS) Veldroosje, dat Kruidig fx , ongeJlop-^°°^l°^-

field , met alle Bladen overlioeks Lanen- xxv.

vormig', de Steng opjtygende,
^nad^nfi,""

In Kanada was dceze door den Heer KALM^aafch.

gevonden.

D. Geüoppelde Kruidige.

(aö) Veldroosje , dat Kruidig u
, opgeregt xxvt.

e7i glad, gejloppeld; met eenzaame Bloe-
^^'^f^^^"^'^^

men , byna ongejieeld , tegenover een drie'

voudig Blad.

By Montpeüier in Languedök , als ook op

drooge dorre Hcy- Velden in Provence, grfitit

dit Kruidje , 't welk by ieder Blad drie of vier

Stoppeltjes heeft, byna van de zelfde grootte

als de Bladen, zegt de 'Heer Gouan, maar

in de Afbeelding van Lob el verfchillen zy

vry veel. Tegen het Blad over , doch een wei-

nig laager , geeft de Steng , volgens den zelf-

den , een klein Bloemftceltjc uit. De Kelk is

Fol.

Lanceolntls, Caule adscendentc.

(26) 0/?aJ Herbsceus ereftus glabet-, i

BttUS fül. Lcdi. LOB. 7c. II. p. 118. C&R.

II. DEtl. IX, STUK»
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IV. langer dan de Bloem , en heeft drie opftaan-

;

^''xiv!^'
de , twee uitgcfpreide Blaadjes , zegt de Rid-'

Hoofd- der.

XXVII. (27) Veldroosje , dat Kruidig is^ uitgehreidy

.

s^mfoiius. ruig en geftoppeld , mt getroste opgeregte

Wigbiadiè. Bloemen en Jiorizontaale f^oetjes.

Dc Afbeelding , die van dceze by Lob EL,

voorkomt, is door hem ontleend van den ver-

maarden Clusiüs, door wien deeze Soort

aan dc kanten der VVyngaarden by Salamanca

in Spanje , als ook in 't Ryk van Granada , ^

waar menze Terva del Quadrülo of Quadrilje- '

Kruid noemde, waargenomen werdt. Het groeit^

in Italië, by Verona en in Provence. G e aard
merkt aan , dat deeze Soort van de voorgaande

naauwlyks te onderfcheiden is , dan door de

Zaadhuisjes , die langer dan de Kelk zyn , ter-

wyl zy in de voorgaande flegti de langte van

den Kelk hebben : want voor 't overige komcD

5Ey beiden met opftaande af verfpreide Stenge»

tjes , met ruigachtige of gladde Blaadjes cn de

bovenden of geheel of verdeeld voor. Ook is

'c opraerkelyk , > de Afbeelding der voor-

gaande , de Bladen meer Wilgenbladachtig en

fmaller zyn.

(2%)

Uj) Ci/Ius Herbaccus patulus villofus ftlpulams 8cc. H.

Vpu ,44. Clif. zo6. K. Lu,dL 475. N. 8. vel 10. Ciftu5

Polio Salki». C. B.' Pin. 465. Ciftus annuus primus. ClVS,

HiJI. I. p. 7<». Hclianth. annuum hiimile Sec. SEG. l^er. III. p.

197. T. 6. f. s.Ciftus aonu«<Foi.Salici3.LOB. Ic.ll. p. n».
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(i?>) Veldroosje dat Kruidig is , gejioppeld , IV.

opjiaande , eenigermaate Wollig , met ge-

Jrojre eenzaame ongejleelde Bloemen , ze- Hoofd-
geti de Bladen over, stuk.

(2j>) Veldroosje ^^zt Kruidig ir , opjiaande ,

gejtoppeld , wee Liniaal- Lancetvormige -^yit>oor-

gejteelde Bladen en opgeblazen Kelken

grooter dan de Bloem, ^«fjr/ij

Deeze beide Soorten komen in Egypte voor, ^3yp"^ci»«

Volgens den Ridder, alwaar Fouskaohl
maar écne Soort van Ciftus vondt, welke hy

Ceftoppelde noemt (f). Dezelve groeide op zeer

droogc Heuvelen , omUreeks Alexandria
, by

de Zoutpannen* Het was een Heederachtig

t'eenemaal Wollig Kruidje , met leggende

Stengetjcs en getropte ovaale Blaadjes; de Bloe-

men aan Trosjes , geel , uitgebreid en üomp;

Een Verfcheidenheid daar van liadt hy in de

Woeftynen by Kairo gezien , met overhockfe

,

zelden gepaarde en minder getropte Bladen»

Mislchicn behoort deeze tot de eerftc , die

Vier fpitfe , Degenvormige , Stoppeltjes heeft,

aan

(tJ CiAus StipulatU!.

II. DXEL. 131, STVS,
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IV. aan den oirfprcng, doch de helft korter dan de

Bladen (f). De andere, door den Heer Ja c-

HooFD- Qü IN, zo hy verhaalt, uit Zaad geteeld, hadt

STUK. by ieder Blaadje maar één Stoppeltje, en ver-

vi f""^' fchildc voor 't overige grootelyks van het Cey-

lonfchc Plantje, onder den naam van Cyti-CiS"

tüs door den Heer J.Bdrmannüs afgebeeld*

E. Geüoppelde laag • Heellerige.

XXX. (30) Veldroosje laag - Heeft, gejlopp. de Bla-

s ^'^Ttus,
rondachtige Schubben bedekt heb-

In Spanje p;roeit dccze , die een Heeftertje

is met opftaande Takken van onderen vierhoe*

kig; de Bladen Lancetvormig ovaal, dikachtig,

gedeeld , gepaard of drie by elkander : zeer

kleine Stoppeltjes en ronde getropte Bloerafteel-

tjes. Volgens de Afbeelding van Barre-
j.1 E a gelykt deeze veel meer naar het zo even

gemelde Ceylonfche , dat dc onderfte Bladea

getropt, de bovenften gepaard heeft.

XXXI. (SO Veldroosje laag- Heeft, geftopp. opftaan-

ijpfti. de,
icnzydig.

(t; Danr van z^I !,« WilgMaefip Vcldioosje , dat ze ook

fchynt te hebf^an , den Spaanfchcn naam bekomen.

(30) C"'!/?*^ Suffe, Stip. Fol. ouedis Squamis otbiculatiï.

(jO Ciflui Suffr. Stip. cteftus, Fol. alternis oppofitisque

Lanccolatis fcabiis , Spicis feciuidis. Mm, i^j.
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de, met overhoekfe en gepaarde Lancetvor' IV.

mige ruuwe Bladen , de Aairen over ééae

zyde, HooFD-

In Egypte is ook de Groeiplaats van dceze, MtKo^y-

aan de gezegde Kenmerken ondcrfcheidelyk,

Zy heeft doorgaans maar tien Meeldraadjes

,

gelyk de andere , onder den naam van Egyp-

cifchc zo even voorgefteld.

(32^ Veldroosje laag Hsejl. gefiopp» leggend

;

met langwerpig Ejronde eenigermaaterejmuu

Haairige Bladen en Lanceivormige ^ioem-^""^^'^*^

tlaadjes,

In 't Graaffchap Surrey van Engeland , by

Croydon , groeit deeze Soort , die door den

Heer Dilleniüs is in Plaat gebragt.

(33) Veldroosje laag - Heejl gejiopp. met de xmir.

onderjle Bladen Cirkelrond , de hovenften^lZ'"''^'

Eyrond. K'-s-

(34) Veldroosje laag - Heefi. gejiopp, met lang- xxxiv.

werpige Bladen en effene Kelken. Strpuu/»-

(35) 'ïicndd-

(jj) Cijius Sufft. Stip. Fol. infer. otbicalatis, fup. ovatis.

(34) Cijlus SufFr. ftip. Fol. oblongis 5cc. GoUAN Monsp»

13
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IV. (35; Veldroosjc laag - Heejl, gejiopp, met Li*

^xiv!^* «fflflie gepaarde en overJioekJe Bladen; dê

Hoofd- Bloemjteeltjes ruig en kleverig.

«TUK.

XXXV. (36) Vcldroosje laag- Heeft, geftopp^ le^gen-

uno/u!^^'*' s 1^^^ ovaal - Liniaale gepaarde zeer kor-

Lymerig.
^ Tropswys" vergaardc Bladen.

Jbym^fo-
^^^^ Vcldroosje laag - Heeft, geftopp. byna

ihymbia- regtopftaande de Bladen Liniaal , vanon-

''xxxvii. ^^^^^ ^^^^ Sleuven engrys-^ de Kd-
PLe/us. keji effen.

Dceze vyf Soorten zyn , zo door haarc By»

caamen , als door de Bepaalingen, genoegzaam

ondcrfcbeidcn. Zy vallen zeer klein en groeijcn

in de Zuidelyke dcclcn van Europa , de tv/ee-

ook op de Bergen van Ooftenryk. De derde

heeft

Fol. Linear'ihus oppofiti;

incanus Ttagorigani foiio. BARR* -

hcmum Tliymi foiio it

(,6) Lijlu^ SufFf. Sfp. procumhens, R.!

'V) CiJlHs Siiffr. Svp. eiea. Fol. Linearibus

wjp. 257. Prov. 39?. Chamsciftus FoJ. Thymi

HS. C. B. Pin. 466. Ch.ima:cift. qoarlus. CLua

. ^, Ciftus Stipulis qu:.:ernis 8ct. y. Ciflus
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beeft geele, de laatje witte Bloemen
, volgens iv.

dcD Ridder. Hier onder komen aanmcrkclykc '^^^^^ï-»

Verfcheidenheden voor en tot deeze Soort heeft Hoofd.

Gerard byna alle ücrg - Cifti uiet kleine ^^uk.

witte Bloempjes t'huis gebragt.
g-^niT'

(38) Ve\droos]c laag -Heefi. geftopp. metLan- xxxviir.

cetvormig LiniaaU Bladen ^ die van onde-^^^^^lf'^'

ren Wollig zyn.
*

" Geuo»t.

Dit, in Spanje groeijende, heeft de geflalte

van Rosmai-yn : de Blaadjes zyn zeer fmal en

van onderen een weinig ruig , met Liniaale

Stoppeltjes. Het draagt zeer lange cnd-ïrosfen

van Bloemen , wier Kelken hoekig en efFea

zyn , over ééne zyde.

(39) Veldroosje laag-Hteft. leggende ; met xxxix.

Lancetvormige Stoppeltjes , en langwer-

pige , omgejlagene y een weinig Haairige Hyt^l».-

Bladen, '^'S'

Deeze Soort , die men in Duitfchland ge-

Mant. 70. Cillus Lavcndulx folio Thyrfoidcs. BAKR. Ie.

(39) Ci/lus SüSt, procumbens &c. GouAi» Monsp. iS7»

GEU. Pro-J. J9J. HALL. llt(v. jjS- KBAM. ylu/ir. ijl.

TOUUNF env. Par. 93- fi- Suec. 4^. R. Lu^db. 476. N9?
Chaiuïciftus vuli^arïs Flore lüteo. C. E. Pin. 465. LOF.s.

SOI. FlosSolis. Dou. Pempt. 193. Loi. /f. 4 j6. Hcyden ïfop

of kicynen Ciftus. DoD. Kruidb. 29$.

I4
11. DEÏL. IX. STUK,
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IV. meenlyk Heiden - Hyfop noemt , om dat zy het-

"^^xiV^^'
^^'^^ Hyfüp heeft en 'er veel op de

Hoofd- Heijen of drooge Velden groeit, is in alle Bos.

«TUK. fchen omftrecks Parys te vinden , zegt Tou R«

NE FORT. Dus kon het ook wel zyn , dat

menze in de Ooftenrykfe Nederlanden vond:

ten minde is zy omtrent de Krytbcrgen in

Engeland , en op droogej Velden in Sweeden,

niet minder gemeen dan in de Zuidelyke dee*

len van Europa. Die geheele Geflagt van

Kruiden heeft 'er by Toürnefort den

naam HeUantJiemurn van, die eigentlyk Zonne-

bloem betekent, of Zonnebloempje, gelyk de

Engelfchen het heeten , doch by de Franfchen

noemt men 't ook Hysfope des Préz , dat is

Veld -Hy fop.

De Afbeelding van DoDON>ffi:us enLoBEL
is met de zelfde Houtfnee -Plaat gedrukt als

die van de Eerfte laage Cijtus van C l u s i u s

,

vrelke Autheur daar van zegt , dat dezelve Bla-

den naar die van gemeene Helianthemum

gelykende, doch kleiner heeft (f). Hierom is

ook de Afbeelding , in 't Nederduitfche Kruid-

boek van DoDON^üs, beter, zo wel als

die van Camerarius, welke dit Kruid

vertoont met afgezonderde Stengetjes, tot bo-

ven toe bezet met gepaarde Blaadjes , die in

de Oxelen twee Stoppeltjes hebben, zynde vry

ruig en ajlen langv.'erpig ovaal , zo Hallek
zegtt

(t) CLÜS, Xur. //;V.p.;4s,A-.p,iji.
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zegt (t). De Bloemen zyn fomtyds hoog, ÏV.

fomtyds bleek of Zwavel -geel. Men heeft dit xf^.^'

Kruid voor een Wondmiddel gehouden , cn , Hoofd-

om zyne famentrekkende hoedanigheid , in Gor-

geldranken gebruikt gehad. nia!""^^'

(40) Veldroosje laag -Heeft, geftopp, met Ey- ^^l-^

ronde Bladen en Stekelige Kelken, hinul

In Spanje en Languedok groeit decze, die

door Clusius onder de Soorten van Lada-

num draagende Ciftus , als de tedere Takjes

kleverig hebbende, geteld werdt. Men vindtze,

zegt hy , overvloedig op woelte plaatfen aan de

Taag , boven Lisfabon , als ook in fommige

deelen van Spanje, daar de Ingezetenen het

Kruid Romero , dat is Rosmaryn, heeten.

C4O Veldroosje laag -Heeft. S^MP^^^ ^ ^^^^^
uitgebreid , met Lancetvormige ruige Blaad- ^ApèlV

Op

ft) Hclianthemara Fol. fubhirfutis , omnibus longe elUp-

ticis. helv. 3y«.

(40) Ci/lus SufFiUt. Stip. Fol. ovatis, Calycibm hispidis.

GoüAN Jtidnsp. 257. Ciftus Ledan Rosmariai fol. fubms

incanis. C. B. Pht. 457. Helianth. angufto Serpylli folio

,

ledon oftavum. Ccug. Hi/I. l. p. s. Pann. h. p. i6j.

(4x) ajlus Sufffiit. Stip. patulus &c. Helianth. albuoi

Germjnïcum. Taberw. Ic. io6z. Hel. Saxatile Fol. & CwU
Oblongis SfcMENTZ. Pug. 8. f. 3. Dai,. £.W. 177.

Is
IL DIKL IX, STUK,
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IV. Op de Apennynfche Bergen in Italië hadt

^^"^ M E N T z E L deeze Soort , in 't midden der

Hoofd- voori^aande Eeuw , op zyne Kruidzoekers Rei-

STUK 2e van Bononie naar Pifa , gevonden. Het be-
^^^Mwjf-

^^^^^ ^^j^ gchcclcn Top van cene Kryc-Rots,

beneden welke een Beek rederftroomde , waar

door die R'jis , kort daar na , zodanig onder-

mynd weidt , dac zy geheel inftomc ; gclyk

hem , toen hy te Bononie terug kwam , werdc

verhaald, üic hoofde van die Rots, daar een

zeer fmal Pad over heen liep, werdt de Pasfa-

gie naar een Grot met een Maria - Beeld , in de

Rots uitgehouwen , Madonna del Sasfo geheten*

Dus ziet men , met welk een Lyfsgevaar dit

Kruid door hem was ontdekt. Het is Heefter-

achtig en groeit omtrent een Voet hoog , zeer

Takkig, met witte Bloemen.

tLTT. (4a) Veldroosje laag - Heeft, geftopp. leggende ,

^tó^jf*' '"^^ Langwerpig Eyronde gryze Bladen,

PoieybU- efene Kelken en Zaagtandige Bloemblaad-

Op het Duin by 't Steedje Brcnt , aan de

Zee -Kust van Somerfet in Engeland, fchyntde

eenigfte Groeiplaats te zyn van deeze Soort,

een fierlyk Kruidje uitmaakcnde met witte

Bloc-

(4a) ajlus SafF.ur Svp. procum'icns &c. HoDS. Angl.
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Bloemen, door Dillenius, die 't zelveal- IV.

daar verzameld hadt , afgebeeld en befchree-

ven. Hoofd

(43) Veldrcosje laag* Heeft, geftopp. met over- xliii.

'hoekfe Lancetvormige vlakke efene Bladen*
f^fj*/^^'''''

Dit Plantje, ia Arabie door Hasselqc^ist

gevonden , ook een Voet hoog, met Lancet

vormige gladde Ipicfc Bladen , die in de Jong-

heid luigachtig zyn , met cnkelde Bloemlleel-

tjes cn vyfbhdige Kelken , heeft dikke knik^

kende Zaadhuisjes, Dus verfchilt hetzelve aan-

merkelykvan het Egyptifche Veldroosje jvoor^

gemeld.

CORCHORÜS.

Dit Geflagt heeft cok een vyfbladige Bloem

cn een vyfbladige afvallende Kelk ; het Zaad-

huisje vcclkleppig , in Hokjes verdeeld. Het

bevat agt uitheemfche Soorten , vvaar omtrent

veel verwarring heeft plaats gehad, thans ver-

beterd door den Ridder, als volgt,

(O Corchorus met langwerpige buikige Zaad-

I Caps. oMorgis Ventricofis, FoHorum Serra-

raceis. Sy/?. Nat.Xll. Gen. 6?;. p. 369. ^eg.

•l. Ztyh 21 3. ƒ/. Upi. 147- Gr. Or. 170. H, GUf.

47«. GOUAN McKsp.m. FABR. ƒƒ*//»/?. 250.

i, C. C. Pin. 3.7. Corchorus f. Mclochia.

lU OSEL. IZ, STUK.
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IV. huisjes ; de agterfta Tandjes der

IIuk!"' Deeze Soort zou de Melochia van A l p i

Eenvjy- zyn ; een Kruid dat in zo veel gebruik by

Egypteoaaren was , als by ons de Spinagie ,

wordende van hun op dergelykc manier gege-

ten, en wegens den Lymerigen Smaak bemind,

onder de Gercgtcn. Het Zaad was van zulk

eene verzagtende natuur, als dat van Heemft.

Hy befchr^'ft het Kruid als naar Majcr zeer ge-

lykende , doch met langer fmaller cn fpitfer

Bladen, de Bloemen klein, SafFraankleurig en

Zaadjes, naby komende aan die der Nigelle,

in zekere fcheeve Hoorntjes bcflootcn , die

geel gertreept zyn , volgens Veslingius,
door wicn aangemerkt wordt, dat de Bladen,

aan 't begin der zyden , een Hoorrsvvys' by-

hangzeltje hadden
, uitloopende in een dun

paarfch gekruld Draadje , en dat het gezegde

Kruid tot de hoogte van een Elle groeide Het

is zeer gemeen in de Moestuinen van Egypte,

alwaar het aangekweekt wordt, zo Foiis-

KAOHL verhaalt, of Jaarljks gezaaid, komen-

de ook van zelf voort op vogtige Vlakten (f).

Raüwolf vondt het, voor tweehonderd

Jaaren , in de Tuinen by Alcppo, ais ook in

de Koornvelden by de Stad Ana, aan den Eu-
phraat. Hy tekent aan , dat de Jooden de ge-

kookte Bladen met Vleefch aten; weshalve het,

(f) Fior» '~^sypl. Arob. p. CXIV.
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ZO hy oordeelde , Joodfch Moeskruid van Avi- IV.
;

CENNA geliecen werdr. ^^^vt*
Misfchien is deeze Soort afkom (lig uit Oost- hooïd-

indie; wai t, volgens den Hnogleeraar ƒ. Bür-s'''"^'

MANNiis, ZOU het de Wilde Ganja zyn oï^^'"^^

Ganja Utan van R u m p H i u s (*) , die als een p^, ^ly.

Onkruid groeit op de Ambonfe Eilanden, hoe-

wel het 'er by gebrek, of van 't geringfte Volk:,

ook wel tot Moes gebruikt wordt. De Afbeel-

ding ,
nogthars , welke die daar van geeft , is

zeer gebrckkelyk , als geHooten Bloempjes voor-

ftellende , in plaats van de Zaadhuisjes , die

by Al p I N ü s ook niet wel vertoond zyn. Lin-

HMvs noemtze Spoelvormig ,
vyf bokkig » ge-

fleufd, byna vyftandig of ftomp: misfchienom

dat aan fomvnigen de Tandjes afgebroken wa-

ren. Volgens R u M p H I u s zyn bet vyfkantige

Huisjes of Haauwtjes , een Nagel van een Vin-

ger lang, naar de Zaadhuisjes van Scfamum ge-

lykcnde, doch kleinder; aan de kanten fcherp,

van boven wat open , in vyf Spitfen verdeeld

,

eerst bruin, naderhand Aardverwig, bevattende

een Zandig ros Zaad. Dit komt volmaakt over-

een met de Takjes, welken ik van deeze Soort

uit Oostindic ontvangen heb , waar van één in

Fig, I , op Pl. LIV. is afgebeeld. In oude Bla-

den ontbreeken de Baardjes meest, volgenshem,

en dit heb ik ook hier bevonden.

(*) Ganja igreftls. RtiMPH. ^>nL V. p. mj- T. 7«' f-^.

Èurnu Index alt. Herb. ArnhmnfiU

\i. DKu.. IX. sitnt.
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(a) Corchorus met driehokkige, driekleppige ^

driekantige Zaadhuisjes , de hoeken tweS'

deelig ruuw hebbende, de Bladen langwer-

pig met de agter/te Tandjes Borftelachti^.

's. in Arabie nam Forskaohl deeze Soort,

'*wild voortkomende, waar. Dezelve had c ronde

opgeregte Stengetjes van een Voec lang , met

gefceelde langwerpig Eyronde. Bladen overhooks,

gclyk in de vcorige fcherp getand , en heb-

bende, aan de onderhoeken der bovenfte Bla-

den , ook een Draadachtig Tandje , doch aan

de ondcrrte Bladen niet* De liloeinftecltjea

kwamen meest tegenover de Bladen voort; dik-

wils met twee Bloemen , hoekige Kelken heb-

bende en Ihialle geslc Blaadjes. Do Zaadhuisjes,

als gemeld is , hadden cnkelde Tippen.

(3) Corchorus met Liniaale Spilrondachtige

,

ruuwe Zaadhuisjes; de agter/te Tandjes

Borftslachttg,

Behalve die van P l ü k e n e t , met fmalle

Bladen , heeft de Ridder hier ook t'huis gc-

bragt dat Kruid, 't welk de Heer N. L. BuR-

LiAHNüs onder den naam van Driehokkige , uit
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het Kruidboek van G a r c i n , in Afbeelding IV.

hadc gebragt, hebbende zeer blykbaar driecan-

dige Zaadhuisjes. De Sceng van 't zelve ,
EIoofo.

zegt zyn Ed. , is Heelterig , met opgereg^e

Takken cn Liniaal-langwerpige Bladen
, die,.

i^*""^^

de Tandjes egaal , doch de agterftcn wat lan-

ger hebben : de Bloemen in de Oxclen eenzaam

,

twee of drie; hebbende drie, zeer wyd gemik-

te , tweedeelige Stylen-: de Zaadhuisjes ats

drieklcppit^c Haauwtjes , over al even breed,

met drie kromme Punten door de rypwording

openbarftende. De Groeiplaats was in Indie.

(4^ Corchorus met langwerpige driehokkige iv.

Zaadhuisjes, welke driekleppig ^yn met^^^^'J^/^

zes Sleuven en zes Punten ; de Bladen ^^«eet.

Hartvormig mt de agterfte Tandjes Bor-

ftelachtig.

In de hcctfte deelen van Zuid- Amerika als

ook in de Westindiën ,
groeit deeze , die daar

van den Bynaam heeft. Door de rondachtlg-

heid der Bladen is zy voornaamelyk onder-

fcheiden. De drie Stylen zyn ook gegaiFcld en

de Tanden der Zaadhuisjes wyken ver van el-

kander.

ricana. Plus. T. f. 3- Tliuinfetta iubvillola,

BaowN. Jam. zji. T. zj, r. I,

II. DHU STVS*
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IV. (5) Corchorus met rondachtige , van boven

^x^?.^^* ^^^P^^ig^ Zaadbuisjes, de agterfts

^HooFD- Tandjes der Bladen Borjtelachtig.

STUK.

V. .

Hier zyn de Zaadhuisjes grootelyks ver-

c'Ip/Ms^^^'^^'^^^^^
de voorgaanden, vertooneode zig

Doosach als ronde geribde Doosjes , van boven plat,

Deeze Soort fchynt de Tamme Ganja te zya
van R ü M p H I u s , wier V rugten hy by Kruis-

beziën vergelykt. \ Gewas , zegt hy, fchiet

met een ftyve Steng van meer dan Mans hoog-

te,- de Bladen zyn Lancetvormig, ook fynge-
fchaard en van agtcrcn twee Draadachtige om*
geboogene Tandjes hebbende. Het heeft de
Kelküippen korter dan de Bloem, wier Blaad-

jes uirgerand zyn. Men mnakt 'cr tot Moes-
kruid veel werks van, doch het wil geftoofd
worden

, gelyk onze Porfelein , zynde, wanneer
men *t in Moes kookt, bitter. Het wordt ten

dien einde in Bcngale en China, als ook op
cenigc Eilander van Oostindie

, op Akkers
gezaaid en aangekweekt.

iL^tus.
^^'^ Corchorus met rondachtige gewoldeZaad-

(s ) Cerchorut Caps, fubrotandis depiesCs &c. Corch. Fof,

inf. Serrat. minoribus. H, Clif, 210. R. Lugdb, 478. Alcea
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In Zuid - Amerilca groeit deeze, die ook in stuk.

de Westindiën waargenomen is door den Heer AUnogy

J ACQUi N. Het was een opftaand Heeftertje

met ronde Takken en langwerpig Eyronde we-

derzyds Wollige Bladen , overhoeks ; tegeno*

ver welken gemeene Steeltjes van Bloemkroon-

tjes groeiden , hebbende de Kelken Wollig en

de Bloemblaadjes geel Dus kwam de Pimt by

de Havana voor , met Üompe , doch op Ku-

rasfau met fpitfe B'a len en op 't Eiland van St.

Marten waren de Bladen alleenlyk inwaards

zagt en wcdeiv.yds groen. De Groeiplaats was

aan de Zee -Kust, op ruuwe Steeoige plaatfen.

(7} Corcborus met langwerpige Zaadhuisjes,
^J/J;^^^

die, 20 wel a's de Steng ^ Haairig zyn; hirZ.'^"

de Bladen langwerpig en egaal getand.
StckeUge»

Dit is de Corchorus met Olmen -Bladen van

Plümier, die het geheele Loof bezet heefc

met ftvve flekclige Haairtjes. Hy vondt dezel-

ve in Zuid - Amerika.

(8) Corchorus met Liniaak Jamengedrukte ym.

u. Dtiu. IX. ST«K.;
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IV. tweekleppige Zaadhuisjes; de Bladen Lm-

javf
^' '^^^''^ormig egaal getand*

TtukI^ Dit was een Kruidje , met een Heefterachtig

Einvjy Stengetje , de Bladen glad hebbende, zonder

verlangde Tandjes , en dus , gelyk het voori-

ge, aanmerkclyk van de anderen verfchillende.

Plümirr, decze ook aldaar waarneemende-,

lieefcze Kleijie Olmhladige geheten. De Voor-

jaars - Bloefera is ongebladerd, met vier Meel-

draadjes en een vierbladigcn ; de Herfst -Bloc-

fem vyfbladig , veelmannig met een vyfbladi-

gen Kelk, zegt de Ridder.

yavsnUus. De Heer N. L. Bürmannus geeft de
]tvaanfche.^£.j^^gj^j^g

van een andere Soort van Corcho-

rus welke zyn Ed. de Javaan]che noemt,

en aanmerkt ronde ftckclige Zaadhuisjes tc heb-

ben, maar de Bloempjes, daaraan voorkomen-

de , fchynen geenszins met die van dit Geflagt

te flrooken.

japtnicui Ik vertoon hier , in Fig. a , een Japanfche

pÏ^uv!' Corchorus, die de Bladen zeer naby komende
a. heeft aan de laatfle Soort , doch ongelyk ge-

tand , hoewel 'er die Borftelige Tandjes, van

agteren , aan ontbreeken. Zy heeft, nogthans,

de twee Draadachtige Stoppeltjes aan den oir-

fprong

ft.UM. Sp. 7. h. 10 j. r. I. Corchoto affinis Chanixdryo»

folio &c. SLOAN. Jam. 50. IIl/l. 1. p. HJ- T. s*. f. i.

Coreta Fol, min. &c EROWN. Jam. i47-

{*) Ctrcb,rus Cv^i. Ikbrot. hispidis &c. Bua>ï, Fi. Iné.
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fprong der Bladüeclcn , éven als de anderen. ÏV.

Dewyl de Zaadhuisjes aan mynen Tak niet voor- ^^yf^
komen , zo kan ik daar van niet fpreeken. Al- Hoofd-

lèen merk ik aaö ,dat de Bloemen hier veel -of

Volbladig zyn , hebbende de buitcnfte Blaadjes

uitgerand , die daar aan volgen rond, de bin-

flenfrcn fpits gepunt. De Heer Thunberg
heefcze voor een Soort van dit Geflagt opge-

geven.

Onder de Twrccwyvigcn van deezc Klasfe,

voert het cerfts en het cenigftc Geflagt van

Kruiden den naam van

P O N I A. Peonie.

Het heeft een vyfbladigen Kelk en vyfBloem-

blaadjes 5 geen Stylenmaar Eyrondc ruige Vrugt-

begiczels , wier getal natuu -lykst. twee fdiynt

te zyn , en even zo veel Zaadhuisjes. Het be-

vat thans de drie volgende Soorten.

CO Peonie met langwerpige deel- Bladen,
^ ï

t)c Gemccne of Winkel - Peonie wordt hier-GcSecne,

be-

(i) PrfMiü Foliolia oblongis. Sy/t. i^as. XII. Gen. 6?S.

p. Ï70. f^fs- Xllt. p. 417. A/ijr. Jléd. Z67. H. Gif, ziz.

tfps. 149. GOIJAN Monsp. 2J». Gtsa* Prov. Z$2. HALL
Ü'l»- 3 tl. «. rxonia communis f. FoeraIn:i. C. B. Pin. 523*

Wia foetnina. LoB. Ic, 6S2. Don Pempt. 149. /S. Paonia

ïol. nigricante Iplendido
, qui Mis. C. B. Fin, in- Poco-

n. deis,, IX, jicK.
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IV. bedoeld^ die haaren naam van 't Griekfch Pai>
Afdeel „^-^ ^^^^^ ^ jn «t Engeifch Feimy , in 't

Hoofd- Franfch Pivoine. De Duitfchers noemenze ook

STUK. Koningsblomen en Pink/ter - Roozen ; de Vla-

r^r"^' mingen Mastbloemen , zegt DoDONéus. De

Spanjaarden noemenze Rofa del Munte, dat is

JBergroos. Zy groeit in de Bosfchen der Ge-

bergten van de Zuidelyke declen van Eu*

Topa,

Het Eruid is iedeïeen bekend. Van ouds

heeft men het, zeer belachelyk, 'mlFyfjes- en

Mannetjes Peonie onderfcheiden : daar deeze

Planten niet zeer veel in 't Loof verfchiHen.

Eciden hebben zy Bladen die gekwabJ zyn,

dochjdie van het eerftc of Wyfjcs- Peonie zyn

regclmaatig verdeeld in Eyrond Lancctvormi-

ge , die van het laatfte onregelmaatig in on-

' gelyke Kwabben. Voor 't overige is *t Gewas

byna eveneens , dan dat de Bladen van 't zo-

genaamde Mannetjes Peonie -Kruid donkerer

zyn. In beiden maaken de Bloemen groote

Roozen, niet ten onregte Peonie- Roozen ge-

noemd , waar van de dubbelde, paarfch van

Kleur, zeer fierlyk fcaan in de Bloemhoven;

terwyl de Enkelde , na het afvallen van de Bloem»

met haare fchoone Zaadhuisjes pronken.

In het Loof, niet alleen, verfchillen de ge-

melden. De eerfte heeft Wortels, welke uit

(»j B«ttt wordt derhalve , in 't Latyn, P*CK-:a dan P^i-.
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aan Vezels gehechte Knobbels , byna gelyk die ^

•

der Asphodillen , beftaan. De andere of Man- ^xfv!^

netjes Peonie , welke tevens de Steng hooger Hoofd-

beefc,en de Takken paarfch gekleurd, mec*'^"'''.

Vinswys verdeelde Bladen , heeft Wortels die
'^^'*"'*

van een dik Hoofd ïakkig allengs verdunnen

en niet geknobbeld zyn. Van deeze zyn de

Wortels berugt als een Middel tegen de Val-

lende Ziekte , doch op zig zelf niet genoeg-

zaam. Zy zyn een v?einig Kruiderig en famen«

trekkende. Van de Wyfjes - Peonie zyn de Bloe-

men , met de zelfde inzigteil , 't zy in Kon-

ferf, of in Syroop, zeer opgehemeld geweest;

doch het fchynt, veeleer, dat zy eene verdoo»

vende of Slaapverwekl^ende Geur hebben en

het Zaad heeft men Braakverwekkende of ook

Purgeerende bevonden (*).

(a) Peonie met een gehladerden Kelk en gladde Tr-

.

neergedrukte Zaadhuisjes. ancmaiL

gelde.

^

(*) Mhi Odor virulentas videtur , neque placet e£i>iitat

UtUeberi, zegt de Heer HALLRR: Linn^os beveftigt dena-

nlum, uit den leelyken Reuk cn kwa^daartige hoedanighe-

den , welken de peonie zo i hebben : Fasc^ Rar. Ups.p, lo.

(1) P^oKia Ca yce Foiiolo , C:

ÏCEonia Frud. quinq'.ie ghbris pater.

"..T.,.. K3
U. D»EI« IX. STUK.
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IV. Van de Winkel- Peonie verfchilt deeze, vol-

^^xiv!" g^"^ Ridder , door ongeregelde of onge-

HooFD- lyk verdeelde Bladen ; als ook doordien de
BTUK. Kelkblaadjes Lancetvormig getipt, zo lang als

v^r'"^^' of langer dan de Bloem zyn ; met gladde

Vrugtbeginzels, meest vyf in getal. De Groei-

plaats is door geheel Siberië. Volgens Gme-
LiN is hcc verfchil zeer aanmerkelyk, gelyk

blykt uit zyne hier volgende befcbryving en de

Afbeelding van dit Kruid.

„ De Wortel is zeer knobbelig en groot

,

5, met zeer dikke Takken van een Voet lang

„ in de Grond verholen , van buiten geelach-

„ tig, van binnen wit , met den Reuk der Iris

van Florence. Daar komen van vier tot zc»

„ Stengen uit voort , van twee Ellen en hcc

„ gcr , rond , eiFeq , ^cn Pink dik , in de on-

derlte helft aan de eenc zyde fchoon rood ,

„ ftevig, tot het derde deel der hoogte Blader-

„ loos, maar verder met Bladen overhoeks, op

groote tusfchenwydten , bezet ; de cndcrftco

„ gekwabd en lang gefteeld,- de bovenlten ge-

5, vingerd en byna ongefieeld , glad en glanzig.

„ De Bloemen, aan 't end, zyn fraay, of bleek
of hoog paarfch , van negen of tien Blaad-

„ jes, met een vyfbladigen Kelk, van Lancet-

„ vormige Bladen , die naar de Stengbladcn

5, gelykeo."
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(3) Peonic met Liniaale veelmaal ^'^^^^^^^'^^^'^g

deel 'Blaadjes. ^xiv,
'

Decze zeldzaame Soort groeit , volgens den stuk.

Heer G m e l i n, in de Ukrainé (*; , en over- ^i]];.^

al aan dc Don. Het Loof doctze zodanig '^^««g^-

naar dat Bloemgewas , 't welk Buphthalmum^jige/

genoemd wordt , gelyken , dat Linn^us
zig verbeeldde , hoe zy uit de Gemeene Peo-

nie , door hetzelve bevrugt , kon gefprooten

zyn. Het is zeer fyn , byna als dat van Ven-

kel , verdeeld. De Bloemen , aan 't end voor-

komende ,
gelykcn naar die der enkelde Peo-

nic -Roezen, en zyn fomtyds zeer klein, fom'

tyds zeer groot, hoog of donkerrood van Kleur,

cn daar op volgen twee of drie Zaadhuisjes,

't Gewas is anderhalf Voet hoog, vry digt met

Bladen bezet en heeft een knobbeligcn- Wortel.

Onder de Driewyvigen hebben wy de twee

volgende Geflagten.

Delpiiinium. Ridderfpooren.

Geen Kelk maar vyf Bloemblaadjes en een

tweedeelig Honigbakje, dat van agteren als raet

een

f5) PMrJa Foliolis Lfnearibus raultipartitis. LiNN- Faic. p,

9.T. 5 ZINN Gnti. 117 GMEL. 5i-é.lV.p. I85.T. 73-

'() Hahitr.t ii reraniazegt LmWiEOS, in Fais.Rar. Ups,

rukfriTryreVcfche->c komen voor Ucr.rJa, gdykbyGME-

K 4
II. DEEL. IX. STUK.
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ÏV een Spoor gehoornd is, heeft volgens denRid-

^^xfv.^ der dit Gefl^gt , wcll;s Vrugt beftaat uit drie

Hoofd- of één Zaadhuisje.
STUK.

»j Getal der Soorten van hetzelve is agt , waar

vigeT""^' van de drie ecrften één , de anderen drie Zaad-

huisjes hebben , als volgt.

Bd^'i'Tum ^'-^ Ridderfpooren met eenbladige Honigbak»

CoKj'^->d... jes ; de Steng cenigermaate verdeeld.

Den naam DelpJiinium heeft dit Kruid zekcr-

lyk van dl- figuur der Bloemen , wier Homgbatje

een Dolphyn gelykt , en Ridderfpoor wordt het

wegens de Spoorachtig uitllcekende Punt van

't '/clve geheten. De raam Covfolida Regalis

zou afkoiTiHig zyn van het geneezcn van

Wondj' s , door de Bladen op te leggen. Dac

men 'er den Eernaam van Koninglyk of Rid-

dcrlyk aan gegeven heeft , kan zien op de Let-

teren , waar mede de Bloemen praaien van de

Tuin . Ridderfpoorcn , ftraks te befchryven (*).

De Wilde Ridderfpoorcn , die men ook wel

Cal'

S>J1- Nm, XII. Gen. 6»(. p. 370.^^??. XIII. p. 41*- Mat.

Mcd. 16%. H. Cliff. 2!z. R. Lugdb.^iz. GoTJAN Monip.zsi'

CBR. Prov. 390. KRAM, Aujlr. zs^ f/. iW. 440 , 47«'

Gort. Belir. i5t. Conlolidi Rcpalis Arvenfls. C. B. 34^'

Cons. Rcgalis. Cam. Epit. sn. Fios Rcgjus fylvcftris. TOD.

Pempt. ass. Segemm Cons. Regia &c. Lob Ie. 73 <f. Halv
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Calcatrippa noemt , komen door geheel Euro- IV.

pa, als ook in onze Nederlanden , hier en daar ^''^j^^^'

op de Koornvelden voor. Zy gclykcn , in Ge H.jofd-

was , naar de gewoone enkelde Ridderfpoorcn

doch vallen veel kleiner , en hebben minder ^"Sj"'^'

Bloemen , die gcmeenlyk blaauw of paarfch-

achcig, doch ook wel wit of rood, en fo:ntyds

Violet zyn Daar op volgen enkelde Haauwtjes

of Zaïdhuisjes. Sommige Apothekers maaken

van de B;oeinen gebruik tot Violen -Syroop,

maar zulks is een kwaa^ie vervalfching , dewyl

dit Kruid verdagt is van fchadelyke tigcnfchap-

pcn.

(2) Ridderfpooren met eenhladige Honigbakjes^
^ij *.

en eene enkelde Steng* AjJ^
Tamme.

Van dc Tamme of Tuin- Ridderfpooren is de

Natuurlyke Groeiplaats onbekend en waarfchyn-

lyk zullen die , door Kweeking , uit de Wilde

voortgekomen zyn. De reden van den Bynaaoi
.

kan men uit het gezegde opraaaken. In 'cFranfch

noemt mcnzePf^ d'Alouett» of Leeuwriks Poot,

dat men in Engeland met Larksfpur navolgt

,

doch de Üuitfchers heeten ze , geiyk wy, Rid-

derfpooren,

Zy

(2) Ddptir.iam Nea. monoph. Caale fimplici. H. CHf. R.

I-ugdh. &c. &c. Cons. Regalif Hotten fis Flore majore &
minore

, fimplici & multlplici. C. B. Pin. 141. flos Rcgins.

D0D.i-„„.„z.I.0. .>^.Mo.
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IV. Zy zyn , zo wel als de Wilde , een Jaarlyks

^x"iv^^'2aay -Gewas , maar groeijen wel drie of vier

Hoofd Voeten hoog cn praaien met Ichoone 13ioem-

«TuK. Aairen van w!ue j roode , paarfche, blaauwe
^Dnfvy-

en gemengelde Kleuren , 't welk dczelvcn tot

een voornaam Sieraad der Bloemhoven maakt:

inzonderheid de Dubbelde , wier bloemen als

R(josjes zyn : want de Enkelde worden niet

geacht,

neTllnium
RidderfpooreH met eenhladige Honighak-

JcLüT'* jes i die van vooren viertandig zyn ; een'

ïappise." •
^^^^^ Zaadhuisjes en eenhkemige Takjes.

Deezc Soort , in dc Levant groeijende ,

heeft het Gewas van Riddcrfpoorcn , doch de

Bloem van Monnikskappen. Dc hoogte der

Steng is omtrent een Voet
, zynde Takkig

,

met fyn verdeelde ruigachtige Bladen. De
Bloem is, behalve het uitwendige Gefpoorde,

met een inwendig Honigbakje voorzien, vier-

tandig , de iVïeeldraadjcs omvattende , welke

zo lang als de vier Bloemblaadjes en paarfch-

achtig zyn ; bet Vrugtbeginzel enkeld. Dit

heeft men in de üpfalfche Tuin waargenomen.

f4)

(3) Dtlphlmum Nea. monoph. antice quntJudentatis , Caps.

folitaiiis, Ramulis iinifloris. Delphinium Oncntale aniiumn

Flore fingulari. TOUhkï. Cor, 30.
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(4) Ridderfpooren met eenbladige Honigbak- IV.

jes, zesbladige Bloemen en veeldeelige Bla-^^^^j^

den. Hoofd-
STUK.

In Barbaric wordt gezegd de Groeiplaats te
^^/J: .^^

zyn van deeze , die naar de Gewoone Ridder- ,.3i":L?.

fpooren veelgelykt, doch gryzer is, ^lebbeDde^J^-^"'^^'"

gemikte Takjes en blaauwe Bloemen, van bui-

ten groen. Dezelve verfchüt van de voorige

Soorten , door het getal der Zaadhuisjes, welk

drie is , en van de volgende , doordien zy hec

binnenfle Honigbakje eenbladig heeft.

Qs) Ridderfpooren met tweehladige Honigbak'
^^y.^

jes, negenbladige Ekemen , en veeldeelige „J'^""

Jlompe Bladen,
fche,''^^'""

Dceze Kleioblocmige Ridderfpooren groeijen

raruurlyk in Italië, op Sicilië, Maltha en in 'c

Beloofde Land , zo de Ridder aankeken t. De

Steng is enkeld mee Roedswyze gcdrektc Tak-

ken en Bladen als die van de gewooae Rid-

derfpooren. De Bloem is blaauw.

(6)

(4) Delphinium Neft. raonoph. CoroIHs kexapetalis. Jol.

inulcipartitjs. Delph. elatius fimpl. Fiere. Clus. WJi. II. p.

Z06. Confclida Regnlis Flore minore. C. B. Pin. i^z.

(5) Ddphimur» Nca. diphyUis &c. H. Cliff. 213. Con-

folida Rcaalis lanfoÜJ.parvo Flore. C. E. FIk. 142- Prodr.

74. T. MOHIS. IM. III. P-
S. li. T.4. r. 3. ALt.
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(6) Ridderrpooren met tweebladige Honighah

jes , die onverdeelde Lippen hebben ; de

Bloemen byna eenzaam; de Bladen /amen»

gejleld Liniaal gefmaldeeld,

C7) Ridderfpooren met tweebladige Honig-

bakjes , die de Lippen tweedeelig^ aan de

tippen gebaard hebben , met ingefneeden

Bladen en eene regtopjiaande Steng,

In Siberië is de Groeiplaats van deeze twee

Soorten , die wel twee Ellen hoog opfchiecen

,

en de woefle Velden door geheel Siberië tot

in Kamtfchatka
, ongemeen verfieren. Van

de laatlle vindt men reeds in de voorgaande

Jieaw door Bauhinus en anderen
,
gewag '

gemaakt , onder den naam van Ridderfpooren

met Blad van Monnikskappen, als welke op de

hooge Gebergten van Europa , in Switzerland

en Silezie , gevonden waren : zo dat dit Kruid

de koude Gewesten berainnc. Het verandert

nicc
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niet alleen in de Tuinen overgebragc zynde, IV»\

maar zelfs op zyne Natuurlyke Groeiplaats , ^xiv^
zodanig, dat G mul in 'er wel zes byzondere Hoofih

Afbeeldingen van aan 't licht gegeven heeft/'^^'^*

De SEcngen zyn glad of zeer ruig ; de Bladen'^"^^'"**

diep of weinig ingefneeden, grover of fyner, ja

fomtyds byna als in de gewoone Ridderfpooren

verdeeld , fomtyds hard , fomtyds zagt en de

Blocmllcelrjcs zeer lang of kort; de Bloemen

grootcr of kleiner, zonder in Soort te verfchil-

len: dewyl het Zaad van e^nc zelfde Planc alle

die Verfcheidenheden uitlevert. De Bloemen

zyn uit den blaauwen paarfch,

(8) Ridderfpooren met vierhladige Honighak-
^'^^J-.^^

jes , korter dan de Bloemblaadjes en ge-stlphï}^

palmde Bladen met Jlompe Kwabben, Luïkmid.

Dit Kruid , in de Zuidelykc deelen van Eu-

ropa, op Stecnige Gronden, groeijende , is al-

gemeen bekend onder den naam van Staphifd'

gria y welke , om dat het Loof eenigermaate

naar Wyngaardbladen gelykt , daar aan is ge*

geven. In Engeland noemt men het , deswe-

gen , Stafifaker , doch by de Franfchen Herbs

üux Pmx eo by ons Luiskruid ; om dat de

Zaaden , die zeer groot zyn, tot Poeijer ge-

. ftampc

(g) Ddfhlnlum Neajriis

Tnv. }9i. Staphif.giia. C

Staphif3gria f. VitifoHa, Pe

II. DEEL. IX. STÜK.
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IV. flampt en op het Hoofd geftrooid , dat ön-

xiv!^' gcdiert doen fterven. Tegen de Schurft en der^

Hoofd* gelyke Huidkv/aalen wordt hetzelve, met A-
STUK, gemengd en opgelegd zynde , niet ondien-
^jrrt«i;v«-^jg

geacht. Inwendig zynze zeer gevaarlyk en
van eene fchroeijende verflikkende hoedanig-

heid* Voorts heeft dit Kruid , dat een EHe
hoog groeit , met blaauwe Bloemen

, geen ge-
bruik,

In deeze Soort is de agteruitfteekende Hoorn
van 't Honigbakje , gemeenlyk de Spoor ge-
naamd , zeer kort en Homp en de Kwabben
der Bladen zyu driedeelig; doch eene Verfchci*

denhcid van 't zelve komt voor met wit gca-
derde Bladen, die in zevenen gedeeld zyn , met
ipitlc Slippen en deeze hcefc de Spoor zo lang
ais het Bloemdeeltje.

A c O N I T ü Mi Monnikskappen,

tiet bovenflc Bloemblad is in dit Geflagt
Kapswyze gewelfd , waar van het den naam
voert. Het liccft de Bloem ook vyfbladig zon-
der Kelk cn cwee gelleelde omgekromde Ho-
nigbakjes. De Vrugt beftaat uit drie Haauwtjes
in de drie eerfte, en uit vyf in de vier laatfte

Soorten»

^r<,\'m
Monnikskappen met gepalmde veeldeelige

'lyTo'th- ruige Bladen*
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In de Hoven zyn dccze Monnikskappen met IV.

geele Bloemen , die op de koude Gebergten van 'jK'*'"

Europa haare natuurlyke Groeiplaats hebben , Hoofd*

als een Bloemplant niet onbekend. Zy hebben

de Bladen overeenkoni(tig met de Gemeene
^'^^

bla-iuwe , wat de Schildvormige gedaante be-

treft , doch veel breeder en niet tot aan den

Steel toe ingefneeden, drie of vyfkwabbig en

ecnigcrmaate Haairig , met de Kwabben fpita

en Zaagswyze getand. De Bloem heeft een

lange naauwc Helm of Kap , aan den top een

weinig verbrecdende en Wollige Vleugels, het

Onderftuk Lepelachtig hol : beftaande dus uit

vyf Blaadjes. Hier door maakt dezelve natuur-

lyJi dc figuur uit van zekere Mutfen , die in

de Noordclyke Landen veel gedragen worden

van het Scheepsvolk : maar het bovenfte Blaad-

je alleen vertoont ng als een Laplandfche Schoen.

De Kleur belangeude , die is by alle Authcu-

ren bruinachtig of Oker -geel genoemd; doch

in Lapland , alwaar dit Kruid op de Geberg-

ten overvloedig groeide , was dezelve niet an-

n. DSSL. IX, Stuk,
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IV. ders dan blaauwachtig Afchgraauw , en zoda-

Apdbel.
jjjg ^5. (jezelve ook in Rusland waargenomen,

BooId- door den Heer de Gorter. Men behoeft

STUK. evenwel niet te twyfelen , of de Kleur der

^r«wj,.
|3|Q^,^ejj js geel in de Zuidelyke Landen: alzo

^ '

de Heer H aller die in Switzerland enSco-

poi.i in K- rniolie, alwaar het Kruid in hooge,

drooï^e ,
f^erg • Bosfchen gemeen is, aldus heb-

ben bevonden.

In Lapland moet dit Kruid zeer fors groeijen

,

dewyl het Bladen heeft , die zig van den top

des Bladilcels, in *t ronde, een Span uiifprei-

den: naar 't gene de Ridder aantekent, zynde

tot twee derden in Slippen verdeeld » van bo-

ven donker- , van onderen glanzig groen. Zyn

Ed. fprcekt van geene Haairigheid of ruiszte dee-

zer Bladen , en hadt gezien , dat het Vrouw-

volk dezelven in de Pot fneed en 'er Moes van

kookte, 't wclkzy zonder nadeel aten ^';elyk dit

Kruid ook van Schaeffer Rendieren Kool

genoemd werdt : terwyl nogthans geen Beeften

'er de Tanden in floegen. 't Schynt derhalve

geenszins die Geele Monnikskappen te kunnen

zyn, waar van Lob el getuigt , dat zy van

dc Jaagers voor de Vergiftigftcn gehouden en

daarom Wolfsdood geheten worden : ja dat dit

Kruid, op fommige pKiatf n groeijende, zoveel

Venyn heeft, dat de Bloemen, gekaauwd zyn-

de , de Mond en Tong fchroeijcn , verwek-

kende Duizeligheid of draaijingc in 't Hoofd.

Zou het, anders, die Vergiftigheid alleen heb-
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ben in de Zuiddyke Landen ? 't Was in 't IV;

vroege Voorjaar dat van het jonge Loof, op '^iv^
die wyze , in Lapland tot Spyze gebruik ge- Hoofd-

maakt werdt. Het wordt *er Acharas en in''''"f;

Mcdelpad Gesh geheten.

(a) Monnikskappen mt de Slippen der Bla^
^cl'itum

den Liniaal , aan 't end breeder en door 't Napdiui.

midden gejlreept.

De Gemeene Blaaüwe Monnikskappén , wier

Groeiplaats ook is in de Bergagtige Landen

van Europa, hebben het Loof veel fyncr ver-

deeld^ de Bladen, ook Schüdvormig , befcaan

liic drie Kwabben , welke tot aan den Steel toe

van eth gefCheiden zyn, en verder diep inge-

fneeden. De Bloem -Aair is v^el één of ander-

half Voet lang , famengefteld uic donkerblaau-

We Bloemen , wier Helm kort en wyd is , veel

gelykende naar de Yzeren Stormhoeden der

Oude Wapenrusting, 'c Getal der Meeldraad-

jes is, volgens den Heer H aller, veertig

en dat der Haauwtjes of Zaadhuisjes drie of

Vyf.

Van de Vergiftighcid van dit Kruid , dat

, CliJJ. F.. Lusdi.

NapcUus. C. B. 15 3. N3f

OD. Pur^. 317» Napcllus vcrus (
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IV» zynen gewoonen naam NapeUus van de Raap-

^'^iJf- achtige Wortelen heeft, is men in 't algemeen

HooFC- overtu'gd. Hierom noemen de Duitfchers het-

STÜK. zelve, niet alleen Tzenimelin ,
Kappenbloemen

^i^'**^^'en Narrenkappm , maar' ook Duivelskruid en

mifswortel of U olfsdood, ge!yk het voorige;

dat de Franfchen Tue - Loup beeten : dewyl

men daar van , even als van het Rottenkruid

voor de Rotten ,
gebruik maakt om de Wol-

ven te dooden. Ten dien einde worden de

Bladen of brokken der Wortelen in ftukken

Vleefch gedoken , dat men als Aas den Wol-

ven voorlegt. Wetferus heeft daar van de

doodelykheid in zodanig een Dier ondervonden,

de Toevallen bcfchreeven en de uitwerkingen

van 't Venyn , door 't Kreng te openen, onder»

zogt. Hy beweert daar uit, dat hetzelve van

eenen heeten , fcherpen aart zy (*). Te Ant-

werpen hadden cenige Menfchen de Wortels

gegeten , en waren daar van geftorven , 2.0

DoDON-ffius meldt (-f). Een laater Hiftorie,

van dcszelfs nadeelige uitwerkingen , komt ons

in de Sweedfche Verhandelingen voor (4-).

Daar hadt het eeten der raauwe Bladen , een

Slaapzugt , Verdooving der Zintuigen , ver-

kleuming des Lighaams en eindelyk de Dood

verwekt. Buiten tegenfpraak is het derhalve

(*) wiPï. Cc. ^f. h:/i. &c. p. tiz,

(tJDoD Pur^anu Hi/}.p. 319.

(i) ^3. Stetkhalm, Vot. I. 17J3>. p. 4S.
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een gevaarlyk Krnid. Ziehier de fraaijeWaar- tV,

neemingen van Doktor S c o p o l i , dicnaan- ^^^f^
gaande, van zyn eigen Hand (*), Hoofd»

Het groeit in hooge Bosfchen en Berg-*rüK.

), Weiden van Karniolie aan de Boeken, wor-
ƒ

'"''S^'

5, dende Sleni - Gloubuk genoemd. Voor het

affchceren van die , met 's Helhonds Bek-

j, Schuim befmette Kruid
,
wagten zig de Bee-

(ïcn : hoewel zy het droog , en onder 't Hooy

Si gemengd, zonder nadeel vreeten. De fchoo-

3, ne Bloem -Aairen verlokken de onkunjigen;

9, om zig Hoed en Klecdcren daar mede te

s, verfïercn ; 't welk hun dikwils een zwaare

,i Hoofdpyn verwekt. Datzyne Handgczwrol-

„ len waar, in welke hy de Steng van dit Kruid

„ lang gedragen hadt, vertelde weleer de op-

j, regtc en ervarene B a y e r ii s , Hoogiceraar

», te Icfpruk , reeds oud van Dagen zynde.

j, De vermaarde H al le r nogthans verklaart

„ dit algeraeene denkbeeld , uit eigen Onder-

5, vinding, ongegrond (f). Het Afkookzel der

„ Wortelen doodt de Weegluizen: het Poeijer

)> kan voor Rottekruid tegen de Muizen en

„ Rot-

(*) Flor. Camhl. p sso.

(t) Licet home fTulgi per/uaftovem vitUfimam tsje cnfiAt

Cl. HALLERi's. Dus heeft het Dcrfttor Scopou. Zeker! yk

fchuilc daar een Drukfeil van één Letter, 't Zou kunnen moe-

fte niet , Wooidelyk, by den Heer HALLER gezegj werde.

L 2
II. DeïI,, IX StüS.
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IV. „ Rotten verflrekkcn , wanneer men het onder

Afdeel. ^q^^^ mengt , en brengt alle Dieren den Dood

Hoofd- „ aan , door Ontfcceking en byoa invreeting

STUK. der Darmen. Het Tegengift is Olie of laauw
DrUwy^^ VVater,lang en overvloedig ingenomen; als

„ de fcherpheid door verzagting en verdunning

„ kragteloos maakende."

Ik heb dceze fliftorie te meer van gedagten

Heer ontleend
,

aangezien dit Kruid aldaar

wild groeit en gemeen is. Men vindt het in

Switzerland veel by de Hutten van 't Berg-

volk op de Alpen. ïn Sweeden kwam bet ,
op

fommige plaatfen , wild groeijende voOr , uit

gevallen Zaad. Geen Dieren eeten hetzelve 'er,

dan alleen het Ras der Bokken, die daar van

ftervcn : weshalve het 'er in de Bosfchen uit-

geroeid wordt. Ik fpreek hier van de gewoone

Monnikskappen, met blaauwe Bloemen, waar

mede nogthans het Vrouwvolk, in Sweeden

,

den , den rand der Schottelen met Spyze ver-

fiert. En , dat men uit hetzelve ook eene Art-

fcny zou kunnen haaien , wil ons de Weener
Geneesheer en Lyf-Arts Storck wysmaa-

ken (*).

5, Het Extrakt van de Aconitum met blaau-

„ we Bloemen Czegt zyn Ed.) wordt door

nieuwe Proeven langs hoe meer aangepree-

j, zen, en het is, inderdaad, een voortreffelyk

„ Ge-

() In Libelh it VJm Med, Pul/atUU m^r. Vind. 177»*
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„ Geneesmiddel , dat veel uitvoert in kleine IV.

„ Giftc. Het is zeer dikwils van dienst in xf;."-*

}f Venus - Kwaaien , daar audere bekwaame ^oofd-

3, Middelen te vergeefs gebruik zyn : fonityds*^"^'.

5, neemt het de Uitzettingen der Beenderen r./4,

t, weg en maakt de flyve Gewrichcen be-

„ weeglyk. Meestal heeft het verlichting toe*

j, gebragt aan het Podagra, de Jicht en zeer

„ hardnekkige Pynlykheden van dien aart. Ik

„ heb het in dcrgclyke Kwaaien ingegeven,

„ fchoon die gepaard gingen met üerke Koorts,

j, doch dan met een bekwaame veelheid Sal-

„ peter; en waargenomen, dat fomtyus de al-

„ lerhevigfte Pynen , binnen eenïge üuren tyds

,

5, geheel verdwcenen , die men in veele Da-

„ gen , door een menigte van andere Genees-

5, middelen , zelfs niet hadt kunnen verzagten,

s. Meestal volgde 'er een overvloedig Zweet

j> op. De Patiënten kunnen twee, drie, vier,

„ vyf of meer Greinen van dit Extrakt^ l?y

„ verdeclingcn , in 't Etmaal verdraagen" (*)•

f3)

C*) Dat heet inderdaad ex Toxic Sal^'. want men vindt

naamd , daar mede^rgifiigden. D.m. Purf, ns/docf.mca

weer ook, dat fommigc zcdjnjge Verg ften inwendig od.

fchadelyk zyu ; waar van het Spreekwoord Poeu.a mom ca-

rent: dat e:hter hier peene tcepaifing heeft. Oadertujfchen

kunnen 'er zo wel Infekten op mzcn en neftclen, gelyk

uen by de Ouden gemeld vindt , als op dc Wolfsmelk en andere

L 3 f'hcrp-
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IV. C3) Monnikskappen met reeldeelige Blader.
^

^^xiv^*
Slippen Liniaal op elkander leggende

Hoofd- m rappig,

In Siberië , Tartarie cn op dc Pyrencciche

Bergen, wordt dc Groeiplaats gefield v.in dce-

tur». ze Soort , wier liloemtros voor 'c bloeijcn knikt.
ryrenec-

(4) Monnikskappen met vyfwyvige Bloemen,

Anihora. de Slippen der Bladen Liniaal.
Tegengif.

Op de Gebergten der Zuidelyke deelen van

Europa groeit dcezc, die den Wortel famenge-

ftcld heeft uit twee, drie of vier, hoekige Bol-

len , aangenaam van Reuk ; de 5teng een EIIg

hcog, met zeer dun gcfneedcn DiaJen , en goe-

ie Bloemen als de Monnikskappen. Zy heeft tot

by de vyfiig Meeldraadjes, met breede SrccI'

tjes en omgeboogen Knopjes: als ook vyf twee-

kleppige luige Zaadhuisjes met veelhoekige

Zaadjes.

Dit Kruid is van ouds Antima of Aidithora.

genoemd geweest, wegens de Tegengiftigc hoe-

da-

fcherpfappige Kruiden. Zie voorts dicnaingaande het VHI.

bas. ƒ/. Ciif. 2H. Ups. Mat, Md. 170. HALL. //<:/». jig.

GïR. Pr»v. 3!»i. Lugib. 485- Acon. Salutifernm f. An-
j]ior3. C. B. Fin, 184. Anthora f. Antithora. Cam. £>if.

8J7. Lob. k. 6:7. DoD. Ptmpt. 443. Pt^rg. 3:4.
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danigheden in hetzelve ook ('oor Ges nf. rus IV.

waargenomen , cn daarom hcctcn bet dc Duit- '^xrv.^^

fchers Gifftiteil volgens C a m e r a r i u s , die 'ioom

hetzelve beter afgebeeld heeft dan Lor el en®"^"^*

DoDONCüs. Het wcxót ó:iZiYom Jconitum Sa-

lutiferum , van den ecrstgcineldcn , gctytcld.

De Smaak is bitter met eenige zoetheid. Som-

migen hebben hec naderhand, niisfchien in heC

Kruid bedroogcn , verdagt gemaakt. Zy fchree-

ven 'er een geweldige bitterheid en een gevaar-

lyke Purgecrendc kragt aan toe ; ja het zou

,

volgens 11 o F F M A N , Hoofdduizeling verwek-

ken. Het wordt niettemin door den beroemden

Geoffroy, ter veelheid van een Scrupel of

Drachme , in Kwaadaartige Koortfjn , die uit

Slym en Wormen in 'c Gedarmte ontdaan , door

Ondervinding aangcpreezen (*). Deez' erkent

ook de groote bitterheid of fchcrpte van den

Wortel , dien hy zegt in 't Dauphiné veel in

gebruik te zyn tot Wormdoading en tegen Buik-

pyn. Volgens Loeel verkogten de Mu;!iL,.o-

ters te Venetië het Gemeene Volk (f) denzel-

ven als een Tegengift. Hy komt io het Orvie-

taan van Touloufe.

() GFOFTB. Mat, M^i. Tom. II. p.

(t) Dat mn hun muUfloiUH te Wrr>?«n «, zegt LOBFX

I'. Dm., IX, STu«,
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IV. (j) Monnikskappen met vyfwyvige Bloemen,

^^xiv^
Slippen der Bladen halfdeelig, dan 't

Hoofd* end breeder,

ITüJf.

V. Deeze kleine blaauwe Monnikskappen hebben

^arlêgT hsare Groeiplaats ook op de Bergen van Italic

en Bohème.

VT. (6) Monnikskappen met byna vyfwyvige Bloe-.
Cnm-

jften; de Slippen der Bladen Wigvormig y

CJetipte. ingefneeden , /pits.

In de boven - Ooflecrykre Landen groeit dee-

ze Soort , van welke drie Verfcheidenheden

waargenomen zyn door den vermaarden Clu^
siüs. De ccre, naar de gcwoone Monniks-
kappen vetl gelykendc , op de Bergtoppen by
vSaltzburg :de anders, wel drie Ellen hooggroei-

jende , op den Neuberg en de derde op den

Judenberg, den hoogflen van geheel Stirie,zegc

hy , daar men de Spica Celtica inzamelt f*;,

Dce-

O) Plof. pfntagynis , Fol. laciniis femipartitis

fuperne Jatioribus. H. Cliff. 214. Upu 151. R. Lugih. 482.

ACOD. coErul. parvura. DoD. Ftmpt. 4ti. Dalech.' ////?.

174?. Lycoft. ccetul. parvum facie Napelli. LoB. h. 47S.

{6) A:onitum Flor. fubpenta^vnis &c. Acon. violaceum fi%
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Decze heeft een dikke ronde Steng , van twee IV.

Ellen : de Bladen zyn zeer breed en groot , zo *

'Jivf'*'

wel als de Bloemen , die in deeze Kruiden Hoo?d-

paarfchachtig Violet zyn van Kleur, hebbende _

aan den Helm een uitfteekcnde Punt of Tip
/"^^"'"''^

even als aan fommige Karpoets - Mutfen. 't Ge-

tal der Zaadhuisjes of Haauwtjes is drie , vier

of vyf. De gewoone blaauwe Monnikskappen

komen , volgens dien Autheur , op die Bergea

ook overvloedig voor , inzonderheid by de Mesf

hoopen der plaatfen , waar het Vee , in de drie

Zomer -Maanden , zyne Scaliingen heeft.

(7) Monnikskappen met hyna vyfwyvige Bloe- vii.

men, veelkwabbige Bladen , en de Helm ^'i^^^^ll'^

der Bloemen lang uitgejireku Haakjgc,

Deeze , die in Penfylvanie groeit , hadt de

Bladen drie- of vyfkwabbig, hoekig getand,

naakt ; de Bloemen blaauw , en van een byzon-

dere figuur ,
zynde de Tip van den Helm haa-

kig en zeer lang. Alle deeze Kruiden blyven over.

CiMiciFüGA. Wantsdryver.

De Heer L i N N ^ ü s maakt thans een by-

zonder Gefligt van dit Kruid, 't welk zyn Ed.

bevoorens als een Soort van Aëtasa^ met den

bynaam van PFantsdryver , hadt voorgefteld. De

(7) ylcoKhum Flor. fabpcntagynls, lol. multilobi's, CoroU
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IV. De ByzoDdere Kenmerken zyn , een vyrbh-

Afdeeu
^jjgg j^gji^ ^ bevattende vier Bekerachtige Ho-

HooFD- nigbakjes, die voor Bloemblaadjes veritrekken

STUK. en daar op volgen vier Zaadhuisjes met gcfchub-

de Zaaden.

CmiiMa eenigftc Soort hier van (i), een Siberi-

/«SI" fche flant , gclykc zeer veel naar het hier voor

»Bia4& st
bcfchreevene getroste KriftolFelskruid *. Ook

'heeft zy iets dat naar het Thalidrum zweemt;

weshalve Gmelin haar, volgens Amman,
Thaliëlroides noemde, die uitermaate ftinkt, De
vuile Reuk, welke bet wild grocijende uitgeeft,

is naauwlyks verdraaglyk : zo dat, indien het-

zelve de Weegluizen verjaagt, men billyk zeg-

gen mag, dat Stank door Stank vcrdrccven wor-

de. Ook zoude het Afkookzcl van dit Kruid

tegen de Waterzugt dienflig zyn bevonden.

Het groeit , van de Jcnifea Oostwaards , door

geheel Siberic. Het heeft de Steng fomtyds

Mans langte hoog , doch breidt zig llerk zydc-

waardsuit, met ruige, kleverige, gevinde Bla-

den : terwyl het end van de Steng zig in ver-

ichcide Takjes verdeelt , die Aairswyze met

Bloemknoppen bezet zyn. Voor 't bloeijen knik-

ken deeze Toppen , maar regten zig vervolgens

op. In de Bloem komen dikwils twintig Meel-

draad-

(I) Cimidfaga. Sy/I. Nu. l^eg. XIII. Gen. 1282. p- 420.

AfJtxi Cimicifuga. 5;>. l^i<3nt. yzi. Am. Ac*d. VIÏ. T. 6. f.

2. Gm£L. S«*. IV. p. 181. T. 70. Thaüaroiaes foctidisfi-

inum, Chïiftophonani fade. A.mm. R^th. loi.
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draadjes en vier Stylen voor; doch ^^^^ ^^^^^
f^^l^'^^^

een aanmerkelyke verandering, ten opzigt van xw^'
bet getal , zo der Bloem- en Kelkblaadjes, alsTIoor».

der Vrugtmaakende deelen, in dit Kruid plaats,

De Rang der Vyfwyvigcn, in decze Klasfej^ia.
*

bevat de drie volgende Geflagten van Kruiden,

AQ.ÜILEG IA. Akeley.

Dit heeft vyf Bloemblaadjes , zonder Kelk,

en vyf gehoornde Honigbakjes , tusfchen de

Bloemblaadjes: bellaande de Vrugt uit vyf af-

gezonderde Zaadhuisjes.

(i) Akeley met kromme Honigbakjes.
jt^Jiègia.

In Europa heeft dit Kruid zynen naam meest ccmeTni.

met den Latynfchen overeenkoraftig , waar uit

niet onwaarfchyDlyk is , dat het eerder door

Zaad overgebragt , dan dat het natuurlyk zou

zyn aan de Noordelyks deelen. Het groeit,

niettemin , in Steenachtige Bosfchen van Oost-

cnryk en Switzerland ; men vindt het wild ia

Vrankryk , als ook in onze Nederlanden ,
ja

zelfs in Sweeden. In de Tuinen is het , als

een

(O Aquiltgia NeaarHs incurvis. Syjt. nat. XW. Gen. tfg*.

p. 371- V'g* Xlir. p. 4ÏO. Aqailegia. Mat. Mtd- ay*. H.

Clif. 2IJ. R. Lugib, 48 GoüAN Mms?. iSo. Cm.Pfv.

39a. KBAM. Aujlr. lil. Aquilegia fylvftflris. ^. HortenC»
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IV. een Bloemplant, zerr gemeen, en fpeek aldaar

Afdeel.
^^^^q oneindige Verfcheidenheid van enkel-

Hoop'd- de en dubbelde, omgekeerde en gcfterndeBloe-

STUE. uien. De Kleur is gemeenlyk uit den blaauwen

^.^-^^-^^^'of pagrfchï doch ook wie of bont, groenachtig

enz, Zy 2yn zo aangenaam en vermaakelyk om

te zien , zegt M üwting , als eenige Bloem

zyn mag. Men noemtze fomtyds Klokkebloemen ,

doch gemeenlyk Akeleijen , in "t Hoogduideii

jickeley, in 't Franfch Ancholies of Ayglanü'

nes , in 't Engelfch Colombines , In Italië geeft

men 'er ook den naam van Ceïidonia maggiore y

dat is Groot Schelkruid , aan. Daar groeit eena

Verfcheidenheid in Siberië, die de Bloemen

blaauw heeft, met dc Honigbakjes witachtig

gerand.

't Gewas is iedereen bekend. Sommigen pry-

zcn de Tinftuur der Bloemen in Gorgeldranken

aan eu het Afkookzel der Wortelen tegen 'c

Scheurbuik. Van het Zaad wordt inzonderheid

als een uitdryvend Middel, in Fokjes en ander

üitflag
,
gebruik gemaakt. Het zoude

, volgens

C L 11 s I ü s , zelfs de Kraam bevorderen.

11. (2) Akeley met regte Honigbakjes , korter

^tlZaf" dan ds Ldncetvormige Blaadjts*

Flore. C. B- i

RAJ. Hifi. 7C
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In Switzcriand vondt B u r s £ r u s deeze by IV,

c'e Bladen van PfefFers cdScheuchzer bo-^^^l'^^*

ven dc Alpifche Valey , Waldnacht genaamd. Hoofd-

Dat het geene Verfcheidenheid van de gemecne®'^"^*

Akeleyen is, blykt, niet alleen uit het vcrfchil^^^'*.''^

der Honigbakjes , maar ook daar uit , dat de

Bladen veel fyner en Liniaal gefnipperd zyn

,

de Bloemblaadjes Lancetvormig en zeer lang,

't welk dc Bloem grooter en fraaijer dan in de

gcwoone maakt , fchoon blaiuw van Kleur, De
Heer H ALLER heefcze ter breedte van drie

of vier Duimen uitgebreid gezien. Maar ééne

Bloem komt op den top van de Steng, of, zo

dezelve een Tak heeft, twee. Gemeen is deeze

Soort in foramig deel van Switzerland (*).

(3) Akeley met regte Honigbakjes en de Meel- jjj,

draadjes langer dan de Bloem, cS„%,

Deeze Noord - Amerikaanfche wordt Firgi-^'-^''

nifch EyUof genoemd van Clayton, die

aanmerkt , dat de Bladen gepaard
,
gefteeld

,

Eyrond ,
glad , aan 't end Zaagtandig zyn. 'c

Gewas klimt by de Boomen op, daar de Tak-
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IV. ken Worteltjes in fchieten , gelyk de Klyf,gee-

^xiv!^' '^^"^^ witte Bloemen, welke uiteen

Hoofd- menigte kleine Trosjes beftaan. Volgens ande-
STUK. jryn Bloemen roodachtig , in 't midden

A Sk'ia
Akeley met de Steng byna makt , byna

Yi^Tofa!^ eenbloemig , Lymerig geliaaird en de Bk-
Lymcrige.

omtrent driekwabbig,

In Languedok hadt de Heer Magnol,
nu omtrent een Eeuw geleeden

, by de Stad

Meyriols , voorby den Berg Efperou , aan de
Rivier, een Soort van Akeleijen gevonden, wel-

ke door TouRNEFORT genoemd is. Ruige
met een Lymerige Bloem. Deeze groeit, volgens

den Ridder, te Montpcllier. Het is een Plantje

van anderhalve Handbreed hoog.

N I c E L L Nigelle.

De Kenmerken van dit Geflagt hebben veel

overeenkomst met die van 't voorgaande. Vyf
Bloemblaadjes zonder Kelk; vyf Honigbakjes

,

doch driedeelig binnen de Bloem , en vyf Zaad-
huisjes, maar die niet van elkander afgezonderd

zyn ; maakende te famen de Vrugt;

Hier

f4) Ajuilega Neflflriis Cnale fubnudo, fubuniflo-

10, viscofo-pilofo &c. C.OVAH MonsD. z&j. Aquüegia vis-

coft. Magn. MoKsp, 24. Uoru ^l. Aq. hitfuta Flore viscofo.

TOÜRNF. Infl. 42g.
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Hier komen vyf Soorten in voor, waar van IV.

de drie ccrilen vyfvvyvig, de twee Liatften tien»

wyvig z}n ; als Hoofd»
STUK.

(ij Nigel Ie , die de Bloemen met een Ehderig i.

Omwindzel heeft. ÏÏS?/"
Tuit>

Dit Kruid , dat in de Koornlanden der Zui-

delyke deelen van Europa groeit, komt als een

Zany- B'ommetje in Duicfchland , Engehnd,

Vrankryk- , cn by ons , in de Tuinen voor. Men
noemt het gemeenlyk Juffertjes in 't groen of

Jiloempjes in liaair, om dat de Bloemen, die

taamdyk groot en fraay zyn, inzonderheid dc

dubbelde , zig door haare bleek blaauwe Kleur

en opt ooizei fierlyk voordoen in een Haairige

groente, die dezelven omringt. Het Loof, naa-

melyk , van dit Kruid is zeer fyn verdeeld , en

daarom noemen de Engelfchen het Fennel-Flo-

wr, dat is Venkelbloera. Voorts heeft de Bloem

nog een vyfbladig Omwindzel, digt aan dezel-

ve , van uitfteekende groene Blaadjes. De Vrugt

is Bolachtig met Punten en verdeeld in vyf

Zaadhuisjes»

onsp. 260. GER. Prov. ïpo.

T. 187. f- ^. NigeUa angm-

anthium fylveftre. Matth.

DOD. Fmpt, 304. Md. fyl-
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iV. (a) Nigclle met vyf Stampers en gedoomde

Afdeel» rondachtige Zaadhuisjes ; de Bladen eeni*

Hoofd- germaate Haairig.

II' Dit Kruid, in Egypte, op Kandia en eldet"s,

slSva."* aan de Middellandfche Zee
,
groeijende , is eigent-

lyk het gene de Zaaden uitlevert, die in de Win-

kels bekend zyn onder den naam van Sem, Ni-

gellcB. Het voert, wegens de zwrartheid van dit

Zaad , den Griekfchen naam Melanthium of

Gith , en den Latynfchen Nigella^ wordende

van de Italiaanen ook Melanthio of Niè'lla , by

de Spaanfchen Neguillaof Jlipivre , by deFran-

fchen Barbe poyvrette of Nielle , by de Duit-

fchcrs Schvartz Kummel of Zwarte Koriander ge-

heten.

JrJct is brccdbladiger dan de Tuin -Nigelleen

groeit wel een Elle hoog, wordende Jaarlyksin

de Oofterfche Landen gezaaid tot aan'ï^inning

van het Zaad , dat men by ons Nardus - Zaad of

Zwarte Komyn noemt, zynde glimmend zwart,

en zo donker , dat het Spreekwoord , zo zwart

ah Gith , daar van den naam bekomen heeft.

Het is niet onaangenaam van Reuk en wat heet

of fcherp van Smaak , geevende een byzonderco

Geur aan het JBrood 9 waar in het wordt ge-

bak.

fO Nlgei:a Piflillis quinis, Capfulis muncatis fu'notundiJ

&c. Aïat. Med. 171. H. Up:. 154. GOUAM Mwsp. z6o.

BoEHM. Lipu 173. MiLL. Dia. T. 187- f. i- NigeHa FlorC

fimplid candido ; Utm Fl. minore pleno a bo. C. S. Pin.

, 1+6. Mclauihiiun fativum. Cam. Ë^t. 551.
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bakken. Het is ook tegen de Wormen , tot IV.
^

verwekkiDg der Stonden , tot wegneeming van Jm^'
vcrfcheide Ongemakken der Huid en in andere Hoofd-

Kwaalen van H I ppocR ATEs en D i osco-****^^*

Ri DES aangepreezen. 't Is zekerlyk van eene „^f/"'"^^*

verwarmende hoedanigheid en dus dienftig als

de WinddryvendeZaaden, inzonderheid de Olie,

daar uit gedeftilleerd ; doch verfch wordt het in-

wcDdig gebruik daar van, wegens de fcherpte,

niet zeer veilig geoordeeld. Veelen neemen daar

voor het Zaad van de volgende Soort,

(3) Ni geile met vyf Stampers , onverdeelde
^J*^^^

Bloemblaadjes en Tolronde Zaadhuisjes, Arvitfiu

Dus onderfcheidt zig deeze Soort, die zeer

gemeen iè in fommige deeleh van Duitfchland,

in Provence en Languedok onder 't Koom groeit

,

of aan de Wegen y gelyk de eerde , komende

ook vcor in'Swit/erland en Italië. Zy wordt g^-

Imrnde Ahker-Nigelle van Bauhinds gety-

teld, om dat de Zaadhuisjes veel Iterker ge-

hoornd zyn en langwerpiger dan in de anderen,

gekkende veel naar die der Akeleijen , als groo-

(i) Nigella Pift quinls, Pctalls intcgris , Capfulis tarbl-

natis. Nig. flore Foliis nudo, Pift. Cor. iquantibus. GOüAM

llth.^ixó. DALIE. Par. 160. BOEHNf. Lips. 174. NigellS

Arvenfis cornuta. C. B. Pi». HJ- l^^'- ^Vï^- alt.CAM- Epit.

ï5^ Mei. h'h. DOD. Pempt. 305. Mei. fylv. alt. Cap. icflc

»t Aquiiegl*. Lob. Ie. 742

M
n. Deil. IX. srm*
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IV, tendeels los van elkander en niet tot een ronden

Afdeel, Zaadbol vereenigd. Het Zaad wordt gezegd ook

Hoo^FD- welriekende te zyn en heet van Smaak. '

^'^^iv. C4) Nigeüc mes tien Stampers , zo lang als

Nigeiia de Bloem.

spaaniche. Baühinus hadt het Zaad van deeze ont-

vangen, onder den naam van Spaanfche Nigelle,

riy ncemtze Breedbladige met een enkelde groo-

te blaauwe Bloem , die in grootte der Bloemen
alle andere Soorten overtreft. Zy groeit om-
trent een Elle hoog en vcrfchilt in Loof van
de voorgaanden weinig. Het Zaad was zwart-
achtig, zonder Reuk.

(5) Nigelle met tien Stampers, langer dan de

Bloem*

Zeer fierlyk is deeze, die van Aleppo in Sy-

rië haare aflcomst heeft, door de fraaije geele

Bloemen, welke , benevens de lange Hoorntjes

in 't midden uitfteekende en als Haauwtjes ge-

fatfoencerd , haar van alle de overigen doen ver-

fchillen.

Re-

C+) ^ig^tla Plftillls dcnis Corollam fftjuantibas» Upu

354. GoüAN Monsp. 261. Nigeüa btifolia Fl. mijore fimpl.

coemleo. C. B. Fin. 145. Prodr. ji. Nigella Hispanica Fl.

amplo. Mor. Hijl. III. p. >ifi. S. ü. T. ig. f, j>.

(jj '&igtlUi YiSu denIs,Cor. loagioribas. H, Clif. Ups.K.

Lugib. GOWAN Momp. utfupta. Nig. Chalep. lutea Coxnicu-

lis longtoiibus. MóBis. f. lo.Ksj. App. B^S^ Nig. 01. flOT*

flavo, feminc alato plano. Toüktjf. Cor.
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R E A U M U R I A.
A *

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt
^^^J^*^

zyn, een zesbladige Kelk , vyf Bloemblaadjes Jstuk.

het Zaadhuisje eenhokkig ,
vyfklcppig en veel- Penugy-

zaadig.

Het heeft Zyn naam naar den beroemden Re-

AüMüR. De eenigfte Soort (1} , op de Zee-^^J^^^.^

Oevers van Egypte , S^Tie en Sicilië groeijcn wrwivL/a*.

de , is een Plant , die de Gcftalie vnn de Kali
Gcktanftc,

en tevens van den Tamarifch heeft , z.ynde

Klein Heejisrachtig Huislook met Wormachtigs

Blaadjes genoemd geweest. Zy zyn Vleezig,

fmal
, fpjts en ongefleeld , uitgebreid , befpreögd

met Daauwachtige Stippen. Dc Bloemen , aan

't end voorkomende , tusfchen de Blaadjes in-

gedooken , zyn Roosachtig als die van 't ge-

woone groote Huislook , wit van Kleur. Een

gchaaird Plaatje, aan de zydcn der Bloemblaad-

jes wederzyds gehecht , maakt het Honigbak-

je uit,

'l oc de Zeswyvigen behoort het volgende Ge-

flagt , dat den naam voert van

S T R A-

(i) Reautnuïl». Sy/7. >«. Xil. Gen. p- 372- f^'S'

Xllt. r.4ii- Sedum Siculum vcrmfculamm Fl. Saxifragar al-

hx. Bocc. Sic, T. 6. f. 7. MOHIS. Hi/f. UT. p. 4Si- «

Scd-itn minus Fruticofum. C B. Pir.. 254. KnP, veim.culatuin

Jt. p. T.37. C. B. Pin. z?9.

M >
11. DEEL IX, STUK.
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Stratiotes. Ruiterskruid.

Hoofd- Een twcebladige Bloemfleng, meteen drie-

*^«u*v»- *^^^^'S BlocmkaFjc en drie Bloemblaadjes : de
«u. w

y^^gj. zeshokkige Bezie , onder de Bloem

gcbooren , maaken daar van de byzondere Ken-

merken uit. Het bevat eene Europifche en eene

Oostindifchc Soort , als volgt.

'
T. (i) Ruiterskruid met Degenvormig driekanti-

AklT ' '"^^ f^^^ Do9Tntjes op de kant gehaair-

Euiopifch. de Bladen,

Op zuivere niet flerk ftrooménde Wateren,

der Noordelykc deelen van Europa , gelyk ia

Sweedcn , Rusland , Deenemarken , Engeland

en onze Nederlanden , komt dit Gewas voor,

dat in geflalte veel naar een Aloë - Plant gelykt,

en daarom ook Moeras -Aloè' van fommigen ge-

tyteld is of Alöides , gelyk Boerhaave het-

zelve noemt. Anderen hebben \ by het Huis-

look of de Yucca vergeleeken. De naam van

Stratiotes is 'er aan gegeven , om dat de Bladen

Degen- ofZvsraardvormig en op de kanten Icherp
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Het maakt een Plant als gezegd is , welke op «^^^

het Water dryft , doch lange , dunne Wortc.„,-a.'

len, aan 'c end Vezelig, uitgeeft, die uit den

Grond der SlooteD voedzél haaien. Uic een

Stoel van getropte Bladen , die zeer langen pun-

tig zyn , komen korter Bloemftengen , welke

zig Scheedachtig openen als Kreeft- of Krab-

ben-Schaaren, en een Bloem uitgeeveo van drie

ronde witte Blaadjes , waar tmsfchen veele gee-

le Meeldraadjes vervat zyn. De Vrugt, die zes-

hoekig is , houdt veele langwerpige , kromme ,

byna gewiekte Zaaden.

De Stuitvosfcn en Kwakzalvers , zegt Lc
BEL, doen de Wortels van dit Kruid in Fles-

fchen met Water en maakcn het Gemeen wys,

dat het W^ormen zyn , die zy de Mcnfchen af-

gedreeven hebben. Dat het een zelfde Kruid

zou zyn, als welk Dioscorides Stratiütes

Potamios genoemd heeft en waar aan hy een

verkoelende Bloedftempcnde kragt toefchryfc,

is, zo lang niet blykt dat het in de Zuidelykc

deelen van Europa groeije , gantfch onwaar-

fchynlyk.

(*) Andere afleldlngan ,
gelyk dat het voor 't Ktygsvolk

— - 1 K«Ij/-Kpl„lr »/ir»r. \\pn vindtachelyk voor. Men vindt

ast op veifchcide andeic

M 3
U. Deil. u. Stok.



i§2 Veelmanniüe Krdidsn,

IV. (2) Ruiterskruid mt Hartvormige Bladen,
Afdeel.

Hoofd- -^^n de Kiist van Malabar groeit dit Kruid

,

STUK. hetwelke de Bladen rondachtig met een punt,

5,rV/;o*.'i ' ongedoornd heeft: de Bloemfteng

^^^'^^'^J'J-
naakt, vier of vyfhoekig, eenbloemig: de Bloe-

dikh. men v^itschtig dricbladig ; waar op ronde Zaad-
hcofdjes volgen , met veele kleine Zaadjes ge-*

vuld. De Bladen leggen niet op \ Water neer,

gelyk die der Plompen ; maar verheffen zig

,

met omgekromde Punten , daar boven j terwyl

de Plant , even als die der voorgaande Soort,

op 'c V\'ater dryft of zwemt.

Onder de Veelwyvigen verfcheidc Soorten ,

die tot de Boomen en Heefters behooren , recqs

bpfchreeven hebbende , komen wy tot het Bloera-

gewas , dat den naam voert van

Behalve de uitwendige gedaante begaan liier

de byzondere Kenmerken in een getal van zes

tot negen Bloemblaadjes, zonder Kelk, en vee-
le Zaaden.

In dit Geflagt zyn niet alleen de genen , die

men gewoonlyk -^^/zmon^ra noemt, en dergely-

ken , maar ook de Pulfatillaas cn zelfs de Hepa'

ticaas begreepcD} zo dat hetzelve dus vyfen-

(2) Stratious Fol. Cordnis. Fl. Zeyl. 213. Sagittstia: af-

finis MalaJKHlenfis &c. Comm. Atai. zjj- PLUft. Aim. ii6.

Ütccl - Arabel. Hurt. Jiïal. U' p. s>S' T. /<6.
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twintig Soorten bcva

Met ecne byna gekclkte Bloem. si

(i) Anemone met driekmbbige effenrandige

Bladen* h

Men noemt dit Plantje, dat in 't Voorjaar tot''

fieraad der Bloemtuinen dient, Hepatica ofLe-

verkruid , een naam die , om deeze of gene re-

denen , ook toegepast is op verfcheide andere

Kruiden. Uit noemt men , derhalve , tot ondet-

fcheidiog , ook wel driebladip; of Aard - Lever-

kruid; dewyl 'ereen Korstgewas is, dat Steen-

Leverkruid geheten wordt, groeijende op vog-

tige plaatlen. Gemeenlyk voert het den eernaam

van Edel Leverkruid , wegens de fraaiheid der

Bloemen , of Hepatica , in x Franfch Hepatique,

in 't Engclfch Liverwort, Sommigen hebben het

Trifolium Aureum^ dat is. Gulden Klaver ^ ge-

tyteld.

Het geeft uit den Wortel veele Steeltjes , om-
trent een half Voet lang, aan 't end ftyve Bla*

den

fO Ar.imoy,t Fo!. t/iIol>i3 ïrtcgerrimij. Sy/i. Hat.X\

694- p- 3741 J^ts> Xni. p. 424. Hepatica. //. Cliff'.zt

Md. 277. R. Lugdb. 487- GouAN Monsp. afit. k

Atij^r. 154. GER. 379. Fl. Saté. ^^s- GnoN

«I. Ranunculus tridcntitus vcrauT. Toornf. Injt.

Trifolium iicpatirura flore limpiici & pieno. C. C. Pin,

M 4
II. TERU IS, STUK.
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IV. den hebbende , in drieën gedeeld , en dus naar

^^xiv^' Klaver gclykende. Op korter Steekjes»

Hoofd- tusfchen de Bladfleelen , komen de Bloemen

^ooyj. .
^ volgens H a l l e r , tot vyfentwin-

X^!!""^' tig Meeldraadjes hebben. In 't wilde groeijecde

in de Berg - Bosfchcn van ons Wereldsdeel, zyn

de Bloemen gcmeenlyk blaauw, doch fomtyds

wit en rood. Dus vindt menze enkeld, maar in

de Tuinen met dubbelde Bloemen van alle die

Kleuren, als ook paarfch of Violet. Het Zaad

zit, met Pluis omwonden , op een Kaffigen

Stoel. ToüRNEFORT hadt dit Bloemplantje

tot de Ranonkels betrokken.

Wegens ecnige famentrekkende en verwerken-

de hoedanigheid, heeft het Edel Leverkruid , als

tegen verzwakkingen van de werking der Le-

ver dienftig, den naam bekomen. Om die zelf-

de reden vindt men 't ook in Breuken , Zaadvloed

en Borstkwaalen aangepreezeo.

i ) Anemone met den Bloemfleel gekranst ,

de Bladen gevingerd veeldéelig.

(5)

lidis. Pulfatilla Folio Ancmones fecund», f. Oibrotundo. C.

B. Pin. 177. Prodr. 94- Puls. po.'yanthos violacca Anemo-

ncs fülio. BHEYN. Ctnt, 13». HELW. PuU. ^i. T. 2 , 3.
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(3) Anemone met den Bloemfleel gekranst ^ de IV.

Bladen drievoudig gevind
, Haairig plat,

^^JJ*^^^'

fpits ingefneeden. Hoof'd.

Cf) Anemone met den Bloemfleel gekranst y
iekieutig.

Bladen gevind, de Bloem regtapftaande,
BauL'yirn*

(6^ Anemone met dm Bloemfleel gekranst , de v.

Bloejnblaadjes regt , de Bladen dubbdd vomjui-

gevind* ^"^"^

^

(7^ Anemone met den Bhcmfteel gekranst , d^^'^^^^^^'

(i) Anemone Pcd. inrol. Fol. triplicato - pionads &c. J

Emtnd. 62. Puls. lutei Apii hortenfis folio. C. B. Pin

HALL. Htlv. T. 6. Pulfatill.1 lutea. Cam. Epit. ,?9j.

(6; Anemone Ped. invol. Petalii reaiSjFoI. bipinnatls. Oed.

IJl. Puls. Fol. decotnp. pinnatis. Mat. Med, zyó. Bl.

4a/lr. I ƒ 4. DAUB. 'P^r. 160. H. Clif. K. Lufdi. 4S7.

Fuh. T. s. Pulfitilla. Cam. EpU. jps. LOB. /c 181. DOD.

P,«^r.^4n.
^ _

fk
•

PI Fl
Iccompofitis pinnacis , Flora pendulo. IL Cëf. FI. Suec. R.

M 5 .
L^di,

II. DEEL. IX. STUK.



Veelmanni üE Kruiden.

IV. BloeJKbladdjes aan de tippen omgsboogen , ds
Afdeel. dubheld gevind.

6TUK.° (8) Anemcne met drie famengegroeide Steng-

vnu bladen^ welke meervoudig verdeeld zyn^ de

ji^inl^"" uiterfien veeldeelig : de Zaaden ruig ge-

Alle deeze Sóórten behooren meer of min tot

het Kruid , dat men Pulfatilla noemt of Herba

renti , wegens de geduurige bewecging , die

'cr in de Langftaartige Zaadncofdjes plaats grypt

door den Wind. In *t Franfch heet het7clve

Coquelourde, in 't Engelfch Pasque - Flover , in

't Hoogduicfch Kuchenkraut oï Kuchenfchclle ,

gelyk by ons Keuken]clielLe. Misfchicn zal die

benaaming van de Schelachtige liguiir der Bloe-

men , in eenige Soorten , afkomftig zyn. De
Groeiplaats is in verfcheide deelen van Europa ,

en de eerftc valt ook in Siberië. De Zwavel-

kieurige is in Switzerland , de volgende op 't

Gebergte Baldo , in 't Vcroneefche , waarge-

nomen. De Voorjaars KcukcDfchcHc groeit in

zeer

Tubis Caudatis. HALL. Hdv. jH. Ansmone fylv. fecunda

CL'J». Hifi. 1. p. 246. Pann. 3S3. PulfjtUla alba. L03. h.

2«2. Anemone Alpioa alba major et minor, C. B. Fin. 176.
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zeer drooge Bosfchen van Sweeden en Switzer- IV.

land : de Gemeene op dorre woefte Velden eii

Heuvelen van ons Wereldsdecl. Aan den mond Hoofd-

der Rivier Nerva en in Pommeren komt deezeSTu^*

overvloedig voort. Die daar aan volgt is op ^Jroo-^.^^^^^*

ge Velden in Duitfchland ,* de laatfte op de Al-
*

pen van Switzerlènd en op de Bergen van Stier-

mark waargenomen.

In 't algemeen zweemt de Geftal^e van dit

Kruid naar de gewoone Anemonen, enverfchik

volgens de gemelde bepaaiingen der Soorten.

Aan de Bloemfteng is een Bhdcrig Kransje , in

fommigen op de zelfde wyze verdeeld als de

Bladen, welke als die van Sellerie of Pinkfcer-

nakeleUjcn van 't Wortelkruid, meest Vinswy.

ze gefnipperd zyn. De Bloemen zyn in de cene

Soort grootet, in de andere kleiner; indcraee-

ften opgercgt, in (:ónc neerhangende; wit, geel'

achtig , geel , of ook zwartaciitig van Kleur.

De laatilc Soort heeft dezclven van binnen wit

en van buiten fomtyds paarfch , zegt C l u ^ i u s

,

die dezelve dikwils, op de Bergtoppen , zo vast

geworteld vondt in de iplceten der Steenrotfcn ,

dat hy den Wortel , die redelyk dik en Houtig

is, zonder de Stcenen af te breeken niet daar

uit kon krygen.

De Pulfatilla is by de Ouden aangemerkt ge-

weest , als in hoedanigheden de Ranonkc's ra-

by komende : doch ,
gelyk 'er onder dezelvcn

zyn van een fchcrpen en van een zagtcn aart

,

^o is ook dit Kruid verfchillendc. De Gcmtene

. Keu-
II. DEEL, IX. Stuk.
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IV. Keukecfchelle , door haare ruigte gry s , met ecne

.^x';v^'"gi'oote Bloem, die bleek Violet is , heeft, vol-

HooFD- gens de Waarceemingen van den HecTS roKCK,
tTüK. Keizerlyk Lyf - Arts te VVeeoen

, geene Scherp-
^_7^«/tuy

j^^^j^ j^g^j. volgende Soort , Pratetifis, ge*

bynaamd, meteen kleinere zwartachtige JBloem,

if 'er te meer mede begaafd. Deeze zalhetzyn,

die de Herders uitwendig gebruikten tot Genee-
zing der Vergiftige Beeten , aan het Vee toege-

bragc ; weshalve zy Bitzwurtz genoemd werdt.

Men hadtze inwendig voor een Vergift gehou-

den ; doch gedagte Heer beweert , dat het ge-

deftilleerde Water, Aftrekzei en Extrakt diar

van, niet alleen veiüge, maar ook dicnfli^^e Ge-
Bcesmiddelen zyn in hardnekkige Kwaaien (*).

yiJmim
Aoemone met delVortelbladen drievoudige

c^Z^ia, wederom gefmaldeeld , en een Bladeriz
FynbladU Qmwindzsl.
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(10) Ancmone met gevingerde Bladen en ge- IV.

wolde Zaaden. ^7ivf
*

Cu) Ancmone met Hartvormige eenigermaatestvk*

gekwahde Bladen m een zesbladigen ge-
^ ^.

kleurden KelL iioruX.
Dreedbla-

Deeze drie zyn eigendyk Tuin-Anomonen

waar van de tweede, diedeezen bynaam voert, Pa^m'aM.

in Italië en Provcnce wild groeit, de laatrte in ^^P'^^™'^'^'

Portugal aan de Taag. De eerde, of Fynbladi-

ge, is de gene , welke men in de Tuinen ge-

meenlyk als een Bloemplant nahoudt en wier

fchoonhcid de Bloemperken niet weinig oplui-

ftcrt, M u N T I N G zegt , zo iemand alle de ver-

andering van Kleur en figuur der Bloemen, daar

in voorkomende, wilde onderfcbeiden , d£ïn zou

hy zo veel byzondere Naamen noodig hebben

,

als 'er Dagen zyn in een Jaar. Jaarlyks verandert,

bovendien , de Bloem in gedaante , uit eenea

zelfden Wortel , zo M i l l e r aantekent. Op
tien Plaaten kan men de heerlykfte Verfchei-

I AKemtrj Fol. digintis, Sem. Lanatls Puls. F

H. Ciif. 22*. An. Hortenfis htifolia. C. E

).ie Hort. Latifolia tenia. CluS. Hiji. I. p

Ar.emone Fol. Cord. fubloliatis &c. Palfat

matis. n. Cli§. R. Lm

II. Deil. IX» stuk.
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IV. denheden, ten dien opzigte, in *t Werk van

^'xu!^' W E I w M A N N kcurlyk zien voorgefteld. Hoe-

HoofD- wel de Kleur meest in *c roode of in het paar-

8TüKé
f^,jje valt ^ heeft men *er ook geheel witte en

-v^ef""^'
blaauwe of Violette , geel en Oranjekleurige

en oneindige bonte, zo gemengeld als geftreept»

De Bloem vcrfchilt , bovendien, in grootte,

en in enkeld te zyn of dubbeld, gelyk men 't

noemt, dat is vol van Blaadjes, die doorgaans

in Kleur van de groote of rand - Bloembladen

verfchillen. Onder de Enkelden komen ook niet

onbevallige voor. Van Konftantinopolen en el-

ders uit de Levant, daar deeze de Velden ver-

fiert , is zy eerst in Vrankryk overgebragt en

verder in de Tuinen van Europa verfpreid.

De tweede of Breedbladige Anemone heefc

rondachtigc verdeelde Bladen ; de Bloemen zyn

Sterswyze uitgebreid , met twaalf of dertien

fmalle Blaadjes , doorgaans paarfehachtig rood ,

en daar op volgen Wollige Hoofdjes. De laat-

fte Soort, met gekwabde Bladen, die als naar

eene Handpalm gelyken , verfchilt van de ande-

ren aanmerkelyk door den gekleurden ruigen

Kelk, digt vgter de Bloem; welke zy geel heeft.

De Wortel is ookgrootelyks onderfcheiden , ge-

lykende naar dien der Tormentille. Zy heefc

Loof als de Kaasjes - Bladen ofals het Varkens-

brood volgens C L ü s I u s , door wien zy eerst

aan de Taag gevonden werdc en afgebeeld.

Van deeze zyn de Bladen , zo by aanmerkt, zeer
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heet van Smaak, de Wcrtel is walgelyk en als IV.

den Keel faraentrekkecde. xivf^*
Hoofd-

J). Met een naakte Bloem cn ongcflaarte'TUK.

Zaaden» ^.f'hsr

De volgende hebben meer of min de gedaan-

te der Anemonen , weshalve zy Anemomides

kunnen genoemd worden, als

(la) Ancraon* met een eenbloemige Steng en Jfir-

een Bladerig ftomp Kransje. SihuiZT
Sibeiilche,

De Bladen van deeze zyn rondachtig, veel-

deelig, gevingerd, aan de randen ruig : zy heeft

een Haairige naakte Sceüg ; onder de Bloem

ccn driebladig Kransje , dat gekwabd is ; een

uitgebreide Bloem 3 van zes rondachtige Goud-

geele Blaadjes. De Groeiplaats is in Siberië.

Hier behoort die Japanfche Anemone ^ mtJapoKiea.

myne Verzameling , welke de B]oeir.bIadcn^''pL.'LJ;

eenigszins hol en op de boven of binnenzyde ^'é-

aartig Takkig , van onderen of van buicen byna

evenwydig geaderd heeft , zynde van binnen

gevuld met veele Bladertjes en in 't midden de

pluizige Staarten der Zaaden hebbende. Het

Kransje om den Steel fchynt drie cf vicrbladig

te zyn. Men vindt de Afbeelding op Plaat
LV.hier nevens.

(13)

(u) Ammont Caule unifloïO, Involucto rollofo obtufo.

II. Dezu IX. SIUS,
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HOOFD-

IV. (13) Aqemone met een naakten Bloemjieel en

^^v^ rondachtige ruige Jlompe Zaaden,

De Bloem van deeze Wilde Anemonen , die

in Duitfchland als ook in Sweeden voorkomen

,

is wit, en zy bloeijen byna 'c geheele Jaar , vol-

gens J.
Bauhinüs. De Bloemflengen zyn,

volgens Clüsiüs een Handbreed of een Voet

hoog , ruig , als de Bladen , welke naar die der

Veld-RanoGl?efen gelyken. Volgens C. Bauhinus

zöu de Bloemfteng niet geheel naakt zyn , heb-

bende twee Kransblaadjes, De Bloemblaadjes

zyn byna rond.

C14) Anemor.emet zeer lange overhoelife Bloem'

Jieelcn , Rolronde Frugten en ruige jlompe

Deeze Virginifche is zonderling, doordien

zy als 't ware een Takkige Steng heeft

;

want uit derzelver bovenfte gedeelte, dat met
drievoudige Bladen gekroond is , komen zeer

hiifutij. It. Oei. uz. FL Suee. 449, 484. Kram. jiajl. I5j.

An. Scm. Seta pluniofa terminatis. FI. Clif. 214- R. A*^^*-

Prodr. 93. Ancmone fylv. primi. Clus. Hij?, j
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r«nge Blcemflce'en voott , met kleine Bloem-

pjes, groenachtig van Kleur. ^^^^^

C15) Anemone met de Steng eenbloemig^ ffcHooFD-

Blf)êm tienhladig en drievoudige gekwahde

Wortelhladen, A^emou

Naar de VirginiTche gelykt deeze > die uit
^"Ij-jg^i^jj,.

BraHl afkomftig is , zeer , doch valt kleiner , dige,

hebbende de Steng maar een half Voet hoog,

en kleine witte Bloempjes.

(ló) Anemone met een gegaffelde Steng ^ on-
.

gejleelde omvattende Bladen ; de onderftsn uic2 ^
"

drievoudig , driedeelig, ingefneeden, vaSher

Dceze , in PeofylVanie groeijende
,
gelykt naar

de volgende zeer , doch verl^jhilt in ecnigc op-

zigtcn.

C17) Anemone met een gegaffelde Steng , de

Blade?i ongejieeld , allen gepaard 3 omvat- Gegaffelde^

tende^ driedeelig^ ingefneeden.
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IV. In Kanada groeit deeze en in Siberië , zynde*

^^xiv.^
in 'c jaar 1760 , eeo lecvende Plant daar van

Hoofd- door den Heer D. de Gorter aan den Aka-
STÜK. demie-Tuin te üpfal gezonden. De Steng is

v^'ef'^' ^^^^ gaffeiswyze verdeeld , hebben-

de aan ieder Mik twee Bladen , die diep in drie-

ën gefncedcn zyn en met elkander de Stengom-

^ vatten. Dc Wortels kruipen langs den Grond

en gceven nieuwe Spruchtels uit. De Bloemen

zyn vyfbladig , wit , van onderen paarfch : de

Zaaden , in de voorgaande met een Borfteltje

voorzien , hebben hier een klein omgckrorad

Puntje.

xviiT. (lü) Aremone met drievoudige Eyronde , on-

trif»ZT verdeelde , Zaagtandige Bladen ; de Steng

^Diiebia- eeubloemig,

XIX. (19) Anemone met yyfvoudige Ovaale Zaag"
QuiK^M/o'

tandige Bladen; de Steng eenbloemig,

XX. C20) Anemone met fpitfe Zaaden , ingefnee-

BTcTmfn
Blaadjes en eenbloemige Stengetjes.

Bcnde. Dee-

Minsp. 262. Anemone trifolia Flore albo. J.
B. Hijl. UI-

412. An. tfifolia. Dod. Pempt. 436. Alabaftrites f. Dcntai

jdba. D. Brancionis. Loi- Ic. zgi.

to. /'led. fi7j, GoüAN
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Öeeze drie Soorten hebben een aanmerkelyke IV^

overeenkomst , niet alleen in de grootte en ge-^ji^^
Italte j maar ook daar in , dat de Kransblaadjes Hoofde

op lange Steelen om de Steng geplaatst zyn. Dc^^^'^*

ecrlte groeit in Vrankrykwild en wordt van Lo- ^.^^"'^ï*

BEL Mahajlrites genoemd , wegens de witheid

der Bloempjes. Sommige Kruidkenners , zegt hy ,

noemdenze Kltivtr ' Ammone* Hy hadtze in dó

Nederlanden genoeg in den Hof van den Edelen

Heer Brancion gezien. De andere, die

Loof ais Aardbezie - Bladen heeft , groeit in

Virginieen Kaoada voI|.cns Kalm. Dc hatftc^

die de Kransblaadjes ingefneeden heeft , is in

de Bosfchcn van Europa alom gemeen ea

wordt Bofch' Haanevoet geheten , in 't Hoc^-

duitfch Mertzenblumeni om dat zy vroeg in 'É

Voorjaar bloeit* Men vindtze, in onze Nedef»

landen, in de Haarlemmer Hout, in 't Haagfe

Bofch en elders , met enkelde witte Bloemen j

doch omtrent de Vorftclyke Lustplaats het Loo ^

in Gelderland , komt zy , behalve met enkeldö

witte, ook met dubbelde witte Bloemen en met

paarfchachtige Bloemen, die grooterzyn, voor;

20 de Heer D. de G o r t e r aantekent. Men
heeft 'er, uitwendig^ in de Geneeskunde, eeni-

ge kragt aan toegefchreeven*
(2I>

emciofus Ranimcuiui.
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IV. (21^ Anemone met fpitfe Zaaden , ingefnec'

^
xlv^^*

Blaadjes en menigvuldige Lancetvormi-

Hoofd- ge Bloembladen.

STUK.

XXI. Deeze Bofch - Haanevoet met blaauwc Bloe-

jtfeZZT! »
groeit op de Apennynfche Bergen en el-

^iMüaan^ ders inltaüe, als ook in Engeland.

xxtr. (22) Anemone met fpitfe Zaaden ,
ingefneeden

fet^T"*' Blaadjes , rondachtige Bloembladen en by-

^^nonkei- tweebloemige Stengen.

Deeze Geele Bofch - Haanevoet groeit in de

Haarlemmer. Hout , in 't Haagfche Bofch, als

ook in Vriesland en elders , zo in onze Neder-

landen als door geheel b:uropa ,
op lommerryke

Bofchvclden. Jichalve de Kleur der Bloemen

cmderfcheidt menze van de gcmeene Witte,

voorgemeld , door het Gewas , dat de Krans-

blaadjes ongedeeld heeft.

XXIII. CiS) AnemoTie met Kroontjes - Bloemen enplat-

fhrT'''^' achtig ovaale naakte Zaaden.

(24)
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(24.) Anemone met getropte Kroontjes - Bloe-
^^^^^^ ,

men en veeldeelige Bladen. xiv.
*

Zo lang de Zaaden van deeze laatfte , welke ^tuk.

de vermaarde To u RNEFORTi'n Armenië vondt, xxiv.

niet bekend zyn , kan men niet zeker weeten , fatkui^
zo de Ridder aanmerkt , of dezelve van de Nar

Qetuildc.

cisbloemige Berg - Ranonkel van B a u h i n u s ,

die tot de voorige Soort betrokken wordt ,

verfchille. Zy heeft, zo wel als die. riiifze Bla-

den , naar het Loof der Monnikskappen of VVolfs-

dood gelykende, en draagt fraai je witte Bloem-

trosfen
,
op Stengen van ongevaar een Voet.

De eerde, die op de Gebergten van Ooflenryk,

Switzerland en Siberië groeit, heeftze fomtyds

een Elle hoog.

(25) Anemone met Kroontjes - Bloemen , enkel- xxv.

de gekranste Stengbladen en dubbeld drie- des^

voudige Wortelbladen,
di'^f^''''"

i folio , flore magno albo. TouBNi.

umbell. Fol. Caul. fimpl. verticillatfs

,

e PLUK. Alm. 310. T. loó. f. 4. fi.

IhaUamm CauIc unlflorO &c. Gron. Viri

N 3
11. DUL. IX. STUK.]
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IV. In Virginic groeit deeze Soort , welke Wor^

'^^xiv!'" tcls als der Asphodillcn hecfc , en Biadcn als

Hoofd- de Akcleijcn, volgens Plu ken et. De Bloe-

men komen voort op lange eiikelde Steeltjes, die
^ii-^r

getropt zyn , en met een Kransje van vier zo-

danige gerteelde Bladen omringd, Kalm vondt

dcrgelyke in Kanada , met w itte Bloemen en

geelc Meeldraadjes.

A T R A G E N E.

Dit Geflagt wordt gezegd een vicrbladiGjen

Kelk en twaalf Bloemblaadjes te hebben; doch

elders merkt men aan (*) , dat het een dub-

belde Bloem heeft, van vier grcote bultende en

twaalf bicncnflc Blaadjes , zonder Kelk» De
Zaadcn.zyo met^t^artj^s voor^^jen.

Het bevat drie Soortea, een Europifehe , een

Kaapfe en een Oostindifchc, als volgt.

ï. (i) Atragene met dulbeld drievoudige Zaags-

'^MpTna'
"^y^ getande. Bladen en vier huiten - Bloem

AJpifthe. blaadjes-
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Deeze Plant, die op hethooge Gebergte van iv,

Verona, Ooftenryk en in Siberië groeit , te voo-
'^^Jj^^^^

ren met haare ruige Zaadhoofdjes , veel naar Boofd-

die der Keukenfchelle gelykende , doch thans

nader, door den kundigcn Miller, in Plaat:

gebragt , geeft Stengen van twee of drie Ellen

hoogte, zegt Baühinüs , en vertoont zig,

door haar Gewas , als een Soort van Clematis,

De Bladen , ovaalachtig getand , zitten met hun

drieën opeen gemeen Steeltje, dat zig wederom

drievoudig aan den gemecncn Bladfteel verbindt.

De Bloemen, blaauwachtig wit of paarfch van

Kleur , zitten ieder op een zeer laug, dun Steel-

tje. DeOoftenrykfc heefteen klimmende Steng

en vcrfchilt grootelyks van de Alpifche, zo de

Heer J a c q u i n aanmerkt.

(aj Atragerc met drievoudige Bladen , de Blaad- ir.

jes ingefneeden getand en vyf buiten- Bloem- clpetj^

blaadjes.
Kaapiche.

Aan de Kaap der Goede Hope is de Groei-

plaats van deeze Soort , die door den Hooglee-

raar J. BüRMANNüs zeer uitvoerig in Plaac

ge-

mtis. R. Lugdi. 437. Clcm. Alpina Geranifolia. C. B. Pi».

III. S. ;5. T. 2. f. u!t. Clematis cmciata Alpina. Pon. Baid.
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IV. gebragt is en befchreevcn. De Bloemen zyn Tccr

^^xfv^ groot, naar die der dubbelde Anemonen eenigs^

Hoofd- zins gelykende, zittende op lange ruige Stcelcn

STUK. hebben de Bloemblaadjes van buiten grootst

-Xgt!^^'
paarfchachtig , naar binnen allengs kleiner,

wit en de Meeldraadjes, in 't midden , Saffraan*

kleurig. Het Zaadhoofdje is Eyrond en ruigj

als dat der Anemonen.

iTi. (3) Atragene met tweehladige Klmuwkren.

^cyiSl" Deeze Plant, tot de Ceylonfehen behooren-

fche. de, heeft de Bladen gefteeld , gepaard, met do

Ster'en in Klaauwiercn uitloopende, gelyk van

de Latïivris: de Vin -Bladen zyn Eyrond, drie-

ribhig, kort geflceld. h^n 't end der Stengen

komt een Pluim , meest van negen Bloemen

,

wier Kelk vierbladig is , 't getal der Bloemblaad.

jes , die 'eens zo lang zyn , twaalf, met korte

Meeldraadjes en langwerpige Zaaden, die uit-

locpcn in een lange gepluimde Staart, Het is

een klimmend Planrgewc-w,

Clematis.

DitGeflagt heeft geen Kelk, maar eene vier-,

zeldziam vyfbladige Bloem draagende veete

Zaaden , die gc(*-aart of j^-liaard zyn. Het be-

vat twaalf Soorten , de negen eerflen klim.

Am. ^cad. I. 405. C!c.n..fis Zeylanica fier. obfoletc paivis,

HERM. Zeyi. 3,. BUBM. Zcyi. 66,
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niende , da drie laatften ovcrend ftaande , als iV.

volgt. ^'^'^^y*

CO Clermtis met enkelde Bladen, de Steng met^l^T'
gepaarde Klaauwieren klimmende , en een- \.

bloemige zydelingfe Bloemfieden. c^rl7(t'

Decze Soort, in de Nedei landfche Academie-wSe?
Tuinen bekend, groeit in Spanje wild , hebben-

de Bladen doorgaans enkcld, met lange Steelen

als der Peercboomcn , die gctropt voorkomen

aan de Knietjes van de Steng; doch fomtyds

ook drievoudig of drie op een Sccd , gdyk

ToüRNEFORT zulks nadcr waarnam. De
Bloemen komen , verfcheide by elkander, uic

de Oxels der Bladen voort, ieder op zyn eigen

Steeltje en veranderen in groote ruige Zaad-

hoofdjes.

(a) Clematis met famsngejlelde en verdeelde ir.

Bladen; de Blaadjes Eyrond , eerdgermaa' wymanki-

;e gekmbd en effenrandig, s=-

Den

(i) Clematis Fol. fimpücibus , Caule cirthis oppoGtis

Gen. 69Ö.V 37«. ^^f-XIlI. p. ^.6. H. CL{r. ai6 R./,»?i^.

Clem. per. fol. Pyri incifis. C 11. Pin, 300. Clematis

(i) CUmiiis Fol. compoGtis deco-npolltiscjue , Fol. ov^tis

fublobatis integerrimis. H. CIW. nj. R. 48S. Cle n.

lera. Clus. Hifi. I. p. 1^2. Cam. E^\t, 6j»6. Clem. ccetule»

ïl. pleno. C. B. Pin, joo.

N 5
U. DUU \7., STUKt
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IV. Deo bynaam voert dit Kruid, om dat het als

^xi"^*^^"
Wyngaardje klimt met zyne Rankjes, langs

Hoofd- de Stammen en Takken der Heefteren in de
STUK. Bosfchen en Haagen van Italië en Spaoje. De

J^t^^' onderfte Bladen zyn Hartvormig , de middcl-

ften drickwabbig, de bovenften gevind. Het

draagt groote Bloemen , die paarl'ch zyn of blaauw

en kruislings verdeeld , komende fomtyds dub-

bel d voor. De Bloemblaadjes , die fpoedig afval'

len , zyn aan de zyden dunner en byna driehoe-

kig. Het ftrekt tot fieraad der Bloemhoven.

"ï-
. (3) Clematis met famengefielde en verdeelde

jSfrH^."* Bladen ; fommige F'inblaadjes driededig

Driebladi. hebbende,
ge.

Naar het Loof van de Agtfte Soort, die men

in 't Franfch Viorne noemt , zouden de Bladen

gelyken van deeze Karolinifchc , welke de Bloe-

men Lederachtig geflooten , de Zaaden met ge-

pluisde of gepluimde Staarten heeft, Zy groeit

ook in Virginie.

TV. (4) Clematis met enkelde en drievoudige Bla-

GeSiiTde. ' Blaadjes effenrandig ofdriekwabbig.

Dee-

Cj) Clemith Fol comp. decompofitisqae , Foliolis quibus-

dam uifidis. GBQN. ^irg. 6z , «4- Flainmnla fcandens fl.

coüaceo clau(o. Dill. Eltb. 144. T. u». f. 144. Clcm.

piup. tepeiis Sec RAJ. Hi/'i. 1928. ScandensCaroliniana planta

iom* foUo. FET. Site. 17-

lobisre. Clematis floie ctispo. DiLU Elth. U. T. 73- f- «4-
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Deeze heeft de Bloemen zonderling omge- IV.

kruid , en fchync ook afkomftig te zyn uit Ka- ^'^i^^
rolina. Het Zaad is niet gepluimd of gepluisd, rlooFo-

ïoDiLLENius aanmerkt.

(53 Clematis met famengejlelde Bladen , de

Blaadjes inge/needen , hoekig , gekwabd^ OrientaHu

Wigvormig > de Bloemblaadjes van binnen fcïe!*"*"

ruig.

Die zelfde Authcur , deeze afbeeldende , merkt

aan, dat zy door den vermaarden Toukne-
FORT, op deszelfs Levantfchen Reistogt , is

ontdekt. De Bloempjes hangen nederwaards

,

met omgekromde Bloemblaadjes
, zynde van

onderen ruig. De Zaadhoofdjes beftaan uit ruige

Staartjes. Het Loof, dat eenigermaate naarPe-

terftlie gciykt , is Zeegroen.

(6 ) C lematis met drievoudige Bladen ; de Blaad- vr. ,

jes Hartvormig , eenigermaate gekwabd hoe-^ viTgf^l^

kig en klimmende : de Bloemen tweehuizigJ^^^^-
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IV. Clematis met drievoudige effenrandige Bh'

ïivf^* rff» ff« tweehuizige Bloemen»

STUK. Docze beiden verfchillen daar in van de an-

cSt» deren , dat fommige Planten Mannclyke, ao-

deren Vroiiw ^Iyke Bloemen hebben. De eerlte,

zige, die in Noord -Amerika voorkomt, heefteen

zeer welriekende mtte Bloefem ; de laatfte,

grocijtnde in d-j \^^estindiën, heeft vyfribbige

gladde Bladen , die drievoudig zyn; gelykende

anders naar de volgende Europ fche, zo Sloa-

HE aanmerkt , ongemeen. Op Jamiika beklimt

deeze en bedekt het Boomgewas aan de We-
gen , vervullende de Bosfchen met zyne Reuk

;

weshalve menze Traveliers jfoy of Reizigers

Vreugde noemt, gelyk in Engeland de vol-

gende.

rJJhl'
Clematis met gevinde Bladen en Hartvorm

yyfbiadigc, mige klimmende Blaadjes,

Dee.

(7) Ckmath Fol, ternuis Integerrlaüs , Flor. dio^cis,^*.

C'em. pritna f. fylv. Jarifaüa, Fol. ternis. Sloan. Jam, gf*m l. p. 199. T. .28. f. ,.

(,) Clcmaüs foI. pinn.tis. Foliolis Cordatls fcandentibus.

GOBT. Btlg. IJ 3. fïOUAN MoniJ>. l6l. GEB. Prev. 3»r«

Kram. iu/Ir. U6. hall. Heiv. 3J4. H. Cliff. zis. R.

Lugdi. 486. Clem3t.s latifoli.i integia. J. B. Hi/l.ll- p, i;5-

Clematis tertia. C.\M. Epii. 697. /J, Clem. larif.dentaM.
J.

B. Hifi. uts. vitalba. Dod. Pempt. 404. Clem. fylv. latifolia.
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Teezc ,
naamelyk , groeit aldaar , zo wel als IV.

in Gelderland cMi in Vraiikry!c,zyndein Duitfch- '^^^^^i^'

land, op fommige plaatlen, zeer gemeen. DefTooFD-

Franfchen uoerr erze yiorne ^ dc ï ^uitrchersL}!-*^"^»

nen rf Waldrehen , dat is Kofch - Ranken , en„./^^^^>*

ïbrnmiiicn by ons, geeven het Gewas den naam

van Klim , die echter met de Klyf- en Maagden-

palm te veel verwarring maakt.

'c Is esn Kruid, dat fomtyds tot eens Man»
langte en hoogcr de Boomen cn Struiken in de

Bosfchen beklimt » met zyne Ranken , veel ge-

lykendc nanr die van den VVyngaard , waar van

de Latynfche naam Vitalba , als hebbende het-

zelve kleine , witte welriekende Bloemen. De
Bladen zyn in fommig niet , in ander een wei-

nig ingefneeden of getand : men vindtze ook

fomtyds fmaller , fomtyds breeder : meest vyf

aan een Steel , van Hartvormige figuur; komen-

de deeze Verfcheidenheden anders in Gewas en

ruige Zaadhoofdjes overeen, 't Getal der Meel-

draadjes loopt tot zestig , zegt H a l l e r ; de

Zaadjes hebben lange Stylen en zyn met een

Zilverkleurig pluis gekroond.

Byzonder gelykt naar deeze Soort dat Japan- p^,. 1,7.

fche Gewas , waar van ik in Fig* a , op Plaat ^s-

LV, de Afbeelding mededeel. Men kan , uit de

figuur van het Blad en Bloemtakje, daar van

oordeelen. Het heeft een vierbladige Bloem of

Kelk, waar in ik agtendertig Meeldraadjes, gs-

lyk by a vergroot zyn voorgefteld, heb gevon-

den

IL DXZL. IX. STUK,
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IV. den , met zeer groote Meelknopjes en zes of 2e-

^^xw'^' Stylen , zittende in het Pluis dat de Zaadjes

Hoofd- kroont ais met omgekromde Stempels*

IX. (p) Clematis met de onderjle Bladen gevind!,

FUm^^"u. gefnipperd; de bovenjien enkeld effenrandig

schtocijcn Lancetvormig»

Deezc Soort komt doorgaans leggende of

kruipende voort , aan de kanten der Wegen en

Bouwlanden in Provence , als ook in Languedok

,

in foramïgedeelen van Duitfchlaüd ,en in Graauw-

bunderland. Zy beklimt de Struiken en Heefters

gelyk de anderen.

Den naam van Flammula heeft dit Kruid be-

komen, wegens de fcherpe, brandende hoeda^

riigheid , welke pbats heeft in het Sap der Bla-

den. Men noemt het Htrbe aux Gueux^ dat is

Bedelaars - Kruid : want zy misbruiken 't zelve

Godlooslyk , om zig Zweeren te maakeö in de

Huid en daar door de Menfchen tot medclydea

te verwekken. De Duitfchers noemen het , des-

wegens , Brennewurtz of Blatterzug, Evenwel

fchynthet rwyfelachtig, of deeze dan de regt-

opftaande Flammula, die volgt en gemeener is

,

(9) CUmath Foi. inftóoribusplnnatls Iicinlntis &c. GotAII

MoKsp. z'z. KKAM. Jluf.r. 1S7. HALL. Helv. 314- GER*

frov. 382. H. Cllff-. izu R. /-«,:i*.4«6. Clcmatirisf. Flam-

mula lepens. C. B. Pin. 300. Raj. llift. én. Flammuh. DoO.

Ptmpt. 404. Clematis altera urcns , Vulgi Flammula. Lob.
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danr mede bedoeld worde. De Heer Haller
fchryfc die hoedanigheid toe aan de voorgaande Tivf^'

Soort , welke door anderen onfchadelyk wordt Hoofd-

vaklaard.

(lo) Clematis met gevinde Liniaale Bladen ^ x.

en enkelde zeshoekige Stengen, Ma^mlt

Aan de Oevers van de Adriatifche Zee, by

Venetië, alsook by Montpellier in Languedok

komt , volgens den Ridder , deeze voor , die

gelyk de nuv-fcen, een ovcrblyvende Plant is

met vecle opftaande Stengen , uit kruipende Ran-

ken gefprooten. De Vinbladen zyn fmal en ftyf

dikwils by vyf paaren groeijende: anders ver

fcliilt zy weinig van de voorgaande en \

de Soort.

Cl 1J Clematis met gevinde Bladen , de Blaad'

jes Eyrond - Lancetvormig efenrandig
,
de^

Steng

(lo) Clematii Fol. pinnatis linearibos Caulibu» fimplidbas

hexagonis. Clematis maritimi lepens. C B. Pin. 300. Predr,

lï. DlU.. IX, STUK.
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IV. Steng opjiaande , de Bloemen vyf- en vier*

STUK. Dccze , die op de Heuvelen van Opper- en

veeiwy- NedcT - Ooltcurylc , als ook in de Zuidclyke

deelen van Vrankryk en elders voorkomt , ver-

fcliilc , buiten dcopltaandc Stengen, van de ge-

melde Kiui pende Flammula weinig. Zy is het,

die in *t byzonder , of zo wel als die , Flammu*

la Jovis gctyteld wordt; misfchien om dat zy

in fcherpte uitmunt. De HeerSTORC K heeft,

omtrent agt Jaaren geleeden, te Wcenen een

Vertoog uitgegeven over 't uit- en inwendig ge-

bruik van dit Kruid , en met veelc Ondervin-

dingen getragt aan te toonen, dat het fomtyds

een zeer kragtig middel zy ia zeer hardnekkige

en langduurige Hoofdpyn , in Ongemakken die

uit de Venus - Ziekte ontft^an ; in Schurft

,

Daauworm eo ander loopend Zeer of Kanker-

achtige Huidkwaaien; ja zelfs in 't üeenbcderf.

Vericheide Vrouwsperfoenen , met grootc Zwaar-

moedigheid geplaagd, waren door het Aftrekzei

tot herftelling gebragt. Een vcrzwooren Kankef

in het Borst , die door geen Dolle Kervel of

andere Middelen te verzagten was , hadt men

'er door genezen (*).

xTi. (12) Clematis met enkelde Êyrond- Lancetver-

in^ür migs Bladen en knikkende Bloemen.

<u..>edbia- By
() STOBCK ie P»tJ^:ülla. p. ,7.
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By LoiiEL is de Afbeelding gebruikt, welke IV;

Clusiüs geeft van deezc Oo«cnrykfc Clcma-

tis, die aldaar in de Velden aan den Don u groeit , Hoofd-

als ook in Hongarie en Tartarie. Zy maakt hier^'^'^^-

in de Tuinen geen onlicriyk Gewas uit , zo door ^^y^^'

haar Loof als de blaauwe Bloemen , die knik-

ken of nederhangen, hebbende in 't midden een

bolletje van geelachtig Pluis, uit de Meeldraad-

jes cn Stylen bcftaande. Daar op volgen ruige

Zaadhoofdjes , gelyk in de voorgaandcn. De
Stengen grocijen omtrent een lïllc V.o-v^ en/yn

foodachtig met brecde ftcrk geaderde , geheel

ongetande Bladen, die enkeld en tegenover elk-

ander ftaan.

Thalictrüm.

Een Bloem van vier cf vyf blaadjes, zonder

Kelk, cn Zanden die niet geftaart zyn , maakt de

byzondere Kenmerken uit van dit Grflagt , 't

welk voor 't overige door zyne byzordere Ge-

ftake, gclyk het voorgaande, zig onderfcheidt.

Het bevat veertien meest Europifche Soorten ,

ats volgt.

CO

nal?. KR^M. Auflr. 1,7. H. Üps. K. Lu^d. 4«<f.

Gov\K MoKsp, i6i. FABn. Helrn^. 1x4. Clematitis cocm-

O
n. dml. IX. STUK.
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IV. (i) Thalidtrum met een enkelde byna naakts

^^xfv*^
5«eng en enkelde endelingfe Bloemtros.

stukI" Op dc Laplandfche Alpen groeit deeze Soort

,

J:^
die zeer klein is van Gewas, hebbende de Steng

3;^4;^!""naauwlyks een Span hoog. Draadachtig dun, de
Aipifch.

gij^gjj ^
gé^\i in de anderen, zeer famengefteld

en glimmende. Zy heeft vier Bloemblaadjes ,

twaalf Meeldraadjes , en agt Stylen. De Tros

beftaat uit knikkende Bloempjes.

II. ^2) Thalictrum met een gepluimde Draadach-

Sïken'd. tige, zeer Takkige
,
gebladerde Steng,

Deezc , die zig door een Rokkigcn Reuk on-

derfcheiJt , hecfc haare Groeiplaats in Langue-

dok, als ook in 't VValIifcr- cn Switzcrland. De
Steng is ongevaar een Voet hoog , rond , in Tak-

jes verdeeld , met kleine zwartachtig groene

Blaadjes van drie Slippen en Mosachtigc Bloem-

pjes, waar op kleine kromme Haauwtjcs volgen

,

aan tropjes by elkander vergaard.

(3) Tha-

(t) ThaUSrum Caule Cmplicisfimo fubnudo&c. S^/i.Nat.
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(3) Thalidrum met vyfbladige Bloemen en

Knobbelige IVortelen. *
x^iv!**^

In Spanje en op de Pyrencefche Bergen groeit stuk.

deczc, die zig door haare knobbelige ^^'orrcls
^^J'J»

genoegzaam onderfcheidr. De Blaadjes geleken Tajfr«A«.

naar die van Klyf of Klimop, en de Bloemen zyn
•^'^'^'^'^«"g-

vry groot.

(4) ^l\h-ilict''nm met vyfbladige Bloemen enTe- iv._

zeli^3 IVorteltn. ^Kanï-'

(5) Tlialidtrum met i wcehuizige Bloemen.
_
y.

Van deeze ;beiden , in Kanada groeijende ,

heeft de ccrfte , die zig, zo wel als de voori-

gen, in de Openbaare Kruidhoven bevindt, de

Steng fomtyds wel twee Ellen hoog : de andere

verheft zig , volgens K a i. m
,
rmuwlyks een

Voet^ hebbende de Steng rcgt , met vicrbladi-

gc Bloemen cn veertig witte Meeldraadjes. De
Blaadjes knikken , 't welk deeze Soort genoeg-

(i) ThdiTtrum Flor. pcntapetalis , Radice tubéroOl. H.

Clif.K. Lugdh. 4«S. Thai. min. Afphodeli Radice. TouRNr.

Jr.fl. zju Ranunculus Th:il. folio, Asphodcli Radice. MOR.

Hifl. ir. jT. 438. s. 4. T. 28. f. IJ. Oenantlie Hedera foliis.

C. B. Pin. 1«5. MlLL. Je.T. 265. f. 2.

r*) Tha'lÜrum Florihiis pcntapetalis &c. R. Lu-Jb. 48«.

Thai. Can''derï(e.Co;<N. CaKoi. 1 85. Th^l. (American. Park.

Thtatr. 16S, Thnl. miias folio Aquliegi.r Florc alLo, Mou.

Iir. p. 32,-.

(O Tiiliflrum Flotihus dioicis.

O 3
U. DIIL, IX. STUK»
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AFnEKL
^^^^ Ridder, ondrrfcheidt. DeMatr-

XIV. nelyke en Vrouw-Iyke Bloemen, bovendien,

STÜK^"'
°^ byzonderc PJanten.

Thrffrum ThalidMim met zesdeelige Bladen en knik-

Wem'
^^^^^ Bloemen

In de Velden van Europa grneit deeze Soort,

die ook by ons in de Zaüiker- Waard voork-omt

,

volgens den Heer I). de Gortrr. Zy is daar

aan onderfcheidelyk , zegt de Ridder , dat de

Tippen dtr Bladen paarfchachtig zyn en dat de

Steng een blaauwachtigtn waafem heeft , die

twee Voeten hoog groeit , volgens den Heer

H ALLER, hebbende een losfe BI< e.n Pluim.

SiJrJJum. ( 7 ) '^^'^^ ^^^^^ driedeelige Bladen ,
de

Sibeukh'. Blaadjes byna owgf'mgen , fcJierp ings-

/meden en knikkende Lloemen,

In Siberië groeit , volgens den Heer G m E-

LI N , decze , die naar de voorgaande veel ge-

Jykt, doch de Blaadjes zesmaal zo klein heeft.
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van kleur als de Duivc - Kervel of Wynruit. De ^

W

Steng is groen cn zeer gepluimd. Zy, zo wel ^^^^l^^"

als bttGeele en Tweehuizigc, bloeit laater dan Boofd-

het Kleine tn de volgende.

(8J ThalidruTTi met driedeelige Bladen ; de Steng viir.

tweemaal hooger dan dezehen en knikkende i^^mpMT.

Bloemen '
- ^"raS*-

Volgens ('en Herr L i m n .i? u s heeft dre/e de

Geil ite van het Kleine Thaliftrum, doch blyft

de helft ianger ; trrwy] nicttennn Mori^on
aan het Virginifche een Sreng van dnv Ellen

hoogte geeft en paa-fchachtige Mecldra idjcs ,

wc'ke, volgers den Ridder» geel zyn in paarfch-

ac! tige Kelken ; de Stengen pairfchechtig zon-

der waafem, 7yndc de Groeiplaats in Kanada.

C9) Thaliftmm met Lancetvormig' Liniaale tx.

efenrandige Blaadjes,
w."^'^*'
Siaaibladif.,

In Duiifchland niet alleen , maar ook in de

Zuidelyke deelen van Vrankryk
, groeit deeze

igufl.sfimo folio. C. B. Pin

O 3
IL DttL, IX STUK.
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iV. Soort, die uitmunt door de fmalhcid van hairc

Blaadjes. De Steng één of twee FJIcn hoog:

EooFD» het Loof gelykt naar dat der Kroontjes -Kruiden

en de Steng is lang gepluimd met gede Bloem-

pjes.

Thihrum ^^^^ Thaliótrum jnct een gebladerde gcfumfdc.

fiatüm'^'*"' Steng en een veelvoudige opjlaande Fluim.
ticelbloe-

*"'^*

Decze Soort is niet alleen in dc Noordelyke,

maar ook in de middelile en Zuidelyke deelen

vgij. Europa, ja zelfs in Rusland gemeen , alwaar

zy met de voorgaande groeit. De Heer Thun-
BERG heeft dezelve ook in Japan gevonden ,

van waar ik een aanzienlyken Tak daar van be^

komen heb. In onze jNedethndtn komt zy op

vcrfchcidc plaatfcn zo in Bosfchcn als inde

Weidlanden en aan de kanten der Slooten , voor:

Weshalve menze M^'ater - Rtiit of Poelruit noemt

,

of ook wel l^eld-Ruit , naar den Latynfchen

naam Ruta pratenjis , die 'er j volgens L ob e

door de Kruidkundigen aan gegeven wordt. Hy
erkent nogthans , dat: de Bladen weinig naar die

van VVynruic gelyken. Dat de Wortel, gelyk

in andere Soorten , geel is, heeft 'er den naam

van

(lo) Toaliclrum Caale foilofo fuicnto &c. GORT. Bt-g-

liJ. ¥i. Suec. 45;. GFK. Prov. $79. C,ovm KRAM- ^<^-

H. CliJ. K. Lugih. &CC. T!;ali£i.'um raaju» SiÜqui ar.guloli
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van valfche Rhabarber aan doen gceven , of dien IV*

van reld- Rhabarber, by de Engelfchen. Men '^x"^
zegt ook dat de Wortelen , in Afkookzcl tot Hoorii|

twee Oneen gebruikt, het gebrek van Rhabar-^"^"^' 5

ber vervullen kunnen , en van veel dienst in de „//^"^^^

Geelzugt zyn. De Duitfchers noemen ze Heil-

blatt, dcwyl het opleggen der Blaadjes tot Hee- :

ling van kleine Kwetzuuren flrekt.
;

D o D o N é ü s tytelt deeze Groot Thalidrum , \

en zy is zulks weezcntlyk in vergelyking met

die Soort , welke Klein Thalid. rum heet. Zy
Ichict naamelyk fointyds tot eens Mans langte

op , volgens J. B a u h i n u s ; hoewel zulks J

meest fchynt te zien op eene Verfcheidcnhcid , ']

in Spanje groeijende , die fraaijer geele Bloemen 3

heeft , deswegen Speciofum gebynaamd door L i n-
|

KJEUs. Anderen geevcn aan de Steng twee El- |
len hoogte. Dikwils komt zy laager voor, en

daar zyn Verfcheidenheden van dit Kruid met

breeder en met fmallcr Bladeren
,
welke laatftc

hetzelve ecnigszins doen gelyken naar de voor-

gaande Soort. Hier van'verfchilt, nogthans,het

Gewoon e zeer , dat de Blaadjes
,
gelyk de gc-

dagte Japanlche , byra zo breed ais lang, een

Duim breed naamelyk , en aan *c end , gelyk dc

voorigc , doorgaans in drieën verdeeld of met

twee Infnydingen heeft, zynde de Bladen in het

geheel drie.liihbcid gevind. Ook is 't getal dv r

Mecldraadjf s veel grooccr. De Ridder telt "er

vierentwintig en van tien tot zestien Stampers

:

doch
O 4

II- Deel ix.STinc.
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IV. doch Doktor ScopOL r fchryft van zeventig

^^xfv
^'

°^8^^^ÏS Meeldraadjes toe aan deeze Soort (*)«

ItüZ°' Thaliftrum met een gebladerde
^

geheel

X j . enkelde , hoekige Steng.

"^Enkeld
^° Swceden is deeze waargenomen , die van

de voorgaande , niet alleen door de helft klei-

ner ic zyn , maar ook door knikkende Bloemen

te hebben en in eenige andere byzonderheden

,

vcrfchilde; komende dus het Kleine Thaliclrum

Bader by.

XM. C'^) Thaliftrum mt een gebladerde gpjlsufde

^
Kdder, ^^^"5 Liniaale Fleezige Bladen.

Deeze , die omürecks Pnrys en in Spanje

grocijenfle gevonden is, verfchilt voor 't overi-

ge weinig van het Gewoone geele Europifchc.

De Bladen zyn dikker en niet zo donker groen,

xiu. T^^^^^'i^rnm met hangende driehoekige regt^

foiium^''
Vrugten en eene ronde Steng. lo

Pan. i*4. Fi. iVc,
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In Swecden en Swiczcriand ftelt onze Ridder IV,

de Groeiplaats van deeze , die ook voorkomt
^^^JJ"^'

in de fchuince der Bergen in Provcnce, zo wcImoofdi

als op drooge, onvrugtbaare Heuvelen in Kar-*"^''

niolie , cn in het Veronecfche. Men ondcrfcheidt-^;^^"'"'"^'

ze van de anderen gemakkelyk , door tedere

zeer groote , Zeegroene, rond verdeelde Ula-

den , inderdaad aan die der Akeleijen gelyk , zegt

H A L L E R , Scheedjes hebbende aan den Voet

der Bladllee'en en vcrdcclini^en , de Bloemen

geenszins gcaaird of gepluimd , maar een zeer

digte Kroon uitmaakende aan den top der Sten-

gen , wit
,
geel of paarfch van Kleur. Doktor

S c O p O L I merkc aan , dat de Takken aan 't end

rond zyn , en de Meeldraadjes tot zeventig in

getal, paarfch, met geelachtig roode Mcelknop-

jcs; dc Haauwtjes gewiekt driekantig. De lang-

te der MecMraadjes cn derzdver mcrigvuldig-

hcid maakt , dat men deeze gemecniyk Pluis-

Akekijen noemt.

(14) TIalidrum met hangende driehoekige om-
^.^^^^jX^'

gedraaide yrugten ; de Steng byna twee- ccno^ium,

Deeze, volgens den Heer Demidoif in

Siberië huisveftende, gelykt nnar de voorgaan-

de ^ doch is laager van Steng en heeft allecnlyk

witte Bloemen, 't Getal der Bloemblaadjes is in

dc- .

(14) Tha'Jctrum Fruft. pcnd. tnangular. contortis , Cm\t

fubancipiti. Thai. hybiidum Stamin. coiuoitls. Am.Acad,XLl'

P. 47. O 5
II. Deel, IX. Stuk,



2l8 Veelmannige Kruiden,

IV. dezelve, gclyk in de meefte Soorten, vier, dat

^^xn^^ der Meeldraadjes zestig, gelyk inde voorgaan»

Hoofd- de , doch dat der Stamperen maar half zo groot;

STUK. caamelyk agc ; zo de Ridder aantekent.

De Bloem heeft, in dit Geflagt, een vyfbla-

digen Kelk ,
gclyk in 't volgende , maar bedaat

uit meer dan vyf Blaadjes zonder Honigbakje»

De Zaaden zyn naakt en ongeilaart, even als

inde Ranonkelen. Hetbevatvyf Soorten, meest

Suropifche , als volgt.

• (i) Adonis met vyfbladige Bloemen en Eyron-

cle Frugten,

Dcezc Soort , die de Bloemen rood of bleek-

rood , en de Bloemblaadjes langer heeft , komt

in onze Nederlandén , zo de Heer de Gor-
ter aantekent , van zelf voort onder 't Koorn.

Zyn Ed. evenwel, geeft 'er agtbladige Bloemen

aan, tcrwyl die volgens den Heer L i nn^ us

vyfbladig en in de Afbeelding van Camer a-

R I u s zcsbladig zyn. De Heer H a l l e u merkt-

ze als een Verfcheidenheid van de volgende

(O

do. CAM. (S+8. GcRT. Belg,
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(2) Adonis met agthladige Bloemen en byna xv«

Rolronde Frugten, Afdeel.

Dceze wordt als een aangenaam Bloemgewas

in de Hoven gezaaid , verfi rende dezelvcn door j,*

haare donker-roode Bloempjes, in het fynegroe^'^*'^",

ne Loof, Men noemtze Flos Adonis of Adonis- ntihkhz^

Bloem , hoewel fommigen de Bioem, volgens

O V I D I u s , uit het Bloed van Adonis, den ge-

liefden jongen van Venusgefprooten , tot de Rco-

zen, anderen tot de Anemonen t'huis brengen.

Andereu heeten dit Kruid Eranthemum , als

Bloempjes der Liefde draagendc. VVy noemea
't Bruinetjes i de Duitfchers Veldroosjes ofMar-r

grieten - Bloempjes. Sommigen hebben het , met

ToiJRNEFORT, Veld-Ranonhtl met Kamille-

Bladen , geheten. Het Loof heeft men oudtyds

aangemerkt Stcenbreckende te zyn.

Van dit Kruid zyn aanmerkelyke VVrfcheiden-

heden , niet alleen ten opzigt van dc Bloem j

die grooter of kleiner is , maar ook ten opzigt

van derzelver Kleur , die donkerer of lichter

rood , ja zelfs Saffraan kleurig en geel voorkomt.

Hall ER cndtrfc'K idt een hoogere van Ge-

was, met Citrccnklcurigc , en een laagere met

Me-

t>s.U<5. GzK.Prov.1%1- Adonis Radicc Dnnua. H. Ci:'^. 321.

R, Litgih. 488. DALIB. Par. i6z. A donis nniuia. .ioUAN

Mansp, 2Ö4- Adonis annua oeiopcia'.o.. Hall. lulv. 310,

Adonis Hort. Florc majore & rainotc acroiubenre. C. B. Pin.

179. Flos Adcnis. Lob. Ie. 2S}. Eianthcmum. Dod. Pmpt. stfo.

IX« CEKU IX, STUK.
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IV, Menieroode Bloemen , beiden in Switzcriand en

^x'JJ'^'-'Duitfchland naiuurlyk procijende; waar van de

HooFL- eerde rot de voorgaande Soort behoorcn zou.

«TUK. f)jc ^Qf- j^ieine donker - roode Bloemen, van

beiden verfchillende , komt in Provenceen Lan-

guedok , van zelf
,
op de Koornlarden voort. Dat

zy maar ééne Bloem zou draagen aan 'c end der

Steng , en ge^^ne aan dezy Takjes ,
gelyk LiN-

is.'Eüs fchynt te willen (*^, heb ik in dit Bloem-

gewas niet waargenomen. Het tegendeel is ook

uit de Afbeelding vanLoRELenDoDON/Eus,
die zeer goed zyn , blykbaar. G a r i n e l l vondt

die met groote roode Blot-men , in Provence

eenmaal bloeijt n Ic, en beeldtze af (f)»

jy-. Cs) Adnnis met twaalföladige Bloemen eneene

VfrrTiL Eironde I^rugt.

Voorj.mtfe.

Sommigen hebben deeze Plant tot het Nies-

kruid betrokktn,en zwarte Plelicborus met Bloe-

men van Buph ha'mum g-heten. Todrne-
F R 1 noemtze Ranankel mst f^enkelbladm en

den

Ed daar mede bedoelde, dat

, 492 H ClifT. zji. R- Luf,.^

117». Hdleborus nigei Ferui
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den VVortGl van Nieskruid. Anderen s;eeven het IV.

den naam van Helleborm van Hippocrates. ^^f^^
DONiEus heeftze Buphthalmum gecytcld. om Hooro.

dat dc Bloemen als naar een Osf n - Oog gelv

ken zouden. Zy munten door haare gecle Jal'^^^'

cn grootte fitrlyk uit in 'c fyne groene Lfmf

;

wej halve dit ook eeo Tuin- en B'oemplant is,

natuurlyk voorkomende in verfcheiden deeien

van Europa, op lugtige Heuvelen en hoogr Lan-

den. Zy groeit maar etn Voet of anderhilf hoog

en heeft de Punten der Bladen eenigszins liyf

en (lekeliji Vcclen houden haar voor hrt oprcg-

tc Zwarte Nieskruid der Ouden en de Wortels

worden , zo men verhialr , in Opper S ixcn en in

Vrankrykj tot Purgeermiddelen gebruikt.

(4) Adonis met vyftien Bloemblaadjes en eene
"^J^".'^'^

^*

Eyronde lenigt. ^uiiiaan-

Zo ik dc woorden van Mentzel wel be-

gryp , dan behoort die fraiije Soort , met de

Bloem als een Tulpje door hem afgebeeld , niet

tot dc Apernynfche Bergen in Italië, alwaar hy
de voorgaande Soort wild groeijcnde hadtgevon»

den, maar tot het Brandenburgfche , dair dee-

ze,met Knonpige Stengen, door hem was waar-

genomen. De Ridder ondertusfchen zegt , dat

dce/e, weinig van de voorgaande verfchillende

,

in Siberië en op deApennynen haare Groeip'aats

heeft.

rus niger Feiulaceus, Canle genicolato 2cc, M£NTz. Pu^-T
j

II. Dm.. IX, Stük»
'
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IV. heeft. Hy voegt 'cr by, dat dezelve den ganf-

xiv!'" fchen Zomer bloeit.

STUK»
'

(5) AdoDÏs met tienbladige Bloemen, platacji-

V. tige Vrugten^ en dubbeld drievoudige Bh'

c^jï'^L* den i de Blaadjes Hartvormig Zaagtandig,

De Afbeelding van den Heer B ür man-
ij u s , hier aangehaald , fchynt vry veel te ver-

fchillen van die , welke Commelyn, in de

belchryving der Planten van den Amfterdamfchcn

Tuin , gegeven heeft van de Ethiopifche Ranon-

kel mee ftyve Bladen , welke de Bloemen uit den
geelen groenachtig heeft. De Bladen zyn hard en

ruuw in 't aantasten en van eene brandende of

fchrocijende hoedanigheid , gclyk het Loof van

foinmigc J^monkclen , vry. wv.kjn inJcrdar.d

deeze Plant , in 't uiterlyk aanzien , veel meer

overeenkomst heeft, dan met de andere Soor-

ten van dit Geflagt.

Ranüncülüs. Ranonkel.

De Bloem, van dit uitgebreide Geflagt, heeft

een vyfbladigen Kelk en vyf Bloemblaadjes, die

binnen de Nagels voorzien zyn met een Honig-

voerend Gaatje^ De Zaaden zyn , gelyk in *t

voorige , tot Hoofdjes naakt famengeboopr. Het

(i) Mmii Flor. decapstalis, Fniftibus depresGs &c. Ac-

phoriana Afr. Ranunculoidcs. BOERH. Lugih. II. p. «a. Ra-

nunculus Athiopicus , Fol. rigidis &c. Comm. Hort. I.p. i.

T. I. impcratotia Ranunculoidcs Afr. enneaphyllos &C.PI.UK.
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Het bevat over de veertig Soorten, die on- IV;

derfcheiden worden, naar dat zyde Bladen cn- ^'^^^^
keld of ingcfneedcn en verdeeld hebben als volgt. Hoofd-

stuk.

A. Met cnkeldc Bladen.

CO Ranonkel met Eyrond - Lancetvormige ge-
j^^2r.cuiut

fieelde Bladen en eon hurkende Steng*
^^l^^ae'

(i) Ranonkel met Liniaale Bladen en kruipen-

de Stengen* Kruipende*

C3) Ranonkel met Lancet vormigc Bladen , de iii.

SteJïg orerend Jlaande. EgerSsn.

Deeze, door het gezegde verrchillende ,komen

in de Nocrdelyke , zo wel als in de Zuidelyke

deelen van Europa , op vogtige plaatfen voor.

De

O) Ranuncului Fol. ov«to . Lanceolatls &c. Syjl. Nat. XII.

Gen. 699- p. 878. ^^i- XIII- P- 42«. Gort. Belg. 154. Fl.

Su(c. 4J8, 49J. HALL. Helv.iiz. GoüAJi Moasp. 264. Ger.

Prov, 58}. n. Cü^. 228. R. Lugd/,. 489. Ranunc. longifolius

pnluftris minor. C. B. P!n. 180. Flammula Ranun«ului.DO0.

Pempt. 432. Lob. Ic. 670, fi^
Ranunculus paluftrisFol. fer-

tatis C. B. Pin. 18O.

(z, Rar.unculus Fol. Linearibus Caule repente. Fl. Lapp,

Spergulac foljo. Buxb. Cm/, j. App. 41. GORT- hgr. 88. Ran.

. Caule ereao. Gort.

Ranunc Flammcus l;

ns. PLUK. Alm. iiz.

II, Desl lx, STUK«
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IV. De tweede , evenwel , fchynt meest in Swee-

"^xïv^^ den , Deenemarkcn en Ruilard, aan de Oevers

Hoofd, van Rivieien cnMeiren, waargenomen te zyn.

STUK. j)e Heer LiNNiEus heeft dezelve, in de be-

^^^^"'^'^^'fchryving der Planten van Lapland, afgebeeld.

De eerde heet in 'c Neerduitfch Klein Egelko-

len ^ een bena^ming, die, zo wel als de Latyn-

fche Flammula , betrekking heeft tot de fcherp-

te van het Loof. Men vindtze in vogtige Weid-

laoden en Moerasfige plaatfen van onze Provin-

tiën , overvloedig. De Ouden hebben reeds op-

gemerkt, dat zy fomtyds getande, fomtydc ef-

fcnrandige Eladen heeft 5 welk onderfcheid de

Afbeeldingen by D o d o n ^ u s en L o e e l aan-

tooncn ; doch men vindt getande en ongetande

Eladcn op cene zjfde Plant. Evenwel komt de

ecnc hier, de andere daar, menigvuldiger voor,-

gelyk de Heer H aller in Switzerland waar-

nam ; maakendc de Kruipende, voorgemeld , tot

cene derde Verfcheidenheid. De hoogte ftclt

zyn Ed. tot een Voet of een Elle , zo wel in

deeze als inde zogenaamde Groote Egelkolen, óïe

door 't Gewas aanmerkelyk verfchillen, gelyk

uit de AfbeeldingvanTABERNTEwoNTANus
blykt, doch meest door de grootte der Bloemen

en Bladen , welke fomtyds n?iar die der Smalbla-

dige Weegbree gelykcn en aan do kanten Haai-

rig zyn. De Heer Linnteus zegt , dat dezel-

ve een Takkigc gebladerde Steng heeft, fomtyds

anderhalf Voet hoog. In onze Frovintiën is dee-

ze Soort zo gemeen niet , komende meest in

Sioo-
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SlootcD voor , gelyk mcnze dus by Utrecht , Haar- IV.

lem, Deventer, Zwoll en elders aantreft.
'^'Jf^.^'

Zo wel als de Clematis, die den bynaamvan Hoofd-

t^lammula voert, hier voor befchret-veD, worJc

dit Kruid ook fomtyds van de Landloopers mis-
„J'^'^^*

bruikt, om de Huid der Kinderen tedoenzwee- ,

ren. In Vrankryk gebruikt men het tot een Blaar-

trekkend middel. Zy is de fctierplte der Ranon-

kelen , zegt: de Heer Hall er van de cerfte

Soort, welke in Gelderland door de Bosren,diö

haar Egelgras noemen
, aangemerkt wordt als

eene oivzaak van deGclligheid of VVaterzugtder

Schaapen , zo de Heer de G or t e a aantekent.

(4) Ranonkel met Eyronde gejleelde Bladen en iv.

ongejieelde Bloemen» '^IfiTru^*

Omftreeks Parys, en op Moerasfigc plaatfen ''iocmi&c.

van 't Eiland Sicilic , komt dit klcnie Ranon-

keltje voor , hetwelk taamelyk breed.- fpitfe

Blaadjes heeft en Bloempjes , die aan de Knoo-

pen der Stengctjes groeijen.

(5) Ranonkel met Lancetvormig Liniaale

ge.

U) R^nuncutui Fo!. övvls pct-olatis 8cc. H. Cliff. 2Z8.

TET. Gaz 39. T. ^^. f. 9

Pwl. 384" Ran. Grannneo folio Bulbofus. C. B- Pin. ni. H.

Clijf. R. Lugdb. 489. DALIB. Par. 16^. SM3\', filtnsp. 9S.

P
U. DWt, IX. STUK.
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verdeelde Bladen en een regtopfiaande %etr

effene Steng met weinig Bloemen.

Ranonkel met Liniaale onverdeelde Bla-

den en eene regtapjiaande gejireepte , byncf

tweebloemige Steng.

Deezc beiden , groeijende in de Zuidelyke

Örclen van Europa , zyn kleine Plantjes met Gras-

schtige Blüden , doch grooter Bloemen dan de

Kleine Egelkolen. De eerfte heeft dezelven geel,

èe andere wit. De Wortel is, in beiden , een igs-

zins Knobbelig of Bolachtig, doch meest in de

éeirfte , terwyl de laatfte denzelven uit ver*

Icheide Bolletjes beflaande,diemet een digt Bos

van Draadachtige Vezelen bezet zyn en de Bla-

den ook fmai'er heeft. Dceze groeit meer op

Bergachtige plaatfen , gelyk. in de Pyreneen,

^ : . (Öl) Ranonkel met byna Eyronde geribde ge-

Jireepte effenrandige gefieelde Bladen en

Kroontjes - Bloemen.

In de Zuidelyke deelen van Europa groeit dee-

/«/?. 292. Ran. pumilus Gramineis foliis.
J.

B.7i'i/?. III.

Idem Flore multiplci. Ibid. Ran. Fol. Gtamtneis. Dc

(6) Ranmeuius Fol. ruI>ovatis NeivoCs &C. Raa. Aio

Gtaauuis ïainagi fioiio. Tournï. In/I. zs«.
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ze, die ruigachtigc ovaale Bladen heeft cn een iv,

enkelde Steng, mee een twcebladig Kransje aan ^"oekI».

't end , waar uit van twee tot vier geitecïde ; ïoofdt

Bloemen voortkomen , met een paarfchen Kelk^TUK,

en witachtige paarfch geaderde Bloemblaadjes.

(7) Ranonkel met /pits Êyronde de Steiig om- vit.

vattende Bladen^ die veelbloemigis , en een^^l"!^^^!'^

gebondelden Wortel heeft* of"at

Op dcPyreneenen ApennynrcheBer?;cnï];roeit^^*

deeze Scort , die ook voorkomt in de Europi-

fche Kruidhoven. Zy heeft de gedaante byna

Van hetj Kruid , dat men gemeeniyk Doorwas

noemt, met Bladen als die van Weegbree , Zee-

groenachtig als de Wilde Veld -Kool. De hoog^

te is een Voet of meer.

R nork<;l viet Eymide Zaagtandige Bla- ynr.'

den 671 een naakte eenhloemige Steng,
Bhi'igc**

De Bladen van deeze zyn van boven als met

Blaasjes bezet
,
gelyk de Afbeelding van C l u-

(8) Ranunculus Tol. ovatis ferntis Scupo .j

.29. Rnn. btifol. HulUtus Asphoddi Rjd.ce.

' anunculiH Luiïtanicus. DOD. Pempt. 4:9. I
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IV. SI us duidelyk aantoont. Uit een tropje derzd-

^Viv^^ ven , op den Grond verfpreid , komen Steeltjes

Hoofd- voort van omtrent een half Voet hoogte, met

STUK. Goudgeele welriekende Bloemen , dikwils dub-

vi^f^^' ^^^^ volbladig en fomtyds ook met Kinder-

tjes ,
gelyk men zegt. Het een en andere heeft

dikwils in de Kanonkelen plaats. Dit Kruid groeit

in Portugal en op Kandia, zegt Lin NiE os.

rJukcuIus ^i^) K^nonkel met Hartvormige gehoektegejleel-

Ficaria. de Bladen , de Steng eenbloemig.

Dit Kruid, dat door geheel Europa, op vog-

tige Gronden en dikwils in de Bosfchen, onder

't Geboomte groeit, is van ouds bekend by den

naam van Chelidonium of Chelidonia minor , in

onderfcheiding van dc Stinkende Gouwe of het

j
* 2ladz. Schelkruid , hier voor befchreeven * , dat Cheli-

donium majus wordt geheten. Sommigen heb-

ben het Ficaria genoemd , om dat de Wortels

tegen de Aambeijen beroemd zyn , of daar van

de figuur hebben. Hierom noemen het ook de

Engelfchen File - Wort , de Franfchen Fetite

Eclaireeü de Duitfchers Feigwartzen-^Kraut of

Klein Schelwurtz en wy Speenkruid of kleine

Gouwe.

De

Gort. i?f/^. 15;. Kram. Au/}r. 155. Fi- 5wff. 46°» 490.

DlLL. Növ. G«.iog. Ficaria vulgaris. HAI.Ï.. Helv. 321. Clie-

Udonia rotundifolia major 5c minor. C. C 1Ö7. Chelido-

nium »inus. Doa Pempt. 449. LOB-! Ie S93- Scrophulaiia

minor, f.Chclidon. minus vulgodiaum. J. Hlfl. UI. p-^^i.
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De Vezelachtige Wortelen met kleine Bol- JV.

letjes , die , los raakende , weder een nieuw Plant- xi vf'

je uitleveren ; maaken hetzelve toe esn zeer f^ooFo

laftig Onkruid in de Tuinen. Het heeft getakte
'"^"J*

kruipende Stengen , met lang gedeelde, fomtydsn/a.

Hartvormige , fomtyds hoekige en Klyfachtige

Blaadjes , welke niet zelden gevlakt zyn. Be-

halve 't gewoone is 'er eene Verfcheidenheid

van , met grooter Bladen en Bloemen, welke

dikwils Takkige Stengetjes en den Kelk meest

vyfbladig heeft , terv/yl in 't andere de Kelk

doorgaans drie- of vierbladig is, zo Boer»
H AA VE aantekent.

Die zelfde Hoogleeraar hadt het Afkookzel

van de Bolletjes der Wortelen dienllig bevon-

den tegen de Aambeijen, tot welker verzagting

een Smeering , daar van gemaakt , of het ge-

kneusde Kruid in Stooving opgelegd, zeer is

aangepreezen geweest : doch men zal daar in

,

of in 't gedeftilleerde Water, vnigteloos eeni-

ge byzondere Geneeskragt zoeken.

Cio) Ranonkel met Niervormige ^^^^ ^r^- na^u^ut».

hyabbige gekartelde Bladen ^ een ongejleeld Thora.

3 ) Rgnunculus '.

ACQ, l^ind. 2 4!

\conitum Pardal
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Stengblad y Lancetvormige by de Bloemen^

die twee of een aan de Steng voortkomen.

Dus bepaalt dc Ridder het Kruidje, dat nicn

gemecnlyk Thora noemt of Phthora
, wegens de

Vergiitige eigen fchap , van ouds daar aan toege-

fchreeven , welke zelfs die van de Soort der

Islonnikskappen, Wolfswortel genaamd, zou over^

trtfl'eii. Hierom wordt het ook Aconüuin Par-

dalianches geheten , als van de Jaagers gebruikt

vrordende om de Pylen te vergiftigen, waarme-

de '/y het Wild Gedierte fchooten. Ten dien

einde werdt 's Voorjaars het §ap , daar uït ge-

perst en verdikt zyrde,in Blaasjes , Osfehoornea

of Schoercna tc kcop geveild , zegt Loijel,

Dcwyl zuiks eeist by dc VA^aldcnicn co dergelyk

Bergvolk fchynt io gebruik te zyn geweest,

noemde men dit Kruidje Thora der Walden/en;

doch het is vervolgens ook op andere hooge

Gebergten der Zuidelyke dcelcn van Europa , ca

zelfs op dc toppen vao den Schnccberg by Wee»
Een, en elders ontdekt.

De Heer Jacqüin befchryft hetzelve, als

een glanzig Plantje, met Peenachtige Wortelen,

geevende zeer lang geüeelde rondachtige Bla-

den uit , en daar tusfchcn een Stengetje,als ge-

meld IS , zig dikvvils in Takjes verdeelende, ea

dus vyfbloemig. Dc hoogte, zegt hy, is van

twee Duim tot een half Voet ,
geevende dcgroot-

ftc doorgaans wf , de kleinfte drie Bladen uit

den Wortel. Een klein geel Bloempje kroont

het
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het Stengetje of ook dcszelfs Takjes, en daar ly.

op volgt een Hoofdje van drie , vier of vyf/'Jlv^
Eyronde, gefpitflc, gladde, bruine Zaadjes. De HooPb»,

Wortels
,
gckaauwd , waren zyn Ed. altoos Smaa-

keloos tocgcfchcenen , doch de Bladen fchroci-„ia."^^^

den zyne Tong als Vuur.

Dit Kruidje is door deezen Kruidkenner naar

•c Leven afgebeeld, waar uit de cigentfyke fi-

guur der Wortelen en Bladen blykt, zo als zya

Ed. hetzelve op de Gebergten vondt. Hy merkt

aan, dat de Bloem uit vyf, zes of meer, nooit

uitvier Blaadjes 'b.ftaat, gelyk R u p im u s de-

zelve verkeerdelyk afgebeeld hadt, misleid zyn-

de door een gedroogd Plantje, Dq meefle Au-

theuren maakenzevyfbladig. Opde Bergen bloeit

het ftraks na 't fmclten van de Sneeuw, doch

in de Tuinen overgcbragt zynde in de Maand

April C).

B* Met de Bladen ingefneeden en verdeeld.

(ii) Ranonkel mt de Wortelhladen Niervor- ^rr.

mig^ gekarteld^ eenigermaate gekwabd-^de ctetkL,'^

Stengbladen driedeelig Lancetvormig efen-^'*^^^^^^

randig; de Steng veelbloemig»

De Heer Hall er fchynt deeze Soort, die

op

jAcq^ Oii. K p.^j.T.
. j

. ^ ^

Asphodeli Kidice Creticus. C. B. Pin. iji. Ran. Cteticus

latifoüus. CLUS. flifl. I. p. 239-

P 4
II. DErX. IX. STOK.
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IV. op Kandia groeit, te verwarren met de voon

^''xfv/'
gaande ; dewyl de aangehaalde van den Hoog-

Hoofd- Kcraar A. v At* Ro yen, daar toe door hem
iTUK. berokken worde. By aldicn de Thora raet Bla-

v^e!""^
den vtn Varkens- Brood , hyj. Bauhinüs
befchrec ven, daar toe behoore; dan zou deeene

inderdaad weinig van de sndere vcrfchiUen.

R ^llc lus
^^^^ Ranonkel met de Wortelbladen rondachtig

i Zjuni^eus. Hartvormig gekarteld ; de Stenghladen Vin-
Pom met- gerachtig getand; de Steng veelbloemig.

Door Breyn is deeze Soort van Ranonkels

gevonden in 't Ht rtogdom Kasfuben, behoo-

rende tot Agtcr- Pommcrcn , waar van zy den

bynaam voert. Jn gcftaltc gclykt zy veel naar

de volgende, waar mede zy verward was door

J. Baühinüs, maar 'c Gewas is veel hoo-

gcr > met fterker, dikker Stengen en grooter

Bladen
;
zyndc ,dieuit den Wortel voortkomen

,

byna gelyk als van de voorgaande Soorten of

van het Water -Goudsbloem , dat men Dotter-

bloem noemt.

jufkemut
^^3) Ranonkel met de Mortelbladen Niervor-

vgc.
^

Cij) Rar.urxnlus Fol Radicaliïjus fubrotundo - cordatscrc
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jnig gekarteld ingefneeden ; de Sten%hladen IV.

Liniaal gevingerd; de s'teng yeelbloemig. '^''j"'"

Cl 4) Ranonkel met de IFortdbladen Hartvor-^^^^'

mig gekarteld; de S.enifbladen drievoudig xi

gehQekt; de Steng byna. driebloemig. ^Thtrtïvul

Debynaamen drukken eenigermaate de hoe- ge.
^

danigheden uit van deeze Soorten , die weinig

verfchillea > fchynende de laatfte die in Noord-

Amerika groeit , als ecnc misdragt of verbatte-

ring te zyn van de cerfte. Oeezc is vry gemeen

,

op vogtige Velden , in verfcheide deelcn vaa

Enropa, en wordt Goudhaairig genoemd , we-

gens de kleur der Meeldraadjes ,>y anderen Zoe-

te of Zagte Bofch- Ranonkel, als geen de min-

fte fcherpheid hebbende in het Loof. Haar Steng

groeit , volgens J. Bauhinus , tot één of

anderhalf Elle hoog.

(15^ Ranonkel wieï de onderjle Blidengepalmd,

de bovenflen gevingerd , de Frugten lang-
^^^^J^^

werpig, wj«r
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ÏV. Van een geheel anderen aart is deeze , die
Afueel.

jQQ^giyj^ gezegd worde te ryn voor het Vee,

HgoFD- ten minfte voor de Schaapen ; dat echter te ver-

wonderen is , daar zy zo algemeen , zelf.*- in de

v£*'"'^" Broekige Weiden , doch meestal aan de Vanten

der Slooten , in onze Nederlanden en door ge-

heel Europa groeit; komende dus dikwils on-

der 't Hooy. Men ziet, echter, dat zy van het

Vee niet afgefchoorcn wordt, L ob e l zegt , dat

zy te houden zy voor de allerheettle der Haa-

nevoeten , wordende , misfchien wegens haare

uitwendige nuttigheid , van de Boeren , in fom»

mige deelen onzes Lands, Jichtkruid geheten.

Anders noemt menzo
, gemcenlyk, Wattr - Haa-

nevoet. In Menfehcn zou dit Kruid
, gebeten

zynde, het onwillig Lachen, dat men PJfusSar»

nius noemt , veroirzaajct hebben. Hierom noe-

men fommigen haar Apium Rifus of Apium Sar-

donium; de Franfchen , om dat 'er de Kikvor-

fchen zig veel by onthouden, Grenouillette , de

Duidchers Frofchpepfer yiht is Vorfchcn - Peper.

XVI. (i6) Ranonkel met alle Bladen in vyf Lancet-

hzZ'^ni' vormige Slippen gedeeld , die Zaagtandig

"iïo:;«.
ingcfneeden zyn.

N. 8. Ranunc. Paluftr. Apii folio Iivis. C. B. Pin. igo.Ran.

Sylv. primus. DoD. Fempt. 416 . Ran. Pal. rotiindiore folio.

Lob. Ie. «69.

(16) Manuneuluf Fol. omnibus quinatis LanceolstJs, inci-

iö. fcriatis. KBAM. jiujir. 159, HALL» HeLv. 3^5- H. Su-e.
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In de Tuinen maakt deezc een fierlyk Bloem- XV.

gewas , met dubbelde witte Bloemen. Zy komt
''xivf**

metenkelde, die klein of groot zyn , in Swit-HooFD-

zerland en elders op hoogc Bergen voor. Hal-"''"'^*

LER merkt aan, dat zy op de Jura drie of vier„;^*'*^

Voeten hoog groeit , doch op de Alpen ter laag-

te blyft van een Span.

(*) Ranonkel met gepalmde effene ingefneedene *

Bladen f een regtopftaande Steng en Lini- .^^"''^^^^"^

aak Blikjes, ^,'iuu'"

Deeze , de Bladen niet tot aan den Steel toe^''"^'^^'

verdeeld hebbende , en hooger groeijc nde met

grooter Bloemen , wordt als een bj zon.jere Soort

aangemerkt, doch zal waarfchynlyk flegts eene

Verfcheidenheid van de voorbaande zyn
,
op

welke de beide Figuuren van Lob el cn Do-
DONéns, met den zelfden Stempel gedrukt,

door Hal LER. worden aangehaald. Zy kcuiit

immers ook op de zelfde plaatftn voor. Hal-
LER merkt aan , dat de Bladen driekwabbig

zyn y doch de twee zydelingfe Kwabben verdeeld

hebben , waar door zy zig als gepalmd of vyf-

dee-

n. 497- R- ^«^-ö. 490. N. lo. Ran. Mant. Aconiti folio ,

II. DEEL. IX. STUK,
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IV. deelig voordoen : de Bloem , zegt hy, is een

^Tn'^^ Duim breed en wit : het Kruid heeft weinig

Hoofd- fcherpte.

xvir. (iT) Ranonkel met drievoudige effenrandige

i^Tu^rT Lancetvormige Bladen.

lUyiifchc. ]si\ct alleen in lilyrie, tegenwoordig Sclavo-

nie genaamd , maar ook in andere Zuidclyke

deelcn van Europa en zelfs in de Noordelyke

,

fchynt de Natuurlyke Groeiplaats te zyn van

deeze Soort , in onze Nederlanden vreemd , zo

DoDONiEDs aanmerkt. Derzelver Wortel is

een Knobbel van dergelyke Eollctjes , als de

Wortelbolletjcs van het zo even befchreevene

Speenkruid zyn ,doch wat langwerpiger ;zy heeft

ronde Stcngetjcs van één ofanderhalf Voet hoog,

met Bladen als gezegd is , eenigszins Wollig, en

op den top bleek geele Bloemen,

xviiT. ( 1 ^) Ranonkel met drievoudige en dubbeld drie-

Afat'fche
voudige Bladen , de Blaadjes driedeelig in'

Aiiatic e.

gefneeden, de Steng van onderen Takkig,

1'oc

Gf.B. Pnv. 385. GoUAN Montp.i'is^FL Sutc. ^71 ^ sco.

11. Cliff. 230. R. Lutih. 491. N. IJ. Ranunc. anguftif. Gra-

lllyricus. DOD. Pempt. 4^8. LOB- Ic ijx.

T.^"?6^RaTunaü^' F^^"ipl^Tt^lldn^^^^ &c. //. CHS,

830. Up. isï. R. 4po. N. II. Ran. Giumofi Rad.
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Tot dccze Soort bchooren de gemecne Tuin- IV.

Rajionkels, door haare Wortels > die men Klaau-
^''jfj^^'-

'wcn noemt en door haar Gewas t'over bekend. Hoofd»

Van Konflantinopolen zyn dezclven in deTui-*''^"^*

ncn van Europa overgcbragt en voortgeteeld.^;/"^^'^^'

Zy vallen ook in Syrië en Barbarie. Men vindt

'er vier Afbeeldingen van , op eenen zelfden

Stempel, by Clusiüs, Lobel en Dodo-
N é ü s. Deeze vertoonen haar met eene dubbe-

le Bloem , waar van de Verfcheidcnheden in

Kleur, by de Bloemiften met byzondcre Naa.

men gerytcld
,
oneindig zyn. Het verfchil van

de Wortelen en 't Gewas , als ook van de en-

kelde , dubbelde en Kinderende Bloemen , is door

den vermaarden M o r i s o n in tien Afbeeldin-

gen , opeen geheele Plaat, aangeweezen. Toür-
KEFORT maakt 'er drieendertig Soorten (*) van,

cnBoERHAAVE, dcDzclven volgende , heeft

'er vyfentwintig opgeteld. Die de voornaamfte

verfcliillcn van Kleur, dcezerfchoone Bloemen

,

in Plaat wil zien, behoeft flegts het Werk van

W E I N MA N N op te flaan. Doch door 'c zaai-

Jen

Ramofus. C. B. Pi», nu Ran. Grum. Rad. Flore flavo,

atbo, phoeniceo: item Aiphodcli Radice, Florc Sanguineo

& prolifer miniatuj. C- B. Pin. ui. Ranunculm Conftanti-

nopolitanns. Clos. Hisp. fz$. Panntu. 37$. VoD. Pempt.

430. Ran. S^nguineuj multrplex. Lob. /*. 672. MOBiS.

II. S. 4. T. 27- WF.lNVf. A:ruU^. T3b. N. g49 8ji.

II. DEEL. IX, STOK.
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IV. jen komen felkens wederom nieuwe en ftand*

^^xfvl^
houdende veranderingen.

sTuT,^ (19^ Ranonkel met meervoudig famengefields

X X. Bladen , een geheel enkelde eenhladige een-

i^Ru^fo- bloemige Steng en een kmbbeligen Wortel,

bSg™^" Op de hoogde Bergen van Ooftenryk groeit

dceze ,die Bladen als van Wynruit ultdcn Wor*
tel voortbrengt , en Stengetjes met aangenaam

roode » of ook Goudkleurige Bloemen , waar van

men 'er beeft die dubbeld of volbladig zyn.

(20) Ranonkel met ruige Kelken , tweebloemi-

ciaciaiis. ge Stengen en veeldeelige Bladen*

^^'

xxi.
^^^^ Ranonkel met een ruigen Kelk en eenbloe-

Wivaiis. mige Steng ; de Wortelbladen gepalmd , de

WnTei.] Stengbladen veeldeüig ongejteeld.

(22)

(19) Ranunealus Fol. fupradecompofitis 5cc. H. Clif. 150,

K. Lugih. <f9i. N. 12. Ranunc. Rutaceo folio, Fl. fuaveru-

hente. C. B. An. ixr. MoRis. Hifi. n. s. 4. T. 31. f. 54.

KRAM. Aüjlr. 160. HALL. Fior. 1165.

(20 ) RoHuneulus Calyci'ms hirfutis , Caule bifloro , Fol. mul'

tifidis. r/. Suec. 4«4, 501. Fl. Lapp, zjj- T. ?. f. 1. Ran.

mant. purp. Calyce villofo. f. B. Hi/i. III. p. 86S. ScHEüCHi.

^/;). 359. T. i=. f. I. ÜEO. Dan.r. 19. Rammc. Alp. Co-

riandri folio. Babr. h. 45<ï.

(ix) Ranunculus Cal. hirfuto, Caulc anifloro, Fol. RadJ-
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(22) Rarciikel met bym Hartvormige Jlompe, IV.'

driedeelige Wortelbladen, de Slippen drie» '^'^^
hvabjjtg ; het Stengblad Lancetvor.mig ef- tlooFu^.

fenrandig; de Steng byna eenbloernig. «Tuff^

(2^) Ranonkel met driedeelige gekwabde flom iut^TiflT

pe Bladen, de Steng byfia naakt en een-
-^^l^'^^^^^

bloemig, xxin.'

(24) Ranonkel met driedeelige gekartelde Bla-
'^Lspiand-

den en een enkelde Huairige byna naakte ^"'^hc

eenhlo!iiii'^c Sicng,
Ah„',pe*

Dcc/e vyf Soorten , door haare bcpaalingen m ntpcl-

onderfcheiden , en meer of min nnar eikander

gelykendc, zyn Berg - Ranonkelcjes van weinig,

ja fommigen naauwlyks een Handpalm hoogte,

vcrfi'Tcnde de Laplandfche en Switzctfche Ge-

hcrgtcu. De batfte , die een groots Goudkieu-

lige Glanzige Bloem heeft
,
groeit by Monrpel-

lier op Steenachtige plaatfen ; die. Alpifche ge-

bynaamd is , op de Bergen in Switzerland , Oost-

en ryken Provence.

r. 1. Ran. montanu». DOD. J*emf>t,

Tipartitlslobatlï obta<Is5cc. Fl, Lapp,

.C.B. Fin, iii,Prtdr»

II, DStJ,. IX. Srvtt
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IV. (s5) Ranonkel met omgeboogen Kelken
, gejleuf-

^
xiv^^*

Bloemjleelen , een opjtaande veelbloemigf

Hoofd* Steng enjamengefielde Bladen,

STUK.

jjSca- Wegens haaren Wortel, die naar een Knol-

ii$ Buibo- ictje gelykt , voert deeze te regt den bynaam.

^Knoiwoi-Men noemtze in de Nederlanden St Anthonis
teiige.

Paapje , misfchien wegens de fcherpte en bran-

deovie hoe 'anigheid van deezcn Wortel, die als

een Schroeiend Middel gebruikt kan worden ,

om Gezwellen te openen ; zynde fomtyds op

Peftbuilen gelegd geweest. Aan haare lang ge-

llrekte, ruige, driekwabbige Bladen is deeze Plant

kenbaar. Haar Steng bereikt ongevaar een Voet

hoogte en draagt fchoone SarFaankleuri^re Bloe-

men , die in t'e Tuinen dikwils dubbeld voor-

koiLen. i)e Naiuurl^ke Groeiplaats is iu Vel-

den en Weiden , door ons gebeele Wereldsdeel.

Hier komt zy veel aan den Ysfel voor. In

Switzerland , zegt de Heer H aller, is zy

'gemeen in de 1 uinen , Velden en aan de We-
gen .• niet minder by Weenen en op de Eiland-

landjes in den Donau-Stroom^ als ook op Vel-

den en Heuvelen in Karniolie.

f2S) Rattanealus Calyci?>us retroflexis, Pcdanc. fulcatis&c.

Conr. Belg. 156. HALL. Helv. izZ-KRXM. Au/Ir. 160. GOUAM

Mon,i>. 266 GER. Prcv. i96. F. Suec. 49<S » 5o4. «-an.

Radice fimpHd globofS. H CHff. ijo. R. LugS. 491- Ran.

Bulbofus. Ft. Lapp. 119. LOB. Ie, 667, Ran.tubcrofus.DOD.

Fe^p,, +31.
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{26) Ranonkel met uitgebreide Kelken^ ge- IV.

Jleufd^ Bloemjleelen , voortloopende Ranken ^^7,^^
'^'^

en Jamengejielde Bladen, Hoofd-

Vcor 't overige komt deeze , buiten 't verfchil xx'.'i.

der Wortelen, die zy Vezelig heefc, in Geftijl-^^^^""/""

te met de voorgaande overeen. Niets gemeener i^oierbioe-

Vindt men by ons in vette Grasweiden dan dit™*^"'

Onkruid > 't welk men *er om die reden , en we-
gens de Kleur, Boterbloemen tytek. Dat Do-
DONéus 7c onder de Trnn-R monkelen telt,

is, om datzc 'cr dikwüs als een Onkruid groei-

jcn en wegens de voortloopende Ranken gehaat

zyn C^). Geen fcherpte heeft in het Kruid plaats,

dat als een dienftige Stooving tot Aambeijen door

C HOM EL opgegeven wordt. Sorniyds vindt

menze met dubbelde Bloemen. Door geheel

Europa is tiit Onkruid ,
op aczc-dc p' iarf n^

gemeen en groeit ook aan de Kaap der CroeJe

Hope , volgens den Heer B ü u m a n n u s,

(tó) Rmunculus Calycibus pataüs Sec GoBT. Eilg. iS6»

ttzt. repens hirOjtus. C. B. Pin «79 Fl, Lapt,. 230. Ra-

Hortciifis repente Cauliculo. LoH Ic- 604.

De Heer Hallkr zegt, dat de Steng van dit Kruid,

langs den Otond kruipende, daar in Wortel fchi'et. 't Is waar,

II. DHL. IX . STUK.
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IV. (27) Ranonkel met idtgehreüle Kelken ^ ge-

^''xivï'* Jleufde Bloemjletlcn, opjiaande stengen en

Hoofd- veeldeelige Bladen.
STUK.

^^^^ Ranonkel met uitgebreide Kelken, ronde

lus poiyan'. Bloetfijteelcn en driedéelig ingefneeden Bla-

vedbióe- den, de bovenflen Liniaal.

mige.

XXVIII. Veel gelykcn dccze beiden naar malkander.

vetd-Haa-De eerfte, hoewel ook in vette Weiden inde
ncvoet. Betuwe groeijende , is op ver naa zo gemeen

niet als de laatüe , die door geheel Europa

voorkomt in de Weidlanden , en dikwils de

Voortloopende vergezelt. Men noemtze ook

Boterbloemen , en de Bloemen zyn niet minder

glanz'g fchoon geel , komende insgelyks dub-

beld voor. De reden , dat D o d o n é u s ze

Tuin - Ranonkel heet, is even de zelfde An-

ders noemt menze ook wel, wegens de fi<3;uur

der Bladen , met andere wilde Soorten , Haa-

nevoet , in 't Engelfch Crowfoot , in 't Franfch

Basfmet , Pied de Corbin of Pied de Coq. \ Ge-

was

(17) Ranuncului Cal, patuUs &c. GORT. Belt. IJÖ. Tl,

Suec. 4«7 , 507- Ranuficuius polyanth. fmplex. LOB. Jc. 666.

Ran. fylv. Tabt^kn lc.4z. Hij. 117.

Auftr. 161. HALL. Helv. GoüAN Monsp. 266. GiB.

, Ran. Fol. peltatis quinquangul. multipartitis &c.

H. ciiff. _ .

acrls. C. B.|iPj«. 178. Ran. Hortenfis alt(

Ran. PratenGs fmieais Caul. Lob. /c



was verfchilt aanmcrkelyk , inzonderheid het IV.

Loof, dewylde Bladen Schild vormig, vyfhoe- ^^^^y^*

kig, vceldeelig zyn , en fomtyds in 't midden Hoofd.;

een donkere Vlak hebben , dat cene Verfchei-'^'^"^*

denheid uitmaakt, Jf^y^J'

Dceze Soort heeft haaren bynaam van het fcher-

pe Sap , in de Bladen huisveftende ; weshalve

het Rundvee dit Onkruid ftaan Iaat. Men kan

het tot een Blaartrekkend middel gebruiken,

en j door hetzelve op 't Gewricht der Handen

te leggen , zou de Koorts ;
op andere Dcclen

,

de Jicht genezen zyn.

(29) Ranonkel met uitgebreide Kelken , ronde xxrx.

BloemJleeïen,de Steng en Bladjieelenruig y.u^ZZT
de Bladen driedeelig gekwabd , gekarteld eni'"°^^'^^^^^

Fluweelachtig gehaaird.

De vermaarde H a l l e r u s vondt decze Soort,

die zig door haare grootte en ruigte inzonder-

heid onderfcheidt , naauwlyks genoegzaam ver«

fchillende van de voorgaande. Zy heeft de Sten-

gen wel eens zo hoog ; de Bladen byna als die

van den Wyngaard , van het Oijevaarsbek of

Na-
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Hoofd, volgens Boerhaave ook in de Nederlanden.

XXX. (30^ Ranonkel met omgebiogen Kelken ^ ge^

l^'cur"- Jleufde Bloemjleelen , een re^topftaande een*

^Ketvdbla-
bloemige Steng

, de BladenJamengefield Li-

dige. niaal veeldeelig.

Deeze wilde Ranonkel met Kervelbladen en

Wortels als de Asphodillcn , groeit in Vrank-

ryk en Italië. De Wortel bertaat uit een Klomp-

je van kleine Bolletjes, met lange Vezeldraaden

doormengd , zegt B a u n i n u s , en de Bladen

gelykcn naar die van het St. Anthonies Raapje,

maar zyn fyncr cn als d;e van de Kervel ver-

deeld j dc SïCDg een Voet hoog.

^ ^
*

^ ^
(*) Ranonkel die ruig is , met driekwahhige

jUditjeT' ingefneeden Bladen , en eene regtopjtaande

byna eenbloemige Steng.

By Mcntpellier cn in Italië groeit dit Kanon

Ï8I. BAFR. Ic. 5S1. Rm. ment. lepiophyll

dice. COL. Ecphr. I. p. jii. T. ?M.

^
r) R^,HUKculu, hirtus Fol. tiilobls i'ndl

95. Ran. minimus Apuliis, Col. £cpir* 311
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keltje, dat een dun ruig Stengctje heeft, op 'c

meefte een half Voet lang. De Bloem
,
byna

^^^^^^
gelyk van grootte als dc Bladen en geel , heeft ^xtv!*

een riiigcn Vliezigen Kelk. By Aftrachan, aan^^°J*^^°-

dc Kaspfche Zee, heeft de Heer Gmelin*
^

hetzelve r-ok waargenomen, naauwlyks drie wj/

Duimen hoog (*),

(31) Ranonkel met ftekelige Zaaden ^ de bo- xxxr.

ver.fle Bladen memmdig famengejield Li. i^f^JïTiZ'

fiiaal.
^A*kker.

Deeze Akker - Hannevoet , in dc Bouwlanden

op vecle plaatfen door geheel Europa voorko*

mende, heeft de Zaadjes, die de Hoofdjes maa-

ken, aan beide kanten ftekelig,'t welk dezelve

van de voorgaanden genoegzaam onderfcheidt,

Csa) Rnnonkrl met JlekeUge Zaadeiiy enkelde xxxir.

gekwabdejlompe Bladen en verfpreids Sten- ^iZiSia-

gen, dc.

Die

itifjiius. ALP. Ex0t.
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,

IV, Dit is een Water- Haanevoet, voorkomende

^5fJ^ inSIooten, Graften en op voltige Velden, der

Hoofd- Zuidelyke dcelen van Europa. Alp i n usbeeldt

dezelve van Kandia af, waar uit blyfct, dat de
^FVf/xuj

_g]aadjes,op lange Steelen groeijende, veel naar

Wyngaardloof gelyken. De Bloempjes zyn klein,

en deeze wordt gezegd een niet minder branden-

dende eigecfchap te hebben , dan het voorgaan-

de Water - Haanevoet. Zy groeit in Vriesland j

op de Kley , in laagtens en uitwateiringen, zo

Meese aantekent.

xxxüi. (33) Ranonkel met gedoomde Zaaden , enkelds

TarutflT- ge/flipperde J'pitfe ruige Bladen en ver/prei-

K':;>nbioe.
de Stengen.

Eehalvc dc Zuidelyke dcelen van Europa zou

deczc' ook in Engeland wild voorkomen en vol-

gens BoERHAAVE een inboorling van onze

ÏNlederlanden zyn« Zy verfchilt van de voorgaan-

de weinig, maar de Bloempjes zyn nog kleiner

en de Zaaden in plaats van Stekels niet Knob-

beltjes geüoornd.

XXXIV. (34) Ranonkel met gedoomde Elsvormige

gekromde Zaaden , omgeboogene Kelke

veeldselige Bladen,
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(35) Ranonkel met een regtopflaande tweebla- IV.

dige Steng en veeldeelige Bladen y die aan -f,^f"
de Steng overhoeks ongejleeld, üooyp-

Deeze beiden zyn in de Levant zo 't fcliynt
^J^^^JJj,^^

door TouRKEFORT ontdekt, ten minlle de grlrlfia",

hatftcjdie Bladen als de Monnikskappen en zeer
'"[^^o^j

groote Bloemen heeft, .Dezelve zou Heefter- Wocmigc.

achtig zyn.

(35) Ranonkel met Draadachtig Takkige Bla-
pf^^^];

den , een naakt ee^Moermg Bloemjiengetje Kroiuzaa-

eji Zeisfenvormige Zaaüm.
"

Deeze groeit niet alleen in de Koornlandea

der Zuidelyke deelen van Europa en van het

Ooften , maar komt overvloedig in Ooflenryk

by Wcencn voor. Het is een zeer klein Plant-

je, grocijcnde by Montpellicr naauwlyks twee

Duimen hoog.

(37) Ranonkel met rondachtigs driekwa'bige x^^^vn.^

efenrandige Bladen en eene kruipende Steng, Kiyfbfadi"*

Q4
H. DEEl, IX. STUK*
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(3*) R-nonkel wet vlottende Stengen; de Eki".

^l^y^^' den onder Water Haarig verdeeld- ^ en

Hoofd- hetzelve Schildvormig.
STUK.

^RanuKcu-
deeze, twee Water- Ranonkdien is de

lui Aqua eerfte, met Klyfachtige Bladen , in Europa gantfch

i'lóuende. Ciet gemeen. In Fn:^cland , evenwel
,
groeit zy

overvloedig en komt ook , in onze Provincie,

aan den Duinkant , by Haarlem voor. Decze

itrckt haarc Ranken zo wel langs d^n Grond als

langs de Oppervlakte d^r Wateren uit» De
Bloemen zyn niet geel , maar wit met gcelc

Meeldraadjes () , zo M o r i s o n aanmerkt.

Zy heeft de BJadeq heet en fcherp van Smaak»

De

Gort. Edg. i;8. DAL13. Par. 167,11. Cliff: z-.uK. I.uUb,

492. Ran. Aq. Hedciaceus luteus. C. B. Pin. iso. Mok, II.
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De andere komt met aanracrkelyke Vcrfchci- IV.

den heden door geheel Europa, alleenlyk in en

onder Water, voor. Men vindtze met Bladen Hoofd-

op het Water leggende , die Schiidvormi^j; ; dat^'^"'^»

is met het Steekje in 't midden ingeplant en drie-Xt^'^'"

kwabbig zyn , doch met dc Kwabben wederom
verdeeld , altoos breed en glanzig. Hier van

geeven Louel en Dodon^üs (f; een taa-

melyk goede Afbeelding , doch zo voortrefFelyk:

niet als die van B a r r r l 1 e r , daor wien ook

een Water - Ranonkel , met erkel Venkelbliden ,

in Plaat vertoond is. Van de zodanigen komen

Verfchcidenlieden voor , naar dit gedagte Bla^

den van omtrek volkomen rond, of ongeregeld,

of langwerpig zyn. Deeze laatfte, welke ook

JVater- Duizendblad met VenkelWaden genoemd

is , heeft de Bloem grooter dan de anderen , eea

D'^im breed, zo de Heer H a l le r zegt, dip

het denkbeeld van den geleerden L u d w 1 g i u s

niet onwaarfchynlyk keurt , dat naameiyk nlic

de gedagte vier flegts veranderingen mogton zyn

van eene zelfde Plant. Ondtitusfchen komen zy

in onze Nederlanden , gelyk in hwitzerland en

elders op byzondcre plaatlcn, in Beeken, SIoo-

tcn. Graften, Vyvers en andere Wateren , zo

binnenlands als aan den Duinkant voor en vcr-

fieren derzelver Oppervlakte , met haare witte

geeldraadige Bloempjes , ongemeen.
Zon-

ft) De gebrekkciyke aanhaling van DoD. Pempt. n , in

:i. DEEL. IX, STUK,
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IV. Zonderling is 't, dat van dit uitgebreide Ge-
Apdeel,

iiagt^ \ welk in ons Wereldsdeel zo veeieScor-

HooFD ten en Verlcheidenlieden uitlevert , tot neg toe

STüff. geene in Oostindie gevonden zyn. In Arabie
^^j^'ivjy

j^^gj^ jjgQ iiQ^Y FoRsKAOHL, behalve de
"'^'^

Kervelbladige , in een Graft by de Stad Taas,

een Ranonkel voor, welke hy Veeldeelig noemt.

De Hoogleeraar N. L. Burmannüs telt vier

Soorten van dit Geflagt , uit het Oldenlandfche

Kruidboek , als Inboorlingen van het Land by

de Kaap der Goede Hope : naamclyk onze Veld-

en Water- Haanevoet , de Wollige en de Bo-

terbloemen.

T R o L L I u s. DroIblocjTi.

De Kenmerken van dit (icflagt zyn ; TC-n Kelk

,

omtrcEt veertien Bloemblaadjes en vecle Eyron-

de veelzaadige Zaadhuisjes famcngéhoopt.

Men heeft 'er twee Soorten van, naamelyk

i- (i) Drolbloem met Oogluikende Blosmen , do

Honigbakjes van langte als ae Meeldraadjes,

Op de Bergvelden door gehec! Europa, zo

wcl in Lapland als in Ooilenryk, Switzerland

Gen, 700. p. 380. feg

,Fl. Suec. 474, jio. Hel

fo. H. Cliff-. 1Z7. K, 1
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Bloemplant in onze Tuinen uitmaalft*Men heeft
^''x,^^*

hetzelve, in 't Hoogduitlch, DroUblume gehe- Hoofd-

ten ,
wegens de figuur der Bloem , waar van'"*""^*

misfchien de Latynfche naam , door GESNE-ni/"^^"^'

R üs 'er aan gegeven , zyne afkomst heeft. Men
heeft het, met Tournefort, tot het Ge-

flagt van Nieskruid , waar het naby aan komt,

betrokken gehad. De Bladen gelyken naar die

der Monnikskappen, zyn rond van omtrek, doch

tot den Steel toe, op wiens end zy (laan, vyf-

kwabbig ingcfneeden met dé Kwabben nog meer

verdeeld, Tusfchen dezclvcn komen enkelde

Stengen voort, van anderhalf Voet hoogte, op

*t end een geele Bloera hebbende , die zig als

een geflooten Bolletje vertoont, hebbende ten

minfte twaalf Bloemblaadjes , in malkander zit-

tende en ontelbaare Meeldraadjes btfluitende ,

die een getal van twaalf tot zestien Stampers

omringen , en daarop volgen even zo veel Haauw-
achtige Zaadhuisjes. Op de Alpifche Eergen,

zegt de Heer H aller, geeven deeze Bloe-

men een aangenaamen Geur,

(z) Drolbloem met uitgebreide Bloemen , de
y^JJ,-^

Meeldraadjes korter dan de Honigbakjes. ^Mf^'**-
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IV. In Siberië en Kappadccie üek Linn^^us

^^xn^^'
Cjroeiplaacs van deeze Soort, die weinig '^van

HooFP- de voorgaande verfchilt , dan door Goudgeele
STUK. Honigbakjes , gaapende hoog geele Bioemcn en

J^tT^^' Vrugtbegmzels of Stampers die uitwaards ge-

boogen en als leggende voorkomen. Het Plant-

je groeit naauwlyks een Span hoog en bcminc

de hoogfte Bergtoppen , daar de Sneeuwwate-

ren afvlocijen, zegt Büxbaum, die hetzelve

in Kappadocie waargenomen hadc.

Geen Kelk, vyf Bloemblaadjes
, driedcelige

Honigbakjcs , die Pypachtig zyn en kromme
veelzaadige Zaadhuisjes. Dus komen de Kenmer-

ken van ditGeflagt voor, 'c welk den Grickfchen

naam Ifop'^Ton , dien Dioscorides gebruik

te, bekomen heeft. Drie Soorten zyn 'er in ver-'

vat, naamelyk

I. (O Ifopyrum met Elsvormige Stoppeltjes en

if*P^f*m Jpitfe Bloemblaadjes,

*^i)uiveker- lo de Bosfchcn van Siberië komt dit fierlyke
veiig.

Plantje voor , dat Bladen byna als de Duive-

kervel en Stcngetjes heeft van drie of vier Dui-

men, fomtyds twee Handbreedten hoog en kleine

Bol-
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Bolachtige p;cele Bloempjes voortbrengc, met IV^

vier of vyf Meeldraadjes , waar op Vrugten vol-
^

^en, die uit vcele Elaauwtjes bedaan. lu de A- Hoofd-

kademie-Tuin van Rusland gezaaid, fchoothet'^"^'

veel hooger op , en is verder ook , in de Up- niaf^^^'

falfche , Helmftadfche en Moctpellierfche Tui-

nen, geteeld,

(a) Ifopyrum met Eyronde Stoppeltjes enJlom- 'ir.

pe Bloemblaadjes. tZÏZi.

Decze , die onder den naam van Ranonkel met
J*'^'!^'

131adcn van Thaliclrum door Clu s i u s voor-tig.

gefield worüt , groeit op de Gebergten van

Ooftcnryk , Italië en Karniolie. C l ü s i u s vondt-

ze met Stengetjes ?an een Voet, S co po li

maar een half Voet hoog ; zo dat het een klein

Plantje is , met redelyk groote witte Bloemen,

waar in van dertig tot veertig Meeldraadjes ,

die geel geknopt zyn , en eenige Oorgclykende

Honigbakjes. üe Vrugt beflaat uit twee , zelden

drie cenzaadige Ha;mwtjes , zegt de Doktor.

Dit ftrydt tegen de Geflagts - Kenmerken.

(z) I/hpyrum Stipulis ovatis, Petalij o')t(ifis. SCOP. Carn.i

Cs) Iföpyrum met fiaauwe Stoppeltjes,

u Ran. Ncmorofus Thaliari folio. C.

ili/I. II. S. 4. T. ag. f. xz. Ranunc.

lUari folio. Clus. ///)?. I. p.2n.FANi*.prxcox fecundus Thaliari folio. Clus. ///)?. I. p.zn.FANi*.

(i) lipyrum Stipulis obfolctii. Aquiicgia raontana FI. par-

II. DSIt* li, STUK.
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IV. Berg- Akeley met kleine Bloemen en Bladen
Afjeel. Thalidtrum is deeze by de Kruidkundigen

Hoofd* genoemd geweest. Bauhinüs hadt dezelve

STOK. van de Switzcrfchc Alpen, De Heer Hall er

vi^^f""^'
^^^^^^ > ^^"^ ^^^^^ kleiner dan een

Handbreed, met eene enkele blaauwe Bloem

heeft. Dat Plantje, 't welk MentzeL onder

den naam van Akclcy met Thalidtrum - Bladen

en zeer kleine witte Bloempjes voorflclt, van

de Apennynlche Bergen , meent zyn Ed. , zou

misfchien eene Verfcheidenheid hier van kun-

nen zyn.

Helleborus. Nieskruid.

Vyf ofmeer Bloemblaadjes zonder Kelk , twce-

lippige Pypachtige Honigbakjes cn vee'zaadige

bykans regtopltaande Zaadhuisjes , zyn de Ken-

merken van dit Geflagt, 't welk de Planten be-

vat, die onder den Geflagtnaam van ouds be-

kend zyn. Zy leveren vyf , meest Europifche

Soorten uit, naamelyk

Ffiklorus
^ Nieskruid 7net de Bloem op het Blad zit-
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Weinigen zullen gelet hebben op die zonder- IV,

linge hoedanigheid van dit zo gemeen kleine

Kruidje , dat in 't vroege Voorjaar de Bloem- Hookd,

f erkfn vcrfirrt , wordende deswegen Winter'
^"^^^^

Akoniet der Nederlanderen van Lode l getyteld.«;i"^^^'"

D O I) O tN yE u s noemt het Klein geel Aconitum ;

en men heeft het dien naam gegeven, zo hy

aanmerkt, wegens eenige gelykhcid der Bladen

en Haauwtjcs, als ook van fchadelykheid , met

de Monnikskappen of het Wolfsdood, hiervoor

Ipefchreevcn.

Het heeft geen Stengen dan de Bladfteelen ,

die naauwlyks een Handbreed lang Cf) en dun

zyn , op het end een rond veeldeelig Blad voe-

rende , in welks midden het een ongefteelde

gceie Bloem draagt
,
gelykende naar die der Ra-

conkelcn , waar op drie of vier Haauwtjes vol-

gen. De Wortel is knobbelig en als uit Leed*

jcs famengefteld
,

gelyk die der Anemonen.

Watuurlyk groeit het in Provence en ia Italië.

ra)

484- KRAM. Auflr. 163. Mant, 408. Heil. Ranunoiloide»

pra:cox &c. MuRls. //</?. lH. S. 11. T. a. f. 4- Aconitum

uiiifolium Bulhotum. C. B. Phi. I83. HiLL. ^Inat. T. ii.

Aconitum lutcum minus, DoD. Pempt. 440. Acon. Hye»ale

II. DIIL. IX. STUK,
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IV. (!^) Nieskruid meteen hym tweehloemige ^'om*

Afdeel. jrent naakte Bloemjleng en yoetachtigè

HcfoFx».
Bladen,

Dccze Soort groeit in Ooftenryk en Italië op

jieiMÓru, Steenachtige Bergen. Men vindtze Zwart Nies-

''ïwaxt. kruid met Rooskleurige Bloemen getyteld. De
Wortel geeft in 't Voorjaar dikke Sccngetjes ,

welke aan 't end een Rooskleurige B'oera , van

taamclyke grootte , draagcn ; middelerwyl ver-

heffen zig de Bladfteelen hooger dan de Bloe-

men, enfprcidcn zig ieder uit in een trop Bla-

den , van gedaante als Laurierbladen , Leder-

achtig taay en ovcrblyvendc. Deeze maaken mefc

elkander cene Voetachtigc figuur, op hunnen

Steel. Vervolgens grocijcn de Vj utgbcginzels

aan tot Zaadhuisjes , als Haauwtjcs vergaard^

die in de Bloem, welke van Kleur verandert,

aanrypen. Zo dat dit Kruid ook, ia zyne groei-

jing en Vrugtmaaking , zeer byzonder is.

De Heer ScopoLi vondt, in Karniolic, daar

von de volgende Vcrfcheidenheden. i. Metwit«

te Bloemen , de Honigbakjcs en Mcelknopjcs

geclgek'eurd hebbende, de VrugtbeginzelSmec

de Blikjes en Steng paarfchachtig : a. Metroo*

de Bloemen , groenachtig van bodem, de Ho*
nig*

(i) HtlUhrut Scapo fubunifloro fubnudo Fol. pedati». MMt.

Mtd. 273. IL Ups. 158. R. Lttgib.^%^.H. Cliff. 227.G0UAM
Mwip. 168. KRAM. Auflr. 16} Sc >P. CAvn. j56. Helleb.

nigö PI. rofeo. C. B. Pin. ,«6. HiLL. Anat. T. i. Hel-

Icb. legititnus. clvs. Hijl. i. p. 17?. Hdlcbotus niger. Lcn».

/« 681. Vcratiuinnigruiu primua». Dod, Ptmft,
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tiigbakjes en Meeldraadjes geel , de Vrugtbe- IV,"

ginrels roodachtig: 3. Mee Roozekleurige Bloc-'^™^*^"

men , wit geaderd , en roodachtige Vrugtbcgin- Hoofd-

zels, die niet zelden omgedraaid zyn: 4. Mct""^"^*

•wit en rood bonte Bloemen , groen van bodem

de Vrugtbeginzels , rondom de Scylen , allemlyk

paarfchachtig hebbende. Dergelyke Verfchei-

denheden komen hier ook daar van in de Tui-

Men houdt dit Kruid, dat in *t Franfch Her-

he du Feu genoemd wordt of Elleb re noir » voor

het F'eratrum nigrum van DioscoRiaESt
welks Wortel veel minder fciierp is , dan die

van het l^eratrum album , een geheel ander Ge-

was , vervolgens in de Klasfe der Veelwyvigen

te befchry ven , en gemeealyk Heileborus ülbtu

genoemd wordende. Dit laatfte verdient eigent-

iyk den naam van Nieswortel , als een ftcrk Nies*

middel zynde,en tevens een gcvaarlyk Purj^eer-

middel ^ terwyl de Wortel , van het tegenwoor-

dige Zwarte , de laatfte hoedanigheid heeft met

mindtr gevaar. *t Gebruik van dcezen Wortel

wns zeer groot by de oude Artfen in Grieken-

land. De vermaarde i o rn e for t zegt, dat

de Heileborus van Hippocrates niet alleen op de

Eilanden AntiCjTd) in de Golf van Zeitqn,toc

den Griekfchen Archipel hehoorcnde , werwaards

men oudtyds de Kranzinnigen ter Geneezing

zondt (t^, groeide, maar dat men dezelve ook

over-

(t) Si trÜut Antleyris Caput ir.funéi'c tcgt HOlATios

R fpoN

II. Deel IX, Stusi
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IV. overvloedig vondt aan de Oevers der Zwarte

^^xiv*^
Zee, en aan den Voet van den Berg Olympus in

Hoofd- klein Afie , omftreeks de vermaarde ftad Prufa ,

STUK. alwaar hy derdhalf Pond Extrakt gemaakt hadt,

^i^"^^^'vzü vyfentwintig Ponden Wortels. DeezeWor*
tels , die hem verzekerd werden van de echte

zwarte Helleborus der Ouden te zyn , geleeken

veel naar die van deeze Soort , zo wel als het

Kruid , dat echter veel forfer groeide, hebben-

de de Bladen en de Bloemfteelen omtrent een

Voet lang (*). Het gedagtc Extrakt, evenwel

door hem aan drie Armenieren ingegeven, ver-

oirzaakte W^algingen , Snydingen in 't Gedarm*

te, Pyn in *t Hoofd , trillingen der Leden en

andere Toevallen , welken daar in een groote

Scherpheid dccdcn blyken. Men handelt 'ervoor

"t overige , zegt hy, eveneens mede als met den

Wortel van ons Nieskruid , koekende daar van

één of anderhalve Drachme in Melk, die, na

een Nagt geftaan te hebben , doorgegooten zyn-

de, ingegeven wordt (f).

In Gevallen, daar men de Geneezing niet dan

door

fpottende, waar uit cn uit andere jxlaatfcii blykt , dat de

naam dier Eilandjes aan deezcn Wortel gegeven vrexdt. Dos

zejt JuvENALiS , fi ncn igtt Antkyr» ; gelyk mcn nader-

hand wel plagt te zeggen : buit opus tji HMort , om eea

(} De Heer HAlcbb zegt (Helv. p. jif .) , dat dit een

aiukte Soort was , maar hoe zyn Ed. zulks bewyze ,
terwyi

TouBNEsoRT het 'er voor hieldt, blykt niet.

(t) TouwiBïoaT it la Mat. Mtd, Tom, I, p. 71» 7*.

lum. Vt-iait au Uvmt, Tom» II. p, ill.
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ïloo'r fterke Buikzüiveringen kan uitwerken , is JV;

de Wortel van het Zwarte Nieskruid dikwils
^'J^J^*

met een goeden üitflag gebruikt , inzonderheid Hoofd-

in Krankzinnigheden die uit de Zwarte Gal ont-^^"^

ftaan de Waterzugt cn andere hardnekkige
„J*'^^^*

Kwaaien : dochi in de eerfte plaats, moet het

Extrakt niet dan tot een Scrupel of mindeï- veel-

heid ingegeven worden ; ten anderen fchynt de

werking veel af te hangen van het Klimaat en

Saizoen des Jaars. Ook is in de Wortelen zelf , die

toen gcdroog^l krygc , een aanmerkelyk vcrfchil.

Men maakt 'er tegenwoordig, in de middelfte

deelen van Europa» weinig gebruik van, dan in

Samengeftelde VVinkelmiddelen
,
dewyl vvy van

het Ooften en Westen veiliger Purgeermiddelen

bekomen. Zie hier , nogthans , wat Doktor Sco-

poLi j in de Zuidelyke deelen, ten dien opzigte

aantekent.

„ De Wortelen van zyne Hellcborus heeft

,) HiPPOCRATESjZO menigmaal hy daarvan

„ melding maakte, onder de fcherpfte Purgeer-

„ middelen geteld. Dat die zelfde kragt in de

3, onzen zy, leert de byna dagelykfe Ondervin-

5, ding: zo dat het wonder is, dat de Purgee-

^, rende kragt der Helleborus van Li jin^üs

j, in twyfel getrokken worde. In ons Volk is

„ de bekwaame Gifte van het Poeijer der Wor*

telen van twintig tot veertig Greinen bevon-

>, deu ï terwyl men aan tien Greinen van hec

Extrakt met klaar Water genoeg heeft, doch

,

„ zo het met Zwavelige en Zuure Yogten be-

R 2 „ reid

U. DKEUX STOK.
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IV. reid is geworden , dan behoort men 't in groo-

^xïSf^' « ter veelheid in te geeven en het brengt ligter

Hoofd- „ Ëuikpyn voort. Een Klylteer uit het Afkook-
"üK- „ zei van een half Once des Wortels is tegen
^^f.'/«/>-

Beroerdheid van meer dienst dan de Koloquinc

„ en andere Middelen. Üe Boi ren geneezen

hunne Osfen , door onder de gewonde Huid

„ een brokje in te fteeken van den verfchen

„ Wortel , waar door eene groote Zwelling en

gefladige uitvloeijing van Etter ontftaat.Doch

daar is in de Hellcborus iets geheel byzonders

„ en weezentlyk nadeeligs. Ik heb een frisfclie

3, Meid , geen de rainfte Ziekte onderhevig ,

5, dertig Greinen iaaten gebruiken van den gc-

3, pulverifcerden Wortel» Hier van kreeg zy

„ tweemaal óén Afgang zonder Pynlykheden,

„ doch daar op volgde zekere dofgevoeligheid

„ der Leden en ongewoone ftyfbeid , welke nog-

5, thans door bekwaarae Middelen overging. Is

5, dit dat Vermogen van de Helleborus , ook

„ Stuiptrekkingen maakende , 't welke H i p-

3, pocRATEs reeds voor lange waargenomen

„ heeft?"

iir. (3) Nieskruid met een tweedeelige Steng, de

^vtidisT Tak'

(O HMrus Cau'e hlMo , Rainii Foliolfs bifloris Sa.

Hei:. Caule xq. fuliofo &c. H. Ciif. 227. Upt. i sS. 'B.. Lugdlf.
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Takken met tweebloemige Blaadjes ; de Bla- iV;

den gevingerd*

Deeze andere Soort van Zwart Nieskruid
, stuk!"^

groeit Eiet alleen in de Ooftenrykfe Gebergten Poi.sy

by VVeenen en elders , maar komt ook in Stee-*"'''

nige Valeijen der Alpen in de Zuidelyke deelen

van Europa voor. Hier is zy een Tuinplant , niet

Diindcr zondt riing dan de voorgaanden, alzo de

i31üCMTien uit een Scheede van Blaadjes voortko.

men, hoedanigen , dikwils tot negen in getal,

Straalswyzcjopde Bladftcclen geplaatst zyn, die

ook allengs zig boven de Bloemltengen verheffen.

De Kleur der Bloemen , bovendien , is groen y
en zy openen zig niet zydelings , maar hangen

nederwaards ,
terwyï in dezelven vyf of meer

Zaadhuisjes , die naar Haauwtjcs zv<reemeri, aan-

(4) Nieskruid met een veelbloemige gebladerde tv.

Steng en Roetachtige Bladen* fj"juT^

Aanmerkelyk vcrfchilt deeze die in Duitfch-

bnd , Switzerlaad , Provence en Languedok

valt,

(4) HelUborus Canie multlfloro foliofo, Fol. Pednii. Helf.

Caule inferne anguftato &c. Ger. Ptcv. jgj. Go^jkit Monst»
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IV* valt ^ door dien zy een gebladerde Steng hetiL

xiv^^' en geene VVortelbladen. Men vindtze , gelyk

Hoofd- ^e voorgaande , als een bafterd . Soort van 'c

STUK,
;^5v-arte Nieskruid aangemerkt, Zy groeit wel

vij?'^^^' anderhalf EUc hoog langs de Rivier van Mont-

pellieren bloeit 'er , zo de Heer G o u A n meldt,

het geheele Jaar. Anderen haddenze reeds Win*

ter " Nieskruid geheten , zo wel ais de eerite Soort,

oi Fied de Grifon , wegens de Bladen, De

naameu Christwurts , Beerwurts en Vuurkruid

zyn haar met de andere Soorten gemeen. Deeze

noemt men, in *t byzonder, Sefamifides^ en Con-

^Ugo , wegens de Gellalte , misfchien ; of ook

HeUeboraJier , om dat zy in Kragten naar het

Nieskruid gelyke. De Wortel is hard , gedraaid,

zeer Vezelig , bruin , bittcrachtig
, heet , en

heeft een vunzigen Reuk, gelyk de geheeJe Plant,

V- (5) NieskTuid met eene eenbloemige Steng cn

ff^^S. órievoudige Bladen,

Van het Driebladig zwart Nieskr uid , dat döoï

Mu N 1 1 N G afgebeeld is en tot de voorgaande

Soort betrokken , verfehilt grootelyks deeze ,

die in de Üosfchen van Kanada en Siberië , aJs

ook op y>land , voortkomt. Het is maar een

klein, doch üerlyk Plantje, grootelyks afwyken-

(s) JitUthrus Scapo uni/loro , Fel. t«roatis. Ofd- Dan.
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de van de Geftalte der andere Soorten , heb- IV.

bende de Wortelblaadjes byna als die van Kla-
"^J^Jf^*

ver, zeer lang en dan gedeeld, met de Bloem- Hoofd.

fteng nog eens zo lang. De Bloem eu Vrugtmaa-*^"'^*

king alleen heeftze hier t'huis gebragt. Kalm„;,^'^^^^'

vondt den Grond der Bosfchen, in Kanada,op

veele plaatfen met dit Kruidje alleen , of ook

onder Klaver Zuuringen Stevenskruid, bedekt.

De Bladen eu Steelen werden van- de Wilden

en Franfchen gebruikt , om Wol , Leder en an-

dere dingen , geel te verwen.

C A L T H Gcclblocm.

Den naam van Populago , die aan dit Kruid

door Tabernjemont gegeven en door

ToiTRNEFORT behoudcH was , heeft de Rid-

der veranderd in Caltha^ccn naam aan de Gouds-

bloemen gemeen, welken zyn Kd, cnder den

Gellagtnaam CaJendM/a heeft begreepen» In Ken-

merken verlchilt het weinig van *t voorgaande,

dan dat de Bloem geen Honigbakjcs heeft.

Maar ééne Soort ( i ) is hier van bekend , ^
r.^^

welke van Bauhinüs genoemd wcrdt Cal- paiu/iru.

tha palujlris ydat is Moeras . Geelbloem , dewyl

dit

(i) Caltha. S^. Két, XH. Gen. 703. p. JTfg. XIIU

p. 43 i. CToBT. Belg. ISO. KIUM. Au/lr. I6j. HALL. He v.

319. GOUAN Morisp. Z6%. &c. //. Chf. aig. R. Z«5i*.484.

GRON. f^irg. 16(1. Populago maj jt Sc minor. Tab. Ic. 7S0.

TooBNï. Injl. zjz, Caltha palufttis. C. B. Pm. ^76. DOD.

R 4
II. D«EL. IX. STUK.
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IIV. dit Kruid in vogtige Velden en Moerasfcn , ]a

^'^^^^ zelfs in fiaande Wateren ,
op vecle plaatfen io

Hoofd Europa groeit, gclyk \)y ons op laage Wcidlnn«

STUK. ^^^^ Oe Franfchcn roemen het ,
deswegen ,

Soucid'Eau, dc Engclfchen Marsh - Marigold

,

de i^uiticlurs Wiejsblmu Mofsblume of noUet'

È/z.7?2tf tn ons Landvolk BoUrbloemen. Het groeit

ook in Virginie.

Uit een Vczeligen Wortel geeft dit Kruid

vecle dikke Bladfteelen met gladde dikke ronde

Bladen , donker groen , aan den rand fyn ge-

karteld , en niet zo zeer naar die van den Pcp-

pelboom , waar van het den naam fchynt te

hebben , als naar die van de Kleine Gouwe nf

het Speenkruid gelykende , maar veel grooter.

^et die der Lepelbladen of der kleine Plom-

pen Itrooken zy ook taamclyfc. De üloemen

zyn zeer groot en hoog geel, ten minfte in de

Verfcheidenheid met groote Bloemen , terwyl

men de andere in du 1 uinen heeft met dubbel-

de of volbladige Üloemcn.. De MeeldraaJjeszya

tweedtrley : de buiienilen eens zo lang, Knods.

achtig , met famcngedrukte Knopjes ; de bin-

nenften kleiner en ipet breeder Meelknopjcs voor-

zien. Op dezelveo volgen veele omgcboogene

H iauwtjes, die het Bloemftceltje kroonen. Het

Kruid wordt gezegd fcherpfappig en fchadclyk

voor het Vee te zyn^; gelyk men ook ziet, dat

de Becften hetzelve fcaan laaten,doch de Bloe-

men worden fomtyds gebruikt om een geelc Kleur

te geeven aan dc Boter.



H Y D R A s T I s. Waterblad. ^ IV.
^

Tot de Klasfe der Veelmannigen endenRangr-jooFD- tl

der Veclwyvigen behoort eindelyk nog dit Kruid , «tuk. ra

dat gelykt naar het Hydrophyllum , voor heen be- /«'yjy

fchreeven * , door my Geutjes - Bloem genaamd

,

en derhalve geef ik hier, als fn 't Water groei-

jcTide , den naam van Waterblad aan.

De eenigde Soort daar van (O , insgelykseen t.
^

Plant van Noord - Amerika , en van Kanadi in *t cafa&.
byzonder , is niet zeer bekend. Zy heeft tweeK'"^<ï^afcli.

gefteelde gcpilmde Bladen, aan den voet uitge-

hold , wier Kwabben een zydclings Kwabbctjc

hebben , Zaagswyze getand zynde en groön
,

naar die van den Ahornboom gelykende. Geen
Kelk heeft zy , maar drie Bloemblaadjes zon«

der Honigbakjes en de Vrugt is een Bezie ,

uit eenzaadige Korrels befcaande , volgens den

Heer E l l i s , zegt de Ridder, De Kruidkun-

dige M I L L E R heeft dit Gewas , onder den

naam vaa Warneria, in Plaat gebragt.

XV. HOOFD-
. 70+. p. jgi.f^f.xirr.

tl. Deu. IX« Siuk»
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'Afdeel

Hoorn- XV. H O O F D S T U K,
STUK*

BefchryvingderTw REM AG Tl GE K ruiden
(Didynamia,) dus genaamd ,07» dat zy van de

vier Meeldraadjes cwee langer hebben dan de

twee anderen : waar toe de zogenaamde Krans-

jes -Kruiden, gelyk de Melisfe, Thym, üré-

go , en veele anderen; als ook de Grynsblocmi-

gGtif gelyk het Leeuwenbek-, Vingerhoed-

Kruid, enZi enz, behooren,

De algemecnc Kenmerken van dcczc Klasle

zyn , gelyk ik te vooren een en andermaal

gemeld heb , zeer eenvoudig. Hier komen dc

meefte Planten in , v^relkeo dc vermaarde 1 oür-

N EF OR T voorgefteld hadt, onder den naam van

Kruiden en Heeftertjes met gelipte en onregel-

naatige eenbladige Bloemen,- doch waarby, door

den Heer L i n n ^ u s , nog verfcheidene gevoegd

zyn , die in 't getal en de hoedanigheid der Meel-

draadjes , waar van dceze Klas fe den naam voert,

overeenkomen. Dus zyn hier de zodanigen in

begreepcD , die , volgens de Natuurlyke Orde

,

den naam van F'erticillat<s , dat is Gekranfte of

Kranskruiden , en van Perfonates of Grynsbloe-

raigen draagen(*}. Zy zyn alle in de twee Ran-

gen

(*) Zie het ir. DIELS, I. STUK « deCZC Natuurlek»
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gen van Bloot- en Schuilzaadigen verdeeld, en IV.

de raeelten zyn J^ruiden, gelyk wy nu zullen
'^"Jyf

zien. Hoofd»

De Blootzaadigen, dus genaamd om*"^"^*

dat de Zaadcn bloot aanrypen in de byna onver y^^/J^""

anderde Kelk, zyn de gezegde Kransjes - Krui-

den, de Bloemen veelal Kranswyze geaaird of

in Kransjes om de Steng en Takjes draagende,

Derzelver algemeene Eigenfchap is , dat zy een

Vrugtbeginzel hebben ^ 't welk als een Propje

fluit in het onder -end van de gelipte Bloem en

waarop een cnkelde dunne Styl ftaat, die zig

doorgaans , aan *t end, Gaffelswyze in twee Stem*

pels verdeelt , dikwils buiten de Bloem i^itftee-

kende en een weinig langer d^n de Meeldraad-

jes , waar van twee langer , twee korter zyn

,

gelyk tot de Kenmerken van deeze Klasfe be^

hoort. De Meeldraadjes komen onder uit het

Pypje van de Bloem voort , en 't getal der Zaa-

den is byna altoos vier. Hef eerfte Geilet heet

A j ü G Senegroen.

Onder deezen Latynfchen naam, die vanfom-

migen aan de Chamaepitys is gegeven , komt hier

het Kruid voor , dat men gemcenlyk Senegroen

noemt , en deszeis mede- Soorten.

De Kenmerken beftaan in een gelipte Bloem

,

welke de bovenfte Lip zo klein heeft, dat

Meeldraadjes daar boven uitftcckcn,

n. DEIt IX STCK
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IV. H'er van komen dc vyf volgende Soorten voor

,

STUK. (l) Senegrocn met omgekeerde Bloemen.

o^i'f'h
Dceze door Tour ne fort in dc Levant

Levantfch! gevonden en uit Zaad in de Europifche Tuinen

voortgeteeld , msakt een niet onfieriyk Gew-is

uit, zo de geleerde D t ll e n lus aannicrkt

,

wegens de aartigheid haarcr Bloemen , die a's

omgekeerd zyn , hebbende de; bovenfte Lip

zeer groot en de onderfte klein , met byhangcn-

de Krabbetjes , van Kleur wit met paarfche

Randjes, of blaauwachitig Vio'ec, meteen wit

Vlakje. Voorts is de Plant zeer ruig
,
groei-

jende een of twee Voefen hoog en gepaarde

Eladen hebbende , Kruishngs xm dc Stcn,^ ge-

plaatst, welke naar die van de volgende gelyken.

iT. (fl) Senegrocn dat vierhoekig pieramidaal is en
Fyratn, - ^^.^

^ WortelbMen zeer groot.

daii. In Swecden , Switzcriand , Duitfchland , groeit

dee-

( i} ^Ju^a Florlbus refuplaaf's. 5^7?. Nat. XII. Gen. 7oj.

p. 3g7. f^cg. XIII. p. 438. Teucrium Stam. tub. Corolii

inverfo candido & caruleo. TOüRNF. Cor. 14. Diti Eltb.

(z) Jjuga tetragono-pyramidalis Sec Kram. Auflr. i6^- Fi.

Sute. 47 j ,512. Oed. Dok. I8j. Mm. Med. 306. DalIB. Par.

i(f9 Confolida media Piatenfis cceiulea. C. B. Pin. zóc. Cons.

Sp.

WALL. 6}5.PhylIochno.
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tleeze Soort, die de Bli^emcn pieramidaal heeft, IV;

verfchillcnde weinig van het CemeencSeregrocn

dan dat zy de Stengen ruiger cn de Bladen die- Hoofde

per gekarteld heeft, 20 J. Bauiiinus, die''''*^**

dezelve by Geneva vondt , aanmerkt. De Bloe-/^?rS'

rtien wareu paarfch , rood of wit.

(3) Seregroen met een enkelde Steng , de Steng- nr-

bladen zo groot als de Wortelbladen heb» jfi^"^*,

bende, Aip.fcb.

Dee^e ,
op de Switzcrfche cn Oofcenrykfe

Alpen huisvelkr.de , heeft de Bloemen bhauw

CD de Blikjes niet gekleurd , maar groen,

(4) Senegrocn mt Wollige gejlreepte Bladen
^^JJ;;^^^.

en ruige Kelken. Gcneeffch!

De Kruidkundige FIcerGER ar d merkt dee-

zc aan als eene Verfcheidenheid van het Piera-

midaale , H a l l e r van het Gemeene Sene-

grocn, en Clusiüs was van het zelfde denk-

beeld. Zy komt zo wel als de anderen in Oost-

er ryk , Provence en elders voor , en verfchilc

by na alleen door haarc Viec/chkieurige of blcek-

roode Bloemen.

Cs;

(O Af'^S'* Caule fimpllci , Fol. Caulinis Brc. Ajagn Fo!.

oMongo- ovatis. Miix. Di^. 2, Bugula Folio maximo Sec.

BOFRH. Lugdh. I. p. i»4. Bug. Alpina maxima. TOUUNF.

II. D£S^ IZ, s



TweemagïigE Kruidéw.

IV. (5) Senegrocn dat glad is met voortkruipendi

Afdeel. Scheuten.

sTUK«° Dit is het Gemeene Senègroen of Ingrten >

y. groeijende niet alleen 3 gelyk de Ridder zegt ,

rf/S. in de Zuidelyke , maar ook in de middelde dee-

Kruipend. van Europa. Het komt, in onze Nederlan-

den, veel voor op de Weidlanden en aan de

Wegen. Volgens den Heer Halleé is het,

in Switzerland , met blaauwe Bloemen zeer ge-

meen , met roode niet zeldzaam en met witte

Bloemen komt hetop de Bergen voor. Het heeft

een opftaande Steng van een half Voet , die

Bloefem draagt en deeze geeft zydelings Scheu-

ten uit , die op den Grond leggende wederom

Bloemftengen fchietcn. De Bladen zyn ovaal

,

weinig ruig , mee grootc kerven ingefneeden ,

oöi laag langwerpiger, aan de Stengen byna rond ,

dikwils roodachtig met veel Pluis daar tusfchen

,

maakende boven een digte Bloem -Aair, van agt-

en meerbloemige Kransjes. Hier op volgen vier

baadjes die in de Kelk vervat zyn*

Dit Kruid wordt van fommigen Bugula , van

anderen Prunella geheten. Men houdt het voor

de Confolida media der Ouden en onder dien naam

is het in de Winkels, als een Geneesmiddel > be-

kend,

(s) AjugA glabra Stolonibus reptantibus. Gö»t. Sttg.

Teuctium Fol. obverfe ovatis crenatU &c. H, Cti/f. joi.

R. Lugib. 506. GOüAN Monsp. 169. KRhM.^u/lr. tcc Con-

foUda media Prat. cecrtïlea. C. B« Pi». 3.60, DOO. Fempt,
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kend, wordende geteld onder de Kruiden, die IV.

men ,
wegens haare Wondheelendc eigenfchip ,

AFDwit;

Conjblidcs noemt. Het is bitter en eenigszins la-HooFW
mentrekkende. Linn^. us hadt zulks aan het

Pieraraidaalc toegefchreeven. /^rma!'

Tkücrium. Gamander.

Van dit uitgebreide Geflagt heeft de Bloem

geen eigentlyke boven -Lip, als zynde daar in

tweeën gedeeld en dus een Opening maakcnde,

die de Meeldraadjes als 't ware doorgang geeft

of waar door zy zig aan 't Oog vertoonen.

Het bevat vyf-en dertig Soorten, alzo 'er
,

wegens de overeenkomst van de figuur der Bloe-

men, de Feld'CypreSf het Waterlook^ Gaman-

derlyn, Polie en andere bekende Kruiden , c'huis

gcbragt zyn ; weshalve ik het den naam van Gé-
mander geef.

(i) Gamander met veeldeelige Bladen en een^ r.-

zaame Bloemen zydelings,
SmplllZ

Deeze Soort , in de Levant en de Zuidelyke Kiokswy-'

deelen van het Napeirche,op vogtige plaatfea,

voortkomende ,gelykt veel naar de Derde, maar

is glad van Loof, blyft over en heeft witachtige

Bloe.

(r) Ttutriui Fol. «ultfidis &c 5,/r. Nat. XII. Gen.7««.

p. 3»7. V'tg- XIII. p. 438- R- Lugü. jo6. N. ii.Teucrmtn

cal. campanuUto. Boehh. Lugdi. I. p. ij,. ^, Teuctiura

fupinum peicnne paluflre Apuliun glabiura 8cc. TlLl. tih

I6i. T. 49. f. I. AIX, Taur. 53.
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IV. Bloemen , met Klokswyze Kelken , waar van
ArcEEL bynaam is oDtleend.

sTOK^.°' (2) Gamander met veeldeelige Bladen en ge-

II. trojle Bloemen,
• Ttacriurh

^Levant!'
^" Levant is deeze door Toürnefort

fche. waargenomen , die mooglyk maar eene Ver-

fcheidenheid zal zyn van de voorgaande , zo

Li NN^ns aanmerkt,

III. Cs) Gamander met veeldeelige Bladen en drie

Drmf!'
gefieelde Bloemen by elkander zydelings.

De ronde gezwollen Kelken doen de Bloe-

men van deeze zig eenigszins Druifachtig ver-

tonnen , weshalve het tot de Druifkruiden is

betrokken geweest. Anderen maakcnzc tot cén

Soort van Veld-Cypres en het behoort daartoe

voorzeker, zegt DoDONéus, omdat heteett

Harstachtigen Reuk heeft. Lob el noemt het

Gamanderlyn met gefnipperde Bladen , d!e ge-

vind zyn , volgens den Heer H a l l e r. Deez'

zegt , dat de Steng naauwlyks ooit een Voet

hoog groeit en dat het onder de Stoppels voor-

(1) Teuerium Fol. multifidis , Flor. RacemoGs. Teucr. Fol.

)innatifid;s &c. //. Cliff. joi. R. Lu^db. 307. N. 14. Teucr.

)r. anguftif. laciniatam &c. Toübnf. Or.14. CoMM./24r.

(i,) Ttucrium Fol. multifidis, Flor. later, ternis pedunca-

aiis. R. Luzdb. 306. N. 10 GOOAN Mtmp. 271. GER. Pi-öv,

176. H. Cliff joï. R. Lugdb. 306. Botrys Chamïrftioidej.

C. B. Pin. 138. Chamapity» altera. T)QX1, Fmpt.^6,Cki\aX'
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Jkoitit op cle Bouwlanden iri Switzerland. lü IV".:

Provence groeit het op Steenige plaatfcn cnRot-'^^J"'

fen : in Ooftenryk op Akkers tusfchen de Wyn- Hoofd

gaarden. Men vindt het doorgaans op hooge^'^"'^'

Koornvelden in Italië. De ruigte onderfcheidt^f^Jr."'

het aanmerkelyk van de voorgaanden. Het heeft

'een 'aaogenaamen , Wynachtigen , Krüiderigen

Geur.
.

(4) Gamander met driedeelige Limaale effen- - iv."

randige Bladen^ ongejleelde zydelin^fe een- cham/p,

Dit Kruid is 't , dat men l^eld- Cypres noemt

in de Nederlanden, in Duitfchland langerjg-

lieber , in Engeland Groundpine , in Vrankryk

Ive Moschatè. Die laatfte BenaAmirig zou 'ech-

tci- tl ader toekomen aan de Zevende Soort. Het

komt in de Zuidclyke declcn van Europa wild

op de Akkers voorc , doch wordt by ods in de

Hoven , daar men Geneeskruiden teelt, gezaaid

,

als zyndc een Jaarlyks Gewas. In 'c wilde groeic

"het dikvsils maar een Handbreed, doch in de

1'uinen omtrent een Voet hoog , hebbende dé

Bladen, die zeer fmal zyn, fomtyds 20 lang als

(4) 'Ptucrlum Fol. trifidis Llnearüjus ïntegerriiirs &c. Mat.

iVel GOBT. Alg. I(5r. KbAm. i4i»A- iSS- G%R Prov,

II, DiEL. IX. Stuk
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IV. de Stengetjes , en de Bloempjes in derzelver Oxe-

^xv.^^* kn. Het is op 'c aanraaken kleverig en als Har-

Hoofd- ftig , hebbende een welriekende Geur, Men acht

6TUK. j^et een afdryvende kragt te hebben , in opftnp-
^^/««z«<i-p-j^g

der Stonden , en het Aftrekzei zou dien-

üig zyn tegen de Jicht ; weshalve zy ook Jva

u^rthritica geheten wordt.

(5) Gamander met drie - en vyfdeelige Braad-

achtige Bladen , eenzaanie gejieelde Bloemen

tegen elkander over en een leggende Steng.

(6) Gamander met driedeelige driefneedige Li-

niaale Bladen , getrojie Bloemen en cm
Jkkelige Steng,

(j) GimnJcr v.st byna driepuntige LiniaaU

Bladen en ongejleelde zydelingfe eenzaanis

BUemen,
Dee.

Teucr. fupiu. annuum Lufitanicnm. Tocknf. Injl. 203. Cha-

midiys annua muUiflora &c. MOR. Hijl. UI. p. ^n. S.

Prev. ^76. Chaxn2:p;tys fpuria multifido Folio , Lamü Flore.

C. B. Pin. Z50. Pfeudo - Chamzpitys. Clus. ////?. II. p. I85*

Chamipitys alia. Cam. Epit. C80. Ajugj adultcrina. Ctua.

Pann. 48? ?

(7) Teuerjuia Fol. fubtrlcuspiditis Linearibus &c. Teucr.

ceolatis obtufia dentatis &c. R. LugS. 300. N. «. Chami-

pitys Moïchata Fol. ferratis. C. B. Fi*. ^49- Chamacpityi

Tpuria prior. DOD. Fempt. 47. Iva Moscliaia Moofpelicnfis

hoii.it, 3H.Anthyllis altera. CLVi,lllJI.lhV'U6.Pann.'it-»
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beezè drie Soorten gelyken alle meer ofmin iv:

tiaar de gemeeue Veld-Cypres. Haarc Natuur- ^^Jf*^'
lyke Groeiplaats is iii Portugal en Spanje, en FToofo^

andere Zuidclyke deelen van Europa , inzondcr-

heid der laatfte , welke wegens haare Moskel-pf^^^J"'*

jaat - Reuk den naam van Iva Moschata heeft.

De middelfte, die men Baflerd-f^eld-Cypres

noemt , groeit aan de Zeekust van Provence,

by Marfcille. Van deeze loopen de Kelkflippen

in fpiife Punten uit. Clusiüs heeft de der-

de tot de ArJhyllis der Grieken t'huis gcbragt»

(B) Gamander mt Finswyz' veeldeelige Bla-
^/Jl'.^

den , een zeer enkelde opgeregte Steng en M^^nta'

Elswyz' gepalmde Blikjes, "Sbary-

Door den beroemden Sh aw is deeze, welke

hy in Barbarie gevonden hadt, doch zeer fober

afgebeeld. Zy hscft , zegt hy , Bladen als de

Ridderfpooren en fchoone witte Bloemen , twee

aan ieder Knoop van de Steng, die niet getakt

is , vierkant , met gladde Bladen. Volgens de

Afbeelding zyn de Kelken in deeze Soort ook

zeer fpits gepunt en gefchoord met zonderlin-

ge Bükjcs.

(p) Gamander met geheel efenrandige ovaaU
^^^JJ*^^,

vanAlLüi»

(g) T«acf;«w Fol. pinnato-multifïdis &c. Teucrium Dd-

^
(9) Teucrium Fol. integerrimis ellipticis fubtus tomentoCi

&c. Teucrium Fol. ovato - oblongis .\c. ƒ/. C/i#. 302. R.

II. DEIL. IX. STUK»
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IV. van onderen Wollige Bladen , en zydeling^

^^KvT' eenzaame gefteelde Bloemen.

Sük'° (i®-) Gamaoder met geheel effenrandige Ruit-

X. achtige fpitfe ruige Bladen , die van onde-

u!ifoïium.
Wollig zyn,

d»g- Deeze beiden bchooren tot het Teucrium Bcc-

ticum van Clüsius, dus genaamd, om dat

hetzelve groeit in de Zuidelykae deelen van

Spanje. Het is een Heefterig Gewas, zegt hy,

dat fomtyds eens Menfchen hoogte bereikt , doch

gemeenlyk laager tlyft. Het heeft enkelde Sten-

gen van een Vinger dik, met een v/itten Bast,

en Takjes hier en daar, tegen elkander over ^

de Bladen een weinig uitgchoekt , van boven

donker groen , van onderen Wollig cn zeer bit-

ter: de Bloemen wit.

XI. C 1 1 ) Gamander met Lancetvormig LiniaaU

KanS- effenrandige Bladen en drievoudige getros'

fciic-
te Bloemen,

Lugtü, 3o5. N. I. Teucr. peregrümm FoTio flnuofo. C. B.

PiK. 147. Teucr. fcuticans Büeticum. Clos. Hifi. I. p. 34»'

Pann. liO. DiLL. EUh. T. 2S+. f. 366 ,j68.

^
(10; Tfucrium Fol. intcwrnmis &c. //. Upt. 159.TCUCI.

JIoEt. humilius & lamoCus. Hort. ^ngl- T. 3.

(II) Teucrium fol. Lanreohto - Linearibus integerrimis

&c. Mat. Mei. i%6. H. Clif. 303 R- I^»g<^- 3'»7- <ÏOUAl»

Jtfonip. 272. poliuo, anEuftifulIum Ccticum. C B.P/«.izi.
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Dit op 'c Eilaod Kandia groeijende Kruid is IV.

ook Heefterachtig , gelykcnde grootclyks naar '^^^v.^^

de Si échas , volgens A l p i n u s , uitgenomen , Hoofd-

dat dc Bloemen enkeld tusfchen de Bladen voon-

komen , in grcotte en kleur als die van Rosma-/^f^JJ"*'

ryn. De Re uk was aangenaam , de Smaak bic-

terachtig : des hy het tot verfterking der Inge-

wanden kragtiger dan de Stéchas oordeelde ce

zyn. Het komt , onder den naam van Poliwn

Creticinn , in dc Theriaak en Mithridaat der

Apotheeken.

Cl 2) Gamander met effenrandigefpits E^ron- ^^'^^'^^^^

de gejieelde Blaadjes y die van onderen Wol- Marum.

lig zyn en getraste eenzydige Bloemen»
Synichc

(13) Gamander met Eyronde Blaadjes i van xirr.

boven glad en Zaagswyze getand en getros- ^^^„1^'^'''

te Bloemen , de Kransjes uit zes Bloemen Y«ibloc-

heftaande,
™'^**

Deeze beiden komen voor ia Spanje, en b2-

hooren tot het Kruidje dat men iliam?» noemt,

waar van het eerfte , onder den r
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IV. rum Synacum , ïnsgelyks een Ingrediënt is van

^''^f^^ oude Winkelbereidingen, De Geur van t zé-

HooKP- ve is alleraangenaamst en fommigen hebben de

kragten van dit Kruidje , (misfchien door den lek-»

^

jflö^zaa-
j^^^^^ )^QX}k misleid zynde , zegt G E o f F r. o y ,)

ongemeen opgevyzeld. 't Is geenszins de Bok-

Orégo van Lobel , gelyk die Autheur fchynt

te willen, noch ook het Mamm Syriacumydat

deeze afbeeldt, maar onder dien naam komt het

voor in de berchryving der planten van den Leid-

fen Tuin , door H e r m a n n u s. Dit wordt dan

• voor het echte Marum gehouden , aynde wit-

achtig van Kleur, maar het andere noemt men

zwart Marum , om dat de Blaadjes van boven

zwartachtig groen zyn. Flet eerlle groeit ook

op de Hieres -Eilan Jcn by Frovence en waar-

fchynlyk in Syrië.

XIV. (14) Gimander met langwerpig Eyronde ge-,

jT^maZi. ^^^^^ effenrandige , ongejleelde Blaadjes , c;j

Laxmanfc. eenzaamd Bloemen , die ongejleeld zyn.

De Heer L a xm a n heeft deeze, die de Steng

een half Voet hoog en ruig , de Blaadjes drie-

ribbig en de Bloemen aan cénc zyde heeft , in

Siberië gevonden.

xv. (ij) Gam^vócT met Eyronde Zaagtandige Bla-

s?ciïïch' ^^"» eenzaame driebloemige Steeltjes , met
^ '

het



hst middeljle Bloempje ongefieeld en Lini- IV.

aal-Lancetvormige Blikjes,
i'OflcL,

Hoofd.
Deeze, die den naam naar dat Gewest voert, stu/c.

heeft, onder de Mikjes der Bloemen, twcefpic- G>w«.

fe efFenrandige Blikjes , zo lang als de Kelk

gelyk in de Berg-Keule, De Bladen zyn weder-

zyds kaal.

(16) G3imar)óermet Lancetswys' ovaale,fiomp'

achtige , geheel effenrandige Bladen en vier- SaUdf».

deelige eenzaam Kelken. wigbiadi-

In de Levant is deeze door Tour ne fort
gevonden en Veld - Cypres met Wiigenbladen ge-

tyteld. De Stcngetjes zyn een Handbreed hoog,

de Blaadjes gepaard, zo wel als de Bloempjes,

die driemaal korter zyn en geen hcc minfteblyfc

hebben van een boven • Lipje.

(17) G2Lmtmdcrmet Lancetvormigcuitgegiilpt xvir.

Zaagtandige Bladen, van agtoren regihoe- oosundi-

kig en eenzaame Bloemen.

In Oostindie vak deeze, naar welke het Hec
Herige Portugaalfche GamanderlyD met Melis-

fe-BIaden, van Toür<\£fort, fchynttege-

ly

(16) TeucriumVol Lanceolaro - ellipticis obtuflusculis Sec.

ChJtnrpitys Or. SalEcJs folio. Tot rnf. Car, 14. Screb. 17.

Uj) T.ucnu>» Fol. L.nceolatlsrepando-^erratis &o.//^«f.

re pundlato. TocKNF. hjl. 205 f

S 4
H. DEKL. IX. STUK.
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IV. Jyken. De Steng is vierkantig, een Voethoog»

^^JJf-' gearmd, met korte Takjes; de Bladen z> n fpits

Hoofd- getand, met wydc hoeken , van boven rimpe-.

«TUK.
ijg, van onderen Wollig, bleek groen :dc Kelk

Bu^otzaa-.^^
ongelyk verdeeld, met de bovenfte Slip Hart-

vormig: de Blcem witachtig, zonder eenige bo-

ven - Lip , de onderile driedeclig en heeft zeer

korte Iviceldraadjes,

^^vm.^ (18) Gamander met Wigvormig Zctügswys'iri'

fu-er.rc. • gefneeden , gladde Bladen , tot een Steel-

Kiibafchc.
ver/mallende , en eenzaams gejleelde

Bloemen,

Op vogtige Velden van *t Eiland Kr.b:i,inde

VVestindicn , vondt de Heer Jacquin dce-

ze, met de Steng anderhalf Voet hoog, en in

(ie Keizcr'yke Broeihuizen, te Weenen, voort-

gctcfld , is zy aldaar een overblyvende Plant

geworden. De Onderlip der Bloempjes gelykc

naar een Hellebaard, De Zaaden zyn zwart-

achtig.

XT3C. C19} Gamander met Eyronde Zaagtandige

AidSê. Bladen en eene geaairde , ronde ^ ongcfteeU

de end 'Tros,
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Die Kruid , door den Heer Arduin opge- l^^

geven en afgebeeld , is geheel ruigachtig , en ^'^l^^''
heeft Hecfterige Stengen , met een geelachtige Hoofd.

Haaiiige Aair aan 'c end.

(^20) Gamander met Eyrond Lancetvormige

Zaagtandige Bladen , en eene opjliande c^Zi:nfi,

Steng, die aan 't end een ronde Jtair heeft ,^,^'1'^''^^'

van zesbladige Kransjes,

Decze Kanailafcbe Plant met foiallere egaal

getands, Wollige, platte Bladen; hcefc,iu de

Tuinen voorkomende , gerimpelde Bladen , die

grooter zyn , ongelyk getand en van onderen

paauwlyks ruig, naar Brandenetel - Bladen gely-

kende. Zy heeft den Reuk van Kqoflook in Vir-

ginie.

Gamander met Eyronde ongelyk getande

Bladenen Bloemtros/en aan 't end derStengen, cum'!^^""'

Deeze Virginifche heeft , zo wel als de voor-

gaande , roode Bloemen en de Bladen verfchiU

jcn weinig, doch zyn lang gedeeld, de Stengen

rood en ruigachtig zegt de Ridder.

Virginifchc

De

(to) Teu.rium-Bol. ovaro-Lanceolu^s famls ^c. C

msJtys Canadenfis Vttlcx foUo Tubtus incano. TouaNF. J

zjs. GROS. tnrs, 64, 87.

&c. Cha-

(21) Teuerium FoU ovatis inxquiüter ferratis , Race

tcrminalibus. GRSN. ^ir%- 04 , 83. Tcacr. Cal. bilabi:

II. DML. IX, STUK.
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IV. De Heer Thunbesg heeft in Japan ecne

^'xv.^''"
^'^^^ Teucrium gevonden , welke zyn Ed.

Hoofd- hier t'huis brengt. Ik zal , dewyl zy een wei-
STüK. verlchilt , de Afbeelding daar van , volgens

^spzniche. roy" Exemplaar, hier mededeelen , als waar uic

iL. Lvi. men daar van kan oordeelen : zie Fig. i. i'L.

LVI. De Bladen zyn meer Lanceivormig dan

Eyrond ; doch mooglyk zyn de onderften broe-

der geweest. Ook komt my de Steng niet rood

noch ruig voor ; 'c welke de Heer L i n n iE us

van G o ü A N , die aan het Teucrium Ftrginicum

zelfs Hartvormige Bladen geeft, ontleend zal

hebben.

XTiT. (22) Gamander vict lang'iverpig Hartvormige

Thrcani^ ƒo/;/pe Bladen , eengearmdegegaffelde Steng^

en zeer lan<;e ongejteelde
,
gedraaide Aai-

ren aan H end.

De Stengen zyn Kruidig van deeze Soort , wel-

ke Bladen als die van de Winkel -Bctonic heeft

en zeer lange Aairen, van Bloemen die Slanks-

wyze om de Steng zyn famcngchoopt. De af-

komst fchynt uit het Landfchap Hyrcanie, tot

Ferüe behooicode , aan de Kaspifchc Z'jc te zyn.

txiii
Gamander ma Eyronde , rimpelige , kar-

wfiU^n- te-

tis. HALI. Cctt, 315. ARDUIN. Sf, 1

fliim/l. 81.

Ci) Tiusrium lol. ovatis mgofis &c. 1
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telig ingefneedene i gryze Bladen, opjlaan- IV.

de Stengen en regte eenzydige Tros/en,
Afdml;

Op 't Eiland Kandia, als ook in de Zuidelyke^°°^,^

deelen van Vrankryk, inzonderheid by Marfeil- Gymnt^

je, en op de Hieres - Eilanden by Toulon , zcu^^"""'*''

de Groeiplaats zya van deeze Soort , die een

Hartvormige boven - Lip aan haare Bloemen heeft

en zeer aangenaam is van Geur.

(24) Gamander met Hartvormige Zaagtandi- xxrv,

ge gejteelde Bladen , de Bloemtros/en over scondlnil,

éêne zyde, en opftaande Stengen.
saTc"^*

Dit Kruid , dat men in de mcefte Taaien van

Europa Wilde Salie noemt, is by ons aan den

Duinkant en op Zandige plaatfen in andere Pro-

vinciën gemeen. Het groeit ook in Vrankryk ,

Duicfchland en Engeland. T o u r N E F o r t hadc

hetzelve Heefierige Wilde Gamanderlyn met VI e.

lisfe - Bladen geheten. Den naam van Scorodonia

fchynt het bekomen te hebben , vrcgcns zyne

naverv/antlctiap met de volgende Soort. In

Swic.

ICO. Barr. Ie. s«9. Chamatdjys Frut. Cretica purp. Flore,

TOÜRNÏ. iKfi. 40J. GER. Prov. Z77. I-'l H

fttis. C. B. P«.247. Salvia agreftijf. Sphacclus. DOD. Fenpt,

291. Scordium altcrum PÜnii. Lob. Ic, 497.

II. DHU II. STVK*
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IV. Switzerland komt het dikwils voor ia de Bcrg^

Hoofd- Het heeft vierkante, harde Stengen, van drie

»TUK. Voeren hoogte, met rimpelige, donker ^rroene,
^hotzaa-^^^^

gladde Bladen , uit wier Oxelcn Bloem-

takj es voortkomen , met lange Aairen, yl ge-

hrm^t , van bleekgeele Bloemen , het Pypje en

dc Mwcldrandjcs roodachtig. De Reuk is flaau-

wer dan die van 't volgende , de Smaak bitter.

Het heeft een openende en tevens famenirek-

ktnde kragt, en zou derhalve, in Aftrekzei, te-

gen de Waterzugt van dienst zyn.

Xïv. X^5) Gamander met langwerpige
^ ongejleelde

,

sfc^.u^''
ra72ffj'»'3?j' ingefneeden- Bladen , twee Bloei

Waterioók. men die gejleeld zyn in de Oxelcn en ver-

fpreide Stengen,

Dit Kruid komt vry algemeen voor , in de

meefte deelen van Europa, op Moerasfigeplaat-

fen. By ons vindt men het in de Duinvaleijcn.

agter het Dorp Lis, en noemt hetzelve Water-

look , om dat het naar Knoflook ruikt, waarvan

het ook zyncn Griekfchen naam Skordion beko'

men heeft. De Franfchen heeten het Gmnan-
drê&

&c. KRAM. JuIJf, 3 6j. /;. Cliff. R. Lu^db. utfupia. Cha-

Infl. X05. Scordiam. C. B. Pin. 247. CAM. Epit. süü.DOD.

Fempt. iiS. Scoidiuui live TiixJjo paluflris. LOB. Ic. 497.
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drêe d'Eaii, dc Erig-lfchcli Water . Germander y IV*

dac is VVacer-Gamanderlyn. ^7^'*'*

Hec bereikt de hoogte van het voorgaande Hoofd.

niet , hebbende de Bladen met groote Tanden

ingcfnecdeo , witachtig , zagt en zeer Wüllig.y-pj^JJ."*'

Ket befhat uit zeer Takkige lea;gende Stengen,

waar van de Takjes zig verheffen tot een Voet

hoogte. Uit de Oxels der Bladen komen van

twee tot vyf Bloemen by elkander , die geen

Aair maakcn jzynde van Kleur wx den blaauweu

bleek paarichachcig. De middelfte Slip v.m de

Onderlip is groot
,
langwerpig , minder rond en

wederzyds aan 'c begin gefpleeten.

Dus befchryft de Heer Hall er dit zeer

vermaarde Kruid ^ welks fterke Reuk en Smaak ^

als ook de Scheidkonftige Ontleding, toonen,

dat er veel vlug Olieachtig Zout m zy ; 't welk

hetzelve, door uitwendige oplegging, zeer be^

kwaam maakt , om de beginzelen van 't bederf

en Verrotting in de Lighaamsdeelen te weder-

ftaan : des het daar toe ook in gewoon gebruik

is by de Heelkundigen. De aanmerking vanGA-

LENüs, dat Lyken, op plaatfcn leggende, waar

dit Kruid veel groeide, niet verrot waren. Iaat

ik daar. Inwendig dient het Aftrekzei als een

kragtig Middel, om de uitdryving van fchade-

lyke Stoffen, door de Huid, te bevorderen, en

is derhalve dikwils in Uitflaande Ziekten, ja

zelfs in de Fest , met voordeel gebruikt. In

fommigc Dorst - Kwaaien is het ook nuttig, zo

wel als tot verllerking der Ingewanden in de

Loop;
II, DïEL. IX, STUK.
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IV. Loop
;

gelyk uit de vermaarde Winkelberei-

^xvf^* ding, Diascordium geDaamd, blykbaar is.

sïüK. Gamander met Wigvormig Éyrondet irt-

T^c'lL
gefneedene , gekartelde gefieelde Bladen,

Cham^^ drie Bloemen by elkander en leggende eeni-

''caman* germaate Haairige Stengen,

dcrlyn.

Dit niet minder algemeen bekende Kruid, 'c

welk by ons in de Tuinen omtrent Lis, Noord-

vrjk enz. , ten diende der Apotheeken geteeld

wordt , groeit in Vriesland wild op Hey - Vel-

den en in fommige Bosfchen ; gelyk het dus ook

voorkomt in Duitfchland
, Vrankryk, Switzer-

land, enz. Hec wordt in 't Hoog- en Neder-

duitfcb , Gamanderlyn of Bathengel genöemd,

in 't Fracfch Chenette of Germafidrée, in'tEn-

gelfch Germander of English Triackle, Men kan

van de gedaante best uit de Afbeeldingen oor-

deelen , terwyl 'er aanmerkelyke Verfcheidenhe-

dcn van zyn , niet alleen in grootte, alzo het

met Stengetjes van vier Duim tot een Voet

voorkomt, maar ook in meer of minder ruigte

cn in de Kleur der Bloemen , die gemeenlyk

bleek paarfch is , doch in fommigen wit, ja

fomtyds roodachtig en wit op een zelfde Plant.

Daar

(16) Teucr-um Fol. Cuneirorml - ovatls indSs creaatis &c.

filat. Mcd. 188. Gort. Bel^. i6z. KUAM. itfS. HALL.

Hclv. 6io. GER. Prov. 278- GoOAN Monsp. 272. H. Clif.

302. R. Lugdh. 307. Chamidrys major & minor vi^M» C.

B, Pm. 248. DOD. Pempu 44. LOU. Ic. 4Ji.
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Baar komen van twee , drie tot vyf , boven IV,

aan de Takjes, met kleiner Blaadjes gefchoord
'^''JJ^^^*

voor , en deeze maaken dat het Kruid zig als Hoofih

met Aaircn gekroond voordott.

Zou dit ook de rnxa^o der Ouden zyn , door
ƒ^Jf,j^J,''ƒ*

welks Afkookzel het Landvolk, zo Celsüs
fchryft , zig van -het Zydewee wist te gence-

zen ? vraagt Doktor S c o p l i. De geleerde

Trillfrus was van dit denkbeeld , noemen-

de hetzelve een zeer heilzaame Plant
, tegen

Borstkwaalcn en jichtige Pynen uitermaacc dien-

flig. Men gebruikt lv2i Aftrekzei met Water,

als Thee, of op Wyn gezet. Niet minder is

dit. Kruid beroemd in Koortfen , als een Maag-

middel , cn tot wegneeming van Verttoppingen

;

doch men moet in allen deezen, dewyl het heet

van natuur is, voorzigtig zyn , om het niet te

gebruiken daar een llerke Ontfteeking, verdik-

king of Hitte in het Bloed heerfcbt , of eene

cpftopping plaats heeft in 't Gedarmte.

(27; Gamander raeï Eyronde /pits Zaagtandig xxvii.

ingejheedene , gladde Bladen , drie Oxel- /^^i^""

bloemen en eene opjlaande effene Steng*
^f^'^^^

Deeze in de Valeyvan Barcelonette en op het

Gebergte in Provcnce voorkomende, verfchilc

van de voorgaande door een opftaande gladde

Steng

(z7) Teucriu^ Fol. ovatU acute incifo - ferratis 8cc. Cln-

ma:4rys Alpioa frutetccns Foiio fplendentc, M4QN. Hqn. jz,

T. sa- GbR. Ptov, 178.

II. D«EL IX, STOK.



aSS TwEEMAGtlGE KruiIOEW.

IV. Steng en gladde Bladen, zO düt menze alseéné

'*^xv''"^
VerrcheidcDbeid daar van kan aanmerk'en. Zy

Hoofd- heeft, naamelyk, die zelfde gedaante der Bladen

sruK. en van 'c Gewas , om welke djeze Kruiden Cha-

^l""^""' mcBdrys i dat is Laage Eik, en fomtyds Quercu-

la of Eikjc genoemd worden.

xxviTT. (2S) Gamnnder met Hartvormige ftomp Zaag-

nTvum''*"'
tandige Bladen , effenrandige holronde Blik-

Gedê. jes , een Heejterige Steng en driebloemige

in de Zuidelyke deelcn van Europa groeit die

kruid , dat men gehouden heeft voor het echte

Teucrium der Ouden. Het groeit Heefterachtig

en heeft bleek gecle Bloemen ; doch de Ver-

fcheidenheid diar van, die door den Heer Jus-
si e u voor een byzondére Soort gehouden wordt ^

heeft dezclven fchoon paarfch.

tt\x. (29) Gamander met eene end- Tros ; de Bla-

iicrgfe.
' defi

ndulac folio. C. B. Pi», ;
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den Lancetvminig effenrandtg y van onde- IV*

ren Wollig. ^^^f"^
H00FI>-

Gamander met eene end- Tros ; de Bh- stvk,

den Liniaal^ aan den rand omgebüogen.

(31} Gamander met eene end -Tros-, de Bla- Legg^nie.

den Wigvormig rond en gekarteld.
p^rmai

*t Verfchil van decze drie beftaat inzonderheid ^p^y«neês

in het Lnof , alzo zy allen de Bloemen getrost
'*

hebben aan 'c end der Srengetjes , üic neer-

hurken of op den Grond legioen. De cerfte

groeit in de Zuidclyke deelcn van Europa en om-

üreeks Parys ; de tweede , die *er veel naar ge-

lykt, in de Velden by Wecncn; de derde op de

Pyreneofche Bergen. Deeze heeft dit byzonders^

dat de Blaadjes naar 't end der Stcn^ctjes langs

hoe grooter en breeder worden. Do Llocmen

zyn in deeze rood , in de anderen wit.

(37) Gamander met rondachtige Jairen lang' ^cxxii^

crenatl &c R. Lagdb. 305. H. dW, jot. roüitm Pyrc
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IV. verpige Jiompe gekartelde Wollige ongejteel'

XV Bladen en leggende Stengen.

STUK. In Pfovence, Spanje, Portugal, Italië en in

f^^"*'
Levant, heeft men Verfcheidenheden groei-

jende gevonden van dit KniiU , 't welke gehou-

den wordt voor het Polion van Dioskori-
DES. Men noemt het in 'i Franfch PcuUot cif

in 't Engelfch Poley* Het is een laag leggend

Kruidje met Houtige Sccngetjes , de Blaadjes

fmal, doch aan 'tend breeder, ftomp en gekar-

teld , van boven groen , van onderen Wollig

hebbende. Aan 't end der Stengetjes draagt

het opftaande Tuiltjes van Bloemen. Het heeft

cenigcn Reuk en een bitteren Smaakj des men
het misfchicn ook in de Geneeskunde zou kun-

nen bezigen. Tournefort heeft 'er, we-

gens de Bloemtuiltjes als Hoofdjes, een byzon-

dcr Geflagt van gemaakt , en daar in een me-

rigte Soorten onderfcheiden ; waar toe dc vol-

gende behooren.

xxxiiT. (33) Gamander met gejleelde Hoofdjes , Lan-
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cetvormïge gekartelde Wollige Bladen en IV:

opjlaande Stengen. ^nznU

f34) Gamander met ongefleeUe end - Roofdies , f^^^^''
Liniaale vlakke viervoudig getrapte Bla- .sjcxiv.

den en leggende Wollige Stengen.
'^'Tl T

In Spanje groeijen deeze beide Soorten en kleine.'

meer andere Verfeheidenheden van dit Kruid,

die door Barrelier waargenomen en keu-

rig in Afbeelding gebragc zyn.

C35) C^aniandcr dat geduornd is , met de Bo- xxxv.

ven- Lip der Kelken Eyrond, de 'cediomr

jes agterover , en dubbelde BloemfteeUjes.'^^'

In Portugal is de Groeiplaats van deeze jGff-

doornde Gamander , een PJantje uitmaakende,

Ibmtyds een half of geheelcn Voet, 'zeldziam

een Elle hoog, dat zeer Wollig en ruig is , met

langwerpig ronde Bladen , op de kantrn flaauvv

gekerfd , tegenover elkander , in de Oxelen Doorn-

nen

(34} Teucrtam: Opit. terminal,bas fcsGIibus. Am. Aead.

FI. fubio. TOUBNF, /»/?. 207. Pol. mont pum. rubi. IJarb.

^ia^c'X. 248. Prodr. fI7. Ic. MCR. Hifl. 111. p. 4IJ.

S. II. T. zi. f. 17. i8.
Teucrium mucromtura. Sp. Plant.

793. Scord. fpin. odoratum. Cobn. Can. us- BAaa. Rar.

II. DEEIa IX, STUK.
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IV. ncn hebbende van aanmerkelyke langte, onder

^^^y^^ de Bloemen , die rosachtig geel van Kleur zyn

Hoofd- of witachtig, met zeer korte Meeldraadjes. Het
STUK. welriekende gedoomde Waterlook van Kanada,

^ƒfc«za/I-JJ^g^JJJ eene Verfcheidenheiduic van deeze Soort.

Satureja. Keul.

De byzondcre Kenmerken van dit Gefiagtbe-

flaan daar in , dat de Slippen of verdeelingen der

Bloempjes byna gelyk zyn en de Meeldraadjes

van elkander afftandig.

Het bevat agt Soorten , waar onder het gewoo-

nc Tuinkruid van dien naam begrcepen is ; nai-

melyk.

I. Cl) Keul mst top -Kransjes en Liniaal Lan-

juiilT cetvormige Bladen.

fchc. De Virginifche tot het Geflagt van Thym be-

trokken zynde, is deeze, die in 't Hertogdom

Toskanen groeit , thans de eerfte Soort. Dezelve

wordt , by de Pifaners, Thymbra van SU Juliaan

geheten , om dat zy gemeen is op ongebouwde

plaatfcn van St. Juliaan in Hetrurie , als ook op

ruuwe plaatfen aan de Zeekust van dat Land,

fchryft Lob EL, die zig verbeeldde, dat het de

r) Sat.
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Echte Satureja zy van Di oscorid f.s. Hier- iV.

om noemt menzo , in de Nederlanden , zegt hy , ^^JJf"
Keule van St. Juliaan. 't Is een Kruidje , naauw- Hoofd-

lyks een Handbreed hoog, beftaande uit dunne
'^'^"'^

Rysjes met zeer fmalle Blaadjes en dus eeniger-y^^^X'"*

maatc naar de Thym gelykende, ook fcherp van

^inaak en welriekende.

(a) Keul met flekelige gekranjle Bloemen en m
_

langwerpige fpitfe Bladen* Th^mlrl
Kretifchc.

Dit is de Echte Thymbra van C l u s i u s ,

groeijende op Kandia en in Barbarye. Toür-
NEFORT heeft een Geflagt van Thymbra ge-

maakt, dat hy door Bloem kransjes van de Thym ,

Kcul en Kalaminche onderfcheidt. Hier in maakt

deeze de cerfte Soort en de voorgaande de Iaat»

fie. Men vindtze by B a h r e l i e r afgebeeld

onder den naam van Kretifche Thym van P o-

NA, die gekranst is. Baühinus noemt de-

zelve Kretifchc Keule. 't Getal der Kransjes ,

die byna naakt en Klootrond zyn, is in dteze

maar half zo groot als in de voorgaande Soort.

De Reuk zweemt naar dien van .de gewoone

Keule.

(3) Kcul

(z) Satureja Flor. verticillatfs hisp^d.s &c. R. Lugdi. ^zu

Satureja Cretic3. C. B. Pi», ais- Thymbra legkima. Cvxn.

M^vcrticilhtum.^B"ARR. R^r. 119. T. «9».

T 3

II. CMIk IX, STUS.
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(3) Keul met byna driebloemige zydelingftf

^Él.
Steeltjes en Omwindzekjes die kleiner dan

^xv\^ de Kelk zyn.

Hoofd-
stuk. Deeze, op de Eilanden van Griekenland groei-

üT. jende, vcrfchik van de volgende , door minder

CrlZ?"^ gcfpitfte Bladen en zeer kleine Omvirindzeicjes.

ctiekfche.
jq^ laagfte Blaadjes zyn als die van Thym , van

onderen paarfch, dc overigen fmalleracn zy heb-

ben glinilerende Stippen van boven ; de Bloemp-

jes paarfchachtig,

IV. (4) Kcul met enkelde Bleemjieeltjes , zydelings ,

E^gS. getrapte ; de maden ge/pitst

Liniaal Lancetvormig.

Dc.zj Berg- Keul groeit wüd in Toskanen

en nov.rc :, op drooge dorre V'cluen in 'c Ge-

bergte. Zy is harder van Blad en Steelen dan de

Gewoone en blyfc over.

V. (5) Keul met tweebloemige Bloemjieeltjes,

(3} Saturrfa Pedunculis fu'jtrifloris latetalif)ut &
a Annua OrieijtaLs tenuior. MoRis. Hij7. III. p,

. T. 17. f. 2. Clinopodium minus exoticum. Pli j

O. T. 8+. f. 8. Clinopodium Ciencum. Alp. Ej(

i.la fol. 1 neinbus iniegcnimis. H. Citff. 3O8. Saturcja me

ana. C. B. Pin. iit. Sat. pcrenn s. Riv. Mor.. 41. Sa

(5; Satureja Pedunculis bifloris. Mat. Mtd. 134. Goj
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Dit is de gewoone Keul, Kun of Boonkruid, IV.

by ons in de Tuioen gezaaid wordende , ^'j^J*^*
om een Geur te gecven aan gelloofde Tuinboo- Hoofd-

ren ; wanr toe het byzondcr fchynt gefchikt te

zyn. In 't Hoogduitfch noemt munhet Saturey
^ j-^^lZT

Sergenkraut of Pfeferkraut , in 'c Franfch Sa

rietU of Savorée i in 'c Engelfch Savoury : welk

alies zyne afkomst fchynt te hebben van den

fcherpen, doch niet onaangenaamen Smaak en

Geur , die *er plaats in heeft. Derhalve worde

zy van het Gemeene Volk veel tot Toefpy-

ze gebruikt, inzonderheid tot het inleggen vaa

Kool. In de Geneeskunde dient dic Kruid als

een Maagmiddel , tot Hartfterking en opwek»

king van Minnelast.

(6) Keul met geaairde Bloemen en gekieldege- xi.
'

Jlippelde kanthaairige Bladen*
c^i*ati*

Dit, op 't Eiland Kandia, in Griekenland en'^^^''^**

de Levant jzroeijende , wordt gchoudea voor

de Echte Thym der Ouden. In Spanje komt zy

overvloedig omttreeks Madrit, by Kadix en aan

de Zee - Kust der Zuidelyke deelen voor. Zy
is

Helg. x6i. GOCAV M$Ksp. Pnv. 275. R. Lu^S.

314. Satuteji Hoitcnfis. C. B. Pin. zig. LOB. Ic. -fzö. SJ-

mrcji a ten. Cam. Epit. 4S7- Thymus erebus annuus Fol.

(6) Saturrja Flor. Spicatis &c. Mat. M iti- Gbon.

'OrieKt. 71. 7 hymns Cnpitatiis qui DiMCoridis. C. B. Pin. zt9.

Thymum icgltimum. Clus. Ui/}. I, p. 3;;. Thymura Ciet.

ap.tatum. .R.

^
II, D%IL. IX. STUK.
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IV. is fterker van Reuk en kragtiger dan dc gc-

'Afdeel. woone Thym, die ïn een byzonder Geflagt zal

BcoFiK volgen j en wordt , tot onderfcheiding , in de Win-
gTUK. kelen Kretifehe Thym genoemd. De Bloem-

i?/Mï2««. hoofdjes onderfcheidenze van de andere Soortei^

van Keul, genoegzaam,

VIT (7) Kcul met gedoomde Takken en Jlekelige

dc.
' Op Kandia , in 't byzonder , fchynt deeze

Soort te groeijen, die Heelterig is, met een fly-

ve Steng van een Voet hoog, de Takken in Doo-

rens uitkopende , de Eladen fmal en fpits , met

witachtige Haairtjes befprengd, Tropsvvyzeaaq

't end geplaatst,

viiT. (8) Keul met driebloeniige Oxel- Steeltjes; de

virniKi». Omwindzelen Liniaal; de Bladen Lancet,

vormig Eyrond, geheel effenrandig.

Indien deeze maar t^ec Meeldraadjes had,

* n. D. zou zy tot de Kunel, hier voor befchreevcn

J,'^'^

ƒ
"^"^^-^ behooren kunnen ; a!s naar welke zy, vojgen^

"*den Ric'der, veel gelykt. Brown hadtze Ry-
zige Kruizemunt gehecen. De Heer N.L. Bür-

<7) Saiurefa Rninis fpinofis , Fclüs blspfcHs. ^m. Jkai.

V. p. 317- Sat. Crenca frutccens Spinofa. ToüBNï. Cor»
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M A N N u s , dergelyke van Java ontvangen heb- IV.

bende, merkt aan, dat dezelve een Heefterige,^'5J^¥"

ronde , gladde Steng heeft , van een Voet hoog. Hoofd.

In die van Jamaika waren de Stengen vierhoe-^"^"^

kig , mids de hoeken verliezende door Ou- /-^f^lTC

Oerdom.
'

T H ¥ M B R A, Kun.

Dit Gcflagt heeft den Kelk byna Cylindrifehj,

dat is Rolrond , met twee Lippen , wederzyds

met een ruige Streep uitgemonltcrd endcnStyl

ten halve in tweeën gedeeld.

Ik geef 'er den naam van Kun aan , om dat

de Geftalte der Planten ,daar in begreepen , veel

naar die van 'c voorgaande Geflagt zweemt. Twee
Soorten zyn flegts van hetzelve bekend, naa-

melyk

f f) Kun met geaairde Bloemen* i.

Deeze, die door fommigen voor de Echte-^^^^^^^^^

Tbymbra is aangezien , groeit in Klein Afie en

op den Berg Libanon. Zy heeft iets dat naar

de Thyra en Hyfop gelykt, doch aan de Keul

komt

(i) Th»^ra Flotibus fpicatis. SyA- Nat. XU. Gen. 708.

purputca Olibani. Dod. Mem.

T5
U. DEKt. IX STOT.
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IV. komt zy wel het naaflc; des de beroemde Do-

^^xvf^' ^ ^ T haar Ruige paarfche Keul vau den Li-

Hoof*D- bauon noemde, 't Is een Houtig
, Heerteiig

^TUK. Plantje van enge vaar een half Voet hoogte, met

^i^^^*'*^*' paarfche Bloemen, zeer fcherp van Reuk en
^

" Smaak.

Th^\a
metgekranfie Bloemen,

ta. In de Zuidelyke deden van Europa groeit

t^^^°'*deeze, die de Stengen naauwlykseen Voet hoog

heeft, en gepaarde zeer fmalle Blaadjes, in wier

Oxelen de Bloempjes zitten; zo dat dezelve veel

naar de Hyfop gelykt. Nogthans zou het wel

eene Verfcheidenheid kunnen zyn van de voor-

gaande Soort.

H Y s s O p ü s. Hyfop.

De onder -Lip van de Bloem heeft in 't mid-

den een Tandswys' Slipje : de Meeldraadjes zyn

regt en afftandig of van een wykendc inditGe-

flagt , *t welke drie Soorten heeft , hier vol-

gende.

ƒƒ i}o us
^'^ Hyfop met éénzijdige Aairen en [Lancet-

officiZi. vormige Bladen.

^

(i) Hyt/tput Spicis fecundis
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Dit zeer bekerde Gewas, naar den Latyn- IV.

fchen of liever Griekfchen naam , in de meede
^''^vf^'

Taaien van Europa, volgens den byzondercn Hoofo.

liitrpraak genoemd wordende , heet dus in 'c^*^"^-

Franfch Hifcpe , in 't Engelfch Hysfop, in 't/p^rSÜ'

Hoogduitfch Hisfop of IJop , en by ons , door

verbaftering , fomtyds Tzoop , doch gemeenlyk

Hyjop. De natuuriyke Groeiplaats van hetzelve

is duiller. Lob el zegt wel , dat het op Scee-

nige Heuvels in Roman ie en 't Veroneefche,

tegenover den Baldus -Berg, groeije; doch Ra-

jus heeft het aldaar niet kunnen vinden. L i

K-^üs zegt thans , dat het in de Valeijen der

Ooftenrykfche Alpen en aan den Schneeberg

woont ; maar het zou wonderlyk zyn , dat

de Heer J a c q u i n , die deeze Landftreek ,

by Weenen, zodanig doorkruist heeft, hetzel-

ve dan aldaarniet gevonden had. Doktor Kra-
mer ook s door wien de Planten van Neder-

Ooftenryk zo naauwkeurig geboekftaafd zyn ,

merkt het flegts als een gezaaide Tuinplant in

die Kwartieren aan. G a r i d ell heeft het, in

Provcncc ,
ergens aan den Weg wild groeijendc

gevonden ; doch het kan aldaar uic Zaad opge-

ko-

XII. Gen. 709. p- 389. XIII. p. 4+'- *50-

GoaT.^^.ir- ^- Clif. 304. Ups. isi. R. Lutdh. ,13.

Hysf. ütBcinarum coerulci f. fpiata. C. E. Pir,. zt?. Hys-

fopus vuig. DCD. Pc'P'- -»7- Hysfop. Arabum kc. Loï./f.

433. ^8. Hysfopuï ru'iro flore. C. B. Ph. zij.

II. DEIl. IX. STUK,
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IV. kotnen zyn ; gelyk dit meer plaats heeft met

^'xv.^'* vreemde Planten. Even den zelfden oirfprong

Hoofd- zal waarfchynlyk dac gene hebben, 't welk in

srvK^ Gelderland elders op Muuren groeit, zo de Heer

^|/;"'^*"D. deGorter aantekent: want wie zal dur-

ven denken , dat hier te Lande de natuurlyke

Groeiplaats zou zyn van dit Kruid , en het blykc

uit een Proeve tc Regensburg genomen , dat

mcnze door Konst aan een Muur kan doen voort-

komen , waar men wil C*^.

Derhalve geeft dit de minfte waarfchynlyk-

heid niet , om te denken , dat onze Hyfop die

zou kunnen zyn , waar van in 't Oude Tefta-

ment gefproken w^ordt (i). Ik kan , ^an den

anderen kant , ook den Heer R u t t y geenszins

toeftemmen , dat dezelve e.:n Boom zy ;j,cweest

,

en begryp niet , waar hy zulks van daan haa-

le C+> Salomon hadt gefproken van de Planten,

en wel van de Ceders , die op den Libanon zyn

,

tot den Hyfop die uit den Wand voortkomt C$

Hoe kan men zulks van een Boom verdaan V

Met meer Grond, mooglyk, denkc Has6El-
QüisT hier om qen Soort van Mos (*^: doch

het

(*) Eph. Nat. Cur. VOL. I. Ois. 70.

(t) 1 Koning. IV. vs. 33: ook Excd. XII. vï. 22. AW
XIX. VS. 18. &c.

(i) Qiii prodic ex Par.ete. Bibi. Jun. &• ^TrtmUlii. DC

Vulgata heeft: Qu* egreditur de Pariete.
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het is ecnigszins duifier, hoe dan een Takje of IV.

Boodeltjc daar van , tot inwyding en zuivering '^^^vf''^

door befprcngcn
, gebruikt kon worden. *t He- Hoorb^

breeufche Woord , Ezob^ dat men Hyfop vcr-*"'^"'^*

taald heeft , wordt door de Joodeu verklaard/^f^i^'*^

met het Arabifch Woord Tzhatar , 't we!k 0<
rc^o , Thym , Keul en dergelyke welriekende

Kruiden meer, die weezentlyk in Paleflinagroei-

jen , betekent : terwylonze Winkel -Hyfop al-

daar niet gevonden wordt. Zomen acht geeft ^

dat de Üofterfche Volkeren veelal welriekende

dingen gebruiken om hunne Gezond' eid te be-

waart n , en Cwi de Ceremoniën der Jondfche

Wet, inzonderheid de Reiniging des Li^;ihaum3

en van het Vaatwerk , zelfs de Jjefnyding , tot

dat zelfde einde ftrektcn; dan begrypt menhgt^
dat de befprenging met welriekende Kruiden,

gelyk Thym cn dcrgelyken , in Water gedoopt,

daar toe van ongelyk meer dienst kon zyn , dan

met Mos. Ondertusfchen kan wel op de eene

plaats van 'c Oude Teftament het eene
, op de

andere een ander van degedagte Kruiden , onder

dien algemeenén naam Èzob begreepen , daar

mede bedoeld zyn. '

Haar Geftalte is genoegzaam bekend. Zy groeit

Rysachtig , anderhalf of twee Voeten hoog ,

fmalle Blaadjes hebbende , en Bloemen , die

Aairswyze het bovenfte der Stengetjes beklee-

den , doch flegts aan ééne zydc. Doorgaans is

de Kleur dier Bloemen blaauw, maar men vindt

ook Hyfop met witte en met roode Bloemen,

ko-
SI» DEEL. IX, STUS«
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komende uit het zelfde Zaad voort, cn ligt we-

derom overgaande in blaauw. Dit maakt dan Vet-

fcheidenheden van de Gewoone Hyfop uit , die

ook met bi'ccde Bladen , en fomcyds met de

'Bloempjes aan beide zyden voorkomt, gelyk

menze by Dodoncus vindt afgebeeld.

[n dc Geneeskunde heeft dit Kruid , (hoewelook

de Hysjopus der Griekfche Artfen niet zynde ,)

eeo uitmuntend gebruik. Deszclfs aangcnaarae

Geur openbaart zig in 't gcdclUlleerde Water

,

dat, zo wel als het Aftrekzei, aan Borstkwaa-

len fchynt toegewyd te zyn. Het is eenigszins

fcherp en bitterachtig van Smaak, hinderende

dus de Verteering van de Maag niet
, gelyk door

de Slymige Borstmiddelen en Syroopen te meer-

maalen gefchicdt , en , in tegendeel , de Slym ,

die zo dikwils oirzaak is van Hoest en prikke-

ling op de Borst, verdunnende, als ook dc Uit-

waafeming bevorderende. Uitwendig dient het

Afkookzel fomtyds tot geneezing van Schurft en

andere Huidkwaalen»

(a) Hyfop met de Bloempjes 't enderjie boven

;

de onderfie Meeldraadjes korter dan de Bloem

en Hartvormige Bladen*

In de Noordelyke deelen van China wordt de

Groeiplaats gezegd te zyn van deeze Soort»

(3)

(z) Hjifiput CocoUis tefupinatlï &c. ƒ/• Upi. I6i. Cita*



DidynAmia.
(3) Hvfop met een Jpits vierhoekige Steng. ^ IV.

Men ziet hier een uitmuntend voorbeeld , vnn n^J^^
de vcrvvandeling der Kruiden uit het eene Ge* stuk.

flagt in 't andere. Het tegenwoordige, dat on-
^^^^"'^^

derden naam van ^/rgimjc/ze hoog groeijende n^/^SJ.

Betonie , met gladde Bladen als van 't Speen- rS*"''
-

kruid , in Afbeelding was gebragt , is eerst een

Brunelle en Kattekruid geweest , vervolgens

in dit G-vflis^t geplaatst
,

wegens de overeen-

komst der Kenmerken van de V^rugtmaaking

;

hoe zeer het Gewas in Geftalte van den Hy-

fop verrchillc. Niettemin heeft ook de Bloem,

als men de Afbeeldingen gadeflaat
, geen de min-

fte overeenkomst. Toürnefort hadt decze

riant , die insgclyks in Kanada groeit, tot de

Slderitis t'huis gebragt,

N E p E T A. Kattekruid.

De onderfte Lip heeft, in dit Geflagt, ook

een Slipje in 't midden dat gekarteld is en de

Keel een omgeboogen Rand , zegt L i m N jE o s

:

de Meeldraadjes digt aan elkander.

(}) Hyifoput Caule acuto quadrangulo. H. Ups. i6t. Ne-

deiin'sCanad. altisfimaScroph. folio, Fl. flwscentc. TOUKN?,

jn/i. 191. jAcq. Ilort. 69. HEBM. Forad. T. p. lüC.

Het

pcta Caulc 3cute quadr. glaf.ro. R. LugM.^

11. DEEI.. IX* STUK.
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IV. HeE bevat vyftien Soorten, waar onder eeni-

^^xvT' Ooftindifche, als volgt.

STUK." (

I

) Kattekruid metgeaairde Bloemen , de Krans*

I. jes eenigermaate gejteeld , en gejleelde Hart'

C^tfri* vormige Zaagswys"* getande Bladen*

Dit is 't Gemcene Kattekruid , in onze Ne-

derduitfche Taal^ als ook in de Franfche en En-

gclfche, doch in de laatfte Caf7;2mf genaamd ,

om dat men het tot de Kruifemunt betrokken

heeft gehad , en dat deszelfs Reuk de Katten

fchynt te behaagen. Het groeit in veele deeled

van Europa , als ook in Virginie , wild en wordt in

de Tuinen geteeld. Men noemt het in 't Engclfch

ook wel Neppe, en by ons Nept ^ welke benaa-

mingen met de Latynfche Neptta ccnigc over-

eenkomst hebben»

»t Is een Kruid, veel hooger dan de Kruize-

munt opfthictcnde , en ook veel grover van Ge*

wasj met een zonderlingen Reuk en zeer bit-

ter: weshalve het als een Maagmiddel geroemd

wordt en tot Windbreeking , afdryving der Wor-
men en afzetting der Stonden dient. Men kan het

'öap inwendig , en het Kruid in Aftrekzelofook

tot Baadingen laaten gebruiken*

(2)

J/. aiir. R. Lugdl^. ii6.

vülgaxis
, major öt niinoj

Dqd. ' Pempt, $9. Lob. Ic.
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(2) Kattekruid met gepluimde Bloemen en Hart- IV.

vormige gejteelde faauw gekartelde Bladen, ^'x"*^

Dit Katt'eki-uid , dac C Lü s i u s aafa den Voet lia?.^"'

der Ooftenrykfche Bergen , en voorts in Hon- u.

garie 5 overvloedig groeijénde gevonden heeft j ^J/^^^'?^

is hcoger van Gewas dan het Gemecne enfter' ooikn-

kcr van Reuk. De Bloemen zyn meer Pluimach-

tig verfprcid en niet zo digt géaaird.

(3) Kattekruid met gejiedde Kransjes die gC' nu
ttiild zyny en gejleelde langwerpig Rart-^stllu
ywinige getande Bladen.

Vnn de beide voorgaanden verfchilt deezeiü-

izondcrheid door de Kleur der Bloemen, dieniet

witachtig , maar paarfchblaauw of Violet zyn,

waar van zy den bynaam heeft. De Groeiplaats

fi in Spanje.

(4) Kattekruid met getroste Bloemsn^ de Tros' iv,

jes vyfbloemig , de Bladen Lancetswys' ^'^{^^J
Hamormigy getand an Wollig,

(i) Kfpeta Flor. panici

&c. R. Lugdk. ii6. Nept

Jiift. IIIi p. 4»5- S. II.

montani purpurea mnjor, fparil SpicS. Babb. Ic, óoi.ijocc.

Mus. II. p. 46. T. 3<.Cat!ria Hisp. Betonica folio. Tournf.

Jnjl. zol.

() Nepeta Flor. Raccmofis , RacemiUis quinqueftoas Scc.

V rc^

D£1L. IX, STUE.
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In de Zuidelyke deelen van Eurripa' groei'

xv^ deeze Soort, die driemaal zo klein wordt gezegd
Hoofd- tg 2.yn als het Gewoone Kattekruid. Of daar

mede gezien worde op het Grootc , dat eens zo
^Kootzaa-

^^^^^ ZOU zyn dan het Kleine, weetik niet.

H A L L E a geeft aan het Kattekruid twee Voe-

ten , C L u s I u s ruim een Elle hoo?;te ; doch ik

heb het veel hoogcr gezien. Dit Kleine zalmis-

Ichien het Smalbladige van f) odon^e ü s zyn

;

doch hoe het de Bladen uitermaate fmal kan

hebben , is uit de bepaaliog dui(ter. De Bloe-

men zyn rood met blaauwc Meelknopjes.

V. ($) Kattekruid met gepluimde Bloemen enLan-

V^lnka. cetvormige Zaagtandige ongejleelde naakte

ukrams. Bladen.

VI. (6) Kattekruid met gekranfte naakte Bloem-

Naakt. trosjes 3 de Bladen langwerpig Hartvormig

Zaagtandig ongejleeld,

vTi, (7^ Kattekruid met ongefteelde Kranswys' ge*

^Roigr* aairde Bloemen , de Kransjes met Wollig-

heid omwikkeld.

Peregrina Cataria angiiftifoüa ? Lob. Ic, jii. Doo. Pempt.

(5) Nepeta Floiibus panicuhtis &c. Catatia Betonica: folio

anguftiore, Florc corrulescentc. Gkrb. T^w, 87-

(6) Hepaa flor. Racemis Verriciilatis nadi» &c. Mentha

Cataria Hisp. olim Sideritis aliisfima Flore albo. J. B. Htji.

111. p. liö.

(7) Ntftia Flor. fejlilibus veiticillato.rpicatl* Ötc. H. CUf}.
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Van decze drie Soorted gi-ocit de eerde m IV*

ükrainc, aüdcrs de Krim genaamd, in Tar- '^'ïff**

taric; de tweede in Spanje; de derde op *t Ei- HoofcÜ

iand Sicilië. De gemelde Spaanfche heeft, vol- '"'"'^r

gens J. B A u H I N ü s , wel drie Éücn hoogte en p^SZ"
is üerk van Reuk , metpaarfchachtige Bloemen.

De Siciliaanfche, laatst gedagt, heeft de Bloem
tn Reuk van Lavendel, volgens Boccone.
Déeze komt in de opcnbaare Kruidtuinen voor.

Behalve een Plant, naar het gewoone Kat-. -Vfpifi

tekrUid gelykende, uic üostindie , en waar van'"c1ry3.

'

ik een aanzienlyken 1 ak bekomen hen , vondt

de Heer Thünbero in Japan een Soort van

dit Geflagt, döor hem Grys genaamd, daar ik

hier, in Fig. <x, op Plaat LVl^ de Afbeelding

van mededeel. Derzelver ronde Steng en Bla-

den zyn met eene witachtige Vvolli^hcid bczec^

de Bidden van boven donker groen , van onde-

ren grys , Lancetswys' Hartvoi-mig van gedaan-

te. De Bloemen fchynen Troswyze vergaard

te zyn. Daar onder is , by Letter B , de Bloemkelk

van 't gedagte Oostindifclie Kattekruid , zonde*

Bloem 3 vertoond,

(8) Kattekruid met ongejleelde Kranswys^ge-

aairde Bloemen, Lancetvormige Blikjes , it^Ufi-

^an langteals de Kelk, en gejieelde Bladen.

Dee.

311. R. Horminam fpicatum Lavanduli Fbrc

Citaria minor Alpina. C. B. Pin. 228. Prcdr. no.
V a

II. Deel. Ix. Siu»»
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Deeze Italiaanfche heeft Stengetjes van eefl

Voet hoog , met Hartvormige, üompe, gekar-

Hoof'd- telde Bladen en witte Bloemen.
STUK.

Newa
Kattekruid met ongejieelde Aaiten aan 't

Scordoiü. end en byna Hartvormige ruige Blikjes , de
woiig.

BladenJtomp Hartvormig.

Op 't Eiland Kandia Is de Groeiplaats van

deeze Soort, welke door haare Wolligheid uit-

munt. Alpinüs heeftze afgebeeld onder den

naam van 5cor^iom, welke afkom ftig is vanPLi-

Niüs, een Kruid betekenende, dat naar het Wa-
terlook gelykt. Zy hadt roodachtige dikke Wol-
lige, witte Bladen; een Vleezigen Wortel, rui-

kende lierk naar Knoflook en zeer heet van

Smaak zynde.

X. (lo) Kattekruid mtt ongejieeïde Mten aan "t

boKtoJS Eyronde gekleurde Blikjes en de ba^

venjle Bladen ongejteeld*

ïn Spanje en Portugal is de Groeiplaats van dee-

ze Soort , die een knobbcligen Wortel heeft

,

met enkelde Stengen cn langwerpig Hartvormi-

ge,

(9) Utftta Spicis fesfilibuS ferminafïbus &c. Am. ^ctd.

IV. p. 3ir. Scordium slt. Lanuginofius verikmatum. C. 11.

Pin, H8- Scordotis. ALP. Exot, 284. T. 283. CWJS. Hlü.

II. p. 312.

(«o; Ntptta Spicis terminahbu» fesfiiibm «ec H.Clif.ni'

Lugdb. 316. Mentha mberoa Radice. C. B. Pin. i^t/I,

Ucpeta rubetofa fpicaca Hispanica. BOCC, Mt*i> II. p. 44- T.
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ge, rimpelige Bladen, De Aaircn zyn door roo- IV,

de Blikjes verdeeld , die de Kelken bedekken , ^^JJf-
dat: een byzondere aartigheid geeft aan dit Kruid j Hoofd»

de Bloemen Violet hebbende. stuk.

Cl i) Kattekruid met end- Hoofdjes , de Meel- xr.

draadjes langer dan de Bloemt de Bladen jrnginktu

Lancetvormig, virgmifch.

Deeze Virginifche heeft kleine fmalle naauwr-

lyks ruikende Bladen , die een weinig grys zyn:

de Bloemen "witachtig in ronde Tuiltjes ver-

gaard , aan 't end der Steng , digt getropt. De
Onderlip is Zaagswyze getand, doch niet hol,

gclyk in andere Soorten.

Cl 2) Kattekruid dat een gekranste Aair heeft xir.

met Draadachtige Blikjes eH Lancatvormi-f^'^^'"'

ge naden y die van agteren (*) geheel ef-^^^^;'

fenrandig zyn.

(13)
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IV. (13) Kattekruid met de bovenjle Lip d^r Bhe-
A^nEEL,

j^^^^ effenrandig en zeer kort.

Hoofd-
stuk. Deeze beide , zeer veel naar elkander gely-.

xiir.^ kende Kruiden, grocijcn in Oostindie. De Heer

irJulT L I N N ^ ü s ftcit , met reden, twyfeiachtig , of
^oostm-

Y-^Qt dc Leiicas van den Hooglteaaar J. Bur-
M ANNUs , onder de Ceylonfche Planten afge-

beeld , cn dus wrgens dc grootc witte Bloemen

genaamd , zy. Inderdaad , die Bloemen hebben

,

wegens haare groote Lepelachtige boven- Lip

j

geen overeenkomst ter wereld met de bepaaling

van deeze laatfte Sport. Ook verfcbilt *er die

van MoRisoN grcotelyks van, ?o ten opzigt

van 't Gewas , als van de Bladen en Bloemen.

Dc jonf:C f leer 13 v r m a n .\ u :> , niettemin
j

brcngtze ook hier t;huis.

•XIV. (14) Kattekruid met geaairde Btcis'men^enFïn-

deelige effenrandige Bladen,

Deeze Siberifche , Lavendel met vcrfchcidc-

lyk ingefneedene Vettckoiis- Bladen by Amman
ge-
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getyteld, heeft een vierhoekige ruige Steng van IV.

byna een Voet hoogte en een zeer lan:^e Aair ^^xv^'
vaa digte Bloemkransjes. Zy ruikt naar Kruife- Hoofd-

munt. Die van Irkut bedienen 'er zig van , zo

de Heer Gmelin aantekent, tot Zwectftoo-y^.V;^^'

ven, tegen de anderendaogiche Koorts. Ook
werdc het Afkookzel, volgens Steller us,

door fommigen tegen de witte Vloeijing aange-

preezcD.

(15) Kattekruid met geaairde eenzydige Blos- ^^^^
men ,

Hartvormige kaals Bladen , een Hee' ptSiista.

fterige Steng en zeer kleine Bloempjes.

Op Jamaikaisdc Groeiplaats van deeze, die

dc Steng vierhoekig heeft , een Vadem hoog ,

effen, gearmd, naauwlyks Geurig: de Bladen

gefteeld , Hartvormig ; de Bloemen geel.

SiDERiTis. Yzerkruid.

De Lavendel reeds onder de Heefters bc-

Ichreeven zynde, zo wel als de drieeerftc Soor«

ten van dit Geflagc, kome ik thans tot dc vol-

gende , naamelyk.

(4) Yzerkruid dat Kruidig is en ftekelig ge-
g.^;^.^

( I j) N'cft-.ta. Spic5s fccundis ,FoIiis CotJ. niidis &c. fïaleop:;» S-

plexicauhbus Serraiis. R. Lusdf. ut. GOUAN Minsp. 277.

(4j Sideriiii Hcib3cci hispido - p.lr(l, ^c.

V 4
11. DEIL, IZ. STUK.
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Afdeel.
XV.

S-üK?'
Levant en Laogyedok fchynt dc Groci-

jiioetzaa-pl^^is tc zyo vaii dcezc Soorc, die de onderfte

Bladen gefleeJd , de bovenden ongedeeld heeft

cn by de Bloemen fpits Hartvormig. De Af-

beelding is door den Leidfchcn Hortulanus Meer-

burg uitgegeven (*},

V, Qs) Y2erkruid da^t Kruidig is, zonder Blikjes

;

fnfana'
Kclkeft gTQoter dan de Bloem engedoomd t,

'iscrgs/ de boven- Lip driedeelig*

Van deeze Italiaapfche zyn de Bloempjes g?el

met een roslen rand , en de Kransjes zesbloc-

xjiig, zegt dc Ridder. Dc hoogte is omtrent een

Voet en dc Qeitalte byna als die der volgende

Soort. Op Steenige plaatfcn groeit het regt op,

(Joch in Velden vindt men 't leggende.

VI. (6; Yzerkruid dat Kruidig neerleggende ,

(*) Jfk^ vaK ze!d~.. Oiviasfen. Tab. XXVIL

pinofo. //. Clij^^ 3i3> Vpi' 169. GOJJAN M»n
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zonder Blikjes, met gedoomde Kelken en de IVJ'

boven - Lip Eyrond,
^'xvf^'

In de Zuidelyke deelen van Europa, op dcsruic.

Velden, groeit dit Kruid, -c welk ongefteelde ^^^w-

Eyronde - ruige Bladen heeft , aan de Punt Zaag-

tandig gedoomd en zcsbloemige Kransjes ; de

KelKen r"ig > de onder -Lip viertanJig ; de

boven - Lip der Bloempjes kleiner , en Blaadjes

onder aan de Kransjes in plaats van Blikjes. De
Bloemen zyn wit van Kleur.

(7) Yzerkruid dat Heefterig is en eenigermaa-, vit.

te Wollig ; de Bladen Lancetvormig Lini- 'i„car^^

aal geheel effenrandig ; de Bloemen en Blik- ^'y^'

jes getand,

In Spanje is de Groeiplaats van deezc , die

naar de Lavendel gelykt, hebbende een Hecfte-

rige Steng, welke doorgaans voor een gedeelte

op den Grond legt , en veele witte Wollige

Takjes uitgeeft, van een Voet hoog, vierhoe-

kig» De Bladen zyn ook Wollig en zeer fmal

;

de Kransjes zesbloemig ; de Bloemen geel.

C 8; Yzerkruid met Lancetvormige gladde ef^ vrn.

. BOCC, Mui. II. p
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IV. fenrandige Bladm ; Hartvormige Doorn^
Afdeel.

aciitig getande Blikjes en gelyke Kciken.

^9) Yzcrkruid rnet Lancelvormige eeni^szins

getande , boven gladde Bladen ; Eyron*

de DoornacJaig getande Blikjes en gelyke
Sidcritis

Ruuwbia- Kelken,
d.g.

Yzcrkruid met Lancetvorniige ftowpe ge-

Ru'g'Ja- taiide Haalrïge Bladen
, Doornachtig ge-

tande Blikjes en ruige leggende Stengen.

Deeze drie Soorten maaken als de Verfchei-

denh.cden uit , van het door geheel Europa iti

'c wild groeijcnde Kruid, daar die GcHap^t den

naam van hcct'c Ik noem het , vo!r:;t:ns den

GricklchcD Sidcritii , in 'c Hclluru.rch Tzer.

kruid , gelyk de üngelfchcn hetzelve Jroumrt

heeten, of, volgcins M e r r e t » Cloyvns IVound-

wrt, (Panax Coloni) Clowns All-heal, dat is,

Kloens Heelkruid ; om dat het lompe Landvolk

zig

aifr. J13. Lugê. GoUAt* Mor.ip.z-,%. SId. Alp.Hys-

fopifalia. C. E. P.n, 233. HALL. Htlv, «47. Sideritis mon-

(9) SMritVs Fol. Lanccolatis fubdeiitaiis fupra gtahris &c-

(lo) Sïkrxth fol. L'nc. o' nilis dcntitis Pilofis. Tctrahit

Caiiübus procu.tibennbus , Fol. fejfllibus. Geb Ptov. 27a.

Sid. hitfuta. GoüAN Momp. 178. Goar. Btlg* i6i. Sideritis

faitfuu procumbens. C. B. Pin. 132. Sid. tertia. CU'S. Hili,

imn. LOB. Ic. 5Z3, Hciba JudaiL Doo. Pempt. 53.



pIDYNAMIA. 315

zig daar van tot heeling der Wonden bedient. IV,

Die eigenfchap
, naamelyk, van fterke famcn- "^^vf^^

trekking der Vleezige deden ,iiceft'crdennaam Hoofi>-

van Yzerkruid aan doen geevcn, cn mooglyk^'^'-'^'

ook dien van TetraJdt by de Kruidkui^digcL.De^J^"'''*'

Afbeelding, welke L ou e l daar van ond r dien

raam geeft , is de zelfde als die der Sideritis

Hexaclea byCLUsius, en komt overeen met

de Ruige leggende van B a uH inüs, welkeby

To LI R N E F O RT de ccrftc Soort uitmaakt van

dit Geflagt. Die van 't Joodenkruid , by D o-

DONiEus, dus genaamd om dat de zwervende

Jooden of Landloopers zig als iets wonders daar

van tot Geneezing bedienden, verfchiken komt

cader overeen met het Scordioides , dat de Bin-

den van boven glad heeft , en van die gladheid ^

in fommige Kruiden , welken men ook Sideri-

tis heeft genoemd , is de Hoogduitfchc naam

Gliedkrautf zo wel als de Ncerduitfche Giid-oï

Qlitkruidy (niet Gliskruid, gtUk dc Heer D.

DE GoaTER fchryft;, afkomfdji;. Dezelve ech-

ter is, om dat de mcefte Soorten ruuwen ruig

zyn van Loof, op dit GeHagt niet toepasfelyk.

Wat de reden zy van den Franfchen naam Cra-

paudine , bcgryp ik niet. Lo e e l zegt, dat de

Franfchen het Carpentaria of Timmerluiden-

Kruid hecten, om dat het dezclven een gereed

l^Iiddcl aan de hand geeft , tot Geneezing van

Kwetzuiircn met Yzer gemaakt. Hiervan willen

fommigt n ook d.n naam van Sideritis of Yzcr-,

kruid afleiden ; doch dat is wat ver gczogt.

De
II. DEEL. IX. STtW,
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ÏV. De verwarring , ondcrtusfchen , die onder de

^^xvf^' Kruidkundigen *der voorgaande Eeuwheerfchte,

Hoofd- coopens de Soorten van dit Kruid , is nog wei-
»Tt7K.

j^jg opgehelderd. Dit komt daar van , dat de

<;;^Jr'^'"^'Gek-ranste Kruiden dikwils in Kenmerken zo

weinig verfchillen : des L u d w i o i u s zelfs ge-

oordeeld heeft , dat men dit Geflagt en dat der

Betonie zou kunnen famenvoegen ;
gelyk het

gladde Akker - Yzerkruid onder den naam van

Betonie fchuilt. Van de drie gedagte Soorten

groeit het Hyfopbladige meest op Gebergten der

Zuidelyke declcn van Europa, de volgende,

ten minfte de laatfce , is algemeener bekend in

ons Wereldsdcel. C L u s i u s zegt 'er van : „ ISJer-

„ gen byna komt dit Kr uid niet voor, op een

„ droogen Stcenachtigen Grond, door Spanje,

„ Vrankryk en Duitfchland, alwaar men hetby

5, Zomer , en op fommige plaatfen ook tot in

„ den Herfst , ziet bloeijen. De hedendaagfche

Kruidkundigen , evenwel , is het in Oofccn-

ryk , Doch in onze Nederlanden niet voorge-

komen (*),

Zie hier de befchryving , welke de Ridder

van

() Vld, FUr. Eelg. in Am. Acad. VoL. VI. p. 59. Ook

vindt men het by Boerhaa\'E niet als inlan;1fch aangete-

kend ; die 'er zelfs geen gewag van maakt : niettegcnftaanda

COMMELYN gezegd hadt , d.it het in ons Land by de Wc-
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dit laatde goeft j daar zyn Ed. de Groeiplaats IV.

aan totfchryfc in Provence , Spanje en Italië, ^'^^^^i

„ Een Ityve Haairige Steng: Lancetvormige, Hoofd--

(lompachtige, rimpelig geplooide Bladen met

5, drie of vier fpitsachtige Tandjes : Hartvor-y^^^irt!'*

j, migc Zaagswys' gedoomde Blikjes : ver af-

„ flandige, ongertcelde zesbloemige Kransjes,

j, tusfchcn vve]kedeStengruigeris:geeIeBloemp-

jcs, met een krom Pypje, de boven -Lip Li-

„ niaal ,half tweedceligomgeboogenopftnandc,

Shecmvvvit ; de onder- Lip zeer klein ; de

Meeldraadjes binnen 't t-'ypjc : de Kelken

3, ruig met vyf gelyke Doorcns."

(ïi^ YzeTkfa\d met Hartvormige Jlompe Plui- .x^r.

zige Bladen, ongedoornde gewalde Kelken , ilnlta.^

een langwerpige Aair en opflaande Steng, Gewold»

In Egypte en Paleflina ftelt Linn^üs de

Groeiplaats van deezc , die ook door Meer-
burg in Afbeelding is gebragc (*). Deez' voege

'er de befchryving van den Ridder by, waar uic

blykt , dat het een Plant is van een Span hoog-

te , hebbende de Steng aan 't end een zeer lan-

ge Aair, uit zesbloemige Kransjes famcngefteld

,

die fterk gewold zyn en de Bloemen denker-

Violet. Deeze heeft getande Blikjes, van aan-

raerkclyke breedte , onder de Bloemkransjes , ge-

lyk

(11) Sidtritii FoL Cordatis obtuGs ViUofis &c.

l*) Op Tab. XXVIII. dei zo even gcdagtc Yctzaraelinj»

II. DXEL IZ.STUX,
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IV. lyk alle de Soorten van dit Gcllagt, uitgenoraéö

^xy^^ de zes eerften.

M E N T II A. Munt.

^£/öo/za«-
Bloem is , in dit Geflagt , byna egaal ia

vieren gedeeld , hebbende de breedfte Slip uit-

gerand, en de Meeldraadjes opftaandc, wat van

elkander af.

Behalve de gewooneen verfcheide wilde Soor-

ten van Munt , is hier ook de Poley in begree-

pen,maakende dus zeventien Soorten , waarvan

de vier eerfien geaaird zyn j de vier volgende

Hoofdjes hebben , en zeven overigen Bloemkrans-

jes , als volgt. De twee laatfcen zyn reeds onder

de Hccfters bcrchrecven.

^ Cl) Munt met langwerpige Aairen ^ langw,

NtKtha Zaagtandige , Haairige
, ongefieslde Bla»

fu?"*^' den en de Meeldraadjes langer dan de Bloem,

Óp Waterige pliatfen van Oostindie groeit

deeze, dieAairen byna als het Kruid heeft, dat

men Vosfefcaartjes noemt. De Gefcalte is ^ voor

'c overige, byna als die der Eerenprysj doch het

Kruid ftinkt zeer. Men legt een Pap daar vanop

Gezwellen»

(i) Mtntha Spicïs oblongïs, Fol. oblongis ferratl* PiloGs

écc. Sjfl. Kat. X!I. Ge i. 713. p. 391. XHI. P- 44*-

CO

Fl. Ind. iz6, Alopecuro - Veronica.

hirluia htifolia. Zeyl. Aq. BUKM.

t. RüMPH. A3»b, VI. p. ^i. T, itf*
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(a) Munt Tiiet /anr^uv Aairen.de Bladenlang- IV.

'\vcrpig Wollig Zaagtandig ongejieeld , de ^"J^f
Meeldraadjes langer dan de Bloemen, Hoofö-

C3) Munt met langw. Aairen^de Bladen La?i- n.

cetvormig naakt , Zaagtandig
y
ongejieeld ./'^''"'/^fj^

de Meeldraadjes langer dan de Bloem, \'. iide.

(4^) Munt met laugw. Aairm, de Bladenrond- J^i/'-dis.

achtig, gerimpeld t gekarteld ongejieeld, IvT^'
Ratundifi.

Dceze drie zyn,volgcrs de Authcuren,Verfchei^J^^
^j^j^

flenhcdcn vTiii Wilde Munt, die door clkaiiderdige.

groeijcn in verfchtide dcelcn van Europa, meest

voorkomende aan de kanten van Beekjes , S!oo-

tcn en VVaterplasfen , en fomtyds ook wel in

de Velden. De tweede, door haare Wollige gry-

ze Bilden, inzonderheid , van de derde, die de-

zcK jn ,'zroen heef: , onderfchciden , is by ons

aaii de Wegen niet ongemeen. Wy nocmenzc

Wilde, eenigen Geaairde, en fommigcn /^öf^r-

Munt.

li. DULt li, STUKi
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IV. Munt, De Franfche naam is Menthaftrè , gelyk

^''xv!^' ^"^^'^ voorkomen by

Hoofd- ecnige Kruidbefchryvers. De vierde , die nog
STUK, anermeesc zou verfchillen , heeft de Bladen
m^otzaa-^^

Wollig als de tweede Soort. De gerie^

weike L I N N u s op de Groene uit Cam e-

RARius aangehaald heeft, is een Tamme of

Hof- Munt, zowel als die van D odon^us,
welke LonEL noemt Roomfche Munt der Win-

kelen of betere Smalbladige (*_). Deeze zal het

mooglyk zyn , welke fomtyds in plaats van de

befte of Krulbladige gebruikt wordt ^ hoewel

zy ongelyk flaauwer is van kragten en grover

van Reuk ; weshalve de Engelfchen haar Hor-

fe Mint noemen , dat is Paarde - Munt , of Spear-

Mint , wegens de lange Aairen , waar door zy
2ig van de volgende onderfcheidt»

V. (5) Munt met Hoofdjes- Bloemen en Hartvor-

f^upï' getande , gegolfde > ongejleelde Bid-
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den ; de Meeldraadjes van langte als de IV.

£lom, A'^;»*^

Hoe deeze , die onder den naam van Deenfche stuk.^*

of DuitfcJie Munt voorkomt cq reeds lang be Gymnt^,

kend is geweest in de Kruidhoven , haare ei/^'"""^

gentlyke Groeiplaats in Siberië kan hebben, is

zonderling. Men kanzc eigentlyk als een mid-

del Soort tusfchen dc genen die Aairen en Hoofd-

jes Bloemen hebben , aanmerken. Het is de ech-

te Kruize-i dat is Kroeze Munt, dus genaamd

wegens de GekruMheid der Bladen, welke zy

ligt verliest , zo Mujnting aanmerkt; wan-

Deerze niet om de twee Jaaren wordt opgeno-

men en verplant.

„ Zy heeft voortkruipende Wortels gelykde

andere Soorten. De Stengen zyn fomtydsen-

„ kdd ,lbmtyds Takkig jtot een Elle lang, aan

„ de Knietjes voorzien met twee rondachtige

„ Bladen, tegenover elkander, de onderfte wel

een Duim of anderhalf breed , diep Zaagtan-

„ dig ingefneeden en als gekruld. De Bloemen

komen in taamelyk dikke llompe en dikwils

korte Aairen voort , zycde paarfchachtig ,

„ Pypswyze, aan den Mond in vieren gedeeld

„ en digt getropt."

Dus, nagenoeg, komt by Mo ris dn debe.

fchryving voor van de Kruizemunt, welke men

keurt voor de befte Munt, als een fterker aan-

genaamen Reuk hebbende en dus bekwaamer

zynde dan de andere Soorten , toe Destillatie.

IL VUU IX» STOK,
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IV, 't Is iedereen, naamelyk, bekend, dat door de

^^'xvf Apotbeekers en Chymiften uit dit Kruid heil-

Hoofd- zaame Middelen bereid worden. Het gedeftil-

*TUK. leerde Warcr , Geest en Olie, zyn voortrelFe-

dtgt!^'^"' lyk tot verfccrking van het Hart , opwekking

van den Appetyt , wegneeming der Walginge,

Windbreeking en dus tegen Maagpynen en *c

Kclyk. Hierom dient het grootelyks in Kinderen

en zwakke Gefteüen , verzagtende den Hoest

die uit fcherpe flymige StoiFen in de eerfte We-
gen dikwils ontfcaat en zelfs de Wormen uitdry-

vende. Bovendien is de Syroop en Konferf van

bet Kruid Maagfterkende en eenigszins famen-

trekkendc. Uitwendig opgelegd , dient hetzelve

om Gezwellen te doen verflaan , inzonderheid

die der Vrouwen Borftcn , als ook tot behoe-

ding voor Verftervirg. De Melk, daar Bladen

van Kruizemunt in geweekt zyn , wil naauwlyks

ftremmen , en L i n n ^. u s merkt aan , dat men

van den Melk der Koeijen , die op Waterige

plaatfen , waar veel Wilde Munt groeit , graa-

zen , en uit gebrek dezelve genoodzaakt zyn te

eeten, geen Kaas maaken kan (;*>

(ó) Munt met Hoofdjes - Bloemen ; Eyronde

M^a Zaag-
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Zaagtandige hyna ongejieelde ridgachtige IV;

Bladen ; de Meeldraadjes langer dan ds Sv.

Decze vcrfchilt vail de volgende weioig^ dao Gymnti

daar in , dat dc Bladen wat ruiger zyn ; des de-^^"'^""**

Heer Haller , dié dezelve ook in Switzer-

]and vondt, daar vaii flegts eene Verfcheiden-

heid maakt. Men heeftze in Engeland insge-

lyks met ronde Bloemhoofdjes en ronder Bladen

waargenomen.

(7) Munt met Hoofdjes - Bloemen ; Eyronde vu:

Zaagtandige gefieelde Bladen ; de Meel-
^'^"/i!!

draadjes langer dan de Bloem.
m^T''*

Deeze is zeer gemeen aan de kanten van Ri-

vieren en Beeken , Slooten en Graften , als ook

op Moerasfige plaatfcn , zo door geheel Euro-

pa, als in 't byzonder in onze Nederlanden. Dus

komt zy ook dik wils by de voor befchreevene

Wilde Munie voor , en is van fommigen daar

toe betrokken geweest , doch zy onderfcheidc

zig, niet alleen door de gedagte Kenmerken,

(7) Mentba Flor. Capit. Fol. ovatis , ferratls fcsfilIbM,

kc. GORT. Belg, I<4. Fl.Suec. 482. GOK». Ingr. »2.KaAM.

Aujlr. 169' GEa. Pr$v. 2Ö9. GOüAN Monsp. z7g. H. Ciig:

jalufttis f. Aq. major. C. B. Pin. 127. Menth. Aq. f. Si-

'ymbtia. Lob, Ic 50». Sifymbrium. Doa.Ftmpt. yj.Kruiiii^

^'
X 3
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IV. maar ook door een veel flerker Reuk, die op

^'JJ^^ver naa de aangenaamheid niet heeft van de

Hoofd- Kruizemunt, zweemende meer naar dien van
«TUK. Kattekruid. Men wil , dat zy het Sifymbrium
^Bh'tzao'

jj^j. Qujcn zy , wordende Roode Wilde Munte

van D O D O N >F. ü s gety teld. De Franfcben hee-

tenze ook Menthajlre en de Duitfchers 2?ojr/-

Muntz of Water ' Muntz i dat is Water -Munt»

De Bladen en Steelen zyn fomtyds roodachtig,

waar door dceze Soort van de gedagte rondbla-

dige Wilde Munte onderfcheiden wordt. Men
heeft ze ook wel in plaats van dien in de Apo-

thceken gebruikt , en zy zoude , volgens Lo-
B E L , de Balfamine of het Balfemkruid der Win-
kelen zyn , doch de meelten geeven dien naam

aan de Kruizemunt.

vut. (8} Mmt met Hoofdjes - Bloemen; Eyrondege-

PilTi^. Jleelde Bladen; de Meeldraadjes korter dan

Munte*
Bloem,

Deeze, die men Pepper 'Mint , dat is Peper-

Munt , in Engeland noemt
,
fchynt aan dat Ryk

byzonder eigen, üe Reuk van *t verfche Kruid ,

zo wel als van 't gedroogde, is Kruidcrig, ge-

lyk die der gemeenc Munte, de Smaak als van

Peper, maar fchielyk overgaande in een Salpe-

tigen Smaak, met aandoening als van Koude op

(t) MtKtba Flor. Capit. Fol. ovatis fctratis petiolatis icc.

cntha Spie. brcviotibm & babitioribas, Fol. Alenth» fus-

: &c. Raj. Anti. 111. ^j. 234. T. lO. U
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de Tong, gelyk in de Kamfer plaats heeft cn JV.

zulks neemt men ook in 't gedeftilleerde Water ^xvf^'

waar; des die Kruid in lang zo veel niet ver- Hoofd»,

warmt , als men zou oordeelen uit gedagte Pe-^"^^"^'

per -Smaak. Daar komt, door Deftillatie, een ^.^mfr'"'"

zeer fcherpe Olie uit. Met Yzer- Vitriool wordt

het Afkookzel groen ; doch zulks heeft ook plaats

met dat der andere Wilde Mimten (*>

(9) Munt met Kransjes - Bloemen ; Eyronde J^-
fpitsachtige Zaagtandige Bladen ; de Meel-fatiZ'.

*

draadjes langer dan de Bloem, mS"
( 10 ) Munt met Kransjes - Bloemen

; Eyron-
^

x-^.

de fpitfe Zaagtandige Bladen; de Meel-H^'i^la.

draadjes korter dan de Bloem*

(11) Munt met Kransjes - Bloemen ; Eyronde
^^J^j.^

'

fpitfe Zaagtandige Bladen; de Meeldraad- Akkét*-

jes zo lang als de Bloem.

Het

j. Calainim
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IV. Hec verfchil is, volgetis de bepaalingen, zeer

^''xv!^' I^'ein tusfchen deezedrie Soorten, als meest bc-

Hoofd- flaande in de meer of minder langte van de Mecl-
sTUK. draadjes^tenopzigt van de Bloem, DetwceeerÜen

J^lt!^'^'^'
worden gezegd in dc Zuidelyke declnn van Eu-

ropa haare Groeiplaats te hebben ; de laatfte is

een inboorling zelfs der Noordelyke, gelyk in

Rusland en Sweeden. Het zal die zyn, waar van

Lob EL iprcekt , zeggende : in Vriesland,

3, by Kampen en Zwol ,
groeit een Wilde Mun-

3, te , die de Bladen bruiner, langer en riet zo

„ luuw lieeft." Zulks , ten minfte, wordt ge-

tuigd van deeze (*) , die anders zyne Water-

Kalaminth zou zyn , welke volgens hem op

Akkers giccic in de Nederlanden. Men vindtzc

cvcrvloeclig in X'iiciianJ op de Kley eo in de

VVcjdea , doch in Holland niet , zo 't fchynt.

Wat nu het'ondcrfcheid deezer drie Soorten

aangaat : de eerlte heeft gekrulde Braden , de

tweede niet , masr de Stengen van dcczc zyn

rood en daarom fchynt het wel de zogenaamde

HoomfcJw Munte j cnmooglyk die, welke Do-
don ^us eerft afbeeldt, zeggende hét de

^ruin-Heilige te zyn, die zeer aangenaam is van

Reuk, wordende Dfemm genoemd van de Duit-

fchers, en van de Franfchen , zo G o u a n zegt

,

la MentJie ou Baume des Jardins , dat is Hof-

Muntc

() Naamelyk dat dezelve op dieplaatfen groeit : zic Gobt.

kanten deVwcgcm^^^^^
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Munte of Hof - Ealfcmkruid. L o n e l heeft de- IV.

zelve afgebeeld onder den naam van Mentha ^ï^^^"

cruciatUf misfchien om dat de Bladen kruislings Hoofo.

ilaan : dat is , zegt hy , Kruis- of Kruizemunt.

üochdezebenaaming zoutoepasfelykerzyn opc'efp^^
gezegde Zaay- Munte y welke mooglykniet veel

verfchilt van de Vyfde Soort. De Akker Mun-
te, die, als gezegd is, vry algemeen in Europa

groeit, onderfcheidt zig bovendien door haare

verfpreide Stengetjes , komende veel op Koorn-

lauden voor, na den Oogst.

(ifl) Munt met Kransjes -Bloemen en Lancet- xir.'

yormig Eyronde gladde Jpitfe effenrandige e^Tgua'

Bladen. Kieinc.

Deeze , die Kleine Water - Munt genoemd
wordt door Ray, is in Engeland gevonden:

doch , zo de Water - Kalaminth van Lob el , voor-

gemeld, hier ook betrekkelyk zy, dan zou de-

zelve insgelyks in de Nederlanden grot-ijen : alzo

hy daar van zegt. „ In Nederland en Engeland

„ groeit het op braakleggende en bezaaide Ak-

„ kers, als ook aan de kanten van Velden en

„ Beemden." Maar, om de waarheid te zeggen,

ik geloof dat deeze Soort ook in de voorgaan-

de loopt.

(3)

. DEEI,. IX. STUK.
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(13) Munt met Kransjes - Bloemen , Zaagtan-

'Afdeeu
^^^^ Lancetvormige gejleelde Haairige Bia*

^\v, den 5 de Meeldraadjes van langte als de

Hoofd- Bloem.

xiïi. In Kanada groeit dccze volgens Kalm, die

de Steng hooger dan de voorgaande, nictTak-

fcïr'^'" ^'S en zeer Haairig heeft, de Bladen de helft

fmallcr en fpitfer , komende voorts taamelyk

daar mede overeen.

XIV. (14) Munt met Kransjes- Bloemen, Eyronde

^'i'oiey.' ftompe eenigermaate gekartelde Bladen ,

rondachtige kruipende Stengen ^ de Meel-

draadjes langer dan de Bloem.

XV. (15} rvlunt ï7ici Kransjes -Elocuien, gepalmde

^Hcit"''
Blikjes , Liniaale Bladen , de Meeldraad-

Poley. jes langer dan de Bloem,

Deeze beide Soorten maaken het Kruid uit

,

dat men in 't Hoog- en Nederduitfch Poley , in

't Franfch Pouliot noemt , naar den Latynlchen

naam Pulegium; doch in 't Engelfch PcunyRoyal

of Pudding - Gras. De eene is breed- de andere

fmaN

Mmiha Flor. Vertlcilktls 8fc.

(14) licr.tha Flor. Vert. Sec. Mat. Md. 2 go. CoHT. Bel^»

I6J. R. Lugib, izS. dcc. &c. P;i!egiu:n Ke^'um vulgamm.

3i(S. GOUAN Jilmsp. 179. rulcgimn angiiftifolium. C £•
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imalbladig cd deezc wordt gcineenlyk Pulegiwr, IV/ '

Cervinum of Herti-Poley geheten. De ecrfte ^'j^jw-'

groeit bynadoor geheel Europa wild, komende fjooró.

by ons op vogtige plaatfen , omtrent den Ysfel ^tuk,

cn elders voort : de andere groeit in de Zuidey
,

lykc deelen van Vrankryk by dezelve. Het isby

de Kruidkundigen uitgemaakt , dat zy tot die

Geflagt behooren, wordende meest onderfchei •

den door een byzondercn Reuk. Sommigen keu-

ren het Smalbladige of Hcrts-Poley, dat ftcr-

ker van Reuk is , dienltiger tot Geneeskundige

oogmerken. Het Kruid is fcherp en bitter van

Smaak , openende kragtigcr dan de Kruizemunt

en in 't byzondcr dienende tot afzetting der

Stonden. Zelfs het gedeftilleerde Water daar

van en de Olie worde ten dien einde, en fom-

tyds tot bevordering van de Kraam
, gebruikt.

In de Kinkhoest der Kinderen , in Opftygiog

cn Borstk waaien , is het Sap of Aftrekzei dec

Poley een uitmuntend Middel. De Reuk al-

leen neemt fomtyds de Walging cn Bcnaauwd»

heid weg. Voorts dient het uitwendig , in Stoo.

vingen. Baden en Pappen, om veelerley Pyn-

lykhcdcn tc verdryvea. Op 't Hoofd of agter

de Ooren gedragen , was het , volgens de Ou-

den, een behocJmiddel voor Zinkingen. Zy
phgten het in veelerley Spyzen te mengen ; gc-

lyk het by de Engelfchen nog in gebruik is, om
gehakt in Saucyfen , Worst, of Bloedbculingea

te floppen, of ook by de Poiding te doen i doch

door 't kookea verliest het zyncn Geur.

X 5 De
II. DiKt. IX. STU«.
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IV. De twee overige Soorten , als gezegd is , en

^^xvf
^' 'c Geflagt van Ferilla, reeds onder de Heefters

Hoofd- befchreeven zynde, gaa ik over tot dat van

Biüttzaa- G L E c o M A (*) Aardveil

Welks byzondere Kenmerken zyn, dat ieder

paar Meelknopjes in de figuur van een Kruis

famenluikc , en dat de Kelk vyfdeelig i*-.

I. De eenigfte Soort (i), door geheel Europa

gemeen , voert den naam van Hederaterrejlris,

iüttipend. is Aardveil, om dat zyalsde Klimop, doch

met de Ranken langs den Grond kruipende
,

zig verfpreidt. Haller heeft den naam Cha-

maclema van Cor dus , Laage Klim bcteke-

nende , gebruikt. Anderen noemenze CliamcEcis.

fus , dat wederom op 'c zelfde uitkomt. By de

Franfchen heet dit Kruid Rondote , Lierre ter-

rejlre ofTerrettezby de Engelfchen Ground-Ive,

by de Duitfchers Gundelrebe. Wy noemen het

Aardveil f
Hondsdraf of Onderhave»

Het Kruid is, zo door het gezegde , als door

zy-

Sommigen fchryven Gkchoma , doch 't is beter den

Ridder te volgen , dewyl zyn Ed. deezen Geflagtnaam van

't Gtickfche Wootd 'yX^xmt , door DloscouiDEs gebruikt

,
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zyne Niervormige gekartelde Blaadjes en de iv,

fierlyk blaauwe Bloemen, iedereen bekend. Het '^^^'t'"»

heeft die byzonderheid , dat de Bloemfteeltjes,f^ooii'a«.

van vier tot agc,een halfrond Kransje maaken ,8Tük.
, ^

dat over ééne zyde helt. De Reuk is fterk, dQj^f '̂^^^'

Smaak bitter en wordt , als het lang afgekookt is ,

wrang. Men pryst het, inzonderheid , tegen Borst-

kwaaien , by Teeringachtige Menfchen : ook

tegen de Roode Loop en andere Kwaaien. On-

der Haver gekapt is het zeer dienftig oiU de

Paarden Wormen te doen loozen. Bier doet het

fpoediger ftryken , zegt men , dan de Hop of

iets anders: weshalve het ook, van de Engel-

fchen ,
Alehoof en Tunhoof geheten wordt.

De Verfcheidenheden van dit Kruid , door

ToüRNEFORT opgctckcnd , met paarfche

Bloemen, alsook de kleinere, die laager blyft

en fraaijer is dan de groote , door V a i l l a n T
in drie Afbeeldingen fierlyk vertoond ('t),fchy-

nen van den Grond af te hangen ; maar die

met Bloenien van een Duim lang , welke de

Heer H a l l E r in Switzerland , onder de ande-

re groeijende vondt , en hoedanige ook om-
Itreeks Parys, door gedagten Authcur, is waar-

genomen en befchrceven ; verfchilt veel in Ge-

was , hebbende ook de Bladen , die in de ge-

meene paarfchachtig geaderd zyn, van onderen

geheel groen» Deeze zal de Berg' Aardveil óqv

Au.

(t)
B..^.P--T.VI.f.4-6.

II, DHL. IX. STUK.
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IV. Autheurcn zyn, die de Bladen ronder, ruiger,

^^^^y grooter he^ft en fterker is van Reuk, groei-

HooFD' jende in het Thuringer Woud overvloedig (f).
STUK.

L A M I ü M. Doove Netel.

Dc boven Lip der Bloem is geheel en ge-

welfd ; de onder - Lip cweekwabbig ; dc Keel

heeft wcdcrzyds een gctandcn Kard in dit Ge-

flagt, tot het welke de agt volgende Soorten

behooren,

I. (O Doove Netel met Hartvormige ^ ongelyk

Or^T fP^t^ Zaagtandige Bladen , de Bloemen
Giootc. fnet een gezwollen Keel , de Kelken gekleurd,

In Oodenryk en Italië groeit , volgens den

Kidder , deeze op de Gebergten. Zy is zeer

groot van Gewas , heeft byna gladde Bladen en

een groote paarfche Bloem, 't Geflagt, dat Mi-

CHEI.ÏUS onder den naam van Papia hervoort-

gebragt heeft en afgebeeld , in eene Valey van

't Apulifch Gebergte Gargani door hem gevon-

den , is eene Verfcheidenheid van deeze Soort.

(t) v;d. CAM Epit. p. 401.

(O Lr.„.ium ToU Cord. in.Tcua'iter nrgutcqiie ferrntis Sec.

Sy/i. Nat. XIT. Gen. 7'6- F- 393- f^eg. Xill. p. 4tf. La-

Garganica. Sf, Plant. S07. Papia Garg. MlCH. Cen. ao.

(O

m^um mnximum Sylv. altem.n. C. B, Pin. z,.-

inont ferme gl^brum. mL. PU^^. T. 34- '
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(2) Doove Netel mt Hartvormige ruigach- IV.

tige Bladen ; de Bloemen meteen gezwollen^^^^'^^

Keel ; het Pypje regt , wederzyds met eenHooroi

dubbelen Tand, stük.

(3) Eoove Netel met Hartvormige rimpelige c^^^^^^
bladen, een efene Sterg en gladde Kelken'""»-

van lengte als liet Bloempypje*

(4) Doove Netel met Hartvormige gefpitjle Lt^ga-

Bladen en tienhloemige Kransjes,
'"Êffcae. 1

Deeze drie Socrten, in 'c uitcrlyke aanzien mIc'uLx-

Eiet veel verfchillende , hebben allen in It^'ie'^gyiaj^te^

haare Groeiplaats , doch de middelde zou ook

in Siberië en volgens Boerhaave hier in de

Nederlanden voorkomen. De eerfte vindt men
zeer fraay door Ehret afgebeeld; waar uit

blykt, dat het dubbelde Tandje, wederzyds,

niet aan het Pypje , maar aan de Bovenlip plaats

heeft.

U. Dut. « STUK.
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IV, heefc. Van een Berg by Rome heeft zy den
Afdrel. bynaam. De laatfte komt de Witte Doove Ne-

HooFD* telen zeer naby , verfchillende meest daar van

STUK. door de paarlche Bloemen , de wit geplekte

£j»<«2<ja- Inladen en dat zywedcrzyds maar vyf, geen tien

Bloemen heeft, In de Zomer, echter, verdwynt

de witte Vlak der Bladen.

1^0^vc Netel met Hartvormige gefpitfie

av'um. Zaagtandige gejleelde Bladen en twintig'

W'tte. bloemige Kransjes»

Tot deeze Soort hadt de Ridder bevoorensal-

le de voorigen , als Verfcheidenheden , t'huis

gebragt. Zy is door geheel Europa gemeen , en ,

onder den naam van Doove ofHondsnetekn , zeer

bekend in onze Nederlanden , alwaar zy veel

voorkomt in het Gras aan de Wegen. In Vrank-

ryk noemt menzo Ortie morte , in 'c Engelfch

Veadnetle , in 't Hoogduitfch Todnesfel, dat is

Doode Netel, om dat zy de gedaante vanBran-

dcnetelen heeft endc Handen niet brandt. Men
wil dat het de Galeopjis der Grieken zoude zyn,

dus genaamd, om dat de Bloem naar den Smoel

van een Kat , wanneer die byten wil
, gelykt.

Sommigen noemenze Archangelica i welke be-

naa-

Mal mi. 307. GcBT. GoüIn M^p. Ttugih.icc,

&c. Lamium album non foetcns Folio oblongo* C. B. Pin.

GaJeopfis. Cam. Epit. üitica iners five Lamium
ptimnm. DoD. Ptmft. lyj. Lam. album vutgarc five Archan.

gdica. MORIS. liijl. in. p. jst. S. II. T. 11. f. I.
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nacming daar op toegepast zal zyn , wegens de IV.

uitmuntendheid , die men zig verbeeldde in dit ^^^v^^
Kruid te huisverten. Men fchrcef 'er,in Pappen Hoofde

en Stoovingeu , een groote kragt aan toe, om*"^"'^*

harde Gezwellen week te maaken. Tegen de^^p^,^^'*

Scrofelen wordt hec nog als een heerlyk Middel

aangepreezen. By 't Landvolk is het tegen Keel»

Ontfteekingen , zegt BoERHAAVE,in gebruik.

De VVondbalzera van Dod art, zo uitmun-

tende in de Pees - Kwetzuuren , wordt, door de

Bloemen in Olyven-Olie te zetten, vervaar-

digd. De ondervinding leert deszelfs nuttigheid

in de Witte cn Bloedvloeijingen ; mids men de

bloeijende Toppen als Thee aftrekke , en daar

van dagelyks eenige Kopjes gebruike, zegt Ge-
of fr oy. Ook dient daar toe een Konferf , die

men van de Bloemen maakt. Het Kruid geeft,

wanneer het met de Bloemen gcdeftilleerd wordt,

zeer veel Olie en is zwaar van Reuk , inzonder-

heid de volgende Soort die zelfs ftinkt. Men kan

daar uit reden geevcn van de gezegde Eigenfchap-

pen, welke gemeen zyn aan verfcheide Soorten.

(6) Doove Netel met Hartvormige Jlompe ge- vr;

Jleelde Bladen. pu^eZm:

7Ae daar het verfchil der Doove Netelen met

paar-

(6) Lamlum Fol. Cordaris obtiiGi petiolati». GoRT. Bet^.

ace. &c. Lam. purp. foetidutn Folio fabrotundo. C. B. Piiu

230. Unica iners altera. DOD. Fempt. jsu LOB. Ie. jta,

HALL. fidv. 641»

lU I>U.U IX, STOT.
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IV. paarfche Bloemen , wat de figuur der Bladen

^^11^^ aangaat , hoewel die ook aan den top der

Hoofd- Stengen getropt zyn , en niet zodanig als in

STUK.
(Je Witte geplaatst. Doch daar zyn aanmer-

^^^""^''^'kelyke Verfcheidenheden , zo van deeze als

van de voorgaande, op byzondere plaatfen; ko-

mende die zelfs met paarfche (f) en deeze met

witte Bloemen voor. De Groeiplaats is niet

minder algemeen.

vit. (7) Doove Netel met de Bladen by de Bloe-

cmpu'xi^
o^gejleeld en Jtomp , de Steng om-

omvatten
vattende.

Met verfcheide benaaraingen is dit Kruidje

door verfcheide Autheuren betekend geweest,

eer T O u R N E F O R T hetzelve mede betrokken

hadt tot dit Geflagt , in navolging van B a u-



H I N u s. Om wat reden het Hoenderbeet ge- IV.

noemd worde , is my niet bekend. Het heeft ^'JJ*^
Jeggcndc Stengetjes , fomtyds een Voet lang , Hooto-

dic met ongedeelde ingekerfde ronde Blaadjes ^'"'^

onder de Bloemen gekranst zyn; doch de on-y^,^^^**

derfle Bladen zyn zeer lang gefteeld en byna

vyfkwabbig. Hier te Land komt het veel in de

Zaaylanden en Moeshoven , by Aamhcm en el-

ders, voor. Het isdoordcnHeerTHüNBERG,

zo wel als de paarfchc; Dcx^ve Netelen, in Ja»

pan g vonden. Het groeit ook in V^irginie, en

de voorgaande in Ruslar'.!.

(8) Doove Netel met veeldeelige Bladen;
^^^^

In de Levant h-eft To urne fort ccn^^/'W-^

Soort van dit Gefls^'' waargenomen, welke dc
ug"'^*^*'

Bladen fraay gefnippcrd heeft. Hier van heeft

C o M M K L Y N , onder de zelJzaame Planten van

den Amftcrdamfen Tuin , de Afbeelding ge-

geven.

Galeopsis. Honds -Netel.

De Bovenlip is eenigermaate gekarteld en

gewelfd in dit Gcflagt , de Onderlip van bo-

ven tweetandig. Het bevat de drie volgende

Luropifche Soorten.

(ï) Lamiun Foliis multipartitïj. //. Clif. jij.Lamium O-

lientaleFoL eleganter laciniatis. Toubnf. C«r, ii. COMMf
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IV. Cl) Honds - Netel wjfJ de Leden der Steng

x^^'" g^h^^' «^^^ de 'Kransjes ver van elkander

Hoofd* en de Kelken zagt.

.1. (2) Honds -iN^etel ?Het de Leden der Steng

^Jl7JL\ van boven dikker ; de bovenfie Kransjes
Geiyke. ^^„^ elkander aan; de Keihen eeni-

Tellühit, germaate Jiekelig,

(^) Honds -Nccel met zesbloemige Kransjes en

een vierbladig OniwindzeL

Zy maaken met elkander drie Onkruiden uit,

welke men op de Kcornlandcn en aan de We-

Geclbloe-'

' (O Galeopfts intcrnodiis Cml.'nls ccquaübus Syji.

HofiT. Cliff. 8 f4. R. Lutdh. 119. DAtiB. Pat. 18I. Sideritis

Atvenfii anguftifolia rubrs. C. ^. Pin. 13 j. Ladanum Sege-

(2) Galeopfti Intern. Caulin* Tuperne incrasfatis &c. GoBT.

Ms'g. 8iC. utfupn. Gal. Katnis fiimmis ftrigotis. fL Cliff.

&c. Galcop/Is fol. Caule fu!a. kispidis.. Hall- Helv, «+.f.

yidca aculeata Fol. ftnatis. C. B. Pin. zjz. Cannabis fpii-

: Rrm-.u.'o.

WpH, Ixantttaafdi. Ütttis ferraiis acut». H. Cliff. i

diaca Fol. Cordiformibus. HALt- «+°' I-^™»"

. /f. 521.
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gen door geheel Europa
,

ja zelfs in Rusland, IV;

aantreft. In onze Nederlanden is de laatfte minst

gemeen. R i v i n ü s hadt de eerfte , zeer onei- Hoofde

gen, Ladamm getyteld , zo D 1 llenius"^'^*

aanmerkt , die derhalve den naam veranderde in/^ffS"*

Tetrahitf vvelke aan het Yzerkruid, als boven,

is gegeven. Die zelfde Autheur hadt de derde

Galeobdolon geheten. Zie daar den oirfprong der

LaLvnfchc of Griekfche bynaamen. De Neder-

duitfche meen ik duidelyker te zyn. Wegens

het Loof ,
vry veel naar de Hennipbladen ge-

lykendc , noemde B o e n n A A v e de tweede

Cannabinat welke voorkomt met paarfche, wit-

te en groote geele Bloemen , die paarfche Lip-

pen hebben. De laatfte, zynde de derde Doo-

ve Notel van DonoNéus , is geheel Geef*

bloemig en verfchilt in V^rugtmaakende deelcn

eenigszins van de anderen , als de Lippen effen

en ongetand hebbende. H aller heeftze Car-

diaca met Hartvormige Bladen getyteld» Zy komt

ook met fmallc en fomtyds met wit ofzwart ge-

vlakte Bladen voor, en geeft kruipende Scheu-

ten uit den Wortel
, gelyk de Munt.

In 'c algemeen hebben deeze Planten een Krui-

dige vierhoekige Steng, met gepaarde niet ver-

deelde Zaagtandige Bladen en Bloemkransjes ,

digt om de Steng of Takken zittende, die zig

zeer llckelig vcrtoonen, alzo ieder Kelk omringd

is met gebaarde Elsvormige Blikjes. De eerde

heeft de bovcnftc Takjes ruigachtig of Wollig,

dc andere heeft dczelven ftroef. De hoogte is

Y a vaa
II. DEEL. IX StUK,
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IV. van een Voet tot een Elle. Voorts moet menze
Afdeel. bepaalingen en Afbeeldingen onder-

HooFD- fcheiden.

STUK,

^JBiootzfi^^, B E T O N I c A, Bctonie.

De Kelk is in dit Geflagt gebaard, de Bo-

venlip van de Bloem opklimmende platachtig

,

het Pypje Rolrond.

Behalve het gewoone Kruid van dien naam

zyn 'er nog vier Soorten in begrcepen , naamelyk,

T. (i) Betonic mt een afgebroken Aair ^ de mid-

offidnlüs, deljlip der Bloemlippen uügerand hebbende»

Dit Kruid , dat hierin de Hoven geteeld wordt,

groeit wild in de Zuidelyke declcn van Europa,

in Switzerland,Ooftenryk, en is inde Bosfchen

van Rusland zeer gemeen. Men noemt het, vol-

gens den Latynlchen Winkelnaam, in'tFranfch

Setoine , in 't Engelfch Betony en by ons Beto-

me. De Steng is opgeregt en groeit een Elle

hoog. De onderfte Bladen zyn lang- , de boven-

ftcn kort- of ongclleeld, langwerpig Hartvor-

mig, rimpelig en ruig. De Bloemen raaaken

, CoroH. Lacinia I

. Kram. ^u/lr, r
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een gebladerde Aair , uit afgezouderde Krans- iV,

jcs beftaandc. Zy zyn natuurlyk paarfch, maar^^J^f"
men vindtze ook bleekrood en geheel wit, doch Hoofd.

zeldzaam. ^^"^

De Smaak is Zoutachtig , een weinig Kruide-/^e^Sf
rig en die der Wortelen bitter. Het is als een

Hoofd- en Wondmiddel aangepreezeu geweest,

doch men heeft den Reuk nadeelig bevonden in

het verfche Kruid. Het gedroogde kan tot een

Niesmiddel dienen en de Wortels purgeeren

llerk met braaking : des het veiligst is zig daar

van te onthouden, 'c Schynt dat de kragteu aan-

merkelyk naar de Groeiplaats verfchilicn.

(a) Betonie met een onafgebroken Aair , de ^JJv^^
middel/lip der Bloemlippen efenrandig, Orf/nTJi'.

Decze heeft de Bladen zeer fmal en langen ^*^^'^*

de Aair der Bloemen is dikker dan in de gemee-

ne , volgens Toüenefort , die dezelve in

de Levant heeft gevonden. De hoogte is twee

Voeten , zegt Goüan.

(3) Betonie met de Aair van mieren gehla- in.

derd en de Helm der Bloemgn tweedeelig*^''f^^^''"'

Ditftaaitigc.'

ft) Bfienica Spied integtS , CoroJK Lacnia tabü inter-

media integerriiTia. R. Lt4gdh. 3 i<s B«. Orientalis Sec. TOüRNF.

Y 3
1. DBEL. 1X.SXÜK.
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IV. Dit Kruidje, in de Gebergten van Oppcf-
Afdeel. Ooftenryk en voorts in die van Jtalic en Pio-

HooFD vencc groeijende, heeft Aairen , welke naar die

STUK. van het Kruid, dat men Vosfeoftaartjes noemt

,

Biottzaa- gelyken. De Stengetjes zyn naauwlyks een Hand-

breed hoog , cn het heeft aan den Wortel ron-

de, dikke, Wolh'ge Blaadjes.

B^Mc ^'^^ Beton ie met de yJair van onderen geUa^

hrfutT And en de Helm der Bloemen geheel,

By Piftoja, in de Apennynfche Bergen, hadc

Mentzel deeze gevonden, hebbende de Bla-

den als met Wolligheid bekleed en groote paar-

fche Bloemen. De Heer B a s s r heeft dezel-

ve rader ondcrzogt en van de voorgaande vcr-

fchülcnde bevonden. De Aair is hier niet afge-

broken,

V. (5) Betonie die een ylair hééft met gemlde

Qiaddi!"' Kelken en Draadachtige Tanden ; de Bladen

hancetvormig , kaal.

In de Oofterfche Landen is de Groeiplaats

van deeze , die dti Steng en Bladen byoa glad

heeft , een groote Wollige Aair, met Draad-

achtige Tandjes en gecle Bloemen , wier Bo-

venlip naauwlyks langer dan de Kelk is, de

De

cae foüo Alopecinos quornnd-im.
J. B. fli^. 111. p. 303.

(4 lUmica Soica Bafi folioft Scc.^Bet. ¥ol. hilfuti», floï.

parpufcis impl.sümis. MENTZ. Pug.

(s) Bttoyika Spic4 Caljcib^s lanatii, &c,



de Onderlip driedcelig cn de Meeldraadjes van IV.

langte als de Bovenlip. '^'xvf'^

S T A c H Y s. Andoorn.

De Bovenlip is gewelfd , de Onderlip aan dc
'

zyden omgcboogen, met de middelftcSiipgroo-

ter en uitgerand : de Meeldraadjes , afgebloeid ,

buigen zig zydewaards in dit Geflagt, 't welk

de volgende Soorten heeft.

(i) Andoorn mt zesblosmige Kransjes en Hart- r.

vormige gejleelde Bladen* fy-JftuJ!
Collh-.

Een zeer goede Afbeelding geeft Taber-
NiEMONT, onder den naam van^B^fch- Netel

,

van dit Onkruid , 'c welk door geheel Emopa
voorkomt in dc Bosfchcn. In Vriesland, Over-

ysfel en Gelderland, is het ook aan ruige Wal-

len en Wegen gemeen. B a u ri t n u s hadt het

Zeer groote fiinkende Doove Netel der Bosfchen

getyteld, maar Toürnefort bragc het met

reden tot de Galeopjis t'huis, als het echte Kruid

edJa fpicata. Tourwf. In.'l. igj. (

. Ht'2. II. }j. Urrica Hcraclea.T

11. Deel. ix srnt.
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IV, van dien naam zynde , volgens den groeten KruiJ-

^^5=^^ kenner Clusius.
HooFL Hec heeft een Steng van twee of drie Voeten
STUK- hoogte, die ruig is gelyk het gehcele Kruid, en
^Siaetzaa--^^^^ gefteeldc Hartvormige Bladen , van een

Handpalm groot. De Bloemen komen voort in

lange Aairen met kleine Blaadjes onderfchei^en

en fteeken ver uit de Kelken , zynde paarfch-

achtig van Kleur , met een rnigen Keel.

Dit Kruid wordt , in hoedanigheden , byna ge-

lyk gefteld met de Witte Doove Netelen. Vail-

LA^T , een der bekwaamfte Kruidkundigen zy-

nes tyds , hadt hetzelve bevonden een uitmun-

tend Middel te zyn om Gezwellen te doen ver-

flaan. Hy dcedc dcgeheele Plant in een Mortier

kneuzen cn maaktze dus tot een Pap , welke

daar tweemaal 's daags verfch opgelegd werdtf*).

De Olie , die eenigcn tyd op de Bladen gedaan

heeft, is onverbeterlyk tot Gencezing van Pees-

Kwetzuuren en Brandfteden. Men bedient zig

in Vrankryk , ten platten Lande , met Vrugt

inwendig van het Aftrekzei der Bladen en Bloe-

men, in Water, tegen het Graveel - Kolyk ,

Klier - Gezwellen en het Zydewee (f).

II. (2) Andoorn met zes of meerbloemige Krans-

i paluftris foctida. C. B. Fin



Didynamia;
jes en Liniaal Lanceivormige , de Steng IV.

half omvattende, ongepelde Bladen, ^^iy^^'

De ruuwheid, mooglyk, der Kruiden van dit jtuk.

en de twee volgende Geflagtcn heeft den naam GymKo.

van Andoorn in n-ein gcbragt , wordende de^^'"'""**

Stachys genoemd Welriekende* Deeze is, byTA-
BtRNiEMoNT, onder den naam van Bruine Wa-
ter -Andoorn afgebeeld , groeijende aan Wa-
terkanten door geheel Europa. Men vindtze ook

in Vriesland en Overysfel menigvuldig. Hy
Doemtze dus, „ wegens debruinhcidderBla '.en

„ en der Bloemen, die echter ook dikwils bonc

„ voorkomen , dat is van buiten roodachtig en

„ van binnen vi^it geftreept. Het beflaat dikwils

5, geheele Akkers , zege hy , en dan zyn de

„ Wortels aangenaam van Reuk. Men gebruikt

het als een verzagtend en Wondmiddel, als

„ ook tegen de Derdendaagfche Koorts."

(3) Andoorn met veelblosmige Kransjes, de ni.

Tandjes der Bladen Kraakbeenig getipt
, dej^itt^'

Bloemen met een platte Lip* Aipifch.

(4) Andoorn met yeelblaemige Kransjes, de jy-.

Tandjes der Bladen Schubswyze , de Sten^^"-'"f^^^

Wollig.

Van

(3) Stachys Vcrt. multiflotis &c, St*cb. Fol. Lanceohto.

ovatii &c. 11. Cllf. lU Lu^db. 317. snchys latifolia mijor.

Pluk, Alm. 3Jü. T. 317. f. 4. Pfcudo - Snchys Alpina. C.

1. Pm, 236. Prodr. 1I3.

(4; Stacbjs Vext. niultifloris 8cc. Srach. Vat, quadiarin-

Y 5
II. DsxL. IX. STUS.]
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IV. Van deeze twee is de eerde, in Duicfchland

-^^xv^^ en Switzerland op de Bergen groeijende, don-

Hoofd- ker, doch de laatfte byna geheel wjt van Kleur.

8TUK. 2y komt niet alleen in Duitfchland , maar ook

in Vrankryk en Engeland voor. De Steng is by

de drie Voeten hoog en heeft gedeelde gewelde

Kransjes , die fomtyds beftaan uit veertig Bloe-

men , met Elswyzc Blikjes ondcrfcheidcn.

Dit laatfte Kruid wordt Stachys van D i o s-

coRiDEs genoemd door Lobel en is de ei-

gentlyke Welriektnde Andoorn , boven gemeld.

De Bladen zyn oDgemeen zagt op 't gevoel en

hebben ook geen fchcrpheid van Smaak , zo

ïo URNE FORT aanmerkt: des die Autheuren,

welke dezelven rimw noemen, een andere Soort

op 't oog gehad moeten hebben. \'an deczc zyn

de Bloemen paarfchachtig en fomtyds wit; de

Bladen komen ook fmaller voor en drievoudig ,

zo Vaillant aantekent. Van de Duitfchers

wordt dit Kruid, zegt Lobel, Veld- Andoorn

geheten.

V. O) Andoorn W2ej dertigblosmlge Ktansjes fjiee-

c ^S?*
^^^'^^ Kelken en een ruige Steng.

diaafct C6)

tafiotis. 11. Ups. Snch. Fo!. o')lon::3 -corduis Ji.

Cii/f. R. Lugdi, 317. Sfvljys mvot Germsnica. C. S. Pin.

ajó. Stachys. FüChs.
"

766. DOD. Ptmpt. 90. LoB.

(s) Stachys Vert. trigintjflorij «cc, GooAN Monsp. is?. W.

Ups, 170. stach. Fol. obfcutevirente&c Walth. Fhrt. ics.



(6) Andoorn met zeer Takkige Takken en Lan* IV.

cetvormige gladde Bladen, ^'l^^

(7) Andoorn m^t de Takjes in een Dovrn Mfi-mrK.^

kopende.
^

v;.

Op 't Eiland Kandia is de Natuurlyke Groei-
^j^"y'^^-^J

plaats van deeze drie Soorten, die men ook in vir.

de teuropifche Kruidtuinen heeft, eerfle ge-^^^j^^^

lykt veel naar het Duitfche Andoorn , doch heeft

de Bladen donker groen , zonder eenige VVol-

hgheid en die by de Bloemen zyn niet omge-

boogen , gelyk in hetzelve. De andere heeft

gladde Bladen en ftinkt naar Jodcniym. De der-

de is aan *t end det Takken gedoomd. Dezelve

groeit omtrent een Voet hoog, zy heeft Lan-

cetvormige ruige Bladen en Bloemen in figuur

en Kleur naar die van Salie gclykende, vi^or-

c^endc Ezch'Thym van 't Landvolk op Kandia

genoemd a zo Clusiüs aantekent.

C8) Andoorn met Wollige Bladen y die Eyrond- viir.

Lan-Pl^^'^JJ:

II. DML, IX, SlUB»



IV. Lancetvormig zyn^ en by de Bloemen kor-

'^Tv!'^
J^r dan het Kransje.

iTL'K. Decze zeer groote en uitermaate Stinkende

Bieotzaa-Soort , is door den vermaarden Tourneforï
in de Levant waargenomen.

IX. Cp) Andoorn met byna geaairde Bloemen^ niet

f/i^S. fiekelige Kelken, de Bladen Lancetvormig

'oodich. ongejieeld. Wollig rimpelig effenrandig.

Van deeze Soort, uit het Joodrcho Land af-

komftig) die de Kelken byna tienhoekig heeft,

is de Bovenlip der Bloemen holrond
, geheel

,

paarfchachtig, zo wel als de Onderlip, maar de

Keel wit gevlakt,

X. (co} Andoorn met Hartvormige jlompe Wol-

SSTs!' ^^5^ gekartelde Bladen en langwerpige ge-

heel effenrandige Blikjes.

Aan de Kuften der Middellandfche Zee groeit

deeze , een Kruidje , dat de Steng maar een

Span hoog heeft , met een Aair van zesbloe-

fs) Staehys Flor. fubfpicaris

nufis tomcntofis crenitis ttc

Hcraclca latifolia Dioscoridis



mige Kransjes en gewolde Kelken , die vyftan- IV.'

dig zyn en fcherp, naauwlyks gebaard, de Bloc- ^^'^^^^

men geel. Hoofd-

fii) Andoorn met tweebloemige Kransjes, xt.

Volgens de Waarneeming van den Leidfcben "^j^^J^lJ;

Hoo^leeraar D. van Roijen, heeft deeze

Kaapfche een Stengetjc van een Handbreed hoog

en gelykc naar de paarfche Doove Netelen

;

doch de Blaadjes zyn glanzig , hoewel gehaaird.

(ii) An:born met zeshloemige Kransjes , leg- xit.

gende Stengen ; de Bovenlip der Bloemen ^^'^J
tweedeelig , wyd gemikt en omgeboogen.

Op de Heuvelen der Zuidelyke deelen vaa

Europa groeit dceze Soort, die de Stengen leg-

gende, vierhoekig, Pypachtig en broofch heeft , .

met geftceldc Hartvormige Bladen , alles dun-

netjes met Haair bezet, de onderden ltomp,de

bovenften fpits, Zaagtandig: de Kelken gebaard.

s fubfpicatij &c. Sidctiti

n. DEXL. nu SlUK,
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Afdeel.
Hartvormig ovaale gekartelde ruuwe BU»
den en opjtygende Stengen.

sTü^ Deeze , ook in de Zuidelyke Landen groei-

Gymno- jeüde . met ïakkigc StcDgetjes van ccD half Voet
fpermta.

^loog^ hcefc de KraDsjcs ver van elkander en

Eiettemin Aairswyze geplaatst , de Kelken ge-

doornu en de Bloemen geel.

^Si ^^^^ Andoorn met zesblomigs Kransjes, Ey-

jtnnZ.^* rond - Lancetvormige Bladen , die drierib-

jaariyks. ^-^ g„ gefteeld zyn, en opjiaande

Stengen,

XV- (^1$} Andoom met zesbkemige Kransjes t ftom-

ivkkef-* > ^O'"^ ^^^^^ Bladen , de Bloemen van

Andooin, langte als de Kelken enjlappe Stengen.

Dee-

futa eteSkz. C. b. Pm. Siderltis Talg. Clos. Hi/f, II.

p. Sid. n. luteolo. RiV. 70. Tctrahit Caale c«c-

to, Fol. petiolatis. GER. Prov. 27 1. Betonica Fol. intcr Ver-

tidllo! Sec. HALL. Hciv. 646.

iki/stadi. Fo!. Lanc. fesfil. H. c4f. jio. R. LugS. 317.

N. 7. Gron. P'irg. 66. Betonica veitlcülata , Cal. Spinofis.

Atveniis latifolia glalua» C B. Pm. 2^^. Alysfum majuj.

TAB. HiJI.
. . ^ .

&c. Glecoma Fol. Gord. oblong, crcnatis. //. CUf. 307. R.

LugS. 320. Sideritis Calyc. fubinermibus hispidi*. FL Stut.

B. Pin. 233- Pr*^»-'

hum paluftie füeaduso, TOUR]
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Deeze twee komen in • de moefte deelen van IV;

Europa cn de laadte in oEze Nederlanden woot,^*^^»
tot welke nicn het Doove Netcltje met Melis- Hoofd*

fe-BLiden, door Hermannüs afgebeeld •

dat hy zegt van zelf op Moerasfigc plaatfcn vanf^frlS"
ons Land vveelig te grocijcn , cn een dergeJyken

Stank te hebben als de Doove Netelen, t'huis

gebragt vindt. De Bloempjes zyn , in hetzeijvc,

naauwlyks zo groot als de Kelfeen, die puntjes

hebben, doch niet prikkelen. Hier is de Steng

Hap, naauwlyks een Voet hooii;: het Jaarlykfe

heeft de Sten.ff; in Bergschtii^c Landen opftaan-

de, in Velden leggende; gelyk het Regte An-

doorn dezelven eefst hurkende en verder opfty-

gende heeft.

Deeze Onkruiden zyn voorheen door den Rid-

der tot de Betonie of elders t'huis gebragt ge*

wees: cn vcelen hcbbenze tot het Yzerkruid be-

trokken ; in V/elk opzigt men hier letten moet

op de geftalte der korte Meeldraadjes , die regt-

tioekig uitwykon , zo dat zy een kruis maaken

met de twee langen , die rcgt zyn. In de Be-

fonic zyn de Meeldraadjes allen regt,geIykook

in het Yzerkruid , 't welk , bovendien, door

de Bovenlip p'at en kortte hebben verfchilc

Ook' zyn du Wortels , in vcele Soorten , met

Knobbels bezet a!s Aardappelen Cl}.

B A L-

(*) GEa. FrOV. p. 27-.

(t) GOUAW //ü«f/>. p. ZS3.

II. D£XL. IZ. 5X01.
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AFD^k
B A L L O T A. Balloté.

Hoofd- Trompetachtige Kelk , die vyfcandig is

STUK. met tien Streepen, en de Bovenlip van de Bloem

£ioctzaa-gékmdd , holrond. Dit maakt de byzondere

Kenmerken uit van het Geflagt deezes naams
,^

waar in de vyf volgende Soorten bcgrcepenzyn.

I. (i) Balloté met Hartvormige onverdeelde Zaag-

n^ra!'" tündige Bladen en gefpitjte Kelken.

Dit meect men te zyn de Balloté der Ou-

den, gemeeülyk Zwart Malrove of StinhndAn-

doorn genaamd, in 'c Franfch 5a//oïe, in 'tEn-

gelfch Black Horehound, Het Kruid groeit door

geheel Europa, op Steenige en Zand- Gron-

den , aan Haagcn en Wegen, als ook in onze

Nederlanden. Het heeft een Steng van om-

trent een Eile hoog , met rond Hartvormige

Bladen, die wel zwartachtig of donkergroen,

. doch ook eenigerraaate ruig zyn en getand , in

wier Oxelen Kransjes voortkomen met paarfch-

achtigc Bloemen. De Stank onderfcheidc het

duidelyk van de Malrove. Men houdt het voor

dienftig tegen de Opltyging, en het Aftrekzei

GORT. Belg. 170. KBAM. ^uflr. 17

H. CRff. ni.K. Lugdh. 3iy. Balloté
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3S tegen 't Voeteuvei aangeprcczen geweest. ^IV.'

(2} BaWoté met Hartvormige onverdeelde Zaag-^^'^^^
tandige Bladen en byna geknotte Kelken, stuk.

Zeldzaam komt dit Kruid met witte Bloemen ^^^f'^'^a

voor , hoewel het dus in Sweeden , in Vrank- vvitte.

ryk, en volgens Boerhaave ook alhier, is

waargenomen. Zulks zou maar eene Verfchei-

dcnheid zyn , indien niet de Kelken ook ver-

fchildcn.

Cs; Balbrc vict Palmsyys' vcrdeddc getands ^in.^.

Bladen en eene gewolde Steng, Gcwoidc,

In Siberië , naar den kant van China, grodt

dceze, welke de Bladen byiia als die der Aal-

besfen , halfin drieën of in vyven verdeeld heefc,

van boven glad en blygroen , van onderen met

eene Zilverkleurige VVolligheiJ. üe Bloemen

zyn zeer groot, van binnen bleek geel, van bui-

ten wit en uitermaate Haairig , de bovcnfte Lip

Lepelswyze uitgehold ,de onderfte Hartvormig,

aan dc zydcn twee uitgerande byhangzels of

Oorlappen hebbende en met paarfche Streepen

getekend. De Kelk is een weinig ruig. De
Zaa-

(1) Ba'lota Fol, Cord.acum. ferr. Cslyc. fubtfuncatls. Fl. Suee.

n. N. S50. Eallote Flore albo. TOUBNï. hjl. VAlLt.

Pjt. '-Q. Ballote. Cam. Epit.

(3) BalUte Fol. palmatis, Cau!e Lanato. Ballote Fol. Gv
lanii Batwchiofdes. Amm. Ruth. 47- Phlomis fol. muItifitUs.

GMEL. S»*. in. p. 2+1. 'r*^'*-^

II, DFXL. IX. STUI,
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Aïde'el
» "^^'^ driehoekig Prisma

'xv^^' gelykonde , met kuiltjes uitgehold en ruuw.

STUK. (4) Balloté met Bartvormige Bladen , gebladerde

sliiota
'^aireUy geknotteKelken enLiniaaleBaardjes*

wdtie-*' In de VVestindiën groeit deeze Soort , welke

de Heer J a c q u i n aanmerkt, zeer welrieken-

de te zyn , wordende van de Inwooners op Sr.

Domingo in Baadingen gebruikt. Schoon 'er

fomtyds maar twee Zaaden in één Kelk aanry-

pen , dat Browne meende altoos plaats te

hebben , heeft zyn Ed. *er meest vier in waar-

genomen 5 gclyk in de meefte Kransbloemigc

Kruiden.

D fi cha
^^^ ^J^'^'Iotc ?net gehalveerde , twegdeelige

^ half

Twéezy- geaairdg Kransjes,
dige.

Deeze Oostindifche is niet minder fterk en

aangenaam van Reuk, leverende op Ccylon een

Olie en Water uit , daar men tegen Opftygingen

cn Moederkwaaien gebruik van maakte. Zy ge.

lykt naar de Betonie of naar het Kattekruid 3

heb-

, (4) Jiallota Fol. Cordatis, SpicU foliofis Sec. JAC(^. Amer,

171, Mefofphsrum hirfutum &c. BROWN. Jam. nj. T. iS-f.

3. Maitubiaftrum maximum ,Fl. coeruleo , NarUi odore. SU)AN.
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hebbende een vierhoekige Steng en Hartvormi- IV,

ge, Zaagtandige, Wollige Bladen.

Marrübium. Malrove. stuk,

In dit Geflagt is de Bloemkelk ook Trom-
^'^'"**

pecachtig
,

fïyf en denftreepig : de JBovenlip

tweedeelig. Liniaal, opfcaande. Het bevat tien

Soorten , waar van de vier eerüen vyftandige ,

de aes iaatften tientandige Kelken hebben.

A. Met vyftandige Kelken.

Cl) Malrove met Wigvormige vyftandige ge- ^ i. <

plooide Bladen , de Kransjes geen Omwind- bium ^Mts^

zei hebbende. /-„^
Den bynaam voert dit Krüfd , ora dat mea^^*

het oordeelde te zyn het Alysjbn van G a l e-

N u s , dat tot Geneezing der genen , die van

een dollen Hond gebeten waren , ftrckte. Clü-

sius vondt het in Spanje en uit Zaad , door

hem vergaderd , is het aan de Kruidhoven van

Europa medegedeeld. Het heeft de Steng, zegt

hy, omtreöt een Voet hoog, vierhoekig, ver-

deeld
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IV. deeld in Takken, die zeer Wollig zyn. DeBla-

^^5v!^'^^"ï van gezegde figuur, zyn grys en bitter,

Hoofd- doch Rcukeloos. De Kelkjes hebben vyfDoorr-
STUK. tjes en bevatten paarfche Bloempjes , die klein
ukotxaa-^^^

, dile aan ieder zyde van het Takje.

Marru
Malrovc viet Eyrond - Lancetvormige Zaag-.

h\um%7rs- tandige Bladen en Borfielige Kelktandjes.

Vreemde, Malrovc met byna Eyronde gewolde , aan

Candidisfi. uitrandiggekartelde Bladen ; de Kelk"

tandjes Elsvormig*

Deeze beiden , door DiLLENiusop eene

zelfde Plaat afgebeeld , zyn afkomfiig uit de

Zuidelyke declen van Europa, en in 't byzondcr

van Kandia zo 'c fchynt, vooral de hatfce, dis

dikker en ronder van Bladen is, hebbende ook

-de Kelkpuntjes ftyver.

'JL« ^'^^ Malfove met de Kelktandjes Borjielig ,regt

ifigS. ' en ruig.

De

(z) Marruiiunt Fol, ovato- Lanceolatis fatradsScc. Kram.

Aujir. 17+, Clvs. Fan». s%9, GOÜAN Mnsp. 184. H. Clif,

R. Lugdi. uts. GRON. Oriënt. 7J. Marr. alb. latifol. & an-

•guftif. peregrlnum. C. B. Pin. iSo. Mart. alt. Pannonium.

«no. DiLL. El:b. 219. T. 174. f. ai4.

(4) Alarrubium Dcnt. Cal. Sctaceis refifs vlllofis. //. CHf.

31». R. Lugdk. 31,. N. j^an. Hisp. fupinum Fol. Seticeii
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De Spaanfche Malrove met Fluweclia; verzil- IV.
'

verde Bladen en leggende Stengen van Tour-
^^^^f^^"

N E F O R T , welke door den Hoogleeraaf A. van Hoofd.

Ro YEN ,
volgens den Ridder, op deeze Soort^"^'"^*

is aangehaald , wil D i l l e n i u s in zyncy-p.^Z!'

Fig* 215. vertoonen. De Afbeeldingen by B a r-

R E L I E a verfchillen nogthans daar van aanmer-

keiyk. Misfchien zyn wel de drie laatfte Soor,

ten flegts voor Verfcheidenhedcn van de Creti"

fche Malrove aan te zien.

B. Met tientandige Kelken.

(5) Malrove met de Kelktandjes Borjlelig en v.

haakig omgeboogen, n^^lu

Dit maakt de gemeene Malrore uit, welke ^«""««^

door geheel Europa hier en daar voorkomt op

Zandige, Steenige, dorre Gronden. Veelmin-

der nogthans groeit dezelve in Ooftenryk dan

de Tweede Soort , die in het Land omflrceka

VVeenen , aan de kanten van Wyngaarden en

Bouwlanden , als ook op drooge Grasvelden

over-

Argenteis. Toobnf. Itjt. 192, Mart. album Hisp. msjus.

H, DlEI.. IX. STUK.
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IV. overvloedig gevonden wordt, doch elders Vreemd
^
xv*^ is. By ons komt de Gemeene in de Duinen op

Hoofd? veele plaatfen voor. In Vrankryk noemt menze
STUK, Marrube hlanc, in Duirfchland Weisfer Andorn ,
^jBWr2^4--jj

£pge]af,cj Horehound.De Neerduitfchenaam,

dien men ook Ma/roy/e en Miroè^ïgcfpeld vindt,

is, gelyk de Franfche en anderen, van den La-

tynfchcn Marrubium afkomfug. Anders wordt

zy by ons ook wei H^itte Andoorn gelieten.

Het Kruid Iieeft vierkantige Stengen van om-

trent een EUe hoog en ovaale Bladen, die rim-

pelig zyn met kleine en groote Tandjes bezet,

Haairig en als met wit Poeijer beftooven. Het

heeft digte Kransjes, ongefceeld, en witte Bloe-

men- Üe Reuk is fcerk, iets van Moskcljaac

hebbende, zo Hofman wil, ennict zceraan-

gcnaam ; de Smaak uitermaate bicter» Het heeft

in de Geneeskunde een aanmerkelyk gebruik,

inzonderheid tot Zweet- en Pisdryving , de Ver-

ftopping openende en het gene vast zit oplos-

fende. Tot verwekking der Maandfton.Jcn , in

Borstkwaalen en verhardingen der Ingewan-

den, kan het, op verfcheide manieren bereid.

Van dienst zyn. Inzonderheid ftrekt het uitwen-

dig, in Pappen gebruikt, tot Oplojfing en ver-

hoeding van *t Heet Vuur. Men wil dat hetzel-

ve het Prajium zy van Dioscorides, en

onder dien naam komt het fomtyds in de Win-

kelen voor.

(6) Mal-



(63 Malrove met Hartvormige rondachtige, IV.

uitrandig gekartelde Bladen.

Door een uitgcraode Haairige Bovenlip der stuk.

Bloemen , vcifchilc deeze Kaapfe van de vol- vii.

gende , die zeer naar dezelve gelykc
,
zegt de^.vwyi/ri.

Ridder. Ik heb een Tak die Heeflerigis, ko-'-«-^^^

ir.cnde anders met de bepaaling overeen en de

Bladen van onderen Wollig hebbende , niet van

beide zyden , noch efFenrandig , gelyk in de

volgende Negende, noch langwerpig, gelyk in

de Tweede Soort, \^clkc beiden ook in Afrika

groeijen , zo de Ilooglceraar N. L. B u r m a n-

Wüs aantekent.

C?) Malrove met Hartvormige rondachtige , ^jy^l^
byna Tandrwys' gekartelde Bladen enJiomp KruSïïü-

tieniandige Kelken,

Een zeer fraaije Afbeelding van dit Gewas ,

dat in Italië en Spanje groeit, geeft de geleerde

Italiaan Boccone, op de Tytelplaat van zyn

Muféum. De Steng is Heefterig , opgeregt , met

gedeelde Bladen j die zeer ruig en van onderen
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IV. Haairig zyn. Het heeft , in Trechterachtige Kei-

Afdeel.
^ paarfche Bloemen, met dc Bovenlip rond-

Hoofd» achtig, onverdeeld. De Meclknopjes komen niet

STUK. (3uiten den Keel. Des maakt het een vcrfchil-

rfj^e'!"^'"'' lende Soort uit , van de Malrove met Blader

en gedaante van Valfch Diptam , by Herman
KUS, welke de Bovenlip gebaard en de Meel

draadjes lang heeft
,
zegt de Ridder.

VUT. (8^ Malrove, die den rand der Kelken uitgf-

hium^is-
^^"""^ ^^«/^ » fP^^f^ Tandjes,

spaanfche. jeejrg js de Bovenlip der Bloem in drie of

vieren gedeeld en zy heeft de Kelktandjes beurt-

liugs kleiner , even als in myne Kaopfche voor-

gemeld. De Bladen zyn groot, hyna rond, wit

en ruig, nan den rand gekarteld. De Groeiplaats

is in Spanje.

IX. CP) Malrove die den rand der Kelken plat en

Jilaatnuu
Haairig heeft , de Bladen Hartvormig

Valfch- ' holrond , de Steng Heejterachtig,
Diptam.

Men vindt byTouRNEFORx een fraaije

folio. BARR. /f. 7i7- UCCC. Mus. II. p. 157. T. m.
(9) Marrubium Cal. LImbis planis villofis Sec. H. CU

R. Lugdb. &c. Pfeudo-Diaatnnus veiticillatm inodorus. (

B. Pm, 2X1. ToüBNï. Infl. igg. T. 85. Pfeudo • Diaimnui
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i^fbceldicg der Bloemen van dit Kruid , die uit iv.

een Trechterachtigen Kelk fpruicen. Het Kruid

zelve gelykt veel naar den echten Didlamnus , hoofo-

waar van het den naam heeft (*_),doch verfchiits^uK*

daar van door zyne gekranste Bloemen , en d^tj^^^'l^"'

het geen Reuk heeft. De geheele Plant is met

een digte Wolligheid bekleed. De Groeiplaats

wordt op Kandia gefield door den Ridder; maar

Lob EL zegt, dat het in Italië en elders voort-

kome.

(10) Malrove die den rand der Kelken langer x.

dan het Pypje en Vliezig, met de groote ^1!^^^^-

hoeken gerond heeft. tabuio/um.

Op Kandia zou ook deeze huisvesten ; vs^ant

de aangehaalde Valfclte Diptam van Barre-
L I E R was van daar afkomftig (f). Hy verge-

lykt den Kelk byeen Kroes of Kommetje , waar

in men Metaalen fmelt, in 't Griekfch Qmnos,

en dus heeft dezelve ook de figuur van een Be-

kertje. Na 't bloeijen, zegt Linn ^us, groeit

de

(*) Men zal dien, gemeenlyk DiSf. Cretieta genaamd, in

't Geflagt van Ore'ga befchrceven vinden.

Plaat als in de befcbryving, ftaat de Tytcl .:o , als ik dien

heb. „
^ 5

II. DlEL IX» STUK.
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IV» de rand uit, wordt eens zo lang als het Pypje,

'^"^Jf^- zynde kaal en Vliezig, niet ruig, gclyk in de

WooFD- voorgaande Soorten. Op de kant heeft hy twin-
«TOK.

jjQ^i^gj^ ^ kicinften fpits , de breedften zeer

t^iT'^*^' {tomp en rond. De Bladen zyn Hartvormig ,

diep Zaagtandig , dun en ruighaairig.

Leonurüs. Hartgefpan.

De Mcelknopjes zyn met glanzige Stip-

pen (*_) befprengd in dit Geflagc , 'c welk dc

gewoone Bloemplant , Leonurus genaamd , niet

bevat, hebbende maar de vier of vyf volgende

Soorten.

I. (i) Hartgefpan met de Stengbladsn Lancetv.r*

mig driekwabbig.

Volgens den Latynfchen naam Cardiacanoemt

men dit Kruid in 't Hoog. en Nedcrduicfch

Hartgefpan; waarfchynlyk wegens debyzonde-

re Hartfterkende hoedanigheid , welke daar aan

is toegefchreeven geweest. Dc Franfchen hoe-

ten 't zelve AgripauTMi de Engelfchen Motlur-

wort, dat is Moederkruid: want men vindt het

(*; Pttr.EIÏs Os/els, dat is met Beenige Sti->pen, ftaat ia

de Lystder Geflagten', aan 't Hoofd deczcrKhsfe.

XII. Gen. 71* p. 39«. ^'S- XHI. p. 449-

«o»T. Belg. IJl. FL Smc. 49«. Kr\m. jtu/lr. 175. GouAN

M»nsp.Uc H, Cliff. 91,. R. Lulih. 312. Marmbium Car-

diaca diöam. C. B. Tin. 210. C^rdiaca. To^^^P* ^^fi'

T. S?. DOO. Ptmpt.ss- Lob. h. 5i<.
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het tegen Opftyging eu andere Moederkwaaleo IV. ^
aangepreezen. De Groeiplaats is door geheel

Europa , op Steenachtige Gronden en aan de Hoorei

Wegen. Herkomt ook voor , in Rusland en Si-^^"^ •
-

bcrie. //«SS!"'

Dit Kruid heeft een Steng die tot vier Voe •

ten hoogte, ja tot eens Mans langte fchiet ,

met lange opgeregte Takken, De Bladen, on-

der breedst , gefteeld en donker groen , zyn

driedeelig, met de buitenfle Kwabben grootst

en tweedeelig , de middellle kleinst en driedee- ^

lig , overal fpits gepunt : zo dat het aan zyn

Loof zeer kenbaar is. In de Oxels der bovenlte

Bladen , die maar driepuntig en Ibmtyds geheel

Lancetvormig zyn , komen Kransjes voor met
4eer pluizige Bloempjes , wier Bovenlip bleek

paarfch is , de Onderlip wit metpaarfche Vlakjes.

Het heeft een doordrinscnde Reuk cnwerdt,

wegens zyne bitterheid, van Boerhaave
geroemd als een uitmuntend Middel tegen Hart-

kloppingen , Pyn voor *t Hart en dergelyke Kwaa-

ien , uit Slym ontftaande , waar door de wer-

king en uitwerping der Maag belet wordt ; zo

dat zyn Ed. het Afcrekzel daar van, in die ge-

vallen , ten miolle gelyk ftelde met dat van

den Malakfen Varkens -Steen (*).

C»; Hart-

() Hiji. Pl*if, Op. fpur. I»nd. 1711. pag. ajj. itid.

K. Dni.. IZ. Stcs.
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IV. (2) Hartgcfpan met Eyrond' Lancetvomigt
Afdeel.

Zaagtandige Bladen en ongefieelde gedooru'

Hoofd» de Kelken,

II- Deeze, die in Bohcme en dc Ukraine groeit,

liartlhi. heeft een vyfdeeligen gebaarden Kelk en zeer

^^^^o' ï^'eine Bloempjes » naauwlyks langer zynde dan

hccmfch. de Kelk. Op Java komt zy ook voor, volgens

den Heer N. L. Eurmannus.

iiT. (3) Hartgefpan met driedeelige gefnipperck Blu'

De Zaaden van deeze, in de Woeflynen van

Tariarie verzameld , hebben in dc Akademie-

Tuinen Planten uitj^cleverd van niet minder

hoogte dan het Gemeenc Ha: LgcTpan , met vier-

kantige gefleufde Stengen. De ondcn'ie Bladen

zyn, byna tot aan het Steeltje, in vyfof meer

Slippen verdeeld ; de middelften in drie voor-

naame en deeze wederom infmallerc, niet zel-

den getande Slippen. Dc Bladen, die aan 'tcnd

der

(a) I^enurus Fol. ovatis Lanccolatis fcrratïs Sec. Sideritis

rol. üvntis&c. H. Clif. R. lugdh. 3ZI. Marrubüftrum

fol. CardiacJt. Bocc. Mus. II. T. 98. Chcnop. Hysfopi htio-
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der Stengen en Takken groeijen , vindt men IV."

doorgaans met drie zeer fmalle fpitfe verdeelin- ^^v=*^"

gen. „ Alle deeze Bladen zyn ,zegt Amman ,Hoofd-

„ geheel glad , van boven donker groen , v^^""'^*

„ onderen bleekcr; de Bloemen, Kelken en/psrS!'

Zaaden ,
gelyk in het Gemeene Hartgefpan

,

„ doch de Bloemen fchecncn my minder pluizig

5, te zyn, de Kransjes menigvuldiger en digter,

„ zo dat, boven aan de Steng , het een byna

„ het andere raakte." Dit Kruid was ook, op de

zelfde plaatfen , met geheel ruige Stengen en

Bladen voorgekomen.

(4) Hartgefpan met driedeelige veeldeeïige, Li- i.v.

niaale , Jimpachtige Bladen, sSZ'

Deeze , die door A m m a n is befchreeven en

afgebeeld onder den naam van Reukeloozs Ballot^

met Bladen van HartsJmrn , maakt , volgons

GM E L I N, een loutereVerfcheidenheid der voor-

gaande uit, die de Bloemen merkelyk grooter

en de Bovenlip byna gelyk heeft met de Onder-

lip. Zy gelyken zeer naar die van de Balioté ,

als zynde de Bovenlip Lepelswyze uitgehold en

de Onderlip in drieën gedeeld. De Kelken zyn

vyfhoekig en li>open in vier flckelige puntjes
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IV. uit. Ook zyn de Kransjes met Borfteicjes ge-
Afd££l. fchoord, even als in de anderen.

Hoofd- Groeiplaats deezer Kruiden is door geheel

-STUK, Siberië, en , fchoon dezelven in de Tuinen veel

grooter Bladen voortbrengen, dan in 't wilde,

zyn doch derzelver Slippen altoos fmaller
,
zegt

japoKkuu G M E L I N , dan in 't gemeene Hartgefpan, De
pÏlvu. Tak van een Japauicli Kruid, onder den naam
^'i' I-

van Leonurus Cardiaca overgezonden, komt zo

volmaakt met de voorgemelde befchryving van

Amman overeen , en verfchilc door het Loof
zo zeer van het Gemeene , dat ik hetzelve niet

dan tot een der laatfte Soorten kan t'huis bren-

gen, en wel liefst tot de Derde, om dat hetzel»

ve de Bladen fpits heeft. Nogthans fchynt het

ook wel daar van een Verfchcidcnheid te zyn,

iiangezien die , van Java onder den naam van

^^yvoet oveTgczonden , de Kelken uitermaate

gi^üd hee£t, zo de Heer Bitr mannüs aante-

ljei.>t: 't welk van deeze Japanfche niet gezegd

kan worden. Zie daar van de Afbeelding, Pl.

LVII , Fig.i, waarnevens, byA,een Bloem-

pje , \'ierma3l in langte vergroot, in zyn fte-

kelige Kelk» Tusfchcn de Boven en Onderlip

vertoontm zig , na dat dezelven wat van ééa

gehaald iiyn , de vier Meeldraadjes , twee lan-

ger, twee korter, met hunne rondachtige Knop-

jes en de Styl, die in twee Stempels uitloopt,

gelyk in de meefte Kransjes -Bloemen.

Phlo.
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P H L O M I s. Vütkruid. IV;

Dit Geflagt heefc een hoekigcn Kelk ; de
^^J-^

Bovenlip legt als op de onderfle neer, zyndcsTuK,

ümengediukt en met Pluis begroeid. Bovendien Gym»».

hebben de meefte Soorten Wollige Bladen

weshalve veele Autheuren dezelven , hoe zeer

ook in Bloem- cn Vrugtmaaking verfchillendc ,

tot het WoUekruid betrokken hebben C*):maar

ik geef 'er, toe onderfcheiding , den naam van

Miltkruid aan.

't Getal der Soorten , meest Europifche, is

dertien, als volgt.

(I) Viltkruid met rondachtige Wollige gekar-
^J-^^,^

telde Bladen ; de Omwindzek Lancetvor- Fruh^Ji

mig; de Steng Heejierig, Hccftcdj>

Een zeer fraay Bloemgewas maakt deeze

die afkomftig is van drooge Steenige Heuvelen

in Spanje en Italië. Zy groeit Heefterachtig,

anderhalf Voet hoog , peevende Takken uit,

die zeer yl bezet zyn met Hartvormige breeder

of fmaller Bladen , hebbende doorgaans maar

twee»

(i) PhUmis Fol. fubrot. tomentofis crenati» Scc.Sy/l. Nat.

XII. Gen. 72J. p. 397- ^fg. XIH. p. 4J0. H. Clif. 315. R.

Lwdi. ji8. N. 1. Veibasoim latis Salvix foJrï». C. B. Pin,

140. Vetbascum fylv. alterum. DOD. Pempt. 14*, ^, PhJomis
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ÏV, twee , zelden drie Kransjes of Kroontjes van

^^xv^^' Bloemen, die kleiner of grooter, geel of Goud-

Hoofd- kleurig zyn. Zo wel de Stengen als de Bladen
«TUK*

j^et- jjjgte Wolligheid , als Vilt, be-

j/,^J"^'"''groeid, 'c welk de benaaming billykt. Men wil

dac dit het Fhlomos zy van Dioscorid e s,

hebbende den naam daar van , dat men de Wol-
ligheid der Bladen tot Pitten van Lampen be-

zigde.

. (2) Viltkruid tnet Liniaale fimpe Omwind-

rurptir zeis , korter dan de Kelken ; de Bladen
paaifch. langwerpig Hartvormig en Wollig ; de

'

Steng Heejleraclitig*

De Steng van deeze, die wcczentlyk van de

voorgaande verfchilt , is ook wel ecnigszins

Heefterig en Wollig , doch doorgaans zwak en

de Bladen zyn fpits Hartvormig, de onderften

zeer lang gefteeld : de Bloemen paarfch. Zy
groeit natuurlyk in Portugal en Italië,

tn. (3) Viltkruid met de Wortelblaien Pylswys'

•L^vf'i'h
Hartvormig, wederzyds Wollig ruig.

: folio. C« B, Fin. 240.
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Deeze Levantfche , door N i s s o l i u s voor- IV.
"

gefield , heeft de Kransjes zonder eenigc Om- Afdehi;

windzels. Zy fchiet eens Mans langte hoog. Hoofd-
stuk.

(4) Viltkruid met Lancetvormige Wollige Bla- iv.

den, by de Bloemen Ejrond, en gsmlde if,h!aü's*

Borjtelige Omwindzeh.
bladig^"'

In de Zuidelyfce deelen van Europa is de

Groeiplaats van deeze , die Fhlomis Lychnitis

van Cl usiüs genoemd worde, cn door hem
onder de zcldzaamfte Planten van Spanje is af-

gebeeld. Lob ELS Afbeelding is van hem ont-

leend , zo wel als die van Dodon^üs. Het
Loof gelykt zeer naar dat van Salie , doch is

fmaller en zo digt met Wolligheid begroeid,

dat men 'er ook Lamp - Pitten van maakte. Hier

van heeft het Kruid zyn Griekfchcn naam LycJi'

nitisy en wordt deswegen ook van de Spaanfchen

Candilera geheten. Het groeit, volgens Goüan,
een Elle hoog en heeft vry meer Kransjes dan

de ecrfte Soort, welke met Eyronde ongefteel-

de Bladen , als Blikjes , gefchoord zyn. Die van

DlL^

^- (4) PblomU Fol. Lnnceolails tomcntoGs firc. MiLL. DiQ.

T. 205. Phlomis Fol. ligulatis dcc. SAUV. Mtnsp. 14J. GouAN
Manip. i%6. Gek. Prov. z6\. Verb. anguftii Salvfae foliis.

C. B. Pin. 240, Vetbascum fylv. Fol. Salviac renuifoliae. LoB.

Phlomis Lychnitis. Clus. Hisp. Ie. p. 37^. Vecbascum fyl-

veftre. DOD. Ptmpt. i+fi. /3,

DiLL. EUh. ms. f. J07.

Aa
II* DUJU IX. STUK.
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IV. DiLLENius fchynt eene Verfcheidenheid van

'^'xv.*'" een of andere uit te maaken.

«tukI^* (5) Viltkruid met de Bladen overhoeks gevind',

^v. de Blaadjes gefnipperd ; de Kelken gemld.

^GetoTp- CO Viltkruid met Eyronde Bladen , die van

perd- onderen Wollig zyn ; de Omwindzels Els-

Salla vormig gejlrekt driedeelig.

VII.
^

C?) Viltkruid viet (lekelige Borjielige Omwind-

Vmi'"^
zeZf ; fte langwerpig Eyrond en

Stekelig. rM«w ; de Steng Kruidig*

viTT. (8) Viltkruid met Elsvormig Jiekelige Omwind-

Knobbdtg 2;elj ; de Bladen Hartvormig ruuw ; de Steng

Kruidig.

Van dceze vier, door haare bcpaalingen ge-

noegzaam onderfchclden , is de Groeiplaats der

eerfte

(5) Pilimis Fol. altetnatim pianatis &c. Phlomis Gr. ]

laciniatis. TouRNF. C«r. 10. R. Lugdi. jrg. N. 4.

(6) PhUmis fol. ovatis fubtus tomentoGs, &c. Phlom.

vc4. Radiis Snh. ftriftis. H. Clif. 31J. R. Lugd^. 318. N
rhl. Samia Herbacea Foliu Lunaris, Toubnf. Cer. 10.

(7) PhUmis Involucris Setaccis hispidis &c, H. Ups. 1

CUff. 3T5. R. Lugdb. 3iS. N. 2. GOOAN Momp. lU. G
Frov, 264- Marrub. nigr. longifoliura. C. B. 230. K

ba Venti MonspeiienCum. J. B. Hlji. III. ^pp. p. 854-

H

(8) PhltTnis Invol. hispidis Subalatis &c. Phlom. Fol.C

difotmibus Sec. Aa. Coett. 211. T. iz. Phlomis ürticx fo-

lio glabra. Amm. Ruth. 40, 39. GaLmaxima fol. Hotauai.

BüM. Cmt, U p. 4. T. 6,
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eerfte in de Levant, der tweede op Samos,der IV.

derde in Perfie, Tartaric en de Zuidclyke dce-'^^Sj*^'

len van Europa , der vierde op de Velden van Hoofdw

Siberië. Die, welke Herha FctiH of Wiadkruid

van Montpellier genoemd worde , groeit aldaar ^erwSI"*^'

twee Voeten hoog , hebbende Ityve ruuwe ge-

tande Bladen en blaauwachtig paarfche Bloe-

men. De vierde heeft eens Mans langteC*)eQ

is aan de Wortels met Knobbels gclyk Aard-

appelen bef^ioeid. De Kelken zyn flckelig ge-

tand j zo wel als de Bovenlip der Bloemen. In

Arabic vondt Forskaohl een Vütkiuidmet

witte Bloemen , dat de Omwindzels Palmswys'

Draadachtig hadt , de Bladen Eyrond Zaag-

tandig.

(9) Viltkruid met Lancetvormige eenigermaa- ix.

te Zaagtandige Bladen ^ end- Hoofdjes en z!iiit7a.

agttandige Kelken.
vu tvii*
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IV. op veeie plaatfen in Oostindie groeit deeze
Afdeel goort, die in verfcheide Afbeeldingen door Plu-

HooFD' KENET fcbynt vertoond te zyn. Niet alleen aan

STUK. 't end der Stengen, maar ook laager, heeft het
Biootzaa-

^^^^ Bloemkransjes , die weinig naar Hoofdjes

gelyken. Dit blykt inzonderheid uit de Figuur

van het Verwonderings - Kruid , by R um p h i ü s ,

misfchien wegens eenigc byzondere eigenfchap

dus genaamd. Immers het heeft een zeer fchcrp

doordringend bitter Sap , zegt hy , dat men mee

Water mengt , en dan , by 't aankomen van de

Koorts , den Patiënt in de Oogen druipt , die

deszelfs bitterheid in de Mond gewaar wordt.

Dus zou het, door in 't Hoofd te dringen , een

Middel tegen de Koorts zyn , dat inderdaad meer

tc verwonderen dan te gcloovcn is.

Het groeit ter hoogte van twee Voeten , met

een Kruidige vierhoekige Steng, in verfcheide

Takken verdeeld , waar aan Lancetvormige , zeer

lange gepaarde Bladen , die op de kanten fom-

tyds hier en daar getand en ook wel een weinig

Wollig zyn. De Kransjes zyn gefchoord door

Elsvormige puntjes. De Kelk heeft zeven ofagt

kleine Tandjes , waar van het bovenfte langst.

De Bloem is wit , met de Bovenlip ruig , zeer

kort, gewelfd, fluitende op de Onderlip, welke

groot is en uitgebreid met twee zydelingfe In-

fnydingen; het middelüuk breed, eenigermaate

geplooid. De Meelknopjes zyn zwart, famen-

gedrukt , geknot. Van de Stempels zit de eene,

die ftomp is, boven aan den Styl; de andere,
laager, is Elsvormig en fpits. Mee
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Met deeze befchryving van den Ridder komt

myne Waarneeming ten opzigt van een Ichoone

Plant van deezen aart, die ik gedroogd uit Oost-

indie bekomen heb, nagenoeg overeen. Ik geef ^oofd-

de Afbeelding van een Tjikje daar van, omdat

de meede Figuuren onvolkomen zyn, in i^Vg. 2./pcrmTa.

*

op Plaat LVIf. Een Bloempje , geopend en

vergroot , komt voor by B , waar in men de

vier Meeldraadjes met hunne zwarte Knopjes

ziet en den bovenllen Stempel , tusfchen de

Lippen , waar van de bovenfle Lepelswys hol

is en zeer ruig , de onderfle gelyk in de be-

fchryving. By C heb ik den Kelk vertoond, die

overlangs geribd is en den Mond nederwaards

Ichuins afloopende heeft, met zes of zeven zeer

fyne Puntjes, behalve het bovenfte lange. Voorts

heb ik 'er de Zaaden bygevoegd , vier in getal,

gelyk in de Kransjes - Kruiden algemeen is , ook

viermaal in langte vergroot. Zy hebben ieder

twee platte kanten , waar mede zy tegen elkan-

der fluiten en een ronde , die den omtrek in het

Kelkje vult.

(lo) Vil tkruid nief Liniaale Omwinduls fCen- x.

lippi^e fcheeve Kelken en Eyrandc gehaair- j„^t'l'!^*

de Bladen,
diich?""'

Behalve deeze byzonderheden , die tot ge-

noegzaame onderfcheiding ftrekken , heefc ook

dec-

fio) Phlomis Involucris L'nearlhus , Calycibus imihbiatis

obliquii , Foliis Lanceolaco-oyatis FiloGs. Burm. l'l. hd. p. üj.

Aa 3
n. DEEL. IX. STUK.
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IV, deeze Soort de Bovenlip van de Bloem groot

^^xv^^* en de Onderlip klein: zo dat ik niet kan zien.

Hoofd» hoe dezelve te veel naar de voorgaande gclykc.

Zy groeit ook in Oostindie.

XI. (il) Viltkruid mt /pits Hartvormige Zaag-

li^ptTéfu-
tandige , eenigermaate Wollige Bladen ,

ii"-
.

zeventandige gebaarde Kelken , de bovenfit

dig!" Tand grootst , en een Kruidige Steng.

Een jaarlyks Gewas maakt deeze Soort uit,

die te Suriname fchynt te groeijen , zynde door

Hermannüs, onder den naam van y^jner».

luavfch Hartgefpan, met Kattekruid -Bladen en

korte pluizige donker roode Bloemen ,'afgcbeeld.

Pc Bladen zyn in dccze, gelyk in devoorige,

groen, en zy heeft ook twee Draadigc Stempels.

(la) Viltkruid met Lancetvormige Zaagtandi-

.ge Bladen , tienJioekige Kelken met tien

Jlappe Tandjes en een Heejterige Steng.

x^i Dceze zeer bekende en niet minder aanzien-

(12) P6lomis Fol. Lr,nceoIa:is ferratis &c. H CUf, jiz. R.

I.u-d/>. jri. N. I. Sicleritïs Africana Flore Aurco oblongo.

BABTH. IIaf„. II. p. 57. Fig. Leoniirus Cap. B. Spci.
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lyke Kaapfe Bloemplant, geeft men gemccniyk iv.

den naam van Leonurus , dat is Lccuwc-Sta^rt. ^'^*/^**

Men vindt een Bloemtakje daar van by Seda Flooro-

natuurlyk afgebeeld en door Breyn, boven-

dien, zeer omftandig bcfchreeven. 't Schyntdatyj,^^7tf.*'

die naam afkomftig zy van de figuur der Bloe-

men, wier Bovenlip, door liaare ruigte tevens ,

eenigermaate de Staart van een Leeuw affchetst

;

maar de uitermaate fchoone Goudkleurig Bloed-

roode gloed doet dczelven t'allermeeft affteeken.

Het Loof is , eenigermaate, door B a r t h o l i

-

Nus in Plaat vertoond.

In geftalte zweemt zy naar het Yzcrkruid , de

Doove Netelen en Malrove tevens, hebbende

een Steng van een Elle hoog, die Wollig is en

grys , met dergelyke Bladen, welke omlaag ef-

fenrandig , honger Zaagswyze getand zyn , ge-

paard , gecvende uit haaren fchoot dikke Krans-

jes van Kelken , door Elsvormige Puntjes ge^

fchoord 5 ieder een Bloem bevattende van gezeg-

de Kleur en fchoonheid. 't Gtwas , dat men
hierin Winterhuizen houdt, is akyd groen en

bloeit tweemaal 's jaars , in 't Voorjaar en de

Herfst. Aan de Kaap is het een algemeen fie-

raad der Hcy - Velden. Het is biitcr van

Smaak en heefteen zwaarenKraiderigcn Reuk,

die lang byblyft in 't gedroogde Kruid.

(13) Viltkruid met Eyronde jlompe eeniger- xnr.

Leeuirca*
(ijj PhUmii lol. ovati$ obtufij fubtoaentoCs crcnatis &c. Ow,

Aa 4 Lc-

U. Deel. IX. Stpk.
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maate Wollige gekartelde Bladen, zeven*

tandige gebaarde Kelken en een Heejierige

Steng,

f In Geftalte gelykt deezc naar de voorgaande

zeer, maar de figuur der Eladcn vcrfchilt en

zy zyn VVoUiger, de Bloemen wat korter; de

hoogte minder. Door de Gebaarde Kelken komt

zy meer overeen met het Kattckruidigc , voor

befchreeven ; verfchillende daar van, wederom

door een Heefterige Steng te hebben en kleine

ftompe Bladen, naar die van Melisfe gelyken-

de. De Bloemen komen , in Kleur , byna met

die der voorgaande overeen. De afkomst is ook

van de Kaap der Goede Hope.

M o L u c c E L L A. Molukje,

Een Klokswys* verwydende Kelk , breedcr

dan de Bloem en gedoomd , maakt de byzon-

dere Kenmerken van dit Gcllagc uit , dat de

drie volgende Soorten bevat.

(i) Molukje met Klokvormige hyna vyftan-

dige Kelken, die gelyke Tandjes hebben*

Xn. Gen. 714- p- 398. rej;. XIU

IL. Lugdi. 314. GouAN Momp. 287

liifa Moloccant Odoiata. C. B. j



D I P Y N A M I 377

Bevoorens was deeze ais eene Verfchciden- IV.

heid van de volgende aangemerkt door den Rid-
^^^Jf'*

der, doch men is naderhand ondcrrigt gewor-HooFu-

den, dat zy haare natuurlyke Groeiplaats in de^''"'^ -

Levant heeft , en wel in Syrië , groeijende sjp^Z''
volgens R A uw o L F , omftreeks Tripoli. Mat-
THioLüS hadt dezelve reeds, zo 't fchynt, on-

der den naam van Melis/ophyllum TurcicumWil-

len voorftellen. Zy is aan de Bladen genoeg-

zaam kenbaar, die flegts getand zyu en aan de

Bloempjes , die veel kleiner zyn dan de Kelken.

Ook heeft het Gewas weinig meer dan twee

Voeten hoogte.

CaJ Molukje met Smoelachtige agttandige lu :

Dceze is vcci grooter van Gewas, als toteens^c

Mans langte hoog groeijende ; zy heeft de Bla-

den veel dieper ingefneeden en byna naar die

van 't Hartgefpan gelykende ; de Bloempjes

fteeken tot de Kelken uit , die aanmerkclyk en

Smoelswyze gedoomd zyn, als ftellende de gaa-

ping voor van den getanden Bek van eenig Beest.

Zeer

entihus eaodentatls. H. Cllf. R
1 Moluccana fotida. C. B. Pir.

3. Pempt. pi. Mclica. f. Moluc

RNF. hjï, T. S8.

Aa 5
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IV. Zeer fraay ea naauwkeurig vindt men dit ver-
Afdkel.

^^j^jj ^ ^QQj. ^jgjj beroemden Toürnefort,
Hoofd in Plaat vertoond. Bovendien heeft het Krans-
STUK, uit oDgefteelde Bloemen beftaat,

d^^"*^"'^'cGü Omwindzel van vier driv^voudige Doornen.

De Lippen van den Kelk zyn zelf gedoomd.

Men acht deeze Soort haare afkomst le heb-

ben van de Molukfe Eilanden en daar van heeft

het Gcflai;K den naam, zynde eerst MolukJeMe-

lisje genoemd geweest. Volgens B a u h i k ö s is

de eerfce welriekende , raaar deeze ftinkt. Bei-

den zyn het Jaarlykfe of Zaay - Gewasfcn.

IIT. (3) Molukjc met Trechterachtige vyfdcelige

/^"/««ft*
iSrc/>ttf« en uitjleekende Bloemen,

Heeftcxigê.

Deeze Soort , cnder den naam van Perjtfche

door den Heer N. L. Burmannus uit het

Kruidboek van G a r c i n u s in Plaat gebragt

,

onderftelt de Ridder uit Perfie in Italië geVo-

nien, en aldaar genaturalizeerd te zyn. Zy is,

zegt zyn Ed., niet te bestig vertoond (*> De
Perfifche evenwel , merkt hy aan , heeft de

Bladen ruiger , met fpitfer Tandjes : de Kelken

Cs) Moluzcella Cal.

Raj. Supfl. 311.

(*J Piaore nen tptimo , zegt de I

opzigtc, in Manu cliera^ +12,

y^ti. Xni.,« Sictt: als of de Pla
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met Eyronde Slippen , Vliezig, meer gefpitsc, IV.

byna drietandig; hebbende zulks uiteen gezon- "v.^^'

den droog Exemplaar bcflootcn. De Bladen zyn Hoofd.

in deeze Soort Wigvormig aan de tippen ge*^^"**

fchaard met Doornige Tandjes, en in do Hee-y^JS!"

Herige ongedoornd , zo de Heer Burmankus
aanmerkt. Niettemin zegt de Ridder , het is

zekerlyk een zelfde Plant.

C^LiNOPODiuM. Boïj[lelkraDs.

De betekenis van 't Griekfch woord, op 'c

voetfpoor van Dioscorides, door verfchei

•

de Autheuren , als tot een Geflagtnaam gewet-

tigd, is zo vreemd en onbepaald (*^, dat ik

veeleer , dan dien te verduitfchen, vcrkoozen

heb, een benaaming te gebruiken, welke met

de Kenmerken van dit Geflagc ftrookc , als heb-

bende de Kransjes een Omwindzel , dat uit vee-

Ie Borltels beflaat en daar in by anderen uit-

muntende, liet bevat flegts de volgende Soorten.

( I ) Bordel - Krans met rondachtige fiekelige i.

Hoofdjes m Borjlelige Blikjes,

Dil^lrr.

() W3Dt dezelve betekent zo veel ali LtSipet , d« is

de Poot van een lUitbank, Bedftede of Ledikant. Hoever-

(i> CLinopUium Capitulis fubrotundis hispidii, BraftciïSc.

taccls. Sj/l. i^at. XII. Gen. jzs. p. 398. rem» XIH- p.4f2.

KRAM. Aujir, 176. FI. Suec 47». GEK. Prov. 263. CoüAN

II. Deil. IX, Stuk.
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IV. Dit is het Gemeene Kruid van dien naam , in

^ veele deelen van Europa wild groeijende , 't

Hoofd- welk de Franfchen en Engelfchen mid Baftli-

""^ cum , docli de Duitfchers Wirbeldojid noemen

,

^^^otzaa-^^^
zo veel zegt als Gekranjie Orégo, 'tGelykt,

naamelyk , naar de Orego vry veel, doch heefc,

behalve de Hoofdjes , ook Kransjes , allen in

de Oxels der Bladen groeijende, welke Eyrond

gepaard , Zaagswyze getand en van onderen

ruigachtig zyn, zo wel als de Steng, die regt-

opftaat , twee Voeten hoog. Het heeft door-

gaans paarfche , doch men vindt het ook met

roode en witte Bloemen , of driebladig door

Weynmann (*) en met rimpelige Bladen,

alle de Kransjes van elkander afgezonderd, door

MiLLER afgebeeld. Het groeit ook in Ka-

cada , dat uit Zaad de helft kleiner Uloemen

krygt en het Egyptifche heeft dezelven rood ,

zegt L I N N ^. ü s.

II. (a) Borftelkrans met de Bladen van onderen

rfiSV ^«"^'^
» Kransjes vlak , de Blikjes Lan-

cetvormig, Dee-
Grys,

ligano flmile. C. B. Pi». 224. Clinopodium. CAM. Epit^

3tf3. Ocymum fylvetire Acinos. DOD Pempt, ito.
fi,

Cli-

nop. Fol. ovatJs rogofis Sec. Mill. Ic 65. T. $»ƒ.

(») ICruM. PI. 399,

(2) CUmpodium Fo!. fu' tus toraentofis &c. R. Lugih.%xi.

N. B. CLn. Menthae folio incanum & odoramm DiLu.
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Decze , die in Noord - Amerika valt , heeft IV:

Stengen van anderhalf of twee Ellen hoogte , ^'J^^'--
met Bladen als van Munce bezet, welke van Hoofd-

onderen grys en welriekende zyn. De Bloemen

komen aan den top der Stengen voort, in dikkeƒ^^*^S^
Kransjes , van onderen , in plaats van Borftels

,

met Lanceivormige Blaadjes gefchoord.

(3) Borftelkrans met rimpelige Bladen en ge-
^J^^-

,

^fJeelde Hoofdjes in de Oxelen, die vlak endium''tü~

gefiraald zyn. iïhnpclig,

Decze, in Karolina op Jamaika en Guajana,

aan de Vaste Kust van Zuid- Amerika, gevon-

den , verfchilc door de rimpeligheid haarer Bla-

den niet alleen , maar ook door de gefteeldheid der

'Bloemkransjes van de anderen; terwyl zy niet-

temin , doordien de Kransjes met fmalle Blaad-

jes als gellraald zyn , aan de Kenmerken van

dit Geflagt eenigermaate voldoet. Men noemtze

op Jamaika, zegt Sloane, Wilde Hoppe.

(4) Borftelkrans met een Boomachtige Steng, iv.

O) Clintpodium Fol. ingofis ,
Capitalis Axillaribus

(4) Clinofod-.um Caule Arboreicente , Fol. ovaliba» erena-

u's , CaU Labio inferioie fubrotundo. foRSK. issr, cyf.gypt,

Arob. p. 107.

II. DfMU IX, SlUX,
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IV. ovaale Bladen die gekarteld zyn en de On-

^^xvf^' ^rlip van den Kelk rondachtig,

STUK. Dus bepaalt de Heer Forskaohl eene

fiootzaa- Soort Van dit Gellagt, welke hy in Arabiewaar»

nam, zynde een Heefter van drie Ellen hoog>

met gepaarde ruige Takken en i31adfteelen. De-

zelve hadt 5 in ieder Oxel , negen ongedeelde

Kransbloemen » waar onder vicrdceligc Draad*

achtige Omwindzels» De Bovenlip der Kelken

was Lancetvormig , opftaande, groen; de On-

derlip rondachtig cn Vliezig. Voor het bloeijen

vertoonde zig , hier door , het Kransje als met

Schubben bekleed. De Bloem hadt de Bovenlip

gewelfd , wit cn ruig ; de Onderlip breed en

I Jnrtvormig, dc Meeldraadjes uitflcekende met

rosfc Medknopjes,

O ft I G A N u M. Orégo.

In dit Geflagt, van een zeer bekende naam

,

7.vn dc Kelken tot een vierhoekig, Aairvormig,

Hoofdje vergaard. Het bevat elf Soorten, als

Vülgt.

ori tum ^ *^ ^^^^^ Vleezige Wollige Bladen en

jEf^püa- naakte Aairen, 't Ara^

Egyptifche*
(,) OrigMum Fol. CarnoGs (omentofis, Spicis nudis. Sy/!.

Nat. XII. Gen. 7i(J. p. jpg. reg. XIII. p. 452. HAMELCt
5i7-M3joianarotundifolhrcutclIata exotica. Toornf.

Origano cognata Zatarhcndi. C. B. Pin, 22}. Mo»
WlU. Hifi. UI. p. 360. S. II. T. 3. f. uit. ZatarhcndL KLS,

t^ypt. T. 95. VeSL. Obftrv, p. 31, 33*
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'c ArabiTch woord Zatar He?idi betekent, by IV.'

de Arabieren, Indifthe Orégo zegt Veslin-^'^»^
Gius, die aanmerkt dat dit Kruid, wegens den Hoofd-

aangenaamen Reuk en uitmuntende kragten , zeer

bemind was , zo in Egypte als in Syrië. Hy/p?rl7a!'

voegt 'er de Afbeelding van by , door hem ont-

leend uit den Tuin van den Venetiaanfchen E-
delen C o n t a 11 e n i , en beter dan die van

A LP IN üs , hoewel de Bloem en 't Blad wei-

nig met de bepaaling ftrookt. De Heer H as-

se lquist nam waar, dat het een Kruidige

Takkige verfpreide Steng heeft van vier Voe-

ten, met fpits Hartvormige , diep getande, ge-

fteeldc , zeer dikke Sappige rimpelige Bladen»
"

Een lange Aair , uit digt getropte Steeltjes be-

fcaande, wier tropjes als Kranswyze waren ge-

fchikt, beftondt uit kleine Pypachtige Kelkjes,

waar in een gelipte Bloem. Het kwam in Arabie

voor , aan Wandelpaden. Hy hadt het te Kairo

tweemaal gezien , alwaar men 't nahieldt om
den Reuk , kragtiger dan die van de Kretifche

Orégo , Kruiderig , Hoofd- en Hartfcerkende.

(2) Orégo met de onderjle Bladen Wollig ^^.^^

Epit. 47Z. Difaaatauu veium. DOD. Ptmpt, z%i, LOI.

Ic. joi.

)I. DHb II« STVK.

knikkende Aairen.

On-

//. Cliff. 304. R. Lugü. 323. GOO
us Creticus. C. B. Pin. ut. Ca
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Onder den naam van DiStamms Creticus h
" dit Kruid, van ouds, in de Apotheekcn bekend

en men houdt het voor de Echte Diptam der

Ouden. De Groeiplaats is op 't Eiland Kandia ;

''hebbende Tournefort hetzelve , dat hy

Wollige breedbladige Cretifche Orêgo noemt, zo

hy zege, nergens anders, in de Levant, aan-

getrofFen ; doch het is 'er aan den Berg Ida niet

bepaald. Dat het geen Bloem of Vrugt zou

draagen , gelyk DioscoRioEszig verbeeld-

de, heeft hy wel degelyk onwaar bevonden;

gelyk het ook inde Europifche Kruidtuinen jaar-

lyks bloeit. Virgilius hadt dit, na The-
opHRASTus, reeds opgemerkt

't Is een Heefterig overblyvend Kruid, met

dunne Houtige Stcn?;en cn Takjes , waar aan on-

gedeelde , geheel cffenrandige , byna ronde

,

dikke , zeer Wollige Bladen, Boven heeft het

hangende Aairen , die vry dik en als gefchubd

zyn , uic Kelken befiaande met paarfche Bloe-

men. Het is welriekende, en beroemd wegens

zyne afdryvende kragt , inzonderheid dienftig

om de Stonden en Kraam voort te zetten , als

ook tegen 't Venyn ; doch hier te Lande worde

het hedendaags weinig gebruikt, dan indcThe-
riaak en andere Zweetdryvende en Hartfterken-

de Winkelbereidingen.

C3>

(> Di&jmHum genUrSx Cret£a earpit ai /ii,

Pukrihus Caulem Ftliis Flert (vmanttm ^
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(3) Orégo die alle Bladen glad heeft en knik- IV:

hsnde Aairen. Afdwu^

Van den Berg Sipyliis , in Klein Afic , fchynt jxuk,

deezc Soort afkomftig te zyn, die zeer dunne iir.

Stengetjes heeft , omtrent een Vocc hoog cn

kleine
,
gladde Blaadjes , als van de Marjolein ,

s.pyiuchei

vciTchilleDde dus grootclyfcs van de voorgaande,

dcdi dcrgelyke Schubbige Hoofdjes draagen-

dc met panrfche Bloempjes. Het heeft een flaau-

Kcn aangenaamen Reuk,

(4) Orégo met vergaarde lange regte Pris- iv.

matieke Aairen en Vliezige Blikjes, ï^'^e-Ktalicbcl

maal zo lang als de Kelken,

Cs) Orcgo met Eyronde fpitfe Zaagtandige v.

Bladen en Kroontjesjpyze aan den ïo;> /a- SlJIS'cS
mevgehoopte Aairen,

mHcilatim fjitii-iatit. H. Cüff: J04. R. Lugdi. 324- Gouam

JUiKsp. x88. Oilganum Sinyroatum. Whfel. /««. RAj. Ur--

^{o. Majouaa Ciedca,OriganifuIiisviU3ra.TcuaNf. C»r. 13,

II. ]
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Iv« (6) Orégo met lange gejleelde vergaarde Aai"

^'x?f^* r^w, en Blikjes van langte als de Kelken.

6TUK. (7) Orégo met rondachtige , Pluimswys* rond

Crhl^un,
getrapte Jairen; de Blikjes Eyrondtlan»

B^racmti- ger dan de Kelken,

Gnekfche.
j^^^^^ ^j^^. ^^^^^^^ maakcn als Verfcheiden-

Vui^'^re. heden uit , van het Kruid dat men Orégo noemt,

ofcgor"^ Oe laatfte groeit door geheel Europa , zelfs in

onze Nederlanden , overvloedig in Gelderland

,

tusfchen Zutphen en Doesburg , alsook by Wyk
te Duurftede, zo de HeeroE Gorter meldt.

Zyn Ed. heeftze ook in Rusland aan de Oe-

vers der Rivieren , in Bosfchen en op woelte

Velden 3 waargenomen. Niets gemeener dan dit

KruiJ , aan de kanten der Krcupclbosfchen ,

zegt ds Heer IIaeler, Men noemt het in 'c

Franfch Origan, in *c Engelfch Origane, in 't

Hoogduitfch Doften , Wolgemut of ook, gelyk

by ons. Wilde Mariolein,

Een opftainde, zeer TakHge, ronde Steng,

van twee of drie Voeten hoogte , is paarswys'

(7; Orlganum Spicis ful:

171. KBAn. A<*flr. 176.
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bezet met fpits Eyronde zagte Wollige Bla- IV.

den, die eeoigszins getand zyn, met een kort
^^J^*

Steeltje. Op uen t komen de gpz"gde Bloem- Hoofi

Aairen, als KrooDtjes, voort, wier Blikje? j die'"^"^'

de Kellcen onderfcheidtn , doorgaans ceniger-

maate , maar in de i^racrikaanfche zeer hoog

paarfch gekleurd zyn. De Bloemen zyn gemeen-

]yk Vleefchkleurig , doch men .vindtze niet

eelden wit, en het Kruid komt met bonte Bla-

den voor r*>
Het aanmerkelyke verfchil der Ouden, over

de Orégo, is, uit de gezegde Verfcheidenhedea

naar de Groeiplaats
,

ligt te begrypen. Allen

hebben zy een niet onaangenaamen Kruiderigea

Geur , maar de Cretifche munt uit in fcherpheid

der daar van gedeftiileerde Olie , die derhalve

meest tot ftilling van de Kiespyn gebezigd

wordt. De gcmecne is ook zeer Kruiderig eü

kan in Borstkwaalen en andere Ongemakken ,

daar Verftoppingen plaats hebben , die uit kou-

de Slym ontftaan, 't zy fay wyze van Aftrekzei

of in Stoovingen en Baden , of anders dienen.

In Itaiie doet raenze by de Spyzen, De Bladen

en Bloemen zyn tot wegneeming der kwaade

hoedanigheid, die in de Champignons mogü

zyn, zegt Doktor Scopoli , door een Bis-

fchop en Prins des Roomfchen Ryks , grooÉ

Liefhebber vaa die Kost, gebruikt geweest.
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C8j Oréro met langwerpige vergaarde ruige

Aairen en Hartvormige Wollige Bladen,

(9) Oréao met lange drievoudige y gnfieelde

pluizige Jairen en Eyrondepluizige Bladen»

(10) Oi-éeio met ruige Aairen en Eyronde

Wollige ongepelde Bladen,

t. (II) Orégo met Eyronde fiompe Bladen en

rondachtige gedrongene Aairen^ die eeni'

germaate ruig zyn.

De drie eerften zyn ook als Verfcheidenheden

,.van dat Kruid, 'c welk men gemeenlyk Mario-

kin noemt , volgens de Franfche benaaming ,

die, gelyk dc meelle andere Europifche , haar af-

komst heeft van den Latynfchen Majorana.Dc

Duitfchers noemen het Majoran en Meyran, de

En-

C. B. Pin. 2Z4, .

5cc. Majoiana Crctü

4>n Fol. ovatis obtufis &c. A
Ups. 161. R. Lugdb. 324.

vulgaris. C. B. Pik. S24. DC
atior. I.OB. Ie. 49». fi,

Maj. te
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Engelfchen Marjoram. Het is in de Krui.^hovon IV.

veel gemeener dan de Orógo, doc'i in 't wilde '^y^^''*'"

vindt men 't , zo veel bekend is , nenj;ens in ons ^Ioofd-

VVcreldsdcel. DL-rhalve w^r^t nnk de gemene
Orégo , dikwils. Wilde Marinlein geheten. ï>c f^^r^a!'
wyl de Italiaanen het Perfa noemen, zou het

wel fchynen uit de Oofterfche Landen afkomilig

tc zyn C*).

Het gelykt naar de Oré.2:o veel, doch is zeer

Idein , fyn van Blad en lieflyk van Rcuk,inzoQ.

derheid die Soort, welke 's Winters overblyft

en den Vorst verduurt , wordende Edele Mario-

Isin genoemd en door Stekjes voortgeplant. De
Stengctjes van deeze zyn naauwlyks een Voet

hoog, de Blaadjes zeer dun en fyn,grysachtig,

met bleekpaarfche Btoem • Aairtjes aaij deo top.

De gewoon e Jaarlykfe Zaay - Mariolein valt

grooter van Blad; doch heeft ook een aangenaa-

men Geur. Een Engelfchc Hcefterigc Wilde,

welke de Onitet, voorgemeld , fchynt te zyn,

heeft Stengen van een EHe hoog en ruige gea-

derde Bladen, die in de Jongheid of geheel, of

ten halve , geel of Gouikieurig zyn. Deeze

noemt men aldaar, om dat zy , celyk elders,

by de Spyzen gedaan wordt , Pot Marjoram . ht

is P'^t- Mariolein. Misfchicn zal óc HengaulfcJte

Orégo , door den Heet Burmannus afge-

beeld, ook daar toe behooren (f).
On-

(*) Hsbitat in Tndia. Bufm F/ Fni p. tz8.

(t;Origanum licnghalenf^". «fRvi. Fi. Ind. j;8.T, }8.f» J.

Bb 3
!! DEEL. IX STOK.
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TV. Onder de Geneesmiddelen is dit Kruid bekend

Afdeel, wegens zyncn aangenaamen Geest niet on-

HooFP. diendig tot verfrisfching en verfterking van

STI K. Hootd en Herfencn. Het behoort des ook onder
^B/wrzö-!- Middekn tegen Zenuwkwaaien en tct veele

ardtre Ongemakken , alwaar Oplosfende, Ope^

nende . Verwarmende Kruiden, dienftig zyn,

'r :>cnvnt dat hetzelve het Marum zy van D i-

osCüRiDEs, doch de Ouaen zyn , ten op-

zig:e der hefchryvinge van veele Kruiden, zo

kort en duiÜer, dat men zig dien aangaande niet

kan verzekeren. De gemeene Mariolein , op Ko-

romandel groeijende , wordt aldaar Marou van

de Inlanders genoemd , zo de Heer N L Bur-

MANNus rof.'ldt. Het Marum Syriactm van

L M E L wordt in de Aporhccken duar voor niet

gehouden; maar een Kruidje, welk bt hoort tot

» z;;g
het Gefiagt van Teucrium*, Uct Marum (f),

VU<i*-^77.dai ALP»NUJ>op Kandia groe jende vondt,

kwam , volgens hem, byna met dat van Lo«
BEL overeen De ylmaracus der Ouden kan

niet dan de gemeene Oréjo zyn, dewyl Ga-
len us die in Italië wild groeijende hadt gezien.

Wat de Sampfuchus aang'iat , die werdt, zegt

A L p I K ü s , van het Volk , aldaar, Marioiein gei

beten»

(t> AiPTNUs noemt bet Marum , niet JHaru; wethaiva

ik dit yeianderd heb.
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T H Y M ü s. Thym. IV.

De byzondcre Kenmerken van dit Ceflagt H^op*,^

beftaan daar iü , dac de KeeVvao den tweclip stuk.

pigen Kelk met Haairtjes of Pluis is gcflr^otcn. c^f»"»-

Voorts heeft het een byzonder aanzien en de
^"'"'"'^

Bloemen zyn ook in Hoofdjes vergaard. Het

bevat thans elf Soorten , als volgt.

(l) Thym met Hoofdjes- Bloemen , kruipende t.

Stengen en platte Bladen , die Jlomp en sJoyiZm.

aan den voet kanthaairig zyn. wiidc.

Dus wordt de Wilde Thym bepaald , die men
gemcenlyk Quendel noemt of Onzer F'rouwe

Bedjlroo, in 'c Hoogduitfch ook Kunlein ofKa~

mei, in 't Franfch Serpolet, in 't Eogelfch Mo-
ther of Thime, dat is Moeder van de Thym. Zy
groeit door geheel Europa en is , in onze Pro-

vinciën ,
op Zandige drooge Gronden en Hey-

\elden gemeen. Aan de Oevers der Ncva-Stroom,

in Rusland, groeit zy zo menigvuldig, dat de-

zelven opfommige plaatfen als geheel daar me-

de bekleed voorkomen j zo de Heer D, d js

Gorter verhaalt-
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IV. Van dit genoegzaam bekende Kruidje, dat

^'xv!^ Heefterig is en niettomin zeer klein , zyn
HooFD' aanmerkelyke Verfchcidenheden. Behalve een
STUK. weinig verfchil in grootte , vindt men het
^^Mfzaa-

^^y. jj^^^ fmallcr of brcedcr Blaadjes
, grooter

of kleiner Bloemen , welriekende of met Ci-

troenen-Reuk, De Hoofdjes zyn fomtj^ds plui-

zig of Wollig, 't virclkdoor Infckten vcroirzaakt

ivoidt» Het hecfc doorgaans paarfche , doch

komt ook voor met witte Bloempjes. By de Ys-

kolken van 't Grindelwald in Switzerland vondc

de Heer H ALLER het zonder Reuk.

Gemeenlyk is de (Juendel van e&n flerken

riet onaangenaamen Geur, en kan tot dcrgely-

ke Ongemakken als de Mariolein gebruikt wor-

den; doch, dcwyl tren de Thym heeft, wordt

zy meest over *t hoofd gezien.

TT. Ca) Thym die regttpfiaat , met omgekrulde

7JlIri!.
Eyronde Bladen en Kramwys' geaairdQ

ecmecnc. Bloemen,

Geen Kruid is gemccner dan dit in Lan-

guedok cn Provence ; gelyk het ook veel voor-

komt op Steenigc Heuvels en Gebergten

,
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in de middelfte deelen van Spanje, wordende IV.

aldaar TomiUo falfero , of enkel Salfero geheten ,
^^^^^^

zo Clüs lus aantekent: tcrwyl men de EchtefïooFD-

Thym van D i o s c o r i d e s , die in 't Geflagc
'"^^^

van Keul voorgefteld is*, aldaar Tomillo noemt, rpermZT'

De Franrchen naam is Thim , doch omrtreeks * sude+v

Montpellier ook Pote en Frigoule, In 'c Engelfch^»^'

noemt menze Thyme , by ons, zo wel als in

Duitfchland , Thym of Thymiaan. Die naa-

men zyn van den Griekfchen ThymoSi welke dc

moedgeevendc of verwerkende hoedanigheid aan-

duidt, afkomftig.

Het Kruid , dat men hier in de Kruidhoven ,

te Lis , HiUegonl en Noordwyk, overvloedig

teek, is hooger en heefteriger van Gewas dan

de Quendel, hebbende een o^geregt Stammet-

je en niet vlakke maar omgekrulde Blaadjes.

Ook komen dc Bloemen niet Aairswyze, maar

by Kransjes om dc Takjes voort. Men vindt het

met brceder en fmaller Bladen ; ook meer of

minder welriekende en groener of witachtig van

Loof; met grooter of kleiner Hoofdjes: want

aan den top zyn de Bloemen by elkander ver-

^ De Thym is van een zo aangenaamen Geur,

dat BoERHAAVE getuigde , hoe men het Af-

trekzei daar van , op Wyn gezet , in verfter-

kende hoedanigheden byna gclyk kon ftellen

met de Indifche Kruiderycn. iMet heet Water

afgetrokken , kan zy ook dienen als een Hoofd-

en Maagmiddel, en is in Baadingen , zo wel als

Bb s
DsELt IX STUK,
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IV. dc Quendel, niet buiten gebruik. Op die wyze

'^^^J^^^^'gcefc men daar mede , in Spanje en elders, aan

Hoofd, de Wynvaten een frisfchen Reuk.
STUK,

Thy'mus
Thym met Kranswys' geaairde Bloemen,

^jr^ij, een Laag- lleejlerige opgeregte Stam en Li-

niaale Bladen , die aan den Voet kanthaai'

rig zyn,

IV. (4} Thym met gekranste Bloemen ^ eenhkemige

Steeltjes opgeregte Stengen , die eeniger-

maate Takkig zyn, enfpitze Zaagtatidige

Bladen,

V. (j) Thym met zesbloemige Kransjes en Jlomp-

Aipi?chc!"
achtige holle Bladen , die eenigermaate

Zaagtandig zyn.

vr. Thym met veelbloemige zydelingfe Steel-

O) TA>«. Flor. vcrt:ciIIato-(p:cads &c. Thym. an^ufto

longïoreque folio. BARR. h. 777. Serp. fylv Zygis Diosco-

lidis. CLOS. Hiji. 1. p. 358. Serpyllmti folio Tbymi. C. B.

Fin. ?

(4; Tfiymus Flor. Verticillatis «te. Fl. Sufc. 478. Thym,

Caut. vix Ramofis. H. CÜf. 206. R. Lugdb. jij. Gort.

Belg. 17*. KRAM. Aufir. 177. GER. Prov. 263- GOUAlf

Monsp. 290. Acinos multls. J. B. Hi/1. IH. p. 259. Clino*

podium Arvenfe Ocymi facie. C. B. Fin. t2j. Clinopodium

Tulgare. Lob. Ic. jc6.

(5) T^mu, Vcrt. fexfloris 8cc. HAlL. Htlv. 6s$. Citno-

T. 4f. Acini pukhra fp«cies.
J.

B. Hifi, III. ? 6zo. CU-

aopod. Auftr.CLUS. Pann. p. 623-

(6J Tb:,mut Pcdimc» mult.floii$ Jatctalibus &c. M.umn



tji'S , Eyronde fiompe gladde geaderde effen- IV;

Van deeze vier fchynt de cerfle , die Heeftcrig tuk. ' i

is cn in Spar je als ook in Languedok gr^^^it , het ^^>^^*
Zygis van D I O s c O R I D E s te zyn. De tweede

wordt van vcclen gehouden voor het Acinos^

een welriekend of Balfemkruid der Ouden. Dee-

ze is in Europa op Zandige , fteenige drooge

Gronden gemeen en komt m Vriesland veel voor

op Zaailanden en Akkeren. De derde, die veel

naar'dczclve gclykt , maar grooter is en de Bloe-

men veel grooter heeft, valt op de Bergen van

Swirzerland en Ooftenryk. De laatfte , in

Spanje groeijende , gelykt naar de vierde Soort

Van Melisfcmaar is glad en beeft kleine Blaad-

jes. De Spaanfchen noemen dit Kruid PipereU

1(1 y om dat het vry lang zyn zwaarcn Kcuk,

die mcoglyk Pcpcrachtig is, behoudt.

"

(7) Thym met groote gefcJiuhde Hoofdjes , vu.

pyrQ7ide Blikjes en Lancetvormige Bladen, ceplauL.

nlsp. nigrum. BoCC Mus. II. p. 166. T. 117. EARR. Rar,

3S4 T. «94.

(r) Thymus Caprt. imbrlcKis raaEnis &c. Thym. Lufit.

11. p. 50. T. 43. Thymus cephalotoi. DOD. Pem;t. 276. Thy-

mum. LOB. /f. 4*1.

randige Bladen.

11. DiEi. fS. SruK»
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IV. (8) Thym met groote gefchubde Hoofdje! y ge-
Appeel.

Blikjes en Borjtelige gehaairde Bladen*

Hoof'd-
STUK. Dit zyn twee byzondere Soorten van Thym

VIII. met Hoofdjes of Aaircn , grocijcndc in Spanje

rJi^Ts. en Portugal. De '.crdefchynt vee! overeenkomst
Ruigbi.di.^g hgbben met die, weike Cl us 1115 Echte

Thym noemr , in 't (icHait van Keul, ali ge-

zegd is, befchrcev' p. De andere, die in Por-

tugal alleen , door Touunefokt , is waar-

genomen , verfchilc door de dunte en ruigte der

Bladen. De Hoofdjes zyn paarfchachiig en men
beeft 'er met ronde en I3; gwerpige ,• als ook

van de eerfte met grooter en kleiner Hoofdjes,

'IX. (P) Thym tnet gekranste Bhew.en en Wollige
iw^y?,.^«^.

j^Qij^Qji ^ Borjtelige ruige Tanden hebben,

luïende.

DoDON-^us wil, dat het Kruid van zyne

hier aangehaalde Afbeelding , in Spanje groei-

jende, het Clinopodium zy van Dioscoui-
DES, dus genaamd, om dat de ronde Eloem-

hoofdjes naar de Pooten van een Bed (lede of

Ledikant gelykcn zouden. Lob el vraagt, of

het

(8} Tiymus Cap. imbr. magnij Sec. Thym. Lufit. Fol.

Cap. villolo , &c. To' BNF. /«y?. 196.

Cliff. 306. Upt. 160. K. Lu^di. 325. GHON. Oriënt. 7i-

Sampfuchus f. M*rum Maflichen reüolens. C. B. Pin. 124-

Marum vulgare f. Clinopodium. Dod. Pempt. 17 u Mamiu;

aa Helcnium odorum TheophuRi. Lob. Ie. 459.
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het ook zy het welriekende Hclenium van Theo* iv.

PHRASTüs. In de l^lartbefchryving der Ouden

hcerfchc, als gezegd is, een grootc duifterheid. fJooro-

WY^nfchc'yk ware dezelve cict in die der Hc-^Tuir.

den 'a.igfchen Linn^us heeft het als mid-

dein.ig tusfc-Hen de Kuul en Thym aangemerkt j

maar, de^vyl de M- cl draadjes zig in de bo-

„ dem der bloem verfchuilen en de Styl langer

„ is dan de Bloem (zegt hy) zo breng ik hec

tot de Thym t'buis " Het verfchil ,ondertus-

fchcn , tusfchcn de Thym cn Keul, beilaat,

volgens zyne Keamerken , voornaamelyk daar

in , dat de Keul een vyfdeeügen en de Thym
een tweelippigen Kelk heeft (*), *t welk ge-

makkelyk te onderzoeken ware.

(lo) Thym met gekranfie Bloemen ^ een laag- ^x-

Heejlerige opgeregte Steng tn Jtekelige ge- Trlg,Vi~

fpitlie Bladen*
^Kandia
fchc.

Op Kandia groeit dit Kruid , 't welk Heefte-

rig is , met dunne zeer getakte Stengetjes

,

hebbende zwartachtige Blaadjes en Kransjes

van zeer kleine blaauwe Bloempjes, die eenea

ongemeen lieflykenReuk gecven. Het is tot der-

ge-

(lo) ré.raat Flor. vertlcillatis &c. Tragoriganutn Creti-

Tragorigani fecundi a!t. fpecics. ClüS. Hijl. I. p. 35

lU DSEIm IX. STW.
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gclyke dienften als de Thym bekwaam. Of het

^' den Gr^ek-fchcn naam voere, om dat de Bokkca

> hec gaarn ceicn , is my duifter.

(il) Thyrn met end Hoofdjes , eenopgeregte

" Steng en Lancetvormige BUdcn,

De Meeldraadjes verfchuilen zi^ ook op den

bodem van de Bloempjes in die Kruid, 'c wjik

bcvoorcns toe de K'-ule is t'liuis gcbragc ge-

weest. Het hctfc ftjalle kleine Blaadjes , die

weioig ruiken , en witachtige Bloempjes , aan 't

end der Stengetjes , die zwak zyn , in ronde

Hoofdjes vergaard. De Groeiplaats is in Virgi-

nie, alwaar het ook voorkomt met brccd-Tc en

als met Rosmaryn -BlaaJjcs , zo Clayton
aar, teken r.

D- E' gelfchcn , in Virginie , noemen dit Kruid

Serpentaria of Colubrina , djt is Slangenkruid .

zegt Pluk EN ET. Men vmdt Soorten van A-

rum dus genoemd, wegens de vlakkigheid der

btengen : men vindt de Bidorta dus getyteld,

om dat de Wortels Slangswyze gekromd zyn

:

het rcnniogkruid wordt klein Slangekrmd gehe-



DiDTIfAMlA. 3;9

ten, om dat het Slangswyzc langs den (iro?id jv.'

kruipt (;: dit zal moo^;iyk dus genoemd z.yn /^«««U

wegers ecnigc kragt tegen Slangcbcctcn , 't zy Hooni-
uit of inwendig: doch, nicttegenflaaode Boe- «toe.

c ON K hetzelve Serpentaria Firginiana getytcld^^J*]^

heeft, is het geenszins dat Kruid, 'c welk den

W ortel deczcs naams aan de Apotheekcn hecfc

uitgeleverd ; zynde door my reeds onder dc

Soorten van Oftcriucie voorgefteld (f).

Aan de Knap der Goede Hope groeit
,
volgens c^/iu

den liccr N. L. 13 u r M a n n us , dc Gemte.^**^^^^

nc Thym, zo fmal-als brccdbladig, cn een zeer

ruige met Eyrondc JMadcn , die door Moai-
soN afgebeeld is: doch dcczc, welke die Au-

thcur uit Ba üH I Nüsbcfchryft, was een Eu-

ropifchc , by Frankfort voorkomende ,
op droo-

ge piaacfen. 't Kan zyn , dat dc '
.

-

dezelve gelykt. Voorts had ook (i
:

aldaar dc Q^iendel ingezameld.

Onder de Indifchc Planten tc'
•

Hoogleeraar alleeniykéén Soort an i ..^ i . n ,c ..^c.

'

die kruipt , met opgeregte Sccngon en Krans-

wys' afgebrokens Aairen; zynde door den Heer

O u 1 G A E R D R N als cco welriekend Kruid ,

met geaaiid- B'oemen , van Kormandcl, aldaar

iX'ii'a-iVagci genaamd, opgegeven (|>
Mn-
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IV. M E L I s s A. Melisfe.
Afdeel.

KooFD- F-^" platachtig van boven, met

STUK. de Bovenlip eenigermaate getopt : de Bovenlip

Bioetzaa-der Bloem Gewelfachtig , tweedeelig; de On-

derhp met de middelfte Kwab Hartvormig. Dus

komen de Kcrimerken Cf) voor van dit Geflagt,

't welk het zeer bekende Kruid dcezes naatus

cn de Kalaminth, met dcrzclvcr Verfcheiden'

heden bevat, uitmaatende dezes volgende Eu-

ropifche Soorten.

jJèrsja
Melisfe met gekranste Trosjes in de Oxe-

officinous. leui op enkelde Voetjes.

Mdisic.
pjj. ^ccr bekende Winkel -Kruid groeit na-

tuurlyk in 'c wilde op ue Gebergten der Zui-

delyke declen van Europa. Men kweekt het in

Duitfchland, Engeland, in Vrankrj'k enbyons,

als bekend is , in de Tuinen overvloedig. Het

wordt , wegens den aangenaamen Reuk , Con*

jllje de Grein en Citroenkruid , in 't Franfch Ci-

tronelle of Poncytrade^ in 't Italiaanfch Cedro"

fiel-

(t) Alen kin die by TouBKEFORT, op zynePlaarsi,

opgehelderd vinden.
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nella en in 'c Engelfch Baulm of Baume , dat is iv.

Balfcm gehecen , dat met het Latynfch woord Afdeel,

Citrago ftrookt. In de Apotheeken, nogthans , Hoofdt

is het overal bekend , onder den naam van Me-ST"^*

lisfe, die daar van, zo men zegt, zyne afkomst^^f^^''

heeft, dat de Byën in den Reuk veel behaagen

vinden ; weshalven men het ook Jpiajirum

tytelt.

Dit Kruid is genoegzaam bekend , als Sten-

gen hebben r'e van een Eüe of hooger en Bladen

die ovaalachtig zyn , wat ruig
, Zaagtandig ,

donker groen , gepaard; gcevende , uit de O-

xelen , de Bloemen , als gezegd is. Ecu Ver-

fcheidenheid daar van komt voor , die wat kleiner

en eene die wat ruiger is, metgrooter Bladen.

In 't algemeen wordt het onder da Hartfterken-

de Kruiden geteld , doch het is eea van de

zwakflen , meer beminnelyk wegens den Geur ia

Tocfpyzen: weshalve, mooglyk,hct Landvolk

hier hetzelve Jalkruid noemt , zo de Heer d e

Gorter meldt. Een langduurig gebruik van

deszelfs Afcrckzel , Water , Geest ofOlie , heeft

in Zenuwkwaalcn fomtyds wouderen uitgevoerd»

Sommigen zyn 'er door herfteld van Hartklop-

pingen , Beevingen , Lammigheden en Beroer-

ten. Ons Vrouwvolk weet zig de Stonden te

verwekken, zegt S. Paul li, door verfche

Melisfe te draagen in haar Muilen of Koufeii

of door het Afkookzel te drinken van dit Kruid.

Cc
II. D£EL« IX. STtIK,

(2)
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tranSfi-

(a) Melisfe met gegaffelde Oxelfleeltjes , v&n

langte als de Bloemen.

(3) Melisfe met gegaffelde Oxeljleeltjes ^ van

langte als de Bladen^

Deeze beiden behooren tot het Kruid, dat

men in de Winkels Calamintha noemt, onder-

fcbcidende de ecrfte, die voortreiFelyker is , 2ig
caiamtn-

^^^^^ BIoemcD , (Uc twec Duim laog zyn.

Beig-Kala- j[)us mag dan deeze te regc Groothloemig ge-

noemd worden , als byna alle Kransjes - Kruiden

hier in overtreffende. De andere is , evenwel

,

fierlyker Bloemgewas , als de toppen der Sten-

gen bekleed hebbende met lange Bloem -Aai-

ren, die paarfch zyn. Dezelve groeit niet al-

leen in Itniie, Swicztrland en Vrankryk wild,

maar komt ook in Engeland aan de Wegen , Dy-
ken en elders voor.

De Stengen zyn Takkig jvnn drie Voeten en

hooger. Het Loof , veel ra.ir dac der Melisfe

gelykende , is ook aangenaam van Reuk, wat

. GEB. Prov. 161.

pixftantior. L0«. /c J12.

(3) Melhpt red. Axilï. &c. Melisfa
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ftefker zelfs, en kan , in kragten, als een mid- IVj

delflag , tusfchen deeze en de Kruizemunt , wor- '^'x^^
den aangemerkt. Hoofd«

STÜJU

(4) Melisfe met gegaffelde Oxeljleeltjes , die vr.

langer dan het Blad zyn, en een opflygen-

de ruige Steng,
laminti^*''

In Italië, Vrankryfc, Switzerldiid , Engeland

is deeze Soort vry gemeen , komende ook ia

de Duinen van Holland , in het Sticht en elders

in onze ProviEciën voor. Men noemtze IVilde

Poley. *t Is een Kruid dat inzonderheid door de

hurkende Stergen en door den Reuk van de

Berg-Kalarointh verfchilt, dien het veel fterker

heefcj naar den Reuk van Pulegium trekkende!

des het ook in Zenuwkwaaien dienftiger zy.

Het heefc de Bloemen kleiner en minder famen*

gehoopt, blaauw van Kleur.

In Virginie groeit ook dit Kruid, alwaar de

Heer Clayton een Soort van Kalaminth

waarnam , die de Bloemen in de langte van de

Steng
,
byna ongefteeld, gekranst hadc, met eea

teer iterken Poley - Reuk.

C5)

(4) Melis/a Pedunc. Axill. dichotorai's &c Gcfflt. Beig.



404 TWEEMAGTIGE KrüIdEIT.

IV. C5) Melisfe met end - Trosjes en zeer korte een-

^^xvf^' zflflwe Bloemfieeltjes.

HOOFD-
«TUK. Naar de voorgaande gelykc dceze , die de

jnïi'sa
S*^^"8etjes maar een Handhreed hoog. regt,

Cretica'! dopker paarfchachtig heeft , de Bladen Eyrond,

fSe?'^'^"
gekerfd, veele Kransjes, uit eenbloemige Steel-

tjes beftannde , zonder Bladen Troswyze aan 't

end der Takken , met bleekpaarfche Bloemen.

Van deeze wordt de Groeiplaats gefield te

Montpellier en in Spanje. De Italiaanen noe-

men dit Kruid Mentuccio minore of Nepetella ,

zegt Bahrelier.

Frutl'e/a
Mcilsfe mst verdiiTide Roedachtige Takjes

,

Hceflcrigê. Bladen van onderen Wollig , de Steng

Heefierig.

Deeze , die in Spanje groeit , is Heefterig met

gekranfte Bloemtrosjes en Blaadjes, als die van

Mariolein , welke Wollig en grys zyn. Zy
wordt , zo wel als de naistvoorgaande , ook
tot de Kalamioth gerekend te behooren.

Dra-

(s) Mt'h/a Racem?s terraïnalihus &c. Calam. incana O-
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Dracocephalum. Draakskop. IV.
afdbee;

Wegens den uirgcfrannen Keel , met de ï^ol- hoofd. -

Ie Bovenlip, die de Bloera als den Kop v^nern -tuk. .

Draak of:5langdoet vertoonen, heeft dit ^cflagt

deeyen naam bekomen en behouden.

Veertien meest uicheemfche Soorten zyn 'er

in vervat, als volgt.

(i) D''aak;^kop met geaairde Bloemen en

cetvormige Zaagtandige Bladen. chaium

In Noord- Amerika groeit dit Kruid, waar ^"i'^inifch.

aan B u e y n i u s eerst den gezegden naam gaf

,

zynde hetzelve bevoorens Vingerhoed met Per-

fikbladen genoemd geweest en Wederik met

paarfch geaairde Kalotjes -Bloemen. De Sten-

gen /yn vierkant , een Elle hoog ; de Bladen

tw e of drie Duimen bng, de Bloemen bleek

pairfch. Üe Heer de la Hire nam in de-

zelven waar, dat zy een Tandje hebben by het

Vrugibeginzel , 't welk hy ook maar in de Hy-

fop cn twee andere Kransjes -Kruiden vondt.

Bovendien bleeven zy , hcrifontaal bewoogen

a, putp. CanadenGs. I
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_
IV. wordende, m dat poftuur fcaan , daar menzein

Afdeel. .

XV. bragt.

Hoofd- , ^ ^ , ,

STUK. CO Draakskop met geaairde Blomen enfa-

^
ih^ mengeftelde Bladen,

tt!:^e^'" Onder de Kransjes - Kruiden Qrerticillatcs^
Kanaiifch. het hebben van verfcheide Bladen aan éénen

Steel zo zeldzaam, als hetzelve gemeen is onder

de Kroontjes ^ Kruiden {UmbeUat<s)* De drie-

bladigheid , welke in dit Kruid voorkomt , is

in de gemelden byna zonder voorbeeld. Het was

uit Zaad , van de Kanarifche Eilanden afkom-

ftig , hier in de Hortus geteeld , fchryft C o m-

MELYN, die 't zelve met RiviNUs CedrO'

nella noemde ,
wegens den ftcrken Tcrbenthyn-

Reuk, welke in hetzelve plaats heeft. Mori-
80N geeft het den naam van Camphoro/ma, als

den geur van Kamfer met eene Tinduur van

Aloë gemengd, zeer aangenaam hebbende (*)>

wanneer het behandeld wordt. Tournefort
noem»

(z) Dracoctphalum Flor. Spicatls, Folüa compofitfs. //4/.

M*i. 29}. H. Clif. 33g. R. Lugdb. 3IX, GOUAN Mtm^,

Z91. Dracocephalo affinis &c. VOLCK. Nor. T. p. 145.

Viscofa. COMM. Hort. II. p. gi. T. 41.

Beide die Reuken zyn echter in 't algemeen juift a'ct

al» de Smaak , vetfcbilt de Reuk in byzoncJere Menfchen.

Dat de een lieflyk keurt is voor den anderen fomtyd» af-

fchuwlyk , ten minde onaangenaam.
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DOemde het Driebladige Amerikaan fche Molda« IV.

vica, zwaar van Reuk. Het heeft vierkantige

gladde Lymerige Stengen , tot drie of vier Voe FIoofo-

ten hoogte opfchieiende , de Vinbladen, meest

drie en Ibmtydsook vyf aaneen Steel , zyn Lany^^^^JZ"

cetvormig, diep gefchaard , ongelyk van groot-

te. De Bloemen, die bleekrood zyn en groot,

maakcn een dikke Aair aan 'c end der Stengen

uit*

Gedagte Hoogleeraar merkte aan, dat het uit

den Reuk cn Smaak bleek van eene Pisdryvea-

de hoedanigheid te zyn. L i n n u s fielt het

in de Apotheeken bekend , onder den naam van

Melisfa Canaria , hebbende een oplosfende kragt,

dieniUg in Hoofdpyn en Zenuwkwaalen , enz.

(33 Draakskop metgeaairde Bloemen en Hart' ^nr.

vormige Finswys' uitgehoekte Bladen, ph^ilm"'

C4) Draakskop met byna geaairde ,^'°^""^'e'

de Stenghladen langwerpig Eyrond inge- Pere]ri.

fneeden en Liniaal ^ Lancet vormige Doorn''""'^.^_

acJitig getande Blikjes. heemibfc.

Deeze beiden zyn in Siberië waargenomen door

Gmelin, hebbende de eerfte leggende Hee-

fte-

s^. H- Ups. 165.
^ .

'

I" P-

(4) Dracccepbalum Flor. fiibfpicatis 8cc. &c. G.MEL.ff»*. Hï.

U Dfxl. IX. Sti».
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Ruifchia-

Noordfch.

IV. fterige SteDgetjes, met Bladen van Reuk als de

^^If^' Lavendel en een zeer Kruiderigcn Smaak. Dc
Hoofd- Aair beftaat uit kleine blaauwe Bloempjes , ter

STUK. jgpgfg gu ^jjj-te j^gjj jQyj^ famcngehoopr.
^Bhot:i6*-Q^

andere gclykt naar dcRuifchiana zeer, doch

verfchilt door de fchikking der Bloemen , als

ook dat de Bladen harder en brecder zyn , zegt

die Autheur.

V. (5) Draakskop met geaairde Bl efnen, de Bla-

^atumAu- Blikjes 3 Liniaal , verdeeld , gedoornd.

ïvïsf"" Cö) Draakskop met geaairde Bloemen , de Bla-

den en Blikjes Lancetvormig , onverdeeld^

ongedoornd.

Dc grcote Boerhaave hadt ccii Soort van

Planten , ter eere van den beroemden R u y s c h
gedoopt, hebbende fmalle Bladen, dunner dan

die van Rosmaryn en zeer fraaije groote blaau-

we Bloemen , doorgaans by zesfen in Kransjes

cn aan den top Aairswyzc vergaard. Dcczc

groeit 5 by Weenen
,
op zeker Gebergte , met

Sten-

tuptis. H. Clif. 364. Hysf/Auftriacuï magno Flore. Hebm.

Lu^dh 330. Ruifchiana hirfuta Fo!. lacin.atis. Amm. Ruth.

mxp. Auftriaca. Clus. Pann. 62z.

(6) Dr^cocephalum Flor. Spicatis &c. Ft. Suet. t. N.

.GOüAN MoKsp. 291. fl. Ups. X6S. Ruifchiana glabra Fol in-

teeds. Amm. RmtL 50. Ruifchiana Flore caetuleo magno.

a Hysfopi



Stengetjes van een Handbreed toe een Voet iv.

hoog. Een andere , door Amman tot het zelf- ^^^j^fii

de Geflagc betrokken , die gladde onverdeelde ïioovo,
'

Bladen heeft , is door geheel Siberië gemeen.si""'^' •

De Blaadjes , naar die van Hyfop gelykende
-

omringen de Steng , gelyk in de Geftemde of

'

Sterbladige Kruiden. Men vindtze 'er met wit-

te en met Vleefchkleurige Bloemen , met die

van dit Geflagt overeenkomftig. Morison
hadtzc Bruinelle met Hyfopbladen genoemd ;

doch verwart dezelve met de Ooftcnrykfe. In

Sweeden en Deenemarken heeft mcnze ook ge-

vonden.

(73 Draakskop met byna geaairde Bloemen, vir.
'

tweedeelige eenzydige Bloemfieeltjes en lang"
^J^^^'^^

werpig Hartvormige gefpitfte kaak BladenJ^rklZ.^

"

(8) Draakskop met geaairde Bloemen, Eyron- viu,

de infneedig gekartelde Bladen en Lancet-ZlT'^'^''

vormige effenrandige Blikjes.
u^^mi^'

In Siberië , dat als het Gewest der Soorten

van dit Geflagt fchynt te zyn , komen ook dee-

ze beiden voor. G m e l i n beeldt de eene af.
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IV. die gemeen is aan de bovecfte deelen van de

^^^^^ Rivier Jenifea. Zy wordt Berg- Kattekruid met

HooFL Bladen van Veld - Eerenprys genoemd door Bux-
«TUK. BAüM en zeer flegt in Plaat vertoond. Meerge-

^^^"*"*lykt het Loof naar dat der Brandcneteien , zyn-

de zeer fterk van Reuk. De hoogte is een of

twee V^oeten. De andere munt uit dcx)r de groot*

te der Bloemen , die ook paarfch of Violet zyn

en lang g< llec ld. Zy valt ma ir een half Voet

hoog , kruipende onder 't Mos dat op Rotien

groeit en is reukeloos.

IX. (9j Draakskop met Kransjes Bloemen , JLan*

phfilm*" cetvormige Blikjes en Haairige Tandjes,

vmf'^^' De beroemde Tournefort üek een Ge-

flagt van Planten, waar aan hy den mim gcefc

van Moldavicat afgeleid van den bynaam van

zeker Kruid , dat voorgefteld was onder de be*

naaming van Mddavi/che Melisfe, dus genoemd

naar de afkomst uic Moldavië. Dit Gevrcst,

nu, onder de Heerfchappy der Turken zynde,

toemt menze ook Turkfche Melisfe. Het Kruid

naamelyk, zweemt naar de Melisfe, groeijen-

de twee Ellen hoog en heeft de Tandjes der

Bladen , gelyk Lobel dit in zyne Figuur ,

hoe

(9) Drae$ceph/ilum Flor. rjrticillatij &c. Mat. Mei. »9».

h. Ups. 166 H. Clrf. joS.R. LugJi. 3iz. GOUAN M*ns;,.

Jkfa Moldavica. Cam. Epit, §76. Mdisfcphylintn Tmcicum.
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hoe klein ook , zeer wel vertoont, Draadach- IV.

tig C*), zo wel als die der Blikjes by de Bloe.^™^»^-

men, die ook een gezwollen Keel hebben, ge- Hoofd.

lyk men zulks by Tournefort kan zien.

Het heefteen aangcnaamen Citroen- Reuk, cnf^rmZ'
wordt geteld onder de Geneesmiddelen.

(10) Draakskop nut Kransjes - Bloemen , lang- x.

werpige Blikjes, gedoomde Tandjes en p^l^^"
na Wollige Bladen.

c^yEch-

(11) \}T2LdLkskoxi met Kransjes 'Bloemenenrond' '

'xj.

achtige Zaagsivys" kanthaairige Blikjes.
j'^'f^J^

Deeze beiden komen in de Levant voor , al-
^

waar Tournefort die heeft gevonden en

dezelven ook tot het Geflagt van Moldavica

betrokken. De Grysachtigc heeft Bladen als

van de Betonie, de andere komt voor met Wil-

gebladcn. De Bloemen zyn in beiden niet groot

en in de laatfte gefchoord met Schildvormige

Blikjes. (la)

II. DEIL. IX, STUK.
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IV (n) Draakvkop met gekartelde Bladen , ie

Afdbeu Wortelbladen Hartvormig , de Sten^bladen

Hoofd- roudaclv g on^^eitteld , en langwerpige ge*

«TUK. fn:pperde blikjes.

ffliu^^Ai- ('3) Draakskop met Kransjes - Bloemen, ds

'KondbU
Blikjes langwerpig Eyrond en gehtel effen-

dig!" * ranüig ; de Bloemen taamëlyk groot en

xiir. knikkende,

^"
x^v"^' (14} Draakskop met Kransjes • Bloemen , de

Thym'ifo' Blikjes langwerpig effenrandig ; de Bke-.

^Thymbla-
naauwlyks grooter dan de Kelk.

^'
Siberië, wederom, is ook het Vaderland van

deeze drie Soorten , waar van dc cerllc 'er op

de Gebergten groeit, hebbende dc BloimblaJen

CD Bhkjes gekleurd : de tweede en derde ver-

fchillen zeer weinig, dan in de groute en klein*

te der Bloemen, 't Gewas fchiec op drooge dor-

re plaatfen naauwlyks drie Duimen , in vrugt-

baare Gronden een Voet en hooger op. Dc
Bloe-

f-

" P

(13; Dactctpbalum FJor. vetticill. &c. //. 6>j. I67. N. «.

Moldavica Betomen folio. Amm. Ruth. 44. Gmel. Sib. III.
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Bloemen zyn bleek Violet en hebben ruige Kei- IV.

ken. De Reuk is , wanneer men 'c Kruid tus- ^^Jf
fchen de Vingers wryft, welriekende en fterker Hoorow

dan inde Tuin- Melisfe.

H O R M I N u M. Sclarey,

Dit GeHagt heeft een Klokvormigen Kelk,

met vier byna gelyke Punten, de vyfde grooter

en uitgcrand: de Bovenlip der Bloem holrond.

Dit GLflagt bevat niet dc gewoone Kruiden

deezcs naams , welke de Ridder geoordeeld heeft Pyrenai-

tot dat van Salie te bchooren*^ maar een an-"|!,y;cnee-

der (O, dat daar van de eenigfte Soort uit-^^'^*-

maakt. Hetzelve is onder den naam van Py-l-^^S^
reneefche Melisfe voorgefteld, afgebeeld en be-i<so*

*
.

fchreeven geweest, J. Baühinüs betrok het

reeds tot de Scarley , noemende hetzelve Go/-

litrichum (een ^elykftaandebenaaming) met ron-

de Bladen en groote Violette Bloemen. L i n-

NJEus heeft het door de gezegde Kenmerken

getragt af te zonderen; maar de Kruidkenners,

die deeze Flant nader op de Groeiplaats on-

derzogt hebben, gelyk de Heeren Hall er

'O Horminum. Sy/f. Nat. XII. Gen. 7Jo

p. ,01. Melisfa Pyrenaica. Macn
,. SCOP. z. p. 5j. Gill.tiicium Foli.

B. HrJÏ. UI. p. 313. AIoBiS. Hij}. III.

II. DI£L IZ. S
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IV. S c O p O LI , bevinden den Kelk zodanig niet (*)*

^xv\^'"iiy ïiceft de Bovenlip drietandig, de Onderlip

Hoofd, tweedeelig , mee de Slippen Kruiswys' op el-

8TUK.
jjander, en bovendien tien Streepen, beurt om

^^^T"^""' beurt dikker, met een groote roodachtig blaau-

we Bloem , wier Bovenlip tweedeelig, de On-

derlip driedeclig is en de Slippen rond* Het

fchynt derhalve een Soort van Melisfe te zyn

,

volgens den laatstgemelden.

De Steng van dit Kruid is omtrent een Voet

hoog , byna ongebladerd , maar begroeid met

eenige Lancetvormige Blikjes. De Kransjes heb-

ben weinige ongefteelde Bloemen , die zeer

groot zyn en wyd gaapende. Violet van Kleur ,

met een uitfleekende Styl. Dc VVortelbladen zyn

lang gell:eelü,rondachtig of byna volkomen ovaal

en aan den omtrek Zaagswyze getand. Veelea

der Bloemen hangen knikkende nederwaards.

Het is een fierlyk Bloemplantje, dat natuurlyk

groeit op de Pyrcneefche, Switzerfche en Ty
rolfche Bergen.

De andere Soort van dit Geflagt, yirginifche

gcbynaamd, welke Wigvormig langwerpige

Bladen heeft en een tweebladige Steng, zynde

dc Donker roode Melisfe met Senegroen • Bladen

van DiLLENiüs, oordeelt de Ridder thans

eene enkele Verfcheidenheid te zyn vandeLï^r-

iv "tuk* ^^^S^ Salie
t reeds bcfchreeven *.

() In de optelling van de Kenmeiken der Geflagien , aaa

•t hoofd dei KlMfe, vindt men CerelU quatuor Lacinia Tuli.

sqiules : 't moet Catjsit z;a.
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M E L I T T I Kruisbloeim IV,

De Kelk wyder dan het Blocmpypje : defjooro-

Bovenlip der Bloem plat, de Ond.rlip gekar-'TuK.

teld, en Kruiswyze Meelknopjes. Dus komeny^^^^?^

de byzondere Kenmerken voor , van dit Ge-

flagt , dat ik deswegen Kruisbloem tytel.

De eenigfte Soort (t), grotijende in de Berg-
^J;^.,

Valeijen van Ooftenryk, Switzerland, de Zul- AffH'/a-

delyke deelen van Vrankryk en Engeland, heeft jJèuSi*;

h-t Loof van Melisfe en is daarom MelisfophyU^'è-

lum genoemd geweest. Lob el beelJtze af,

onder den naam van Melisfe vao F u c h s i u s

,

CD ToüRNEFORT heeftze getyteld , Laage

Breedbladige Melisfe, met een zeer groote

paarfchachtige Bloem. Ziet hier , wat 'er de Rid-

der van zegge.
^

,, De Kelk is Klokvormig , opftaande, bree-

„ der dan de Bloem en driedeelig; de bovenfte

„ Punt dikwils , wederzyds , een zeer klein

„ Tandje hebbende. De Bloem is wit , met het

3, Pypje tweemaal zo lang als de Kelk en den

„ Mond vierdeelig uitgebreid : de Bovenlip,

^, naamelyk. , rondachtig , regt en efFenrandig

hebbende ; de Onderlip driedeelig , met de

3, middcUle Kwab grootst, vlak, effenrandig,

paarfch:

(i) Melittis. SyJI. Nat. XII. Gen. 7Ji. p. ^oi.rtg.XllU

p. 4.55. H. Cliff, 309. Ltt^di. 3«9. GOUAM MtKtp. Z9Z,

I^mium montanum Melisf» folio» C. S. Fin. iji. Melisfa

ïuchfii. LOB. Ie. SIS'

II. DML, IX, STVK.
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IV. paarfch : de Meelknopjes geel en korter dan

^^xïf^ M de Bloem."

STOK. O c Y M D M. Ealfemkruid.

Dit Gcflagt beflaat meest uit vreemde Plan-

ten , welken een welriekende Geur en Aroma-

tieke hoedanigheid hebben , waarom zy ge-

meenlyk den naam draagen van Bafilkum en in

*c Nederduitfch Bafilik of Ealfemkruid genoeaid

worden. Sommigen willen zelfs dac men Ozi-

mum zou moeten fchryven , als die bcnaaming

afleidende van den Geur.

De Kenmerken , behalve die van deeze Klas-

fe^ beftaan daar in, dat de Kelk een rondeBo-

venlip en vicrdcelige Onderlip heeft,- de Bloem,

die als 't ware agtcrovcr legt, de eeoe Lip vier-

deelig , de andere onverdeeld ; en de buitenfee

Meeldraadjes hebben van onderen een uitfteek-

zel.

Dertien Soorten, meestal Oost- en VVcstin-

difche Kruiden , zyn 'er in begreepen en thans

in deeze Orde geplaatst door den Ridder»

I. (i) Ealfemkruid met Pluimswys' gebondeïde

T^y'rS"- Bloemen en een zeer Takkige Steng*

hiMjS^'
opgsregt, Houtig Stengetje, van ander-

half Voet hoog
, geheel in Takjes verdeeld,

die
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dié aan 't end digte Bloem - Aaircn hebben, IV»

en dus rtec malkander een Pluim maaken , on-
^"^JJ***

detfcheidt deeze Soort , uit Oostindie afkom- Hoofö- .

fdg. Dezelve heeft gefteelde, ovaal- Lancet-

vormige Bladen , wederzyds groen en ^^^UjpSnTa"*
fiaauwelyk getand» De Takjes, Blikjes, Bloe-

men en Stampers, zyn paarfchachtig , doch de

Onderlip, zo wel als de Meeldraadjes wit. De
Reuk is als van Wynruit.

(2) Balfcmkruid met ongetande Meeldraadjès ^ 11.

die benrtlings aan den Foet gehaard zyn,
jt^J^^/Ta"

Kruidnagelig Balfemkruid der Monnikken was Kruidnagc-i

deeze genoemd , om dat de Monniken , zo zy

voorgaven, eerst het Zaad daar van te Rome.
gebragt hadden ; doch van waar is onzekèr. Co-

LüMNA verbeeldde zig , dat hetzelve zou zyn

hQtAcinos van Dioscorides, een Kruid,

dus genaamd , ora dat 'er de te (Icrkc Afgang

door geüuit werde. Onder de Thym voert éóne

Soort , welke daar voor van veelen gehouden

wordt, gclyk ik gemeld heb, dien bynaam.Het

Acinos geleek veel naar het Ocymum, doch was

ruiger van Takken en Bladen en zeer welrie-

kende, wordende tot Bloemruikers, en tot Keu-

ken - gebruik , van dc Egyptenaareo gezaaid , zo

II. DSIL, ]I. STUK*
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IV. zo Plinius verhaalt. Column a zegt, dat

de Warmoeziers Jaarlyks dit Kruid in 't Mapei-

Hoofd- fche of den Kerkelyken Staat zaaiden ; noemen-
STUK. de hetzelve, wegens de ruigte van het Loof,
^«/Mtzaa-

u^^icella, dat is
, Brandencteltje. Het hadt een

zeer fterkcn Reuk, als van Kruidnagelen, wel-

ke op het aanraaken dc Hand bybleef en tot

groote verfrislching ftrekte , wanneer men die

aan de Neus bragt. De hoogte van dc Steng is

een Voet of meer (*), geevende Aairen uit met

zy- Takjes, gelyk de voorgaande Soort, maar

niet zodanig gepluimd.

Of^«« ^3) Balfemkruid met een Heeflerachtige Steng ,

gratis/c- Lancetvormig Eyronde Bladen en Spih»

Aiiêraan- Toiide Trosfen.

genaanut.

Deeze Soort, in aangenaamheid van Reuk uit-

muntende, is een Heefterige Ooftindifche Plant

,

met enkelde. Houtige Stengen, van by de drie

Voeten hoog , en Lancetswys' Eyronde Bladen

,

die Zaagswys* getand, van onderen ruuw zyn.

Eenige ronde gedeelde end -Trosfen, uit zes-

bloemige Kransjes faraengefteld , met ligt af-

(•) In de Hijleri' i'r F[antn , d« op den nanra van J

I

; of hooger is. ^n de Upfalfche Tuin he

(j> Ocymum Caule SulFmticofo , Fol.
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vallende Blikjes , maaken de Aair uic. De Bloe- IV.

men zyn wit met geele Meelknopjes. Aan den ^'J**'*
Wortel heeft het rondachtige , ook gefteelde Hoofö-

Bladen.

(4) Balfemkruid met Eymide Jiompe Bladen ^ ^J^^^^
de Kransjes der Tros/en digt by elkander , aièwn.

tegen 't bloeijen vierhoekig en de Bloempjes

gekarteld,

Decze op Java in Oostindie groeijende is een

Zaay-G(.'W3s, dat de Steng een Voet hoog, de

Bladen brted en dik heeft, met Lancetvormige

Bhkjes en zeer groote witte Bloemen.

(5) Balfemkruid nut Eyronde gladde Bladen v.

m kantbaairige Kelken,

Dit Kruid , in de Hoven van Europa gemeen,

lyk bekend , voert in 't Franfch den naam van

Baftlic, in 't Engelfch Basfil, in 't Hoogduitfch

Bafiliè'n ; altemaal benaamingen van den La-
tynfchen of Griekfchen Bafilicum , dat een Ko-

m feu ctisptim. Ib. Baru. Ie.

bullatis foliis. C. B. Pin. tz6,

. hortcnfc, RuMFB. Amb. V. p.

Dd 2
II. DEIU IX. StUKi
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IV. ninglyk Kruid betekent , afkomftig» In Oostin-

^^xv!^ die, daar het, zo wel als in Pcrfic .wild groeit.

Hoofd- noemen de Maleijers hetzelve Sulasji , doch óe
STUK Europeaancn ï^ieefcJikruid , zegt R u m p h i u»

,

J^^"^"^ o£ Doodkruid. De ecrfte benaaming heeft daar

van zyne afkomst , dat men het *cr veel by

Vlcefch kookt ; de andere van het gebruik, dat

'er de Indiaanen van maaken , met hetzelve op

de Graven tc flrooij vn of daar in tc planten

,

ten einde de Zieltjes der Overleedenen door den

Geur, zo zy waanen , te verkwikken. Men heeft

liet 'er bruin, wit en zwart, naar de Kleur vaa

't Loof dus genaamd, dat men aldaar in de Tui-

nen zaait. Zo zyn, in Europa, ook Vcrfchei-

denhedcn van dccze Soort, een grooter naa-

melyk, een met gevlakte of gekrulde Bladen,

en een groen Balfemkruid, dat dc Bladen hob-

belig heeft, bekend.

De Gemcene Bafilik groeit omtrent een Voet

hoog ; de Groote heeft wel Stengen vari een

Elle en daar boven. De Reuk is naar dien van

Kruidnagelen of ook wel van Citroenfchillen en

zelfs van Anys trekkende. Men maakt 'er by

ons zo veel gebruik niet van als elders. In Ita-

lië is het zeer gemeen , dit Kruid in Potten te

houden in dc Venfteren en in de Vertrekken,

als ook in de Bloemhoven , om den aangenaa-

men Geur. Niet minder wcrks maakt men van

dcs7.elfs aankweeking in Egypte en Arabie,alzo

üe. Oofterfche Natiën ongemeen verzot zyn op

deszelfs Reuk. Men noemt het 'er Zatarhendi

pf
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of Indifche Thym ; als ook den Indifchcn oir- iV.

fprong erkennende van dit Ballcmkruid, of van ^'JJ^t/.

die Soort met Vleezige ftyve Blacien , welke Hoofd.'

l

FoRSKAOHL, onder anderen, aldaar waarge- '

nomen hadt, wordende 'er uit de Bergachtige /pfrUZ'

.

Landen van Afie te koop geveild. De Wortels

daar van hadden zo Herken Reuk , dat de

Ingezetenen gewoon waren die, met Moskel- . ^

jaat 5 Zivct en andere flerkruikeerde' dingen aan-
^

gevvreevcn
,
by zig te draagen , om altoos aan-

genaam te ruiken. Zeker is 't , dat men in die

heete Landen , alwaar de Uitwaafcming des

Li'^haams zeer ftinkt, zulke hulpmiddelen meer,

dan in ons \V?reldsdeel , noodig heeft. Hier

van 't gebruik der Reukwerken by de Ouden.

(6) Balfemkruid met Eyronde effenrandige Bla- vr.

't Gezegde betreft het Tamme Balferakruid ,

dat in die Landen zo wel gezaaid wordt als in

Europa; het Wilde behoort tot eene volgende

Soort , zo wel als het Kleine , 't welk decze

Soort uitmaakt.

Dit is een zeer klein Plantje , in groeijing

veel naar de Quendel gclykcndc en zeer aange-

naam van Reuk, De hoogte is naauwlyks een
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IV. Handbreed, volgens Morison ; zo dnt het-
Afdeel. 2elve, ook bovendien uit de GeltaUe, die be-

Hoofd- kend is , het Citroen- Ozimum van R u m p h i u

s

STUK. en B A r H I w u s , 't welk ik *er toe betrokken
^jootzaa-^^^^^ dat ruim zo groot als het geraeene wordt,

niet kan zyn (t>

O Balfemkruid met langwerpige Jlompe ,

SoKcïum. Zaagtandige gegolfde Bladen y een ruigs

Steng en Hartvormige Blikjes.

Dit Oostindifche , uit Zaad in de üpfalfche

Akademie-Tuin gewonnen, hadt een regce ge*

armde rondachtige Steng, van anderhalven Voet

hoog, donker paarfch , met witte Haairtjcs. De
cpflaandc end - Trosjes waren van dergelyke

Kleur, Het hadt naauwlyks ecnigen Reuk.

VUT. (8) Balfemkruid met byna Lancenarfnige ge-

jimerica- fpitjlc , Omtrent Zaagtandige Bladen , ron'

"""Ameri- de Trosfen en eene bykam Kruidige Steng,
kaanfcfa.

Dit Amerikaanfchc heeft een opgcrcgt Sten-

getje vnn een Voet hoog, dat rond is en ruuw,

met gepaarde gefleclde Blaadjes en Haairige

Bladilceltjes. De end -Trosfen beftaan uit ron-

(t) Ocimum citratum. Rumph. ^mb. V. p. nó. T

(7) Ocymum Fol. o'jlonglujculis , obtufis , feirttis i

latis &c. Ms»t. sj.

Jcc. Am^ Atüi. IV. p. 276.
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de zesblocmige Kransjes met witte Bloemen, 'cis

ook een Zaay - Gewas.
Afd^

Cy) Balfemkruid met Eyrond - langwerpige ^f^^'j^

Zaagtandige Bladen , Hartvormige omge - stuk,

hoogene holronde Blikjes en Draadachtig ix.

dunne Aairen* tf^l^e'^

Dat de hier aangehaalde Kruiden allen tot Kicinbioc-

één Soort behooren zouden, is nietwaarfchyn-"'^*

lyk. De kleinte , immers , van die Ceylonfche

Munte, welke de Hoogleeraar J Bukman.
Nus afgebeeld heeft

, ftrydt teajen de grootte

van het Wilde Balfemkruid van R u m p h i u s

,

welks onaangenaame Reuk, wederom. met dien

by uitftek liefFelyken Geur, aan het Heefcerige

Ocymum van Madrasf door Plukenet toe-

gefchreeven , niet het allerminfte ftrookt.

5, De Steng '^zegtde Ridder) ,is één oftwee

„ Voeten hoog, rondachtig, paarfchachtig
,
ge-

„ armd. yl befprengd met Haairijcs, en kort

j, getakt, met lang . Eyronde , fcomp Zaagtan-

„ dige, zagte, langgefteelde Bladen. Het heeft

„ drie lange , fmalle , gefteelde end - Aairen ,

„ met gepaarde, gladde , Hartvormige, holle

Blikjes , digc omgeboogen. Drie Bloemen

„ ko-

Zeylanica Spicata pufilla &c. DUUM. Zry/. T, 70. f. 2.

BUBM. Fl. Ind, 129.

Dd 4
II. DBIIh IZ. Stvs,
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IV. „ komen uit ieder Blikje , byna ongefcccM,

^Tv!^ „ met gladde vyfdcelige Kelken , die de Bo-

Hoofd- „ venlip vlak, groot , Miervormig fpits hebben,
«T^''^* „ het Bloempje klein en paarfchachtig; welks

,5 Bovenlip vierdeeiig is, de Onderlip eokeld,

„ Het heeft vier Meeldraadjes, waar van twee

onder een byhangzeltje hebben. De Styl is

„ tweedeelig, langer dan de Bloempjes, die zo

„ klein zyn , dat mcnze naauwlyks met het

„ bloote Oog kan zien , beginnende te bloeijen

aan den top der Aairen."

Het regte Wilde Bafilicum of Ozimum agreï-

te van RüMPHiüs, in de Landtaal Sulasji

JJtm gënaamd , fchynt my dat gere te zyn,

waar van ik een Tak, byna anderhalf Voetlang,

uit Oostindie bekomen heb. Dezelve, naame-

lyk, is zeer Heefterig en Houtig, van onderen

rond, de Takjes van boven hoekig; de Bladen

aan de kanten wat gekerfd, gclyk in zyne Af-

beelding , een Vingerlid lang , om laag mooglyk

breedcr , en ongevaar vier of zes Bloempjes in

een Kransje hebbende , v/ier Kelken , het Zaad

aanrypcndc, ccn zonderlinge figuur bekomen.

X. (lO) Balfemkruid met vierdeelige Bloempjes ei%

^rr-
on^ebladerde Trosjcn aan de toppen knik-

tV?-. ^\ kende.

ï'ê- Lange orgcbladerde opitaande Oxel - Trosjes >

over
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over ééne zyde , met vyfbloemige Kransjes, IV.

vyfdeelige Kelken en witachtige Bloempjes
,
^^y^^i*'

onderfcheiden deeze Soort , een Oostindifch dooFD-

Kruid , dat overblyft, een gearmde Takkige'^''^"^*

Steng hebbende van twee Voeten hoogte, met y^^SUI!*'

gepaarde Eyronde , grof getande , geftrcepce

Bladen. De Bloempjes zyn vierdqelig en gely.

ken naar die der Munte , doch de MeelJnad-

jcs zyn neergeboogen.

dO Balfemkruid met Liniaal . Lancetvormi- xr.

ge Za2gtandige Bladen. MerjhX

Decze ,
op Ccylon groeijcndc , is een zeer w^ntach-

klein Plantje, naar de Munte gelykende in ge-

ftalte. De Bloemen hebben hier een vierdee-

lige Bovenlip , en een enkelde fmalle Onder,

lip , met vier neergeboogene Meeldraadjes. Het

groeit omtrent een Voet hoog.

C 12 ) Balfemkruid met Zeisfsnachtige Bloe' ^h. ^
mm, dis Tukkige Steeltjes hebben. f^^^-^*

Deeze Soort groeit , volgens R u m p h i u s
kruiJ^-;»»-

op alle Maleitfe Eilanden, wordende aldaar Mi-
jani geheten. Daar is een Witte van en een

Roo-

(11} Oiymum ¥61. LinMti - Lmceolatii ferratis. Fl ZeyL

ïi9. Mentha Zeyhnica anguftisGmo folio dentato. Raj.

Suppl. 2S4. BURW. FL. Ifid. p. 125.

(li) Ocymum Corollis filcatis, PeJIcellIs Ramids. Mant.

II. DE»L. IX STOK.
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IV. Roode, die niet alleen inde Kleur der Bloemen j

xv!** zodanig , verfchillen , maar ook in hec Loof,

Hoofd* dat de eerfte hoog groen , de andtre donker en

als Bloedkleurig heeft of donker bruin groen,

jj^ 'j^gj^ ^ bepaaling van

deezc Soort volkomen uitdrukt , en de Bladen

zodanig heeft , gelyk ook de Aairen, als in de

Afbeelding van dien Autheur, volgens wienhet

'er niet dan in de Hoven groeit.

De Kelk , merkt L i w n us aan , gel ykt

byzonder naar dien van 'c Helmkruid, en de

Bloem verfchilt grootelyks van die der andere

Soorten: want zy heeft de Bovenlip zeer klein

en opftaande, de Onderlip zeer groot en Zeis-

fenvormig , waar in dc Meeldraadjes en Styl

bewondcn zyn,

Dc Hooglceraar N. L.BuRMANNUsbrcngt
hier de Vergulde Majana der Ambonfe Eilan-

den t'huis , welke tot fieraad in de Hoven te

Batavia gehouden wordt , als fchoon bonte Bla-

den hebbende , in 't midden bruin rood met

Gcudgeele Randen , die kleverig zyn, ruiken-

de naar Terbenihyo. De Vrugtmaaking echter

van deeze , die naauwlyks Bloem geeft , was

niet zeer bekend.

XIII. (13) Balfemkruid mt leggende Takken en 0-

froftTa!^m. vaale gejlreepte Bladen.

li) Otymum Caulibus pïoftiatis ,



DlBYNAMIA*
Deeze Soort , ook Oostindifch , heeft een IV.

opgeregte Steng van een Span , die zeer wyd Afdeel;

gemikte leggende Takken uitgeeft, en Bladen Hoofo-

heeft, als gezegd is, een Duim lang. Lang-^'""^

werpige end -Trosfen , van Kransjes gemaakt,

beftaan uit zeer kleine blaauwe Bloempjes,

Dus vinden wy ver de meefte Soorten van

Balfemkruid uitOostindie afkomftig; terwylmen

op 't Zuid -eed van Afrika noch geene Soort,

in 't wilde groeijende , heeft gevonden; maar

in Arabie heeft de Heer F o r s k a o h l 'er ver-

fcheidene waargenomen , onder welken de Zo.'

Zar//en^/t reeds gemeld , welke ccnig verfchil hadt

in de Meeldraadjes , die met hunne kromte aan

de Bloem vast gegroeid waren , enz.

T R I c 11 O s T E M A. Vezelbloem.

Wegens de overmaatige langte en dunte der

Meeldraadjes heeft dit Gcflagt den naam, waar

by komt, dat de Bovenlip der Bloem Zeisfen-

achtig is. Van hetzelve zyn maar de twee of

drie volgende Amerikaanfche Soorten.

( I ) Vezelbloem ma zeer lange uitjieekende .ƒ. .

Meeldraadjes, madi£t«.

Van deeze , die in Virginie en Penfylvanie,G«Kaffcid-
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IV. ook in Maryland groeit, worde gemeld , dat zy

^'x5f
^' Bladen als de Mariolein heeft , die langwerpig

Hoofd- cn zagt zyn; de Bloemen Violet, uit de Oxcls
STUK.

^^j. jjiajen voortkomende
, op lange Steekjes

zittende , en van een aangcnaamen Harltigen

Reuk.

'11- (2) Vezelbloem met korte ingejlootene MeeU

«aXl draadjes.

Gearmd. Jq Noord - Amerika is de Groeiplaats vandce-

ze Plant , ,. die , fchoon 'er het hoofd • kenmerk

aan ontbreekt , nogthans door den Ridder hier

is t'hois gebragt. Dilleniüs beeldtze af,

onder den naam van Ftrginifcb Teucrium vitt

Orégo - Bladen cn zegt dat zy het Blaauwe

Helmkruid is met Mariolein - iliadcn , van Ba-

nis t e r. Zy groeide by hem omtrent een V oet

hoog en hadt Violette Bloemen , ecnigszins naar

die van het Gamander gelykende.

III. (3) Vezelbloem met Borfielige Bladen.

.

Boiikiig. j], yoeg tjeeze Soort by , op 't gezag van

wylen den Heer G r o n o v i u s , die met dec-

zc bcpaaling een Virginifchc Waterplant aan-

duidt, welke de Heer Clayton befchryfc

als laag zyndc, met Vezelige Wortelen , een on-

fa) Trichojttma Stam. brcvibus inclofis. Teocrinm Virg.

Oiifpmi folio. DILL. Elth. s8o. T. nj.f. jóy.Scutellaria coo-

ruIeaMajoranac folio Binifteri. PlüIC Aim. T. 441- f.

(3) TricbtJitmM Foliis Setaccil. GroK. Virg. 90.
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gebladerde Steng, faiallc Grasachcige Bladen , iv.

en geele tweebladige gellootene Bloemen , raar ^"^^^^

die van 't Duive- Kervel gelykende, doch zon- Hooró-:

der Spoor ; één op ieder Scengetje. Of het de

langre der Meeldraadjes dan iets anders 2

welk die zonderlinge Plant hier heeft doen

p^aatzcn, is my niet bekend.

ScüTELLARiA. Helmkruid.

In dit Geflagt heeft de Kelk een onverdccl-

den Mond , die na het blocijcn met een J)ck-

zcltjc is gcflootcn. Wegens de figuur, welke

hier door het Zaadhuisje maakt, hadden fom-

migcn het Kruid Casjida genoemd ; welken

Doam , by Toürnefort gebruikt, de Rid-

der alleenlyk om de gelykluidendheid met ver

rcheide anderen, gclyk Casfia, Cafia, Casfyta

heeft verworpen , en in plaats gefield dien van

Scutellaria , daar aan gemeenlyk in Kalabrie ge-

geven wordende , om dat het Dekzeltje dei

Zaadhuifjes de gedaante van een Kommetje heeft.

Ik heb het liever den naam van Helmkruid ^ ia

'c Nederduitfch , laaten behouden.

In hetzelve zyn vervat de Vyftien volgende

Soorten.
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IV. van onderen Wollig zyn , en rondachtig
Afdeel.

vierhoekige Aairen.

stükI^ Van deeze , die door Tournefort, in

Biootzaa. Armenic fby de Stad Teflis gevonden, en voorts
*'^''

uit Zaad in de Openbaare Kruidtuinen van Eu-

ropa is voortgeteeld, vindt men ook de Afbeel-

ding by Co M M E L T N. 'c Is ecH voortkruipend

Plantje met gryze Bladen, die diep ingefneeden

zyn, als het Loof van de gemeene Gamander-

lyn. De Bloemen zyn geel, ruim een Duim lang

cn hebben een gehelmde Bovenlip , met tv^ee

Vleugeltjes , de Onderlip Hartvormig ; de Zaad-

huisjes van de gezegde figuur, vier Zaadjes be-

lluitende, gelyk in de andere Kransjes -Krui-

den. Het blyfc over.

II. C2) Helmkruid met bym Hartvormige Zaag-

calfS- ^^^^S^ » rimpelige , donkere Bladen en een^

Hda. zydige Aairen , met Eyronde Blikjes.

Terwyl de Bloemen der voorgaande thans

door den Ridder , dat zonderling is , gezegd

GouAN Momp. 194. Scut. Folüs pinnatifidis. //. Cüjf. 316

,

R. Lugdk 310. CasGda Grient. Fol. Chamwiryos Fl. luteo.

Toorn ï. Cor. u. Ith. 3. T. p. 306. Comm. Rar. T. p.

(i) Scu'.ellaria Fol. futKrordttis , feccatis mgqCa icc. JUmu

ï9i. CaiGd4 Floie ex albo paUcsccnic. Col. Eep&r. I. p.

19*. Ytt.
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worden pnrfch te zyn , met een witte Lip, IV»

onderfcheidc dezelve zig nog minder van dee-

ze , ook een Levantfch Kruid , dat de Bloe- Hoofoii

men wit en grooter heeft, 't Verfchilt vireinig

van het Italiaanfche Helmkruid , flraks volgende.

Cs) Helmkruid met Hartvormige infneedig

Zaagiandige gekartelde Bladen , en gc-

fchubde rondachtig - vierhoekige Aairen*

(4) Helmkruid met Hartvormige , infneedig iv.

Zaagtandigejpitfe gladde Bladen, en ge^^^^J^^^

fchubde rondachtig vierhoekige Aairen.

Deeze beiden verfchilleo weinig, hoewel de

eene op de Switzerfche A!p?n , de andere in

Siberië en Tartaria groeit. De Bloemen dereer-

fte zyn Violet , die der laatfte uit den geelen

witachtig. Beiden zyn het zeer kleine kruipende

Plantjes, met kleine Blaadjes engrcote Bloemen.

(y) Helmkruid met effene Bladen die ruuw v.

gekield zyn enzydelingse gebladerde Bloem-

trosfen. zydWoe-

; Scuitliaria Fol. Cord. &c. H. Ups» 17;. Casfida X

fupina mai;no floie albido. TooRNS. InJI. igj.

) Scuteliaria Fol. lacvibus Cann* fcabris Sec. 1

:. raultiflorii. R. L»gdb. Jji,
1 Raccmis folio
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IV. In de Moerasfen van Kanada en Vjrginie

Afdeel, groeit dceze, welke kleine LancetvormigeBlaad'

Hoofd, jes hccft^ en bovendien heeft ieder Steeltje een

STUK. BorfleJtje wcderzyds, gelyk in de Zesde en Elf-

de Soort.

vr. (6) Helmkriid met Hartvormig Lcmcetswyze

Cailricu^'' gekartelde Bladen en Bloemen in de O-

tr3;uw.
bloemig. Helmkruid met effenrandige Bladen , de

Hejifi}ia. onderjten Piek- , de bovenjlen Fylvormig.

viH.'^* ( 8 ) Helmkruid met Üartvormig Ejronde ,

Kicïr*
effenrandige Bladen en Oxelbloemen»

Deeze twee laatften , waar van de cene aan

Zee -Oevers van Sweeden, de andere in Moe-
rasfen van Engeland gevonden is , hebben veel

gelykenis naar de eerfte van de drie, welke door

geheel Europa voorkomt , ja zelfs in vogtigo

Bosfchen van Rusland gemeen is. Byna altoos

heeft dezelve blaauwe Bloemen , doch aan de

Ne-

GBONT. riVf. 91. Scüt. Paludtis rCpcns Virginiana n

(6) ScutcUaria Fol. Gordato - Lanceolatis crenaris

Gort. Jtelg. 173. Fï. Suee. 499. Lapp. ijs». HALL.

636. Goi'AN MoKsp. 294. R. Lugdi. ïio. Lyfimachi

lulea Galericulata f. Gratiola coerulea. C. B. Fin.

lys. Galericulata. LOB. Je 344- Juilaicï hetbae altera

cies. DOD. Pempt, 93.

(7) Stutellaria Fol. integerrimis &c. CotU 112
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Neva, omtrent dertig Mylen boven Petersburg , ^
IV;

vindt rcenze met witte Bloemen , zo dc Heer ^xyf**^

DE Gorter aantekent. Hier te lande is zy , Hoofd-

in andere Provinciën , niet onbekend. In Swit-^"^''^'

zerland is zy niet zeldzaam, aan de Waterkan-/^erS*"

ten, en valt 'er ook met witte Bloemen. Ge-

mee nlyk wordt zy Gehelmde Wederik of Blaau-

we Godsgenade geheten. De naam van Glidkruid

kan haar , zo wel als het andere Joodenkruid

van DoDONÓus, dat het Ruige Yzerkruid is

van onzen Ridder , toebehooren.

„ Dit Kruid heeft Stengen, die zeer Takkig

5, zyn en broofch , een Elle hoog; vierkantig met

„ uitfteekende hoeken. De Bladen , aan het

., Steeltje uitgehold, verfmallen allengs naar

„ de Punt en zyn rondachtig gerand. De Bloe-

„ nxn, altoos twee by elkander, gedeeld ,heb-

ben de Bovenlip bleek blaauw , de Onderlip

witachtig, in 't midden gevlakt , endcMeel-

j, draadjes zyn onder de Knopjes gebaard. Hec

is een bitter Kiuid,naar Knoflook ftinkende,

„ en komt in kragten het Waterlook naby",

zegt de Heer Haller.

(^9) Helmkruid met ongefieelde Bladen ^ de on- jx.

^11) SI'IÏI'foi' tsmZ ovati, &c scur Fol ' bS?"^"

Pluk. Alm. jsS. T. 3'3. f. 4. Scut. Tcucrii fpUo Wart-

landica. Raj. SuppU 310.

Ec
II. DESt, IX. SruK.
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AVDEitL.

Hoofd-

derften flaauw Zaagtandig , de bovenjlen

effenrandig.

(i o) Helmkruid met Lancetvormige Bladen,

Seuteiiaria In Virginie en Kanada is de Groeiplaats van
Hjsfipif»- decze beide Soorten.

Hysfopbla
[Tclmkruid 7net byna Hartvormige Zaag'

Fe^l'\a
tandige Bladen en lange eenzydige /lairen,

itaiiaanich.
Je BosfcheD by Florence en Llvorno groeic

deeze , aan vrelke Columna den naam vaa

Casfida gegeven hadt. In *t Fraofch noemt men-

ze la Toque* Zy heeft de Steng wel een Ellc

hoog , met gepaarde Bladen , en Bloemen die

gehelmd zyn op de wyze der Doovc Nete-

len , doorgaans paarfch , zelden wit. Dee-

ze, die in Italië , als gezegd is, Seuteiiaria of

Scudellara genoemd werdt, heeft Columna
Casfida geheten naar eensKrygsmans Helm, om
dat de Vrugten rond en platachtig zyn , be-

fprcngd met een dikke Lymerige ruigte , die

ïuikt en de Handen befmct , terwyl zy groen

zyn , loopende van vooren fpits , daar zy gaa-

pen en waar tevens een Rand is of Zoom , die

opgeligt wordt
, gclyk in de Stormhoeden der

Ouden. (12;

f 10) ScuuUaria Fol. Lancwlatfs. Ment. 41*-

(ii> ScuulljTia Fo!. fubcoriatis fetratis &c. H. Clif. 3 17.

Upu 172. R. Lugdb, 311. GooAN Monip. 294. R- Lamium
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(li) Helmkruid met byna Eynnde gekartelde IV*'

gepelde Bladen , en byna naakte Bloem- ^^^v.^^*

tros/en. Hoofd?

De bittere Serratula van R u m p h i u s , op
J^JJ;^.^

Amboina groeijende, maakt decze Oostindifche irJidl

Soort, een kruipend Plantje, naar de Aardveil

geïykende , met rondachtige Bladen, en een end-

Trosje hebbende, met zeer korte Liniaale Blik-

jes , zeer korte Kelken zonder Mondpypje en

lange fmalle Eloempjes. Dit zegt Linn^eüs
die de Groeiplaats in China (lelt, doch Osseck

hadt aldaar niet meer dan tv/ce Plantjes daar

van op een Aardwal gevonden. Het wcrdt in

Indie Aardgal genoemd wegens de bitterheid,

en tegen de Koorts gebruikt.

( 13) Helmkruid met Hartvormig Eyrondege' fj^^^^
kartelde Bladen en eenzaame Oxelbkemen ^fi'-^^^^^^

'

'ii'ier beide Lippen driedeelig zyn. duch.

Dit , 't welk de Heer J a c q u i n op Rotfen

der Zeekust van de Havana , in de Spaanfche

Weftindiën, waarnam, was een klein half leg-

gend Kruidje , met eenzaame eenbloemige O-
xel"

aiia sinica Bctonics folio , Flor. albis. Pjlük.
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IV. xel -Steeltjes, en Bloemen van byna een Drnm
Afdeel,

jgj^g ^ blaauw, de beide Lippen in drieën, en

Hoofd- de Kelk in twee Lippen gedeeld hebbende. De
STUK. Bovenlip der Jjloem , nogthans , was Helmach-
^B&fftzfltf-jjg^ maar het Zaadhuisje fchynt zyn Ed. niet

tc hebben waargenomen.

XIX'. C14) Helmkruid met Hartvormig langwerpige

^luilfaa^- ë^fP^^fi^ Zaagtandige Bladen; de Aairen

hoo^^
ongebladerd.

Crftl'um Cl 5) Helmkruid daf ruig is 9 met Jlomp Hart'

Kftndiafch. vormige fiomp Zaagtandige Bladen^ ge^

fchubde Aairen en Borjtelige Blikjes,

' Deeze beiden heeft de beroemde Tourne-
FORT, op zyn Lcvartfchcn Reistogc , waar

genomen. De eene moet zeer hoog zyn, de

andere is Heefterig van Gewas, naar het Kat*

tekruid gelykende en geheel ruig. De Kelken

zyn als die van dit Geflagt, de Bloempjes by-

na als die van Teucrium , zynde zeer klein en

van buiten ruig , het Bovenlipje zig als uitge-

rand vertoonende , zegt de Heer L i n n ^. u s

en vraagt of het dan een waare Soort zy van 't

Helmkruid of van het Teucrium ?

?apoKicum. De Heer N, L.Bürmannüs heeft gewag

ScuteVaria FoF. CorJ.ito - oWongIs,

loUAN Monsp. 2f4, Caslida Crct, Fri



gemaakt van een zogenaamd Japanfch Kruid , ..IV;

van Java ontvangen , 's welk door zyn Ed , by ^''JJ^^
Eader onderzoek

, geoordeeld wcrdt tot hetTeu- Hoofd--

crium tc behooren (*). Het door hem aange-*"^"""^"

haalde van Plukenet, onderden naam van/pï^S.**

ecne naar de Wilde Salie gelykende Chineejclie

Plant, kan, vojgens de befchryving,naauwlyks

iets anders zyn : want daar van wordt gezegd

,

dat de Meeldraadjes de plaats van een Bovenlip

in de Bloem befiaan , zynde de Onderlip in

vyf declen gefchciden , het middelde grootst en

als een Lepel uitgehold, en dot 'cr, in de vyf-

deeligc Kelk, vier rondachtigc langwerpige

Zaadjes aanrypen: zynde de Steng vierkant. Het

Javaanfche hadt , by zyn Ed, , een leggende

Steng en gladde Bladen. Hy voegt 'er by, „dat

„ de twee bovenftc Knietjes uit de Oxelen met

5, Kransjes digt aan elkander gcaaird waren.":

't welk ik niet vcrrtaa. De Bloempjes waren

blaauw en uitcrmaate klein :by Pluken et

uit den witten paarfchachtig en het Kruid was

met een digte Bloem -Aair voorzien.

Prunella. Btuinelle.

In dit Gefiagt, dat de Bloem ook Gehelmd,
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IV. en van onderen in drieën gedeeld heeft, zya

'*'^5v!^'
de Meeldraadjes van boven gegaffeld, en heb-

Hoofd- ben aan de ééne Punt het Knopje. De Stempel
STUK.

is niet enkeld , gelyk in het Helmkruid , maar
^^^fcc/rfiö-

t^eetieeijg ^ gdyk in meest alle de andere Ge-

flagten.

Het bevat de vier volgende Europifche Soorten.

Trul'eiia
Bruinellc met alle Bladen langwerpig Ey-

JJgaris. rondj Zaagtandig en gejieeld.

Dit Eruid in de Velden van Europa alom>

gelyk ook by ons in de Weidlanden , overvloe-

dig voorkomende , voert den Neder- en Hoog-

duitfchcn raam van Bruinellc of Brunella , m:it

den Latyrfchcn Brimdla , door Toürne-
FORT en bevoorcDS ook door den Ridder ge-

bruikt, dcch thacs veranderd in den by de Ge*

neeskundigen meer gebruikelyken naam van Pru-

nella. De Engelfchen noemen *t Selfheal , de

Franfchen Herhe au Charpentkr of ook Bru-

mik, welke laatfte bcnaaming daar van afkorn-

llig zou zyn , dat het een goed Middel is in

Gorgeldranken , tegen zekere kwaade Keelziek-

te de Bruine genaamd. De anderen zien op de

Wondheelende kragt , daar aan toegefcbreeven.

Ds

(i) PruKtlla Fol. omnibns ov3to - oWongfs &c. SyJi.Nat.

XII. Gen. 7H. p- 4C4. ^^S- XIII. p. 4J». PruncUa Braöds

Coidatis. Mat. Mtd. 809. Gort. Beig. 173- KB&M. Ju/Ir,

i«o. BtuncUa. DoD. Pempt. ns. Symph. rctrsum. Lo>
Is. 4?+.
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De zagtlyk famentrekkcnde hoedaniglieid , die IV.

'er plaats in heeft, maakc het, zo uit- als in-'^'^^^u'

wendig, toe dergelyke oogmerken bekwaam en fïooFO-

hec is ook, op fommige plaatfcn, daar toe by^^"^*

't Landvolk in gebruik. Zy dient de genen , diefpfr^^^
in de Kwikzilver -Mynen van de Krain, door

Kwyling, bsfe Tanden gekreegen hebben, om
dezelvefl weder vast te raaaken : zo Doktor Sco-

POLI ODs melde.

Die bekende Kruid , dat op drooge opene

Velden dikwils maar een Duim hoog en leggen-

de gevonden wordt , heeft in vette Weiden en

Bosfchen opftaandc Stengen van een Voet hoog-

te cn Eyronde Bladen , meest efFenrandig. De
Eloemen komen op 'c end in dikke, korte, ge-

drongene Aairen voort, en zyn gemeentyk uit

den paarfchen blaauw of Violet , doch men vindt

het ook mee paarfche cn met witte Bloemen.

Buitendien zyn 'er Verfcheidenheuen van, het

Loof betreffende , dat ruiger of gladder is cn

fomtyds voorkomt met gekartelde Bladen. Thans

is eeu nieuwe Soort van de volgende gemaakt.

(a) Bruinclle mm een groote blaauwe Bloem. u.
PrunelU

Deeze hadt L i n n .r: u s in Gothland geven- s^rand'fi^"

den Zy komc ook in Ooftenryk en elders voor, Groot-

(2) PTur.elU ccerulea majno Flore. C. B. Pin. sór. /r.

ir. p. 42- PANN. P- 607. WEINM.Tab,i6g c. halu
lld-j. p. 637.

Ee4
n, DEEt. IX. 5TOI«
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IV. volgens C L u s I r s , wiens Afbeelding de Heer

^'J^f^' H ALLER aanhaalt, doch zulks komt niec

HociFD overeen met zyne bepaaling. Want de voor-

gaande heeft , volgens zyn Ed. , de Aair klei-

^j9«j2<j-.^^^ en deeze grooter dan de Bladen: waarvan

het tegendeel blykt uit dcezc Afbeelding. Die

van W E I N M A N N , door hem aangehaald ,

ftrooken ook in dien opzigte niet. Ondertusfchen

zegt hy, dat de Aair veel grooter is dan cenig

Blad dier Plant: de Bloemen een Duim lang en

daar boven , doorgaans hoog blaauw , doch ook

Vleefchkleurig , wit , bont , gekleurd. Clü-
siDS merkt wel aan, dat de Bloeroen groot en

de Aairen dik zyn, doch fprcckt niet van der-

zeiver langte. Ik heb een l^ak van ruim een

Voet lang, met Eyronde Bladen, die een Aair

heeft van twee Duimen langte en drie vierde

Duims dikte; doch de Bloemen zyn niet groot.

Misfchien zal men het , wat ook de Heer Hal-

LER dien aangaande zegt , nog als eene Ver-

Icheidenheid kunnen aanmerken

iii.^ C3} Bruinelle met langwerpig Eyronde gejteel-
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de Bladen
,

mig en getand*

„ ^ Hoofd
Hier is , wederom , by D o d o n u s en Lo- ,tltk.

BEL de zelfde Houtfnee-Plaac gebruikt als by Gymno

Clüsius , welke deeze Soort zeer wel voor--'^'"*'*'

fielt. Men vindtze ook by W e i n m a n , doch

in lang zo goed niet , met roode cn met wirte

Bloemen , maar zy komen in deeze ook bruin-

achtig en uit den paarfchen voor. Zy heeft legr

gendc Stengctjes, van weinig hoogte, en de

bovenfte Bladen zyn als gevind. Zeldzaamer

komt zy alom in de Weiden voor, doch grooit

in 't Bentveld buiten Haarlem. IlALLERmaakt
'er twee Soorten van , waar van de eene de

Bloemen groot , de andere klein hecfc I Ora-
flreeks Parys heeft Vaillant een dergeJy-

kc gevonden met blaauwe Bloemen.

(4) Bruinelle met Lancetvormig Liniaale , iv.

kantliaairige , hyna ongejieelde Bladen.

Deeze Smalbladige , by Montpellier, in Lan- J'^^»'"

guedok, als ook in Provence, wild groeijende,
'^**

heeft de Steogetjes maar omtrent een Span hoog,

met digte Knietjes en Bladen, op de kanten be-

. Brunella Vcrbenulx

II, DEIL, IX, STUK.
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IV. zet met ftyve Haaiitjcs. Oe Bladen zyn gepaard

^^Jy^^*
of tegenover elkander, gelyk in alle de anderen

,

Hoofd- de Bloemen viermaal zo groot als in de Gemee-
STUK. zegt de Ridder.
^£;«>tó<M-

Qj,^|j,r den bynaam van Indifche Bruinelleltclt

de Heer N. L. B ü r m a n n u s eene Soort (*)

,

met de Bladen langwerpig van boven gekarteld ^

Hoofdige yiairen en kanthaairige Blikjes , betrek-

kende daar toe de Javaanfche Bruinelle vanKLEiN*

iioF , en aanmerkende , dat de Bladen eeniger-

maate Haakig zyn als die van het Knoopbloemig

Yzerhard gefteeld Ct> Zyn Ed. hadt ook een

andere nic Java ontvangen , die naauwlyks van

de Gemeene vcrfchilde, dan dat zy kleiner wa-

re, In Virginic groeit de Gemeene Bruinelle,

en eene die grootcr is , met groote I)Iaauwe Bloe-

men. Ik heb uit Japan een Takje, dat volgens

den Heer Thunberg de Gemeene zou zyn

,

maar 't Gewas komt my zwaarer voor ; de Bla-

den zyn Lancetvormig ongcfteeld by de Bioem-

Aair, die de Blikjes byna rond en op de kant

gehaaird, met een zonderling Zeisfenvormig uit-

fleekzel heeft: de Kelken met lange fpitfe pun-

pileeken, dan moeften zy cenc V

Ook begtyp ik niet , waar in de A;

ten, die ook Hootditc Aiiicn het)!
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ten en de Stempel is tweedeelig met omgekrom- IV*

de Enden , niet uitgcrand , gelyk men elders jj^^"^'

leest De Meeldraadjes vind ik wel aan 't'iooF».

end gegaffeld en aan de èéne punt de Meel-""'^*

knopjes draagende , doch de Meclknopjes zyny;,:,^,^^*''

dubbeld ; Eyrond , twee endelings aan malkan-

der gevoegd met een middelftukje en daar mede
op het ééne puntje geplaatst : zo dat 'er wee-

zentlyk agt zyn. Of dit ook in de Europifche

plaats hebbe, vind ik niet aangetekend,

C L E O N I A.

De vierdcelige Stempel onderrcheidt dit Ge-
flagt van het voorgaande. De Geflagtnaam is

by de Ouden bekend en voor Helenium of iets

anders gebruikt geweest.

Dc ccnigfte Soort , daarin vervat (i), groei- i.

jrnde in Portugal en Spanje , gelykt veel naar^^^^^'Jf^^

dc Bruinclle cn is door foramigen daar toe be-

trokken geweest. Zy heefc een gearmde Sceng,'

ongevaar een Voet hoog, opftaande, vierhoe-

kig, met gepaarde Takken. De Bladen zynLan-

cctvormig, niet Homp, glad, uicgehoektZaag-

geefchc.

II. Df.El.1 IX. STUK,
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IV» tandig. Aan 't end der Takken komen langwer-

'^'xv.^^' P'g*^ Aairen voort, met Lancetvormige Blikjes,

Hoofd, die aan *t begin Vinswyze getand, verder kant-

«TuK. haairig zyn , loopendc in een flappen Boriteluit.

/^^^f"^""' Ieder Blikje bevat een Bloempje, dat driemaal

langer is dan de Kelk, Pypachtig , met de Bo-

venlip klein en in tweeën , de Onderlip in drieën

gedeeld, van Kleur paarfchachtig blaauw , met

een witte Vlak in de onderfte Lip. De viar

Meeldraadjes , twee zeer kort , hebben bene-

den de punt een zyd takje , dat Meclknopjes

draagt, welke eenigermaate naar de genen, die

ik in de Japanfche waargenomen en zo even be-

fchreeven heb, fchynen te gelykcn* Immers de

Heer L o e f l i n c befchryft dezelven , als bo»

ven cn onder een byzonder Knopje maakende,

met een Knietje tusfchcn beiden >dat geen Stuif-

meel hadt; doch in myn Voorwerp zyn zy vol-

komen afgezonderd cn geelachtig , terwyl het

middelflukjc rcgt is cn van Kleur als de Meel-

draadjes, naamelyk roodachtig bruin. liet moet
een welriekende Plant zyn , volgens de Au-
thcuren.

Het Prajium dat vier Besfen draagt , reeds

onder de Heefters befchreeven zyndc , komen
wy thans tot het Geflagt van

P H R Y M A,

Dat door een enkel Zaad zig van alle de an-

deren van dcezen Rang onderfcheidt.

Hier
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Hier van is de eenigfte Soort ("i) een Ame- IV.

rikaanfche Plant, die Tzerhard met een zeer een-^Tv!^'

voudige Aair genoemd is geweest door den Heer Hoofde

Gronovitjs. Zy heeft breede getande Bia-*^"^'

den , die gefpitst zyn , twee over elkander en Phry^A

paarfchachtige Bloemen , met de Bovenlip twee- , ^b^a''^'^'

de Onderlip driedeelig , in een lange Aair ge- smaN

fchikt, en een dun Pypswys* Kelkje hebbende,

dat Eederwaards knikt , aan den Mond ruig zyn-

de en èón Zaadje, als een Tarwegraan, bevat-

tende. De Kelkjes zyn tegen de Takken aange-

drukt. Het groeit in Virgiiiie op belommerde

plaatfen.

Ik gaa thans over tot den Rang der S c h u i L-

ZAADIGEN, onder de ïweemagtige Planten ,

toe welke de meeften behooren van de genen,

die ToüRNEFORt in zyne Klasfe, van Krui-

den met een Eenbladige onregelmaatige , fomtyds

Smoel' of Grynsachtige Bloem , geplaatst heeft.

Zy verfchillen van de Blootzaadigen , die ik thans

befchreeven heb , daar in , dat hier de Zaaden

in het Zaadhuisje zyn bcflooten. Sommigen heb-

ben een twee, drie of vier, anderen en welde

meeften eenen vyfdeehgen Kelk. Het Zaadhuis-
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IV. je is, in omtrent de helft der Geflagten, die 'er

^^j^y over de zestig zyn , tweehokkig. Maar éC'Q

Hoofd- Geflagt is 'er onder , dat de Bloem niet één-
sTüK. bijtiirr heeft. Het eerfte voert den naam van
SchuUzaa

B A R T S I A.

Dit Geflagt werdt door den Ridder benoemd

ter eerc van een Pruisfifchen Doktor B a a t s c h,

die als Geneesheer van de Sociëteit naar Suri-

name vertrokken was , om de Studie der Na-

tuurlyke Hiftorie voort te zetten.

Hetzelve heeft een tweekwabbigen , aitgeran-

den , gekleurden Kelk; de Bloem minder dan

de Kelk gekleurd , met de Bovenlip langst: het

Zaadhuisje tweehokkig. Vier Soorten, meest

Europifchc, koincn 'er in voor, als volgt.

(i) Bartfia met overhoekfe LiniaaU Bladen ,

Bar'tfta die wederzyds tweetandig zyn,

^Hüogroo-
^.^ g^j^ ^ Virginie en Nieuw Jork groei-

jende, zou men voor eeu Soort van Schurftkruid

aanzien. Het heeft Stengen van een Voet hoog,

met Bladen die als *c Hertshoorn verdeeld zyn

en een Bloemhoofdje dat zig rood vertoont,

doordien dc Kelken hoogroode randen hebben

,

zyn-

Syji. Nat. XII. Gen. 739. p. 404. f^ez. XIII.

Ciiff: W. GRON. Plrg. p2. KALM. h, lil. p.

*i Ciiftgt Galli sfF. Virginiana. PLUK. Abn- «8 3-
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zynde voor 't overige grncn , maar ieder omvat IV;

met eeo driedeelig Blikje, dat op 'c laatfte ook ^^^^
rood wordr. De Bloem is Vliezig en bleek , Hoofi>-

hcbbcndc de Bovenlip gewelfd, de Onderlip

driedeelig en naauwlyks zigtbaar kort. Het/p^r^ST

Zaadhuisje is rond, ftomp, tweehokkig, twee-

kleppig , fpringende in twee deelen open, en

dan zeer fyne glanzige Zaadjes uitwerpende,

(^) Bartfia met overhoekfe Lancetvormige ef- ^ij*

fenrandige Bladen, die by de Bloemen Ey-paiUa.'

rond en getand.
Bi<.cke.

,

Door G M ELI N is deeze, die naar de voor-

gaande veel gelykt, in Siberië waargenomen.

(2) Bartfia met de bovenjle Bladen overJioeks , nr.

Zaagtandig , de Bloemen afjiandig , %j?-LymMTge.

delings.

Niet alleen in Italië, maar ook inProvcncc,

ja zelfs in Normandie en Betagne, als ook in

Engeland, groeit deeze Soort , op vogtige plaat-

fcn aan Beekjes. Men vindtze Geel breedbla-

dig Oogentroost der Moeras fen getyteld door

Ray, die ze in Corowall en elders in Enge-

land hadt gevonden. De Steng wordt een Voet

hoog,

(z) Bartjia Fol. aircrnis Lanceol. integeriimis 8cc. Baits.

Fol. alt. bidentatiï, Am. .4cad. II. p. jjó.

(3) Bartaa Fol. fuper. alternis leiratis &c Huns. Ar.gi,

14». T. 17. f. f. Aleftorolcphoi inlica lutCQ - pallida. B&bb.

Rar. 209. T. 66u

II, D£KL« IX, STUS»
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IV. hoog , zynde ruig en Lymerig , met getande

^''J^^f^*
rimpelige Bhden, vry groote Bloemen en Jang-

HooFD» werpige Zaadhiuisjes.

STUK.

IV. (43 Bartfia met gepaarde] Hartvormige fiomp

JZt" Zaagtandige Bladen.

Alpifchc.

Op de hooge Gebergten der Zuidelyke dee-

len van Europa niet alleen , maar zelfs der

Noordelykcn , tot in Lapland , groeit deeze

Soort, die tot verfcheide Geflagten is betrok-

ken geweest. H ALLER hadtze, naar een ou-

den Kruidkenner , Staehelinia gety teld. Zy heeft

een Stengetje van naauwlyks een Span hoog ^

met korte , ongedeelde , Eyronde
, getande

Blaadjes cn een ruig gebladerd Hoofdje van vry

groote paarfche Bloemen.

De geftalte der Bloemen billykt de benaaming

van dit Geflagt , *t welke den Kelk vierdcelig

en Buikig heeft, met een tweehokkig, ftomp,

famengedrukt Zaadhuisje.

Zeven Soorten , waar onder verfcheide uit-

heemfche , komen in 't zelve voor, als volgt.

CO
U) Bnrtf^a Fol. oppofitis Cord, ^obtiifc ferratis. U. CHff.

32J. R. Lu^dh. 298. GER. Prov. zsj. FL Suec. jij. F:,



D I D * N A M I A.

gevonden , en wegens de Bloem , die als een i.

Olyphants - Snuit heeft , tot zyn Geflagt van otvSlT
Elephas betrokken , heeft Stengetjes en Bladen i-evantfch,

als het Haanekam - Kruid , flraks volgende. De
Bloem heeft een breede Onderlip : de Bovenlip

maakt twee geoorde Vleugels , die de Meeldraad-

jes bevatten en een lange Snuit , welke zig om-
kromt eu verbreedt , geevende de Stempel uit

van den Styl, die in de Snuit bcflooten is, te-

genover de Meclknopjes. De gehcele Bloem is

geel SafFraankleurig , maar het onder fte der

breede Lip witachtig. De Kelk , daar het hier

meest op aankomt , is vierdcelig , en heeft de

cene Slip, agter de Snuit der Bloem, Eyrond;

de zydelingfen omgeboogen ; de vierde rcgt en

ftomp. Dit Kruid kwam hem in Armenië , aan

de Grenzen van Perfie , voor.

(q.) Neusbloem 7P.et de Bovenlip Elsvormig en ii.

rpcrt Elephat,

Lugdi. 29t. Eteph3s Cai

lU. T. |88. £uphtafia

iJ. DkxL. IX. STVK,
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IV. In Ttalie groeit , op lommerlyke plaatfen in
'Afdeel.

Bg^g- Valeijen, dit Kruid, waar aan Colum-
Hoofd- n a , om gezegde redenen , den naam van Ele-

P^^^ 9 Olyphant , gegeven badc Hst
Scbutizaa-

^^^^^ vierkante Sappige Steng , met gepaar-

de Bladen , als die van Munte of Water- Look,

en Bloemen die geel en ten deele Goudgeel zyn

met paarfche Vlakjes, den Smoelen Snuit van

een Olyphant eenigermaate vertooncnde. Het

Zaadhuisje is vierkantig , niet volkomen plat

,

tweehokkig, met Zaaden als Geerstkorreltjes,

Afchgraauw en gerimpeld.

fiinekam- Zeer algemeen groeit dit Kruid in de Velden

en Koorn- Akkers van Europa. Het voert by

ons den naam van Geek Ratelen , om dat het

Zaad in de drooge Zaadhuisjes rammelt, en van

Haanekammen ,
wegens de groote Eyrondc Zaag-

tandige Blikjes , die het by de Bloemen heeft.

Ikt Landvolk noemt het, op fommige plaatfen.

> Rhinanthus Coroü. La!)io fuperiore corapxesfo breviore.

Gort. Btlg. i-'4. kram. Jujir. isi. Fl. Suec. J03. Fl.

Lmftp, 248. GouAN Mensp. igó- &c. a. Pedkularis Pratenfij
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Horde : dc FranR'hcn Xrête de Cvq , dat is Haa- IV;

iiekam ; de Engclfchcn Rathl of Coxcombre, De
hoogte is Ibmtyds anderhalven Voet, het heefc Hoorn-

de Eladen LiincctvonTMg fpics en fcherp Zaag-

tEndig, glad, de Bloemen geel. Het vcifchiltin^^;f^f^;

i'e breedte der Bladen en hoogte naar de Groei-

plaats , komende op dc Gebergten wel een Elle

hoog voor. Ook heeft men een Wyfje, dat

kleiner was , van het Gemeene als ^Mannetje

onderlcheiden. Mtn acht het een fchadclyk

Onkruid en het is ijergcas toe dicnQig , maa-

kcnde het Zaad , onder Tarw gemcng l, lom-

tyds het Brood blaauw, doch niet nadccIigC*).

(4) Ncusbloem met ruig - Wollige Kelken en iv.

gepaarde ftomp Zaagtandige Bladen ; de ^J^J^^^*
Steng Txer eenvoudig, Lcvantfch,-.

Aan de Kusten van de Middjcllandfche Zee,
tot in het Beloofde Land , vindt men hier ca

dsar dit Kruid , dat Columna jlptilifche Trixago ,

met een enkelde Steng , getytclJ heeft. Het heefc ,

naamelyk , Bladen byna als het Gamanderlein

,

we]k

() ^.7. Uritij1.iv. iri3. fee. HALLERUM.

disfeOo. C. B. Pin. lU.

Ff a

II, DEEU IZ, STVK,
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IV. welk Plinius Tnsfa%o zou genoemd heb-

^'ïSf^-^ben. De Steng is ongcvaar eer Voet hoog.

Hoofd- maakende een lange Aair , met Bloemen , die

sxuK.
gpj^ Snuitige Bovenlip hebben

,
paarfch van Kleur.

Sfjw/s^a-j-jjj^j.
yoiggj, xondc fpitfe Huisjes, een geel

Zaad , zo fyn als Zand , bevattende.

Rhin*Kthus

Kaapfch,

(5) Neushloem met Wollige Kelken ,
Eymide

Taptnft'u' Blikjes en Lancetvormige getande Bladen.

Deeze Kaapfe, voor heen 5ttc/mera genaamd,

gelykt naar de voorgaande zeer , doch worde

door 't droegen geheel zwart. De Bladen zyn

Lancetvormig en hebben wederzyds maar vier

of drie Tanden. De Aair is langwerpig, met

Wollige Eyronde, een weinig gefpitfte Blikjes.

Zy bellaat uit Wollige , vierdeelige , ftompc

Kelken, gelyk in het Haanekam- Kruid, zegt

de Ridder.

(6) Neusbloem met byna Lancetvormige Haai-

i. rige geheel effenrandige Bladen.

LiNN^us hadt de bepaaling dus gemaakt,

om dat in de Plant , door hem onderzogt , de

JBla-

(5^ Rhinanthus Cal. tomentofis Sec. Buchnera Africana,

Pol. dentatis oppoGtis. Sp, PlanU 879. Am. Acad. Vï.^fn

lio. PLOK. Alm, 283 *'t. Jio. f. 2.

(6) Rbinanthut Foh lublanceolati» , Pilofij, integertimis.

Fl. Zeyl Hg. Hysf.pus Zcyi. tenellu» Pratenfii. BuaM. Zeyt.

BoRM. Fl. Ind. UI. T. 3p. f. I $. Veronicï affinfJ

Indica tenuifolia &c. Pluk. ^hs. 384. T.ü*. s.
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Bladen alleenlyk gehaaird , doch geheel efFcn- iv.

randig waren. Zy zyn, ondei tusfchcn , wcldui- '^''Je*'-

deiyk getand of ingekerfd , in de x^fbedding FToofd-

van den jongen en in de bcfchryving wordt door ^'""^^

den ouden lieer Burman gezegd, dat zy ge-y^,f^S^'

karteld waren, en wel ic beiden; wantikwcec
niet welke Ceylonlchemetde aar haah'ng bedoeld

worde ; of die we lke enkel fFila, of die wel-

ke JVelakola heet, hebbende den Reuken Smaak
van Thym Hoe 't zy, de afgebeelde heeft

een lange Bloem -Aair: des die van P luxe-
net , met zeer dunne Bladen en byna Kroon-

tjes - Bloemen , hier weinig Itrookc.

(7) Ncusbloem met een gaapende Keel; de vu.

Bladen uithoekig getand.
^llénuiV.

Virginie is de Groeiplaats van deezc laatftc

Soort, welke, door den Heer Clayton ,

Geel Fingerlioedkruid met ingefneeden Bladen

was getyteld. Hy merkt aan, dat hetzelve de

Knopjes der Meeldraadjes ruig en twecdce-

lig heeft.

E ü-

() In Flora Indlca is aangehaald Hysfopus paluftris re-

pmi tenellus Odore Thymi. BuRm. ZtyL 123 : doch djar

bedding voorgemeld overeen te komen al» Fel. crtnatis met

de bepaaiing.

(7) Rtinantèus CoroIlU Fauce patentibus , Fol, fmuato-

deautis. GaoN. f^irg.

Ff 3
11. DXEL IX, Stuk.
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IV. E D p H R A s I A. OoKcntroost.
Afdeel.

^

Hooïi)- De Kelk is vierdcelig en Rolrond in dit Ge-
STÜK. flagt , *t welk een Gelipte of Smoelachtige Bloem
5<rAa«v«/j«- heeft , met de ondcrlie Meeldraadjes aan deeene

Kwab van onderen gedoomd en een tweehok-

kig langwerpig Eyrond Zaadhuisje.

Hier komen zeven Europifchc Soorten in voor,

naanielyk

I. (O Oogentroost met Tandswys" gepalmde Bl^'

fa^feiik^
(fen en byna Hoofdjes - Bkemen,

^'g' In Italië en dc Zuidelyke dcelcn van Vrank-

ryk .groeit deeze , die een Stengctje niet hoo-

gcr dan een half Voet heeft , cnkcKl of getakt ,

met cenige weinige dikke, rui-e, byna ronde

üladcn j omringd , welke door diepe Infnydin-

gcn als Handpalraswysf* verdeeld zyn. De Bloe-

men komen, Aairswyze, met haar tweecn uit

zekere Blaasjes voort: zy zyn paarfdi van Kleur,

en daar op volgt , in de gedagte ijlaasjes , een

langwerpig lioekig Zaad.

De Heuvels bekleedt dit Kruidje, in Italië,

by Rome 3 als ook by 't Eskuiiaal, in Spanje,

als

{i) Eaphra/.a FoJ. (Jent.-tto
-
pr/i:nafis , Flor. Aibcapltam.

GOUAN Monsp. Z96. Euphr^jfi.i purpurcT minor. C. B. Predr,

iii. Magn. Jihnsp. T. p. 9$. Euphra:ia Pratenfis latifolia

Italica. C. B. Pin. cij4. Euphrafia 3 latifolia Prarenfis. COL.



DIDYNAMIA.
als een Tapyt , zegt 13 a u h i n us. Ilct is bit- -iv,

ter en werdtvan dc Apotbeckcrs voor dcTwee- ^^-^^^^^

de Euphrafia van Matthiolus gebruikt, Boofb-

zo Column A meldt. *^"'^»

(2^ Oogentroost met Eyronde gejlrespte fpits ^ n.
^

getande Bladen. officinaii*.

Dit Kruid groeit overal wild in ons Werelds-

deel, wordende in 't Franfch Eufraife y in*tEn-

gelfch Eyehrigt,, in 't Hoogduitfch Augentrost

geheten. VVy noemen *t Oogentroost , en die

benaaming heeft het wegens ecne orzekere of

Biet genoeg beproefde nuttigheid tegen Oog-

kwaaien. Sommigen pryzen het gedclli lieerde

Water , anderen bet Sap , anderen het Aftrek-

zei der Bloemen , daar tegen aan. Het Kiuid is

bitter en kan dus als een Maagmiddel of ook te-

gen de Geclzugt dienen , zo Boer ha ave
verhaalde. Of het hier van den Grickfchen

naam , die verheuging des Harten betekenen zou

,

bekomen hebhe , is niet zeker.

Takkige of ook enkclde Stengctjes , van een

Span of wat hooger , met ongefleelde, ovaal-

achtige gelpitfte Bladen, die fcherp getand zyn

,

en van onderen geribd: Bloempjes in de Oxc-

lea

(:) Euphrr.r,a Fol. ovatis lineiti» arguie dentatis. Mat.

MtL 3i;. Gokt. Belg. 17+. Fl. Suec yi<. F/, Lapp. 2^7.

Kram. ^»/?. isi- Gouan Momp. 297. hall. Helv. 6iï.

R. LugS. 299. Eui'hrafia Officinarum. C. B. Pin. 233. Eu-

phrafia. Cam. Epit. 767. Dod. Pewpt. J4. LOB, U, <f<?<».

Ff 4
II, DEIL: ir. JTUK.
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IV. len hebbende , die als Aairen maaken , met Je
'Afdeel,

bovenlip opftaarde, de Onderlip in drieën ver-

Hoofd* deeld, wit met paarfcheen geele Stippen j waar
^"^^^^ op een langwerpige Vrugt volgt , die in twee
5«j««/zafl-

ijQi^jgs yggjg kleine witte Zaadjes bevat. Zo
wordt dit Kruidje befclircevenj dat ook voor-

komt met witte en met Bloemen die paarfchach-

tig blaauw zyn , of ten deele wit , ten deele

paarfch.

Cs) OoGjentrooft met Liniaale 'driepuntige

Bladen,

(4) Oogentroeft met Liniaal: Bladen , iiê

allen Zaagtandig zyn.

(5) Oo:;er.troo5t met Linïaale Zaagiandige Bla-

den 5 de bovenjlen effenrandig.

Van dceze drie groeit de ecrfte in Italië, zo

wel als de laatfte , die ook in de Zuidelykc dee-

len

(ï) Euphrafia Fo'. Ltaearibus iricuspidatis. Pluk. Alm.

i+a. T. 177. f. I. ZANONi Hifi. 110. T. 76.

Belg. I7Ï. Fl. 517. GoüAN Msmp. 197. R. Luiib.r^^.

TiOXi. Pempt. zs- fi*
Euphrafia fy!v. majüt purputea latifolia.

COL. Ecpf,r. I. T. p. ïOr. T. i. Pedkiilaris ferotina purp.

Plote TouRNï. iKfi. 172.

(5) Euphrafia Fol. Lincarihus fcrracis &c. IF.TS. Hal.s^i.

EuphiaGa Piatenfis lutea. C n. Pin. 134. Euphrafia lutea

T. 103, Fediculaiis ferotina lutea. Toubnï. Infi. ijz.
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ie van Vrarkryk en elders voorkomt ; maar

de middelfte is overal, zo wel als in onze Ne- ^*

derlanden, vry gemeen. Men vindtzeovervloe- ''xyf*'*

digop vogtige Zandgronden, aan dc Wegen en Soofd-

kanten der Koornlanden , by Haarlem , Alkmaar

,

Utrecht, Zwoll, in Gelderland , enz. Hier van

maakte D i l l e n i u s zyn Geflagt van Odonti-

tesy in navolging van Rivinüs, die ook het

Geele Oogentroosc daar toe betrokken hadt

:

niec wegens de Getandheid der Bladen, maar

om dat fomraigen dit Kruid oordeelen het Odon.

tites van Pl i n i us , dus wegens de Genee-

zing van de Tandpyn genaamd, te zyn. Het

heeft paarfche Bloemen, welke, zo wel als die

van het Geele, meer naar de Bloemen van het

Luiskruid gelykeo , wegens de Bovenlip : des

ook TouRNEFOttT deczc beide Soorten tot

dat Geflagt betrokken hadt.

(6) üogentroost met Liniaale Bladen , die aU vr.

len effenrandig zyn, en gladde Kelken. f
Vlafch-

(7) Oogentroost met Liniaale Bladen en L^^.Widig.

mrig-jUkelige Kelken.

;iR. Pr,v. Z8 5. P^dicularis annua 1,

orrum redolens Tourncforiii. Garid,

Ff 5
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IV. Deeze beiden , in Italië , Switzerlaod cd j

Afdeel
Zujjelyke deden van Vrankryk, voorkomende.

Hoofd- verrchillen weinig , dan in de fmalheid der Bla-

den, van het Geele Oogentroost. „ Tour-
SckuiUaa-^^ NEFORT gaf dc laatfte den Reuk van Ap-

pelen ; wat my belangt , (zegtG a r i d e l l)

3, ik vind dat zy byna den Reuk van Meloenen

„ hcefc." Hy heeftze fraay in Afbeelding ge-

bragt en zegt dat ze gemeen is op wocfle V el-

den in Provence.

Alle de Soorten van dit Geflagt zyn Onkruid,

dat jaarlyks vergaat en uit gevallen Zaad weder

voortkomt. De Heer N. L. Burmaivnüs
heeft een Kaapfch Oogcntroosc , met Eyrond-

getande Bladen, opgetekend (*}.

Melampyrum. Zwartkoorn.

Dc Bloem heeft , in dit Geflagt, ook een

vierdeeligen Kelk ; dc Bovenlip is famengedrukt

,

aan den rand omgeboogen : het Zaadhuisje twee-

hokkig , fchuins , aan dc eenc zyde gaapende

;

waar in tv/ce bultige Zaaden, die naar Tar-

wegraan gelyken , zo Tournefort aan-

merkt, en zwart zyn, waar van de Griekfche

Geflagtnaam , die Zwartkoorn betekent , zyne

afkomft heeft.

Het bevat de vyf vglgende, altemaal Euro-

pifche. Soorten.

(!)

(*) Euphrafia (Capcnrn) Folfis orato • dcntatis. Bl'RM. Fi,

Cap, frtdr. j,. iz.
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CO Zvrankoom met vierJwekige Aairen.Haru iv.

vormige Blikjes , die getand zyn enSchubs- afdeel,

wyze digt op elkander leggen» flobFu»
STÜIC.

Deeze Soort heeft Aairen, die uit Kamswy- ^ i.

ze Elikjes beftaan, en voert daar van den hy-^'!'^J'Trll'a-

naani. Het groeit niet aHeen in de Noordelyke ,
'Jjl^j^^j.

Hiaar ook in de 2uidelyl'e deelen van Europa,

gelyk in Switzerlaud en Provence, komende al-

daar op het Gebergte , in Boslchcn en op

vvocfte Velden voor. De Steng is omtrent een

Voet hoog met fmallc Blaadjes als van Vlafch-

kruid en geele Bloempjes , die aan 't begin pur-

perkleurig , en geel gebaard zyn , hebbende de

Bovenlip wit of paarl'ch , zo de Heer H A l-

(2) Zvvartkoorn mst Kegelachtige losfe Aai-^

ren en Borjlelig getande gekleurds Blikjes,

,

Cs) Zwartkoorn met de Bloemen zydelings

(i) Mla^pyrum Spicis

XU. Gen. 74^- P- 4°6. t

(z) Mü.mp^rum Spicis Conicis

US. GORT. Belg. 17>. GoüAN l

:lniatis laxe fpicatis. R. Lugdh. 298

n4. C. B. P/n. ^31 T ti i n Vm
LOB. 3 7.

(}j Melampyrum Tloc, fccimais !

I!* DcEti. IZ» Stuk.
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over éénen kant getande Blikjes, de ho-

venfien gekleurd en onvrugtbaar : gewolde

Kelken,

(4) Zwartkoorn met de Bloemen zydelings over

éénen kan ; de Bladpaaringen ver van el-

kander; de Bloemen gejlooten»

(5) ZwanVorm met de Bloemen zydelings over

éénen kant ; de Bladpaaringen ver van el-

kander ; de Bloemen gaapende,

Deeze Soorten kan men aanmerken als Ver-

fcheidenheden van het Kruid j dat meninVraok-
ryk Blé de Tache o€ de ^az//, in Engeland Coif-

Wlieat , in Duitfchland Kuh Weitzen noemt

;

welk alles betekent Runderen - Tarw ^ met het

Latynfch woord Triticum l^accinum overeen-

komftig. In 't Hoogduitfch noemt men 't ook

Fleifchhlumen , dat is Vleefchbloemen en in Bra-

bant Peertsbloemen, zonder dat ik van die twee

laatfte benaamingcn eenige reden weet. Men
wil, dat het Rund- en VVolvee, dit Kruid on-

der

Stz, J47- OED. Dm. joj. Melampyruüi CoirJ caiulea. C.

B. Pin as^. Paricjaiia Cylv. prima. Clüs. HiJÏ. 11. p. 4^.

(^) A2el4,mt>yrMm Flor. fee lateral. &c. Fl. Suee. jij.j^S.

Gort. Belg. 175. Kbam. yiujir. isz. Mei. Fol. Lanceolatis.

Fi. Lapp, 240. MeJampyrurn lutcum htifolium. C. B. Fin.

Hi'

(j) Mtkmpyrum F!or. fcc. lateral. &c. Fl. Sute. fU ,

549- Melamp! Flor. fparfis fesfilibos binati» 8cc. HALL. Htlv.

6x7. Melairp. latifol. Fl. pa rvis lateis. Cels. Upu 3a. Or.B.

Dan. J4J. Fl. Upp, 140. GEB. Fr$v, zïS-

Bosichig.
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der 'c Gras ceteiide, daar vet van wofdc. De IV.

Boter
,
zegt men , maakt het hooger van Kleur.

Misfchien brengt het de Paarden ook wel in 't Hoora-

Vleefch : doch Paardebloemen is een geheel an-""^"»-

der Kruid. Sommig Landvolk noemt het Hengel ^ rp.l^''

of wel de Geelbloemige Feldig gebynaamd,'

die , zo wel als het Akkerige , in onze Provin-

ciën gevonden wordt.

Men hcndt het voor een Miswas der Tarwe

,

zegt L O B E L , van het laatstgemelde fpreekende

en merkt aan , dat het Aairen heeft als Vosfe-

Staarccn. Dit groeit fomtyds een Elle hoog. De
andere Soorten vallen laagcr en vcrfchillen als

gemeld is.

L A T H R iE A. Schubwortel.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn ook ccq

vierdeelige Kelk ; een neergedrukte Klier aan 't

onderfte van den Naad des Vrugtbeginzcls, en

een eenhokkig Zaadhuisje.

Onder dien vreemden naam begryptde Rid-

der vier Planten , die als byzondere Gedagtcn
door ToDRNEPORT voorgefteld waren. De
voornaamftcn hebben den Wortel als uit Schub-

ben famengefleld en daarom noem ik ze Schub-

wortel. Zy maaken de vier volgende Soorten uic,

(i) Schubwortel met een onderaardfche ge- i.

takte Steng en opgeregte eenzaame Bloemen, cta^nf^

Dee.«--
VCfbor^

(O Latbr** caule Ramofo fwbtcrrefiir l(c, SyJl,Nat.Ziu

IL DEH.. IX, SlUB,
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IV. Deeze was Clandejiina genoemd, om dat zy
.Afdeel. ^^^^.^ Steng onder den Grond verborgen houdt.

Hoofd- Men vindt ze deswegen Verborgen Kruid of

STUK, Clandejline de Leo» getyteld. Het groeit in lom-
Schmizaa. „jerryke Bosichen van Vrankryk , Italië , Span-

je, en de Pyreneen. Op den Grond maakt het

Plaggen, gelyk het Huislook, uit veele Schub-

ben lamen gefield , welken ieder cen J31oem uit-

geeven, veel gelykende naar die derHaanekara»

men of Geele Ratelen van onze Velden , wel

twee Duimen lang , meest paarfchachtig , doch

-ook fomtyds wit van Kleur. Op fomraige.plaat-

,.fen fchynt dit Gewas met zyne Takjes boven

den Grond te ryzen , gelyk Bürserus het-

zelve dus op de Pyreneefche liergen vondt: op

pr.cijrcn i'^ i^-t zjlfs ir.et zyne Bladen geheel on-

der den C.'rond verborgen , gelyk Dalechamp
hetzelve in Spanje waarnam , komende de Bloe-

men alleen te voorfchyn. 't Is nu juist tweelion-

derd Jaar gclccden , dat hy hetzelve de ecr'^o

maal ontdekte te Pancorvo , in 't Stigt van Eur-

gos , aan den Grooren Weg , naby de Bronnen

van Hontoria, uit welken een Pu vier ontfpringt

die

»3J. f. 14 & -as- f- i. MORIS. ni. S. 12. T. 1(5. f. IS»

Planti clandetlina , Mfircna. Dal. H//7. 960. ^. Claudeilina ,

Madtoana, occiUtf. BoacL. Obs. 30. Cen:. i.



D I ö Y N A M I A. 463

die in de Ebro vair. Daar maakten de Bladen IV.

aan de onderaardfche Takken een Soort van Pyn- ^^^f^
appelen , {^elyk hy 't zelve afbeeldt ; waar van Hoojt».

de 13r:rbiers zig bedienden ora Schurfte Hoofden '^"'^^

re zuiveren. Want deeze Plant bevatte GQU/p^faS
ichcrpachtig of zeer doordringend bitter Sap ,

cn wtrdc in 't Graaflchap Pernia, daar zy ia een

Bofch overvloedig groeide, Madronna geheten

i

als zynde byzonder dienftig'om de Vrouwen

te redden van Onvrugtbaarheid. Koeken in Bo-

ter gebakken van Tarwe- Meel , dat met het

Sap daar van bcflagcn was, hadt hy lu dat op-

zigt veel zien uitwerken. Een Vrouw van vyf-

tig Jaaren , onder anderen , werdt daar door

genezen van een langduurige Ziekte, krygende

de Stonden wedetotti , en brengende een Zoon
ter wereld ().

(2) Schubwortcl met Klokswys' gaapende n;

Naar het doorluchtige Geflagt van Phelypeaux ,

in Vrnnkrykj'cwelk voornaame Mannen, Voor-

ftandcrs der Natuurlyke Hifloric, heeft uitge-

leverd , hadt T O u R N E F o R T dit Kruid gety-

teld, wair van hy een Portugeefch met geeleen

een L'ïvantfch met hoogroode Bloemen , beiden

door

(*) Htjl. Jfi Flanf de Lym. Tom. I; p. 960.

matanica Fl. luieo.
fi, Phd. Oii€utaU« florc coccinco.

ToowiB. Cer. 47. Tab. yjX

II, DMEL. IX, STIK,
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IV. door hem waargenomeE , kende. Het eerfle was

een Sappig Plantje, van anderhalve Handbreed

Hoofd- hoog, op 't end van een gebladerd Scengetje,

STUK. als van Huislook, drie of vier groote, Trech-
Schuiizaa

terachcigc, geelc Bloemen uitgcevende.Hct bloeit

in 't Voorjaar en is zeer fraay.

^ m. (3) Schubwortel met ds Lippen der Bloemen

UnbJitm, onverdeeld.

Levantfch.

De Bloem is in figuur zeer verfchillende

,

doch het Zaadhuisje byna eveneens , in dit Kruid-

je, door den zelfden Kruidkenner in de Levant

waargenomen, en dusgenaamd in navolging van

CoR DUS j als een Plant die gcene Bladeren heefr.

IV.
_ (4) Schiibwortel met een zeer eenvoudige Steng

Eui^ïkh,' en hangende Bloemen, die de Onderlip drie

'

deelig hebben.

Zeer fraay vindt men dit zonderlinge Kruid,

dat men Onhlatt of Schiippenwurtz in Duitfch-

land noemt , by Mentzel afgebeeld, die

aantoont , hoe de Steng gedeeltelyk voor Wor-

tel

(}) LathrJLa Cor. Labüs indivIHs. Anblatum Ojientale

riorc purpurascente. TouBNF. Cor. 48.

(4) LathréLa Caulc fimplicisfimo &c. Fu Suec. jig.KBAM.

Aujir. iSi. GORT. Ir.gr. 98. Oed. Dan. ij<s. SquamariaRi-

vini & Loniccri. HaLl. Helv. 6u. An!)latum. DOD. Fempu

55 3. Dentaria major. Cam. Epit. 705. Ctus. Pamn. 4Sz.
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cel verftrckt en zege , dat het in Pruisft n en IV,

Brandenbuigre menigvuldig voorkomt onder lom-
^"JJ*»"

merryke Beukeboomcn, eerst als ccd Kam naar Hooro*

den Grond gekromd, vervolgens tot een Span'

hoog zig opregtendc. Het Stengetje draagt ,ƒ^7JSJ .

over de óéne zyde , een Aair van groote rood-

achtige paarfche Scliubben, waar tusfchen rui*

ge Kelken , tJe Bloemen bevattende , dk; een

paarfchc Boven- en witte 'Onderlip hebben. De
Wortels zyji wrang en bitter. Het gedeftil-

leerde Water van dit Kruid plagt tegen de

Vallende Ziekte in gebruik te zyn»

S c H W A L B E A.

Een vierdeelige Kelk, met dehovende Kwab t.

zeer klein , de ondcrfie zeer groot en uitge-j;*;^^f^

rand, cndcrlchcidt dit Gcflagt , waar van maar^Amen-^

ééne Soort is (i) » ia Virginie grocijendc. De-

zelve beeft een enkclde, nictTakkigejOpllaan-

de, njipachtige, vierlioekige Steng, met Laa-

cetvormige ruige, doch niettemin zagte Bladen

,

uit wier Oxelen de Bloemen voortkomen , d;e

donker -rood zyn, Typaclitig , in twee Lippen

verdeeld, waar van de hovende geheel is enge-

Vrclfd, de onderfte driedeclig. Zy hebben een

ruig'

<i) Schwalbca. Syji. AW. f^fg. XlII. Gen 744- P f>6.

fLVK. Mant, 7J. T. J^S* f. » ^

II. D&EL IX, STUSt
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IV. nii^acnti'^cn geftreepten Kelk. In Mey bloeit

^^xv^^
dit Kruid , welks Vrugtmaaking nog nader on*

Hoofd- derzoek vcreifcht.

Scbmlzaa- T O Z Z I A.

De Kelk is vyftandig , het Zaadhuisje een»

hokkig j Klootrond , eenzaadig in dit Geflagt,

T^z- a
'^'^^^^ totnog toe maar ééne Soort bevat (I),

jUpina.'" gebynaamd naar de Groeiplaats op de Alpifche

Aipifchc. i3ergen in Switzeiland, Ooftenryk, Italië en de

Pyreneen. Daar groeit dit Kruid op vogtige

ruuwe plaatfen , Hemelhoog. M i ch e li us
heeft 'er een Geflagt van gemaakt, onder den

naam van Tozzia , naar den geleerden Kruidken-

ner Pater Tozzi , die alleen deeze Plant in

Toskanen hadt gevonden. Anderen hebbenze

tot het Oogentroost , Tandwortel » enz. betrok-

ken gehad.

Uit een aartig, fyn, als met Muizen- Tand-

jes gefchubden Bol , geeft het een Steng van

omtrent een Elle hoogte
, Takkig , vierkant , met

Blaadjes als van Gamanderlyn , tegenover el-

kander, uit wier Oxelen Goudkleurige Bloem-

pjes

(t) Toizia. Sy/t. Nat, XII. Gen. 74;. p» 406. P'eg.JLllU

p. 4<Si. Tozzia Alpina lutea, Alfines folio. MiCH. Gen. 20,

T. 16. Euphtafia lutea Alfinefolia, Ridlce Squamat3. C.

B. Pin, 234. Fredr. iii. Dentaria Buguloides, Radice glo-

bofl, Sguamulis Myodontoidcis , Alpina. MENTz. Pag. T.

T. 16. Anonyma f. Gregorii, Radice Dentaxüc. Cou Et^br.

II. p. 4». T. jg.
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pjes voortkomen , die byna in vyven egaal ver- IV,

decld zyn , doch zo janig , dat twee deelen tot

de Boven drie tot de Onderlip behooren. Hier tiooro.

op volgen kleine rondachtige Zaadhuisjes, in*'^"'^-

tweeën open fplytcnde tn een rondachtig Zasid- /pi^^^^

Je bevattende. H a l lb r zegt, dat de Zaadea

Kegelvormig gefpitst zyn en donker van Kleur.

Hy merkt oofe aan , dat M e n t z e l den Wor-
tel te rond heeft afgebeeld , alzo dezelve lang;,

werpig is. Morison niettemin heeft zyne

Afbeelding van d-'en Autheur ontleend.

Zie hier , met hoeveel gemak wy de Vrugten

plukken van het Zweet dier onvermoeide Gees-

ten , welke geen gevaar ontzien hebben om <}e

Kruidkunde te verryken. M e n t z e l verhaalt,

met welk een moeite hy, in de Maand Mey des

Jaars 16^4 , tot ontdekkinge kwam van dit aar-

tige Gewas 5 op den top van een der hoogfté

Bergen van Duitfchland , hangende als 't ware

over 't Sreedje Mittcnwalde, in 't midden tus-

fchen Infprük en Munchen , daar de Rivier Ifer

oirfprong neemt , die iterk afloopende in den

Donau valt. Hier begaf hy zig 's middernagts,

alleen, uit den Herberg, naar dien Berg, eo

hadt voons den gcheelen volgenden Dag coo-

dig, om dcszelfs Top tc beklimmen. Midde»

lerwyl zag hy rondom zig niets, dan de Toppen

der nabuurige Alpen met Sneeuw bedekt en

fpringende Damherten of Steergeiten ; het Steed^

je, daarbeneden, caauwlyksondeifcheider kun-

nende , wegens de Wolken , mei Donder en

2 Blik.
11. Dfii, IX. sn-a.
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IV. Blikfem gemengd , die als onder zyne Voeten
Afdeel, zweefden. Eindelyk , den Top bereikt hebben*

Hoofd- de, deedc zig aan hem, tusfchen het gruis van

STUK. gebroken Steenrotfen , die nog nat waren van
Sthmizaa- gefmoltcn Sneeuw , dit Kruid op, 't welk

door zyne onverwagte verfchyning , op zulke

afgelegene plaatfen , ook andere Kruidleezers,

verrukt heeft. In Switzcrland hebben S cji ErcH-

zE n, Haller , Gagnebi N, hetzclve aaü

dt kanten der Ysk' Iken en op Toppen der fteil-

fte Berden waargenomen: zo dat het, als't wa^

re, een Klui/enaar is onder de Planten, die de

famcnleeving met Menfcnen en Dieren, ja zelfs

de Warmte fchuwt.

Pedicularis. Luiskruid,

In dit Geflagc is de Kelk vyfdeelig , het Zaad-

huisje tw-ehokkiGT, gefpitst, fcheef, bevatten-

de Zaaden , die een bekleedzel hebben. Voeg
hier by de gedaante van de Bloem, diegrh Imd
is en gelipt , hebbende een Smoelachtige en zeer

byzondere figuur. De naam zou daar van afkom-
üig zyn , dat het Vee , weidende op Landen

,

daar 't zelve veel groeit , Luizig worde. Mis-

fchien hangt zulks van de flegte hoedanigheid

,

des Voedzels op zulke Landen, af; misfchicn

is 't een verdigtzel.

Hoe 't zy : het bevat zestien , meest Europi-

fche Soorten,- de drie eerften meteen Takkige,

de volgende met een enkelde Steng.

O)



(1) Luiskruid met een Takkige Steng ; deKd- IV;

ken gekamd en eeltig gejtippeld; de Bloe-
^'^^^

men Jcheef gelipt. Hoofd-

In de Moerasfen der Noordelyke deelcn van i.

Europa groeit decze , die op *t uiterlyk aanzien pur^Us^"

naauwlyks dan in grootte van d- vo'e;ende ver- •Woe^sfis-

fchilt. Men vindtze echter ook in OoÜenryk >

aan den Ryn en in Switzerland, alwaar zy

zelfs niet zeldziam is, komende aldaar opvog-

tige Velden en in de Bergvalcijen , nie. all'?cn

met roode of paarfche , mar>r zelfs met witte

en met groene Bloemen voor. Dodonóus
zegt, dat men het Fiftelkruid , in dc Moerasfi-

ge Scrccken van Holland, fomtyds grooter dan

elders vindt. Dit betrekt H aller tot deeze

Soort, welke, volgens den Heer de Gorter
voorkomt in Gelderland, op de Stads Weide,

by Harderwyk,

(2) Luiskruid met een Takkige Steng, lang-

wer-^l^m^

(i) Feiicularis Caule Ramofo Calycibas aiftati» callofo-

(z) PedicuUris Czu\t KimoCo icc. Goar. Belg. 170. F'.

Sun. 504, 55». P^- J-opp 2+'- Kram. Au/}r. Hall- H'lv^

U,s. GOUAN Mo,up. »9». H- Cliff. 326. K. Lu^ih. zoï.

ïedicularis pratenii» purpmo. C. B- P<n. U;. FistalauJ,

DOD. Ptmpt-

Gg 3
, DEBL. IX STUK.
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IV. werpige, hoekige , effene Kelken en de Bloe

^'^JJf
^- men Hartvurmig gelipt,

btukI"' Dit komt in Bosfchen , op Hcy- Velden en

Schuiuaa- Weidlanden voort
, zynde door geheel Europa,

als ook in onze Provinciën, vry p;emeen. Men
noemt het, in 't Hoogduitfch, Rödd of Rödel-

kraut 5 cn by ons Roode Ricelen , welken naam

het van de Gecle Ratelen of IJaacekaoh

* Zie men naar w;en de Bloem wat gelykt ,
fchynt

aangenomen te hebben. In *t Frar-fch wordt h^
Pediculaire i in 't Engel fch Lmfewortj en m 't

Hoogduitfch ook wel Laufekraut , dat is Luis»

kruid, geheten. Hier van heeft het Geflagtdea

Het heeft een laage lep;gende Steng met uit-

gebreide Takjes , groeijende zelden een Voet

hoog. Kleine Vinblaadjes , fyn ingefneeden, ko-

men zo uit den Wortel als uit de Takken voort

,

cn maaken dat het eerst opfchietende Kruid wel

naar Varen gelykc. Het heeft lange, fmalle ,

bleek paarfchachtige Bloemen , met een vyfdee-

ligcn Kelk, waar van het cnderfte Tandje klein

,

de overigen gekamd zyn. flet Zaadhuisje 13

fnuitigjfcheef gaapendcjcn bevat EyrondeZa»

den.

Men heeft dit Kruid weleer voor famentrek-

kende, cn uitwendig tot Gcne^zing van Wonden

en vuile Zwecren dienftig, aangezien j waar vaa

het den naam van Fiflelkruid zoude bekomen

hebben. De voorgaande Soort is nog in ibmmir

ge Apoiheekcn bekend, flet heeft , gdyk de
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Rpflrata.

meeften van dit Geflagt, een onaangenaame

fcherpheid, Afdeeü

Cs) Luiskruid met een neergeboogene b'^na^^^
Takkige Steng ; de Helm der Blomen met

"JJ^

eenfpUfe Snuit', de Kelken gekamd en eeni-P^du^rU

germaate ruig.

De Snuitige Bloemen , paarfch van Kleur,

onderfcheiden deeze Soort , een klein Plantje,

op de Switzerfche en Ooftenrykfe Alpen groei*

jende en meest op den Grond neerleggende.

(4^ Luiskruid met een enkelde Steng , drievou-

dig gekranste gejlooten Bloemen, gekamde^c

Kelken en regelmaatige Zaadhuisjes, ^

Deeze, die in de Noordelyke deelen van Eu-

ropa , op vogtige Veengronden , in Bosfchen

en elders groeit , is zeer fraay door eene regt-

opftaande Steng van drie Voeten hoogte, meest

ongebladerd , doch fomtyds ook geheel gebla-

derd , uitloopende in een Aair van Kransjes ,

wel-

JWv. 621. T. 16. f. I. red. Alpina fiUcis foüo miuor. C.

B. Fin. 16,.

(+; PedicuLzris Caule fimplid , Flor. temo • Verticillatis &c.

Fi. Suec. io6. OED. Dm. 16. Ped. Caps. fubrot. regulari-

bm. R. Lusd^, 299. Ped. Alpina Folio Ceterach. Helw.

i^r. i9, T. 39- Sccptrum Carolinmn. RUDB. It. l, T. i.

F/. Lapp. 243. T. 4, f. 4. H. Ciif. 326.

Gg 4
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welke ieder «ic drie ,^ vier of vyf Bloerre» bs-

liaan
,
ge'yk als in de Lupinen. Zy zyn gehehnd

,

met e.n kk-ine Onderlip cn geel, meest gefloo-,

ren , doch zm den ^'!ond Bloedkleurig. Do
"Br den 7yn

,
byna al^ die van *t Zilverblad-

Kruid , Vindeelig rn gekarteld. Het Zaadhuisje

is rond, meteen Puntje, en bevat Zaadjes, dia-

in een limpelig Vliesjc zyn heilnoten. De ver-

maarde R(7i;BECK , dit GewiiS op zyn Lap-

bndlchen Reistogt ontdekt hebbende, gaf 'cr,

ter ecre van K a r e l den XIJ. , Koning van

Sweeden , den naam van Kareis Scepter aan.

Het is fedeft in de Hoyen van ons Wercldsdeel

vcorrgeplant.

(S) LiiisJ-ruid met een enkelde Steng en vief

roudige Bladen*

• Dceze. is gemeencr dan anderen op de Swit-

7.erfthe Alpen , en komt ook voor op die van

Ooltenryk, in Languedok en Provence. Het is

een Kruidje van naauwiyks een Span hoog , dat

derge'yke Blaadjes als de voorgaande maar ge-^

krai st aan de Stengetjes heeft , die gekroond

zyn met fraaije paarfche Bloemen, welke witte.

]^clken hebbeq.

C0
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(6) Luiskmid met een enkelde Steng en Lan- IV.

cetvormige Zaa^tandige gekartelde Bladen ; '^^S'^*''*

de Bhemen onderjU boven. Hoon>«

In Siberië komt deezc voor, die de Steng een ^^^vr.^^^_^

Voet hoog heeft ; de Bladen onverdeeld, diep re/upin»-

Zaagtandig , ovcrhoeks gep'aatst. De Bloemen
i''' on,gc.

in de bovcnfte Oxelen ongedeeld , zyn hoogkecrd.

paarfch van Kleur, en leggen als agterover , mee

fcn Haakige famengedrukte Helm cn de andere

Lip groot en rond ; zo dat zy veel gclyken naar

de Vlinderbloemen.

(j) Luiskruid met een enkelde Steng ^ Vindee- vir.

lige Zaagtindige Bladen , een gebladerde ^^^^^^^^^

Jair, gekleurde Kelken enftompe Bloemen.

(Z) Luiskruid met een enkelde Steng ; de Helm
^J.^^:^

der Bloemen ruig gerand» Dtocvig.

((^) Luiskruid mst een enkelde Steng; de Bla- ix.

den gevind en agterwaards Schubswyze*
viamnïg.

Clo)

( t)
P(d::ularii Caule fimpl. Ctoroll. Gal. &c.

(9) PdicuLrii Ca .Ie firapl. Fol. pinnatis retro- im'ni-

cntis. Fl. Upo. 244. T. II. f- 1. Fl. S««.so9,n« H.'VLI..

m^. 611. Ped. Alpi" foüo Ccterach. C. S. Pin.

5
(l. ZIXSL. IX. STCK«
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( lo) Luiskruid met een enkelde Steng , en TarM-

wys' gevinde Liniaale Bladen j de Kelken

ruig,

{u) Luiskruid met een enkelde Steng ^ gevin-

de Zaagtandige Bladen : de Kelken gerond

en glad ; de Bloemen met eene Haakigfpit'

Je Helm.

(12) Luiskruid met een enkelde Steng , ^t«-

deelige Zaagtandige Bladen en tweedeelige

ftompe Kelken,

Ver de meefte Soorten van dit Geflagt zyn

Planten , die zig niet vertoonen dan aan on-

vermoeide Gccften , welken het niet verdriet

hun Lighaam,tot verryking der Kruidkunde, af

te martelen en zig in Levensgevaar te (lellen

,

door 't beklimmen der Hemelhooge Bergruggen

van ons Wereldsdcel. Dit blykt in 't byzonder

aan deeze zes , waar van N. 7 nergens gevon-

den is , dan by de Ysklomp , uit welke de fiho-

ne ontfpringt , zo H a l le a meldt : N. 8 en 1

1

in ilberie: IN. 10 en 12 alleenlyk op de Lap-

landfche cn N. 9 zo wel op deeze ais op de

Swiizerfche Alpen. Op die van Piemont, nog-

thans,

(10) Peiictdaris Caule fimpU Fol. dentato • pinnatis &c.

Fl. Lafp. 24S- T. 4. f. j. OiD. Uttn. T. 30?

(11) Ptdicularii Caule fimpl. Fol. pinnatis ferradi &c. PeJ.

M. airernis &c. ALL. Ped^m. J4. T. iz. f. a ?

(i») Pedicularit Caule Ümpl. Fol. pianatifidi* Sec. OEO.
D-w. T. iz. Fi. Lapp. 242- T. 4. f. i. -R- Suec. J07,JH.
H. CUff, 3z«. R. Lugdk,
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thans , is een dergelyke als het Blcckroode aan IV.

den Heer A l l i on voorgekomen , met de Keh^'^'^f^»
ken ruig en fp'tfer» Ook valt de laacfte in Dee-tloa/^
Ecmarken en Sweeden ; zyode in onze Kruid-

hoven bekend,
/p^mfi'

Het ondcrfcheid van deeze Soorten mottyy-
ken uit de bepaalingen. De Bladen zyn meestal

Vindeelig of gevind , gelyk in dit Geflagt al-

gemeen is : de Bloemen gehelmd. De zevende

Soort heeft dezelvcn paarfch of donker -rood,

zo wel als de negende , maar in de agifte zyn

dezelvcn geel; in de tiende en tlf^c b'tekrood,

Vlecfchkleurig of incarnaar. De twaalfde, we-

derom , heeft de Bloemen geel. Deeze is zeer

gemeen op de Laplandfche Gebergten,

(13) Luiskruid met een enkelde Steng , eenge- xiiu

bladerde Aair: de Bloemen eenfpitfe uit- c'^[}i^"\

gerande Helm hebbende en yyftandigeKelken. Getropt.
<

Op de hoogc Gebergten , io Piemont , is dee-

ze door den Heer A l l i on gevonden , die de

Bloemen bleek geel heeft.

(14} Luiskruid met een enkelde Steng ^ een ge- xiv,

bladerde Aair : de Bloemen een zeerJiom-Q^{^„^

(,4) PtdicuUrit Caule ümpU Sp. foHoft Sec. Jacc^. f^ind.

1,0. Ped. fol. alt. Finnij pinnatis &c. Hali. Helv. 023.

r. 17. f. i. tei. Alp. Fïlicii foüo major. C. B. Pin. j6j.
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Zeerdaidelyk vindt men de Afbeelding van

M-deeze , met overhoekfe Bladen , welke als die

van Varen de Vinnetjes gevind hebben , en lan-

ge uitfteekende ülaadjes aan de Bloem - Aair, by

den Heer K a ll E r , gclyk zy ook op de Oost-

cnrykfe Bergen by VVeenen , door den Heer Jac-

Q ü I N , zo wel als op die van Switzerland door

ScHEüCHZER, is waargenomen. De Steng

valt een' Voec en hooger: de Kelken zyn ruig

en ongelyk verdeeld de Bloemen al^ in de

voorgaande gekleurd.

(iS) Luiskruid met een enkelde Steng , een

J , iets of wat gebladerde Aair , de Helm der

Bloemen Borfielig tweetandig ; de Kelken

nederwaards geknot»

In^^Noord - Amerika vondt de Fleer Kalm dit

aartig Plantje, datdc Steng maar een Spanboog

Iiadc , met overhoekfe Vindeelige, ingefneede-

nc, gekartelde, ftompc, cfFene Bladen; en aan

't end een Eyrond Aaircje van ruige Kelkjes met

witte Bloempjes en daar tusfchen kleine Bla-

dertjes,

(lö)
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(lö) LuisVruid met een enkelde Steng , ge IV.'

kamde Kelken en Bloemen die de Helm met ^j^J^U.

een Haakige Snuit hebben. Hoofd-

De Afbeelding , welke C l u s i u s gegeven
^ƒvi.

^

heeft van dit Kruid , op de Alpen van Ooften- rJ",/!!'

ryk en Provence groeijende , is zeer fober, ge-
*^"obüeii£.

lyk uit de fraaije Afbeelding van den HeerHal-

oer blykt. DoDON/Eüs en Lob el hadden

dezelve overgenomen onder den naam van 5erg-

Filipendula , om dat de Wortels byna gelyk die

der Affodiilen, knobbelig, dik en Houtig, aan

den Stoel hangen. De Bladen breiden zig, by-

na gelyk in dat Kruid , langs den Grond uit en

zyn zeer fraay gevind , met diep ingcfneeden

Vinblaadjes , fomtyds als die van 'tMiHefoIium.

Uit het raidden fpruit een naakte , onverdeelde

Steng, van minder dan een Voet hoogte, die

op 't end een dikke Aair draagt van bleek gecle

Bloemen ,welkc, gelykerwys in de derde Soort

,

aartig gefnuit zyn.

Aanmerkelyk is 't , dat men geene Soorten

van

(te) Pedicularis Caule IjmpHcI , Calycibu» criftatis Sec

II, DuL. IK, Stuk.
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IV. van dit Geflagt , noch in Ooft- , noch in VVest-

^^x^^ indie, noch onk aan de Kaap der Goede Hope
HooFE- of ergens anders in Afrika of Arabic , of in ee-
STUK.

pjgg andere hecte Landen des Aardbodems , heeft

^^^""^^''"aangetrcfFen; zo dat hetzelve een Vyandfc'iync

tezyn, zelfs van gemaatigd warme Lugtllree-

ken, houdende zig op in de Valci'cn der koud-

llc BtrgtyppoD , aan de k-"nr :nvan Ysklomp^n,

ja in de Sneeuw. De fi^iiar der BIoe;nen , zou

men eenigszins moT;cn denken, of dienen kon,

om de tedere deden der Vruutmaakmg, iodie

Groeiplaatfen , voor de geweldige aandoeningen

der Koude te befchutten. Want zy hebben een

Helm , die , in *t algemeen gefproken , de Meel-

draadjes en den Stamper dekt : ja zyn in fom-

migen byna of geheel geflooten, leverende niet-

temin ryp Zaad uit ; maar het eind
^

Oogmerk

der Scheppinge is niet te doorgronden.

G E R A R D I A,

De Kelk is vyfdeelig ; de Bloem heeft twee

Lippen , waar van dc onderfte driedeelig met
uitgerande Kwabben , de middelfte Kwab in

tweeön gedeeld ; het Zaadhuisje tweehokkig en

gaapende in dit Geflagt , dat , zo de Hoogleeraar

J.BuRMANNüs meldt , door Pater Plumier

benoemd is naar een en Gerardus, door

wien,nu bykan? tweehonderd Jaar geleeden, in

't Engelfch een Hiftorie der Planten uitgege-

ven werdt. Dcezc naam kan thans, met meer

regtj
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regt , tot vereering ftrekken van den vermaarden IV.

Doktor Geuard, die kortlings de Plantea ^xv"**'
van Provencï regelmaatig heeft befchreeven.HooFo-

Het bevat de zes volgende uitheemfche Soor-

C i ) Gerardia met byna Eyronde , Wollige , Ct^'a^iu

uitgegulpte Bladen , van langte als detubt'p/a.

Bloemfieelen.

(2) Gerardia met Liniade Vindeelige Bladen ir.

en eene byna Takkige Steng. ^fj^^''"''

Van deeze beide Soorten groeit de eerftc inj?^^'^^*'

dc heetftedeelen van Zaid- Amerika, de andere

ia Ooscindie. Van de eerfte, dat een zeer laag

Plantje is, zonder Steng , met Bladen als van

Senegroen en Wortels als der AfFodillen , zyn

de Vrugtmaakcnde deelen nog niet zeer duide-

lyk bekend. De laatfte heeft een opftaand Sten-

getje van een Voet hoogte, met eenige Takjes

,

gepaarde Liniaale gevinde gladde Bladen , ea

Bloemen in de Oxelen aan den Top van de

Steng, over ééne zyde, zeer kort gefteeld. De
Kelk is Pypachtig , met vyf fraallc Tandjes van

piniMOfidiï , Cau]« fuiia-
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IV. de zelfde largte : de Bloem langwerpig, gas-

'AFDEEL. pende, in vyven gedeeld met de twee bovenfte

Hoofd- Kwabben korter dao de anderen en vier Meel-
£TüK. draadjes , met dubbelde 'Mcelknopjcs. Dit is

jduiizsa-^^^
Jaarlykfch Planrje.

111-, (3) Gcrardia niet Liniaile Bladen.

^Sché'. Dccze Soort, die, zo wel als dc volgende,

haare Groeiplaats in Virgiric en Kanada heeft

»

is een Kruid met Draadachtige Stengen vaneen

Voet langte en zeer finalle. Bladen. De Bloemen

Icomen aan 'c zelve ongedeeld of met lange Steel-

tjes voor, zynde van Kleur hoogpaarfch, doch

in figuur zeer verfchilkndc. Men vindtze Ra-

derachcig, Klokvormig, als Pypjcs cf als Vin-

gerhoeden : zo dat da ir op geen Haat le maa-

ken zy. De Zaadhuisjes yyn rond.

TV. (4) Gerardia met Lancetvormi^e Vinswys' ge-

ctcic.*
^^"^^ Bladen en eene geheel enkdde Steng,

Niet alleen de Kleur der Bloemen, maar ook
het Loof verfchilt in deeze , dat fomtyds naar

de Bladen der Groen - Eiken gclykt, 2y heeft

taaije

Folio « facie Antirihini vuJgaris. Pluk. Mant, 6u T.

(4) Cerardia Fol. Lanceolatis pinnato. denatiï.CiuIefim-

pridtfimo. GRow. rirg. 5,4. Digitalis lutea elat or J.iccr ni-

gri foluj, Plük. Mant. «4. T. j8<>. f. 3. Digitalis procc»

lior floridai». Pi.uk. Alm. 71. T, jgj. f. i.



D I D ï N A M I A. 4B1

taaije Scengetjes van een Voet of hooger en IV»'

groote fraaije geele Bloemen , die aan den Mond '^JJ^*-
in vyven gedeeld zyn , met ronde Slippen. De Hoof'd,

Zaadhuisjes zyn als die van 'c Vingerhoeclkruid,
"^"^

(5; Gcrardia met langwerpige dubbeld Zaag- ^J;^^
tandige Bladen , d£ Steng gepluimd , ds redkuU-

Kelken gekarteld, EJisiuui-

De ze'fde Groeiplaats heeft deeze, die naar^^'*

*t Luiskruid gelykt, wordende ook door 'tdroo-

gen zwart. Zy is Heetterachtig en heeft groo-

te geele gcpypte Bloemen, aan den rand in vy-

ven gedeeld, met den Reuk van gtelc Violieren.

(6) Gerardia met Eyronde Zaagtandige
^^^'q.J.Ii^^

den en Liniaale Jtekelige Blikjes, Lymedgc'

In China heeft de Heer Osbeck deeze

waargenomen, welke hy afbeeldt. Het is een

Kruidje met een opgeregt rond Stengetje en

korte Takjes, de Bladen gepaard ,
gelteeld ,

Eyrond , fpits hebbende , breeder dan een Duim ,

met enkcldc end -Trosjes van zeer kort gefteel-

de Bloemen, met de Kelken in vyven gedeeld

,

Lymerig ruig , zo wel als de Draadachtige

Blikjes.

C H E-

y!rl <.4. Digitalis VerbecL foliis. Pi.uk. 64. Dig.

Mnriana filipcnduls folio. Raj. Sup^l, }97-

(6) Gtratdia Fol. ovatij fcrratis , Braacis Lincaiibas h i.

pidis. Osn. It. T. 9.

Hh
II. Teel. IX. Stu».
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IV. C H E L O N E. Schildbloem.
Afdeel.

Hooi-ü, Dit Geflagt heeft de Bloem Gryns3chtig,op-

sTüK, geblazen, gtflootcn en zodanig gefaifoenecrd

,

schuiizaa- dc Boveulip zig als het Schild van een

Schildpad vertoont. Hierom gaf Tourne-
F R T aan de eerfte Soort den Griekfchen naam

Chelone, die een Schildpad betekent, en noemt-

ze zelfs , in 't Franfch , la Tortue. Zonder-

ling is 't , dat L I N N iE ü s deezen vreemde naam ,

tegen zyn eigen Stelling, behouden heeft C*>
Ik noem het Geflagt liever Schildbloem,

De Kenmerken zyn verder een vyfdeelige

Kelk: het beginzel van een vyfde Meeldraadje

tusfchen de bovenden en een tweehokkig Zaad-

huisje. Het bevat de vier volgende Noord -A-

merikaanfche Soorten.

'T. (1) Schildbloem met gefleelde Lancetvormige

fiiiZ' Zaagtandige Bladen , de bovenjien gepaard.

Giadbla-

öig. Dit is de gedagte van T o u R n e f o r t , uit

Acadia of Nieuw Schotland ovcrgebragt door

den Heer Dierville en naderhand in de

Eurq)ifcbe Tuinen aangekweekt. Sommigen

mer-

(*) Vide P6;!os. Bot. $. 230. Waarom dit fliin der verwor-

pen dan Elephas of Onagra , enz.

(I) Chilone Fol. petiolatis I.anceolatis ferratls &c. Syfl,

Nat. Xll. Gen. 748. p. 40S. «^^7. XIH. p. 463. f^-

4fJ. R. htigdit. 253. FAKR. Uelmjlad. 211. CaOM. ^irf. 70,

9i- Chelone Acadienfis flotfc albo. TO'jftNï. //f'». de J7o6.
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rncrken aan , dat de Kelk uit agt Blaadjes be- IV.

Itaat, doch eigentlyk heeft het een vyfdecligeo
^^xv.***'

Kelk in een driebladigen begreepen. Dc Bloem EiooFi>.

is wit , eenbladigjvan figuur als gezegd is; ge-

]yk mcnze door EuRETZeer fraay vindt af^y^^^^,'

gebeeld. Zondcrh'ng is dezelve, niet alleen door

de gezegde figuur, maar ook doordien de Meel-

knopjes zig vereenigd bevinden , de Meeldraad-

jes van elkander afgezonderd en het vyfde zig

Bladerig uiclliekt , zonder Meelknopjc. In Vir*

ginie bloeit zy op Moerasrigcplaaifjn cn in Wa-
teren, in de Herfst, zo Clay ton aantekent.

(33 Schildblocm met gejleside LancetVQrmige ir.

Zaagtandige gepaarde Bladen. eïiiqlZ

Zo weinig verfchilt deeze van de voorgaande.

Dat Gewas, naamelyk, \ welk door den Heer

LiKN^üs als cene Vcrfchcidenheid is voor-

geftcld, met Roozekleurigc liloemcn, heeft de

k-undige M i L l E R als een byzonderc Soort in

Plaat vertoond en bcfchreeven. 'tZouhetVin-

gerhocukruid van Maryland zyn, met Zaagtan-

dipje üyve fmallere Bladen en driekantig Zaad

als Boekweit van Pl uk e n e t , of dat met Per-

fikbladcn van Petiver , 't v/elk door Jos-

s EL Y N , in de Zeldzaamheden van Nieuw En-

geland ,
genoemd was Kolohrietjes-Boom, (3),

fpLif./ pulchcnimis , Colore Rolx nami'scenac. Mill. Ic.

62. T. 93. Dig ulis Miriana 5cc. PLUK. Mar.u 6+. T. 3 l3,

f. 3. TBtw. Ebret. T. 83.

II h 2

ill, DJ EL, IX. STWr,
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IV. (3) Schildbloem met de Steng en Bladen ruig.

Afpeel.

Hoofd. Deeze, die de Bladen fpits , donker groen

STUK. genaard heeft en ftinkeode j de Bloemen bleek

caI.Im
'^^^^^^^ doorfchynende, zou, volgens den Rid-

iir/uta. der , een enkele Verfcheidenheid kunnen zyn

van de volgende Soort. De Heer J u s s i e u beeft

'er een vyfde Meeldraadje , zeer lang , meteen

zeer ruighaairig Meelknopje, in waargenomen.

jv. ( 4 ) Schildbloem met omvattende Bladen en

^t*'"^'' eene gegaffelde Pluim*

d'£- De Groeiplaats van deeze is , zo weï als die

der voorgaandcn, in Virginie, of ook in Nieuw
Engeland, van waar een Plant, naar 't Vinger-

hoedkruid gelykende, mee witte Bloemen, die

zig als een Honden - Smoel vertoonen , door

Plükenet was bekomen. De Bloemen zyn

echter paarfchachtig in deeze Soort , die hec

Doorhladige gladde Fïngerhoedkruid , van Mo-'
RisoN in Plaat gebragt, zou kunnen zyn, zo

de Ridder zig verbeeldt; doch de Bloemen zyn

geheel anders , en komen nader aan die van het

Rui'

(3) Cielene Caule Folüsque hirfutis. Ghon. Vlrg, sj. Di-

gitalis Virginiaria Panacis Colonii falils &cc. PLülC. Mant.

64. Digitalis Flore pallido transparente. nAW. f^rg. 192%.
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Ruige- Draakskop , van dien zelfden Autheur , IV.

mee breede ruige Wederik -Bladen. In deeze^^^^^
Soort gaapen zy , en hebben een uitgefpannen H[oori>-

Kcel, gelyk V2 het Draakskop - Kruid , de Bo-'

vcnlip kort en in tweeën, de Onderlip in drie-/

cn gedeeld. Behalve de vier , die korter dan de

Gaaping zyn, komt een vyfde Meeldraadje , ge-

lyk in de andere voor, dat geen Knopje heeft,

maar zig aan 't end verbreedt, en aldaar gebaard

is , leggende op de Onderlip der Bloem. De
Steng is rond en ruigachtig en deeze Planten

fchycen in hoogte veel naar 't Vingerhocdkruid

tegclyken. Daarzyn, van dit Gcflagt, geencn

in Oost- of Westindie, in Europa of Afrika,

noch elders dan in Noord - Amerika , zo veel

my bekend is , waargenomen.

Naar die beroemde Mannen, in de Kruidkun-

de niet minder dan in de Dierenkunde onder den

naam van G e s n e r u s bekend , voert dit Ge-

flagt den tytel. Het heeft een vyfdeeligen Kelk

op het Vrugtbeginzel zittende,- eene om en

wederom gekromde Bloem, en het Zaadhuisje,

daar onder groeijende, is tweehokkig.

. Van dit GeHagt komen geen Soorten vnor,

dan uit de Westindiön of Zuid- Amerika. Het

bevat de drie volgende.

G E S N E R I A.

Hh 3 (O Ces-

I. DCU.. IX. STUK.
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(l) Gesneria met Lanceivormige Zaagtand:^

ge ongejleelde Bladen, de Blosmfieckn Tak»

kig veelbloemig.

Ca) Gesneria met Lancetvormig - Eyronde

Zaagtandige byna gejleelde , aan 't end

getropte Bladen , dc Bloemjleelen driebloc-

mig , korter dan liet Blad»

(3^ Gesneria met Eyrond - Lancetvormige ge-

kartelde ruige Bladen , de Bloemjleelen zj-

delings, zeer lang en Tuildraagende.

Hec verfchil deezer Soorten blykt nagenoeg

uit de bepaalingen en bynaamen. De cerfte is

geltengd; de twcedo heeft de Takken als tegen

de Rotfcn aangedrukt, met aan 't end getropte

Bladen : van de derde , welke den Heer J a c»

QuiN aan de Zeekusten des Eilands Kuba

voorkwam, getuigt hy, dat het een Heefterige

Plant is , met opftaande Stengen van twee

,

drie

fO Ce:^'r:.2 Fol. Lanceolatis ferratis fesfilibus 3cc. SyJI.

Nat. XI!. i-i;n. 749. p. 409. ^cg. XÜI. p. 46j. Gesneria hu

-

miüs Fi. rt;v«cente. Plum. C'«. 27. Jc. 133. f. 2. Dicitalis

f. z.
^ >

P

(i) Ctsniria Fol. Lanceolato -ovatis fciratis 5:c. Jcad.

V. p. +00. Cc:neria Rupeftris indivifa &c. EIHOWN. J'i*-

tcmcmofo. Tlum, G«. 27. /c. 134.

IV.
Afdeel.

KOOFD»
STUK.

Tcfzer'tofi:.

WoLigc.
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drie of vier Voeten hoogte , die rond zyn , zei- IV.

den Takkig, broofch , vcrfcheidene ,
uit een^^^^^^'

zelfden Wortel, De Bladen zyn op dc Rug Wol- Hoofde

lig , van boven ruuv7 , geaderd , Lymerig en

ftinkende
, vyf Duimen lang. Uit de Oxclcn^j,jr»f«V

komen gemeene B'oemfteelen voort, vanonge-

vaar een half Voet , aaa 't end een Tuil draa-

gende van tien Bloemen, die Lymerig, ftinken-

de , niet fraay , van buiten vuil groen , van bin-

nen paarfchschtigzyn. Het is een Eyronde Pyp ,

die aan 't end zig Trechterachtig uitbreidt , in

vyven gedeeld, met Itompe Slippen, waar van

de twee bovenften hol en opfiaande , de drie

onderften vlak zyn. Van de Meeldraadjes zyn
twee langer , twee korter; het Zaadhuisje was
platrondachtig, met deo Kelk gekroond, en be-

vatte een menigte Zaadjes , zo fyn als Zaagzel.

Meest vondt hy dit Gewas met zyne Worte-

len in de Spieeten der Rotfen ingeboord. Die

van Plu w 1 ER hadt de Bladen breedcr en kon

derhalve een Verfcheidenheid van deeze zyn»

A N T I R R H I N ü M. Leeuwebek.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , behalve

den vyfblad:}:;en Kelk , ecne Bloem , v, clkc meer

of min de figuur van een Leeuwen -Smoe! cf

aioos iets Bekkigs heeft, en inde mccfte Soor-

ten een nederwaards uitfteekende Spoor, die voor

Honigbakjo vcrftrckt: als ook een tweehokkig

Zaadhuisje.

De figuur der Bloem onderfchcidt dan voor.

II h 4 uaa-
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IV. naamelyk ditGcflagt, in het welke, behalve dc

^xv*^' gewoone zo genaamde Leeuwebeldcn , ook het

Hoofd» Vlafchkmid is bcgrccpcn. Dus komen 'er me-
sTUK. nigvuldige Soorten in voor , van thans op de
5Jj«»7«4<i.

YQjgende manier in Rangen zyn onderfcheidcn.

A. Gefpoorde met hoekige Bladen.

^rtd'rrhi
Lceuwcbck met Hartvormige vy/kwahbi'

rtum cym- gc Bladeu overhocks , en hangende Stengen*

Kiyfüiadig. Li NNJF.TJS van dcczc Soort de Groei-

plaats alleen llelt op Rotfen , en aan oude

Muuren , te Bafel , Parys en Haarlem , is te

verwonderen en zeer gcbrekkclyk : want men
vicdtze riet alleen in onze Nederlanden aan de

Ivluuren of Verten van Delft, Utrechten ver-

fchcide andere Steden ; maar zy kwam den Heer

H ALLER, in Switzerland , te Zug zeer me-

nigvuldig voor, en Ray merkt aan, dat niets

gemecnerisopvogtige Wanden, Piiinhoopencn

Steenen , in Italië: gelyk zy ook op oude Muu-
ren te ISIarfeille en wie weet op hoe veel ande-

re piaatfen , groeit. Te V'enetic, Padua en in

de nabygclcgcn Dorpen , hangt overal aan de

VVcgcn en Wanden van de Huizen, gelyk Veil

of

(i) AKtirrhlnay» Fol. Corditis quinquelobis alternis. SyJ}.

Nat. Xir. Gen. 7jo. p. 410. Vrg. XIII. p. 46*. fl- Cüff^

Ups. I7J. R. LugS. ;s»5.N. 4. GOUAl* Monsp. 293.
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of Muur, dit Kruid , zegt Lob el. De Rid- IV.

der hadt derhalve behoorcn te zeggen , dat de ^^'^^^

Groeiplaats is aan Rotfen en vogtigeoude Muu-fioopB-

ren, van veele Steden in Europa, inzonderheid ^'^"'^"^

in de Zuidclykc deelen. j^tS'
Het wordt Cymbalaria genoemd , zo men wil

,

naar de Cymbels , een foort van Speeltuig der

Ouden , en mooglyk komt zulks van de figuur

der Bladen her, die zorondachtig zyn,datmen

het vo^r een Soort van Navelkruid gehouden

en in plaats van dien in de Popeljoen - Zalf ge-

bruikt zou hebben. Eigcntlyk gclyken de Ein-

den meest naar die vnn Kl^f. Het hangt inct

zyne Rankjes nederwaards , hebbende zeci^

lange Blad- en Bloemfteelen cn de Bloempjes

ten deele geel, ten deelc paarfch van Kleur,

met een kromme Spoor.

(2) Lecuwcbck met Nisrvormige zser Haai-
^

^Ji'^.

rige Bladen overhoeks , en hangende SLenge7i.nuTk:B.

Deeze, uit de Alpen afkomftig, en door den ^'^^^^"'^

Heer J a g qu i n naar een gedroogd Exemplaar-

tje in Af beelding gebragt, is, zo wel door de

figuur van 'c Blad als door de Haairigheid, ge-

noegzaam vcrfchillende , om ccne byzondere

Soort uit te maaken. Men kanze, derhalve,

Haairig Cymbelkruid noemen.

C3)

(z) ^Ktirrhinui» Fol. Reniformif)us PHoGsflinis alternFs.

II. DBEL. IX. Jtl'K
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IV. (3) Leeuwebek met Fiekvormige overhoeljt

^xv!*" Bladen en leggende Stengen,

SükI"' (4) Ixpuwebek met Eyronde Bladen overhoeks

11 1. en leggende Stengen.
Antirrki.

ïS! (5) Leeuwebek met Piehwmige Bladen over^

ïiekbiadig» hoeks , uitgebreide Stengen en de Blad'

Spuri'um.
Jleeltjes doorgaans Klaauwierachtig.

*^v?
*

(ö) Leeuwebek met Fiekvormige Bladen over"

^Gek&u' ''"^^^ ^^'^ regtopjiaande zeer Takkige Steng

vi'etd. en jlyfachtige Bloemjieelen,

jEgyptia- Deeze vier maaken als Verfcheidenheden uit,

Egyptifch. van een KruiJ , dac nien houdt voor het Elati-

ne der Grieken. De tivee ecrllcn komen op de

Akkers in Duitfchïand , Engeiimd , Vrankryk

en Italië voor , zo de Ridder aantekent, wor-

dende de eerlle , die de Blaadjes Fluweelachtig

gehaaird heeft, in 't Franfch genaamd la P'elvo»

CAM. Epit. 7i+- Linaria Scg. Nammularixfüiio &c. TOUBNF.

Nor.sp. soo. GF.a. Prov. 29Z. R. Lagdi. ZOS- N. 6. ElatinC

roüo (UbrotunJo. C. B- I'»n. Vcroiiica fGeaiina. DOD.

Fimpt. 4i.

(5) ylnt. Fol. haftitis afternis Sic. Ma^t. z^i.]\cq^I^ort.

(6) Ant. Pol. haftatis aitcmis &c, Linsr'a Memph. pu-
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te, ook aan de Kaap gevonden. De tweede IV;

groeit in Bouwlanden by Utrecht, Haarlem, als

ook in Gelderland en elders. Hcc zyn Kruidjes Hoofd-
niec leggende Ranken, die de Bladen veel naar stuk.

'l Loof der Klimmende Boekweit gelykende hcbY^^f^g;'

ben , inzonderheid de twee laatften , wier Groei-

plaats is in Egypte , hebbende opflaandc Sten»

getjes en blaauwachtig paarfche Bloempjes. Fors-

KAOHL vondt 'er twee Soorten, van deeze vcr-

fchillende»

}], Gefpoordc met gepaarde Bladen.

(7) L^cüWQbck met drievoudige Eyronde Bladen.

(8) Leeuwcbek viervoudige Lancetvormi- pbyUum]

ge Bladen y een opgeregte Takkige Steng en^''^^^^^^*

gejleelde Bloemen,
/'l"'"*'"

C9) Lccuwebek met viervoudige Liniaale ^^fl'bio'cm, f
^'

den en een opgeregte geaairde Steng. ^ix.

(lo) Leeuwebek met Liniaale getrapte Bla-'''^^^^^.^^^

; &c. R. Luedb. 196. N.

II. HERM./,«i<i9. T.J77.

Mant. 416. R. I.ui^db^

1. J. D. Hi/}. III. p.+öo.

a Flore cinerco ftriato. 1
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den , de onderften vierrcudig , de Kdktn

met het Zaadhuisje gelyk-

{lï) LeeuwebcVmeï Liniaale getropte Bladen

,

een glanzige gepluimde Steng en geauirde

glanzige Bloemjleelen.

(12) Lceuwebck met Elsvormige gejkufde

yieezige Bladen , de onderjUn drievoudig

;

de gepluimde Steng en Bloemen zeer glad.

(13) Leeuwcbek met Liniaale gladde Bladen y

de onderften viervoudig ; een opgeregte ge-

pluimde Steng en Honfdiggeaairde Bloemen»

(14) Leeuwcbek met Liniaale verjlrooide Bla-

den j de onderften gepaard , Elsvormige

Honigbakjes en byna ongejieelde Bloemen,

Alle deeze behoorcn tot het V l a s c 11 k r u i d,

Linaria, dus genoemd, om dat de Bladen naar

die van *t Vlafch gelyken , terwyl dc Bloem

Hc-

fil) Anürrhmnm Fel. LInc3<ihits confertls {fc. R. I.ugdb*

Z5>7- N. ig. Mnaria Capilkcco fclio odora. C. B. Pin. 213.

fpesfulara. J.
B. Ui/l. UI. p. 459.

(xr) Anu Fol. Subuiatis , Canaliculatis CarnoCs &c.

Linaria lutea parva annua. Hijl, III. p. 4,7.

(h) yr«r. Fo!. Lanccolaiis fparlis &c. U. ClifT. 498. R.

T. 164. f. 199. MiLL. /f, 166. Linaria HifjMnica pro-

cumbcnf, Miar. £)£j. jj. f. 2.
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flemelsbrcedte verfchilt. Het Driebkidige komt IV,

in Spanje voor , als ook in Italic , nebben- ^^^^j^

dc geele en paarfche Bloemen, üic valt niet FJoofd»

meer dan een Voet hoog. Dü volgende Soort ,srüK.

in Portugal en Amerika grocijende , is een^^;/,"f,jf

Kruid van Mans langte en maakt dus in de Tui-

nen een fraaije Vertooning door zyne Bloemen ,

die dikwils drie by elkander als drie Vogeltjes ,

naar de gövvoone figuur der Bloemen van hec

V^afchkruid, op den top der Stengen voortko-

men: doch zy zvn grooter dan in tic nnJerc

Soorten en pa^rfch van Kleur , jyelyk in de ge-

ne die daar van den bynaam voert, zyndc een

Kruid dat in Italië aan den Voet van den Berg

Vcfuvius groeit, met zeer kleine Bloemen. Dit

heeft een aanmerkelyken Reuk, doch hqt Krui-

pende heeft de Bloemen Reukcloos , groeijcnde

in Engeland, Vrankryk en Italië wild. Decze

twee, zo wel als de vier volgende, hebben zeer

fmalle Bladen. Het Montpellierfe is welriekende

en gelykt veel naar het Ryzige , dat gcürckte

Takken als Rysjcs heeft , aan Stengen van een

Voet hoogte, maar dit laatfte, in Spanje door

LoEFLiNO waargenomen , heeft de Bloemen

zeer lang , het andere zeer kort gcfpoord. Van

het Tweejlippeïige , dat ook de Bloemen geel

,

doch met twee Oranjekleurige Stippen heefc

,

verlchil: dat Ryzige doordien het in alle opzig-

ten veel grooter is ; zynde dit maar een Span

hoog, weshalve het Klein Geel Jaarlyks Vlafch-

kruid heet, op de Bouwlanden voorkomende in

Ita-
II, DEEL. IX, SrVAé
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IV. Italië en Spanje. Het laatfte of Droevige , ein-
Afdeel.

^^jyj, ^ dat men by Gibraltar heeft groeijende

Hoofd- gevonden , is een Kruid met veelc gladde Sten-
STOK. ggQ^ dikwils neerleggende , en Liniaale eeniger-

^^^j.^ Vleezige rondachtigc Zeegroen bedaauw-

de Bladen. De Bloemen vallen in 't geele,paar-

fche of Afchkleurige, en het Zaadhuisje is Bek-

kencelachn'g , gelyk in de eigentlyke Leeuwe-

bekken , zo genaamd.

(15) Lceuwebek met byna viervoudige Liniaa-

le Bladen > verfpreide Stengen en getroste

Bloemen

(16) Leeuwebek met byna Liniaale Bladen,

de ondsrjlen viervoudig , de Kelken Lyme-

rig gehaaird ; Aairswyze Bloemen en een

opgeregte Steng.

{15) Antirrhinum Fol. fubquafcnus Lincjri'.ii; &c. R.

lutea fylveftris. LoB- Ie lio,

() Cakari reHo (met een regte Spoor,) is thans hiet

Lygevoegd; doch de befchryvingen , zo wtl als de aange-

haalde Afbeeldingen van dit Kruid , toonen , dat het een

kromme of omgrboofene Spoor heeft. Da voorgaande

Soort heeft een rcgte Spoor of Sturt.

(lö) Ant. Fol. fublinenihus infcrioribus quatemis &c. R.

LugS. 297. N. 21. GouAN Mon^p. 300. GBB. Prtv. zjl. N.

10. Linatia AtvenGj cccrulea. C B. Pin. iii. Pndr. 117.

DiLL. EUh. f. 198. Lin. pumila Folioüs cainofis. C. B,

/'/«.a^.Linariaqu.dafolI. lutea. ld.
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(17J Leeuwebek met de Stengbladen Liniaal IV.

. overlmks ; de Wortelbladen Lancetvormig ^'^eel,

drievoudig ; de Bloemen Tuilachtig. HoofIï-
6TUK.

(iB; Leeuwebek 7iiet Lancetvormig Liniaale xvir.

verfpreide Pluizige Bladen , de onderjlen -^^I^Z^.

viervoudig; een leggende Steng en geaairdefi^-

Bloemen*
^

^''^

( Leeuwebek met de Wortelbladen viervou- Kottl'^i

dig Lancetvormig', de Stengbladen Liniaal

cverhoeks; de Kelken Pluizig en digt aan Lymedg*

de Steng.

(ao) Leeuvrebckmet vyfvoudige Liniaale Flee-
^J'^-

zige Bladen, ^^

uttuau.

(11) Leeuwebek met viervoudige Elsvormige xxi.

Vleezige Bladen ; opgeregte Stengen en ge- zeejo*'

aairde Blosmen,

(22)

rol. i^ad. quatcrnis Lancco

Fol. quinis Linearibus Cnr

a Foliis fucculeatis. BUXB. C(nt
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(2a) Leeiiwebek met viervoudige Liniaal-

J.ancetvormige Zeegroene Bladen , ver/prei-

de Stengen en .getrofte Bloemen met een

regte Spoor,

.
Alle deeze, wederom, zyn Smalbladige Soor-

ten van Vlafchkruid , waar van de eerfte naar

het Droevige veel gelykt, hebbende geele Bloe-

men, en een omgeboogen of kromme Spoor.

Het volgende is gemeener dan die, op de Ak-

kers van Engeland , Vrankryk en Italië, waar

van zy den bynaara heeft. De Bloemen van dit

en het volgende , wegens haare lange, Spooren

kenbaar , zyn blaauw , die van het Rotzige , welk

,

zo wel als het Lymerige, in Spanje valt, zyn

geel. Veele bicsachtige Stengctjes heeft die

daar van den naam voert » voorkomende op Si-

cilië cn in de Ooilerfche Landen, waar ook het

Zeegroene zyne Groeiplaats heeft , met zyne

Vleezige Sappige Blaadjes ; doch diezelfde Kleur

heeft plaats in het Mpifche Vlafchkruid , 't welk

de Bladen Kranswys geplaatst hecfc, ver van

elkander. Dit groeit in Ooftsnryk , Switzerland

,

Italië , Provcncc cn op de Pyrenccfciie Bergen*

llcc heeft de Bloemen blaauw met een geel Ver-

hemelte , zegt de Ridder. Voorts zyn alle deeze

Soorten klein van Gewas , fommigen maar een

Hand-
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Haodpalm , anderen een Voet of daar omtl-ent tV:

hoog, of nederleggende op den Grond. ^^^^
H00FD>|

(23^ Leeuwebek met gepaarde langwerpig Ey- ^tvk»

ronde Zaagtandige Bladen , een opgeregté
^J.'^^J^

Steng , getroste Bloemen en tweehoornige numUcorS

Zaadhuisjes. xweehoor-

(24) Leeuwebek met alle Bladen gepaard Éy- xxir.

rond en Pluizig y enkelde Stengen ^ de
^^<^^-^^SSz'

men zydelings tegenover elkander,

(2j) Leeuwebek met de meejle Bladengepaard , xxv.

langwerpige de Bloemen overhoeks. Uum!^'^"'

(aó) Leeuwebek met de meejle Bladen ovw-'''^»

hoeks , Lancetvormig Jlomp , en de Steng JjJJ*

met veel ver/preide Takjes* Kidiu

Dee-

(»3) Antirrh'tnum Fol. oppoGtis ovato - oblongïs ferratis.

3. Antirrh. Capenfe. BüBm- Prtdr. Fl. Cap.

R. L*gdb. 29:
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IV. Deeze vier Soorten hebben de Bladen zo fmal

^^xvf*" T'^mhmmge vak aan de Kaap en is

Hoofd- door den Hoogleeraar Bürmannüs afgebeeld.

STUK. i^et yoïgende, dat in Spanje groeit, munt uit

Schuiizaa.
j^yjgj^ ^jgp Blaadjes , die byna rond en Plui-

zig gehaaird zyn. Het derde moet wel een zeer

verandcrlyk Plantje zyn, gelyk de Ridder daar

van getuigt , indien alle de door hem aangehaal-

de Afbeeldingen van Barrelier daar toe

behooren zullen. De Bladen worden by die van

Qutndcl , Thym, Orégo , of zelfs van Muur,

vergeTedcen. Zy zyn niet alleen ronder of lang-

werpiger , maar ook glad of Haairig , en , dat

wel het allergrootfleverfchil uitmaakt, men vindt-

ze in de meedc Afbeeldingen met lange Spoo-

rcn , ge'yk de beide voorigen ook gefpoorde

Bloemen hebben, afgebeeld ; doch in dat, welk

by Barrelier getyteld wordt, als de Blaad-

jes van Thym en roodachtige Bloempjes heb-

bende , komen zy , even als in het eigentlyke

Leeuwenbek - Kruid , zonder Spooren voor en

geheel vcrfchillcnde van figuur. Of het evenwel

de zelfde Plant kan zyn , laat ik daar. Die Oré-

gO'Bladig Lceuwebek of Vlafchkruid heeft zy-

ne Groeiplaats in Spanje , Languedok en Pro-

vence. Deeze drie zyn allen kleine Plantjes van

een Span of een Voet hoogte, zo wel als het

zo-

S. ^m. aia. Ant- tertiani. Cam. Epit^ 9^.1. Linari'a pumila

vnlgatuc ArvenGs. TOüBNF, injl, 16», Ant, minimun» alt«-

iwu zepem. Lob, It, 4o«.
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izogenaamde Kïeke, dat gemeen is op veelerley iV,

Gronden door geheel Eu opa, komende in on "^^^^H

ze Nederlanden ootc voor in de Zandige Koom-HooFih.

landen , by Haarlem , ü'.recht ,
Harderwyk en

elders. Het wordt by ons genoemd Kleine ^el4- ^^-^"^j^

Orant en hcefc de Bloempjes zeer korc ge-

fpoord , zynde gantfch Lymerig en Haairiji , met

de Takjes dikwils langs den Grond verfpreid,

de Bloempjes van boven Violet , van onderen

geel. Het Zaadhuisje, dat Eyrond is , gaat mefc

twee Gaatjes open.

C. Gefpoorde met overhoekfe Bladen.

Ca7} Leeuwebek met overJwekfe Hartvormige , ixVii.

de Steng omvattende Bladen, ^umnÜ

In de Montpelgardfe Tuin hadt Gaspar "SSSï

Baühinus deezc, in 't jaar 1^94 , geplukt,"
*

zynde aldaar voortgeteeld uit Zaad dat van

Florence gezonden was , onder den naam van

Allerhoogst Dalmatifch Flafchkruidmct Laurier-

bladen , en dezelve ook onder den naam vaü

Overblyvend Kretifch Heefterig VLafchkrwid be-

komen. Zo dat men daar uit de afkomst gisfert

kan (*> Maar wy zyn thans uït de Kruidlee-

zin«

(17) Antirrhinüm Fol. alternis Cordatis amplexicaulibtjj,

Prcir. 106. Linaria maxima folio Lami. ]. B. HiJI. III. p.

de Bicklei en tekent het root een JaailylOcb Gewaï Ma,
^
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IV. zingen van den fchranderenBüXBAuM verzekerd,

^'xv^^' deeze fraaije Plant op ongebouwde Velden

Hoofd» in Armenië zeer gemeen is en even de zelfde

als het Levantfche Vlafchkruid met een zeer
Sciu,izaa'

^^^^^ geele Bloem, door Tournefortop
zyn Reisiogt gevonden. Zy heeft ronde Houti-

ge Stengen , hooger dan een Elle, met Bladen

van twee Duimen lang en half zo breed , onge-

lleeld ; de Bloemen drie- of viermaal zo groot

als die van 't gemeene Vlafchkruid, uit denros-

fen geel uf Goudkleurig»

Kyïii-^ ]( 28 ) Leeuwebek met Lancetvormige ruige

num^r-' Bladen overhoeks 3 geaairde Bloemen en het

'**ï^*uig
hovenjie Kelkblaadje grootst,

Cnihfo ^ Leeuwebek met Lancetvormige gefpitjie

Hum! Bladen en eene Roedsvyze bogtige Pluim.

(30) Leeuwebek met Liniaale Bladen over-

jmHum. hoeks i een gepluimde Roedswyze Steng en
Biczig. getroste Bloemen.

Van deeze drie , meer of min naar het ge-
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meene Vlafchkruid , dat hier op volgt, gely- IV.

kende , komt het Ruige en Biezige in Spanje

voor, doch het Brembladige Vdli in Neder- Oos-Hoofd-

tenryk als ook in Siberië. stuk.

(31) Leeuwebek met Lancemrmig Liniaaïe xxxi.

getrapte Bladen , een opgeregte Steng, en ^'{^^.
gefleelde Aairen aan end van op elkander n».

leggende Bloemen,
Gemeea.

Dit Gewas, aan de Wegen , de kanten der

Bouwlanden en op woefte Velden , door geheel

Europa , zo wel als in onze Provintiën , voor-

komende, is het Gemeene Flafchkruid, dat men
in 't Latyn Linaria , in 'c Fraofch Linaire of

Lin fauvage , in *t Engelfch Toad-Flachs of

Padde-Vlafch noemt. In 't Hoogduitfch geeft men
't niet alleen alle die naamen , maar bovendien

wordt het van fommigen Sclwisfkraut en Harn»

kraut geheten. Want het Kruid is in de Ge-

neeskunde bekend als een laxeerend en afzet-

tend Middel , zynde zoutig en eenigszins fcherp

van Smaak hoewel fommigen het uitwendig

beter keuren. Een Zalf, daar van tegen de Aara-

beijen bereid, is Wereldkundig. Het heeft een

aan-

Med. 313. Gort. Sel^. 177. FL Suee. joi ,

Am/lr. ig4. GOUAN Mmsp. 301. HALC. Helv.

Doa Pempt. i83- Olyris Linaria f. Urinaiia. i

li 3
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IV. aamnerkelyken Scaok over zig, inzonderheid d©

^xvf" Bloemen, die in Swceden zelfs Fliegen- Blumm
Hoofd- genoemd worden, om dat het Landvolk dezeU
8TUK.

^gjj Venfters plaatst tot afwecring der
schuiizaa-

jjyggejj, zo de Ridder aantekent.

Dit Kruid , dat gemcenlyk
, gelyk hier aan den

Diemermeers-Dyk in het Gras , tot twee Voeten

hoogte voorkomt, en zeer kenbaar is aan zyne

dikke getropte Aairen van bleek geele Bloemen

met Staarten en hoos; geelen of Oranjekleurigen

Smoel, ondergaat een zonderlinge verandering

of verbaftering , waar van men weinig weergaa

vindt in het Ryk der Planten. Wel is \ waar,

dat fommige cnkelde Bloemen , gelyk die der

Ridderfpoorcn , door dubbcld tc worden ook

een andere gedaante bekomen cn haare Spoor

of Staart verliezen ; doch dan heeft zulks plaats

in de gchede Plant: terwyl hier, in tegendeel,

een enkelde Bloem van een geheel andere fi-

guur, en dikwüs tusfchen de gewcone Bloemen

van het Vlafchkruid in, op eene zelfde Steng,

verfchynt C*}*

peieria Ik fprcck hicr van de Pekria , een Kruid dat

rScit in den jaare 1742, door zekeren Student der

feiuid. Kruidkunde , Z i o e b e r g genaamd
,
op een

Ei'and der Provincie Roslag, aan de Kust

van Sweeden , zeven Mylen van Upfal, ontdekt

Verdt, en federt ook op andere plaatfen, zo

f^) F4M11C. Fhr. HtlmJIad iie^
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in Sweeden als in Duitfchland , is gevonden, iv.

Men kan hetzelve niet dan als een Bajlerd-^'^^^»

Vlafchkruid aanmerken : want het komt in alle Hoori^

opzigten met het Gemeene overeen , uitgeno-sTöï«

men de Bloem, die van een regelmaatige Trom-

petachtige geftalte is t een Cylindrifch, doch

onder uitgezet Pypjc hebbende , met een vyf-

deeligen Rand , en niet alleen vyf* Meeldraad,

jes van gelyke langte , maar ook vyf Hoornach-

tige Honigbakjes , onder aan de Bloem. Deeze •

Bloemen , die in 't eerst vrugtbaar fcheencn ,

heeft men bevonden te misdr^ag^n ; zo dat men
dit Kruid , "t welk echtf r beftendig dezelfde

Bloemen behoudt, door Afzctzels moest voort-

planten , dat zeer gemakkelyk in de Upfalfche

Tuin , alwaar het zig bevonden heeft, is ge-

fchied (*>

C32) Leeuwebek met Lancetvormige drierib- xxnr.

II. DHL, IZ. Stuk.
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bige Bladen overhoeks , getrojle Bloemen j

wier Steeltjes afjiandig zyn en korter dan

het Blikje.

(33) LceuwoKelc met Liniaal Lancetvormige

Binden overhoeks , gerrofte Bloemen . met

de Kelken langer dan de Bloemen en opge^

regte Stengen.

(34) f^reuwebek- met Eyronde gladde Bladen

overhoeks , met de Bloemjieekjes in de Oxe-

len, dia.' Vrugtdraa^en verlangd en 9mge»

kromde de Steng leggende.

(35; Leeuwebck met overhoekfe Linianle

Bladen ver van elkander en s^cpluimde Bloe-

intHy wier Steeltjes langer dan het Blad

engejirekt zyn.

Deeze vier zyn Plantjes van weinig hoogte.

Heteerftc, dat volmaakt dc Bladen van Vlafch

heeft, is in Klein AfiCjhct volgende by Aleppo

in Syrië waargenomen. Linn^us fchryftaan

bei.

O?) Antirrhinam lEo\. Lhieari - Lanceolatis alternis &c.R.

Lugdb. I96.N. lö.Linaria Chjlepcnfis minor ercfta. AlOHIS.

Hifi. 11. p. soz. S.y.T. ,J. f. 9. Lin. annua anguftifolia. TbiümF-

Obs. 87. T. 87. ^- RAj. Hijl. i8g4. Linaria Flore albo.

Riv. Mm. T. 80. f. 2.

(j4) Ant. Fo!, ovatis alternis glaoris 8fc. Lin. pofilla pro-

cumbens latifolia. Raj. Hijl, 755. An
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heiden de Groeiplaats in Italië toe. Het laatfte IV.

dat , volgens den Heer B u u m a n mks , aan de ^'jj"^""

Kaap valt , heeft de Bloemen witachtig , het cïoofo-

andere geel. Dat , welk de Bloemftceltjes na 'c'"^"'^*
-

bloeijen naar den Grond owfffèooge» heeft
,
komt,

^^;^^f^**

volgens Branoer , in t^arbane voor. Dit is

naauwlyks een Span hoog en heeft biceke Bloe-

men , die lacg gefpoord zyn , met een geelea

Smoel. Het Langjleelige , dat Tournefort
aan de Zeekust van Portugal hadt gevonden,

heeft Houdge Stangetjes , die zeer Takkigzyn,

van een Span lang en Blaadjes a's die van 't

Varkensgras, met geftrekte Bloemftceltjes .drie-

maal langer; efFene Kelken en gecle Bloemen

,

van buiten blaauw geftreepc.

D. Met ongefpoorde Bloemen.

Hier volgen nu de Soorten van dit Gedagt,

die gemecnlyk Leeüwebekken genoemd

worden, hebbende de Bloemen Smoelachtig,

zonder Spoor of Staart , als

(20) Leeuwebek met ongejlaarte .

geaaird zyn, de Kelken rond.

II. DEBt. IZ. Snw.



5c6 TWEEMAGTIGE KruIDEN,

JV. Onder den naam van Leeuwebekken , is deezc

^^ïv^^ Soort als een twcejaarige Zaay - Plant bekend in

HooFH- onze Bloemhoven , groeijende wild in de Zui-
«TUK.

cjeiyke deelen van Europa, op drooge Steenach-
Schuiizaa-

^^^^ p'aatfen , ja zeJfs op Muuren. Men jioemt

bet Kruid , naar de betekenis van den Griek-

fchen naam, in 't Franfch Mufie de F'eau, in 'c

Ergelfch Kalves - Sneut , in 't Hoogduicfth Kalfs-

nofe^ om dat de Bloemen of Zaadlniisjes naar

den Smoel of Neus van een Kalf gelykcn zou-

den. Men vindt het, hierom, ook Kalfs -Muil

in 'tNederduitfcb genoemd. Daar zyn Verfchei-

denheden van , met breeder of foialler Bladen,

doch in *t Gewas overccnkomcRJc. Het ver-

fchüt bovendien in dc Kleur der Bloemen, die

of paarfchachtig , en wit of geel, zyn en de

Hoven niet weinig vcrfisrcn , inzonderheid ,

doordien het eenige Voeten hoog groeit. Ook
zyn deeze Bloemen zeer aartig, dewyl menze

door drukking kan doen gaapen hebbende an-

derszins een gcflootcn Smoel.

zxxviT. Cs?) Lecuwebek met ongejlaarte Bloemen, die

^Kti.rhi- lyna peaaird zyn , de Kelken langer dan

2Z. d^ Bloem,
^M.cidd. Dit

f ?7} jtmirriinum Coroll» eaudatis , Flor. ruhfpicarij Sec.

Mat. Md. 3ia. Gcrt. Belj^. 177. kram. .-U/fr. 185- Fi'

Su(C. 520, 5J9. GOUAN Monsp. 302. Gf«. Frov. 2S9-

LMiik. 294. AHtttrh. Arvcnfc innjos. C. B. Fi». m- Anr.
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Dit Kruid , dat door geheel Europa op de xv.

Akkers wild groeit , komt ook in onze Ne- '^'^Eei

derlanden , doch zeldzaam, voor. Men noemt Hoorn,

het 'er , Orant , Knappers of Knaptandekens-^'^^^'

Kruid , willende dat hetzelve zou zyo hec Oy^'^^fJ'
rontium of Arantium der Ouden. Het valt in

alle opzigten kleiner dan de gcwoone Tuin-

Leeuwebekken, en heeft de Eloesfem ook min-

der A airachtig , doch de Kleur der Bloemen

vcrfchilt weinig , zo min als de figuur : wanc

zy zyn paarfch meteen geel Kinnetje. Het Zaad-

huisje valt in deezc Soort ronder cn drukt zeer

wel de figuur uit van het Bekkeneel van een

Aapen- of Hondskop ; weshalve het ook dien .

naam voert , in 't Franfcb OtU de Chat, dat

is Katten - Oog. Met drie Gaten , die als de.

Gogen en Mond vertooncn
, zig openende ,

ftort het, gelyk 't voorgaande, zyn kleine zwar-

te Zaadjes uit. Men heeft oudtyds , aan het

Orant, een inbeeldige kragt, tegen betovering,

toegefchreeven gehad. Sommigen willen dat dit

laatfte Venynig zoude zyn

C38) Leeuwebek met ongejtaarte Bloemen in xxxvm
de Oxelen , de Kelken Vlinderachtig , de^^^''"/^'K

Bladen Vleezig* InuZujL'.

(*) reneHüta Flmta , zegt Linn;eüs in Sp. Plant. van^'^^^'S'

Clt , doch het wordt niettemin van zyn Ed. in AUt. /Jfd.

voorgaande Soojt was geplaatst.

(31; Antirrhinum Coroll. ecatdads iii.Mant. ss.AHtiiih,

ftpilionaceum. BCRM. Fl. Ind,

lU DttM.. IX, Srux,
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IV. Id Perfie groeit, volgens den Hoogleeraar N,

^^^y^^ BuRMANNiis, deczc Soort vao Leeuwe-

Hoof'd- bcfc, die niet alleen door dc VliDdcrachtigc fi-

STUK. gy^j jjgj Kelken , door zyn Ed. duidelyk in

J^*^'^'*"''' Plaat vertoond , maar ook door de liladen ver-

fchilt, die rondachtig en Vleezig zyn. ZynEd.

hadt dezelve uit G a r z i n s Kruidboek , alwaar

dit Kruid Perfifclie Jfarina in de gedaante van Pen-

ningkruid getyteld werdt , hoewel de geitaltc

meer naar die van Orégo gel ykt.

xxxiT. (39-) Leeuwebek met ongejiaarte Bloemen; de

fium Afl-'
Bladen Hartvormig gekarteld , gepaard ;

T'''dbia
Stengen neerleggende.

Wc;nig bekend is dccze Soort , dm in de

openbaare Kruidhoven. Zy groeit natuurlyk in

de Gebergten van Provence , Dauphiné , en

inzonderheid in dat van de Sevennes in Langue-

dokj zo LoBEL aantekent. Wegens de rond-

achtige figuur der Bladen noemt men het Jlfa-

rina, ah naar het Mans. Oor gelykende, doch

het Loof komt eigentlyk meer met dat van hec

Hondsdraf of Aardveil overeen ; vo dat m?n
het, zonder Bloemen, naauwlyks daarvan on-

derfchciden kunne en zoude het met regt Steen-

veil genoemd mogen worden zo hy oordeelt

,

zeggende dat het een Piidry vende kragt heeft.

(40)

Itis Sec. H. CUf.
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(;4o) Leeuwebek met ongejlaarte Bloemen ; de IV.

Bladen Eyrond , milig , gepaard i
de Sten- ^^^^^^

gen nederleggende, Hooró-

Deeze , wier Bloemen , in de Afbeelding van xt..
;

Barrelier, vcrkeerdelyk met Staartjes ver- „^J^o//,!*

toond zyn , is door Tournefort Spaan fch^^Eti^'^'^'E'*

Pluizig Leeuwebek, met Lymerige Orégo-Bla-

den ,
getyteld. De Bladen zyn door dc Wollig-

heid zeer zagt en daar van heeft het den by-

£. Gefpoorde met gaapende Bloemen,

(41) Leeuwebek met de Wortelbladen Tong- xtr.
'

achtig getand gejireept , de Stengbladen i^Ji^'^"'

verdeeld en effenrandig. bSf
De Bladen van dit Kruid gelyken meer naar

die der Chryfanthen , dan naar die der Made-

lieven. Het heeft een Steng van drie Voeten

hoog, die rond is en Takkig, en in de Oxclea

zeer kleine paarfch- of blaauwachtige Bloem-

pjes,

tinofo. ToüRNF.

cis dcntatis lineatïs , Caulinia

7. H. CUf. 4S8. R. Lurdb.

:ia Bellidis folio C. B. Pift.

|I« DlIL, IJL, STUX,
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IV. pjes, met een omgckromde Spoor. Sommigen

^^^y^^ willen *t niet tot de Linaria betrekken. C. Baü-

Hoofd- HiNüS heefc een ander, met ongeftaarte ijloe»

STUK fnen, gelyk hy duidelyk zegt , met zyn Ma-

J^^*"'^^""
deliefbladig Vlafchkruid bedoeld. DoooNéus
noemt het welriekende. In Languedok groeit

het op verfcheide plaatfen.

XLU. (42) Leeuwebek met Liniaaïe Bladen over^

t,l!mCana' ^toeks , cTi gaapeïide Bloemen , die de Onder^

^{na. '^-^ '^^^^ hebben,

daafcb.
Virginle en Kanada groeit deeze, welke

een Draadachtig Stangetje van omtrent een Voet

hoog, dat naauwlyks Takkig is, heeft en glad*

dc fmaüe Blaadjes als van Viafch. De Bloem-

pjes , die Violet zyo , hebben een Elsvormig

Staartje.

CymsAria. Bootjes - Vrugr»

Wegens de Geftalte van het Zaadhuisje , dat

als uit twee Bootjes , n:iast elkander , famenge-

ftcld is, voert dit Geflagt den raam, zynde,al-

leenlyk om dat het een tientandigen Kelk heeft,

van het voorgaande afgezonderd,

r Iharia
cenigfte Soort van Ci), in Siberië op ver--

ï>a^;ca. feliei-

Sibeafch.

(41) Antirrhinum Fol. tlncsribus altcinis &c. Ant. Caulc"

Cmplidïlïmo longlsllmo &c. Gbon. Virg. 67, 94.

(i> Cymbaria. SyJi. Nat. XII. Gen. 751. p. 4i»- f^eg.

xiiL p. 4tf7. Cymbaiia Bautica pumila iasva, Am.v. R»tk*
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fcheidc plaatfen groeijendc, geeft uit een zelf- IV.

den Wortel drie of vier Scengetjes, zelden hoo- -^"oeel.

gcr dan een half Voet, Wollig grys, met Bla- Hoofd,

den byna als die van 'c gemeene Vlafchkruid

en eenzaame of twee en drie Bloemen by el /^erwS'

kardtT , voortkomende uit een Pypachtigen Vlie-

zig -n Kelk, die mee tieu of twaalf f^nalle Slip-

jes , welke men anders een Omwindzel noemen

zou ,
gefchoord is. Decze fchynt de Ridder ce

houden voor Tanden van den Keik. De Blocni

is eenbladig , Smoclachtig en vry groot , fchoon

geel i van binnen als met roode Druppen gete-

kend, Zy is dikwils een Duimbreed lang ca

een Pinks dikte wyd, hebbende de Bovenlip ia

tweeën , dc Onderlip in drieën gedeeld. Uit de

wanden komen doorgaans vier Meeldraadjes

voort, die zeer lang en dun zyn. Het Vrugtbs-

ginzcl heeft één Stamper en wordt een Zaad-

huisje als gemeld is , dat kleine Zaadjes oprnfprin-

gende verfpreidt. De Groeiplaats is op opene

drooge Bergvelden.

Die Soort van Mirïyma , welke een Jaarlykfe

Zaay - Plant uitmaakt , bekend wegens haare

zonderlinge Raadhuisjes , is in de befchryving

van dat Geflagt, onder de Heefters, reeds ge-

txjekc (;.

T O R E N I A.

Naar een Sweedfchen Kruidkenner, die die

Ge-

(•) II. Ditt V. STUK, bla(k; »9«,

II. Cesl. UC» stuk.
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iV. Geflagt in Ooftindie waargenomen heeft , is hec

AfDE-L, genaamd. De Kelk is tweelippig , met de bo-

HooFD. veo^^e Lipdriepuntig. De Bloem , naar die van

STUK, 't Vingerhoedkruid gelykende, heefede Boven-

Schuiizaa- lip byna geheel en terug gcboogcn ^ de Onder-

lip in drieën gedeeld. De vier Meeldraadjes zyn

korter dan de Bloem en twee derzei ven hebben

nog de laugte van het Pypje niet ; zy hangeti

paarsv^^yze aan de Onderlip en de twee bovenlte

hebben op zyde een Takje dat niet geknopt is.

De Styl is Draadachtig , de Stempel Slakvor-

mig tweedeelig; het Zaadhuisje langwerpig mee

menigvuldige Zaadjes, en kwam den Heer Oe-

BE c K voor , eenhokkig te zyn.

I. Deez vondt de cenigüe Soort, daar van CiJ,

ji^Z'a!'^ in China , hebbende ovaale , kort gefteclde
,

^üoMiadi- gekartelde Bladen , tegen elkander over. 't Is eert

laag Plantje , naar 't Oogentroost of Aarcfveii

gelykende met een Smoelachtige Bloem , die

grooter of kleiner valt.

De Soorten van Besleria , een klimmend A-
merikaanfch Gewas , zyn ook , zo wel als die

van Craniolaria, reeds befchreevena des komes
wy toe de

SCRO-

(i) Torenla. Syjl. Nat. SU. Gen. 754. p. 412. reg.XlU-

p. 468. Am. Jcad. in. p. zs- OSB. Itin. 210,274. Euphra-

fiat affiois pufilla planta. Pi.uk. Amaltb. %$. T. 373. C ».

Araïin» folivs & facie Caps. bivalvi lignofJ. PlOK. .Am. 19.

T. 360. f. j. Hedctï tertefttis Sp. Comm. Aiti- IS. Kaka-pu.

Htrt. Mat. IX. p. 10,, T, Bl/RM, /ï. P» UU
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ScROPiiüLARiA Scrofelkruid. IV;

Dc Kenmerken daar van zyn; een vyfdeéli- ^'^-

lige Kelk een Klootrondachtige Bloem , \rüZ
üEdcrfle boven , en een tweehokkig Zaadhuisje. ^r.^/#.

Het bevat de vyftisn volgende meest Europi--^^"^'**

fche Soorcen.

(t) Scrofelkruid met Hartvormige Zaas^tan-

digefpitfe Blaaen , van agteren rond; derfj'Aari.

Steng ftomphoekig.
>!^rtiSfck.

Veel gelykt deeze Virgirifche, die volgens

Ray Brand, nrtel Bladen luefc , naar de vol-

gende, doth vak eens 70 hoog. DeJ31adenzya

ïarg gefteeid , tegenover elkander geplaatst en

hebben den Reuk van Vlier. De Bloempje^

zyn groen van Kleur met een ros T.ipje»

(2) Scr(;fcilru"d met Hartvormige drieribbige «.

Bladen en een vierhoekige Steng.
^^/^^^

Dit Kruid , wegens de knobbeligheid zyner

(i) ScTtpèu'atia Fol. Ccrd. Sert. acatis &c. Sy/l. Nat.

III. Gen. i$6. p. 4J3- f^'S Xill. p. 4<S. H f/>'- »77* ,

Gkon. l^irg. 71 , 93. Scroph. Matilandica Uc. RAJ. S»ppU

^'(1) Sirepbuhrid Fo!. Cord. trinerviis &c. //^f- .ï/*^. jiö.

HALL. nf/v. 6»«. CtWAM Aïor.sp. 3oj. GER. I8l.

R. Lugdi. 29?. Sciophularia nodola foetida. C. B. Pin.ziu

Scrophularia. D> D. Ftmpu jo. CAM, £^/f. S(tf. lapph.ma-
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IV. Wortelen gebynaamd , is het Groote Speenkruid^

^'xv!^ dus om het van het Kleine d'at het Schelkruid

Hoofd- is*, te onderfcheiden ; in 'c Franfch ScrophU"
«TUK

laijrg en by fommigen Herbe du Siége , in 't En-
Scbuiizaa-

^^^^^^ figwori, in 't Hoogduitfch Feigwartfen-

*zie kraut getyteld. Die bcnaamingen zien cigentlyk
bladi.2Z8,^p

de Geneeskragten daar aan toegcfchreeven.

Men noemt het , in Diiitfchland , ook Braunwurtz

of Zwarte Nogtfchade , wegens de donkerheid

van het Loof; byons {omvfylen Helmkruid, vfc

gens de figuur der Bloemen. Het groeit byna

overal in dit Wereldsdeel en komt in onze Ne-

derlanden op veele plaatfen voor.

Het heeft opgeregte Stengen , dikwils van een

Elle en hooger , die niet zo ftomphoekig als

in de voorgaande Soorc , en niet zn fcherphoe-

Icig als in de volgende zyn C*^- Van boven

fpreiden dezelven zjg Takswyze uit, en zyn be-

groeid met gepaarde Bladen , veel naar die der

Groote Brandenetelen gelykende , doch vlak en

glad en niet brandende , donkerer green. Aan

't end zyn de Takjes bezet mer Trosjes of Tuil-

tjes van Bloemen , donker paarfch van Kleur en

van eene Helmachtige figuur. De Meeldraadjes

zyn bezet met Haairtjes die roode Knopjes heb-

ben
,
vervolgens Waterig van Kleur, zegt Dok-

tor S co POL I.

De

() Tn Sp. Plant. EJ. t. ftaat Catile thtufmguU , in Etf.

»»y-«l*f#i ik noeiMc' dwhalrc ihgts Ikrhitk^i.
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De Bladen van dit Kruid , die Hinkende en IV;

bitter zyn , hebbende eene openende oplosfen- '^'Jjst*

de kragc. Het Arkookzel daar van ftrekt tot zui- «oo/o.

vering van Zweeren en tot wegneeming van*^"^*_

Schurft of Ruidigheid. Men heeftze , uit- en jpfj^
inwendig , tot Geneezing der Aambeijen aange-

preezen , waar toe een Zalf van dezelven be-

reid werdt ; doch veelen hebben hier geen baac

by gevonden. Het Poeijcr der Wortelen heeft

eene Wormdoodende hoedanigheid. Door mid-

del van hetzelve , in Spaanfche Zeep gemengd ^

zyn koude Kliergezwellen aan den Hals tot ver-

flaan gebragt. Dus zou dit Kruid voldoen aari

den Latynfchen naam, dien ik met Scrofelkiuid

verduitfcht heb ^ om dat men gedagte Klier- of

Kropgezwellen, naar 't Latyn Scrophule i Scré.

fels noemt. Het kleine Schel- cf Speenkruid

heet by J. B a u h i n ü s ook Scrophularia

(3) Scrofelkruid mef Hartvormige fiompe ge ut

fteelde ofioopende Bladen ; de Steng Hie ruZ^^Jd^

zig gehoekt en Bloemtros/en aan 't end der ""^^jg^.

kruUl."

De voorgaande Soort komt wel raeestopvog-
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IV. tige plaatfeD voor , doch deeze groeit aan dfe

Afheel,
i^anten van Beekjes , in Moerasfen en Wateren.

Hoofd- Hierom noemt menze , met reden , Water-
fTUK. Speenkruid en fomtyds Beekfchuim of 5f. j^ntho-

Sciwi^a-
fiij . j^jrjj^id ^ in onze Nederlanden. De Wortels

zyn Vezelachtig zonder Knobbeltjes: de Steng

fchiet fomtyds op tot eens Mans langte: hy is

op de vier hoeken als met Vliesjes gewiekt. De

Bladen gelykcn raar die van Betonie, en hier-

om is het ook JVater • Betonie geheten. Aan de

bovenfte Takken komen losfe ongebladerde Aai-

ren , van getroste Bloemen , aan veelbloemige

Steeltjes. Zy zyn donkerpaarfch met groen ge-

mengd : de Slippen van den Kelk zyn rond , de

Vrugt is fpits cn in tweeën fplytcnde, even als

in de voorgaande Soort.

Üeeze heeft dien fterken Staok van Vlier-

bladen zodanig niet als de voorgaande , doch

verfchilt in kragten weinig, en is uitwendig als

een Wondmiddel aangepreezcn. Dat dit Kruid

ovcreenkome met de Liqidtaja der Brafiliaanen

,

in het wegneemcn van den walgelyken Smaak,
welken het Aftrekzei van Senebladen heeft, is

Wereldkundig rt).

IV. (4) Scrofelkruid met Hartvormige van ondg-

^'ioAuTkl-
Wollige Bladen , die van agteren by

"'t'ooid
hangzeltjes hebben en Bloemtros/en aan *t

end der Takken. De

(t) Vid. Eph, liét. Cur. Cent. VÏI. Obs. tfj.

U; ScTtpbulariaYoX. Cordans fubtus tomentofis &c. LOEfl.
Setonica Aquatica SrptentiionaÜiim- LOB. J*- J33«
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De Water 'Betonie der Noordelyke Landen, IV.

uit Lob EL hier aangehaald, volgens hem in ^'xvf'"
Normandie , Engeland en de Nederlanden groei- Hoofd-

jende, is de zelfde Afbeelding als die der Wa-^^"^.
ter . Betonie van DouONéus, welke door an-

deren op de voorgaande Soort aangehaald wordt.

In beiden hebben derhalve die byhangzeltjes of

Ooren plaats , welke in de Spaanfqhe zagtbladi-

ge van Bar REL IER zo blykbaarzyn; doch

Haller merkt dezelven ais eerfte Blaadjes

der Takken aan (*).

(5) -Scrofelkruii met Hartvormige (^uhbeld
^^J^^^^^,

Zaagtandige Bladen en eene famengejieelde riaScoro'

Bladerige Bloemtros* Mdisfe-
bladig.

Deeze heeft omtrent de Bladen als die van

Melisfe of van de Wilde S ilie , welke men Sco-

rodonia noemt. IJct is een Kruid dat twee Voe-

ten hoog groeit , in Portugal cn op 'c Engelfch

Eyland Jerfey voorkomende.

(6) Scrofelkruid met Hartvormig langwerpige
^^^ic».

ge-fZT^

(S) ScrophuUria FoL Cord. diiplicat©

Lugdb. 196. Scrophularia Meüsf* Folio. 1

Scroph. Scorodonii folio. Pluk. Alm. 33 s

(é) Scrophularia Fol. Cordatis oMoogis

Kk 3
II. DkF.L IX, STU5,
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getande Bladen , de Tandjes enkeld, doch

naar agteren dieper ingefneeden,

(7) Scrofelkiuid met Lancetvormige Zaagtan-

tardige gejleelde Bladen, drievoudig aan de

Stengen y en gepaarde Takken*

(8) Scrofelkruid met byna Fleezige ongepelde

effene Bladen y die aan de tippen omgtkromd

zyn.

De bepaalingen en bynaamen onderfcheiden

deeze genoegzaam» Het Betoniebladige en Hee-

Jierige Speenkruid groeit in Portugal : het Lff-

vantfclte is door Tournefort op zyn Oos

-

ter:chen Reistogt ontdekt. Hy geeft 'er Hen-

Bipbladen aan. Dc laatfle is een Heeftertje ,

dat door zyne altoos groene Kroon tot fieraad

der Plantverzamclingen ftrekt, geevende fraaije

Pluimswyze Aairenuic van paarfche Bloempjes,

met witte Meeldraadjes , waar fpitsronde Zaa-

huisjes op volgen, met kleine bruine Zaadjes ge-

vuld. De Blaadjes zyn klein , en gelyken naar

flie van het Gamander, doch dikachtig. Men
bewaart het in de Winterhuizen.

(9)

(7) Strtpkuïaria Fol. Lanceolatis ferraiis petiolatis &c.

ScroDh. Fol. Lanc. fcrr. R. Ltis^dh. S94. N. »• Scroph. Oiicnt.

tol. Canna'-in^s. ToUBNF. Cor. 9.

(ï Stitphul.rLi Fol. lubcarnofiifcsfillbtts l*vibui&c.i*f<s«f.

K. Lui^ab 294 N. «. Scfoph. Lus. Frur. Vcibenac*

foliii. Toü» I in/l. uj, icroph, pexegtiaaFiutcscci^ï. Hip^
It^sdi. 547. r. J47,

VIT.



(9) Scrofelkruidmet Hartvormige Bladen ^ aan IV;

de Steng drievoudig , en Bloemjteeltjes in
^^J^f^-

de Oxelen , die eenzaam maar tweedeelig eïooFO-

zyn. sTüK.

(lo^ Scrofelkruidifflt g/flffrf^ Bladen heeft ^ de ^Zt^^t-
enderiten drievoudig gevind en Jiomp . de

boverijien enkeld; met byna driebloemige O-
^el/teeUJes.

(n) Scrofelkruid met afgebroken gevinde, xi.

Hartvormige ongelyke Bladen ; een ende- 1^*"'"^*"

lingfe Bloemtros ; de Oxelfteeltjes dubbsld vii«bla-

en gegaffeld.

Van dceze drie Soorten, die ten opzigc van

de Bloemfteeltjes in de Oxelen overeenkomftig

zyn ,
groeit de eerfte natuurlyk in de Zuidelyke

detlen van Europa : de Driebladige is in Afri-

ka en op Korfika gevonden ; de Flierbladige , die

(11; Scrophularia Fol. interrupte Pinnatis Cordatislnïqua-

Itbus &c. Scroph. Fol. difformibus. H.. LugcÜ. ijj. N. 4.

Scroph. Sambucifolia. Alp. £iou 203. T. soa. MiLL. Ditf.

T. 231. ScioiA, Fol. laciniatij. C. B.Pi»». 23<. Predr. 112.

MORiS. II. S. S- T. g. f. «. ^. Scroph. LiiCranica maxiino

ftor..FOl.disfcais. KsySuppl. 3J.6.

Kk4
II. DEEt. IX, STOK.
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IV. in het Loof weinig daar van verfchilt , komt !«

"^'xv^^' Spanje, Portugal, en in de Levant, voor. Dee-

HoofD- ze heeft etn rcgtopüaande Steng met famenge-
STUK. (^éde Bladen , die vyf of zeven Vinblaadjes heb-
Mauzaa-

klcinc daar tiisfchm , Hartvormig, ruig,

van boven glad
, Zaagtandig , het endeliogfe

gr otst. De Trov beftaat uit dubbelde Bloem-

fteekjes met groote paarfchachtige Bloemen,

die de Onderlip groenachtig hebben. De Foor-

jaarfe ftinkc en bloeit in Maart, hebbende de

Steng een Elle hoog.

xtT. Cl 2) Scrofelkruid met FindeeUge Binden, een

wJrwtV. naakte end- Tros en tweedeeUge Bloemfted-
ymdeeUg,

j^-,^^

Dit Kruid , dat in de Zuidelyke deelen v^n

Europa , als ook in Swit7er?and groeit, voert

den naam van Hondsruite , of Helmruite, zo

LoBEL zeiït , die aanmerkt, „ du men het

zelden vindt dan in droogc hcete plantfcn

,

o'^ Akkers en aan de kanten
,
gclyk in 't Land

v^n Languedok, als ook omtrent Ravenneen

3, Rnme, waar het veel groeit." Het heeft veel

Rvsachtige Scheuten of Stengen , die in het

groot anderhalf Elle hoog vallen ; doch fom-

mig blyft veel laager. De onderfle Bladen zyn

flegts ingefneeden, gelykdie der Kolicbloemcn

,

doch de Stengbladen beftaan uit Vinnetjes, die

(n) SerêfhulArïa Fol. pinnatifidiï &c. H. ClifT. 312.

Luzib, 294. GOUAN Montf. jof. Scrophiilaiia Ruta Car

C. I. Fin. ÏS6. Ka» Caaiiu. Lpj, Ie. II. ^. j j.



wederom ten halve gevind zyn. Aan den top iv,

komen losfe Bloempluimen , van ongefteelde '^'db«,;

Eloempjes , wier Kelken als verzilverde Ran- dooPD*

den hebben ,
zynde de Bloem paarfch en v/it

; '"^t^ï-

de Meelknopjes groot en parper,het Scuifmccly^;^^^/*;

Goudglanzig. Het Loof ftinkt gelyk in verfchei-

dc aodereq,

(13) Scrofelkruid met de onder/te Bladen dub- ,
xrrr.

held gevind, eenigermaate I^kezig en zeerriri^lda'

glad, de Tros/en in twetën gedeeld. Glanzig.

Tot de breedbladige Hondsruite worde hier

van den Ridder t'huis gebragt die yonderiin-

ge Soort 5 welke de vermaarde TouaNE-
FORT Qp 't Griekfche Eilj^nd Naxia vondt.

Dezelve hadt Zeegroene Bladen, byna ge'yfc/^

die van de Thapfia verdeeld, aan een Steng die

dikwils drie of viir Voeten hoog worde de

groot ften agt Duimen lang, naar boven kleiner,

alwaar Bloemen voortkomen van figuur a!s in

het Speenkruid , groenachtig met donker paar-

fche L ppen. De K-lk hee*": ronJe Punten en

het Zaadhuisje, dat fpits is, bevat kleine Zaad-

jes. Op andere Eilandon van de Archipel groei-

de deeze Plant ook , gelyk menze mede vindt

op Kandia , te Napels en elders in Italië.

Da

{xi-) Scrophularia Fol inferioitbus bJpinnatis 8fe. Scroph.

riK. 235. scroph. Saiat. lucida. Bocc. Mui. n. p. r.

117. Scroph, gUuco folio 8ce. Tourmf. Cor, 9. It. I. p.t*.
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IV. De Ridder geeft thans van dit Kruid de volgende
Afdml.

befchryving. Het heeft een ronde regte groene

Hoofd. Steng: de Bladen gelyken naar die der Honds-

ruite , maar zyn eenigermaate Vleezig : de Bloera-
MizM»-

^^^^ -g j.egt opltaande, met bleeke Bloemen,

die de Bovenlip rood hebben.

(14} ScTofêkruid met viervoudige Ejronde Bla»

XIV. den en Kranswyze geaairde Bloemen*

Mcci-
Wegens de Kleur der Bloemen voert dit Ge-

Hoogtood,^3g den bynaara , dat te Vera Cruz in de VVest-

indiën groeit cn Bladen als der Brandenetelen , by

vieren of i" kruis om de Steng geplaatst

heeft.

XV. C'5)
Scrofclkruid met Hartvormige geftreepte

Vreemd"^'
glanvge Bladen j tweebloemige Steeltjes iri

^
' de Oxelen en een zeshoekige Steng.

Deeze gelykt naar het gewoone Groote Speen-

kruid 9 doch de Bloempjes en Bladen zyn fraai-

jer volgens Camerariüs, die hetzelve den

bynaam gaf van Freemd , hoewel Jaarlyks

van zelf uit Zaad voorkomende. Misfchien was

het te Neuremburg vreemd : want het groeit

wild

f14) Scrophularia Fol. quat. ovatis , Flor. vertlcillatis fpl-

eatis. R. Lugdh. 254. N. s. Scroph. Fl. coccineo, Fol. Uiticae

(15) Scropbularia Fol. Cordatis lineatis lucidls Sec.H.Clif.

Lt^ai' GouAN Mtntp, 304. Scropbularia ürticx folio. C.

B. Pin. XJ<5. ScToph. peregrina. Cm.liort. i5r.T.4.3.Saoph,

«aniia Folio Urtic«. Moais, Hifi. 11. 5, j . T, 8, f. I#
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wild in Italië , als ook in Languedok en Pro- iv,

vence , alwaar het gemeen is aan de Wegen
'^^J**»

en in Bosfchagie. De Bladen zyn als die der fJooF'o.

Erandenetelen , maar zeer glad : de Steng

fcherphoekig , donkerpaarfch } de Bloem Pur-y^^f*^'

perkkur. De Bloemfteeltjes draagcn van twee

toe vyf Bloemen.

C E L S 1 A.

Een vyfdeelige Kelk , een Raderachtige Bloem;

gebaarde Meeldraadjes en een tweehokkig Zaad-

huisje. Dus komen de byzöndere KcnmerkeQ

voor van dit Geilagt , 't welk naar den wyd ver-

maarden Celsüs benoemd is. Het bevat thans

de drie volgende Soorten.

(i) Celfia met dnbbeld gevinde Bladen, i.

Cel/ia

In de Grazige Velden van Armenië en Kap-
^LeJJJ?!'

padocie komt dit Kruid in Mey en Juny bloei- fchc

jende voor. Het heeft de Steng een Elle hoog,

fomtyds in Takken verdeeld, met Bladen naar

die der Agrimonie gelykende , of ook wcl fyn-

deeliger. Het heeft Bloemen als die van 't Mot-

te- of Wollekruid , hier en daar één, bleek

rosachtig geel van Kleur.

(O

(i) Ctl/^a Fol. bipinnatis. Syjt. Nat. XII. Gen. 7J7. p-

414. f^cg. Xni. p. 46S. H. Ups. 179. T. 2. H. CUff. jii.

R. Lugdh. 30r. Verbascum Oriëntale 5ophii folio. TousNT.

BtXB. Cent. I. p. 14. T. 20.

ZU DlEk. IX»
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IV. Ca) Celfia met de JFortelbladen Lierachtig ge-

^xv^^^ vind en de Bloemjkeltjes langer ian de

HooFr- Bloem.
STUK»

II. Tot het Wollekruid is deeze betrokken ge-

jirnl'^ul weeft , onder den bynaam van Jrdturus , die

steeKJoe-n^en
, door een Dru! foü

,
thans veranderd vindt

in 't malle VVnord yfrzfwn/x ; *). Vaneen Plant,

Ard^urus Creticus door Po na genaamd, wordt

gewag gemaakt , en deezf is het aangehaalde

Laage Kanaiaafche Wollekruid met gefnipperdc

Bladen , volgens B a u h i n u s.. Dit fchynt wae

te vetfchillen van het Wilde Kretifche, waar van

bet Zaad aan A l p i n us , onder den naam vaa

Ard;urus , uit Kandia meermaals was toegezon-

den, zonder dat hy hetzelve voor den regten

-rfrdwm erkende. Misfchien, evepwel, zouden

de Ster gelykende Gnudgeele Bloemen aanlei-

ding kunnen gegeven hebben tot dien naara,al'

zo ArStuTUs de naam is van de Noord fter.

De onderfte Bladen f zegt de Ridder, zyn

Licrachtig gevind , met kleine Zyblaadjes . de

bovenlle cnkeld; die bydc Bloemen ongefteeld.

Hart.

(4) Ctlfta Fol. Radicalibus Lyrato - pinnatls, Ped. Flore

longioribus. Verriascain Arfturus. Sp. Pont. 154. ^fa»^. ^^9*

Vetbascum humile Cret. laciniatum. C. B. Pin. z^o. Verb.

Brasficaf folio. CoL. Eepir. II. p. 81. T. ii. Vcib. SylveftiC

Cieticum. A^p Exot. T. 121.
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Hartvormig, Zaagswys' getand. Het heeft een iv,
lange eod - lïos van geele Bloemen , ieder op '^^J^iït.»

een eenzaam Bloemlleeltje, dat langer dan de HooÏId.
Blaadjes is (*). stuk.

(2) Celfia met de onderJU Bladen Lierachtig; iir.

de bovenjten Eyrond,de Steng omvattende, Crliul.

Deeze Soort, ook op Kandia groeijende, beeft

de Bladen , die in de voorgaande gepaard wa»

ren, overhoeks, de Kelken Zaagtandig en vier

Meeldraadjes, de twee boveoflen Haairig, de

onderden effen met grooter Meelknopjes; de

Bloemen geel met twee Roestkleurige Vlakjes,

Digitalis. Vingerhoed.

Een Klokswyze vyfdeelige Buikige Bloem,

die cenigermaate naar een Vingerhoed gelykt,

onderfcheidt dit Geflagt , 't welk ook een v>f-

dceligen Kelk heeft en een Eyrond tweehokkig

Zaadhuisje. Het bevat de agt volgende Soorten,

(i) Vingerhoed met Eyronde fpitfe Kelkblaad-
^}\,^^^

jeSpurpure^
Paaifch,

(•) PeiuHCuU Foüli FleraUhus Imgiarts, Mant. Da Ptdan-

amlis fUrt ItHgttrÜus ook een miïflig fchynt te zyn.

(3) Cel/la Fol. infer. Lyratis &c. Blattaria perennis Cre-

tica incana, Foliis binis conjagatis, Moai». Hiji. II. p. «8.

(I) Li^italis Calycinii Folioüs orati. acuti». Sy/I. I^at.XlU

Gen. 75 8. p. 4'4. f^ti' Xin. P- +'0. «•C/iif. S t.K. Lu^dk.

391. GOUAN Me*ip. 30J. GOBT. Belg, 179. nigital s purpu-

Ki folio aspero. C B. Pin. 243. Digitalis purpurea. DoD.

J'empt. i6(.
fi,

Dig. alba folio aipero. C.B, Pin. 243. Hall.

Hetv. «15.

II. DIIL« IZ, STXS.
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jes en Jlompe Bloemen , de Bovenlip onvet'

deeld.

In de Zuidelyke deelen van Europa , als ook

f in Swiczerland en Ooftenryk , ja zelfs in een

gedeelte van onze Nederlanden , groeit dit

Kruid, dat een tweejaarige Bloemplant is in

de Hoven. De Franfchen noemenze Gants de

Notre Dame of Onzer Vrouwe HandfcIiKn: ook

Gantelets; de Eogdfchen Fajc-G/ov^ ,.
JeDuit-

fchers , gelyk wy , yïngerhosd- Kruid of Vin-

gerhoeden, 't Gewas heeft groote baede , Ey-

fond - Lancetvormige Bladen , die ruuwzyn , op

de kanten getmd , aan een Steng van r'e of

vier Voeten hoogte , dik wils getakt en ge iaird

roet zodanige Bloemen , als gemeld is , piarfch

of ook wit van Kleur. Men heeft het vooreen

Wondmiddel gehouden en de oplegging van 't

gekneusde Kruid is tegen de Jicht, Kliergezwel-

len en de Engelfche Ziekte aangepreezen. 'c Is

fcherp van Sap en ii o e r h A a v e merkte hec

inwendig a1s zeer Vergiftig aan, inzonderheid

de Zaadhuisjes (f).

(a) Vingerhoed met gladde Bladen en Jiompe

Bloemen, de Bovenlip tweekwabbig heb*
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In Spanje nam Toürnefort deeze IV;

waar, die de helft kleiner blyfc en Eloemen ^^^^JiU

zeer veel naar die van 't Paarfche Vingerhoed Hoofd.

gelykende, zelfs in grootte, maar meer Stip-

pen in 't Gehemelte heeft , zonder bleeke Kring, "^"fp
De Bovenlip is dieper ingefneeden, de Onder-

lip zeer ftomp ; de zydelingfen orageboogen en

de Meelknopjes hebben Roestkleurige Stippen,

(3) Vingerhoed met langs de Steng aftoopende nj
Bladen. T^fi^

De groote Wollige geaderde Zaagswys' ge-

tande Blaüen onderfcheiden dccze Soort, die

anders veel naar het eerfte gelykt, groeijende

insgelyks in Spanje. Het heeft paarfche Bloe-

men , bleek van Keel met Bloedkleurige Stip-

pen , aan den rand in vieren gedeeld. Het fchync

uit het gevyoone Paarfche Vingerhoedkruid, door

bevrugting van hetWollekruid, te zyn gefprooten»

C4) Vingerhoed met de Kelkblaadjes Lancet- ir.

vormig ; de Bloemen fpUs , de Bovenlip ^j^'^

*

twesdeelig hebbende» eed.

Dee.

(}) Digitalis Fol. daurrentibm. Dig. Vcrbasci folio, purp,

Minor, pcrennis Hispanica. Barb. Ic. uSj.Dig. anguftoVa-

baici folio montana. Bocc. Mut. U. p. iog« T. %$.

(^) Digitaiis Calydnis Folioüs Lanceolatis &c. //. CUff.

lutea f. pallida ,
patvo Flore. C. Q. Pin, 124. Digitalis iutea

«iooie flore. MoR. Hiji. 11. S. T. $. f. ©is. lutcapai-

fa. LOB. Ic. iii.

U, Dru.. iz. jTV««
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IV. Deeze , zo wel als het Paarfche , in Vraokryk ^

Afdeel,
j^^jj^, Switzerland , op Zar;dige plaailen j

Hoofd gr< eijeode , heeft kleine bleek geele Bloemen*

«TUK. De hoogte ,
zegt GouA^ , is anderhalf V o.t ; de

J^*"''*''''**
Steng geftreept, met lai gwerpige, Lancctvor-

mige, half dc Steng omvatten Je ,
gekartelde j

gladde iila<Jen en fpits biyrunde Bladerige Blik-

je?. De Bloemen zyn niet gellippeld of gevlakt»

y. (f) Vingerhoed met de Lip der Bloemen uit-

'rwyl'eu gerand y de Bladen van onderen ruigachtig.

Van de voorgaande verfchild deeze, door veel

grooter Bloemen te hebben , komende voor 't

overige zeer naa daar mede overeen. Indien het

de Soort is , welke de Heer Hall er onder

de Switzcrfche Planten heeft opgetekend, dan

valt zy ook grooter, hebbende de Bloemen gea*

derd en gevlakt (*).

DiV^'iif
Vingerhoed met de Kelkblaadjes Eyrond

F^tlgl- Jlomp en uitgebreid^ de Onderhp der Bloe-

Ro€stklei * ^^''^ gebaafd.

HALL. F.er. jj'. Digitalis lutra major. C. B. Pin, «24-

DigitaJis Fol, Calycinis Lmearibus acutis Fiorc- Venofi»

maculolo. Hall. He.v. 617. VVeiiïm Kn^di. T. d.

kc. K. Lmgdi. xsjL. bil, anfiuftifolia f1. fanigineo. C. B.
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In Italië cn by Konftantinopolcn groeit dee- IV.

zc , die niet alleen door haare Roestkleurige Bloe- '^'^^sl;

men, van binnen geelachtig, maar ook in ande- Hoorijw

reopzigten zig onderfcheidt. De Steng is efFen

cn zes Voeten hoog, met ongedeelde Lancet-^^^X?
vormigc Bladen , en geeft boven , uit ieder Oxel

,

een opftaande Bloemtros , mee kort gefleelde

Bloemen , dié klein en wyd zyn , met een lange

Onderlip en bogtige Meeldraadjes.

(7) Vingerhoed met Liniaal - Lancetvormige vu.

g:hèd cffmrandige BLiden , met den Voet

aangegroeid.

De donkerheid der Bloemen, die byna zwart»

achtig paarfch zyn , geeft deeze den bynaam.

Zy vale Heefterig , met Houtige Takjes en

groeit in Spanje, hebbende weinig hoogte.

• Het Kanarifche Heefterige Vingerhoed-Kruid*, ,

door my, gelyk de Bignonia en verfcheide vol- biadï'fo* ;

?,ende Geflagten , reeds onder de Boomen en

Hecfters te boek geUcId zynde, komen wy tot

Prem-

P;». 244. D'ff- latif- Flore Fcrt. MoRiï. Hl/I. 11. p. ï7ï. S.

(7) Di:Ualis Fol. Liueari - Lanceolati» integcrrimis bafi

adn.tis. Münt. 418. JAC(^ Hort. T. 9I. Dig't. Hij?, anga-

flifolia. Flore nigticante. TouRNF. lóö.Dig, anguftifo-

lia üispanica. Bocc. Mus,ll. p. u<J. T. s«,

LI
H. DEIL. IX, STUK.



530 TWEEMAGTIGE KruIDEW.

^ IV. P R E M N A. Bokkeblad.

Hoofd- Kelk tweekwabbig ; de Bloem in vieren

•Tüff. ongelyk verdeeld en eene vierhokkigc Bezie,
Sc,'jui!zaa. wclke cnkcldc Zaaden bevat* Dus komen de

byzondcrc Kenmerken van dit nieuwe Geflagt

voor , welks naam , Premna , in de oude Plan-

tenkunde onbekend , in 't Griekfch van een Paal

,

Staak of Blok, fchynt afgeleid te kunnen wor-

den. LiNN^us betrekt 'er toe het Folium

Hirci of Bokke-Blad van Rum ph i us, dus

wegens den Stank genaamd , welk de Heer ƒ.

BüRMANNüs hadt aangetekend tot den Ti-

nus van LiNNiEus te behooren ; doch die

Bokkeblad - Boom , v/aar van Mannetje en Wyf-
je zyn , moest tot de Tweehuizigen t'huis ge-

bragt worden. Zo wel het één , als het ande-

re, kan derhalve geen plaats hpfc^ben , en de

aanhaaling van den Ridder, hier letterlyk door

my overgenomen, is fout.

Pre'^na
Bokkeblad met efenrandige Bladen,

''^V.'^an
^P^cck van de eerfte Soort (i; , welke,

^s/ "volgens zyn Ed. , de Cormtia Corymhofa is,

door dea Heer N. L, Bürmannüs voorge-

meld en afgebeeld. Decze Heer wil, dat die

de

(I) Prmna Tol intcserrhnis. Syfi. Nat. Vég.XUh Gen.

infi. p. 473. Jtïant. 2Ï2. Cornutia Corymbofa. BOBM. Fl-

Ini. u,. T. +1. l. I. Folium Hitci. Rümph, Amh, III. p.
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de Kruiderig 'ivelriekende Ceylonfclie FJier zou JV;

tyD , van Hermankus, aldaar Mindi ge- ^vf^
naamd , welker Schors en Vrugten als Genees- Hoofo,

middelen in gebruik zyn, Zyn Ed. haak ^^''^^^^^

PH I us niet aan, en ik kan, om de waarheid/p£r«2*

te zeggen, de aanhaaling ook niet begrypen,

of het moest de Strand Gumira Boom zyn ,

welke op bladz. 209. is berchreeven. Die Boo-

men hebben den Reuk van Vlierbladen en het

Hout van de tammcn is tot Werkhout, dat der

wilden alleen tot branden bekwaam.

(2) Bükkeblad met Zaaztandi^e Bladen, 11.

Deeze , misfchïen een Vcrfcheidenhcid van^-^^

de voorgaande , is een Oosdndifch Boomge-digT*"

was met ronde paarfchachiige Takken, die

groote gerande Lidtekens hebben van afgevalle-

ne cn gepaarde, geftecldc , Eyronde ftompe,

Zaagtandige Bladen , doch naar agtcrcn efFen-

landig. De Bloemen aan end , van grootte als

die der Viorne , maaken een gearmd Kroontje uic.

Dit Geflagt heeft een vierdeeligen Kelk en ai-

lede Slippen der Bloem over ééne zyde,de

Meeldraadjes tegen het Bloemblad over en een

drichokklg Zaadhuisje.

De ecnigfte Soort (i), te Vera Cruz groei-
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IV, jende, mogt ook wcl onder de Heefters befchree-

xvf
^* ven zyn geweest. Zy heeft een opftaande , flaauw

Hoofd- vierhoekige ,
gearmde Steng en gepaarde Lancet-

' vormig Eyronde fpits en als Doornachrig gctan-

ii^!''""" de Bladen. De Takken groeijen tegen elkander

over. De uiterfte Takjes hebben Hartvormige

op elkander leggende , omvattende Bladen , al-

lengs vergrootende , tot dat het Takje in een

Bloemdraagend Hoofdje eindigt , van geele

LiNDERNlA»
Een vyfdeelige Kelk en een Smoelachtigc

Bloem met de Bovenlip zeer kort ; de twee on-

derftc Meeldraadjes een Tandje aan 't end heb-

bende en het Meelknopje zydeliogs daar onder.

Het Zaadhuisje met ééne holligheid.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge-

!.
flagt , tot het welke maar ééne Soort betrokken

'-is (i), te vooren Capram Craïfo/ofrf^x genaamd.

Dezelve was eerst in Virginie , op Waterige

plaatfen , groeijende
,
waargenomen , doch werdt

naderhand door den Heer Lindern in de

:i99. Royena Tol. «cote dentatls et veluti fpinoCs , Flore lu

teo. HousT W.
(i) Liudernia. Sy^f. .Vat. re^. XI!I. Gen. 13 1;- 475- Ca

r«JuncuUtii, Fol. gvaiis acnat». üt^otf. f^trz, i.
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Elfaz gevoudeD, befchrcevcn cn afgebeeld ,on- IV.

den naam van Dooskruidy dac kruipt, een Jaar- ^^^v^^*
lyks Gewas met eenbladige eenlippige Bloemen. Hoofd-

Naar deezen Kruidkenner hadt de vermaarde

Allion hetzelve JJndernia getyteld. Dc/^tlm^a.'

Ridder merkt aan , dat het uit Virginie verhulst

zy in ons Wereldsdeel.

*c Is een klein Waterplantje , dat een vier-

kante broofche gladde Steng heeft, fomtydsTak-

kig en Zwiepig ; met kleine ongefteelde Blaad*

jcs , veel naar die van Guichelheil gelykende

,

en Pypigc Bloempjes , die in twee Lippen ver-

deeld zyn, waar van de boven (Ic Helniachtig ,

de onderfte driedeelig. Ieder Bloempje komc

eenzaam uic een Oxel der Bladen voort, en zit

op een lang dun neerhangend Steeltje. De Kelk

is in vyf lange Punten diep verdeeld. Het Zaad-

huisje is langwerpig en fplyt in tweeën van bo-

ven tot beneden , bevattende veele zeer kleine

Zaadjes. Dus heeft de Heer Clayton die

Kruidje in Virginie , alwaar het in de Herfst

bloeide ,
waargenomen. De Bloemen zyn bleek

blaauw of paarfchachtig.

M A N O L E A. HandWoem.

Een vyfdeelige Kelk en Bloem, de Inatfle

met de Slippen Elsvormig en als uitgefpreide

Vingers van een Hand , daar dit Geflagt den

raam van heeft : het Zaadhuisje tweehokkig en

vcelzaadig. Dus komen de Kenmerken van dit

LI 3 Ge-

n. Deel. IX Stuk.
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STUK. CO Hanclbiocm met naakte Bladen, byna on-

I. gefteelde Stengen en overlioekfe eenbkemigt

steeltjes.

Eni el- j)q vermaardeCommelyn hadt decze Soort

,

wegens dc gelegde figuur der Bloemen, Chei'

ranthus, dat is Handbloem , gctyteld. Zy groeit

aan de Kanp der Goede Hope. Op den Grond

fpreidt zy Lancetvormige Bladen uit, diep in-

gefneeden en groen, waar tusfchen Stengetjcs

voortkomen van een Span hoog , met kleine of

enkel zeer fmalle Bladen , ann den top Aairen

hebbende van kleine gcclc Bloempjes, als ge-

zegd is.

Te ^l^tofa
Handbloem met Wollige Bladen , geUa-

woihg!* derde Stengen en veelbloemige Steeltjes,

Dit Kaapfe Plantje is een geheel Wollig leg-

gend Kruid, metftomp Eyronde gekartelde ge-

paarde Bladen , hebbende een end -Tros uit o-

verhockfc Trosjes beflaande en finalle Bloem-

I) ^far.»:ea Fol. nudis , Caut. fuhapliyllli , P-'d

floris. 5^^. Nat. XII. Gen. I2«4. p- *<9-

^76. Manulca Fül. nudiusculij. Mant. Si. Lo'.e

a) IliiKulea Fol. toniemoijs > Caulibus Foliofis,!

emis Ramoüs. jtm. ^ea4. VI. Afr. fluk
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pjes, hoog geel van Kleur. De Meeldraadjes, iv.

in de gezwollen Keel van 'c Pypje, zyn twee-
^^Y'^'**

iTiagtig met een gcknoptcn Styl. Naar het Ge- Hoofd-

aairde Glimkruid * fchync hetzelve veel te gel^^-^^^^»

ken. De Bloempjes zyn regelmaadger , dan
y^^^^^fj**

in de voorgaande Soort, verdeeld. * ii. d.

Hebenstretia. ^

Dit Geflagt is benoemd naar zekeren Doktor

Herenstreit , die op bevel van den Koning

van Poolen naar Afrika gereisd was ter bevor-

dering van de Kruidkunde. Het heeft een dub-

beld uitgeranden Kelk, van onderen gefpleeten;

de Bloem met eene opftygende Lip, die in

vieren gedeeld is ; de Meeldraadjes in de ver-

deelingen van den rand ingeplant, en een twee-

zaadig Zaadhuisje,

De drie volgende Soorten , ook aan de Kaap

groeijende , zyn thans in hetzelve opgegeven,

naaraelyk

(i) Hebcnfiretia met Liniaak getande Bladen r.

(i) Hdenflreiia Tol, tinearibu» dentatls , Spicis Iivibsij.

B.apunculus Fol. inferiotibus mHlti/Idis, fupcrioribus fïmpl.

tn gladde Aairen.

De

Gen. 770. p. 4ao. f^eg.Jilll. p. 475.

lugih. 300. Berg. Cap» 153. Valcriane

LI4
II. DEEL. IX. STUK.
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IV. De Steng van deeze is opftaande, een Voet

^J^r^" hoog, aan den Wortel en onder de Aairen met

HooFB- enkelde opftygende Takjes : de I3!ndrn zyn
STUK. overhoeks verfprcid , Liniaal , eenigermaatc üe-

i^tr^^^^'kelig , met Tandjes, opgeregc , in de Oxelen

veele getakte Blaadjes hebbende. Aan 't end

komt een langwerpige Aair , met Elsvormige

Blikjes , op tien ryën overlangs gefchiibd , een-

bloemig ; want de Aair beftaat uit vyfhloemigc

Kransjes , overhoeks geplaatst. De Bloem is

wit , op de rug van den Keel rood en zonderling

door de plaatziog der Meeldraadjes , waar van

de twee onderften omgekromd zyn. Des mor-

gens zyn de Bloemen Reukeloos , 's middags üin-

kcn zy walgclyk en 's avonds hebben zy een aan-

genaamen Geur.

ihh^r^re-
Hebcnftretia vut Liniaal efenrandige

tia integri' BladCTl,
f.lia.

^oiigetan-
jjgeze heeft de Bladen gcpiard en losfe Aai-

ren mee eironde Blikjes, zo de Ridder aante-

kent. Ook komen de Blaadjes foratyds Krans-

wys om de Takjes voort. De Kantliaairige van

denlIeerBERGiüs fchynt tot deeze of de voor-

gaande te beboeren. Mogelyk zyn zy alle drie

llcgts Vcrfcheidenheden van die Gewas.

C3)

». Lug4k. 308. Pcdiculsris fol. angiiftisGmis Jentntis. KORM.
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(3) Hebenftretia met byna Fleezige Hartvor- IV.

mige ongejieelde Bladen.
^^Iv^^'

Dit is een opftaand Hecdercjc, vvitachtig ,5xukI°'
glad, met weinig Takjes en die alleen van bo- m.
ven; de Bladen overhoeks of gepaard, ongQ-^f^i^orda-

fteeld of byna de Sceng omvattende, Hartvor-
^^^^^^^^^

migftomp, naauwlyks gekarteld, Vleczig, vanmigc

onderen bultig. Aan *t end heefc het een onge-

üeelde Aair van Bloemen, die wit zyn meteen

rooden Keel en famengedrukte geele Mcelknop-

jes, gelyk die der ecrile Soort.

E R I N u s. Balfembloem.

Dit Geflagt heefc een vyfbladigen Kelk en

den rand der Bloem in vyf byna gelykc deelco

gefneeden, met uitgerande Slippen ; de Boven-

lip zeer kort cn omgcboDgcn : het Zaadhuisje

tweehokkig,

In hetzelve komen thans de vier volgende Soor-

ten vcor, naamelyk,

Ci^ Balfembloem met getroste Bloemen en Spa-
^l'.^^^

telachüge Bladen. jiipmus.

(i) Hthtnjïretla FoU fu^carnoGs Cordarls CziQlhMS. llant.

hL!vy. Gen. ?7i. p- 4^°- ^'f- ^"1- P- Erinus. H.

>ri9. Ageratum ferrat. Alp. glabrum Fl/purp. ToUBNï. Ir/i.

«ji.T. 422. Ageratum purpureum. DAL. liifl. US4. Ag«.

xa.nasSax,.Ierlorca. .BARn^.^ .r. .j. T. m...

iit DfiL, IX, Stuk.
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IV. Deeze , op de hooge Gebergten der Zuidc-
Afüeel.

lyi^g deelcn van Europa groeijende,is Glad Al-

Hoofd- pifch yigeratum , met paarfchc ijloemcn , van

STUK. ToüRNEFOiiT genoemd geweest, die ook
schüitzaa-^^ Bloem en Vrugtin Afbeelding heeft gebragt,

't Gellagt van Jlgeratim , dat fommigen Klein

Balfemkruid heeten , zal naderhand volgen. Dit

paarfchc hebben fommip;en Moschatellina gcty-

teld, v\^egens den aangenaamen Geur der E!oe-

men , niet te kort fchietende by dien der Vio-

len en deswegen noem ik dit Gcüagt Balfembloem*

De Wortelbladen van dit Kruid , op den

Grond Roosjes maakende , zyn allen Liniaal

Spatelvormig ,
ruigachtig, met eeiiige Tandjes

wederzyds by de Punt. Het heeft vcrfcheide

Stengetjes van een Handbreed hoog,opftaande,

rond, ruig, met fmalle Blaadjes overhoeks. Dee-

ze zyn overhoeks bezet met Bloempjes, uit een

vyfdeeligen Kelk voortkomende mee een lang

Pypje, waarin vier Meeldraadjes en een rond-

achtig Vrugtbcginzel mer een zeer korten Scyl,

den Stempel geknopt hebbende met twee rond-

achtige Oortjes, tegenover elkander. Het komt

ook met witte Bloemen voor, en veel ruiger,

zo van de eene als van de andere Kleur.

(2) Balfembloem met zydelingfe ongejleelde

vormige eenigcrmaatsLancet:

getande Bladen*
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Deeze, op den Zuidhoek van Afrika natuur-

]yk groeijende, bevondc zig in de Hollandfche

Kruidhoven onder den naam van Buchnera ,*

zynde door den Hoogleeraar J. Eurmannus'
Lychnidea geheten j om dat de Bloempjes vecl^

naar die van Lychnis zwccmen. Men hLtft het

met ftompe en met fpitfe Bladen , gelyk ui: hec

Werk van den Leidfchen Hoogleeraar A. van
RoYEN blykt. De laatfte zo het de zelfde is,

heeft de Bloemen in een Kroontje vergaard by

den [leer Eurmannus.

(3^ Balfembloem met Lancetvormig Eyronde

Zaagtandige Bladen. ,

Aan den Noordelyken Oever vsn de Rivier'

de la Plata , in Paraguay, vondt Pater Feu-
I L L é i: die Kruidje , dat derhalve niet met reden

i'cvuviaanfch genoemd kan worden, te minder,

daar het ook aan de Kaap der Goede Hcpc groeit.

Het Stcngetje, dat eenigcrmaatc Haairiji; is ,mct

gepaarde Bladen als die van Ecrenprys bezet

,

verheft zig tot negen Duimen , en draagt op 't

end een Hoofdje van getuildc Bloempjes, fcboon

Bloed-

tati'!. Buchnera Fel. o'^tufis fctrntis. CJijK 501. K. La^a'L

joo. Lyciinidea vülcft &c. Burm» ^fr. 139. T. 50. f. i.

Euphi-2lia Ethiopica. Pi.UK. JUant. 73. fi,
Buchnera Fol. acu-

tis dentatis. R. La^ii. 30O. Erinus umbdhtut.Bvm- Prodr.

Fl. Cap. f.

(l) Erinui^oX. Lanceolato - ovatis fcrrar s. Lychnidea Ve-

ronicx folio Florc Coccinco, Teuilu J'er. III. p» 36. T.

II. DEIL. IX,
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IV. Bloedrood , op welken een langwerpig Zaad-

huisje volgt.

Itük!"' (4) Balfcmblocm met gefnipperde Bladen.

EriKus In *t Ryk van Chili , op'by de veertig Graa-

^g^5?'«*;der Zuider Breedte, nam die Pater dit Kruidja

pcïd. waar , dat zig flcgts ccn half V^oet verhief met

zynrond, groen, Sten!?;etje , zyndc een weinig

Haairig , zo wel als dc Blaadjes , zeer veel , zegt

hy, naar die van het Kleine Yzerhard gelyken-

dc. De Bloemen, als een Kroontje op den top

groeijende, waren Vleefehklcurig, en hadden

het Pypje een half Duim lang, aan den Mond
zig ter zelfde breedte uitbreidende op de manier

van dc Bloemen der Primula Veris: dat is even

als in de andere Soorten van dit Geïlagr.

: Cupen/is. In verfcheide opzigten , doch inzonderheid

rÏLviïi.^^êens de Zaadhuisjes en den vyfdeeligen Kelk,

^'s, I. fchynt tot dit Geflagt dat Kaapfch Gcwasje te

behooren , waar van ik hier , in Fig. i , op

Plaat LVIII , dc Afbeelding mededeel. Ik

heb nu onlangs een aanzienlykcn Tak daar van

bekomen. De Bloempjes fchynen my in vyven

vry egaal verdeeld en nic: blykbaar twcelippig

te zyn , anders zou men het tot het Oogentroost

kunnen betrekken. Men kan de grocijing der

Bloempjes , de iangte van derzelver Steeltjes en

van het Pypje, als ook die van hcc Gewas, dat

i VcrT)C
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Heefler-g is met ronde Houtige roodachtige IV.

Srengetjes en Takken, in de Afbeelding zien , ^^Jf^
en de figuur der Blaadjes , die grootendeels Herts- Koofd-

hoornig ingefneedcn of getakt zyn , is met Ver-

grooting daar onder by A voorgelteld. Zy ftroo-^^^J^^'

ken genoegzaam met die der Averoone, om te

denken dat het Ethiopifch Plantje van Pluke-
NET Ct^ > "^^eik de Heer Bürmannüs
op de voorgemelde Hebcnfcretia aanhaalt , hier

bedoeld mogte zyn : want derzelver Blaadjes

gelyken weinig naar die der Averoone (-[.).

BüCHNERA,

Dit Geflagt is, naar den zeergeleerden Heer

B u c H K B K O ö , Voorz-ittcr van de Keizerlyke

Akademie der Natuur- onderzoekeren, getyteld.

Het heeft den Kelk flaauw vyftandig; den rand

der Bloempjes in vyven gelyk verdeeld , mee

Hartvormige Lippen, cn een tweehokkig Zaad-

huisje.

Zes uitbeemfche Soorten , waar onder ver-

fcheide Kaapfe zyn , komen in hetzelve voor>

naamelyk

CO Buch.

f4.) Het Abroianum cnyupejlrt heeft, volgens den Ridder,

ToUa muklfila liKtaria en die HebaiiftretLa iint*ria dentata,

gelyk ook uit de Afbeelding hu grootc redchü der Bh-

dsa blykt.

U, DEIL. IX, STüI,
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IV. (i) Buchnera met getaalde Lametvormige drie»

^^llf- rihbige Bladen.

^VK° In Virginie en Kaoada is de Groeiplaats van

I. deeze, die als een Soort van WoUekruid is aan*

^^/^•'^J^^ gemerkt gcvireest, wegens haarc rimpelige Haai-

katSe"
^'^^ langwerpig gefpitfte Eladen , aan den rand

* Zaagtandig, twee tegenover elkander, draagen*

de op den top der Steng, die niet Takkig is,

een dunne Aair van Trechterachtige Violetkleu-

rige Bloemen , waar op een tweehokkig Zaad-

. huisje volgt , in de \7fdeelige Kelk verholen.

Twee Meeldraadjes zitten in de Keel, twee

in 't midden van 't Pypje, Het Kruid wordt door

'z droegen zwart,

n. (a) Buchnera met Wigvormige vyfcandige glad-

Knfkken- de BMcn , geaairde Bloemen en een Hes-

fterige Steng.

Pr.. '.vin. Het Kaaps Heefterachtig Kruid, in Fig. 2

op de gezegde Plaat vertoond, voldoet niec al-

leen aan de Geflagts - Kenmerken , gclyk blykc

uit de vergroote Bloem , by Letter B, maar ook

aan de befchryving , welke de Heer L i n n ^ us

daar van, als op de Bergen aan de Kaap der

Goede Hope groeijende, dus geeft.

^

nL XII. Gen.
7^72'.* p.^ 4T0' r^g^^Xllh^^T?'?. Buchncr»

<&) ^«eWr/iFoI. Cuncatisquinque.denWtis glabrls Floi,
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„ De Steng is Hceflerachtig , een half Voet IV.

„ hnoy , bepaald Takkig , als 't ware gewricht
'^''ïJf'-

5, door Lidtekens der afgevallene Bladen en Hoofd-

„ paarfchachtig : de Eladen gepaard, (dikwils"'"^*

drievoudig^ ongcfteeld, Wigvormige vyftan-/-,.^.'^f^7

„ dig , (aan de tip wederzyds rtet twee fpitfc

„ Tandjes,) effen en niet korter dan de Leed'

5, jcs. Endclings heeft het langwerpige eenzaa-

„ me Aaircn , van ongedeelde opftaande Bloe-

j, men, met een Liniaal fpits Blikje, korter

5, dan de Kelk, die Pypachtig kingwerpig is,

„ cn ten halve in vyvcn gclyk vcr.!cc!d , dc

j. Slippen met een V Hesje famengcvo; :;d hsb-

„ bende. De Bloem is wit, met een vyl'hoekig

»j Pypje, tweemaal zo lang als de Kelk, om-

j, gekromd, met een platten vyfdeeligcnRand,

„ die byna Eyronde Slippen heeft en Mecldraad-

„ jes binnen den Keel , twee langer , benevens

„ een ingcflooten , omgeboogen , dikachtigen

5j Stempel."

Dit bevind ik grootendeels plaats te hebben in

myn afgebeelde, als ook in de vergroote Bloem,-

zynde het Zaadhuisje , in de Kelk vervat , by

C , en doorgefneoden , om dc twee holligheden

daar in voor te ftellen , by D, met dergclyko

Vergrooting in Plaat gebracht, 't Is wel waar,

dat het Kruid in eenige weinige opzigtcn iets

fcbynt te vcrfehillcn , doch het heeft te veel

overeenkomst , om niet het zelfde of dcrgelyk

te zyn , cn het is ook
, waarfchynlyk door 'c

droogen, zwartachtig bruin.

11. DEIfc. IX. SfVK,
^"^^
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IV. (3) Buchnera met drietandige Bladen, gejlnl-

Apdeel. Bloemen en een Heejterige Steng,

STUK^^'
Velden aan de Kaap groeit, vol-

iiT. gens den Ridder , dceze , die een zeer Takkige

^SpL^teng van dergelyke hoogte : de Bladen gepaard

Ethiopi- en ongefleeld , van grootte als die van 'c Var-

kensgras ,
byna glad , doorgaans beneden de Tip

wederzyds een Tandje hebbende , de Bloemen

naar het end der Takken, zydelings, gepaard,

gefteeld heeft, meteenbladigevyftandige Kelken

en geele Bloemen met lange Pypjes : het Zaad-

huisje Eyrond - langwerpig , tweehokkig, byna

zo lang als de Kelk»

IV. C4} Bnchnera met gp.tande TAniaale Bladen en

K«;£ ruigachtige Kelken,

Deeze , die den bynaam van Kaapfche voert

,

gelykt zeer naar het Kaapfche Neusbloem

,

*Biadz.lïisr voor befchreeven *. 't Is een Plantje van

4; 2. maar een Handbreed hoogte , van boven Tak-

kig, met geaairde Bloemen, zo de Ridder aan-

tekent, en over 't geheel Lymerig ruig, met de

Tandjes ver van elkander ; zynde dit ook een

Jaarlyks Gewas.
On-

(I) Buebuera Fol. tridcntatls , Flor. peduaculatif , Caule

Fiuticofo. Mant. zsu

(4) Buchnera Fol. dentatis Linearibus Calycibas pubescen-

tibus. Buchnera Fol. Lanceol. fubdentatis &c. Am. Acad. VI.

Atv. 18. LychnJdea viUofa Fol. anguflis denticiilatis , Floii-

l)Hi am':cllatis. BORM. Afr, 191. T, jo. f. a,
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Onder de Kaapfche Planten telt de HeerN. IV.-

L. Btrmannus eene Buchnera, welke zyn^^J^^^
Ed. Capitata , dat is Hoofdige noemt, als een Hooko4

aanmerkclyk Bloemhoofdje draagende op een
^"^^^^

enkcld Stengetje, 'twelk voortkomt uit hetmid-y^jf^f^",'

den van Lancetvormige efFenrandige Wortel-

bladen.

C5) Buchnera met gefntpperdc Bladen en een v.

gegafelde Steng,

Deeze Soort, in Virginie groeijende, zo Lts-

njF.vs zegt, is een overblyvend Gcwasje, met

de Steng een. Voet hoog, vierkant, opibande,

de Bladen byna als die van*c Winkel - Yzerhard

verdeeld, üic de mikjes der Tafcïcen komt een

gefteclde Aair, met de Bloempjes ongelyk ver* ^

Ipreid en Kelken zo lang als de helft van 't

Bloempypjc.

Eïa. vr.

Op Ccylon en in China is deeze waargeno-

men, een Plantje naar 'c Oogentroost gel yken-

de , met overhoekfe Takken en lange Aairen

,

de Bloemen ver van elkander, hebbende een lang

Pypje, dat Draadachtig dun is, gelyk in de an^

fs) Buchnera Tol Lacini

(6) Buchnera Fol. integer,

Kat, XII , XUl. BüBM. Fi

II, Dsit. IX. JTUK.



54Ö TWEEMACTIGE KrüIDEN.

ly^ dere Soorten. Het heeft den Mond tweefneedig;

Afdeel, de eene Slip byna regtopftaande en driedeelig

HooTD- andere uitgebreid en breed Hartvormig zyndc,

7ch^La. BrOWALLIA.

Dit Gcflagt is door den Ridder benoemd ter

eere van den Sweedfchen Heer Browall,
die een ongemeen Liefhebber was van de Na-

tuurlyke Hifcorie in 't algemeen en de Kruidkun-

de in 't byzonder. De Kenmerken zyn door zyn

Ed. gefteld , een vyftandige Kelk , met den

Rand der Bloem byna egaal in vyven gedeeld en

uitgebreid ; den Navel geflooten hebbende met

twee groote Meelknopjcs ; als ook een eenhok-

kig Zaadhuisje.

Drie Soorten komen 'er in voor , altemaal

Westindifche Kruiden , waar van zyn Ed, de

cerfte uit den Cliffortfen Tuin zeer naauwkeurig

in Afbeelding gebragt heeft ; naamelyk

Bro^'aUia
Browallia met eenbloemige Bloemjleeltjes,

^H^ie. Van Panama in Zuid Amerika afkomftig is

deeze door den fchrandercn Miller in de

Tuin van Chelfea , by Londen
, gekweekt, en

het Zaad vandenzelven aan den Heer LiNN-ffiUS,

wen Opzicnder van de Lustplaats des Heeren

C L I F F o R T , Hartecamp, by Haarlem , mede-

gedeeld, 't Is een Jaarlykfch Kruid, met een

dun

f 1) Browallia Pedunculis unifloiis. Sy/t. Nm. XII. Gea-

77%. p. 411. fTt^^ xm. p. ƒƒ, clig. ,11. T. 17. ^
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dun rond Steugetje van een of anderhalven Voet IV.

hoog, weinig getakt, met fpitsEyronde gefteel-
^^^J^^^

^

de tft^nrandige Bladen , van een Duim groot Hoofd-

en gefteelde Bloemen in de Oxelen , van gezeg-*^"^^

de figuur en eene fchitterendeHemelfchbiaauwe^gf«lit'

Kleur.

Q2) Browallia met eenblotmige en veelbloemige 11-

Steeltjeu ^ZZ'f'
Vethcvene.'

In Peru zou de Groeiplaats van deeze zyn,

die naar de voorgaande gelykt , doch de Steng

eens zo hoog, llyf, een Pink dik, en als llee-

üerig heeft, met de ondcrfte 'lakken byna zo

Jang als de Steng. De BIcemfteeltjes draagen ie-

der ééne,drie,vyf of meer Bloemen, die hoog

yioletblaauw zyn.

(3; Browallia met de bovenjle Bladen gepaard nu
en twee Meeldraadjes zo lang als de Bloem, if«baö8f

de.

Van M I L L E R üs heeft de Ridder deeze over-

genomen, als zekerlyk , naar een gewezen Plant,

door hem in Afbeelding gebragt zynde; moog-

lyk een veranderde of Ballerd - Soort. Zelf hadt

by ze niet gezien.

L I N.



548 ïwEEMAGTiGE Kruiden.

Afd^'bl
L I n n ^ a.

Hoofd. Dit Geflagt kroont den naam van den Groo-
sTüK. ten Ridder , die het Samenftel der KruidkuQ-
Sciuiizaa-

^ niet minder dan de geheele Natuurlyke Hi-

llorie, in een goeden Smaak gebragt heeft. Hy
is thans den lo January deezes Jaars 1778, ruim

een Maand voor dat ik dit fchryf,den Weg van

alle Vieefch gegaan (*).
Een Klokvormige Bloem, en dubbelde Kelk,

die van de Vrugt tweebladig , die van de Bloem

vyfdeelig, en deeze boven het Vrugtbeginzel ,

dat een drooge driehokkige Bezie wordt,

ï. Dus komen de Kenmerken van dit Geflagt

m'^ZTs. voor, welks eenigfte Soort fi) gemeen is op
Noordfche.de drooge, dorre Bofch- Velden, niet alleen van

de Laplandfche Alpen, maar byna van alle kou-

de Bergruggen in Europa en Aüa, ja zelfs in

Kanada groeit. De Noordelyke deeJen , gelyk

Lapland , Rusland en Siberië , fchynt het by-

Amfteliac pofuit gratus Amicitiat

:

At Dea PlantaramSoboles cui credita , Myftx

iiondibus his tituluin fubdidit ipCa. fui.

Jac. PHIL. D'OnviLLE.

(0 Linc^a. Sy/i. Nat. XH. Gen. 774- P- t^eg, XIII.

p. 47?. LlntiïEa Flor. geminatls. Fl. Lapp.'i^o. T. ü. f. 4.

//. Clif. iio. Fl. Suec. S2^. 332. jtf2. f. I. JHat. Mtd,

J17. HALC. lUlv. (So«. StQ. Ver. I. p. i8}. SAUV. Mtth^

137. KALM. It. II. p. 2<Sï, Gort. 'ingr. 100. Serpillifolia.

BoxB. AU. II. p, 346. T. zr. Campanula Serpillifolia. C. B,

Pin, 9,. Preir. J5. AU. Ups. 1710. p, 96, T. I. OEQ.

T. j. AU. mm, IV. T. 4. f. tf.
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zonder te beminnen : doch het valt , niettemin , IV.

ook in Switzerland en Languedok. ^ï^*^'

Dit KruÏLije was, onder den naam \ ^ld Qiien- Hoorom

ddbladige Klokjes , door dc Autheuren gemeld

en het komt dus in Afbeelding voor
,
by C. B&v-/p^^T

HiNüs , doch flegt ; zynde door JBüxbaum
beter en eindelyk door onzen Linn^üs vol-

maakt in Plaat gebragt. Zyn Ed. toont aan, dat

het geenszins behoore tot het Geflagt van

Klokjes. Z ulk t ere afzondering der Bloem , door

een byzondcren Kelk, van het \'nigibeginzel

,

was hem in geen andere Plant voorgekomen. Da
Bladen zyn door fommigen by 't Penningkruid

vergeleeken en de Ingezetenen van Angerman-

nie noemen het WindgrasJ waapfchynlyk , om.

dat deszelFs dunne Bloemfteeltjes geduurig door

den Wind bewoogen worden.

Uit een Vezeligen Wortel brengt het flappe

Stengetjes of liever Rankjes voort, die veelal

op den Grond leggen en 'er fomtyds Wortel

in fchieten, aan welken de gezegde Blaadjes,

tegenover malkander, groeijen, die eenige wei-

nige Tandjes hebben en niet lang gefteeld zyn,

Derzelver Oxelcn leveren de Bloemfteeltjes uit

,

die opftaan , zyndc lang en dun, en boven twee

Bloemen draagen , van eene Klokvormige fi'

guur, buiten wit, binnen Pluizig en roodachtig,

Deeze Bloemen, in haar eigen Kelk, die vyf-

deelig is ,
vervat, zitten op een rondachtig Vrugt-

beginzel , in een andere Kelk begreepcn , dic

vierbladig is, volgens H a l l E R, en het Zaad-

Mm 3 huis-

II, D»IL. IX. STUE,

i
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IV. huisje wordt van hem gerekend eenhokkig tezyn

'^^Jv^^'met drie Zaaden , daar Buxbaum hetzelve

Hoofd- eenzaadig bevonden hadt. Ditlaacüe verfchilkan
STUK.

jjggj. oDtflaan , dat in fommige declen des

Aardbodems alle de drie Zaaden niet aanrypen.

In Lapland hadt L i nn^eüs de Ranken van dit

Kruidje agttien V^oetcn lang gezien. Van 't ge-

meene Volk in Sweedca wordt het gekookte

Loof, als een vaardig Geneesmiddel, in Pap en

Stooving op de Lichaamsdeelcn , die met Jicht-

pynen bevangen zyn , geappliccerd»

SiBTHORPlA.

De Kelk en Bloem zyn , beiden , in vyven

egaal verdeeld , met de Paaren Meeldraadjes

van elkander afftandig en het Zaadhuisje rond-

achtig , fameogedrukt , tweehokkig met een dwars

middel fchotje.

Van dit Geflagt is eene Soort , door den Ox-
fordfen Hoogleeraar S i b t h o r p i u s , aan den

Ridder gezonden geweest , die dcswcgcn het-

zelve met deszelfs naam vereerde. Die Levant-

fche vind ik thans uitgemonftcrd, zo wel als de

jifrikaanfche Sibthorpia , bckleedende een van

beiden, of beiden, het Geflngt van Difandra ,

voorheen door my geboekftaafd

^ Dus blyft dan alleen de Europifche , als de

Strt"?'*
^^"'8^^ Soort van dit Geflagt (i). Deeze is

ümopifchc.

(•) n. D. VIII. SJuk, deezer Nat. Hiftoric, bladï*

{i) Sibthorpia - " " - -



aangemerkt als een Plantje , dat op de Zuidwest- IV.

Kusten van Engeland cn in Portugal, aan vog-

lige Dyken , en aan de icanten van Beekjes Sookd-

grocit. Ray noemt het Zeer kkin kruipend Bas-'^'^^^'*

terd-Muur, met Bladen van het Gulden vSteen-^^'^S.'

breeke : P et i v e r GoudveU van Cornwall. Hetpi,. lviii.

groeit ook in Oostindie, van waar ik een Plant- ^'S' ^'

je daar van heb bekomen , *c welk de Geftalte

veel duidelyker uitdrukt, dan hetzelve door Plu-

KENET is afgebeeld. Deswegen heb ik het , in

F^g- 3 » op P^^at LVIH , in Plaat vertoond;

Lo E F L I N G heeft het in Portugal , by Oporto,

overvloedig vergaderd aan den voet van ^Tuuren

cn Bergjes , die door afdruipend W^ater geduu-

rig vógtfg blyven, cn by het Slot van dc Konin-

gin te Cintra , op den zeer hoogcn naast by ge-

legen Berg , in drooge holle plaatfen.

De geftalte is als die van 't Water - Navclkruid,

het Loof als dat van Goudveil , de Vmgt als van

Eerenprys , wordt elders gezegd (*) , doch ia

't myne is dezelve platter. Het heeft Draadach-

tige kruipende Stcngetjesen lang gefteelde Bla-

jes overhoeks , die Niervormig Schildachtigzytr,

horizontaal geplaatst , door zes infnydingen als

zevenhoekig, aan den rand gehaaird. De Bloem'

pjrs,

XIII. p. 4^8. ^<^^<i' III- P- li. LOEJL. It. lyo. Ch.y-

fofpleniuum Cornubienfc, Pet:v. //tA. T. 6. f. ii.Alfincf?«.

ih pufilla repcns Sec. Raj. Ak^L ui.p. 3S*.Pt"K. ^.'«.23.
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IV. pjes , in de Oxelen voortkomende , hebben Stecl-

^"xv.*^* tjes die wat korter of ook wel langer ryn ó?.n

Hoofd- de Bladfteeltjes.De Kkuris paarfchachcig, doch
STUK.

fteckcn naauwlyks buiten den Kelk uit , die

Jgï"''^''^" vyfdeelfg is en ruig. 't Getal der Meeldraadjes

is altoos vier , die gelyk van langte zyn; dus

minder in getal dan de Bloemflippen , eene

ongelykheid, welke dit Kruidje tot de Klasfeder

Tweemagtigen betrekt, zegt de Ridder.

L I M O s E L L A. Slykertje.

De Kelk is, zo wel als de Bloera, egaal in

vyven gefneeden in dit Geflagt^ hebbende de

Meeldraadjes by paaren digc aan elkander-; het

Znadh'disjc cciihckkig , tweekleppig, vcelzaadig.

Twee Soorten behooren tot hetzelve, waar

van de eerfle genoemd wordt

I. (O Slykertje met Lancetvormige Bladen,
LimofelU

iiwpikh
verfcheide Autheurcn is dit Plantje, dat

in de Noordelyke deelen van Europa en ook

Zuidelyker, gelyk by ons, aan den Rhyn en in

Switzerland , op vogtigc Velden groeit , in Plaat

gebragf. Sommigen hebben het als een kleine

Soorc

(i) Limo/ella Fol. Lanceolatis. Sy/l. NéU, X!I. Gen. 77Ö-

f.^it.r,g.XllU p. 479. GOKT. Belg. 179. FJ. Upp.

¥t. Suec,HAUV.neh. «tg- Limofeüa annu3. Und. ^/i. is6.

T. 5. Plantaginella. HALL. Jen. 2,. T. 6. f. 1. PJantagi-

«ella paluaiis. C. D. Fi». 190, Alfine palufiris &c, FI.UJ5.

Alm, 20. T. 74. f. 4. MlNTa, Pu^. z. T. 7- 6'
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Soort van Weegbree , anderen als een Water- JV;

Muur, aangemerkt. Loesel noerac het, on^^^v^^'
der de Pruisüfche Planten , zser kleine Spurrie, HoofÓ.

met Lancetvormige Bladen.

Een Plag, zegt Haller, van lang gefteel-y-^.'^'S

de Blaadjes , die aan 't end ovaal zyn, g;eeft

Scheuten uit, welke dergclyke Plaggen vormen,

ilier komen Stengetjes uit voort, korter dan

de Bladen , ieder een Bloempje draagende, 'c

welk wit is, binnen aan 't Pypjerood, met zwar-

te Meeldraadjes, Dc Kelk is diep in vyven ge-

fneeden : de I3Iocni kcnndyk mismaakt , aan den

rand vyf Slippen hebbende, wanr van cweepaa-

ren gelyk en grooter zyn dan de onefFcne of

vyfde Slip. Vae ^ vier :Me.eldraadjes zyn twee

langer onder de Topjes omgeboogen.

{2) S,\y\ien]e met byna Liniaale Bladen.
L-^'y^^

Op den Zee -Oever, aan de Kaap der Goe-

de Hope, vondt de Heer Koenig dit Plant-

je , zynde volkomen van de zelfde Geftalte

,

doch veel kleiner , en dus te tellen onder het

kleinlte Onkruid. AUeenlyk verbreeden zig de

Bladen byna niet, en hy kon flegts twee Meel-

draadjes in de Bloempjes waarneemen ; wes-

halve het den Bynaam van Tweemannig voert.

U^DMt. IX. STO»»
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IV. Vandellia.
Afdeel.

Hoofd-
^^'^ ^^^^ gedeeld

, de Bloem

sTüK« grynzende of Smoelachtig, met twee Meel-

&Aw/zAi. draadjes, uit dc vlakte der Bloemlip en famen-

gevoegde Meelknopjes : het Zaadhuisje eenhok*

kig vcelzaadig.

VmdiUa
ï^ofnen Kenmerken voor van dit Ge-

£^fL
" flagt, welks eenigüc Soort (i) door den fleer

^"**^*^^'Browne ontdekt is op 't Eiland van St. Tho-

mas. Dezelve heeft een Kruidige vierhoekige

gearmde Steng : Eyronde , ongeftecldc , gekar-

telde ftompachtige Bladen en eenzaame Bloemen

in de Oxelen, tegen elkander over. De geftal.

te is als die van het Quendelbladigc Eerenprys.

S T E M O D I A. Tweeknop,

Dit Geflagt heeft den Kelk vyfdeelig , de Bloem

tweelippig , met vier Meeldraadjes , die allen

gegaffeld en tweeknoppig zyn , zo dat hetzelve

agt Meelknopjes heeft ; en een tweehokkig

Zaadhuisje.

St \(La
eenigfte Soort hier van (i3 > aan den Zee-

mlrhima. ksDt van 't Eiland Jaraaika in 't Zand groeijen-
zeckants.

Heefterig leggend Waterlook» mee blaauwe

(O Vandeiüa. Syji. Nau XH. Gen. i26j. p. ^iz. Veg.

O) Stemodia. SyJi. Nat. XII. Gen. 777- P- 4"-/^<'^-

Bloe-

XIII. p. 479. Mant,

«cc. B^DWN. Jam. 2<Sr. T. zl. f.'!.*!

SIAAN. Jam, 6tf. Hift, I. p. ï75. T. 1
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bloemen , door S l o a n f. geheten . B r own e IV.

gaf er den tytel aan van Stemodiacra, waarvan ^^^^el,

de Gcflagtnaara afgeleid is. *c Gewas heeft een Hoofd ^

vierhoekige ruige Steng, en overhoekfe opftaan-*^'^'^*

de Takken , met Lancetvormige oDgefteelde/^"^^^-^*

Bladen , die fpits getand zyn. De Bloemen zit-

ten in de Oxelen eenzaam , tusfchen twee zyde-

lingfe Blaadjes , oDgefteeld. Het is een ruikend

Kruid.

O B O L A R IA, Stuiverkruid.

Dit heeft een twcedeeligen Kelk en vierdee-

h'ge Bloem , die Klokvormig is, met de Meel-

draadjes in de verdeelingen ;het Zaadhuisje een-

hokkig, tweekleppig /veéKaadig.

De eenigfte Soort (ï) van dit Geflagt is een r-

Virginifch Plantje, dat men onder de benaamingf^r^tvl'

van het volgende heeft voorgcfteld gehad , hoe-^"^'"'^*""*

wvl daar van aanmerkelyk verfchillendc. Uiteen

Koraalachtigen Wortel fchiet het een enkeld

Stengetje ; anderhalve Handpalm hoog , met

kleine fpitfc Blaadjes; maar die aan den top, uit

welker Schoot de Bloemen voortkomen, zyn

rond en van grootte als een Stuivertje, waarvan

de naam ontleend is. De Bloemen zyn bleek-

rood en de Blaadjes van onderen paarfch. Het

bloeit

(i) Ojolarh. 5vjf« Nat. XII. Gen. 778. p.4ï«-f'^^-X:TT.

p. 479. H. Clif. n:- Gbon. rirg, 74, 9;. Oiobanche V;t.

T. 16. f. zi- Pi üK. 273. T. ^0,. f. 6,

B. DUL. IX, STUK,
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IV. Het bloeit in April , voIgcDs den Heer Cl ay.

^^xvf^* TON, die het daar te lande heeft waargenomen.

Hoofd» ^ ^ n
sTüK, Orobanchk. Leeuwltaart.

I^mfe*!. Geflagt, dat, wegens de gertalte,wel

den naam van Leeunjlaart voeren mag, is ook

de Kelk tweebladig , maar de Bloem Smoelach-

tig, met een Klier onder het Vrugtbeginzel : het

Zaadhuisje even als in 't voorgaande. Het bevat

de agt volgende Soorten.

I. CO Leeuwftaart met een geheel enkelde glad-
Orohmcbt

^ ^ gfg^^ ^„ uitfieekende Meeldraadjes.

Glad.

II. (i) Leeuwftaarc met een geheel enkelde ruig-

QiQot'
achtige Steng; de Meeldraad]d"! naauwlyks

uitJUekende.

Dceze beide Soorten komen in ons Werelds-

deel , doch de ecrfce meer in dc Zuidelyke

Landen, gelyk Languedoken Provence,of ook

in Switzerland, de andere vry algemeen voor.

Deeze , die ook in onze Nederlanden valt , groeit

(i) Orobancht Caule fimpllcisfimo \zv\ , St^m.

Nat. XII. Gen. 779. p. 4^^. f^^Z- Xlll. p. 475

Mcntp. 3«8. Grobanche majote Flore. C. B. Pin.
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in de Zaaylanden op de Wortels vanverfchei- IV.
de Gewasfcn, doch meest op die van deBrem,^'^"*^!-»

en hierom wordt zy 'er Bremraap geheten , zo HooJd-
L o 1! E L aantekent. Deze manier van Grocijing

is door hem en anderen in Plaat vertoond. Lin-^^^^J^" •

NiEus zegt , dat zy op de Akkers en drooge
'

Velden van Europa, inzonderheid, een Bywas
is van de Vlinderbloemige Planten. Ook wil

men, dat de Griekfche naam, Orobanclie, -óaar

van afkomftig zou zyn , dat 'er de Orobus en

andere Haauwvrugten door verworgd worden

;

weshalve de Duitfchers het Gewas Erven • Wur-
ger noemen , de Engelfchen Strangleweede, An-

ders heet het in 't Hoogduitfch Sommrwurtz

,

in 't EngeWch Br uumtupc~f laJt Italiaanfch Co-

da di Lion , dat is Leeuweftaart. De Hongaaren

noemen hetzelve Miskaars , zo C l ü s i u s aan-

Zo wel de Geftalte van de een als van de

andere heeft dit Plantje, 't welk in de eerfte Soort

voorkomt met een blaauwe , in de andere met

een witachtige Steng , van een Voet of meer

hoogte, die onder uitloopt in een dikken Knob-

bel, byna als een Raap, zittende daar mede op

de Wortels- van andere Planten of Booraen,

De Steng is boven bszet met Bloemen vaneene

Smoelachtige figuur, in de eorfte Soort paarfch

of Violet ; doch in dceze alwaar zy naar Anje-

lieren ruiken , bleek , fomtyds witachtig en ook

Goud of Saffraangeel . volgens Scheüchzer.
Op de Wortels der Otnen , in de Koninglyke

Tuin
II> D&SJU IX, STUlCt
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IV. Tuin te Aranjucz in Spanje, vondt Loef*

^"^x?!^'
^^^^ ^^eeze Soort met bleek gecle Bloemen,

Hoofd, van boven een weinig paarfchachtig, en de gc.

STUK. hede Plant was bruin , zonder eenigen byzonde-
SchuUzaa-

Reuk. In dc Bloemen heeft , bovendien , een

aanmerkelyk verfchil van grootte plaats»

Met veel moeite en drifc werdt dit Plantje

,

20 L O B E L verhaalt , van de Alchymillcn in

Mey opgezogt , die hetzelve aftrokken van dc

Wortelen der Brem , doende de Raap in een

Kromhals en daar van een Olie overhaalende

,

die zeer uitmuntende was tegen den Steen. Ia

de Nederlanden, zegt Clüsiüs, werdt het

Poeijer van de Bremraap, met laauwen VVyn in-

genomen , voor ccn kragtig Middel tegen Kc
lykpynen gehouden. Ook is de Konlerf van 't

Kruid , of dc Syroop , door fommigen tegen

Zwaarmoedigheid of Miltziekte aangepreezen.

O Jllobt
Leeuwftaart uèet eengeheel enkelde Bladerig

JLricana. gefchubdc Steng en uitjieekende Meel-

kt^Si: draadjes.

In Karolina komt deeze aan de Wortels der

Boomen en Heefteren voor , wier Stengetjes

naauwlyks een Span lang, een Vinger dik, rond

en gekleurd zyn , Sappig
, geheel Schubswyze

bekleed met Lancetvormig EyronJe, ongefteel-
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de, fpitfe Blaadjes : de Bloemen waren ongc IV;

Iteeld en krom ; de geheele Plant geel van

Kleur. Een dergelyke, doch ftompbladig, hadt Hoofde

de Ridder uit Siberië bekomen. «tuk.

(4) Leeuwftaart met een geheel enkelde ^^^H* oJZrtbt
omgekromde Bloemen , die langer dan de ctmui

Eyronde Blikjes zyn en de Steng byna^'^^'"^

By Aranjuez in Spanje nam de Heer Loef-
L I K G deezc byzondere Soort waar , welke hy

twyfelt , of het ook het Portugeefche Leeuw-

ftaart zy van Tournefort , met donker-

paarfche Bloemen. Dezelve groeide op de Wor-
tels van het Opftaande^Velïf-Byvoet met den

Reuk van Carlina, op zeer dorre Velden,

(5) Leeuwftaart met een Takkige Steng envyf-

(6) Leeuwftaart wjei een Takkige Steng en vier"

tandige Bloemen.

Dee-^

(4) OTchmtbt Caole fimpl. CoroHis tecatvatis , Braads

>vatis Corolla bieyioribus ; Canlenudiuseulo. LOEVL- It,is^-

(s) Orokancie Caule Ramofo Corollis quinqucfidis. H,

:iiff: R. Lugdb. 199, GOUAN Mensp. 308. GrR. Prev.

iS. HALL- Htlv. 6 10. DALIB. Paris. ijl. CORT. Belg. 180.

)»B. It. 18. Orobanche Raraofa. C. B. Pm. «8. Orobanchc.

Ram. CoioII. quadtidentatis. CSON.

linoi Viifiaiana lignofioi &c. MOBIS*

T. 16. f. 9. RAJ, SMppl, 5J5.

U. DtttilX STOK.
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IV. Deeze beiden verfchillen door de Takkig-

^''xv.^''
^^'^^ Stengen van de voorgaanden. De eece

Hoofd komt op droogc plaatfen door byna geheel Eu-
STVK, jQpa voor , cn in de Duinen van ons Land

onder de Helm , als ook by Heemftede. Zy
is geelachtig, met kleiner Bloemen, die paar-

fche Blikjes hebben ^ volgens G o u a n. Men
vindtze met blaauwe of paarfche , en ook mtt

witachtige Bloemen. De andere heeft de Heer

Clayton in Virginie eens op den Wortel van

een Taxis gevonden. Zy groeit 'er op de Wor-

tels van veelerley Geboomte. Haar Steng is

Houtig en over 't geheel mcc kleine Blommetjes

yl begroeid, driemaal zo hng als de Kelk, die

viertandig zyn ca vierhoekig, en dus egaal van

rand, niet Smoelachtig , doch niettemin vier

Meeldraadjes hebbende cn in Vrugtmaaking met

de anderen overeenkómftig.

VIT. (7) Leeuwftaarc met de St-eng eenhloemigzon-

Blikjes.

Eenbloe-

"»fs* In Virginie, of eigentlyk in Maryland, was

ook de Groeiplaats van deeze Soort , die klei-

ne Goudkleurige Gentianel door P l u k e ïï et

getyteld wordt. Zy heeft een geheel naakt

Stengctje , op welks top een enkel Klokvor-

niig

(7) Ortiarche Caule unifloro , C-tlyce nudo. Grom J^'/f-

96. Demariac f. An'Jato Cordi affinis. Fl. yirg. 70. Gentta-

phyUoa. Mitch< Cn. tj.
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mig geboogen Bloempje voortkomt uit een vyf- iv,

tandigen Kelk, zynde dit geheele Plantje geel-
'^^JJ^ï^»

achtig, volgens dien Authcur. Datgene, welk Hoofd.
men in Virginie heeft waargenomen , hadt een «tuk.

Scheede om het Stengetje en eene bleek blaau- /^^f^^";
we Bloem in twee Lippen gefnecden , waar van

de bovenfte twee-, de onderfte driedeelig. Mir-
CHELius maakt hier van , onder de benaaming
Jpiyllou, een nieuw Gellagt.

C8) Leeuwftaart met de Steng eenhlosmig, de
^J^^^^-

Bloem als in een Scheede, ^g.CL.

In Zandige Grond , op de Kust van Malabar

groeit deeze Oostindifche Soort, met kruipende

Wortelen, daar veele^geehrcfedge , byoa door-

fcbynende Stengetjes uit voortkomen , die ge-

heel Bladerloos zyn , met een twccbladigc gantfch

onregelmaatige Bloem , die tu^fchcn haare Lip-

pen , als 't ware , een Klok uitgeeft.

By Kairo vondt de Heer FoRSKAOHLeen
Leeuwftaart met ecoe Gekartelde Bloem j doch

in Arabie, by de Stad Mór, kwam hem eene

Soort voor, die hy Ferw Leemvjiaart noemt.

Deeze hadt een Sappige Steng , Spiraalswyze

bezet met Bloemen , geel van Kleur , ieder be-

fchut door een Blikje. De Kelk was dubbeld

,

een

(8) Oroiartcie Caule anifloro, Flore fubrpathaceo. «gine-

tïa. Sp. PI. I. p. 65*.Tsje.n-Cumu!a. Hert. Mal. XI. p.

97. T. 47. Aphyllos Inaica , Fl. dipetalo diffaitni fllC. R4J.

Jiyi. III. p. 4e+- BURM. FI. fnd. p. 13 J.

Nn
U. riBU IX. STBK,
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IV. een buitenfte tweebladige , een binnenfte vyf-

^*xv!"^*
declige: de Bloem was Pypachtig, aan den rand

Hoofd- egaal in vyven gedeeld. Zy groeide op de Wor-
8TUK. outic Planten (f)*
Scbuilzaa-

Hyobanche. Ruigflaart.

De zevenbladige Kelk en de Smoelachtige

Eloem zonder Onderlip, onderfcheiden dit Ge*

flagt van het voorgaande ; terwyl het ook een

tweehokkige veelzaadige Vrugt heeft.

I. De eenigfte Sport , daar van (i), voert den

SSï^ bynaam van Bloedrood, wegens de Kleur. Aan
Bloedrood, de Kaap komt zy, insgelyks, op Wortels vaa

andere Planten , als een P.ygpwas , vcor , en

ook elders aan de Kullen van Afrika , zo 't fchynt.

De geftalte is volkomen als die van 't Leeuw-

ftaart,- de Steng een half Voet hoog. Houtig ,

geheel bekleed met Schubachtige Elaadjis en

aan 't end uitloopende in een rnige Aair, die

driémaal zo breed is, bezet met Blikjes cn Bloe-

men: zo dat ik het, te regt, den naam van JJwi;^-

^aart geef.

DODARTIA.
Dit Geflagt , ter eere van den vermaarden

Franfchen Akademist , Dodartius, benoemd,

beeft een tweelippige Bloem, met de Bovenlip

veel korter dan de Onderlip ; een vyftandigcn

Kelk

(O Hyobanche. 5^-;?. Nat. rtg, XlU. Gen. 13 17- P-48«'

i»/«i».2jj.Otobaiichc Msuritanica Fl. purpureo. FiT. Gaz. T.

17' f. OiobuchM Sp«d« Athiopia, fX.BH. Mént» 1*».
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Kelk en een tweehokkig Klootrond Zaadhuisje. IV;

Het bevat de twee volgende Soorten,
Asdkal;

Dceze heeft Tournefort by den Berg ï^antl'

Ararat, in Armenië, ontdekt en aldaar tereerevan^*-'^^'

gezegden Heer gedoopt. Zy fchiet Houtige Sten-

gen, zegt hy , van anderhalfVoet hoog, die van

onderen af getakt zyn , rond, fchraal bezet met

Lancet vormige getande ongefteelde Bladen, uit

wier Oxclcn , aan 't boven -end, de Bloemen

Aairswys voortkomen , welke dvonker ^violet van

Kleur zyn. Door het Zaad is deeze Plant in de

Europifche Tuinen vooftgeteeld. Zy groeit ook

in Tartarie.

(2) Dodartia met Ejyü::ds Zaagtandige ge- ir.

pluisde Bladen* Ocir^d*:

Van deeze Oostindifche zyn de Stengen rond-

achtig cn, zo wel als de Bladen, mee Pluis be-

groeid , niet zeer Takkig. Aan 't end komt een

Tros met kleiner Bladen , beltaande uit gepaar-

de Bloemen , met ftoinpe ruige Kelken. De Kleur

SK.

(,) n^rtU F«»l. LïnearïbusinMgwrimlsgSahriï.Sx?. Nai,

vüIoGs. S^fl, Nat, rti.
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IV. S E s A M u M. Vygboonen.

„ Een vyfdeelige Kelk cd een Klokvormigevyf-

stuk!° dt elige Bloem , met de onderfte Slip grootst.

Sciuiizaa-Een beginzel van een vyfde Meeldraadje: een

Lancetvormige Stempel: een vierhokkig Zaad-

huisje,

Dus komen de byzondere Kenmerken van die

Geflagt voor, in 'c welke dc twee volgende Soor-

ten zyu begreepen,

SffLum
Vygboonen met Syronde langwerpige ef*

©fa
fenrandige Bladen.

Dit is het Sefamum der Ouden, dat Came-
RARius, onder den naam \zn Echt Sefamum ^

volgens een drooge Plant, hem door Ra u-

woLF gegeven, taamelyk wel heeft afgebeeld.

Het werdt in de Tuinen te Tripoli uit Zaad

geteeld en groeide by Felugo of Babylonie. De

Inwooners noemden het Samfain of Semfen.

Eertyds was het , volgens P l in i us, uit Jn*

die gebragt in Afie , van daar in Griekenlanden

voorts in Italië ; doch' het fchynt naderhand

aldaar verwaarloosd tc zyn. Hedendaags worde

Fol. ovato . oblongis integtis. Sy/i. Nat. XV'

m. rtg. xiii. p. 481. H. ciig. 318. n.ZnU
Ped. intet duas glandulas. R. Lugib. 191-

7tf. Sefamum Vcterura. C. B. a?. Digi-

lum difta. TouRNï. InJÏ. i6s. BUBM. Zey''

I. Sempfcn. Alp. jEgjpt.p. T. 47- Schit Elu.

p. loi. T. 54. BUBAT. Fl.hd. H3, CAJfc



fiet nog overal in Arabic gcfccld , zo Fo r s k a- iv.

DHL meldt': maar dc tigentlylce Groeiplaats is^'Jv^'"
aan de Vadc Kust van lodic, op CeyIon en Ma- Hoofd-

labar. Ik heb Takken daar van met Bloem en'"^"'^*

Zaad uit Japan bekomen. /p^mi'l'

Volgens den Ridderheeftheteen regtcroftaande

ronde Haairige Steng, met weinige Takken, die

om laag geplaatst zyn : de Bladen gepaard, ge-

fceeld , langwerpig Eyrond , efFenrandig, geaderd

,

befprengd met kleine Haairtjes : de Bloemen een.

zaam in de Oxelen , met een zeer kortSteeltje ,aaa

wciks Voet twee Blikjes , fmal en kort; ieder een

geel doorboord Kliertje bevattende. Dc Kelk is

vyfdeeIig,gaapeode; de Bloem als van 't Vinger-

hoed - Kruid , wit , flaauw vyfkwabbig
, ftomp ,

met de Onderlip langer en rond j tusfchen de

twee hoogften van de vier Meeldraadjes een be-

ginzel van een vyfde zonder Knopje.

(2) Vygboonen mst de onderfte Bladen drie» ,t.

Het verfchil der Bladen, die breederoffmal-

ler en efFenrandig of Zaagtandig by de Autheu-

ren voorkomen , zal uit een verandering of ver-

baftering van 'c Gewas ontftaan zyn , dat meer

plaats heeft in Planten , die jaarlyks uit Zaad
,
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IV. worden geteeld; doch de driedceligheidderon-

^'xv!^ dcrfte Bladen fchynt een weezentlyk: en bly-

HooFD- vend verfchil te zyn. Volgens R u m p h i u s is

STUK. dit het Echte Scfjmum , dat men op de Eilan-

den van Indie overvloedig teelt, groeijende om-

trent een Elle hoog , en waar van een witte of

geele en een zwarte Soort is , dus naar de Kleur

van het Zaad genaamd. Volgens fommigen heeft

deeze Soort zwart, en de voorgaande witachtig

Zaad, gelyk ik het laatfte ook bevind in inyne

gedagte uit Japan,

Die van Malakka noemen de eerfte deswegen

Wit , de andere Zwart Bitsjam , doch dc alge*

meene naam in Water- InUie is Widfm op

M^Icitfcii of mdfor by de javaanen. In \ Ita-

liaanfch heet het Sefamo ; in Spanje Jorgelim of

Megria \ in Vrankryk jugoUne ; by de Engel-

fchen Se/amy: de Duitfchers noemen het Sefam-

kraut of FlachsdoUer f en Lobel geeft het den

Nederduitfchen naam van Vyglmnen»

Dit laatfte kan van dc Zaadhuisjes cfkomfdg

zyn , die zig Boonachtig voordoen en van de

zoetheid des Zaads'. Het zyn di^ke vierribbige

Hanuv.'tjes, ongcvair een Ving.->rlid hng,geel-

tchmi witte of zwarte Zaadjes, omtrent van

grootte als Lynzaad , doch ronder en dikker,

bevattende. In Egypte , zo wel als in Arabie,

wordt daar een Olie uitgeperst, die in meer ge-
.

bruik is en aangcnaamer dan Olyven - Olie. Mco
maakt 'er , in de Spyzen , veel werks van en

brandtze fomtyds in de Lampen, 't Is ligt te bc-
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grypen, dat dezelve alle iiicnftcn doet, zo ui:- IV.

als inwendig , welke men heeft van dcrgelyke ^^^^

zoete, zagtc Oliën. Hef Vrouwvolk, in deOos-Hooro-

terfche Landen , gcbruiktze dikwils in de Bad-

ftooven om vet of poezel te worden, zo A L-y^^^f^^*'

p I Nüs verhaalt. Door dit Zaad ia Water te
'

kooken, krygt men 'er mede een Olie van, die

aan de Vafte Kust van Indie niet minder in ge-

bruik is. Ja, zo wel in China en Japan, als op

de Eilanden van geheel Oostindie , isdeezeOIie

zeer bekend. Men achtze in de Spyzen beter

dan de Kalappus-Ölie uit Kokos. Noocen^ want

zy wordt zo ligt niet rans. Doch in dit opzigc

is , naar de manier van bereiding, bcwaaringea

de Soort van Zaad, cca^coot verfchil. Het is

zeer voedzaaam, inzonderheid het witte, waar

van men op Java Koekjes bakt, met Suikeren

Rystemeel, die zeer lekker zyn en op een Reis-

togt van goeden dienst. Het wordt ook wel uit

de Hand gegeten of op Gebak gefcrooid.

De Heer N. L. Bürmannus heeft nog

een Soort van Sefamum , welke zyn Ed. de Ja-

vüanfcbe noemt , hebbende Lancetvormigc ge-

tande ODgefteelde Bladen. Het zoude de Bakel-

Tjulli van Malabar en de Patjar - Aijer der Ja-

vaanen zyn , eene Moeras - Plant met een blaauw-

achcige Bloem , volgens K l e i n ii o f j doch

die Malabaarfe hadt roode Bloemen. Het Zaad-

huisje is , volgens zyn Ed. , fpits Klootrond

,

vierhoekig fatnengedrukt , met vier hollighe^

den.
Nd 4 Mi-

II. Deel. U* StVKé
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IV.
AfDEEL.

M I M u L ü s. Poczer.

Hoofd. Dit Geflagt, naar de potzige figuur van de
8TUK. Bloem genaamd , heeft de Bovenlip aan de zy-
s

jgj^ omgeplooid; de Kelk is vyftand'g en Pris.

matiek; hec Zaadhuisje tweehokkig cn veelzaa».

dig. Men vindt 'er de twee volgende uitheem-

fche Soorten in vervat.

mmaiM
Potzer opjiaat met langwerpige Lini'

rixjns. aale ongejleelde Bladen,

Dit Kruid , in Virginie en andere deelen van

Noord- Amerika groeijende , vertoont zig als

een Soort van VVVderik , met een Steng van

twee Voeten hoogte, die vierhoekig is en glad,

zo wel als de Bladen, welke de Steng omvatten

en uit wier Schoot eenzaame Bloemen voortko-

men, die groot zyn en blaauw, van binnen geel,

hebbende de Bovenlip in tweeën , de Onderlip

in drieën gedeeld. Het komt op vogtige plaat-

fen voort. Zeker Gehemelte van drie gelyke

ftompe Slipjes , vertoont zig als Tanden in de

Mond , en deswegen maaktM i t c h e l i u s *er

iTiagno coeruleo. BoEBH. LugdK II. f»

. WiTCH. Ctn. ntv.
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een nieuw Geflagt van , onder den naam van IV.

Hondsfmo,l ^xvf'-

(2) Potzer die kruipt , met Eyronde Bladen, 8ïuk!°'

De Plant , welke Pater F e u i l

l

é E aaneen //.i»

Rivier in *c Ryk van Chili ontdekte , komt , iD-pJ^'^jaan.

derdaad , ten opzigt vao de Bloem, aan ditGe-fcUc.

flagt taamelyk naby, inzonderheid, wegens de

kantige geftalte van den Kelk. Zy is fchoon geel

,

van binnen met roede Vlakjes in de Keel gete-

kend. Het Kruid heeft lange kruipende Ranken ,

die uit dcKnoopen Wortel fchictcn cn Eyronde

Bladen met zeven Ribben geaderd ,
op de kant

Zaagtandig ,
glad , fchoon groen. Hy hadtze

tot hen Genadekruid betrokken.

R U E L L I A.

Dit Geflagt, naar zekeren RücLLUs, die

de Werken van D 1 oscorid es in 't Latyn

vertolkt heeft ,
getyteld , is taamelyk uitgebreid.

Het heefc een vyfdeeligen Kelk ; een bynaKlok-

vormige Bloem: de Meeldraadjes twee aan twee

naby elkander en een Zaadhuisje, 't welk, nat

wordende, doormiddel van zekere Veerkragn-

ge Tandjes open fpringt. Het bevat dertien uit-

hecmfche Soorten.

rO Rucllia met Eyronde effmrandige Bladen,

(2) Mh 1 Fo!.

(O R'^iiii» Fol- o'^"" iniegerrimis &c, Syjl, Nat

II« Dxu.- tX, STi't;.
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nr. Eyronde Aairen; de binnenjie Blikjes duh-
Afdeel. ^^/^ g„ ^wee ongejteelde Bloemen,

ITUK. de Westindiën groeit deeze , die Bleclimi

Sehuiizaa- was getyteld door den vermaarden B r ow n e.

'^'* Sloane noemde ze Hooger Bruinelle met

witte Bloemen. Evenwel wordt aangemerkt,

dat zy 1-ggende Stengen heeft en losfe vierhoe-

kige Aairen j uit Hartvormige Blaadjes famenge-

fteld, die de gezegde Blikjes en de Bloemen be-

vatten» By P L u M I E k komt zy , onder den

naam van Pieramidaale Barleria, met blaauwe

Bloemen, voor.

II. (a) RuBVm met gejfepld^ Bladen , en drieblos-

fi^Si^
wzgff korte Bloemjieeltjes,

^Ruifchen

ondcrftc Bladen dikwlls in deeze

Soort zo dor voorkomen , dat zy onder 't be-

handelen een geruifch raaakcn, is deeze door

D I L L E N I u s TuifcJiende gebynaamd. Zy heeft

ruige Hoofdjes , uit welken de Bloemen voort-

komen , die groot en Trechterachtig zyn , van

Kleur

«en. 714. p. 4*J- ^^i" ^ClU. p. 48r. Am. Acai. V. p.

400. BaiJeira pyramidata Floie ccxruleo. Plüai. Gsn. 31-

4i. f. }. Biechum Fo!. oblongo - ovatis. Bhown. Jam. -it-

Erunella elatior ?loie ilbo. Sloan. Jam. ós« tlijl. I. p. 173.

T. IG9. r. I.

(2) Rui::ia Fol. petiolatis. Flor. vcrtlcil.'atls fiibtriflon*.

Si. Ups, 172. H Clif. 318 R. Lu^dk 291. GüüAN MeHip.

lor. Gbon. rirg. 97. RucUia ftrcpens Capitalis Comoüs,



Kleur blaauw of wit, en daarop volgen ronde IV.

Zaadhuisjes. De Steog heeft omtrent ( cn Voet
^'JJf

hoogte. De afkomft is uit Virginie en Karolina. Hoofd.

(^) Ruëllia metgefieelde Bladen en lange byna uu

verdeelde naakte Bloemjteeltjes.

Om dat de Bloemen het eerfte Jaarna dezaai-fcc^*'"'^^"

jiog veifholen bleeven , heeft deeze den bynaam.

Vervolgens breiden zy zig wel uit en het Plant-

je gclykt veel naar de Primula Veris, maar de

Zaadhuisjes zyn in deezc Soort Spilrond cn bar-

üen met kragt open , als men/e in 't Water

dompelt : wesKalve men het Zaad , onder den

naam van Snap - Dragon , vand» Barbados hadt

bekomen.

(4; Ruëllia met geheel effenrandige bladen ,

gegaffelde zydelingfe Bloemjheeltjes en on- ^^^fi*"

gefieelde Keiken , de bovenjls Slip grootst. Gèpkim.

Naar een Soort van Klokjes , ia de Koornlan-

den door geheel Europa gemeen (*} , heeft Slo-

(i) RucllU Fol. per. Pedunc. longis fubdivifis.

R. Lagih. 2JI. Ruëüja Caps. teretibus, DiLC. Eltb. 31%.
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IV. ANE deeze genoemd Groote gevoelige Frouwen-

^^Yv.^ 5pz>gei, Natuurlyk groeit zy op Jamaika en be-

HooFD. vindt zig ook in de Europifche Tuinen. Het
STUK. is een overblyvende Plant , met een leggende
|f^tt//«<M.

jyjgg Steng , uit dikke Knietjes Wortel fchie-

tende en opftaandc Takken hebbende van drie

Voeten hoogte; dc Bladen ruuwachtig , aan de

Steng grooter dan aan de Takken, die, afval-

lende , tei wyl de Plant bloeit, een ftomp Doorn-

achtig Steeltje overlaaten. De Bloemftecltjcs

hebben Lancetvormige Blikjes van de zelfde

langte. De Bloemen zyn paarfch, niet Klokvor-

mig maar tweclippig , met de Bovenlip in tweeën

,

de Onderlip in drieën cf^HccId.

V. (5) Ruëilia rnet E'^ronde gekartelde Bladen en

-rfJ!/.. eenbloemige Bkmfteeltjes.

"fi*- Van eene Ruëilia die laag is , met Wortels

als der Asphodlllen en een blaauwe Bloem , hadt

pLUMiEa gewag gemaakt. Deeze fchynt o-

vereen te komen met de Blaauwbloemige Gen-

tianclle van Sloane op jamaika gevonden,

die daaromtrent ook aanmerkt, dat het Zaad-

buisje door aanraaking van Vogt open barst

,

ge}yk in de andere Soorten, Li nn^eüs heeft

Ruillia Pol. ovatis creuJtis.PcdnncuIis unlfloris. Ruël-

Ka capAiIis arguloGs. DlLL. Eltb. jzï. RucIIia humilis Fl.

ccrruleo &c. Sloan. Jtm. ii. Hiji. I. p« Jfp. T. 9U
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in de voorige opgemerkt, dat 'er gemeenlykaan IV.

*t Middelfchot drie geboogene Tandjes zyn , die ,
'
xl^*^

wanneer het buitenfte Bckleedzel wordt nac ge- Hoofd-

maakt , hunne kragt oefenen , om het Zaadhuis-*''^^^*^^

je te doen open fpringen , gelykdoorgaans ph^zs/ptrmia.

heeft in de Soorten van dit Geflagt (*),

(6) RuSlIia viet (lomp Eyronde Bladen, die de
jjjf^.^

Kransjes omwald heeft met weerlooze ge-tentaeuia.

gaffelde Doornen, sptietige.

*t Gezegde is zeerblykbaar in dc Afbeelding,

welke de Heer N. L, B u r m a n n u s van dee-

ze zonderlinge Soort gegeven heeft , fchynende

vau üic van YLVKi^^r. r wat te vcrfchillen,

welke een ruigachtige Steng hadc , doch elders

komt dezelve Kruidig, vierhoekig en effen voor;

by gezegden Hoogleeraar rond. Het Kruid groeit

in Oostindie.

C?) Ru'óWia metgetande kanthaairige Bladenen JJJv^
gepaarde Bloemen, Kaniha

Door

(*) Waarfchynlyk wotdt door die bevogtiging zekeie Ly-

iseilgheid, welke de Klepjes famen hield:, ontbooden : want

dat het door weckmaaking van de twee Klepjes zou gefchie-

dea, gelyk de Ridder zg verbeeldt , denk ik niet; eens-

dceli om de Tchtelykheid en andersdeels orat de kiagt van 'c

open fpringen.

(<f) Ruiilia Fol. obovaiii Sec. ^m. Mad. IV. p. 520. Eu.

phraGa Acinoi htiore folio. Pluk. Pijt. T. 3-79- f- 7- BUBst.

hd. p. U4.

(7) Ruiiüa Fol. dentatis cilittit Sec KaöUia FerOca, Burm.



574 ÏWEEMAGTIGE KRÜlDEir.

IV. Door denzelfJen Heer is , onder den naam van

^JJf*- IVrlilche Rijëllia,eenzodanige , die ookin Occ:-

HooFDr indie grotic
,
afgebeeld en befchrceven.

STUK.

vin. (8) Ruëllia met tweevoudige byna ongejleelde

ballor!'
Blor,:ien.

migc. De GroL'i[.Ia2ts van decze , daar Dillenius
gewag van maakt, is in Karolina.

.

IX. (9) Rccliia met ecnigermaate gekartelde Lan-

KmiKi- cetvormig Eyronde Bladen , welke Eyron-

<üfi«- de Bladerige Jlekelige Hoofdjes heeft en

kruipende Stengen.

Dcezc, welke «eer UsnECKop open

Heuvelen in China waarnam, is een laag Hee-

ftertje, zegt hy, naar onze Haanekammen gc-

lykende, met een byna ronde Houtige Stam en

Bladen als gezegd is, aan de bovenzyde groen,

van onderen witachtig, aan den randeenigsziris

Golfswyzo geboogen of gekruld en gcfteeld,

overhoe!vs geplaatst. De rj'oeraen zyn in Kegel-

vormige Hoe fdjes vergaard aan den top der

Stengen , en hebbr'n een dubbelen Kelk , die

kleverig is ; de ocdcrïte twcebladig , van Lini-

aale op de kant gehaairdc Blaadjes ; de boven-

fte of binnenfle vyfdeelig , oc* met fmalle Slip-

pen.

(i) RuilUa Flor. gemïnis fiihfesfilibus. Rucil. minotcFo-

iw, noribuj geinellis. Dill. Elth.

(9) Rui-:iia fol. fubcrenatis Lanceolato - ovatis &c. OS«.

940. Adh«öda Luranenlis Spic4 piina. riTIv. Caz,

T. ?}. f. 6. BUBM. H. Ind.f, 135.
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pen. De Bloem is Trechterachtig , in vyven

gedeeld , met de verdeeÜogen byna rond ; geel '5vf^
van Kleur. Hoofd-'

stuk;

(lo) Ruëllia uiet Lancetvormige Jlomp getan. x.

de gejleelde Bladen en kruipende Stengen, ^efjtjT
üitgegulp-

Op Java , in 't byzonder , ftelt L i n n u s"*

de Grociplaacs van dcezc Soort, toe welke zyn

Ed. , niettemin , de Molukfe Tuin - Bruinelle van

RüMPH 1 üs t'huis brengt. Die Autheur zegt,

dat daar van op de Molukkcs vak, c^n Breed-

bladige en een Smalbladige ; beiden Kruiden

zynde, die de Stengen met Leedjes hebben, de

eerfte wat ronder en meer langs den Grond hur-

kende dan de laatfte , die de Stengen boven

wac vierkant h»»pft. De Bladen zyn gepaard of

tegenover elkander , met Ue paaren in 'c kruis

geplaatst ; doch in de eerfte op vyf- of zes

Duimen langte , twee Duimen , in de laatfte

maar één Duim breed. Ook verfchillen die Bla-

den daar in , dat zy in de eerfte ongeregeld

Zaagtandig zyn , en aan de kanten wat gefron-

2eld, als of zy ft^elig waren, in de laatfcegrof

en wyd getand , niet gefronzeld , van boven

met korie Haairtjes bezet , en daar door wat

ruig op 't gevoel , van onderen paarfch, van

bo^n groeü, met Ribben diefchuins en bogtig

voor-

(xa) R%s:'Ja Fol. Lanceohtis obtufe dentatis petïolatli,

Caule ïepeate. Eusm. Fl. Ind. U5. T. +0, f. t. PxuccUa

Wolucca. RomfJI. ^t. VI. p. Jo. T. U. f. B.

U, PSXI.. JZ. STUK.
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IV. voorwaards loopen. Aan *c opperfte, zegtby,

Afdeel, ^raagen zy een korte dikke Aair, van Schub-

HooFD- achtige donker groene Bladertjes gemaakt, daar

STUK beftorven bruin onder loopc, op de kanten Haai-

Sc^uiizaa-^-^^
iTict cenigc Baarden, waar tusfchen ten

langhalzig Bloempje voortkomt, 't welk hy by

de Primula Veris vergelykt. Ook meldt de Rid-

der, dat dit Kruid gefteelde Aairen in de Oxe-

len draagt van fmalle Blikjes met tlaairig gebaar-

de Kelken. De Afbeeldingen , ondertusfchen , van

R u MPH I us , vertocnen niets van die Aairen

,

zo min als de aangehaalde van den Hoogleeraar

BüRMANNUs , die de Smalbladige, voorge-

nield, wil vertoonen: maar zy komen ecniger-

maatc te voorfchyn in de mide Molukfe Brui-

nelle van Rumphius , waar van een Witte

is en Roede, zo die Authcur fcijryft.

PL. Lix. ik heb uit Japan en uit Java verfchcide Tak-

^^S' ken bekomen van dit Kruid , die inzonJerheÜ

fchynen te behooren tot de witte Wilde Soort,

en in welken de gezegde Bloem - Aairen zeer

groot cn blykbaar zyn , komende voorts n.ige-

roeg overeen met de gedagte befchryving van

Rumphius. Een derzeiven , in Fig. i , op

Plaat LIX., in de Natuurlyke grootte voor-

gefteld, toont het verfchil metgedagte Afbeel-

dingen aan. Een andere is my, onderden naam

van Djaron Poinpwan, toegekomen. Het Kruid,

'c welk wylen de Chirurgyn Richter vaa

Batavia badt mede gebragt,en dat hy zcid al-

daar Daun Giegi, dat is Bytend Blad ,
genoemd



te worden , behoort mede tot dit Geflagt en
^^^^^^

misfchien tot deeze Soort, die de Bladen fom- ^v.

ryds byna elFcnrandig heeft. „ Hetzelve heeft Hoofd-

„ een Zeepachtige Reuken Smaak, het ^^^^'"^1^^^

„ fterk af door de Waterwegen , in de Witte

3, Vloed van Befmetting ontflaande. Het dient

„ ook tegen Jichtige Pynen ,
Graveel en in-

„ wendige Verzweeringen , volgens de geluk-

kige Ondervindingen van Doktor M a a s.*'

Dit hadt hy dien aangaande in de Apotheek te

Batavia aangetekend. Volgens Rumphiüs
werdt het op de Molukkcs meest tegen Tovcry

gebezigd,

ClO Rnmamet langwerpige effenrandige Bla- xx.^

den, eenzaams ongejistlde Bloemen en leg-
^^^^^^

PL. LIX,

Zo deeze Soort dat Indifch Gcvras met twee-
**

hoVkige Vrugten , Bladen en Blocfem van Nagt-

fchadc ware, dat onder den naam van Upudali

in de Malabaarfe Kruidtuin is afgebeeld , dan

moest het met bogtige Stengen, even als de

Winde langs den Grond kruipen. Ook zyn de

Bloemen van hetzelve aan den Mond egaal in

vvven gedeeld , dat geenszins plaats heett in

deeze Soort , welke de Heer O s b e c k ,
m Chi-

^i,) Ru?ilia Fol. oblongis int<

OSB. Itin. Lychnis a:t:c

&c. Fl. Zey
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IV. na, aan 'c Strand, in *t Water, overal groef-

^"^xvf" jende vondt, met opgcregte ronde Stengen, van

Hoofd- een half Elle en meer hoogte, en Lancetvormi-

ge üladen; de Bloemen aan den Mond in twee

fi^e!^"^^' Lippen gedeeld. Ik heb zodanige Takjes, van

ruim een Voet langte, uit Oostindie bekomen,

welke in het Loof zeer overeenkomflig zyn met

de Opgeregte Ruellia van den Hoogleeraar N.

L. BuRMANNus, doch een Smoelachtige of

gaapende Bloera hebben, gelyk uit de Afbeelding

daar van, in Fig, 2, PlaatLIX, blykbaaris.

XII. (12) Ruëllia met ge/pitst Zaagtandige Bladen

»

«nuptia. een Kruipende Stengen byna geaairde end-

Bloemen y vyfofdrie by malkander*

Dit fchynt een opgeraapte bynaam te zyn ,

om een Kruidje te betekenen , dac volgens Os-

B E c K ouder de voorgaande vermengd , en dus

op 't Strand in *t Water, in China groeit ; doch

tot het welke betrokken wordt, het kleine On-

kruidje , by RuMPHius, in Indie genaamd

Caranasci , in 'c Nederdui-ifch de Korst van de

Pot 9 wegens de manier van groeijing , op de

wyze van het Muur en dergelyke Planten in Eu-

ropa,- naamelyk aan den Grond kleevende en als

daar op geplakt, gelyk de aangebrande Korst in

trge.
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de Rystpotten. Het kan zig dan ook, op de IV.

wyze van het Muur, wanneer het fteun heeft, ^^^^^
aanmcrkelyk verheffen. De Kelk is vierdcelig ; Hoofd-

de Bloem ongclyk vierkwabbig: het Zaadhuis-

je tweehokkig, tweekleppig, met langwerpige

Zaaden. Agt platte waren 'er , volgensO s b e c k ,

in het Zaadbuisje van de voorgaande Soort.

^13! Ruëllia met Lancetvormige gffpitjle ef- xiif.^

fcnrancLige Bladen , ongejleelde Bloemm , rf^ni.^^**

p^ejleelde Blikjes langer dan ds Kelk en krui- J^t^'pênd*,

j:r:2de Stengen.

De Ridder heeft deeze Soort ovcrgenomea

van gezegden Heer Bürmannüs, in wiem
Afbeelding, nogthans, ik geen blyk zievaoge»

fteelde Blikjes en de Bloemen zyn 'cr ook niet

volkomen ongedeeld. Op Java zegt die Heer dat

dezelve valt en zou de Plant zyn met een gc-

aairde Vrugt en Silagoeri - Blad , van Klein-
HoF. LI^N^. üs fchryft *er Stengetjes aan

toe van een Handpalm hoog , raet gedeelde Bla-

den en zydelingfe eenzaame Bloemen ; dat we-

derom volllrekt tegen gezegde Afbeelding ftrydu

My is , voor deeze Soort, uit Oostindie een Kortiedige.

Tak bezorgd van meer dan een Voet langte , f
J'.

die dik en Houtig is , met dikke Gewrichten en

kortlcdige Zytakjes ; de Blaadjes zeer ftomp

Laccetvurmig hebbende cn ongedeeld : dus wei-

nig

(13) Rnma Vol. Lsnceobtls aciiminatij imcgcidinls &c
Mcmt. t9. BüRM. Fl. Jnd. ij5. T. 41. f. i,

ÜO 2
II. DlFL, IX, StU«,
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IV, Big gelykecde naar een kruipend Gewas cn van

^xv*^* beiden verfchillende. Meestkomen die Blaadjes,

Hoofd- hoewel ongelyk grooter , overeen met het Tak-

je, ook van daar ontvangen, 't welk ik in Fig.
SciuUzaa.

op Plaat LIX, in Natuurlyke grootte ver-

toon , cn *t welke veel meer naar een kruipend

Gewas gelykt, hebbende ook kortledige Sten-

getjes en Zytakjes ; maar een lang gefteelde

Bloem en roodachtig zynde van Kleur.

Wy hebben gezien, dat de beide Indien Soor-

ten uitleveren van dit Geflagt. Aan de Kaap

fchynen 'er nog niet voorgekomen te zyn ; maar

in Arabic vondt de Heer Forskaohl twee

Soorten , waar van hy de eene Imhricata noem-

de. DeezG hidt flappe vierhoekige Stengetjes,

ruig, met Leedjes van drie Duimen; de Bladen

Lancetvormig ruuw : de Bloemen ongefteeld in

de bovenfte Oxelen , maakende als eene ge-

Ichubde Aair uit , over ééne zyde. JEiet Zaad-

huisje hadt die fpringende eigenfchap , aan de

Ruelliaas eigen. De andere, van hem intrufa

genaamd , hadt leggende Stengen en opgeregte

Takken, met Eyrond • Lancctvormige Bladen,

getroste Bloemlleeltjes in de Oxelen en opge-

regte Bloemen , met de middelde Lip ingedrukt,

witachtig van Kleur. Beiden groeiden aldaar op

hooge Bergen. Ook was hem de ftrepenst en

nog eene , die hy guttata noemt , als ook een

adharens, aldaar voorgekomen.

BAR'



Ter gedagtenisfe van den vermaarden Pater
^^JJj

Barrelier, die Geneesheer en een uitmun- stuk.

tend Kruidkenner was ^gelyk uit zyn Werk van yi^g:*

zeldzaarce Planten , door hem in Spanje en Ita--^""""'

lie waargenomen , blykbaar is , heeft men dit

Geflagt getyteld.

In *t uiterlyké aanzien hebben de Planten , daar

in vervat, veel overeenkomst met de Jufticiaas,

veifchillendc daar van door vier Meeldraadjes

,

waar van twee zeer klein zyn , in de Bloem. Het

Zaadhuisje is hier, zo wel als in die, en als in

de Ruélliaas , tweekleppig en Veerkragtig, in

fommigen ook tweehokkig, doch vierhoekig en

de Kelk vicrdeelig , bevattende twee Zaaden.

Het bevat zeven Indifche Soorten , waar van

de meeftcn gcdcornd zyn.

Cl) Barleria met zes Kramdoornen en Degen- i.

yormige, zeer lange, ruuwe Bladen,
unllfoiL

Langbl

In Oostindie groeit deeze Soort, die naar hetd'S*-

Osfetorg- Kruid veel gelykt, hebbende deSten-

gen vierhoekig, ftekelig, de Bloemen in Krans-

jes , bezet met dikke geele Doornen , weder-

zyds drie.

^ ^

fO Barleria Spinis VertidHorum feuis &c. Syjl. JV^zf. XH.

Gen. 78f. ?- 4^4- XIII. p.^ti. Am, ^cci. IV. p.

PCÜK. ^/k». 50. T. I3Ï. f. 4.

Oo 3
H. Deel. IX, Stuk,
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IV. (zj Barleria met Oxel- Doornen en Lancetvor*

Afdeeu j^igg Bladen met kleine Tandjes,

Hoofd-
«TUK. Een Takkige gewrichte Steng, aan de Knoo-

II.
.

pen gedoomd , met kleine blaauwe Bloempjes

tf5/4ni/""^-ongefteeld, eenzaam in de Oxelen, heeft dec-

dfgT'^'*^*^^ > die in Zuid -Amerika groeit. Miller
hcefc dezelve met geheel effenrandige Bladen»

III. (3) Earleria met gepaarde enkelde Oxel Door-

Kwa'icn-
effenrandige Lancetswys Eyronde

dc7 " Bladen*

Van de volgende moest decze , volgens de

Waarneeming van den beroemden Hooglccraar

D. VAN RoYEN, afgezonderd worden , door

de Steng niet ftevig maar zwicpig, de Takken

byna vierhoekig, de Bladen wederzyds glad te

hebben , en in de Oxelen gepaarde enkelde on-

geftceldc horizontaale Doornen. De aangehaal-

de , die RüMPHius de Tzervarken- Struik

noemt , heeft, volgens denzclvcn, aan ieder

Knietje van vier , zes tot agt Doornen , en

wordt

,

(1) Barkria Spinis AxlIIaiibus , Fol. Lanceolatis dent!-

culatls. Bailciia aculeata Solani folio anguftioie. Plum- Gen,

31. Ic. 43. r. 2. Batl. Spin's Axill. Fol. Lmceo!. intcgciii-

lais, flor. vcrticill. Scsfilibus. MiLL. Dili. 3.

(3) Barltr-a Spinis Axill, gaminis finiplid';«s &c. Ly-

ciua» Ind. Spinis quaternis &c. Srb. Aïus. 1. p. 21. T. I3'

*. I. Me'atrpyro cognata Maderaspatana Spinif hornda.Pi.Utt.

243. T. 119, f. j. Hyfttix Fiutex. Hümïh. Am^. VU-
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wordt, om dat ineoze, gclyk onze Kiuisbczie- iv.

Boomeo , zonder kwctzen naauwlyks aantaftea ^^^^^^

Ten opzigc van de Doornen fchynt de Iaat ft-

gemelde meer overecnkomftig tc zyn met dee-

ze Soort, welke thans daarvan is afgezonderd.

Zy heeft de Stengen rond en ftevig, dc Bladen

ruigachtig, zegt de Ridder.

($) Barleria met gepaarde eenzaame Oxeldoor- v.

nen en rondachtige effenrandigc Bladen, pafmwï*

Tot de beide Indiën behoort deeze, zynde*^*'

een zeer Doornachtig Heeftcrtje, met Palm-

bladen.

(ó; Barleria met langwerpige effenrandige Bla-
^^.^^«^

den ; twee Kelkblaadjes breeder cn kanthaai' Gck«m£

rigy twee Liniaal /pits,

Dee-

(4) Barltria Spinis Axillaribus Pcdatis quaternis &c. gail.

Fol. integcrrimis Spinis lateralibus. R. Lugdb. 291. Fl. ^tyl.

a?i. Prionitis. // Ovr. 486. Coletta- Veetk. Htrt. Mal.\l.

p. 77. T. 41. £üKM. FL hd. p. uj.

(i) Barltria Spinii Axiil. oppolJris folltarlis &c. Batl. A-

(6) Earuria Fol. oblongis integcrrimis 8fc. OsB. 7/w. aiy.

T. 8. Melsaipyra cognata Maderaspatcniis Ccc. MORM. Hiji.

kan , dus geheten.

CO Barleria met

nen en effem

Bladen.

K. DHL. IX, JtüK,
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IV. Deeze valt in Oostindie, zo welby Madrasf

^''If^ aan de Kust van Koromandcl, als in China,

Hoofd- daar OsnECK het een Heefter bevondt te zyn,
*'^"^* vm meer dan drie EUen hoogte, doch niette-

^Wratf-
j^jj, 20 zwak van Stam, dat zy, zonder (leun,

zig niet overcnd kan houden. De Bloemen ,

zegt hy , die blaauw zyn , vallen ligt af ; de

BIoeiDpyp is gcboogen en aan dcrzelver onderfte

deel zitten de Meeldraadjes vast, waar van , be-

halve een onvrugtbaar , twee zeer kort en twee

zo lang als de Stamper zyn. De bovenfce Lip

is breed en ovaal , de onderfte vierdeelig met

lange fcherpe punten. Twee Kelkblaadjes heb-

ben eene Kamachtige gedaante en zyn eeniger-

maate gedoomd, de twee anderen Liniaal, fpits

en efFenrandig. FIct Zaadhuisje is lang en pun*

tig, met twee holle Kleppen en Veerkragtig,

bevattende in ieder Hokje twee platachtige

Zaaden.

B^J'i
Barleria(/i> ongedoornd is , met EyrondSt

jende, by Plum i er afgebeeld. Zy heefteen

gewrichte , Takkigc Steng en Kranswys ver-

gaarde hoogroode Bloemen , met de Bovenlip

uitgerand , de Onderlip in drieën gedeeld.

De

fO Barleria inermls , Fo'. oiratis denticulatis petiolaris.

Barieria Sulani folio , flore coccinco. tLVM. dn. 3 1. /<•

4J- f. 1.
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De Geflagten van Duranta , Oviéda, Polka- IV*

vieria , Clerodendrum en Pitex of Kuifchboom '^^'^f

zyn onder de Heelters befchrseven. Van het ^nr,<^T>-

laatfte heeft de Heer Th un berg een niiu-^'^"^*

we Soort , die rondbladig is , en waar van ikƒ^^^«,IV

een fraaijen Tak bezit, in Japan waargenomen.

De Bontia en Avicennia behooren tot de Boomcn

en zyn daar voorgefteld. Des volgt hier het Ge-

flagt van

Dus naar den vermaarden Kruidkenner Co-
lumn a gedoopt ; waar van de Kenmerken een

vyfdeelige Kelk zyn , met de Bovenlip der Bloem

gewelfd en onverdeeld ,aan den Voet gebocheld;

de Meelknopjes tot een Kransje famen verbon-

den : het Zaadhuisje tweehokkig.

Twee Soorten komen 'er thans in voor, naa-

mclyk

(O Columnea met zeer ruige Bloemen. i.

Coiumnea

In de Bosfchen van *t Eiland Martenique,als^^'^r^'^^_

ook op Jaraaika en elders in de Westindiën,W

groeit

(ï) Columnea Corollis hlifurisGm's. Sy/l. Nau XII. Gen.

75i. p. 4^7. f^*& XHI. p. 484. Col. fcandcns phoeniceo

p. 157. T. ICO. f. I. <3. Columnea fcandcns fl. lutcscencc

Fruftu aliio. Plux. Gm. i?.

Oo 5

H. CUX, IX, STOK,
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IV. groeit dit Kruid , een Klimmend Gewas, v\'clk

'xvf'" Br OW NE genoemd heefc Achimenes y die g:oo-

Hoofd- ter en Kruidig is,fchuins op ftygende ruig, met
STUK»

Eyropide gekartelde Bladen tegeno\er elkander,

J^*"^**'''beurtlings kleine en gepaarde Bloemen in deO-
xelen overhoeks. Een weinig fchync hier van

dat Gewas te verfchillen , welk SLOANEnoemt
Heejterige Raponce met langwerpige efFenrandi-

ge pluizige Bladen tegenover elkander en ecne

Haairige paarfche Bloem. P l u m i e r heeft 'er

eene Verfcheidenheid van met geelachtige Bloe-

men , de Vrugten wit , zo wel als in zyne rosbloe-

mige, beiden klimmende Gewasfcn.

'

TI. C2) ColumViCa jnet Lancetvormige
i
zeer lange

,

Heer C o m m e l y n genaamd ; een Plant naar

het Vingerhoed Kruid gelykende met Bladen

van Motteknjid; hadt de Heer N. L. BuR-

IMANNUS tot het Geflagc van Sefamum t'huis

gebragt , gclyk ik bcvoorens heb gemeld. De

Ridder oordeelt , dat dezelve volftrekt tot één

Geflagt met de Achimenes van Brown bc-

hoore.

Dceze, in Oostindie groeijende , en

byna Zaagtandige gladde Bladen,

den

ACAN-
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Acanthus. Beerenklaauw» J

Ar
Een Bloem met ééne Lip , die neergeboogen

cn driedcelig is, en een tweebladige, tweedce-^Tu

lige Kelk , onderfcheidcn dit Gcflagt , waar van ^

hec Zaadhuisje tweehokkig is , gelyk in de voor-^'*'"

gaanden. Het bevat de volgende Soorten.

(i) Beerenklaauw met uitgehoekte ongedoorn-

Deeze twee Kruiden, beiden in de Zuidelyke

deelcn van Europa wild groeijende , noemt men
gemeenlyk Beerenklaauw, hoewel een Soort van

Hcilkruid ook dikwils dien naam voert, als naar

dccze gelykcnde*. DcLatynfcheriaam is Jcan-
^

thus of Branca Urfina , waar van het eerfte op t

de flekelighcid, hec andere op de figuur der Bla-

den ziet , die naar een Beerenvoet gclyken. Bran-

ca is een Italiaanfch woord , dat een Klaauw

mifjuj. Syji. Nat. XII. Gen.

^. Mat. MiL 3 18. IL Cilff-,

309. R. Lmdb. ,04. Acan.

p. 1.

Spinofis. H. Cliff. R. Lu^i^.

II. DuL, IX. Stuk.
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I"

ÏV. of Voet van een Beest betekeot. Die benaamin-

xv.^^'gc^ zyn in de Europeaanfche Taaien nagevolgd,

HooFc- De eerfte Soort , evenwel , is zagt en niet ge-
«TüK« doornd , verfchillende dus zeer van de laatfle,
j^utzaa^^.^^

de Bladen ook veel dieper verdeeld heeften

naar de Diftels gelykt. Dp eerfte wordt Tam-

me Beersnklaauw geheten, om dat zy dikw^ilsin

de Tuinen wordt gekweekt wegens de fraaiheid

der Bladen , welken de Ouden in het Snywerk

der Kapiteelen van Kolommen , als ook tot Hand-

vatzeis van Bloempotten en andere Ornamenten

der Bouwkunde, nabootften. Ook teltmenze,ia

de Geneeskonst, onder de verzagtende Kruiden,

Beiden hebben zy een opftaande Steng , aan wel-

ke de Bloemen op even de zelfde manier voort-

komen, die ook vangelykc figuur zyn. De Kelk

beftaat uit zes Blaadjes, zegtGouAN, waar

van het boven (leen onderfte breeder zyn, heb-

bende wederzyds twee kleine fmallere Blaadjes.

De Bloem heeft eenebreede Onderlip, van voe-

ren in drieën gedeeld, van agtcren Ringswyzc;

terwyl dc vier Meeldraadjes, Houtig Ityf, aan

't end een Meelknopje hebbende als een Schui-

jertje, de plaats bellaan van eene Bovenlip, De

Vrugt gelykt naar een Eikel, die in de Kelk

aanrypt, en tweehokkig is , bevattende bultige

Zaadcn. Op Sicilië en in *t Napelfche is dit

Kruid zeer gemeen. In Languedok en Provence

groeijen de beid* Soorten.

(3) Bcc-



(3) Beerenklaauw tnet Lancetvormige efen- IV.

randige Bladen , die aan den randgedoomd

zyn, HooFja*

Deeze , die men wil dat dc Echte Tamme 11 r.

Acanthus van D i os co r i d e s zou zyn , werdt ^nhl'»rl

door Rauwolf, van vvien zy op den Berg
^^"ij.gjy,

Libanon in Paleftina gevonden is, JVelfchen ^f-dig/*'

renklauw geheten. Morison en Bobart
hebben, volgens de aantekening van Ra jus,
te regt opgemerkt , dat dezelve door dj Ken-

merken , die in dc bcps.iliiip; gc.c;f:vcn zyn , van

dc andere Soorten van dit Gcfia^c vcrrcliiUe.

C4) Beerenklaauw met uitgegulpte Tandswys' tv.

gedoomde Bladen, en eene Hee/ierige Jie^ f^^^,^:

Op Slykerige zoute Gronden , aan de Zee-

kusten van Oostindie , komt deeze voor, die

by RuMPHius den naam van Oostindifche

Hulst voert , als een Heeflergewas zynde, dat

veel naar Hulst of liever naar deSteekende Palm

gelykc. 'c Is een Heefter van drie of vier Voe-

ten

fS} Aemtius Fol. Lanceolatis integcrritniJ marpine Spi-

RADW. Itin. lts. RAJ. Suppl. 63S.

}l. Dku.IX Srus.
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XV. ten hoogte, aan 't end der Takken een Tros of

Afdeel. Aair hebbende van Bloemen, als die van*tBee-

Hoo'^Fo-
renklaauw,- waar op een dcrgelyke Vrugt volgt,

8TUK. met vier zwarte Korrels naar Kaauwoerden • Zaad
Schuiizaa. gelvkendc.

V. (s) Eeerenklaauw met viervoudige Bladen, O*

M^d-rai-
xelbloemen en kanthaavrige Kelken,

vieibj'adig. Tot decze Soort
, by Madrasf, aan de Kust

van Koromandel, gevonden, betrekt de Ridder

ook het Kanthaairige Beerenklaauwvtm den Heer

N. L. BoRMANNüs, die daar van een by-

zondere Soort gemaakt hadt. De Afbeelding vaa

het Vierbladige Kruid , aan de Ganges groei-

jende, dat naar het Melampyrura gelykt ,
by

ÏPlukenet, verfchilt vry veel van de zync.

Het heeft , volgens zyn Ed. , een Kruidige ge-

gaffelde Steng , vier ovaale ongedoornde Bladen

;

den buiten -Kelk met kanthaairige Blaadjes ge-

fchubd; den binnen -Kelk vierbladig, oagelyk;

het Zaadhuisje rood,

vT. lo Arabie vondt de Heer Forskaohl twee

EcS'' zonderlinge Soorten van Beerenklaauw. Deeene

noemt hy Eetbaar (ó; ; welke ook vier Bladen

by

(j) jlcsntfj'js Fol. qaaternis. Flor. Axillaribus, Calyclbm

Melampyro affinis tctraphylla Gmgetica fcc. PLUK- Fh'-

(6) Acmthui TJi. Laiiccolatls falMientins, Spicis Braacii



DiOYNAMlA.
by elkander hadt , aan dc onvrugtbaare Takken IV»

Lancetvormig, eenigermaate getand , flomp , met xv.***

kleine Doorntjes en Aairen van twee Duim Hoofd-

lang , die digt , op vier ryën , Schubswyzc bekleed
""^*.

zyn met Blikjes , langer dan de Bladen, Eyrond//>:fS*

Lancetvormig , fterk geribd en aan den rand zeer

Doornig; de Bloemen bleek blaauwachtig. Hier

van waren de Bladen , raauw , fmaakelyk om te

eeten. Men verhaalde hem, dat het verfche Zaad,

met eenig Speekzei nat gemaakt , in dc Hand

gehouden , met een flag aan üukkcn fprong»

De andere , die hy Doornachtig noemt (7) , was vil

een groote Heefter van vier Ellen booc^ic,
^l^l"^'^,"'

't end der Takken Aairen hebbende van roode Boomwh-

Bloemen en Lancetvormige Blikjes, op de kant"^'

gehaaird met Draadachtige Doornen, een half

Duim lang. De Bladen van deezcn Hoefeer wa-

ren Liniaal Lancetvormig , aan den rand gegolfd

,

uitgehoekt, Tandswys' gedoomd ,
gepaard , een

Span lang. Deeze werdt van de Arabieren Smaf^

de andere Sogaf geheten,

P E D A L I u M. IMinkyzer.

Een vyfdeelige Kelk, een byna Smoelachtige

Bloem, met den rand vyfdcelig, draagcndeeen

Kurkachtige, vierhoekige Noot, aan de hoeken

gedoornd , tweehokkig, met twee Zaaden.

Dus komen dc Keomerken van dit Geflagt

voor.

II. DeiL, IX. Stuk.
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ÏV. voor , dat wegens de figuur van de Vrugt, veel
Afdeel. ^^^^ Europifche Waternooten , gemeenlyk

Hoofd. Minkyzers genaamd gelykende, den by
STUK.

jj.jajj, voert. Zelfs wil men dat de Cingaleezen
Schuiizaa-Q^ CeyJon die Vrugten tot Voetangels gebruik'en'

zouden. Dcezen naam heb ik aan het Laadkruid,

Trihulus , gegeven (f).

T. De eenigfte Soort (i) , Zee - Bilfsmkruid met

Murex^ Vrugten als der Waternooten, by den Heer J.

<ü2?''°' BuRMANNüs genoemd , is door den jongen

Heer in Afbeelding gebragt, die aanmerkt, dat

de zyne veel teerder zy, dan degene die in de

Malabaarfe Kruidhof is vertoond , hebbende ook

eene ftomp Eyronde Vrugt,- de Steng met een

witte Wolligheid bekleed ; de Bladen ovcrhoeks,

getand, eenigermaate ruuw en glanzig; de Bloe-

men in de Oxelen eenzaam. Die van Ceylon

hadt de Bladen gepaard, gegolfd, gedeeld en

de Vrugten , als gezegd is , met vier Doornen

gewapend : zo dat de gedagte daar van eene

Verfcheidenheid zou moeten zyn.

XVL HOOFD.

; () Zie h€t voorg. VII. Stuk , bladz.

(t) m het vni. SxrK , bladz. jzi.

(1) Pedaüum. 5jA mt. Gen. 754- P- 427. Veg. XI"-

p. 485. BUBM. TL Ird. 139. T. 45. f. 2. Hyoscyamus laa'

HlHM. 20/.42. Murex. Fl, 440. Kaki - MuUu. ll»rU
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XVI. HOOFDSTUK. Hoofd-
ÏTUK.

JBefchryving (/^r Viermagt i ce Kruiden
( Tetradynamia ) , dus genaamd , om dat van

zes Meeldraadjes, in derzelver Bloemen, vier

langer zyn dan twee andereïi, die tegenover eU

kander Jtaan:gelyk ditplaats heeft in deKoo] ,

Rady2eD , Violieren , Lepelbladen, Thiaspi

en veele andere Kruiden*

Diel'Iacten, welken de vermaarde To ur-

ne fort in ééne Klasfc hadc i'huis gc-

bragt, onder den naam van Kruisbloemige ; om
dat zy vier Bloemblaadjes hebben , die als de

Wieken van een Molen cje in 't kruis ftaan ,

hebben de gedagte eïgenfchap , welke dezelvea

van alle anderen onderfchcidt. Bovendien is

haare Vrugt een Haauw of Haauwtje, *t welk

plaats heeft in weinige andere Planten : des dee-

ze Klasfe als zeer natuurlyk kan aangemerkt

worden. Toürnefort hadtze , naar de fi-

guur en gefteldheid der Vrugten , in verfcheide

Rangen verdeeld 5 doch L i n n iE u s maakt 'er

flegts twee, van Haauwtjes-en Haauwdraagen-

de, waar van de cerlte veertien, de andere ze-

ventien Geflagten bevat. De Kelk, zo hy 'er

is byna altoos vlerbladig , zit altyd onder het

Vrugtbeginzel , dat het onderfte van den Styl

uitmaakt en de Vrugt wordt. Deeze Klasfe heeft

Pp geen
II. DFIL. IX. STW,
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IV. geen Gcflagt van Boomen of Heefters uitgele.

xvi^' ^^^^ 5 ^ö'St hier dus in haar geheel.

STUK, Haauwtjesdraagende.
Haauw

gml"""
JVI Y A G R u M. Vlafchdotter,

In dit Geflagt beftaat het Haauwtje, dat dik-

wils ééne holh'gheid heeft, uit holle Klepjes en

loopt uit in een Kegelvormig Styltje , van de

Bloem overgebleeven. Het bevat de volgende

Soorten.

jtfyjgrum
Vlafchdottcr met de Haauwtjes tweeledig

JermT. eetizaadig, de Bladen endwaards uitgelmkt

In Duitfchland groeit dccze, die men één- of

tweezaadig noemen kan. Doktor Mappüs
iegt, dat de Vrugt beftendigtwee Zaaden voort-

brengt. TouRNEFORT, niettemin , hadtzc

geteld onder de eenzaadigen en wordt hier in

door Doktor Gerard gevolgd. Haller
merkt , in navolging van Gaspar B a ü h i-

Nüs, die dit Kruid ook afbeeldt , aan, dat het

Haauwtje altoos wel twee hokjes heeft, boven

elkander , doch dat het onderfte meestal ledig

fl) M^agram Slliculis blatticulaiis monoi

Uat. XII. Gea. 79C. p. 4U. Veg. XIII.

Jlïdnsp. 211. Ger. Prov. 342. Crambe Fol.

tato-finuatis. H. ClijJ. 340. R. Lugdb. 329

nofpctmiiin. Toürnf. /«,?. 210. C. B. Fin
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ïs: wéshalve evenwel dit Kruid eenzaadi^r zou IV,

kunnen genoemd worden: maar, werwaards dan '^^^^^'^

met de verzekering van M a p p u s , zo even ge- Hoofd-

meld, die ook doorRuppius en Mor ison^'^"'^*^

beveftigd wordt C*}.
^t^-^sf*.

't Is een Kruid dat fomtyds grootcr, tot an-

derhalf Klle , fomtyds kleiner , tot een Voet

hoogte, altoos zeer Takkig voorkomt, met Bla-

den nanr die der Raapen gelykende , fomtyds

Lancetvormig , ' fomtyds Lierachiig Vinswyze

verdeeld, zynde de bovcnften aliyd minder in-

gefneeden dr.n dc ondcrllcn. Dc Eladcn hebben

Steelen ; de Zaadhuisjes , die Aairsv/yzc grocijcn ,

zynrondachtig met een puncenbyna ongedeeld,

de Bloemen geel.

C2) Vlafchdotter met gejleufde efene Haauw-
^

n.

tjes , de Blode?! langwerpig en Tandswyze Ortcntau.

uitgehoekt, Lcvaiufch.

(3) Vlafchdotter met gejleufde Haairige rim- ^^Jij.-^^

pelige üaauwtjes en langwerpige Jiompe B-Spêug.

getande Bladen*

(4)

toos twee Hokjes zyn , en fjmtyds zekerlyk twee Zaadjes

tyn gevonden , kan men de voortbrenging van ééa Zaadje

(2) Mya^rum Siliculis fulc3t[s Ixvibus &c. H. Ups, m.
Rapiftrum Oriëntale Fol» Kaj)hani, Capfiilis rugolls. BOEKH.

Lu^S. II. p. 2.

(3) Myagrum Siliculis fulcatis pilofis, rugoGs &c» H. Ups,

rp2
II. Deil. IX. STUK..
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tv. (4) Vhkhdotter met efene byna ronde HaauV'
^

xvi!'" ij^^ ^» Lierachtige Bladen,

STUK. Van deeze drie gelykt de eerfle , uit de Le-

IV. vant afkomlb'g, veel naar de voorgaande, maar

Wii^Sf.'" is een jaarlyks Kruid : de tweede groeit in de

"aanfch
^uidelykc dcelen van Europa zegt Linn^f.us;

''""'^
* de laatüe in Spanje. Deeze verfchilt van de drie

voorigen aanmerkelyk in geüalte. Zy heeft eene

ruuw Haairige Steng en getande gefteelde lang-

werpige Bladen. De Bloemen komen aan lange

Rocdswyze Trosfen voort, en daar op volgen

Rolronde effenc Haauwtjes, beftaande uit een

langwerpig gefteeld Lighaam , daar een Eyrond

Haauwtjc op zit, naauw van Hals, met heton-

derfte Leedje tweehokkig ledig , het bovenfie

cenzaadig. De Bloemen zyu geel.

(5) Vlafchdotter met Jtomp Hartvormige ,
by

na ongejleelde Haauwtjes en de Steng om*

vattende Bladen*

In de Koornlanden der Zuidelyke dcelen van

Vrankryk, en van Switzerland, groeit deeze,

die de Haauwtjes wel drichokkig maar eenzaa-

dig heeft , in het middelfte hokje alleen Zaad-

(4) JMyagrum Siliculis larvlbus fubtorofis &c. Sinapi H
»nu$ Raphani folio. Tournf. Injl, 117.

(5) Mjagrum Silicul.'s obcotdatis fubfesfilifjus &c. GOl

Momp. iiu H. Vpu igi. Cliff. n8. R. Lugdb. jjo. M
?nim monofpeimum latifoliutn. C. B. Pm. 109. Prodr.

r. 51. MOBis. Hiftx II. P.2É7.S. 3.T.2i.f.antepcnult.
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draagende. Haar gedaante is ah een omgekeer- IV.-

de Pieramied , mee een klein Puntje boven uit- ^'^^^^

öcekcnde. De Bladen gelyken veel naar die der Hoofd*

Suikerey ; de hoogte is fomtyds meer dan een

Elle. Het heeft kleine geele Bloempjes.

(6) Vlafchdotter met Jlomp ^yronde gejteelde

Naar deeze Soort heeft het Geflagt den naam.

Zy is, zo we! als de voorgaande en volgende,

een Jaarlykfch Zaay-Gewas, dat men in 't Franfch,

als ook in Vlaanderen , Cameline noemt , in 't

Engelfch Gold vfpleafure, en in 't Hoogduitfch

Dotter f Lein- of f^lafchdotter. Het komtin ver-

fchcide deelen van Europa van zelf voort in de

Bouwlanden , en is onder 'c Vlafch niet onge-

meen, wordende op fommige plaatfen, gelykia

't Overysfelfche, in Zeelanden het Luikfej als

ook in Lotharingen , veel gezaaid wegens 'c

Zaad, daar men Olie uit perst of flaat.

L I N N JÉ u s onderfcheidt het Tamme van het

Wilde, doch H aller niet , offchoon heteer-

{[e de Zaadhuisjes meer gezwollen heeft. De
Steng, zegt deeze, met het Loof, is door ruig-

te

(6) Mya^rum Siliculi» obovat;s pcJuncttlatis mondfperm J.

CoRT. Btlg. MI. Fi. Su-c. 54 r, 564. KKAM. Aujir. i%7.

COUAM Monsp. 3it, Myagram fylveöre Sc fativum. CU.
Pm. 109 Cainelina C Myagrion. OOO. Ptmpt. ;32. Aiysfoa

Myagnun foetidam. C. B. Pm. 109, Lind. Alfat. 94. T, i.

Pp 3
n. DEEL IX, STÜK,
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IV. tc nmwachtig, gearmd, drie Voeten hoog : de

xvi!^ Bladen zyn Lancetvormig: ovaal» fpits gepunt,

Hoofd- flaauw Zaagtandig. De Bloemblaadjes bleekgeel

;

^"^^^^
die van den Kelk bultig, ligt afvallccde. Het

tje^drTaT heeft een Hartvormig dik Haauwtje met een bly-

gtnde. vcnd Styltje , dat vcele geele Zaadjes , byna

Eyrond , heeft; waar van misfchien de naam

afkomftig is. Dc Oiic, uit dit Zaad geperst, is

zagt , in Geneesmiddelen dienftig en ook tot de

Spyzen gebruikbaar of in de Lampen , gelyk

Raap- en Lynzaad- Olie.

Door den Ridder is hier ook, als eene Ver*

fcheidenheid , t'huis gcbragt het Stinkend Flafch-

dotter van B a ü n i n u s , dus wegens den Stank

,

wanneer het tusfchen de Vingeren gcwreeven

wordt , genaamd. Hetzelve Isomt in Bloem en

en Vru^t overeen , maar heeft de onderlle Bla-

den met fpitfe Tanden en de bovenden ookdie^

per ingefneeden , allen glad , veel fchraaJder en

langer. H a l l e r , die hcc afgezonderd had

,

aebt , niettemin , dat men het 'cr by zon kuu»

non voegen. Omftreeks Gottingen kwam het o-

vervloedig voor.

vTT. (7) Vlafchdotter met Linsachtig rondo Stip-

flX-jl'^ pslige gerimpelde Haauwtjes.
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In veele dcelcn van Europa groeit deeze aan JV.

de kanten der Akkerlanden , ja ook in Sweedcn ^1^^^^'

en Rusland , inzonderheid by de Paleizen aan.4ooFD»

den Neva-ftroom en is 'er gemeen ann de Wa-'"^"^-

terleiding van Ladoga. Akker -Rapifirum, met -^'-^W*

ge-oorde fpicfe Bladen, hadt To urne fort
dezelve geheten, die hyomflreeks Parys vondr.

De rondheid der Zaadhuisjes onderfcheidtze

meest van de voorgaande.

C 8 ) Vlafchdotter met Linsachtige Jlomp Ey^ virr.

ronde gladde Haauwtjes , gefieelde lang- sfxauL'*.'"

werpige Zaagtandige ruiiwe Bladen en ge-^^^^^^f"^'

pluimde Stengen,

Drie Planten , eenigszins vcrfchillende , wa-

ren den Ridder bezorgd , die tot deeze Soort

fchynen te behooren. Men heeftzc , wegens dc

Zaadhuisjes , tot het Thlaspi betrokken gehad.

Dus hoort hier t'huis het Kleine en Groote Thlas-

pi der Alpen met ronde Hoofdjes, door B au-
HiNUS afgebeeld. £i A LLE R noemt het Kruid,

Alysfon met ovnale, gefteelde, efFene Bladen,

die yler Zaagtandig zyn. Het kleine groeit Plag-

lAC(5; P^'id. ZS7- GOUAN Monip. 312. Cochlearia pcrcmris

:.-!Xati;;s minima. MAGN. flart. S9» Alysfon Alpinum. SeG.

'f. I. p. 37S. Thlaspi p:trsmn Myagroides. PON. £aid.
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IV. achtig, een Handpalm hoog ; het groote heefc

^^xvf.^* leggende Stecgctjes. Men vindc tiet niec alleen

Hoofd- cp de Switzerfche Alpen , maar ook ia 'c Vc-
STUK. roneefche , in Karniolic en by Montpellicr op

,,,"^**l""de Gebergten. De langfre Meeldraadjes zynraa-

x"^- kende aan elkanders zyde geplaatst, en hebben

den top gegaffeld , met de binucnfte punt ge-

knot , de buitenfte uitwaards geboogen, zegt

Jacqüin; de kleinften hebben vvederzydseen

Klier j de Styl is kort : de Zaadhuisjes zyn Kloot-

rond,

IX.
^ Cp) Vlafchdotter met hoekige Haauwtjes en

driedeelige Bladen.

Door Hasselquist is deezc in Egypte

waargenomen, dicecn gemikte Steng hadt^mec

Roedachtige Takken en gefteelde Bladen, in

drieën of vyven verdeeld ; de Zaadhuisjes met

twee vierhoekige Leedjes , de Bloemen geel.

De Geftalte is als die der Zee -Rakette (*>

V E L L A. ïongeijcs.

In dit GeOagtis het middelfchot eeiiszogroot

als de Klepjes en van buiten Eyrond , weshalve de

Haauwtjes zig ah getongd voordoen. Den Griek-

fchen naam hadt de Ridder van G a l e n ü s ont-

leend. Twee Soorten zyn 'er van, naamelyk

CO

' (9) Mfagrum Siliculis angulatis , Foliis tiipartitis. HASSEtQ»

(") Cakile serapioais Jituc» folio. Lob. U. ith Bun'^^
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(l) Tongetjes met Findeelige Bladen en han- IV.

gende Haauwtjes. ^T^u^

Dit is een Jaarlykfch Kruid, in Spanje groei- jtuk.

jende, dat, volgens Clusius, ccn enkele r.

Steng heeft, die kort boven den Wortel zig ia j^f'

veele anderen verdeelt, 't Gewas, ruigenruuw,J"iiykre»

verheft zig ter hoogte van een Voet, met Bla-

den byna als die van de Tuinkers, maar fynet

verdeeld , groen cn niet minder fcherp van

Smaak. De enden der Takjes zyn Aairswyze

bezet met blecke Bloempjes , waar op kleine

tweekleppige Zaadhuisjes volgen , met ccn uic-

fteekend Tongetje, als boven is gezegd.

(x) Tongetjes met geheele ftomp Eyronde ge- rr.
•

haairde Bladen en opjtaande Haauwtjes* c/tijt!

By Aranjucz, in Spanje, groeit , volgens denree

lieer M i nu art , deezc , die Hecüerig is
,

rrjet onverdeelde, niet gcfcecldc , ruige Bladen;

de grootrte Meeldraadjes by paaren lamenge-

groeid hebbende met hunne toppen, zonder

Meelknopjes,

Ana-

(i) VtUa. Foliis pinnatifijis
, Siliquis penJuIis. 5>yZ. Nat.

XII. Gen. 797. p. ^^^g- XIH. p. ^9%. Vella. /ƒ. Cliff.

.29. Upu MS. R. Lugdb. ni. GOüAN MoKi-p. 312. Naftut-

Jum fylveftre Eruci facie. C. B. Pin. loj. Naft. fylv, Va-

leatinum. ClüJ. Hi^p. p. 4^2. /ï.4»3- üijl. II. p. 130.
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HOOFD-

IV. A N A s T A T I c Roos van Jericho,

Een ftomp Haauwtje, aan den rand gekroond

met Klepjes die tweemaal zo groot zyn als het

Haauw- Middclfchot , in 't midden een gefpitften Styl

indt"^'
hebbende , die fehuins ftaat, en eenzaadige Hokjes-

Dus geeft de Ridder de onderfcheidende Ken-

merken op van dit (^cflagt, het welk de twee

volgende Soorten heeft.

CiJ Roos van Jericho mt Jiompe Bladen,

v^ibM-
^^^^ ^'^^^^^ *^ Hoefacbtigs

'ca!' gedüQrnde Haauwtjes.

Dit Kruid is, hoewel ten or.regtc, by voor-

naame Autheuren tot het Geflagt van Thlaspi

t'huis gcbragt geweest. Men noemt het gemeen-

lyk, doch immer zo oneigen ,iioox van Jericho;

dewyl het met de Roozen niets gemeens heeft,

en ook, zoBellonius aanmerkt, niet om-

ftreeks die Stad , maar op den Arabifchen Oe-

ver van de Roodc Zee, in het Zand groeit. The-
VEKOT, evenwel, zou deeze Plant , (zo hctde

volgende niet is, die hy meent,) in de Vlak-

ten van Jericho en de VVoeftynen aan den Berg

Si.
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Sinai, hebben gevonden. In de VVildernisfen IV.

omftrecks Kairo, in Egypte , kv/am zy den Heer ^^^^f^
FoRSKAOHL, doch zeldzaam , voor. Roofde

Men teeltze uit Zaad in de Europifche Tui-'J|^''^-

nen, en dan blykt het verfchil van de leevende

cn doode Plant , dat L o b e l zeer fraay in Plaac

vertoont. Een Houtig Penworteltje, 'c welk van

onderen wat Vezelig is , breidt zig boven den

Grond in 't ronde Takkig uit, tot omtrent een

half Voet hoogte. De Takjes zyn in drieën ver-

deeld of gegaffeld , en uit de Mikjcs komca

tropjcs van witte vierbladigc Bloempjes , eu

Bladen die Spatelvormig of Eyrond zyn, aan *t
'

end gekarteld, vry dik en Vleezig. Veel worden -jjÉfei
deeze van Rupfen afgegeten waar door zy dan

geheel Bladerloos is. Op de Bloemen volgen

tv/cchokkigc Haauwtjcs met ronde Zaadjes, die

fchcrp zyn van Smaak.

Deczc Plant, een Jaarlykfch Gewas zynde,

trekt zig na 't bloeijen door de droogte famcn ,

tot een ronden Bol , van één of twee Vuiflert

groot
, gelyk wy die , onder den naam van Roos

van Jericho, als iets zeldzaams bekomen. 'tKan

zyn , dat zy inde Herfst door de Zee- Vloeden

van den Oever derRoodeZee afgerukt worden,*

doch dat zy den geheelen Wintjr in de diepte

geblecven , en op en nederwaards getobt zynde

door de Golven , in 't Voorjaar wederom aan

den Oever gefinecten , alsdan door bauw Wa-
ter zig uit zouden breiden en haar Zaad uitwer-

pen, 't welk na 'c afvloeijen van 't Water op

den
II. Dl£l. !X, STOt,
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IV. den Oever zoude uitfprulten ; gelyk de Ridder

^^xvi!^ verhaalt ; dit komt my niet minder fabelachtig

Hoofd- voor, dan het denkbeeld der Oolterlingen, dat

STUK. het langzaamer of rasfer open gaan, van deeze

Roos , na dat die in warm Water geftoken is,

itnde, UzTid van een Kraamvrouw, een moeie-

lyke of voorfpoedige Verlosfingzou voorfpellen.

De bedricgery der Monniken , dat zulks alleen

in de Nagtwaake van het Feest der Lieve Vrou-

we Geboorte gefchieden zou, is nog ongerym-

der. LinnjEüs acht dit ontluiken, dat men
in Europa als iets wonders befchouwc , zo vreemd

niet, a's dat de Mosfen , met Water bevogtigd

zynde, weder groen worden en herlccvcn. On«

dertusfchen is hier van , door hem , de Geflagt-

naam Anafiatica,\m de Opftanding (^AnaftafiO

afkomftig, gcfmced

^ ^

Kruid , het welke zfg o;>enende vee.'eei nederzakt dan op-

13^81 cn geenszins daar door uit de Dood in 't Leven komt,

zou gefchieden; (zeggende Prigidi enim non relaxantur R/tmu

Hort. Ups. p. 183- Ana/latlca ejus ejl indolis
,
MfrigidiAquh

: in een Etmaal geftaan hebbende , was ook
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(2) Roos van Jericho met fpitfe Bladen , de IV.

Aairen langer dan het Blad, de Haauv-^^^^^^
tjes Eyrond met Snuitjes. HoofdJ

Men heeft gctwyfeld , of deeze, welke de sukaic/k,

fchrandere Raüwolf in Syrië op de Daken

en Puinhoopen vondt, eenzelfde ware, dan een

andere Soort (*). De Afbeeldingen , inderdaad

,

toonen een aanmerkclyk verfchil , inzonderheid

die , welke Z a n o N i voordek, van eene

Plant , uit Zaad van Sumatra in Oostindie te Ve-

netië voortgekomen , en hem medegedeeld ,

hebbende het Zaadhuisje als de Kop van een

Vogeltje. Ik vindze echter, door den Hoog-

leeraar N. L. BuRMANNüs, niet geteld on-

der de Oostindifche Planten. Zie hier de be-

fchryving , welke Linn^us geeft van dee-

ze Soort»

3, De

merkelyfc omlocken: 7.0 dat het zeggen van Bf.llonios,

aangaande deeze Roos (Radiee AquA imfofa» ft explicans)

hier proef houdt. Zelfs twryfcl ik , of doorwarm Water, wan-

necrinen deze Roozen daar in dompelt, de Ontluiking vtrel

fpoediger gefcliiede. ik heb in koud en in wirtn turee zulke

Roozen byna gelyk zien open gaan.

(z) Anójlatiea Fol. acutii , S^xcXs folio longioribus &c.

Anaftatica qu* Myagrum ex Sumatra. Grom. Orint. 7S.

Myagnim c Sumatra Cc Syria femine ^^im^o, Zan. Hijl. 14:.

9g. JACCL Auflr. T. d. Rofa Hicricontea fyiveftris. C. B.

Pin. 484- alia. Cam. Hort, T. 41-

{•) Botanici duas ftatuunt Species; qui in tedIflFerant ig-

ooro ; mignitudo cnim diflfeientia non eft. LaNM. w Htrf
aifortiar.Of dt Ana/Iatiei, p.

II. DML. JX. STUK.
^
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IV. De Bladen Lancetvormig , Zaagtandig , ge-

^^xvï.^ »» fteeld, eenigermaateruuw .-zeer korte Aairen,

Hoofd* puntig uitloopende , in de Oxelen : de Bloem-

„ blaadjes afHandig , Liniaal, uitgerand^ van

tje^dtZ^'ii ^^^g^c als de Kelk : de Zaadhuisjes ongelteeld

,

^ende.
^, byoa Eyrond , ruuwachtig , met een in- of

5, ongewricht Puntje'* (t>

SünüLAR I A. Elskruid.

Een efFenrandig Eyrond Haauwtje met Ey*

ronde holle Klepjes , tegen het Middelfchot

aangekant en de Styl korter dan het Haauwtje.

j. Dus komen de byzondere Kenmerken van dit

Suiuiaria Geflagt voor, 't welk van de Elsvormigheid der

wEgf' Bladen den naam heeft, en maar ééne Soort be-

vat (i), die , in de Noordelyke deelen van Eu-

ropa , op overftroomde Moerasfige plaatfen en

in Rivieren groeit. Men vindt het op de Slyke-

rige Oevers van de Neva, in Rusland, over-

vloedig. In Sweeden en Lapland groeit het over-

al in de Meiren , op een Zandigen Grond , en

blyft onder Water. De vermaarde S h e r a r d
vondt het oak, op vogtige plaatfen, in Ierland,

ea

(t) Sy/i. Nat. p-fg. XIII. p. 488.

O j 5ubttlaria. Syfi. Nat, X. Gen. 795- p. Veg. XIII.

p. Lapp. zjj. Siuc. 527. GoHT. Ingr. lol. Alys-

fum paluftre Folto junci- BuxB. A&. Petr, il. p. 3159. T.

23. f. I. Grarainifolia Aquatica &c. Pi.uk. Alm. i%o.T. 188.

i". 5. 0%Xi.Dan. T. 35- Gramen Junceum hybemum Thlas-

peos Capituils, Shetaidi. Moris. f^ijl, m. P. ^^9' S. %. T.
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en noemde het Klem lerfch Bies - Gras, met IV. l

Hoofdjes van Thlaspi : Ray Biesbladig Kruid |

onder Water groeijende , met Zaadhuisjes van de HoofdJ

Lepelbladen i Plukenet tytelt het Grax-"'^'^- :

bladig,
l

Dit Plantje geeft in Ierland, uiteen Vezeli- \

gen Wortel, vcrfcheide Biesachtige , fpitfe,
j

halfronde Blaadjes , één of anderhalf Duim lang i

en daar tusfchen dunne Steeltjes, van twee of
]

drie Duimen , met twee , drie of vier rondach-

tige Zaadhuisjes een Vingerbreed van elkander.

De Heer D. de Go rte r heeft in Rusland

hetzelve met vierbladige witte Bloempjes , in een

vierbladige Kelk , gevonden ,* doch Meeldraad-

jes kon zyn Ed. 'er , wat moeke hy ook aan-

wendde, zelfs met een Vergrootglas, niet meer

dan vier in ontdekken. De Ridder, evenwel,

hesft, buiten twyfd, ook de twee kleinen ge-

zien ; alzo zyn Ed. zegt , dat die geen Tandjes
^

hebben. De Styl, zeggen zy beiden , ontbreekt

'er aan.

Een geheel ander Kruid is het, dat de Heer

FoRSKAOHL Sübularia purpurea genoemd heeft.

Hetzelve hadt Stengen van een Elle hoog, en

langwerpig Hartvormige gladde eenigermaate

getande Bladen : de Bloemen paarfch. Hy vondt "t

hetzelve in Arabic , alwaar het Bockel vvcrdt ge-

heten. Wegens de gcfteldheid der Haauwtjes •

heeft hy het hier betrokken.

Dra.
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AfvzEL
D R A B A. Tafchkruid.

Hoofd- Geflagt heeft een Haauwtje dat niet uit-

8TUK. gerand is , langwerpig ovaal , mee platachtige

^.^2^^*^* Klepjes, aan 'c middelfchot evenwydig en geea

gwW!''''' Styl. Verfchcide Soorten, die men tot het Her-

ders Tafchkruid betrokken heeft , zyn 'er in

begreepen: des het getal derzelven agtis, als

volgt.

nl'aa
Tafchkruid met een naakt eiikeld Bloem.'

Aizciits, ftengetjey en Degenvormige gekielde kant:

Shtiir*" haairige Bladen.

II-
, (2) Tafchkruid met een byna naakte Steng en

Kanthaai-* Liniaale Bladen , aan den rand en Kiel

'^s- gehaaird ; de Blomblaadjes niet uitgerand.

"f- Cs) Tafchkruid met een naakt enkeld Bloem-

A\^ikh, fiengetje en Lancetvormige effenrandige

Deeze Kruidjes , op de Gebergten van on$

We-

tanum. Col. Ecphr. IL p. 61. Burfa Paftoiis Alpina Rofta

lutea. MORIS. Ilijl. II. p. joS. S. 3. T. 20. f.j».

(2) Drai'a Caule fubnudo, Fo!. lincaribus &c. Mant. J».

Draba Caulc foliofo &c. Gek. Prov. 344. T. 13. f.

£cnimii. OtD. Dm. $6. Fl. Lapp. Sm«, H. Cllf-
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Wcreldsdeel groeijende , hebben in Geü^he eeni- IV*

ge overeenkomst. Het eerde hcefc clFene, Li-^'^^''

Diaale, gekielde, kanthaairige üladen, die niet Hoofd

gelyk in het Derde langwerpig ovaaUynenruig/"^"'^*

zonder Kiel, Het verfchilt van het Tweede,
^'^''"^"^

doordien de VVcrtelbladen famengehoopt zyn ,

als in het Wormbladig Huislook : daar het Kant-

haairige de Bladen overhoeks aan uitgebreide

Takjes heeft en den Kiel gehaaird. De Bloemen

zyn in dit laatfte wit, maar in het Huij.Iookach-

tige , zo wel als in het Alpifche geel. Het Kanr-

haairi;j;c heeft den Styl langer dan dc Meeldraad-

jes (*>

(4) Tufchkrüid met naakte Bloemftengetjes en
j^^^

h'jna Zaagtandige Bladen*
v""'''v'

Van het vroeg bloeijen in 't Voorjaar heeft

dit Onkruidje, dat men door geheel Europa en

ook in onze Nederlanden overvloedig vindt,

den bynaam. In de Zuidclykc deelen
, gelyk op

Sicilië, bloeit het zelfs in de Winter. Het is

() HO,

ken, van gem Styl te hebben , is my wat duiftet, en \ca

C+) Draba Scapis nudis, Foliis fubferratis. GoRT. Belf,

U%. GROW. rfrg, 76. H. Clif. sJJ-R. LuiS 3)}-GonAN

Mtnsp. 3U. Eutfa Paftori» minor Loculo oblongo. C. B.

ic8. Alyslbn vuig. Polygoni folio, Caule nudo. Sf.g. P'er. I.

fat. Alfinefolia. Lob. Ic.^ig, Q q
^

H. DEEfc. IX. STUK.
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Af!)^rl
^^"^^^"^ Paronychia genoemd hy DoDONéus^

XV'.' die echter erkent , dat het de Paronychia der

Hoofd- Ouden niet zy. Van fommigen , evtnwel , wordt

het tegen die Kwaal in 'c end der Vingeren , de

tjesiraa- Vyt gcnoamd , als een byzonder Middel aange»

preezcn. Het geeft Stengetjes van twee of drie

Duimen, uit een Roosje van Eyronde Blaadjes,

doch komt ook met ronde Haauwtjes, en met

driedeclige Blaadjes voor,

^" (5) 1'afchkruid met een naakt Bloemjienge-

pyreK^ica. tje cTi WigvoTmige gepalmde ddekwabbige
ryreneelch.

Op de hoogde Bergtoppen, zo wcl in Oost-

enryk en Provence , ais der Pyrencen , groeit

dceze Soort, een niet minder klein Kruidje dan

het voorgaande. De Steng, van onderfjn leg-

gende en gebladerd, is boven naakt of Blader-

loos: de Wortelblaadjes zyn vyfdeelig, de an-

deren dïiedeelig ; de Bloempjes paarfch.

Nuraiis
Tafchkruid met een Takkige Steng enEy-

Maudg.' ^onde ongejleelde getemde Bladen. Ter

(5) Draba Scapo nudo , Fol. Cuneiformlbiis trüobis. GeR.

Prtv. 3M. I.OEÏI.. It. 61. JACC»; l^ind. 255. Alysfod PytC

Att. Pliem. T. 6.

^OURN?. hji.

(6) Draha Caiilc R3inof> Fol, ovatJs fesGlibus dentatis.

Draba Caule Rainofo, &c. 11. Lu^di. 3?j. GoaAN Me»sl>'

T. so. Alysfon Vetonjcx folio. TcUBNF. /«,'?• 2i7-Wy3po''

d« fubrotundis ferxatiS foliis. BARa. /f. 8i<. /S, Otaba nc
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Ter hoogte van een Voet komt deeze Soort , IV;

in Languedok, op vogtige Rotfen voort, en el- ^JJ^'^''»
ders op Muuren , doch ook dikwils in Bosfcha- Hoofd.
giën; weshalve het Bofch-Tafchkruid hier toe^^"'^*

mede betrokken is, dat i^w/g Jlpifch Herders

.

Tafelt by Bauhinus wordt genoemd en af-

gebeeld. Dit laatfce is naauwlyks getakt, dan

door de Bloemfteelcj'es boven aan het Srengetje,

en heeft de Bloempjes niet wit, maar geel. Zo-
danig een Plantje heb ik uit Japan bekomen en

in Fig. I , op Plaat LX , voorgefteld; ^fi^^;,

ton c.;ndo hetzelve mot de ge-bgte Figuur van

Bauhinüs te vergeiykcn , dio zegt, dat de
Stengetjes drie of vier Duim lang zyn. Ik vind

de Blaadjes hier ook zeer ruuw en op ieder zy-

de met drie Tandjes bezet; de Zaadhuisjes Ey-

rond en met lange Steeltjes.

(yj Tafchkruid meteenhladige Bloemfiengetjes , vir.

de Blaadjes ridgachtig , ds liaauwtjesfcheef ^hin*

gefieeld. ^^^i-

Het onderfcheid der Wortel- en J

:s , waar van de eerden ongetand , de anderen

(j) Draha Sc«po unlfolio, Fol. fubhiifutis , Süïculi

•diceÜatis. OED. Dan. T. 141. Drabn Fol. hirfutis

'elv. i%9. JACQ; AuUr. f, j. Burfa failotis Alpina

II. BrjL. IX. srm.
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IV. getand zyn , in Switzerland waargenomen , flrekt

^^xvi/''
Kenmerk van deeze Soort , die ook op de

HooFD' Ooftenrykfe en Laplandfche Bergen voorkwam.
«TUK. Zulks beeft wel in de gedagte van B A u h i n u s ,

TWrï^l-""ni2ar in myne Japanfchc geen plaats, die als een
gende. middclflag fchynt te zyn tusfchen beiden.

z)"L
Tafchkruid met de Stenghlaadjes talryk en

incana. grjs , de Huauwtjes langwerpig fcheef en

byna ongejteeld.

Deeze , die ook op de Gebergten , zo der

Zuidelyfce als Noordelyke deelen van Europa
voorkomt , gelykt in Ceftalte veel naar de Rui-
ge en zelfs naar de Muurige ; doch deeze drie

Kruidjes , hoe klein ook , verfchillen door het

gezegde te veel , om ééne zelfde Soort uit tc

maaken.

L E p 1 D I u M, Peperkruid.

Dit Geflagt onderfcheidt zig door een uitge-

rand , Hartvormig , veefeaadig Haauwtje, met
gekielde tegenftrydige Klepjes.

Behalve het gewoone Kruid van dien naam,
zyn *er de Kruiden, tot de Kers behoorende,en

anderen in begreepen. 'c Getal der Soorten is

twintig, als volgt»

CO Pe.

(«) Draia Tol Caal. numerofTs incanis &c. Oed. Da».



Tetradvnamia.
<i) Peperkiuid met de Stenghladen Finswyze IV.

vealdeeligydie aan de Takken Hartvormig, ^^yf}'

omvattende, onverdeeld* Hoofd-
stuk.

Dit zou het waare Eerfte Thlaspi vaT\
^^^'Lepldium

O s c O R I D E s zyn ,
volgens Z a N o n i , hoewel ^tfftUa-

het van alle andere Soorten van Thlaspi groo- 'p" ojbia-

telyks vcrfchilt door het Loof. De ODdcrfle^s-

Bladen zyn , als die van fommige Kroontjes-

Kruiden ,
gevind en Vins^^yze gefmaldeeld ; de

bovenften als die van het Doorwafch , omrin-

gende de Steng en Takken : zo dat het zig Door-

bladig vertoont. De Zaadhuisjes hangen aan de

Steeltjes nederwaards en zyn rondachtig , veel

gelykcnde naar die van de gewoone Kers. De
Groeiplaats wordt gezegd te zyn in Perfie en

Syrië. Volgens Radwolf is het een zeer

fchoone Soort van Kers , te Aleppo op oude

Mutiren van Gebouwen uitermaate gemeen. Bau-

H I Nus noemt het AlexandrynfcJie Thlaspi , waar-

fctiynlyk naar de afkomst van Scandrona in

Syrië.

(2) Pe-

rO Lf6!d!um Fö!. Ciulinis pinnato - maltijïdi$ &c. Syjt.

JS^L. Xn.Gen. 80T. p. 4^. XIII. p. .^9. ^ CUf.

3,1. R. ^"5'^*. ïïï- GBON. OrUKt. 79. Nafturtium f;).ca-

ïim Pcxficum peifoliatum , maximum. MORlS. H.Ji. 11. p.

204. S. 3. T. 2;. f. 17. Thlaspi Alex^ndrinum. C. B. Pin.

rs' Prodr, 50. Thlaspi verum Dioscoxidis primum. Zan,

lUjI. I9J.T. 1^9. RAJ. m "50.

qq 3

II. DHSt. IX. Stuk»
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IV. (2) Peperkruid mtt gezwollen Knietjes aan

^"xvi^ Stengen.

STUK, Die byzonderheid, van de Stcngetjes by den

i'; oirfprong der Takjes fomtyds gezwollen te heb-

v!jUaZmM'^9 onderfcheidc deeze Soort , welke Bladen

jiiaazfjj. Tuinkers heeft. Zy groeit ook inde Oos-

terfche Landen, op dorre Velden.

III. C3) Peperkruid met een naakte geheel enkelde

niootl'
* Bloemjiengy viermannige Bloermn enFin-

^^^z- deelige Bladen,

p^ocum
Peperkruid metuitgehoekte Findeelige Bla-

btKs. den can 't end grootst , een naakte Bloem-
Leggend.

Jleiig êu kggmde Trosdraagende Siengetjes,

Twee zeer kleine Kruidjes, by Monrpellier

groeijende , hebbende het eerfte de Stengecjes

naauwlyks een Handbreed hoog en het andere

de Blaadjes zeer verfchillendc,

lum
Peperkruid met gevinde effenrandige Bh"

rr^S. den.

(3) Lepidium Scapo nudo fimplicïsGino !
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den, een lyna geworteld Bloemflengetje ^^'^

Lancetvormige gefpitjh Haauwtjes. '"Jfu

(6) Feperkruid met gevime effenrandige Bla

den en uitgerande Bloemblaadjes , kleiner vr.

dan de Kelk, Pa^'tum.

Naar dc Groeiplaats zyn dccze twee geby-
^""^'^

nr^amd. Deeene komt op de Ooftenrykfe, Swit-

zerfche en Italiaanfche Alpen voort ; dc andere

groeit , in Swecdcn en Eugeland, op Steenrot-

zen. Volgens Boer II A AVE zou dit laatfce tot

dc inlandfchc Planten van onze Provintiën bc-

hooren. Het zyn beiden zeer kleine Kruidjes

,

die meer of min naar de Kers gclyken. Met ccr-

fce heeft de Bloemblaadjes grooter dan de Kelk.

(7) Peperkruid msp de Wortelhladen gennd y ^JJ^^
de Stengbladen Lierachtig.

spaanfchi

(8^ Peperkruid met gevinde Bladen en half-^ vni.

minimam. r>AL

Lepidiunt Fol.

(g) Lepliium Fol. pinnatis , foliolis

tptnofum &c. ARD. Spec. z. p. 5 4- T,

qq4
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IV. maanswyze Blaadjes ; de uiterften verlangd i

^7vu^ dg Takken ge/pitst.

Hoofd-
stuk Van deeze twee groeit de eerfte in Spanje,

mauw de andere in de Levant. De Spaanfche heeft

de onderfte Bladen Vleezig en Zeegroen, ge-

vind, met het uiterfce Vinblaadje veel grooter

en allen byna rond : zo dat zy zeer naar die

van de Cardamine gelykcn. De andere heeft

het Stengetje een Span hoog, met witte Bloe-

men en W^igvormige Zaadhuisjes.

TT. (9> Peperkruid met viermagtige Bloemen en

flt!iuZ langwerpige veeldeelige Bladen.

Van de gewoone Tuin - Kers , hier bedoeld,

is de Natuurlyfce Groeiplaats, van waarzyhaa-

re afkomst heeft, onbekend. Ook kan men niet

verzekeren, dat de Grieken met hun Kardamon

of de Romeinen met hm Najlurtium , ditzelf-

de Kruid , wat de Soort aangaat , bedoeld heb-

ben ;dewyl zy hetzelve , als gemeen zynde , niet

befchryvcn. Doktor Scopoli jnaakt een ge-

heeleKlasfe van Najlurtia tV/aat in hy alle Krui-

den van dergelyken aart cn , in 't algemeen,

de Kruisbloemigen plaatst. Hd: tegenwoordige

voert in 't Franfch den naam van Cresjon of

Cres'

klg. 18 2. H. Ciif. ï3i. K.Lugdi,

vulgatuoi. C. B. ƒ•»•«. 103. Nailm-

tmpt, 771. Nafturiiam Hortenro
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Cresfon du Jardin, in 't Engelfch Cresfy, maar IV.

in *c Jtaliaaulch noemt men 'c Najiurtio of A-
^^J,^'^^»

gretta, in 't Hoogduitfch Cresf of GartenCresf.aooFD^

Gemeenlyk wordt dit Kruid gezaaid tot Toe-

fpyze , om 't zy over de Salade of op z'g zelf

met Olie en Azyn , of tot inlegging te gebrui-

ken , als wanneer het zeer verfrisfchende is en

opbeurende, dienftig tegen 't Bliauwfchuit.

Met Suiker op een ftuk geboterd Brood gege-

ten, is het zeer aangenaam en heefc byna den

Smaak van Aardebeijeu. Tot dit einde raoetde

Tuinkers jong , en naauwlyks een Handbreed

hoog gegroeid , afgcfnccdcn zyn. Wanneer
menze fchieten Iaat, dan krygc zy ronde Sten-

gen van één tot twee Voeten hoog, met veel

fyner gcfnipperde Bladen. Men heeft 'er eene

die Breed- en eene die Smalbladig is, en van

dceze beiden KrulbladigeTuin-Kerfe. De Bloe-

men groeijea Aairswyze aan den Top, en daar

op volgt het Zaad , dat veel fchcrper dan bet

Kruid is , zeer ftcrk van Reuk en van eene

brandende hoedanigheid , doch niettemin zoet-

achtig van Smaak. Men gebruikt dit uitwendig

in Kwyl-, iMies- en Vuurigmaakende middelen.

Geftooten en in Reuzel gemengd, is het goed

voor droogc Schurft , Dauwworm en andere

Huidkwaaien. Inwendig wordt het tot uitdry-

ving in uitflaande Ziekten , gelyk de Fokjes en

Makelen, aangeprcezen.

Q.q 5 (10)
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^ IV. (io)VGpQrkTmdmetLierachtigegekrulde Bladen,

Hoofd- ^^^) Pt^P^^r^^niid met Eyrond Lancetvormige

,

STUK. niét ingejneedene , Zaagtandige Bladen.

Lcpidium (i2) Pcperkruid met Elsvormige onverdeelde

LierbiSg. verfpreide Bladen , de Steng eenigermaate

XI. Heeflerig.

Biecdbu-
Ugezc drie zyn als Vcrfcheidcnhcden van het

xir. Kruid , 't welk gehouden wordt voor het Lepi-

Ekvoimig.' P L I N I u s , dat hy zegt Laurierbla-

den te hebben , doch die zagt zyn. Men zou

hetzelve in de Nederlanden , te vergeefs, dan

in de Tuinen zoeken, zege DoDONëusjdocU
het komc aan dc kuntcn vrui ccnige Slootcn om-
trent Haarlem, en mooglyk elders, voor. Den
Hovenieren is Iict haatclyk wegens zyn voort-

Icruipende Wortelen. In Engeland, zelfs in Vrank-

ryk , omftreeks Parys , en verder in de Zuide-

lykc deelen van Europa , groeit het overvloe-

dig, hier cn daar, aan Rivieren en J3cckcn. Ik

fpreck hier van hcc Brccdbladigc , want het

(10) LfplUum Fof. Lyratis ctis^^is. LepüL Oticnta'e Na-

flurtii crispi folio. TOURXF. Cor. ij. Itin. r,;9. F- 339-

(ii; Upiiium Fo!. ovJto -Linccohtis &c, H. Cliff, 330-

Sut:. 533- Lepidium lat.folium. C. fin. 97.^ Lepidium

Piinii. DOD. Fcmpt. 116.

(11) LepUiu-n' foU Sa'mktls indii-iGs fparCi &c. Lepid.

Folio Ftmicftfiim Hispanici

I
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Lierbladige valt m de Levant cn dat met Els- IV,

vormige Bladen in Spanje.
x7r!^'

Van fommigen wordt dit Kruid , wegens deHoorii-

fcherpc hoedanigheid , die 'et in heerfcht , Pi-Stuk.

perith genoemd , cn dus heet het ook , by de

Duitfchcrs , Pfefferkraut , by ons Peperkruid^

by de Franfchcn Pasjerage, by de Engelfchen

Bittander of Dittammer, Het heeft de Steng

zeer Takkig en hooger dan de Tuin - Kers ; ja

Ibmtyds tweemaal zo hoog opfchietende ; de Bla-

den glad en vettig , de Bloempjes Aairswyze

vergaard, zeer klein, zo wel als 't Zaad. Het

kan , als een fchrceijend MidJcI , uitwendig tor

wegneeming van Lidtekens en zuivering van

Zweeren gebruikt worden. Van her wegbytea

der Schubbige Vlakken in de liuid , in eene

Kwaal Lepis genaamd , zou het den naam heb-

ben.

In de VVildernisfen , by Alexandrie in Eg^-p-

te , vondt de Heer F o r s k a o h l tcne Soort,

op welke de gezegde naam , om een andere re-

den , toepasfelyk kon zyn. Dezelve hadt de Zaad.

huisjes getropt, breed Hartvormig, aan den rand

gedekt met twee ryën van op elkander leggen-

de Schubben. Deswegen wordt dezelve Lepi-

dium Squamatuin van hem getytelJ.

O 2) Peperkruid met Liniaale Bladen, debo-
J]}];^^

II. DE»I.. IX. STUK.
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IV. yenjten effenrandig ; de Steng Roedswyze

^^xvu'* ge^/wmii en zesmannige Bloemen»

JruK^" Naar de Tuin -Kers gelykt dceze, doch i's

«ii^iötü- fyner van Loof: de ondcrlle Stengbladen zyn

Zaagtandig , de bovenden niet. Van de agt-

tiende Soort verfchilt zy door zes Meeldraad-

jes te hebben, Volwasfen werpt zy de Bla-

den af.

^l^: Cl4) Peperkruid met Lancetvormig LiniaaU

s^ffTMi^. dunne effenrandige Bladen en laag-Hee-

feerig.' Prige Stengen,

XV. (15) Peperkruid mst Vindeelige Bladen, een

^wlSg;. opgeregte Steng en tweelingfe Vrugten.

Van deeze twee groeit de eerde in Spanje,

een Handbreed , de andere valt elders en heeft

de Stengetjes een Voet hoog.

XVT. (16) Peperkruid met tweemannige Bladerloos

Sof: Bloempjes, de Wcrtelbladen Tandswys'

P'g' gevind.

Op Puinhoopen , aan de Wegen en elders , komt
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dit Kruid in fommige deelcn van Europa als ook IV.

in onze Nederlanden voor. Men vindt het op ^'xvjf^
eenige plaatfcn by deeze Stad (*;. Het wordt FIoofd-

Klein Bezemkruid genoemd , om dat het zig Be-

zemachtig voordoet en laag blyfc. Het groeit ,

volgens den Heer N. L. Burmannüs, ook

aan de Kaap der Goede Hope.

(ij) Peperkruid met byna driemannige vier- ^^^^

bladige Bloemen en Liniadigevinde Bladen. f^ngLTuZ,

(iS) Peperkruid met tiveemannige vierbladige xyni.

Bloemen; de ondcrfic Bladen Lancetvormig^Ji'op'J^i^,

Zaagtandig , de bovenjten Liniaal efen-

randig,

Deeze twee Soorten verfchillen weinig. De
cerfte heefc haare Groeiplaats in Virginieenkomc

ook in de WestindiSn voor : de laatfle in de

Zuidelyke declen van Europa , aan de Wegen ,

als ook aan Muuren. Beiden zyn het Jaarlykfe

of

(*) Het Plein , buiten de Maidet - Poort , ruikr In de Herfst

fomtyds naar den Kersachtigcn, geut vau dit Kruidje»

(17; Lepidium Flor. fubtriandris tcrwpetalis , Vol. L?nea-

ilbus pinnati». Lepid, Fol. Lanc. lin. ferratis. Gron. A^r^.

fior. MoRll Hi/l. II. p. 3it. S. 3. T. ai. f. 2. SUQKS.Jam.

80. Hifi. I. p. 19». T. lU. f. J. RAJ. Hifi, 827.

(ig) Lepidium Plor. diandtis tetrapetaJis , &c. R. Lugdh.

33t. H. Cliff. 331. GOÜAN Monsp. 31S. GeK. Prtv. 30.

Iberis latiore folio. C. U. Pin. 97. Iberis. DoD. Pempt. 714.

Iberis Caidamantfca , Lepidium Ibciias^ Paali. Lob.

II. DSEL. IX. STUKt
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IV. of Zaay- Planten. De laaffle, Iberis genaamd,

^^K^i!" ^^^^^ ^^^^^ declcn van Europa Wilde Kers

Hoofd- geheten of Sciatica - Kers , als van ouds zeer

STUK. geroemd zynde om uitwendig tegen de Jichtige

tjüdTaé'^'Py^^^ der Leden en in 'c byzonder tegen de

tf'xif' Hcupc- Jicht , te gebruiken. De fmalheid der

Bladen onderfcheidt het zeer van 't Lepidium

van P L I N I u s 5 reeds bcfchrcevcD ; tcrwyl men

dit Lepidium van Paulus genoemd vindt;

want deczc beide Kruiden komen in fcherpe ,

fchroeijende hoedanigheid
, byna overeen: zyn-

de dcswegcn ook Wilde Radys geheten , zo

LOBI

XI t. (19} Pepcrkruld 7nct tweemannige vierhladige

jLZ'nZ/e. Bloemen , dat alle Bladen F'inswyze veel-

Ay!^r"
^^^^^^

VanBuënos Ayrcs, in Zuid- Amerika, was

deeze afkomftig , die twee Voeten en hooger

opfchoot , Bladen hebbende als van 't Rey-

nevaren en lange Aaircn van Ëlocmpjes , wier

Blaadjes niet zigtbaar waren voor het bloote

Oog*

xr. (20) Pcperkruid met Pylvormige ongejleeW

getande Bladen. Een

(ip) Lepidium FJor. diandris tetrapetal.s 5£c. Lepïd. Fol.

pInnatifiJis ïncifis. R. Lugdi, jjr. Tlilasoi Boaanenfa mul-

tisciifum Flore insrilibili. DitL. Elt/,. «ui. T. zi6.f. 370-

(zo) Lepidium Pol. Sagittatis fesiliibus denntïf. Cent. ï69>

^m. Acai. IV. p. 3:1. Draba Chalcpenas rcpcns humiliot



Tetradynamia. <5a3

Een kruipende laage Soort , van Aleppo in de IV,

Levant afkomfcig , is deezc , die de Bladen vap ^^Jvl''*

gezegde figuur en taamelyk groen heeft, Hoofd-

T H L A s ï» I. Veldkets.

Een uitgerand , fcomp Hnrtvormig , veel/aa-

dig Haauwtje , met Schuicachtige Klenjes die

Kleiachtig gerand zyn ; maakt de byzondcre

Kenmerken van dit Geflagt uit, dat ik ^eld'

kers tyte?. Het Zaaiplantje der Bloemtuinen,

dat men gcmcenlyk Thlaspi noemt , is 'er niet

in begrccpen. Iict bevaide tien volgende mee&c

Europifche Soorten.

( 1 3 Vcldkcrs met byna Schyfronde Haauw- t.

tjes m Lancetvormige effmaniige Bladeiu pj^^l^l^*

Een zeer fchoonc Soort van Thlaspi , die een
"j'J."'^"

Voet hoogte bereikt, met taamelyk breede Bla-

den aan de Steng , welke in een Aair van paar^

fche Bloemen uitloopt, waar op de gezegde

Haauwtjcs vólgen , van grootte als de Nagel

van een Pink. Dc afkomst is onbekend»

(2) Veldkcrs met Schyfronde Haaurtjes en

lanzwerpm setande gladde Bladen, jirv:.ifi.
^ ^ ^ jnAkkeii^e.

gcrdLs.l--;/.^«r.X.r.Gcii.802.p.4.u. XIII. p. 489-

eng. 33c. R. Lugih. 331. Thbspi Ciphai Cordats Mcrejrinuiii.

(i) TJ^//).- Sil. o/'jIüubiU &c. Mat, Xti. .-,13. GoRl.

II. DREL. IX, STUK,
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AfdIèl
^" hoogte en grootte der Haauwtjes komt deze

xvi.
' Soort, die alom wild groeit op de Koorn - Ak-

HooFD- kers in ons Wereldsdeel , met de voorgaand?

*^H^Lvj ^y"^ overeen. Wegens die Haauwtje», welke

t^esdraa-
' SchWdvormiz zyn » heeft zy den Griekfchen

naam Thlaspi bekomen en wordt , wegers de

fcherpheid van het Zaad, met andere Soorten

van Veldkers, Wilde Mojlerd, Boeren- Kers of

ook Visfelkruid geheten. In de Geneeskunde

zyn deeze Zaaden bekend, doch weinig in gebruik.

111.^
. (3) Veldkets met byna Eyronde Buikige Haauw-

JmJtt^m. tjes en langwerpige Jiompe getande gladde
^Lookach- Bladen*

De Look- Reuk onderfcheidt voornaamclyk

deeze , die de Zaadhuisjes Buikig Eyrond hcefc

en minder gerand , groeijende in de Zuidelyke

deelen van Europa.

330. R. LugM. ii

Pin^ loj. Thlaspi J

(3) Thlatpl Sil. I

(+) TbUipi Sil. fulnotundis , Fo!. La.

8cc. GOUAN Monsp, 316. A&. Petrop. v

T. j. Lepidium FoU pulnnfis. HALL. Ctett
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Lancetvormig Liniaale jtofnpe Fkezigt IV.

Bladen, ^fde^m

(5) Veldkers met rondachtige Haairige Haauw Ituk^^"

tjes en Pylvormige ruige Stengbladsn, v.

In de Zuidelyke deelcn van Europa , golyk
^j['J*"

Italië en Provence , komen deezc Soorten voor,

uit haare bcpaaÜngen genoegzaam kenbaar. De
ccrfte groeit ook in Spanje en ds laat fte in de

Wyngaardcn en Akkers van Ooftenryk. Dce-

ze heeft een enkelde Steng , van ongevaar een

Voet hoopjre, voortkomende uit een Krans van

VVortclbladen , die lang gcrtecid cn ruig, van

eene Eyronde figuur zyn.

(6) Veldkers met rondachtige Ilaamvtjes en vr.

Pylvormige getande gryxe Bladen. ^vSmml

Zeer gemeen is deezc , in fommige deelcn

van Europa, op Akkers, aan c!c Wegen cn op

epen Velden. In onze Nederlanden komt zy wei-

nig

qnartum. Coi. Ecphr. T. p. 279. T. 177. f. 2. Thiaspimont.

(s) Thlaspi Sil. fubrot. pilofis &c. R. Luf^ih^ SAUV.

Monip. I20. Thlispi Capfulis l.irllKis. J. B. Hif!. II. p. 922.

Thbspi villos. Caps.hirfutis. C. H. Pin. loS. Prr.dr.^^,r.

folium, FucHS. Hijl. 106. ThUspi alt. DOD. Ptmpt. jiz,

Th. »u!ga«shmum

]^
^

*

II, DEIL. IX. JTW.
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IV. nig voor, Tusfchen Amersfoort en Nykerk op

^xvi!^ de Veluwe, als ook by Zwol, heeft raenzege-

Hoofd- vonden. In Switzerland groeit zy overai, zegt
STUK. H A L L E R , aan Muuren , Landfcheidingen , enz.

tjHdraZ' De Steng is ongevaar een El Ie hoog en metBla-
gende. jjen ^ ^Is gemeld is, bezet, de onderden Ey

rond of Vindèelig, zagt op *t aanraaken en als

een weinig gehaaird, Dc Zaadhuisjes , van bo-

ven ledig, vertoonen zig als gewiekt C*J.

7^"" • ^-^-^ Veldkers mt Jlomp Hartvormige Haauw-

Montanum, tjes en gladde Bladen ; de onderjlen Flee-

^"2*- zig Jlomp Eyrond efenrandig ; de Steng'

bladen omvattende: de Bloemen grooter dan

de Kelk,

In Switzerland, Ooftenryk, Italië en de Zui-

delyke deelen van Vrankryk , groeit deeze Soort

,

die zelden meer dan een Handbreed hoogte be-

reikt , in Bosfchen op de Gebergten- C l us i u s

noemtze Thlaspi Badenfey als op den Berg, die

over dc Stad Baden hangt , vier Mylen van

Wee-

(*) van een Afrikaétr.fib Thlaspi , dat de Zaadhuisjes

byna Eyrond , de Bladen Lanceivormig , Zaagtandig en leet

glad heeft, maakt de Heet N. L. Dübmannüs gewag.

(7) Thlaspi Sil. obcordjtis Foliis glabns &c. GOOA»
Mmsp. 317. Thlaspi Alpinum Bellidis coernlejc foUo. C. B-
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Weenen, voorkomende, Ily gcefc 'cr Stenget- iv,

jes aan van een Voet of laager.
x'^ i"'*

(83 Veldkers met Jbmp Hartvormigs naauyv-^vi,°

'

tjes ; de Stengbladen Hartvormig glad eeni- v; u.

germaate getand ; de Bloemblaadjes van lang- terfoul-

te als de Kelk ; de Steng Takkig, ^^-^^^^^^

In Switzerland, Duitfchland, Vrankrykkomc

deczc op opene Velden voor. Zy heeft effene

Kruidige Stengen en witte Blocnipjes naauw-

lyks grooter dan de Kelk; de Meeldraad] es lan-

ger en wit, met geelachtige Knopjes.Dellaauw-

tjes zyn in deeze, en de, voorgaande en volgen-

de, als die van 't Herders Tafch Kruid.

(pj Veldkers met Jlomp Hartvormige Haamv- ix.

tjes en eenigermaate getande Bladen; <i«Aip£e,

Ste7ig omvattende ; de Bloemblaadjes %o

lang als de Kelk : de Steng eenvoudig,

Gekaudüs voegt dit met het Doorbladi-

ge famen ; doch Haller fcbeidt het 'er van

af. tiet is een laag Kruidje , dat in Ooftenryk

groeit , met kleine witte Bloempjes»

(10)

(g) Tèlaspi Sil. obcoiJ:»-!;, ¥al. Caulinis Cordatls » gla-

br:s &c. Thhspi Arvenfe petfoliarum raajas. C. J:. Fin. lotf.

Barr. Ic. 815. Thiaspi Oletaceura. Tab. h. Mj, Cam.

Hert. T, 7- i' C.

(9) Thiaspi Sil. olicordatis, Fol. fubdentatls Jcc, Thiaspi

Va<cvix folio Eiufi Paftoris Sil.quis. C. B. Pin. loj. Frf^r,

Th!«p. ,uni.mm i.uunu ^Clu3. WJÏ. II. .
.

H. B»EJ..IX STÜK.
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ÏV. (lo) Veldkers metJlomp Hartvormige Haauw-
^ xnf'

'* y'^^ ^« rindeelige Wortelbladen.

jiTuT.° I^ic Kruid is algemeen bekend onder den

X.
, naam van Herders Tafchjes of Beursjes -Kruide

'stlyr ingevolge den Latynfchen naam BurfaPaftoris;

%ndèa' Haauwtjcs daar van de figuur zeer wel

Taichjes. uitdrukken. In andere Taaien getfc men het

dergelykcn naam. In 'c Franfch noemt men het

ook Ie Tahouret , ais of dezciven naar derge-

lykcn Zitftoel zweemden. Het groeit, als een

Onkruid , door geheel Europa , en byzonderlyk

in onze Nederlanden, zo in Tuinen als op Ak-

kers en aan de Wegen : doch verandert in Loof

aanmcrkelyk , komende met de Wortelbladen»

die gemeenlyk diep ingefnceden zyn ,
fomtydsniet

uitgehoekt voor, en de grootte verfchilt , naar

de Groeiplaats , ongemeen. Het valt ook io

Japan.

CocHLEARiA. Lepelkruid.
j

Dit Geflagt heeft een u'tgerand ,
gezwolleir,

ruuw Zaadhuisje , met bultige ftompe Klepjes.

.

Het bevat agt Soorten, waar onder, behalve dc :

gewoone Lepelbladen , ook de Mieriks - Wor-

tel en andere Kruiden zyn begreepen ; als

(0.

flo) ThUspl Sil. obcordatis , Fol. Radicalibirt pinnatifi-

di». Mat. Med. J14. GoBT. iJ.-/jr. i8j. &c. &c. BurHi Pafto*

üs raijor Folio finuato. C. B. Pin. log. Butfa P..ftoris. DOB.

Ptm^t. 103. 0, B. Paft. medi.1. C. B. Pin. 108. y, B. üi»

major Folio n&n finuato. C, B. Pin. 10».
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(i^ Lepelkruid wet de IVortelhladen rondach- IV.

tig Hartvormig; de Stengbladen langwer- ^^xviV"
pig en eenigermaate uitgehoekt. Hoofd-

Dceze Soort , aan de Oevers der Zee , zo by i.

ons als in andere Noordelyke Landen , gemeen , offisirali.

is het bekende Lepelkruid, dat onder den naam Gemeen,

van Lepelbladen , zo in de gemeene Samenlee-

ving, als in de Apothecken gebruikt wordt. Het
Loof heeft een fcherpen Reuk en een prikke-

Iendheeten,zoutigtn Smaak, 't Is een der voor-

raamde Middelen tegen 't Blaauwfchuit, wor-
dende dtswegen van de Eogelfchen Garden'

Scurvy-Grasf geheten , dewyl men 't ook in

de Tuinen teelt : doch dan is het veel minder

fchcrp en kragtig. De Franfchen noemen 't Her-

be aux Cueilliers , de Duitfchers Lofelkraut,

Men gebruikt het of raauw , de Bladen kaau-

wende, of het uitgcperfte Sap in Meydran-

ken of het Aftrekzei met andere Kruiden. De
vlugge Geest , die *er door 't ovcrhaalcn van

komt , vervliegt door 't kookcn t'eeneaiaal en

laat niet dan bitterheid over. Dus is ook het

verdikte Uittrekzel wel openende en uitdryven-

de, maar heeft de gezegde hoedgnighcid niet.

(O

(i) Cochlearls Fol. Radicalifms Cordato-fuhrotiinJ.-j &c.

5v/7, Nat. XII. Gen. 80j. p. f^eg. XIII. p. ^^x.M^t.

lied. jio. GORT. Belg. i«3. Fl- f-^^Pp- Sttte. Oeo. Dan.

tundo. C. B. Pin. iio. Cochleana- DOD- Pempt. 5y4.Cochl,

U. D£IL. IS StUE,
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IV. (2) Lepelkruid met alle Bladen Eyrond Lan-

^T^f!" cetvormig.

«rus. '

Als eene Verfcheidenheid van de gcmeene

lahVaria
Lepelbladen is deeze aangemerkt geweest, die

iK^iirn. overvloediger in Groot Brittannie dan in onze
ii'!fi«'

Nederlanden groeit , en nagenoeg de zelfde krag-

ten heeft. Zy vcrfchilt door langwerpige uitgc

hoekte Bladen van de andere, en komt hier bui-

ten Amfterdam aan den Ykant , als ook op 't

Strand by Harderwyk, voor»

jd" (3) Lepelkruid met hoekig Pylvormige Bladen f

Vcsn'ch, die allen driekantig zyn,

Deeze , in Deenemarken gemeen , verfchilt

aanmerkelyk , zo door de fiojuur der Bladen,

welke Klyfachtig zyn , als door de ongetakte

Stengen , en dat het de zydelingfe op den Grond

hurkende heeft. Lob el merkt het aan , tc groei-

jen op de Engelfche Zeekuften. Boerhaave
heeft het, als hier irJandfch zyndc, getekend.

C4)

(i) CachleanaToU omnibus oynto - tanceolatis. Oto. Dan-

3Ï9. Gort. Belg. I84. Huds 248. Cochlearia Fal.
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(4) Lepelkruid met Nkrvormige effenrandige , jy^

Fleezige Bladen* Afdeel.

Op 't Eiland Aalholm vordc B ar tho l i-g^JJ^^^"'

Nus een kleire Soort van Lepelbladen, wel- iv.

ke, als ook op Yslaod en in Groenland voor-

komende, Groenlandfche gctyteld wordt. De^-/^.

Wortelblaadjes zyn zeer klein en Vleezig, on-ian^r"'

geaderd, niet ingefneeden en lang gedeeld. Ik

hebj voor veele Jaaren , aan de Helder derge-

ïyke kleine Lepelblaadjcs gevonden , die ik in

onzen Tuin overbracht, en vervolgens aldaar uit

Zaad voortgetccld zyn , maakcnde wel redelyke

Planten uit, doch behoudende de kleinte en fi-

guur der Blaadjes , niet grooter dan een Duims-

Nagd. Ik twyfel naauwlyks of dit zal deeze

Soort , welke derhalve tot onze inlandfche Plan-

ten kon behooren, geweest zyn.

Cs) Lepelkruid met Findeelige Bladen ^enneer' v.

gedrukte Stengen» "hciu-^'

Mont, Walüar. Boerh. f-ugdL z. p. 10.

(s) CccbUaria fol. pinnatlfid s , Caule deprcsfo. GoRT,

Celg. igj. GOUAN Mentp. 318. fi. Suee. 53>- H. CUff. 3H.

%. Lugü. 3J5. Sec. Atnbrofia Campeftris rcpens. C. B. Pin.

.3?. Pfcado- AmbroGa. Cam. Eftt. cp$. Cornu Ccrvi alt.

cpcns. DOD. Ptmpt. 110. Coronopus repens Ruellii. LoR.

438. NaQurdura fylv. Capfuliscriftatis. TOÜRNF. /«y?. 214.

Rr 4
II, DEEL. II, STVS^
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IV. Op Open Velden en plaatzen , zo wel in de

xvL^ Zuidelyke als Noordelylce deelen van Europa,

ITooFD- gelyk zelfs hier by AmHerdam en elders, in ons
STUK.

Ni-iierland , aan de Wegen , komt dit Kruidje

r/f^^t^a^'voorr, dat men, wegens de figuur der Bladen,

Hertshoorn » in 't Franfch Corne de Cerf^ en

wegens de hoedanigheid Zv^ws» - iTerj noemt

,

of ook, wegens de manier van grocijing, iTraoi-

jen-F'oet, in 't Engelfch Crom-Foot, Het is

Kruipende of Bafterd • Avibrofii van foramigcn

getyteld ; hoewel men voor die benaaming wei»

nig reden heeft. Het legt met zyne Stengetjjs

t*eenemaal op den Grond ceer, hebbende zeer

fyn gefnippcr^le Liladcn cn aartig gekamde Haauw-

tjcs; zyndc, in die beide opzigten, gvootelyks

van het Lepelkruid veifchillcndc. TooaNE-
FORT hadt het , met veel reden ,

genoemd

Wilde Kers met gekamde Zaadhuisjes. Tn hoeda-

nigheid , immers ook , gelykt het veel naar de

Tuinkers , eu wordt in fommige Landen , even

als die, over de Salade, of op zig zelf of met

Azyn ingelegd ,als Toefpyze, gegeten, zoRu-
ëLLJUS aantekent. Dit Kruid is, bovendien,

een voornaam Ingrediënt der bcrugte Steen-

breekende Middelen , in Engeland publiek ge-

maakt.

VT.
^

C^) Lepelkruid met de Wortelbladen Lancet-

JrmÓrll" vormig gekarteld ; de Stengbladen inge-

"Meet.
/needen. Dit

^^'^^^^
(6) C,.h.eüriu fü!, F.aJicali'jus Lanceolarij Cicnatls Ste.



Tetradynamia.
Dit Gewas hadt gezegde Kruidkenner reeds IV.

betrokken tot het Gcflagt van Lepelkruid, hoe^''"*!^

zeer het ook in Geftalte van de Lepelbladen tiooFo*

verfchille. Het groeit aan de kanten van Rivie-*'^"'^*

ren en 13*;eken in Engeland; le Montpellicrin'^'^'"'^'''^'''

't Water , onder het Kafteel ; by Weenen bo-

vendien op Akkers; by Lund in S weeden op de

Velden, en hier op de Bouwlanden by Ulenpas

aan den Ouden Ysfel in Gelderland. Gesnerus
vondt het in i>witzerland op een Veldgrf>v.ij jn,

beneden Laufanne, doch twyfelt of het niethy

toeval daar gekomen ware. In Pomineren isnet

aan de Dyken van Graften cn op l^uinhoopea

vry gemeen. Zo dat men ziet, boe dit Kruid

verfcheiderley Groeiplaats vcrkieze , aartende" .^^HS
ook zeer wel in de Hoven. Volgens den Latyn- - -

-

fchea naam Raphanus Rujticanus wordt het V\ ilde

of Boeren - Radys , m 't Frai ich Grand Raifort

fauvage , in 't Engclfch Hor/s -Reddish, tn in

*t Hoogduitfch Meerrettich geheten. Van deezen

Jaatften naam, die op de groeijing in 't Water

fchynt te zien , zal onze Hollandfche JWifff^-of

Mieredik' Wortel afkom llig zyn ; hoewel men

't gemeenlyk Peperwortel heet ,
wegens den

fcherpen Smaak, De Wilde Radys van Dios-

hzn-^. Ruft c nu

)Iio. Los. Ic

Rr 5
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IV. c O R I D E s , die by de Romeinen Armoracia ge-

^
xvT^ noemd werdt , ftrookc niet hier mede.

Hoofd. Hec Kruid gel ykt veel naar de Water - Patich ,

STUK.
^3ocl^ de Bladen zyn grooteren ruuwerjdeSten-

tj^irT^' g^n laager en dunner , rcec witte Bloemen en

gsnde. kleine Haauwtjcs , als die der Lepelbladen. Door

den Wortel munt het inzonderheid uit, die op

de Moeslanden geteeld en befneeden zynde te

koop gebragt wordt. Dezelve heeft zo fcherpe

vlugge deelen , dat het in de Oogcn byt van de

genen, welke ze fchraapcn of raspen, om tot

r Toefpyze in Sausfen of op zig zelf te gebrui-

De Peper -Wortel maakt een Schrocijend

öf Blaartrekkend midde! uit, flcrkcr dm Look»

Door 'c uitdroügen verminderen allengs de krag-

ten en het gedcftilleerds Waccr verliest ook wel

dra zynen fcherpen Reuk. Behalve dc fcherpheid

is 'er ook eenige zoetheid , byzonder in het uit-

geperfte Sap , en het Afkookzel , van 't gene na

de deftillatie overblyft, ruikt naar Raapcn. Ia

de Provincie van Limogcs , in Vrankryk , worden

van 'c Gemeen dccze Wortelen , na dat zy een

poos in Water gelegen hebben , met Olie ge-

braden of gcfcoofd gegeten. Het Sap doet, als

men laauw Water daar op drinkt, braaken,doch

niet Suiker tot een Syroop gemaakt , en dus in-

j^cgcven , heeft men 't zelve tegen 't Graveel,

den Steen en \ Scheurbuik, als ook in de Wa-
terzugt , dicnftig bevonden. De Wortel , op Rinfe

Wyn gezet, doet (terk wateren en is in fommi-

ge fleepende Kwaaien met Vrugt gebruikt.

(7)
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(7) Lepelkruid, dat de Stsnghladen Pylswys' IV.

Hartvormig , omvattende Imft. ^^xvi^'
HOOFD^

Niettegenftaande dit maar ccd Jaarlyks KruidsruK.

is, gelyk dc gemeene Lepelbladen, heefthee de ^^J^ir._^

Steng wel twee Ellen hoog, raet Bladen als ge- gIï/f'/X,

zegd is, die boven zeer fmal worden en eene^^^J^''^'-''*"

getakte Aair van witte Bloemen , waar op ron-

de Zaadhuisjes volgen , met Zaaden van fcherpen

Reuk en Smaak. In *t Land , omflreeks Regens-

burg , komt deeze wild voor.

(8) Lepelkruid wz^f Lancetvormige , getande ^ ^yjj^
omvatlende Stengbladen, Gekioond.

Deeze Soort heeft leggende Stengen , die een

weinig Takkig zyn en Piekvormige, breed Lan-

cetvormige, gryze Bladen, zegt de Ridder, die

banr bevoorens tot het Pepcrkruid hadt betrok-

ken. De aangehaalde eerfte Draba van Clu-

siüs, heeft opfcaande Stengen, omtrent een

Voet hoog, van boven met de Bloempjes ge-

kroond» De Groeiplaats is in Oottenryk, Vrank-

!I. DHL lï. SH.1.
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IV, Tyk en Italië , aan de Ploegvoorcn , zegt de

^
xv/"^'

Ri'^*^^''. Omftreeks Weenen groeit dit Kruid

Hoofd, overal, aan de kanten der Velden en nevens de

STUK. Wegen (*>
Haauw-

'^i!"" I B E R I s. Scheefbloem,

De Ijloem is onregelinnatig, met de twco uit-

waardfe Bloemblaadjes grooter , in dit Gcflagt

,

dat veelzaadige uitgerande Haauwtjes heeft. Zulks

heeft in fommige Soorten van Thlaspi plaats,

die tot hetzelve betrokken zyn ; weshalve ik het

den naam van Scheefbloem geef. TwaalfSoorten
zyn 'er in begreepen; naamelyk

T. (O Scheefbloem, dat Heefterig is, met Wig-

fltpfeZ' Yormige effenrandige Jtompe Bladen.

bicejend. (2) Scheefbloem , dat Beejierig is ^ met Li-

Simpervu Tiiaale fpïtfe effenrandige Bladen,

Aityd C3) Scheefbloem dat Heejlerig is, met de Bh'

^^'^liï.
getemd. (4)

Cihral'ta-

ru:,,.^^ KRAM. p. I?8.

^
XII. Gen. gc+. p. 43?- r^^.XUI. p. 49^. Cliff. iio.Vps.

(i) iluris Frutcsccns
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(4) Scheefbloem, dat laag- Heefierig is ^ met ly.

Lancetvormig • IJniaale
,
Vleezige

, fpitfe ,

efenrandige , op de kant gehaairde Bladen, FJoofd-
"

Deeze vier Soorten zyn Heefterig en volgens 17.

de bepaalingen verfchillende. De eerfte heeft

haare Groeiplaats op Sicilië en in Perfie. Menaotihenfg.

noemtze T}iiaspio£ Taraspi des Jardiniers ^i.c^t

fioüAN. De tweede valt op Kandia: de der-

de heefcnienby Gi bral ter groeijende gevonden.

De vierde komt wild voor op droogc Zandi-

ge piaatfcn , in de Zuidclyke dcelcn van Eu-

ropa.

De twee eerften , die ook aaa de Kaap groei-

jén, zyn fraaije Blocmgewasfcn, wel Heefterig

doch weinig hoogte hebbende, inzonderheid de

zogenaamde Perfifche , die tevens een aange-

naamen Reuk heeft , bloeijendc byna het ge-

heele Jaar: de volgende blyft altyd groen: die

van Gibraltar gelykt veel naar de Perfifche, zo

DiLLENios aanmerkt, groeijende ook maar

een Voet of anderhalf hoog; de laatfte, door

G AR I DELL afgebeeld, vertoont zig Heefter-

achtiger dan de anderen. Deeze heeft Worm-
achtige fpitfe Bladen , zo C o l um n a aanmerkt.

(5)

;S7^ f. 371-

(4) Ib'ris Safffutïcofa Fol. Lanceolato - Ltneiribus &c.

ThLupi 53X4tiic veriniculato folio. C. C. Pin. 107. GAKin.

Jtix. ^60, T. loi. L'thonthlaspi J. rraiicofiuj. COL. Ecphr,

\. p. 278. T. ^77. u

II. DEEIU IX* STUK.
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Cj) Scheefbloem , dat Kruidig is , met Ey,

^"^xvi!*
^""^^ Bladen, de StengUadèn omvattende ,

Hoofd- effen en Sappig,

V. Deeze Soort in Switzcrland en Provencc

,

\undifoTia.
^^^^^^ Bergtoppen voorkomen-

i^ondbia- de , hceft kruipende Stengen , die op de opge-

regte enden fraaije Bloemhoofdjes draagea , van

byna regelmaatige Bloemen , paarfchachtig van

Kleur. De VVortelbladen zyn gefteeld , Eyrond ,

efFenrandig: de Stengbladen ongefteeld, allen

glad en zagt.

VI. (6) Scheefbloem, dat Kruidig is y met Lan-

Kroondrat* cetv.rmige gefpitfte Bladen , de onderJien

Zaagtandigy de bovenjien efenrandig.

Een zeer bekend Zaay - Bloemgewasje maakt

deeze', onder den naam van Thlaspi , in de

Tuinen uit, dat op zyn meest omtrent een Voet

hoog groeit en vlakke Tafelswyze Kroontjes-

Bloemen draagt , van witte , roode of paarfch-

achtige Kleur. In 'c Franfch noemt men het

: Carnofo &c. TODBNF. In/l. ztt.

. Ger. Frov. 354* Lepidium Caul

CËff. Upt.K. r.ugdb,ii6. Thlaspi iiinbel

lid» folio. C. B. Pin» io«. Dtaba feii^

lU. Iberi» Cictica. B.1V. Tetrap.

% &c. II'
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TUaspi de Candie.iü 't Engelfch Candy Tufts, IV.

als Kretifcheof Kandiaafche Thlaspi. Het heefc^^™5«"

niet alleen op dat Eiland, maar ook in Spanje, Hoofd»

en in kalle , zync natnurlyke Groeiplaats. De^"^"^-

Zaadhoofdjes blyven hier half • Klootrond en

worden niet Trosachtig, gelyk in de volgende.

(7) Scheefbloem met Lancetvormige fpitfe vrr.

eenigermaate getande Bladen en getroste a^^' T-f.

Bloemen.

In Switzerland niet alleen , maar ook in de

Zuidelyke ccelen van Vrankryk , cn in't Oost-

enrykfe by VVeenea , groeit deeze 5oorc, die

den bynaam van Bitter voert, om dat zy uit-

munt in bitterheid; wordende deswegen, in 't

Hoogduitfch BitterbaurenfenfgeBoemd, lict heeft

de Steng anderhalf of twee Voeten hoog, van

boven Takkig , met dergelyke Kroontjes byna

als de voorgaande , doch losfer en trosachtig

wordende wanneer zy in 'c Zaad fchiet, als ge-

meld is.

(8) Scheefbloem dat Kruidig is , met Lini- vrir.

bladig,

C 7) Iheris nnV.zztJ Tol. Lanreohtis acntis &e. H. Upi.

I?4. HALL. Hdv. 54J. GOUAN Mfir.sp. 3 19. KK^.M. Au/lr.

ThUspi umbell. Arvenfc amamra. J. B. Hi/l. II. p. 9ij.

(8> Ihtris HerbaceaFol. Linciribiis fcc. Ger. Prov, jjj,

h.ji. 213. GABin. ^ix, +59. T. icj.

U. DIIL. IX. StU«,
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IV. aak effenrajidige , aan de Steng Zaagtan-
FDEEL»

^^^g Bladen^ die gepluimd is , met half-

DOFD- Klootronde Bloemtuiltjes,

Haatiw In Spanje en Portugal, a!s cok in Provence,
siraa. Hcuvclcn , gfocit deczc j die zeer Daar het

Grasbladig Peperkruid gelykc , doch de Haauw-

tjesaan den top geknot twcetandig heeft.

XX. (9) Scheefbloem , dat Kruidig is , met Lini-

t17J. aale^ naar 't end verbreede , Zaagtandige

Bladen.

X. (10^ Scheefbloem, dat Kruidig is, iftet Ey-

'ibtkhT ^^^^^ gladde , ongeaderde
, efenrandige

Bladen , de Haauwtjes aan den voet en tip

tweebyabbig*

XI. (11) Scheefbloem , dat Kruidig is, met Li'

iZT' '"'«^^^ Vindeelige Bladen.

XII. (ii) Scheefbloem, dat Kruidig is, met uit'

'9) Iberis neibacea Foliis Liftearibus fupcrne düatatis fer-

S. H. Ciiff. iio. K. Lugdb. ^ió. Thiaspi utnbdlatum

:t. Flore albo odoro minus. C. B, Pin. 105. Thiaspi par«

n 4. odotaro Flore. Clus. Hifi. II. p. 132.

10) Iberii Herbacea Fol, Ovatis glabxis aveniis integerri-

, &c. Am. Ac. IV. p. 278. Thiaspi humile Spicl purpu»

. BöXB. Cent. I. p. a. T. z. f. i.

Herbacea Fol, Cniiatis , CaiUe nudo fimplici.
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gehoekte Bladen : de Steng naakt en een^ IV.

youdig. ^'5^;

Van dceze vier groeit de eerfte op de Geberg* stuk,

ten van PiemoDC en Savoije; de tweede valt in siuul*/*,

Arabie en Klein Afie : de derde aan de Kusten

der Middellandfche Zee en de vierde is vry al-

gemeen in ons Wereldsdeel. Dccze laatfle wrordt

Klein Herders Tafch Kruid geheten, om dat

de Zaadhuisjes naar die van'cgewoonegelyken,

hoewel het Gewas vee! kleiner en het Loof ver-

fchillcnde is. Men vindt het op drooge, dorre.

Zandige , ja zelfs op Muurcn en Steenachtige

plaatfen, zo elders als in onze Nederlanden.

A L Y s s ü M. Tanddraad.

Sommige Meeldraadjes hebben , in dit Ge-

flagt , iuwaards een Tandje , 't welk tot de voor-

raamde onderfcheiding dient; zynde het Zaad-

huisje , gelyk in de voorigen
, uitgcrand , dac

is, van boven eenigermaate uitgefnceden.

Het bevat zeventien Soorten, welke in drie

Rangen verdeeld zyn , naar dat zy of eeniger-

inaate Hecfterig of Kruidig voorkomen, of dik-

ke Haauwtjes hebben ; als volgt.

Om Dan. }2j. //, CHff. 3i«. R- T.agJi. 3U. Eurfa Pafto-

Laag-

Ss
II. tïEi.. :ix.
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IV, A, Laag - Hceflcrige.
Afdeel,

HoopD-
Tanddraad met de oude Bloemtros/en als

•TUK. gedoomd en Bladerloos,

aIv/»^ I^e Doornen , die dceze Soort heeft, bcftaan

Gedoo'rnd.
verharde enden van de oude 131ocmtakjes.

't Gewas , dat in de Zuidelyke deelen van Vrank-

ryk , en in Spanje , op hooge Berg - Rotfen groeit

,

heeft Wigvormige gryze gladde Bladen. Men
vindt het gemeenlyk Gedoomde Thlaspi getyteld.

De Bloemblaadjes zyn wit en geheel; de Meel-

draadjes Tandeloos (*).

II. (i) Tanddraad met leggende overblyvende Sten*

Mum!"'^"' ' Bladen Lancetvormig Liniaal ,

Aityd fpits en efenrandig.

(3) Tanddraad met Heejierige gepluimde Sten-
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gen en Lancetvormige , zeer zagte uitge- IVj

gulpte Bladen.
r'ï!*"'

(4) Tanddraad met laag - Heejlerige verfpreide jtuk.

Stengen, rondachtige gryze Bladen en ge- iv.

kleurde Kelken. Hipf/i^.

Alpifch,

Van deeze drie heeft de eerfte, die op dor-

re plaatfen in de Zuidelyke deelen van Europa

groeit. Bladen als de Smalbladige Wilde Melde:

de tweede , op Kandia door Tournefort
waargenomen , komt met gegolfde Bladen , als

die der Violieren , voor : de derde op de Berg»

Rotfen vanProvence, raar den kant van. Italië,

gevonden , heeft de Steeltjes naauwlyks een hal«

ve Handbreed hoog . en byna ronde Blaadjes,

die grys zyn , gelyk in de meefte Soorten van

die Geflagt. De Bloemblaadjes zyn ia alle dee-

ze Kruidjes zonder uicranding.

B. Kruidige»

(5) Tanddraad met Kruidige Stengen, gryze v.

getande Bladen y in vier gegaffelde Jfw/'S».'^"

draadjes, Noori*

. Alysfon Cret. Saxatile

U. D&H.. IX, STVS.
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IV; In Noord -Amerika komt deeze voor, die de

^'xvf.^' t'^ee Meeldraadjes met een fpits Nageltje ge-

HooFD- tekend , de vier overigen aan den voec mee eeo
STUK. uitgerand Schubbetje heeft.

VI. C6) Tauddraad met een opgeregte Stens, « Lan-

Dit Heejierigegryze Thlaspi isomftreeks VVee-

nen vry gemeen, zo wel op Zandige alsopStee-

Dige plaatfen en komt 'er zelfs op Muurcn voor*

Het valt ook op Gebergten in verfcheide deelen

van Europa , zelfs in Sweeden. By Mechelen,

in de Nederlanden, groeit het zo menigvuldig,

dat Clusius het daar van gebynaamd heeft.

De Steng is ongevaar een Voet hoog en bezet

met Bladen die in grysheid uitmunten.

VII. C7) Tanddraad met Kruidige verfpreide Sten-

^'k^o*'
gen,Liniaale Wollige Bladen en famenge-

kicifist'. drukte Haauwtjes.

In Spanje is de Groeiplaats van deeze zeer

kleine leggende Soort , die Bladen als de Zee-

Vio*

(s) Alfsfum Caule erfeSo , FoL tanceolatis incanïs inte-

getrimis &c. Geh. Prm. j5t. Kbam. Auflr. 191. Fl. Suee.

Szi. H. CUf. 3 32. R. Li^gdh. 331. TUaspi Fruticofum in-

canum. C. B. Pin. Jo8. Thlaspi ine. Mcchlinienfe. Ctol.

Jiifi. II. p. 132.

(7) Alyifur» Caul. Hêrbacels d.ffafis Sec. Al. procnmbens

/eivormige gryze efenrandige Bladen ^ ge*

tuilde Bloemen entweedeelige Bloemblaadjes,
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Violieren heeft. De Bloemblaadjes, in de naast- IV.

voorgaande wit , zyn hier geel en een weinig ^'^xvf^*
uitgerand. Hoofd-

stuk.

(83 Tanddraad met Kruidige Stengen , alle
Jƒy•

Meeldraadjes getand en Uyvende Kelken. CahUnlZ.
K«lkig.

In de Zuidelykedeelen van Vrankryk, in Ootó-

enryk en in Duitfchland, is de Groeiplaats van

dit kleine Plantje, dat zeer kleine geele Bloem-
blaadjes heeft en vier Meeldraadjes in 't raid-

den inwaards getand , de twee overigen met een

Schubbetje aan den voet. Het is een Jaavlykrdi

Gewas, gelyk het voorgaande, maar het gryze

blyft over , gelyk het volgende.

(9) Tanddraad met Kruidige verfpreide Sten- ix.

gen en hyna Lancetvormige Doornachtig*^'^^^^^"''

gejlippelde Bladen.

In Switzerland cn Duitfchland groeit deezc

Soort, die Heefterig is en langs den Grond

kruipt.

. Clypeola Silic. bibci

lysfon diftum Cani,.eft

imam. Clus. ///>?. II.
i

Ufis, &c. ƒƒ. Ups. is<

jACq. y!nd. 218. ^ujlr. T, i?. Alysf. Fol. Lanceolatis oljtu-

incanis 5cc. H. Ctiff. jji. R. Lugdb. jji. Thlaspi Alpi-

B. p. 9t8.

n, DFEL IX, Stuk.
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weinig meer dan een Span

A'j^Jj^'- hoogte. De Bloemblaadjes zyn geel : vier Meel-

HooFD- draadjes aan den top gefpleeten , twee met eea
«TUK. Tandje aan den Voet.

X. (lo) Tanddraad met een Kruidige Steng ^ de

c£^tS^. Meeldraadjes tweeborjlelig hebbende en af'

Vddig. *

vallende Kelken.

Cl^^'tü'
Tanddraad met een opjlaande Kruidige

tujr* Steng
,

ongejleélde ovaale famengedrukt
schiidig.

pj^jjg Haauwtjes en gefpiijte Liniaale

Van deeze beiden , ook Jaarlykfe of Zaay.

Gewasjes ,
groeit het eerfle op drooge Velden

,

in Languedok en Provcncc ; het andere, dat van

de SchÜdvormigheid der Haauwtjes zynen By-

naam heeft , in de Zuidclyke deelen van Eu-

ropa , als ook op den Berg Libanon , in *t Be-

loofde Land. Dit word: gehouden voor het

j^lysfon van D los cort d Es , dusgenaamd,

of om dat het tegen de Hondsdolheid zou die-

nen, weshalve deEngelfchen het Madwort noe-

Serpylli folio, Frufta

Alysfon Dioscor. DOD. Pm/t. )

, LutJ. 313. f

longa majori. '.

iitn majus. C. ]



T E T » A D T N A M I 647

men, of om dat het Afkookzel daarvan den IV.

Hik zou doen bedaaren (^). Dit vak naauw-

lyks een Handbreed , hec andere ongejpaar een Hoofd-

Voethoog.

C. Met gezwollen Haauwtjes of langwerpige

geflootcne Kelken.

Cia) Tanddraad meteen Kruidige Steng, Lan* xir.

cetvormig Driehoekige Bladen ^ en gezmU suiuatuZ

len Haauwtjes.
^^^^^l';

Ocder den naam van Vreemde Rakette heeft

Clusius dccze , die in Spanje groeit, zeer

fraay in Plaat gebragt. Uit éénen VVoj tel fcbiec

zy Stengen van anderhalf Voet hoogte , met Bla*

den als gezegd is , die, gelyk in vcele andere

Soorten , fcherp zyn van Smaak, zo wel als 't

Zaad. De Bloemblaadjes zyn diep ingefoeeden,

(13) Tanddraad met een Heefierige Steng ^ ^ xiir.

Lancetvormige
,

eenigermaate getande , KanS'

TFollige Bladen en Khotronde Haauwtjes.*^^'''-

(14)
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IV.' (14) Tanddraad met een Kruidige Steng , wyi

^^^^^ gemikte Takken^ de IVortelbladen Jtomp

Hoorw Eyrond en eenigermaate Wollig ; de Haauw-
STUK, tjes opgeblazen.

G^on^/ê ^^'^ gemikte Takken en kleinere Bloc-

\yyd ge- men, die hoog geel zyn , onderfciieiden deeze

van de voorgaande Soort, welke door Tou r-

WLPORT op Kandia is waargenomen»

XV. Cl 5) Tanddraad met een Kruidige opgeregte
^r7//.f.j^.

Steng f gladde Lancetvormige effenrandige

Levantfch,
^ Bladen en Opgeblazen Hoouwtjes.

XVI. C16) Tanddraad met Liniaale getande Bladen

Buïig? cpgeblazcne ,fpitfe , hoekige Zaadhuisjes,

Van deeze laatfte , die T o u r n e F o r t ook

in de Levant vondt , hadt hy een byzonder Gc-

flagt gemaakt onder den naam van Blaaskruid ,

om dat de Haauwtjes zeer Blaasachtig zyn. Het

groeide in Armenië naauwiyks een Handbreed

hoog,

(ï7)

viri^i. TOUENF. ^«A

I
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(17) Tanddraad 772eJ Heejlerachtige leggende IV.
^

Stengetjes, Lancetvormig driehoekige ^/a-^^'^v?^'

den en fiekelige 'Haauwtjes. Hoofd.

In de Levant groeit ook deeze , welke die
J^^^J-^

Kruidkenner op Kandia vondt. Zy heeft Uou- DeitoJeum.

tige Stengen 5 die Haairig zyn en bogtig: deJJJ.gct'^"

Blaadjes Lancetvormig, wederzyds met een

hoek, groen, met eenige Haairtjes befprengd;

Trosjes van weinige Bloemen, die blaauwach-

tig, paarfch of Violet zyn en ruige Haauwtjes,

C L Y p E O L A. Schildzaad.

Een uitgerand , Scbyfrond, plat, famenge-

drukc afvallend HaauwtjejOnderfchcidc de Plan-

ten van die Geflagt, 'c welk de drie volgende

Soorten bevat.

(I) Schildzaad met Schyfr&nde, eenhokkige, r.

eenzaadige Haauwtjes, joihi%i.

. R. LugJi. 332. GoOAW Mtntp. 52i. Ger. Prov,

hlaipi minimum Spie. Lunitiim. TOUBNF. In/t. aro.

ypeatum Serpilli folio. C, B. Pin. 107. Thlaspialt.
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1^. De vermaalde Tournefort hadt dea

^
xvif

^' naam yonthlaspi ontleend van C ol u M na , door

Hoofd- wicn dceze Soort allerkleinst ^ geaaird , Maan»

zaadig Jonthlaspi was geheten. L o e e L heeftze

,

tjesdl-'Z^' onder den naam van Klein Schilddraagend Thlas»

r-"^- pi , met Quendel - Blaadjes , afgebeeld. Het Kruid-

je groeit in Italië, Languedok en Provence, op

Muurcn, Zandige, drooge, Steenige plaatfcn >

omtrent een Handbreed hoog

(2} Schildzaad met ScJiyfronde tweehokkige

Raamtjes en eenigermaate Wollige Bladen»

Dit groeit op Rotfcn in de Levant; het heefc

Hecftcrigc Stetiger;es en fyn'3 zeer witte Blaad-

jes als die van Quendel. De Bloempjes groeijen

Pluimswyze aan de Stengetjes, gelyk in de an-

deren.

(3) Schildzaid dat overblyft , met Eyronde

tweehokkige tweezaadige Haauwtjes,

Dit, aan de Kusten der MiJdcIIandfche Zee

groei-

(2) ayp:;>la SilisuÜs orbic. bnocuI«ribus. Jifant. 92. Alys-

fum Oriëntale. ABD. Sp. 2. p. 31. T. ij.f. i . Alysfum. Crct.

Saxarile Serpyüi folio ?cc. Toürnf. Qr. ly.

(3) Clypetïa pcrennis Siliculis bilocuhribus 8tc. Mant.^iS,

GoTJAW MoKsp. 32X. Tlilaspi Alysfon didum maiitiniufn. C
B. Pin. 107. Alysfum marit. TouRsr. I»ft. zl6. A.'. Cauf.

diff. FoU Lin. Ge». Ptov. 2jo. Thiaspi montanma pcrcnne
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groeijende , in Languedok cn Spanje , heeft leg- IV,

gende Scengetjes , die zeer ïakkig zyn,en groe-
'^^'J.^''»

ne zeer fmalle Blaadjes. De Bloempjes zyn van Hoofd-

buiten Roozekleur, van binnen wie en de Meel.

draadjes blaauwachtig ongetand,
suicuh/^.

Peltaria. Schyfzaad.

Hier is bet Zaadhuisje niet uitgerand , byna

Schyfrond, plat famengedrukc, niet gaapende.

Daar door wordt dit Gellagt onderfcheiden , t.

welks eenigfte Soort (i) op de Ooftenrykfe Al-^^J^^^^'-*

pen, tusfchen Iflrie en Kroatië, by 't KaÜeel Lookieil-

Stixenftain>overvlot'digdoor deo Hetr J,'\cqijim^'^*

waargenomen , van den fterkeo LgoJcttiuIc j;e-

bynaamd is. De onderfte Blaadjes zyn Hartvor-

mig geboekt, de bovenfteo , of die aan de Steng,

welke een half Voet of meer hcxigte heeft, zyn

Lancetvormig Eyroud, Ipiisachtig en de Zaad*

huisjes cenhokkig, ccnzaadig.

De Berg-Thlaspi van Clusius, hier aan-

gehaald en op de zelfde plaats gevonden , hadt

de Stengbladen en Wortelbladen gelyk bier ge-

meld is : de Zaadhuisjes byna Cirkelrond en plat

;

zo dat dezelvennaar een Schyf geleeken of naar

een Rondas der Ouden (*>
De

(1) Peltaria. Sy/l. Nat. Xir. Gen. 8c5. p. 437. T^eg. x II.

mont.^Giafti folio majtis. C. B. Pi». 106. Thiaspimont. pumuin.

ClUS. Hift. II. p. 1 30. Pann. Ic. p. 4««.

(*; In Orbem Peltx mode tSermat*t W3ar van zckcrlyk ét

^. Dlït. IX. JTUI,
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'AfdIÊl
^^^^ ^' ^' BüRMANNüs beeldt, uit

'xvj, het Kruidboek van G a rz i n u s , een Kruidje

Hoofd- af, dat zyn Ed. Peltaria Garzini tytelt. Het

"mau-w
^^^^ ^erüe xyne Groeiplaats, Dc Stengen

tjndraa. warcn witachtig en glad , zo wel als de Lan»

cetvormig ovaale Bladen , en dc Zaadhuisjes

meer Paletvormig dan Schyfroud (*).

BiscuT ELLA. Brilkuid.

Twee plat famergedrukte Haauwtjes , die zig

met elkan<ltr als een Bril venoonen , onder-

fcheiden dit Geflagt, 't welk bovendien de Kelk-

blaadjes van onderen bultig heeft. Het bevat de

zes volgende Soorten,

I.
^

(i) Brilkruid met de Kelken door het Honig'

^uThuia- hakje wederzyds bultig , de Haauwtjes m
'^Geoord.

St^l famenloopende.

Wegens de gedagte figuur der Zaadhuisjes

wordt

;t eigen . alzo Clusius zelf zegt, circhata fire

Het fchynt derhalve voor een Rondas of rOnd

n genomen, gelyk ook uit F$lia peltata blykt.

:i) Biscuidla Calyciljus Neftario uttinquc gibbii

}. Uf>s. J85. R. Lugib. ii6. GOUAN Monip. 3

Lcucoijum mont. Flore pedato. COL. Ecphr.

I
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Wordt deeze van de Franfchcn LfwemVr^jdatis iV.

Brilkruid , genoemd, zowel als de anderen. Zy ^^xn!'*

komt in de Zuidelyke deelen van Europa op Ge- Boofd-

bergten voor, hebbende de Steng wel een ElIe'J."'^^
^

hoog, ruig en ruuw, zo wel als de Bladen , die
'

vry diep uitgehoekt zyn. De Bloenien vertoo-

ren, door haare uitgezette Kelken, de Honig^

bakjes zeer duidelyk en zyn bovendien met by-

hangzeltjes als Oortjes in deeze S>ort voorzien*

weshalve Bauhinus 'er Spooren aan toefchryft,

gelyk het Vlafchkruid heeft. Van de Zaadhuis-

jes misdraagt dikwils de cene helft.

(2) Brilkruid met ruuwe Haauwtjes en Lan-
cetvormige ongefteelde Zaagtandige Bladen,

Apulifch.

(2) Brilkruid met ruuwe Haauwtjes en Lier- in.

achtige Bladen, ui^ii^g,

(4) Brilkruid wet gladde Haauwtjes 5^^^^^^
corlno ift-

ruige Bladen. ZT^'^

(53 Brilkruid met gladde Haauwtjes en Lan-Jfg""'^'^"

cetvormige Zaagtandige Bladen. (6; v.

lysfoides Apu!a fpicatv Col. Eepbr- i. p. zsj. T. zs^ f. i,

(3) BheuttUa Sil. fcabr. Fol. Lyratis. Thlsspi biscutatum

Kaphani f. Irionis folio. Bocc. Sie. 4j. T. ij.

() BiicutelUt Sil. glabtis Fol. dentatis hirtis. Mant. zss*

(s) BiuutelU Sil. glabris, Fol. Lanceolatis ferrati». Manf.

iSS' Leucoium Alysfoides umbsll. mont^nuni. COL. £cpbr%
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IV. (6^ Brilkruid met ruuwachtige Haauwtjss m
^Tvf* Lancetvormige Wollige Bladen.

Hoofd-
stuk. Van dat flag van Brilkruid , *t welk de Haauw-

'

B seuieiia
^^^^ bovcn van elkander afwykende heeft , zyn

flmpervi- aaomerkelyke Verfcheidcnheden , thans, iodee-

"
AUyd ze vyfSoorten ouderfcheiden , naar dat de Haauw-

giocn. tjes ruuw of glad en de Bladen meer of minder

ingefneeden zyn. Sommig daar van heeft Bla-

den 3 welke naar die van 't Havikskruid gely-

ken , komende ook tropswyze uit den Wortel

voort. De hoogte van de Steng is omtrent twee

Voeten; doch in het gladde minder en hetlaat-

fte, dat altyd groen is, verfchilt wel allermeest

door laag - Hecfterige Stengetjes en Bladen als

die der gewoone Vioietten (*). Dit valt in de

Levant, als ook in Spanje: de overigen komen

in Italië en andere Zuidelyke deelen van Europa

voor. De Bloemen zyn hier de helft kleiner,

dan in de eerfle Soort. De Zaadhuisjes deezei

Soorten , die van den Styl afwyken , beant-

woorden meest aan den Geflagtnaam, dewylzy

zig byzonder Brilachtig vertoonen.

Lu-

co SiscatdU Sil. fcabriusculis «cc. Mant. zss* Thiaspi

•Isc'JtelIatutn luteum Anchurs folio. Babr. Rar. 39*T. 841*

BOCG. Muf,z67. T. i«.

(*) Wegens de Viool- oT Violicrachtige geftalte is het

ootMtfel Jon of Jórt aanfotnmigen dcoeer Planten gesevea:

gelyk JtndrAia^ Jtntblaspi^
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Lunaria, Penningkruid. IV.

Wegens de figuur der Zaadhuisjes, die ovaa-H^/ó-
le, plac famengedrukte, efFenrandigc gefteeldesTUK.

Haauwtjcs zyn , voert dit Geflagt den naam van 5//»v»/<i/4.

Maankruid, Lunaria, in 't Fïanfch Lunaire

;

die anders aan een klein Plantje , dat tot de

Cryptogamia behoort, gegeven wordt. Wy noe-

men 'c deswegen Penningkruid, Sommigen hee-

ten 't ook wel , om dat de Haauwtjes, verdroo-

gende,zig Zilverachtig vertoonen,Zi/v^ri/om:

doch zulks is oneigen. Om de zuiverheid van

deeze Haauwtjes , noemen de Engclfche Hove-

niers het Kruid Honejiy, De Kelk beftaat uit

Zakvormige Blaadjes. Het bevat de twee \ol*

gende Soorten.

(I) Penningkruid met overhoekfe Bladen, ^i.

C2) Penningkruid mt gepaarde Bladen, "ó^zhiy>

Deeze twee maaken het Kruid uit, dat men JJ;^^

(i) Ltinaria lol. altemii. SyJJ. Nat. XII. Gen; 8O9. p.

^3%. Ff?. XIII. p. 49J. Besl. Ey/}. Vern. 7. f. z. Lunaxia

rol. Cordatis. H. Clif. n3. R- Luiü. ziz. GOVAS Aïonsp.

32}. HALL. Hf/v. J40. Viola Lunaria major Siliqui oWongi.

C. B. ftn, 103. Viola latifolia, Lunaria odoraa. Cl.üS. /ii/?.

(i) Lunaria FolIis o?pofiti$. FA Sue. II. N. j8}. Luna-

ria major Siiiqul rotundiorc. J. B. fü/i. IL p. sgr. VioU

latifolia. DOD. Pempt. i6u DALTCH. Hiji. soj. McfRl*.

mjl. II. p. 2i6. S. j. T. ». f. I. BFSfc. Ey/I, MU €. i.

II. m%u K.
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IV. meenlyk Penningkruid tytelt. Somtyds noemS

^^Kvi!^' men het ook Leucoium Lumtum , wegens de

Hoofd- Bloem, welke veel naar die der Violieren gelykc,

STUK.
pjjg^. yajj is de laatfte het gewoone, dat men

tjeuTZ'^'ïn de Bloemhoven zaait wegens zyne fierlyk-

s'ntic. een Plant uitmaakende, die in het twee-

de Jaar bloeit en dan verdort of geheel vergaat ;

middelerwyl met zyne Zilverachtige Haauwtjes

,

die meer dan eens Duims Nagel groot zyn,

pronkende. Weinige Planten vindt men, welke

dus , door hun verwelken , den Tuin verfieren.

Ondertusfchen heeft het zeer zwaare Wortels,

byna als Franfche Raapen , waar van het Bul-

honac heet, en het Loof beftaat uit groote Ey-
rond Lancetvormige getande Bladen ; brengen-

de op een Steng van een of anderhalfElle hoog-

te een fierlyke Pluimkroon van paarfchachtige

Bloemen voort , welke , gelyk in de overigen ,

uit vier Kaadjes in 't kruis beftaan , even als in

de Violieren , tot welken het door fommigen

is t'huis gebragt. De andere Soort heeft een

overblyvenden Wortel , cn ruikende Eloemen»

De Zaadhuisjes zyn in deeze veel langwerpiger

en puntig , bevattende , gelyk die der andere,

platte ronde bruine Zaaden. De andere groeit

catuurlyk in het Thuringer - Woud 5 deeze is

in Switzerland niet ongemeen en komt ook in

Ooftenryk op fommigc plaatfen voor. Zy valt

overvloedig in de Berg - Bosfchen , zo van Op-

per- als Neder - Ooftenryk
, volgens C l u s i u s

,

die aanmerkt, dat menze ook Criekfch ofWel-
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riekend Maanhrnid noemt (*) , hebbende de IV.

Bloemen byna den Reuk van Violette of Da- '^'xv*^'
maltbloemen ; maar het Kruid is fcherp met Hoofd.

aanmerkelyke bitterheid.

Of deeze twee Soorten weezentlyk verfchil-

len , fchynt nog niet uitgemaakt te zyn ; ten

minfte giat het Kenmerk van de overhoekfe of

gepaarde groeijiog der Bladen, gelyk de Ridder

zelf erkent , niet volkomen zeker.

Thans gaa ik over tot de AfJeeling der

Haatiwdraagende.

Waar onder het eerfte Geflagt den naam

voert van

Welks byzondere Kenmerken beftaan in cene

eenhokkige langwerpige famcngedrukte Haauw

,

die platte Klepjes heeft.

De eenigfte Soort daar van (i) is, wegens j,

de Groeiplaats, figyptt/e/ie gebynaamd, volgens

den Heer Jus SI EU, Dezelve heeft de Bladen

meervoudig Vinswyze verdeeld, op de manier

van fommige Kroontjes - Kruiden , de Blaadjes

drie-

(•) De Heer Forskaohl nam in de Wocftynen hy

Kaho in Egypte een Soort van dit Geflagt waar , die byo»

«iets van deeze verfchüde , dan dat zy Liniaale Bladca bad^

II. BttL. IZ* STUK«
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IV. driedeelig en draagt breede hangende platte

'^xvi!^ Haauwen^ veel naar die van 't Penningkruid gely-

Hoo/d- kende, waarin Schyfronde uitgerande Zaaden.

Haauin- Dentaria. TandworteU
draagtH

Tn dit Geflagt , dat van de getandheid der

Wortelen (*) zyncn naam heeft , is de Kelk

överlaogs ramenluifcende,de Stempel uitgerand,

en de Vrugt een Haauw die Veerkragtig open

fpringt met opgerolde Klepjes. Het bevat de drie

volgende Soorten.

nJaru
Tandwortel met drie drievoudige Bladen,

tnneaphyi.
Tündwortcl met de onder[ie BMefi gevind

biadigf
"* bovenfien eenvoudig,

Buwlfcra. C3) Tandwortel met de hovenfie Bladen ge-

Boidraa. vifigefd, . Som-
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Sommigen hebben deeze voor Verfcheiden- IV.

heden aangezien van het gedagte Kruid , doch ^^xn^
zy verfchilicn aanmertelyk. De cerfte komt inHooFD-

Ooftcnryk en Italië, op belommerde dorre Ge-^''"*»

bergten jvoor; de tweede aan den voet derBer-

gen, in de Zuidelyke en middelfce deelen van

Europa de derde op de Alpen van Switzerland ,

SavoijcjOoftenryken elders. Zie hier hoe Clü»
sius de tweede Soort, die zevenbladig is , be«

fchryve.

Zy kruipt met een laogwerpigen Wortel

,

„ die getand is en als uit vecle Knietjes be-

„ fcaat, wit en fomtyds ookpaarfchachtig
, fom-

„ tyds op zyde nieuwe Scheucen maakende, on*
aangenaam van Smaak, eerst droog, dan fcherp'

„ op de Tong. Üit de zyden dier Wortelen

„ komen langwerpige gefteelde Bladen voort,

tot vyf of zeven aan een Steel, eerst zuur,

„ dan fchcrp en heet van Smaak, De Steng is

„ een Elle hoog , dun en naakt, in 't midden

„ met twee of drie driebladige Vlerken , doch

„ het boverfce is , met fmalle enkelde Bladen,

„ verwardelyk bezet. Op 't end van de Steng

zitten vier, vyf of meer Bloemen, naar die

„ der Violieren wel gelykende, maar kleineren

Dent. Fol. feptenis , fup. quinfs. HAU.. Htlv. ss6. Dcat.

heptaphylloï. C. B. Pin, 321. Clls Pam.^Si'DOD.Pempt,

iOi. LOB. /ff. 18^. |8. Pentaphyllos fol. moUibus. GAr. Aix,

T. 29. y. lol. aiperis. Toubmf. Injl. 2!j. Dcntsuia I(At

oainib. quinato - digitatij. Gek. Pnv, 35*.

Tt 2
U, DlEL. IX. STUK.
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IV. wit of eenigszins paarfchachtig. Hier op vol-

^""Ivl^ V genHaauvven,byna als die vau Mofterd-Zaad,

HóOFD» maar korter ; welke veelal misdraagen , doch
STUX. fomtyds diVker v/orden en Zaad inhouden,

drZtt^^\, 't welk, als de Haauwea open barsten, daar

5, uit fpringt. Behalve dit Zaad komen , byna

„ aan den oïrfprong van ieder Blad , zekere Knob-

„ beitjes voort , gelykende naar Leliebolletjes

en als uit Schubben famengeftcld , eerst groen,

vervolgens zwart of bruin en zeer onaange-

naam van Smaak. Deeze Knobbeltjes, om

3, welken die Soort Boldraagend heet, vallen

zeer ligt én brengen in de Grond nieuwe

Planten vr.ürt."

De negen en vyfbladfge blyvcn laager van

Gewas. Dc laatfte is 't, die men fomtyds, in

Doitfchland, mide Senf yént Is Wilde Mofterd

noemt : want zy heeft den reuk van Rakette :

zo dat zelfs het gedeftillcerde Water tegen de

Vallende Ziekte is aangepreezen geweest. Men
houdt het Kruid, bovendien, vooreen Wond-
middel.

Cardami NE, Schuimblad,

Dir Geflagt , den bekenden naam Cardmine

hebbende, om dat de Kruiden, daar in vervat,

öaar de Kers gelyken zouden , verdient denzel-

Ven nogthans niet , als meest laf zynde van

Stnaak. Gemccnlyk noemt men het KoekkoekS'

^km , wegens \ zogenaamde Koekkoeks - Spog

,

door
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dopr de Schuimbeestjes vcroirzaakt (*J , daar IV,

de Bladen veel mede bezet zyn , en deswegen ^ xv^^*
zal ik het Schuimblad heeten. Hoofd^

De byzondere Kenmerken beftaan in een*^^^*

Haauw- of Zaadhuisje, van dergelyken aart in*'*'^'"'-''**

't open fpringen , als die van het Tandwortel-

Kruid; doch de Stempel is hier niet uitgerand

en de Kelk eenigermaate gaapende.

Het bevat de vyftien of zestien volgende ,

meest Europifche Soorten , die op deeze ma-

nier in Rangen zyn geplaatst.

A, Met enkcldc Bladen.

CO Schuimblad met eenvoudige Eyrende effen- i.

randige Bladen , die lang gefteeld zyn, StuhU/ói"'

(2) Schuimblad met eenvoudige byna Hartvor-.^f^^'^^^'

mige Bladen,
jf

'

{2) Schuimblad met eenvoudige Lancetvormige ^^^nsoot-

Bladen , die Tandlg uitgehoekt zyn , en
^'^'^jfj

naakte Stengen. Nu hc/uUs.

(*) zie hetzelve befchreevcn , In het I. Dbew 3

van deeze HatMurlyh Hljlork , bLidz. 288.
^

Syfl. Nat. XII. Gen. 812. p. 4ï«- Xi"- P-

Lapp. 206. T. 9. f. i. fl' Suec. J(S4 , S90. HAl

i66. Naft. Alp. Bellidis folio minus. C. B. Pin loj

(z; Cardamine Fol. fimplici!)us fubcordaris. Naft

Bum Afari folio. BOCC. Sie. 5.T. ^.HFJl^f. Par.p. :

II. DEEC. IX. STUK.
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IV. De figuur der Bladen onderfcheidc deeze Soor-

^ï^"'
' ^^^^ ^^^^^ ^^^^^ Groeiplaats op de

Hoofd Laplandfche , Switzerfche cn Groot Brittannifche

STUK. Bergen, de tweede op die van Jtalie heeft. De

^^^J^ derde , die volgens G m e l i n in Siberië groeit

,

heeft Lancetvormige Haauwtjes als het Penning-

kruid, zegt de Ridder.

IV.
_ (4) Schuimblad met eenvoudige langwerpige

^FtuZT getande Bladen^

Dit Kruid heeft den bynaam, om dat het,iii

Engeland en Sweeden , op hooge Rotfen groeit.

Gemeenlyk noemt men het, domwegen, Steen'

kers , in 't Engelfch Rock - Kresfe , hebbende iii

geüalte wat gelykheid met de l'uinkers , maar

de Bloera cn 't Zaadhuisje , welks Klepjes on-

der en boven een weinig afwyken , doch niet

omkrullen , betrekken het tot dit Geflagt. Ook

vind ik van geenen fcherpen Smaak daar in ge.

meld*

B. Met drievoudige Bladen.

V. (5) Schuimblad met de onderjle Bladen onver-

*n!S«-' deeldf de bovenften driekwabbig en gevind.

faladig, (d)

(4) Cariamhtt Fol. fimpÜcibui oblongis dcntatis. OïD.

Petrata Cambrica, Naft. facie. DIll. Elth. 70. T. 61.

. Naft. P«r«um. Pluk. Mm. 261. T. loi. f. 3.

5) Cardsmlne Fol. inferioribus indivifis &c. Naft. Alpint
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(ê) Schuimblad met drievoudige Jlompe Bladen IV,

en een byna naakte Steng,

i7) Schuimblad met drievoudige fpitfe Bladen
Hoofd-

( zeer Takkige Steng.

De driebladigheid onderfchcidc alle deeze drie ""/«j'**.

Soorten, die in kleinheid ook by de anderen uit- "vnV^
munten , hebbende de twee eerden de SteDget-4/''-"^?*.

jes naauwlyks een Handbreed hoog. Het Neer-kaaiS'ctu

zetbladige groeit op de Gebergten der Zuidely-

ke deelen van Europa: het Driebiadige ook op

die van Ooftenryk en Lapland : het Afrikaanfche

heeft Bladen als die van 'c KriQoffels- Kruid cn

C, Met gevinde Bhaden.

(8) Schuimblad met vyf i^g^M^dene yin» ^j^^^^^
blaadjes. Go^wbil

(9) Schuimblad mst gefioppelde gevinde Bla- ix.

(6) Csrdamme Fol. t«n«tis obtufis, Caiile fubnudti. ]ACq.

yiu/lr, T. 27. Ï^'W. «54- Cird. Fol. ternatis. HALL. f&.'v.

$59. Fl. Suet. S6i- Fl. Lapp. ZS7. H. Chf. 33»-»-

346. Nafturt. Alp. trifoUuöi. C. B. Pin. 104. Gard. Alpioa»

CUIS. Paw. 454. Ic. 4J6. Lob. /ff. III.

fol. tetHis , fade Ciuiftophoriani. HERM. Par. p. T. 20»,

Naft. Afr. Flor. albis fpicatis fitc PWJK. AUa,\^x, T. 101.

f. 5. RAJ. Suppl. 414.

(8) Céirdamine Fol. pinnatis, Foliolis quinis incifis. Carda*
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IV, den f die ingefneeden zyn , en ongtbktder*

^^vu' deBlomen.

«tük'^ Van dceze beiden groeic de ecrflc op ^1'- Py
/i'uattw-reneefche Bergen en in Italië: de andorc door

éraastn-
gg^jgg] Europa en zou volgens Boe rhaa vb
ook in onze Nederlanden huisvet tt-n. Dceze

bereikt dikwils een Voet hoogte , en komt fom-

tyds met vier Meeldraadjes voor. Dc Bioein-

blaadjes zyn niet alleen Jüeer klem , maar ver-

dwynen fchielyk : 't welk de reden zal zyn , dat

de Ridder 'er in 't geheel geene aan toegelcl

ven hadt (*).

X.
_ ( 10 ) Schuimblad met gevinde ongefloppeldt

parviftorl. ^^<^^^ ^
Lancetvormtge fiotJipe Blaadjes,

Klein- gn BladerIge Bloemen.

Naar de naastvoorgaande gelykt deeze, die

volgens BoERHAAVE hier ook inlandfch zou

zyn , aanmerkelyk; maar heeft de Vinblaadjes

Lancetvormig ftomp , naauwlyks getand ; de

onderden Eyrond en glad ; dc Meeldraadjes

korter dan de Bloem : de Zaadhuisjes half zo

groot , opgeregc op horizon taaie Steeltjes.

(11)
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(ii) Schmmblad met gevinde Bladen i de Blaad" IV.

je: gepalmd, egaal , gejteeld.
Afdeel.

Op Sicilië , Corfica en de Eilanden van Grie- «xus*

kenland, als ook in Duitfchiand, groeit deeze
.

Soort , die mede weinig hoogte heeft. "orZ'^
Grieks.:

Cl 2) Schuimblad met gevinde Bladenen vier- xii.

Deeze, die de Bladen en Steelen ruig heeft

,

Kleine Waterkers byBAüHiNus genaamd,

groeit op vogtige plaatfen , als ook op Akkers

en in 1'Uicen , in verfcheide deelen van i .uro-

pa, zelfs in onze Provinciën. Zyiswat llapper,

doch anders van hoedanigheid als de Water*

kers. Zy groeit ook in Virginie.

(13) Schuimblad met gevinde Bladen, de Wor-

telblaadjes rondachtig , de Stengblaadjes

Lancetvormig,



666 VlfiRMAGTiGE KruidEnS

IV, Gemeen is deeze Soort op de Graslanden 5

inzonderheid die laag en vogtig zyn , door ge-

Hoorxy heel Europa en vooral in ons Holland , als ook

in Vriesland , alwaar men ze Pinkjlerbloem noemt.

rffSflJi*"
Anders is de Nedcrduitfcbe naam Koekkoeks-^

bloem of Water - Fiolen , de Hoogduitfche Gauch-

blumy de Franfche Patferage, de Engclfche La-

dies- Smock of Cuekok - Flo^ver.

Het heefc harde lievige Stengetjes van een

Voet cnhooger, voortkomende uit een trop van

lange enkeld gevinde Wortelbladen , wier Vin-

blaadjes byna rond , doch aan de Stengen Iang«

werpig zyn. Het hovende praalt met redelyk

groote vierbladigc Bloemen , uit een dergelyken

Kelk, hebbende de Meeldraadjes zeer ongelyfc

en den Stempel Klootrond.

Lob EL geeft twee Afbeeldingen van dit

Kruid , onder den naam van Cardaminet hier

in verfchillende , dat de Vinblaadjes ronder of

langwerpiger zyn. Daar komen ook Verfchei-

denheden van voor naar de Bloemen , die groo-

ter of kleiner, wit of paarfchachtig zyn. Ge-
meenlyk ftrekt het tot Sieraad der Weiden en

Hooylanden en komt in hoedanigheden , zege

men , de Waterkers zeer naby.

( 14) Schuim-

ri. Smc. SS 9' tapp. xsS, Nalltuüui

Ct.FiH. zo,. |8. Folio romndiore.

Pmpt. 592. Caidi.nine five SilVmbrium alt. DiascoridiJ

,

Ltfscoiidis, JÊH

m
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(14) Schuimblad met gevinde Bladen , uit de

Oxelen fpruitgeevende, Afdeeu

Weinig minder algemeen is deeze Soort, die^^^^^

door haare bitterheid uitmunt, in Europa. In

Vriesland , als ook in Overj'sfel , by Mafte cardaririm

broek , komt zy in Slooten voor. Het is een
'^^gijjjj

Waterplant, veel naar de Waterkers gelykende,

doch door haare hoekige , dikwils driepuntige

Blaadjes, en door de Geflagts - Kenmerken , daaj:

van verfchillende. Ook is de Bloem veel groo-

ter j maar de Smaak komt overeen zo de Heer

Hall ER aanteken r,

(15) Schuimblad met gevinde Bladen , de Blaad- xv.

jes Lancetvormig ,aan den Foet eentandig, virginifch»

,

Deeze Virginifche Soort heeft de Vinblaadj'es

Lancetvormig en dus het Loof eenigszins gely»

leende naar dat van 't Herders Tafch - Kruid ,

doch een weinig roodachtig en geoord. Do
BJo^men zyij wit; d$ IJaauwtjes famcngc»

drukt.

(16}

(14) Cariamlne Folitf pinn. AxWWi Stoloniferis. It. West^

fotb. 7«. Card. Fol. pinnatis, Fol, fuSrot. angulofis. HALL.

Hilv. ss%' GORT. Belg. 187. GouKU Mento. 124. Caxd.

Florc majore clatior. TouaNï. Jn/l. 224. Naft. Aq. roajur

tU. GaON. rirs. 99- PET. Gaz, T. 195. f. U. >Jalt. Uyt'a-

fattorii folio &c. Plor. 4lm. »Jï, T» »ol, f. ^.

M. Dm. IX. SrUK,
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IV. CiÖ) Schuimblad met eenvoudige, Jiomp J£^-

Afdeel ^Qj^^g getande Bladen en lange Bladjleelen,

Deeze Soort heb ik van den Jongen Hoog-

XVI. leeraar Burmannüs ontleend , die dezelve

S/fT"" -^^^S^ breedbladige Javaan'

ooitm- fcJje Gzr^fflmi«e ontvangen hadt en aanmerKt,dat

de Stengen een Handbreed hoog waren; de

Bladen glad en korter dan de Bladfteelcn ; de

Haauwen Liniaal, geftrekt»

SisYMBRiuM. Waterkers.

Schoon niet alle Soorten van dit Geflagt Wa-
terplanten zyn, zal ik nogthans den naam ont-

leenen van de eerfte en voornaamfte. Het heeft

een Haauw met niet omgekrulde , maar van

een wykende Kleppen , en een uitgebreiden

Kelk en Bloem. Het is derhalve niet zo dui-

delykj als men wel wenfchen mogt , van het

voorgaande onderfcheiden.

Het bevat by de dertig Soorten , als volgt,

A, Met afgeboogene korte Haauwen.

u Waterkers metafgeb. Zaadhuisjes^ enge-

Si/jmfrium vinde Bladen, de Blaadjes byna Hartvormig,

16) Cardamme Fol. fimplicibui obo

i> Sifymbrium SilKjuis declinatisFo
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Dit Kruid , in de zoete Wateren door geheel IV.

Europa gemeea , noemt men Water -Kers, in^^'jfv"'

't Franfch Cresfon d'Eau , mar den L^tynfchen Hoofd--

naam Najiurtium Aquaticum, die in de Apo-STujc.

theeken alom bekend is. Het groeit mee een Ve-

zeligen Wortel in den Grond van ondiepe Bee-

ken , Slooten en Graften, en verheft zig door

het Water met een getakte Steng, bezet met

Bladfteelen , wier Vinblaadjes Eyrond en ftomp

getand zyn i^). De Bloemen , naauwlyks hoo-

ger dan de Bladen , een weinig boven 't Wa-
ter , zyn klein en wit ; de Zaadhuisjes korte

breede Haauwtjes , van den Blocmfteel af^e-

boogen.

Het heeft den Smaak byna van Tuinkers, en

wordt , in Azyn gezet, dikwils tot verfnapering

gebruikt by de Geregten. Niet minder is het

's Voorjaars in gebruik in Meydranken , om het

Bloed te zuiveren. Tegen 't Blaauwfchuitishet

Sap of Afkookzel een der beue middelen , vol-

gende aan de Lepelbladen,

(s) WatGikers met afgeboogem langwerpig Ey' ir.
^

ronde Haauwen, de Vinblaadjes Lancet'^f^f^,^/*^

vormig Zaagtandig* (3)
Wilde.

n. C. B. Pm. 104. Natt. Aqaaticum. DOD.

tev* Sion Eracefolium. Los. Ic. 209.

de Afbeelding van dit Kruid by Morisow

; die 'er zelfs Lancetvormige fpitfe, geheel

(z; Si/ymbrium l

II. DlEt. IX, S
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IV. (3) Waterkers met afgeboogene langwerpig

^'Itvu Eyronde Hamwen , dt Vinhlaadjes Vin-

Hoofd- deelig Zaagtandig,

ÉirmlUum
verfchillende Oökruiden raaaken dee-

Jmphièium.ze uit, die door geheel Europa op vogtige plaat»

^,'J^"'^**^*fen voorkomen. Van de eerfte is *c zonderling,

dat raenze in de Stad Hoorn , en weinig elders

in Holland , doch wel in Overysfel aantreft. De-

zelve wordt , om datze veel naar de Raket ge-

lykt , mide of Water -Raket geheten. De an-

dere, die men Water -Radys zou kunnen noe-

men ,verfchilt door de verdeeling der Vinblaad-

jes zo wel van de voorgaande , als op zig zelve,

waar uit Verfcheidenheden fpruitcn , welke fom-

niigcn hebben aangezien voor byzonderc Soor-

ten , die of in 't Water , of aan de kanten , oi

ip*. ÖED. Dm* 4«>- ^ Suee. II. ^. 594. Goolif Monsp.

Slj. GM. Frov. SJ«. R. Lugdt. 341, Emca palnftriï Na-

fturtlï folio , SiliquJ oblonga. C. B. Pih. 9%, Eruca paluftri<

ftiinof. TAB. Ic. 447. Etuc3 fylveftris. FUCHS. Hiji. ztfa-

(3) Sl/jntbriunt Sil. dêclln. &c. Gobt. Belg. t%t. GOÜAi*

M»^sp. 32j. GEB. Prov. 35«. HALL. Helv. 548. Sifymbt.

Fol. pinnatifidis ferratii. K. Suec. jji. Sis. Fol. infimfs Ca-

piUaceis &c. H. Cliff. 337» ft. Lugdh. 341. Raphanus Aq.

ïol. in ptofundas lacinias divlfig. C. B. Pin. 97- Prodr. T.

p. 18. ^. Sis. Fol. fimpl. dentatis ferratis. H. Cliff. ntf. B..

Lugih. »4i. B-aph. Aq. Rspiftri folio. C. B. Pin. 97. RapL

Aq. alter. C. B. Prtir, uts. y. Sis. Aq. Fol. variis. Vaill.

Parit. i«5. Sis. Fol, imi» integris ovatis ferratis, fup. piona-

HALL. Uilv. 548. Rapb. fylv. officinaiua AqiiaticUJ*
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op *t drooge groeijen. De eene. Moeras -Ra' IV.'

dys getyteld, heeft de onderfte Bladen geheel
^J®**^*

fmaleD de bovenften diep Vinswyze verdeeld : Hoofd*

de andere, eigentlyk ^^?er-Rarfyi genaamd

iiecft de Bladen onverdeeld , maar diep inge^ ^'^-V-^

fneedcn, met groote fpitfe Tanden; de derde,

Land'Radys te heeten, heeft de onderfte Bla-

den Eyrond , Zaagtandig , de bovenften wee
zcntlyk gevind. Deeze komt derhalve als tus-

Ichen beiden en verbindt de eene met de andere.

Dit laatfte Kruid groeit dikwils een Ellehoog

en dus hooger drin de gedagte Water - Raker,

Het is heet en fchcrp van Smiak cn van

eene verwarmende hoedanigheid', wordende der

halve fomtyds van de Apotheckers in plaats van

het Peperkruid gebruikt , zo Lobel aantekent

(4) Waterkers met bym Eyronde Haauwen, iv.

de onderp Bladen Lierachtig, de hoven-

fien dubbeld Findeeligy de Steng omvat-

tende, en Draadachtige Stylen,
^''""^

(} Te weeten in plaats vsn het Breedbhdïge (LtpidUm

latifclium) wordende dJt Raphenu, fylvelru Officinarum ge-

heten : Raphanus fylv. A Lepldium Oficmarum. Nucl. Belg.

Mat. Medic£. Ruttt fpreekt ook van dc Mcdicinaale krag-

ten van 't Lepidium , doch Li njkjs telt het niet onder de

(4; Si/ymhium Siüquis fubovatis , Fol. inf. Lyratis &c,

Raphanus minimus repcns lutcus,Fol. tenuiter diviGs. MORis.
fffjl. II. p. 23«. S. 3. T. 7- C I. Alysfum Fol. pinnatis mul.

titormibus All. Peitm. 40. T. 7. Sifymbriam Fol. pinna»

t s &c. ^ff. Heiv. IV. f* a«».

II. Dkh.. IZ. sm%
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!V. Deeze Soort die op de Pyreneen, als ook op

^'xvi!**
Switzerfche Alpen en op de Gebergten van

Hoofd. Ticmont groeit, is een zeer klein Kruidje, dat
STUK. Bladen fyn verdeeld en getroste geele Bloe»

drl^' men heeft. De Styl is Haairacbtig dun en 't

Zaadhuisje ovaal , met kleine Zaa Jjes.

Sl/jmbri
(5) Waterkers met gevinde Bladen^ de Blaad-

jes Lancetvormig diep Zaagtandig , de uiter»

RernTvaar- Jlen vemnigd,
Wadige.

De Groeiplaats van deeze, welke Bladen als

43ie van ^t Reinevaren heeft j is io Savoije , vol-

gens den Ridder , die echter daar toe de Indifche

Raket i welke Heefterig is, van Zanoni , be-

trekt» Deeze was vry groot en Takkig ; van

eenen fcherpen Reuk en Smaak , gelyk de an-

deren. Het Loof geleek volftrckt naar dat van

Reincvaren. H aller zegt, dat men de Rei-

Eevaarbladige Raket van M r i s n ook voor

een Switzerfch Kruid kan houden.

VI. (6) Waterkers met eff'enrandige Bladen,

^mf^"' onderjlen drievoudig F'indeelig ; de boven'

punUadi- fien onverdeeld»

(s) S'ffmhrium Fol. pinnatis , Folioli» Lanccolarii

Lugdb. 6S9. Etuca Tanacctl foliis. Mobis. fÜ/l. II.

S. z. T. 6. f. 19. Eiuca Fruiieofa Fol. Tanaccti Inciic

(6) Si/ymirium Fol. integerrliu

ol, Uvibus glaucis , rijinis Lin
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In Italic 3 Vraakryk , Switzerland , groeit deeze IV.

Dunbladige Raket wier lang gedeelde Bladen ^^^yf^
byna naar die van 'c Eiken Varen gelykentdoch Hoorii-

aan de Steng komen dikwils Blade/i als die van

't Vlafchkruid. De Steng is ongevaar een Elle ^'^i"'^"'

hoog; de Haauwen zyn anderhalf Duim lang;

famengedrukc 5 als uit Leedjes beftaande, en

bevatten platachtige Eyronde Zaadeo. Aan de

Dyken by deeze vStad , als ook aan de Wegen
om Utrecht, groeit deeze Soort, die men Wild

Mojlerd- Zaad noemt, menigvuldig.

B. Met ongcfLecldc Haauwen in de Oxelcn.

(7) Waterkers met de Haauwen byna onge- viu

feeld in de Oxelen eenzaam ; de Bladenfjf^/^;;!'^

Tandswys^ uitgehoekt, Leggcode.

Een nieuwe Soort, door den Heer Danty
D'lsNARD , in 'c jaar 1701 , omftreeks Parys

aan den Wep; langs de Scine gevonden , maakt

deeze uit , welke hy afbeeldt en zeer omftandig

befchryft. Zy blyfc niet , gelyk de anderen ,

over, maar is een Jaarlykfch of Zaay- Gewas.

De Haauwen, veel naar die van 'C Eryfimum ge*

ly.

Heh, VI. p. «4. 17. Sin^pl Erucas folio. C. B. Pin,

!>9. Eruca tenaifolia peiennis. J. S. Hiji» II. p. 8öi. VAiLt.

Paris. jc.

(?) Si/jmhriam Siliquis Axillatibus fu'jfes^inius &c, «

ea fupina alba, Siliqul lingului 5cc, ISNARD, Man. de 172+,

P. ^9S. T. i3.

Vv
II. DEEL. IZ. ;tVK.
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IV. lykende, wordende agtervolgelyk ryp. Tusfchen

^xvif*' de Vingers gewreeven , heeft dit Kruid een on-

Hoofd- aangenaamen Reuk , byna als die van Look;
STUK. gekaauwd een fcherpen Smaak , als die

irAo^elde. vao Mosterd - Zaad. De Syroop , van het Sap

gemaakt , was tot Geneezing der IJeefchheid

in de Keel , uit Verkoudheid ontftaande, zeer

dienftig bevonden. Het groeit, volgens den Rid-

der, ook in Gothland en in Spanje.

Si/^mhr'ium
VV'aterkers met ongejieelde Haauwen, die

poJ^cer'JÜ* Elsvormig zyn , in de Oxelen vergaard ,

ïedhooi- Tandsw:is' uitgegulpte Bladen.
nige.

Wegens de menigte van Sikkelachtig kromme
Haauwen wordt dit Kruid l^eelhoornig i

en als een tweede flag van Eryjimum of Irio a

gemerkt. In de Zuidelyke deelen van Europa

groeit het op Steenachtige plaatfen, en gelykc

zeer naar de gewoone Steen - Raket , zynde hec

Zaad niet minder heet en fcherp van Smaak,

IT. (9) Waterkers met een geboogen Tros, Lief

ifumf^"'
achtige Bladen en een opftaande geblader-

Tafchbla* de Steng.

(S) Si/jmhrium Süiq. iWüUatibus fesfilibus &c. JAC^. Hort,

T. 79' H, Ups. I9J. GOUAM Mtnif. 326. Eryfunura poly-

ccration f. Coiniculamm. C. B. Pin, lor. Eryfimum alte-

lum. Lob. /c, loi. Irio aliera. DaleCH, Hift. 6§i. JAC^;
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Om dat het Loof naar 't Herders Tafch Kruid IV.

gelykt, voert deezedien bynaam , hebbende zeer ^^^vf/^
kleine witte Bloempjes cd lange Haauwen. Zy Hoofd-

groeic op vogtige Bergvlakten in Italië.

Sillquofx,

C. Met naakte Stengen.

(10) Waterkers, die byna ongejlengd is ^ met x.

Lancetyormige , Zaagtandig uitgelioekte y^'M^taU?

gladachtige Bladen en eenigermaate rumve ^"'^"Ee»

opfiygende Bloemjtengen.

(11) Wcxerkeïs, die ongejieeld is, met l^ins' j^^^^j-^^

7i>yi' geta'iide eenigermaate Haairige Z> iaJctj Menige.

'

en effene £loemJiengen,

(12) Waterkers, die ongejleeld is , ^ -^Jct--
^.^JJj^^

achtige effene Bladen , opjiygende Bloem- RyzigcJ

Jtengen en zeer kleine Bloemen. Van

riore albo ralnimo , Siliqul longl «fc. BoERH. Lugd!>. II. p.

Vv 2

JI. DfIL« IX. Stub,
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IV. Van deeze drie , in Geftalte niet veel ver-

xvL^' Schillende, tn uit gezegde bepaalingcn kenbtiar.

Hoofd, groeit de eerfte in Vrankryk en Itaüe, vry al-

«TUK. gemeen ; de laatfte op Sicilië en by Montpt llier ,

^Mi^ic. volgens den Ridder : de middelde op 't Eiland

Man , aan de Westkust van Engeland , en in

Provence. In de twee eerften zyn de Bloemen

zeer groot , in de laatfte klein; in allen geel van

Kleur, 'c Is klaar, dat deeze Plantjes, doorhaa-

re naakte Stengetjes, zig Ryzig vertoonen.

xiiT, (13) Waterkers m%t een byna naakte Takkige

5*r«/fcrT ^^««g i ^ Wortelbladen Jlehelig , rappi^

In Spanje en Italië groeit deeze, die door den

vermaarden Barrelier alleen in Afbeelding

is gebragt. In Provence is dezelve op de Ak-

kers , aan de kanten der Zaaylanden en Wyn-
gaarden , gemeen , volgens G e r a u d ; doch

GouAN heeft de Soort , die deeze Autheur

bedoelt, tot het Muurigc t'huis gebragt. De aan-

gehaalde kleine Wilde Raket van Baohinus
was by Montpellier verzameld.

C14) VVa.

minima Sicula Burfs Paftoris folio. Bocc. S!c. 19. T. lO.

{li) Sifymbrium Cau'd fubnudo ramofo &c. Eruca fy^.
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C14) Waterkers met een hyna gebladerde Tak- ^
'V.

kige Steng en Lierachtige regthoekig ge- ^xvi""

tandefiekelige Blade?iy met getakte Haairtjes. Hoorn-

In Duitfchland en Switzerland, op Zandige xtv.

plaatfen, groeit deeze Soort, die door deruiiw-3fr«/lT

heid der Eladen uitmunt, hebbende niettemin ^^"'''fi*'

gladde Keiken , en Ibhoon paarfche Bloemen.

( 1 5) Waterkers met een enkelde opgeregte Steng,
yf^;^.,

die hoven glad is en Lancetvormige fieke-num.

lige Yoorwaards getande Bladen.
spaanfch.

In *t Ryk van Valcnce en by Madrit in Span-

je , komt deeze voor , die de Steng een Voet

hoog, dun, weinig Takkig, met fmalle Wor-
telbladen , welke zeer ruig zyn door witte Haair-

tjes, en Draadachtige Bloemltceltjes , laogèr dan

de Bloera, heeft.

D. Met gevinde Bladen.

(16^ Waterkers die Stengig is , met rappig xvi.

uitgehoekte gedoomde Bladen^ Rappiget

. Eruca Tylv- major m n

Flofibuï albis Barb.

II. p. S4. T. «O.

(16) Sif^mbrium (
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IV. De Wortelbladen van dccze » die naar de

^
x^vi!^

Groeiplaats gebynaamd is (*) , gelyken zeer

Hoofd- naar die van 't Herders Tafch Kruid, even als

STUK, in voorgaande Soorten. In 't tweede Jaar

it^Mgt^. fchiet zy eerst een Steng , doch bloeit ook ia

het eerfte. Een Dag of twee voor hec bloeijen

zyn de Bloemen omgekromd. Dezelvcn hebben

vier Honigbakjes, waar van de twee langften

den voet der Kelkblaadjes zodanig uitdryven,

dat zy gaapen» De Bloemen zyn geel.

XVII. Cl 7) Waterkers met ruuwe Haauwen, Vin-

^ilperumT ^eelige Bladêm de VinHaadjes Lancetvor-

Ruuwe. jfiiir Liniaal , ecr.t^ermaatc getand ; de Bloe-

men laiiger dan de Kelken,

By Montpellier groeit dceze Soort naauwlyks

een Handbreed hoog , zegt G o u a n : J. B a u-

HiNiis hadtze 'er ook zo klein gevonden , doch

myn Schoonzoon CHERLERüs,zegthy, heeft

dezelve in vogtige Greppels , tusfchen die Stad

cn de Baden van Belleliiquc , een Elle hoog

waargenomen.

xvriT. (i8) Waterkers mt de Blcemhlaadjes kleiner

ikZ^iZ ^ > Bladen veeldeelig ge-

vind. Op

.um S.liqua asper* MnUra. y. B.
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Op Steenachtige plaatfen , aan Wegen , Dy- IV.

ken en op Kerkhoven, groeit dit Kruid, zo in ^x^"^*
onze Nederlanden , als in andere deelen vanfïoori)-

Europa. Het is kenbaar aan de fynheid van zyn^*"^"^'

Loof; weshalve fommigen hetzelve tot de Al- ^''"l"*^^*-

fem hebben t'huis gebragt en Seriphium gehe-

ten. De gewoone naam is SopUa of Sophia Chi'

rurgorum, dat is , de Wysheid of 'c V'erftand

dér Heelmeeftsren. Buiten twyfel legt de redea

daar van in de voortrelFelyke hoedanigheden,

welke aan dit Kruid , door uitwendige opleg-

ging , tot zuivering en heeling van Wonden
zyn Loegelchrceven. By verkorting noemt men
't , in plaats van Sophte-^ Fdeèruid. Het Zaad is

zeer klein, roodachtig geel, fcherp en heet van

Smaak , eenigszins famentrekkeode, wordende

tot een vierde Loots tegen den Buikloop , als

ook tegen Koortfen , niet zonder vrugt , inge-

geven. Tegen den Blaasfteen en tegen de Wor-

men is het ook door beroemde Au^heuren aan-

gepreezen. Waarfchynlyk doet het den raeeftcn

dienst, in die Ongemakken, welke uit vergaa-

ring van Slymige koude StoiFcn ontftaan. De
Duitfchers noemen *t deswegen Welfaamn en

Sophiën-Kraut, de Engelfchen Flixweed. Het

Loof,

33 = . GORT. Be:^. 189. HALL. Hllv, 337» KRAM. ^«/?r. 154.

fylv. tenuisGme divifum. C. B. Pin. loj. Sophia Chirurgo-

luin. LOB. 7ii' Sophij. DOD. Pempt> Ui. Sciiphiur»

Abfimhium. FUCHS. Hiji. z,

VV4
II. DfEL. IX« STUK.
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Cl 9) Waterkers met rappig uitgeJwekte Jlappa

Bladen , de Blaadjes byna Liniaal en ge-

1, heel effenrandigy de Bloemjteeltjes Jlap,

Czo) Waterkers met rappig uitgehoekte getan-

de kaale Bladen, een effene Steng en op'

geregte Haauwen.

Van deeze twee is de Groeiplaats der eerfte

niet alleen by Montpellier , maar ook in Arme-

nië en Siberië: der andere vry algemeen in Eu-

ropa. Het rdiync de Jlpiilijche effene Irio mee

Raket bladen , van Columna, te zyn. Van

de voorgaande Soort vcrfchilt zy, door de bo-

venfte Bladen niet in Liniaale zeer lange Vin-

nen gcfnceden , eo alle Bladen meer getand ; de

Steng korter, minder glad,dc Haauwen opftaan-

dc en niet flap hangende te hebben. Volgens

j-

iZ7.\l. Üp:. i9i- Eryfimum Si!, laxi's &c. H. Gif. ^^t.

natis, extunj haftato. DALiB. ParU. 201. Erys. latifolmm

S. 3. T. 3. f. 3. liio Uvis Apulus Eruc* foJio. COL. Ecjibit.

I. p. i<4. T. 265. Sinapi fylv. Monspesfulanutn Jato Iblio,

Siligua iong'ufiina.
J. B. Uijl, II. p, «jS.
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J. Bauhinus zou de Steng anderhalf Elle IV.

hoog zyn en de Haauw uitcrmaate lang.
^^xvi^""

Cal) Waterkers met rappig uitgehoekte JpitfeiTm.

ruige Bladen en een Jlekelige Steng,
si/mil-u

(22) Waterkers met rappig uitgehoekte U^ol- ^raltllc.

lige Bladen en eene effene Steng, xxt:.

(23) Waterkers met eenvoudige, Spatelswys' q^^^I^'^'^

ovaale , getande , de Steng omvattende , xxni.

(2 O W^iexkers met Draadachtige effeiie Haa^i'
^

wen en gevinde Stengbladen met kUine

Tandjes. ^\

Van decze vier Soorten is de eerde in Pruis-

fen door den Heer Loesel gevonden; de

tweede en derde heeft To urne fort in de

Levant waargenomen; de vierde groeit inSpan-

(zO Si/yrnhrium-eoX. randnatis acutishirtis icc. Am. Jlead,

IV. p. 29Ó. EcyGmum anguftifolium majji. C. B, Pin. 107,

Erylïmum hitfutam Siliqua Eruci. LOES. Prusf. 69. T. 14.

Rapiflmm mont. Iiionis folio. CoL. Eepbr. T. z6%.

(iz) Sifjmbrium Fol. runcinnis tomentofis &c. Eryfirauox

Oriëntale Folio Sonchi , Flore Sulphuieo, Siliq. longiiliinis.

ÖOEBH. Lugdh. 1. p. 14. HALt. Gttt. 2+g.

faj) Si/ymbritim Fol. fimplicibus Sparulato • ovatis Sec. Sis.

Oriëntale , Barbare* facie , flanraginis folio, Tourns. Cor.

(J4) S:fjmhrium riL Füiformibus kvibus , Fol, pinnatis

"''Vv5
IL Deiu IX, SlUK,
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IV. je en Portugal. Deeze heefc Stengen van cea

^xvïf^* Handbreed of een Voet hoog , efFen, zo wel

Hoofd- als de Bladen , die broofch zyn en gevind, raec

langwerpige Zaagtandige Blaadjes. De Bloemen

rffö^i^STzyn lang gedeeld , geel en taamelyk grooc,

E. Met Lancetvormige onverdeelde Bladen.

XXV. (25) Waterkers mtt Lancetvormige Zaagswys

%l7ms'ji- getande Stengbladen»

Dunhaaa-
hngte en dunte der Haauwen mnnt deeze

uit, die in Switzerland en Italië voorkomt op

ruuwe naakte Bergen. De Bladen zyn wederzyds

ruigachtig en zeer ,o;eidcrd
, deafgeWoeide Meel-

knopjcs V'io'ct,-dcUladca Laurierachtig enuiter-

maatc glad: de hoogte anderhalven Voet, zege

GOUAN.

huVifo'
^^^^ Waterkers met Liniaale efenrandige Bla*

li^T' ' den y de Bloemjleehjes Lymerig enJiekelig*

Deeze Siberifche heeft de Steng een Vinger

lang; de Endtrosfen zyn ruig en Lymerig; de

Bloemen vry groot en, wit.

(is) Sifymhrium Fo!. Lanceolatis dentito - ferratis Cauli-

» quibusdjtn. CAM. Epit. i^t.

) Si/ymbrium Fol. Lincaribus integ

sulc Riraofisflino , Fol. Lincaribas,
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(37) Waterkers mt Zaagtandig Eyronde ge- IV,

Jieelde effene Bladen , en eenigermaate

kromme Haamven» Hoofd.
STUK.

Deeze heeft ook maar een Stetigetje van een xtvir.

half Voetlang, van onderen Takkig : fpitfe Bla- "^/{^tï"

den ; Trosfen van kleine witte Bloempjes en j-^^""'^^'

ronde Haauwen.

Nog een Oostindifche (lek de Heer N. L.

BüRMANNüs voor , die de geftalte va/i de

Mofterd en by zyn Ed. daar van den bynaam

heeft. Behalve de Wilde Waterkers, die ook

aan de Kaap zou voorkomen , heeft zyn Ed»

van daar eene Lkrbladige, zogenaamd, welke

de onderfte Bladen byna Lierachtig, de boven-

ften infneedig gefnipperd, de Haauwen Liniaal

en ftompachtig heeft (f), In Arabie vondc de

Heer FoRSKAOHLeen Vindeelige Waterkers

met gladde Haauwen (].).

E R Y s I M u M. Steen - Raket»

Dit Geflagt is kenbaar aan een Pylaarachtige»

volmaakt vierhoekige Flaauw, zegt de Ridder,

en het heeft den Kelk geflooten ; bevattende

zes Soorten.

CO

(27) Si/ymhiam Fol. Lancfolafo - ovatis ferratls, petiola-

th Isvlbus &e. BüRM» FL Ini. 140.

(t) Sifymbriura Lyramm. Prodr. FUr. Cjp. p. 17.

(l) Sifymbriura pinnatifidaia. Florx JEgjpu Arob. p.

11. Deil. IX» Stuk*
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(i) Steen -Raket met de Haauwen tegen dt

* yiair aangedrukt en rappig uügeJioekte

Bladen.

Zeer gemeen is dit Onkruid aan alle Wegen,
' op Kley , Aard- en Steenachtige Gronden, zo

• in onze Nederlanden als door geheel Europa.

Het groeit zelfs fomtyds op Muuren eo Daken.

Dc Lucynfchc naam Irio wordt 'er van fommi-

gen aangegeven , doch gemeenlyk noemt men

Eryjimum , een Grickfch woord , dat van de

uitmuntende hoedanigheden, welken 'er de Ou-

den aan toefchreeven , afgeleid wordt. Hierom
ïs het ook Hierobotane of Heilig Kruid genoemd
geweest. De Franfchcn noemen 't F'elar of Tor*

telle : de Engelfchen Hedge - Mufiard of Haag-

Mofterd ; de Duitfchers IVcgJenf : wy Steen-

Raket.

Niettegcnftaandcdiebenaamingen ,is de Smaak

der Bladen zagt en eenigcrmaate Zoutig ; doch

de Plant levert , door Deftillatie , grootendcels

Loogachtige Stoffen uit
, voIgcDs Geoffroy (*>

Niettemin geeft het Sap een roode Kfeur aan

bluauw Papier : tot bewys van ecnige Zuurheid.

Het Kruid is , du reeds twee Eeuwen, beroemd,

Ci; Er^fwum Siliq. Spica: * apprcsfis ficc S>Jl. Nut. Xi:

Gen. $14. p. 4*1. Ve^. XIII. p. 499. Gort. Bili* 190. V

Sutc. ;j4. GOUAN Jionsp, 317. &c. &c. R. Lugdi, i*-

Eryfimum vulgaie. C. il. Fm. 100. Irio f. Eryfimum. DOI
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als een uitmuntend Middel tegen de heefchheid IV;

in de Keel, die uit Verkoudheid ontftaat, in- ^'^xvi!'"

zonderheid laftig aan Redenaars en Zangers , Hoofd.

kunnende gedroogd als Thee gebruikt worden

met wat Honig , en dus is het ook tegen Borst-
*'

kwaaien, die uit vergaaring van Slym ontftaan,

niet onnut. De vermaarde Syroop van Lo b e l,

uit dit Kruid gemaakt (*), heeft in Vrankryk

deswegen den naam van Syrop du Chantre. Vier

druppels daar van doet men , om 't Kwartier

üurs, op de Tong, en laat dezelven zagtjes in

dc Keel glippen» Lob el verhaalt , dic hy daar

mede jonge Dogters genezen hadc , dic tien Jaa-

ren lang geheel hecfch waren geweest: gelyk

ook veele Zangers, die naauwlyks geluid konden

geeven ; hebbende hy het gebruik dair van ge-

leerd van zynen Meefter Rondeletius.
Doch die Syroop wordt, behalve dit Kruid, uic

vecle andere Borstmiddelen famengefteld (f)

:

zo
(•) Syrupus de Ery/imo Lohclil.

Pasful. maj. fine gigair. Uns. n.

Consc. Conr. M. Coq. in HotJ. HydramelIIj ana.q. 1.

Ex Colat. Libr. ii vel iii,cum f. cj. Sachati fiat l. j.
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IV. zo dat men aan hetzelve alleen de uitwerking

^xvif^ niet kan toefchryven. De nuttigheid , niettemin

,

Hoofd- van deeze Borst -Syroop, is door laatere Onder-
sTVK. vindingen beveftigd R i v e r i u s , boven-

traai^. ^^^^0 > heeft door het Afkookzel van Steen -Ra-

ket veelen van Kolykpynen genezen. Zy be-

hoort tot de Kruiden tegen 't Scheurbuik dicn-

ftig , inzonderheid het Zaad , dat in Smaak veel

gelykt naar het Mosterd - Zaad , doch watflaau-

weris. Hetzelve worde door Etmüller in

een Opftopping van 't Wateren , tot een vierde

Loots gebruikt zynde , aangepreezen. Het Kruid

alleenlyk afgetrokken niet heet Water , of op

Wyn gezet , werkt beter , dan gekookt ; dewyl

het düor fterk kooken veel van zyne vlugge

deelen kwyt raakt.

iT. (2) Steen - Raket mt Lierachtige Bladen , aan

B7/ZZ end rond.

•^«'s- Dit Kruid , dat in Sweeden , Rusland , Oost-

enryken de Zuidelyke dcelcn van Europa, op

vogtige plaatfcn, dieoverftroomd zyn geweest,

groeit, is door den Heer D. deGorter ook

. GOKT. Btlg.ï9o. KK&M.^u/lr. i

latifoliaCBarbarea, C. B. Pin, gg. Bi

Sifymbrium Foliis pinnatis. Hau
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aaD de Bceken by Harderwyk ontdekt, ]

dat men 't in *t Neerduitfch Winterkers memt

,

en dien naam leidt DoDON-ffiüs daar van af, Hoofj

dat men het 's Winters als Tuinkers over de^'

Slaa gebruike ; anders ook Steenkruid , we-

gens de kragcen tegen den Blaas - Steen ; maar

gemeenlyk St, Barbers Kruid , volgens de Duit-

fchers , waar van de Latynfchen naam. De
Franfchen geeven het den naam , van Herbe de

Sainte Barbe of de Charpentier. Sommigen noe-

men bet ook Moeras Raket , wegens de Groei-

plaats,

De cigcnfchap van dc Haauwtjcs tegen de

Takken aangedrukt te hebben., welke dc voor-

gaande zo kenbaar maakt, heeft geen plaats in

deeze ; doch dezelven komen ook vierkantig

voor, en zyn met de Takken evenwydig. De
Bladen zyn aan *t end niet hoekig, maar rond

;

anders verfchilc de hoogte weinig van dit Kruid ;

het welk ook kleiner valt en fomtyds met dub-

belde of volbladige Bloemen , die geel zyn , ge-

lyk in de andere.

(3) Steen -Raket met Hartvormige Bladen. rr.

Vry algemeen noemt men dit Kruid , dat over-

al in Europa op lommerige plaatiên groeit, Ktu»

Knof.

(i) EryJImumTol. Cordatis. Mat. Mei. 334- GORT. 0*/^.

190. KRAM. Jlmir. 19S. FU Sue:. SS%. Hespciii Allium re-

dolens. ToUB^F. In/i. 222. Aliiaria. C. B. Pin. iio. CAM.
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IV. Knoflook- Kruid , in 'c Franfch ^lliaircnm

^^xvi^'
Latyofchen Daam AUiaria* Datfommigen,

Hoofd- io 'c Nedcrduitfch , hetzelve Look zonder Look
iTuff. heeten , komt daar van daan , dat het geen

drlü^ne. Bolwortel heeft, gelyk de Knoflook, waarme-

de het anders in Reuk en Smaak, het Zaad in-

zonderheid , veel overeenkomst heeft. Sommigen

hebben het, uitwendig, in Pappen , tegen de

Verftervingen en Krankreuze Zwecren aangc-

preezen. Boerhaave liep daar mede zeer

hoog en merkte dit Kruid als een der kragtigfte

Zweetmiddelen en Tegengiften aan (f).

IV. (4) Steen -Raket met Lancetvormige getande

f/j^^JuZ
^^^^^^^

' ^^''^A'* ^^S^^ ^^a<^sn over ,

iJitge- getroste byna ongejleelde Haauwen en klei-

m Bloempjes.

Dit , in Spanje en Bohème op Akkers groei»

jend Kruid, heeft de geftalte van deVeelhoor-

nige Waterkers , maar draagt lange Trosfen

tegen de Bladen over , die fpits getand zyn

,

met een hoekige Steng en Draadachtige Haau-

wen» De Wortelbladen zyn ui tgegulpt. De hoog-

te is weinig meer dan een Span.

(5) Steen- Raket wtóï Lancetvormige effenran-

dige Bladen en uitgebreide Haauwen,
Dee«

ft) Niilla PlanM <ft magis diaphoret-ca , Sudore» eliciens ; eft

ia^) Er-,fimum Ful. Lanceolatis dentatis Racemis oppoati.

fo»ii«&C. jACQj Aitjlr, T. az. GOUAN Momp. 3:8.

Cheircn



ï E T R A D Y N A M 1 A, 6%^

Deeze , die overal in dc Moeshoven, Bouw- IV.

landen cn Velden voorkomt , door geheel Eu- ^'^vi'*
ropa , wordt Groote Wilde Km geheten. De Hoofd-

Stengen zyn zeer Takkig ,
lievig , een Elle hoog }

«tuk.

de Bladen geelachtig groen , gezoomd mee kor. ^'^'V*"/*»

te Haairtjes, de Kelk is bleek met kleine geele

Bloempjes , en het draagt opftaaude vierkantige

Haauwen , die van de Takjes afwyken»

(6J Steen -Raket met Lancetvormige
^ff^^'

randige Bladen. Wifró»/»*

Op fommige plaatfen , in Viankryk cn Duits-
j^iJJ^;*"*"

land, groeit deeze, die Bladen als hetHaviks>

kruid heeft, op gelyke manier langs den Grond
uitgefpreid en daar tusfchen Stengen uitgeeft ,

die met Bloemen , byna als der Violieren , bela*

den zyn , doch zonder Reuk. De Haauwen

,

daar op volgende
,
zyn vierkantig , gelyk in

dc andere Soorten,

Chei«

lis, CORT. Selg. I9T, KbAM. Atjir. t$s> GOBT. t^gr. I07.

77. Sutc, 55 J. GOOAN Montp. 3*8. HALL. Htlv. Sec. R,

Lfgdè. 341. Turritis Fol. integris Lanceolatis. GUETT. Stamp.

2. p. i6j. MyigrofO Slliqul longl. C. B. fin', lop. CameJi-

ua
, Myagrum alt. Thlaipi icffigie. Lob. Ie. zii.

(6) Ety/,m»m FoU Lanceolatis ferrarii. K. Lugdi. 30.
DALiB. P^rit. lot. Fl. Sutc. II. N. öoz. Leacoljum lu-

tcum fylv. Hieracifolium. C B. Pin. loi. Pndr, loz. Lw
coium fyl». inodoriun. RAJ. //.}?. 7««. RüPP. Hall. 77, ifou

m. GfR, Pfcv. 365.

Kx
11. DMI.. JX. StüM,
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Cheiranthus. Violier.

Het Vrugtbeginzel heeft wederzyds een Klier-

achtig Tandje; de Kelk is geflooten en heeft

twee Blaadjes aan den voet bultig: de Zaaden
' zyn plat.

Tot dit Geflagt, van een zo bekenden naam,

zyn betrokken de zeventien volgende Soorten»

(i) Violier met Lancetvormige getande kaak

Bladen , een geheel enkelde opftaande Stenig

en vierlmkige Haauwen,

Ten opaagt van de figuur der Haauwen komt

deeze met het voorgaande Gellagt byna over-

een. In geftake zweemt het Kruid naar de

Violieren. De Bloemen zyn Zwavelkleur en

van een zeer aangenaamen Reuk , een weinig

grooter dan die der Tuin - Violieren. De Ribben

der Bladen loopen in de Steng uit. De Groei-

plaats is in Hongarie enFrankryk , zegt de Ridder.

(i) Violier met Liniaale onverdeelde y hyna

milige. Bladen en eene Takkige Steng.

Dce-

(I) Chtiranthut Fol. Lanceoijtis dentatis nudis afec. Sjji.

mu XII. Gen. 8 IJ. p. 441. Veg. XIII. p. 499- GouAN

MoMf. 3i8. ALtiON. Ptdevi, T. 8. f. 2. H. Ups. 192.

Lcucoium luteum fyiv. ancuftifol. C. B. ^02. Leuc*

fylveftrc Clus. H!Ji. I. p. 299. J. B- Hi/l. II- p. S73.

(2.) Chtiranthus Fpl. Lincatibos integris tomentofi» &c-

Efyfiinmn Fol. Lin. inonis integti». Geh. Frov, i6}. ieuc,

»nf«mf. Alp. fi. SuipUttieo Alt. Fedsm» -M- T. 9' ^-
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Deeze, op Gebergten in Italië cn Provence ^»
groeijende , verfchilc van de voorgaande door ^xvu^
fmaller , gryzer Bladen ,

grooter Bloemen en Hooro.

dunner Haauwen te hebben.

(3) Violier met Lancetvormige fpitfe gladde
fhèilan-

Bladen , hoekige Takken en eene Heejleri- thu!'cbcl

ge Steng,

Dit wordt gemcenlyk Muurbloem genoemd

,

om dat men 'c dikwils op oude Miiuren ziet

groeijen cn bloeijen. Anders noemt men 't ook

wel , om de zelfde reden , Stccji - Violieren of

Geele F'ioÜeren wegens de Kleur. De Franfchen

noemen 't Gyroflée jaune^ de Engelfchen ÏVatt"

Floweft dat is Muurbloem. Het overtreft de

^anderen in aangenaamheid van Reuk, welke een

der bemindften is onder de Bloemen , inzonder-

heid in die, welke men Goudlakenfe noemt, uit*

muntende, cn wel allermeest in de dubbelde of

gevulde Bloemen , welke als Roosjes zyn. Ia

't wilde komen de gemcene Steen - Violieren ook

fomtyds met dubbelde Bloemen voor. Het
Aftrckzel of uitgeperfte Sap worde geacht de

StOQ-

Leucoiura anguftif. Alp. Flore Sulphureo. T o H n s. Inft,

(3) Cietrantiut Foh Lanceolatls acutis glabris &c. Mat.

Mti, jjï- GOBT. Btlg. 191. GOUAN Monif. 325». KRAM.

Ai^jlr. 19«. Dalib. Pnris. 1,7. R. Luiib. 3 37. H. Clif^

3}4. Leucoium luteum vulgare. C. B. Pin.^o^.^z\xc.U^c\xv^^

Doo. Pempu i6o.
ft,

magno flore. y. fertato

folio, i, pleno Floie majui ct mfnus. C. B. Fin. «J.

XX 2
II . TJEXL. IX* SrvK,
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Stonden en de Kraam te bevorderen. De OiiCj

^'ïvi.*" welke daar op gedaan heeft, is Pyndillende.

Hoofd* De bynaam Cheiri is van Arabifche afkomst

,

en by denzelven zyn de Bloemen in de Apothee-

drJgneU^ ken bekend , zo wel als de Oüe , die daar op

geftaan heeft, onder den naam van OleumChei-

rinum of Keyrinum, Men zal derhalve mee ligt

twyfelen , of de Geflagtnaam is uit dat Arabifch

Woord en 't Griekfche Anthos famengefceld :

zonder dat men hier zou denken om 'c Griekfche

woord Cheiry dat een Hand betekent; '^elyk de

Ridder zulks verklaart (J: want Handbhem,
fchoonniet oneigen, is zeer onbepaald , en geens-

zins op deeze Bloemen, in 't byzonder, toepas*

felyk.

iv.^ (4) Violier met Lancetvormige fpitfe gladde'

thus^PrtHi. eenigermaate Zaagtandige Bladen en een

'Sai- H^ejlerige Steng.

*** Zeer gelykt deeze Soort , die in Spanje groeit

,

naar de voorgaande, doch vak maar een Hand-

breed h oog. Ook zyn de Bloemen agtmaal klei-

ner (t) , wel geel , maar minder ruikende , heb-

bende blaauwachiige Meelknopjes , zegt de

Ridder.

(5)

(*) nu. stt. p. T77.

(4) Chtirantius Fol. Lancwl.itis acutis Sec. MoHt. 94- ï-e^i-

coiuro lufemn minus, fiuticans. BABB.

(t) Zo dit in midddlyo betekent , dan looeten de filoe-

«nen zect Ueln zyn.
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(5) Violier met ftovip Eyronde ^ ongeaderde IV.

uitgerande Bladen ^ de Haamven Elsvor- ^^^^^^

mig getipt. Hoofd«<

(é) Violier met ovaale fiompe naakte ruuwach- v.

tige Bladen en een verfpreide ruuwe Steng, ^^^"^1^^,^

Uvant-

Decze , die aan de Zeekust der Zuidelykefche.

deelen van Europa groeit , gelykt veel naar de

voorgaande , van 't Eiland Chio ,
gemeenlyk zcekants.

Skio, aan de Kust van klein Alie, niet ver van

Smyrna, door Dillenius afgebeeld , maar

is grooter, en heeft een dik groenachtig Blad.

Da Bloem is Violet , in de voorgaande roodach-

tig en kleiner, groeijende deeze een Handbreed

of een Span hoog.

(7) Violier met Lancetvormige fiompe effen- vri.

randige Bladen , een opgeregte Steng en zommT-
ingefiooten Meelknopjes, "e-

Aan de Zoutmeiren , in Siberië en Tartarie

,

nam

(5) Chslranthut Fol. ohoiratis avemis eroaiginatii «cc. H.

Upt. 197. Hespais Caule RamofisCmo &c. H. dif. 33J.«..

LugdL 337. N. j. Hespsris Siüquis hirfufis, FI. parvo rübd-

(6) Cheiratitbus Fol. cllipt. obtufis nudis «cc. Hant. y«8.

Hcsperis maritima fupina exigua. Toürvf. In/l. 2:3. Lcuc-

(7) Cheiranthus Fol. Lanceolatis obtufil inrcgenirai» ,C3tt.

kcreao.Ant c.s ,nc « ^^r.^,3.

II. DKIU IX, STUK.
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IV. nam de Heer Lerc he deeze waar, dienaar

^^xvi.'' ^® volgende veel gelykt , maar agtmaal kleiner

Hoofd- is, zegt de Ridder , cn byna Heeftcrig, bly
«TUK. vende veele Jaaren over. DeBloemcn zyn paarfch,

it^nZ'^^ midden geelachtig : de Stempel ftomp, dik,

tweedeelig : de Reuk als der volgende.

viir. (8) Violier met Lancetvormige efenrandige

tbul'i^a- Jiompe gryze Bladen de Haauwen aan 't

end geknot enfamengedrukt ; de Steng Hee-

Jierachtig.

Hier worden de gewoone Violieren , die men

g^jieenlyk PioUttm noemt , bedoeld , waar van

men zo fchoone met diibbclJe Bloemen teelt,

die een alleraangenaamften Reuk hebben , niec

alleen , maar ook fierlyk zyn voor 't Gezigt.

Men noemtze, tot onderfchciding van de ande-

ren, ook wel Stok -Violieren , om dat zy een

Eoomachtig Stammetje hebben. De Griekfche

naam , Leucoium, is 'er, wegens de grysheidder

Bladen, aan gegeven. Sommigen hebben dezcl-

ven geheel wie en als mee McqI gepoeijerd. De
Engelfchen nocmenze Stock Gilly Flower , de

Franfchen Violier of Gercflés , de Duitfchcrs

Garten^' /^«i/ofTuin-Violier , en deze benaaming

hebben zy zekerlyk van den Reuk, welke naar

dien van Violen zweemt.
'tOe-

cjis &c. «. Ups. Cliff.K. Lugih. 337. N.'L Lc.coium incano

folio Hoitenfc. C. B. Pin. zoo. N. I,», 5, «. 7. Viola

aiba & puipmca. Lob. ie 325.
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'c Gewas is iedereen bcTcend en de manier vao IV.

Teeling laat ik voor de 'luinlieden over; dewyl ^^^n^*
'er byna niets gemeener is in de Liefhcbbery. Fïoofp-

Men vindtze, zo wel dubbeld als enkeld, met*'""'^*

witte , paarfche , roode , Vleefchkleurige en ^'^'i'-*^^**

bonte Bloemen , welken men byWEiNMANN
fierlyk vertoond ziet Ct> Zeventien Verfchei-

denheden van deeze Violieren zyn door Boer-

HAAVE opgetekend. Eene derzelven met geheel

groene Bladen , die niet Wollig zyn , en witte

zeer welriekende Bloemen, is uitmuntende en

verfcheide Jaaren duurzaam.

(9J Violier metdigt getropte t omgekronide , ge- ix.

• golfde Bladen en eene onverdeelde Steng. tiul'Fn'e-
JtraUu

Een byzonder flag van Violieren, te üpfal inV^n^e^g*»

*t jaar 1753 uit Zaad geteeld, eodus gebynaamd

om de fierlykheid. 't Gewas is twcejaarig , de

Wortel Vezelig ; de Steng een half Voet hoog,

een Vinger dik , rcgtopflaande , ca^kt; de Bla-

den Kropswyze, aan den top, als die van Kool

vergaard , zyn Lancetvormig , krom , ongefteeld

,

(lomp , gegolfd cn grys : de Blocmtrosfen ge-

ftrekt, opftaande, van hoogte als de Steng: de

Bloemen paarfch met een Goudglans.

(loj Violier rr.et Lancetvormigs eenigermaate ^jc-^^

ge'UitWkk.

<9) Chürünthus Fo!. confcrto-capitatis rccnmtis undatis,

Caule ind:vifo. Linm. Dec. ji. T. i<5.

canis &C. Lcucoiutn incanum minus. C. B. Pin. zoo,

Xx 4
II. Deel ix, Stok»
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W* getande Jiompe , gryze Bladen ; de Ham^

^'xvk" Cylindrifch en fpits gepunt i de Steng

Hoofd» Kruidig,

Haau-iB' Deeze kleine Violieren ^die volfirekE Jaarlyks
iraagtnde,

£^j.pygn , kuDHen DBauwlyks als eene Verfchei*

denheid van de gewooce aangemerkt worden^

Eiettegenftaande xy ook de Bladen grys hebben,

zo wel als de naastvoorgaande in welke de

Bloemblaadjes geheel zyn , in deeze uitgerand,

of aan den Rand een weinig uitgefneeden. 'c Ge-

was is veel kleiner dan in de gewooneStok- Vio-

lieren : de natuurlyke Groeiplaats aan de Zee-

kust der Zuidclykc deden van Europa.

chl'iK- ^^^^ Violier mét Lancetvomige eemgermaat6

tbui Lkto- getande en Wollige , byna Fleezige Blo.-

Qïvêrigc. j Bloemblaadjes uitgerand ; deHaaU"

ven Wollig.

Aan de Oevers der Mlddeflactifchc Zee is de

Groeiplaats van deeze, die de Steng een Voec

hoog en grys heeft zo wel als de Bfaden, wel-

ke ftomp getand zyn ; de Bloemblaadjes Hart-

vormig paarfchachtig ; de Haauwen Elsvormig»

niet langer dan het Blad en Wollig.

De Hoogleeraar Pallas heeft op de wSly

kcjigc Oevers aan deKaspifcheZecenomftrecks

de

«aium mafitimum anguftifi lium. C. B. Pin^ aai. Leucoiuxa
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de Rivier Irtis , in de Zuidelyke deelen van Si- IV;

berie , deeze Soort van Violieren ; een minfcen ^^y^f

^

een Plant naar dezelve gelykende, gevonden , Hoofd»

daar hy de Afbeelding van geeft (*). In een^'^"'^-

drooge Grond komen derzclver Bladen byna ge- -^'^V"*-/**

vind voor. Dezelve maakt, zegt hy,methaare

rype Haauwen eene byna Klootronde Struik,

die verdroogd zynde door den Wind afgebro-

ken en,gelyk vecle andere Terras -Planten vaa

dat Gewest, ver heengevoerd wordt. Men be-

grypt ligt, dat hier door de verfpreiding van hec

Zaad zeer wordt bevorderd ; vooral in dit Kruid,

welks Houtige Ilaauwcn nkc open fplyten,

voor dat zy fterk ui^edroogd en vervolgens

door den Regen ecnige maaien bevogtigd zyn.

Eerst hadt hy 't zelve tot de üicgehoekte Vio-

lier betrokken (f}.

(la) Violier met Liniaale eenigermaate uitgC' xii.

hoekte Bladen en ongejleelde Bloemen ^ wfft^^^'^Wf."

gegolfde Blaadjes ; de Steng Heejlerig. "^"„gyj ^

(13) Violier met getande Jlompe Bladen, effe- xuu

(*) Pallas Reix?. II. Deel. II. Boek, Tab. K. Fig. z.

(trt zelfde b:ad£. 48»-

(J2) Cieirantbu, Fol. Lineatibus fubnnuatis Sec, H. C^f.

132, R. Liigdb. 3J7. N. 4 ? Gkb, Prov. ?64. Leucoium nai-

Lavendute folio. BOCC. Mus. T. itt. BaKE. /cSoj.

(u; Chtiranthus Fol. dcniatis obiufis. Cal. Ixvibus te.

Xx5
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IV. ne Kelken en Kmopige Haauwen, die ge.

^^xvu^ fP^^^^» draadachtig dun en glad zyn,

HoOFD'
«TUK. De Droevige , dus wegens de onaanzieclyke

'^'"'^ï"- Kleur en Reukeloosheid der Bloemen genaamd

,

^«^^f».
gj.Qgjj. Spanje , Italic en Provence : de Drie'

kwabbige komt ook in Spanje en volgens den

Ridder naby de Hiéres-Eilanden , aan de Kust van

Provence voor. Deeze heeft Takkige Stengetjes

van een Span hoog, met Lancetvormige ftom-

pe Bladen en paarfche Bloemen. De eer fee is

Heefterig: deeze een Jaarlykfe Plant.

^^v. (14^ Violier met Lancetvormige rappig uitge-

tf>u.- lioekte Bladen , gehaairde Kelken en Knoo-

'fi.'a^pigc.
^^ö^ drietandige Haauwen,

In Portugal is de Groeiplaats van deeze Soort,

die de Bladen fmal , de Bloemen uit den geelen

paarfchachrig ; by nagt ontluikende ; zeer fterk

van Reuk en de Haauwen aan de tip byna drie-

tandig heeft.

XV. (^5) ^^io^is'* Lierachtige Bladen , de tip»

vv;cuspi' pen der Haauwen drietandig.

Clif.^is. lU Lugdb. 3ï«. Ghon. Or/wr. go. L<

utinun. CAM. Hert, T. 24. MOBIS. fH/l. p.
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Ci6) Violier met Wollige ^Jlmpe ,eenigermaa' IV.

te uitgehoekte Bladen, die aan de Takken^^^^^^^

geheel , de Haauwen gedoomd* ^^^^^

Deeze komen aan de Zeekust, de eerfte by
^JJ/;^.

Tripoli in Syrië, de andere in Spanje en by deré«i,«aj.

flierifche Eilanden in Provence voor. Beiden "uitge-

zyn zy Wollig of ruig van Loof, ÏDzonderheid Rockte,

de laatfte , die de Haauwen zeer lang en met

ftekelige Puntjes heefc. Deeze maakt het twee-

de Jaar een Steng van twee of drie Voeten hoog-

te , zeer Takkig , doch met weinig ftevigheid.

De Bladen zyn in b.Mden uicgehoekt.

(17) Violier met ovaak Samengedrukte Haau-p^^^]^
-yven. Liniaal Lancetvormige Bladen en eene Egypd-

Heefterige opgeregte Steng,
^'^^^

Deeze Soort, in Egypte en Arabie groeijen-

de, heeft, volgens den Ridder, de Steng Hee-

fterigen Takkig, met Zilverachtig gryze Bla-

den , die fpits en geheel elFenrandig zyn : de

Kelk langwerpig, de Bloemblaadjes paarfchach-

(17) CbtirMtbus Siliquis ovalibus compresfis, Fol. Linea-

li - Lanoetriatis &c Faiferia ^gyptiaa. Türh. FarfetU. Ve-

net i7«f. Quarto. p. i. T. i.Thlaspi Fruticolum ÏUmolum ,

Lcucoiji acutw foliis , Argenteum. Pluk, Alm. ^6$. Luna-

tia Fiut. percna:$ incana. Tournï. It. I. T. 9*.

U. DEEL. IX. AOM»
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IV. tig wit , met geele Meelknopjes en Zaadhuis-

^xTl^ jes, byna als die van 'c Penningkruid, Bü\bo-

Hoofd- nac genaamd. By nagt geeven de Bloemen al-

leenlyk een aangenaamen Reuk.

d/Ja^nT Wegens de Zaadhuisjes hadc de vermaarde

T O ü R N E F O R T tot het Gcflagt van Lunaria

een Gewas betrokken , dat hem gebragt was van

het Eilandje Kaloyero, in de Griekfche Archi-

pel , by Amorgos. Het geleek echter, in Ge-

was , veel meer naar de Violieren , hebbende

Houtige Stengen van omtrent een Voet hoog-

te y met getropte Bladen , en uitfteekende ge-

aairde Bloemtakken , met geele Bloemen. In

de Koninglyke Tuin te Parys was decze Plant,

die door de Bladen, welke Lancetvormig , Wol-
lig wit, en byna als die der Gryze Violieren

of Violetten waren, een weinig van de Egyp-
tifche fcheen te verfchillen.

Zonderling is 't , daar Linn^.us op deeze

Soort den naam van Forskaohl aanhaalt,

dat men in de befchryvirg der Planten van E-
gypte en Arabic, doordien Autheur, niet van

dezelve gefproten vindt. Hy geeft drie Soorten

van dir Geflagt op, waar van de eenc, Droevi-

ge gebynaamd , by Kairo gevonden , Tandswys

uitgehoekte Bladen hadt ; de andere , LiniaaU

getyteld , hadt dezelven Wollig en eene Takki-

ge verfpreide *^i:eng: de derde, by Alexandria

groeijcnde , Pluizige genaamd , hadt leggende

en getande Bladen , ook Liniaal , gelyk in de

voor-



T E T R A D Y N A M I A; 70!

voorgaande. Dus allen van de Farfetia verfchil- IV.

lende (*> ArDjRi;

HisLiopHiLA. Zonneminner. Suk,°'

Dit Geflagt, welks Griekfche naam daar van

afgeleid zal zyn , dat het natuurlyk groeit op

plaacfen die aan de Zonnefchyn zyn bloot ge-

field , heeft twee Honigbakjes omgekromd naar

den Blaazigen voet des Kelks. Het bevat de

volgende iiitheemfche Soorten.

I.

ntlgrift

(a) Zonneminner met Liniaale F'indeeïige
^^^f^-

Bladen,
^

Jr*

Volgens de laatfte vermaaning van den Ridder

behoort de Afbeelding der ^fnAaan/rA^ Violier ,

^

met blaauwe Bloemen en Hertshoornbladen, by

Seb A , tot de eerfte Soort, 't welk zonderling

is; niet minder dat dezelve aldaar voorkomt met

(J Fltr. jEgypt. Arob. p. 119 , Ho.

(1) HeUophila Tol. Lanceolatis indivifis. Syfi. Nat. XII.

Gen. S16. p. 442. l^eg. XIII. p. Soi. Cheiranthui Fol. Lan-

ceolatis intcgcrrimis. Am. Acad. VI. Aft. 13. Lcucoium A-

fric- CGEruleo Flore , latifolium. Herm. Lugil^- T. p. 3«;.

SEB. Mus. I. T. 17. f. J. Naftuttium Pettatun

Pi.i.K. PiV. T. 32. f. z.

\i) tleUtphiia Fol. Linearibus pinaitifidis. L

canum , creruleo Flore , angufto Coronopi

MoUugiais folio. Fluk. Alm> ^l}^ T. leo. f.

n. DlBI.. IX. SlTJK,
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IV. het byvoegzel Gmte ; terwyl dit kleine Planc-

^
xvL*" » volgens HERMANNUSjUit Zaad vaa

Hoofd de Kaap geteeld ; het eerfte twee Handpalmen

,

het andere wat hooger groeijende. Het eerfte

«irll«e«^"heeft de Bladen met witte Haairtjes, het ande-

re glad , en in beiden zyn de bovcnfte van de

onderften aanmerkelyk verfchillende , en van

beiden komen *er met breeder , fmaller, met

gladde en ruige Bladen voor. De Bloempjes ge-

lyken naar die van Vlafch : het Zaad is eeniger-

maate fcherp van Smaak.

De Heer N. L. Burmannus heeft hier,

met den Bynaam van Gryzé , een bostiodifch

Plantje t'huis gebragc , dat Gryze Javaanfche

Fïolier door Garcin was getyteld (*) en waar

van de Gefcalte wel eenigermaate gelykt ; doch

de Bloem- en Vrugtmaaking waren nietduide-

lyk geno&g onderzogt , zo 't fchynt , voor den

Ridder , om het als een Soort van dit Geflagt

aan te neemen.

De Bbemblaadjes zyn fcheef geboogen in

dit Geflagt , dat een Kliertje binnen de kortfte

Meeldraadjes ; den Stempel aan den Voet ge-

gaffeld , aan den top fameHluikende heeft , en

een geflootcn Kelk : het Zaadhuisje gefcrekt. Hec

bevat de zes volgende Soorten.

fi)
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(j) Damast met een Stekelige Takkig ititge- jy;

breide Steng, Afdeel;
^ XVI.

Aan den Geflagtnaam beantwoordt deeze,s^u^^°^

die niet dan by avond en by nagt zeer aan- i,

genaam ruikt, zynde over dag byna zonder
f/^f^'*

eenigen Geur. De Groeiplaats is in Ooftenryk Dwevige,

en HoDgarie , als ook in Switzerland aan den

Rhyn en elders, Zy heeft Stengen van een Eile

hoog, en Bladen veel naar die der Damastbloe-

men gelykende, doch breeder en dikker en wei»

nig getand. De Bloemen zyn bleek en niet be-

vallig.

(2) Damast met enkelde opgeregte Stengen, ir.

Eyrond Lancetvormige fyn getande Bla- 1/^"'^'^^'

den en aan de tippen uitgerande ^/off/Ti» Gcwoonc.

llaadjes.

Zeer bekendis deeze Plant, die men gemeen-

lyk BloeTnen van Daman of Winter - yiolieren

,

in 'c Hoogduitfch ookiVacto"o/en,iu'tFraEfch

(i) Heiperis CauFe hispiJo ramofo- patente. Syfï. Nat.

XII. Gen. 817. p. 442» f"'?- XIII. p, sot. H. Ups. 197.

jAcq. rifid. II?. GOUAN Memp. 329- Hejperis Caule his-

pido procumbcnte. H. Ciif, jSf. Lugdi. jjs. Hesp.monr

tana pallida odoratisfima. C. B. Pi», zoi. Hesperis Panno-

nica. CAM. Hort. T. 18. Clus. Par.n. jJ3. Ic.

(i) Hfsptri, C3ule fimplici ereao Sec. H. Cliff. ns.Ups»

R. Lugdb. 33«. Dalib. Paris. 197- Hesperis Horten'

fo. C. B. Pin. 20a. Viola Matronalis. DOD. Pempt. i6i«

Lob. IC jas-
ft,

Sibiiica, tf>. Piar.t. 92J,
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IV. Juliane of Casfoulette, ook Ceroflêe de Dames ^

^^xvf!" i° Eagelfch Dames Violets noemt. Die be-

Hoofd- Daamingen zien op den aangenaamen Reuk,

welke deeze Bloemen by de Vrouwelyke Sexe

rfrwJrXzeer bemind maakt. Hierom beet zy ook, in \

Latyn, Viola Matronalis of Viola Damascenay

misfchien als haare afkomst hebbende van Da-

maskus in Syrië. Men vindtze echter wild groei-

jen in fommige deelen van Italië.

Van dit bekende Gewas zyn aanmerkelyke

Verfcheidcnhcden , uit de Kweeking fpruitende.

Zo heeft men het met witte , paarfchc en met

|^É|b.. witte rood geftreepte of gevlakte Bloemen, en

van alle dcczcn komen enkclde en dubbelde

voor , of met gevulde Bloemen , als kleine Roos-

jes. De witte dubbelde zyn aangenaamst van

Reuk en meest bemind. De Engelfche Hove-

niers noemenze gemeenlyk Rochet, zegt Ray;
als komende in fcherpte de Raket naby , zo wel

als 't Zaad : weshalve dit Kruid gezegd wordt

fegen Hoest en Borstkwaalen , als ook tot Zweet-

dryving dienfcig te zyn, zo Clüsius ge-

waagt.

Hier is thans ook, door den Ridder, de Si-

berifche t'huis gebragt , welke in allen decle

naar de gemeene gelykt , doch de Steng eens

20 hoog heeft en de Bladen fmaller, de Bloem-

blaadjes niet uitgerand , en de Nagels eens zo

Jang als de Kelk, de Bloemen paarlch.

(3)
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(2) Damast met enkelde opjlaands Stengen , by- JtV\

na Piekvormige getande Bladen en Jlompe '^^j^^f^'

Bloemblaadjes. Hoofd»

Deezc, die oiBÜrceks Weenen aan den voe: \u.

der Bergen en kaïitcn derWyngaard -Plantagicn V '
'

grot'it , verfchilc zeer weinig vao dc Gemecncj ;

dan dat zy geheel Reukeloos is, zo Cl us i ü s

aanmerkCk

(4) Damast met een zeer Taikige vcrfprdde

Steng , Lancetvormige gejleelde /pits ge-
'

tande ruuive Bladen en v^)^'>jle-lie lïX'vj-

wen.

Niet aan de Kaap , maar in de I^oordclykc

dcelen vtin Afrika, zal waarfdiynlyk de Groei-

plaats zyn van deeze, die ook 'm de Zuidclykc

dcclcn van Europa voorkomt. Het is een Pianc

geheel ruig door dricpuntigc H3 airtjes , met
imallc roodiciuige Bloemblaadjes cn gcftrekte

ronde Haauwen.

Cs) Damast éeji opgeregte takki^e Steng ^ ylor^^

ii) h'e^p£f^s Cauiff Cmplici ereSto &c. Hc^jr. fylv. iroda.

Hesp. altera Pann. inodota iy!veflris. Pann. 335. ^c. 3i6.

11. SrEI.. ir. STUK,
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en Hartvormige omvattende Zaagtandige

Pluizige Bladen,

Aan de Zeekust van Provencc cn in Langue-

dok groeit deczc Soort, die breede fcyve, diep

getande Bladen tropswyze heeft , en Stengetjes

van omtrent een Span hoog , met paarfche

Bloemen.

Q6) Damast met rappig uitgehoekte Bladenen

driepuntige Haauwen*

In hoe verre deeze van de Rappige Violier

verfchille, en of niet een en de zelfde zy,

is my uit de bcfchryving cn bcpaaling duifter.

A R A B I s. Honigfchub,

Dit Geflagt onderfchcidt zig door vier Honig-

kliertjes , ieder binnen een Kelkblaadje, als een

Schubbetje omgeboogen zynde. fJet bevat ót

tien volgende Soorten.

CO Honigfchub jnet de Steng omvattende ge-

Araih tande Bladen,

X^^^ Op

XVI.

HOOFD-

Rappig/
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Op de Alpen van Switzerland , Oofcenryk ^ IV.

Lapland , als ook op Ysland , groeic deeze

fomtyds met een cnkelde , fomtyds met een Hoofd^

getakte Steng zig uitfpreidende. De Plant is ,

naar de Groeiplaats , ongemeen veranderlyk.
^'^'^""-^^

Zy komt fomtyds maar een Span , fomtyds

twee Voeten, fomtyds twee Ellen hoog voor;

raar dat zy op een droegen fchraalen Berg-

grond of in de Tuinen groeit. Ook heeft zyde

Bladen fomtyds glad cn fappig, fomtyds droog

en Wollig, De Haauwen zyn opfcaande, lang,

met korte Steeltjes.

(2) Honigfchub met etn naakte Steng, ir.

In Siberië groeit dit zonderlinge Gewas, datrr'""^'"'^"*

de Wortelbladen Vinswyze uitgehoekt en lang-j^j^'^J"''*

werpig, bynaals die van 't Havikskruid heeft,
"'^'^^^

waar tusfcheneen Stengetje van een Vinger lang,

dat aan 't end gctuild is met paarfcTie Bloe-

men van deczen aart. Daar komen van voer

met Lancctvormige cfFcnrandige Bladen.

(3)

Lugdh. p. 338 , 359. N. I , t. GOUAN /.ronzp. KRAM.

Aujlr. 197. HALL. UeLv. $61. Arabis Caule firaplici &c,

Fl. Lapp. 2J7. Fl. Suec. 55S, 604. Draba aiba Siliqüofa

lia fecunda & tcttia. Clus. Hi,!. II. p. 114, izj. Dra'ja

altera. Ponn. 46».

(ï) ArabtsQiVk\c nudo. Am. Accd^ II, p. 5J8. T. 4. f. 20.
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IV. (3) Honigfchub met gejleelde Lancetvormigi

^y^'jf'-
effenrandige Bladen.

mjï»" ^^^^ alleen in de Noordclyke , maar ook in

III. de Zuidelyke deeleo van Europa heeft deeze

rfj[i!na. haare Groeiplaats, Zy komt van zelf voort ia

Thaiiaans. de Laancn van den Konioglyken Tuin te Mont-

pellicr,en is, omftreeks Bern en Switzerland,ia

de Koornvelden gemeen , vallende ook op Oost-

erjrykfe Gebergten. By ons komt zy, zo wel

als te Petersburg en elders, overvloedig voor

in Zandige Moeshoven. Men vindtzc niettemin

gebynaamd naar Thaliüs, die 'er , onder de

Planten van 't Hercynifch Woud, een Afbeel-

ding van heefc gegeven.

Uit een Roosje van Wortelbladcn, die Ey-

rond of Lancetvormig en fomtyds Tandswyzc

uitgehoekt zyn , komt een Stengetje voort van

anderhalf Voet , met fmaller Blaadjes , dat de

Haauwen draagt.

BeÜjiJifo-
Honigfchub vut de Bladen eenigermaate

^Aiadc'ief
^^i^nd, by den Wortel Jtomp Eyrond , aan

budV' " Steng Lancetvormig, Naar
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Naar de cerfte Soort gelykt decze, maar hecfc IV,

de Bloemblaadjes opftaande en fmal ; de Haau- ^'xvf.^'
wen digt by elkander. De Groeiplaats is op dc flooFP.

Ooftcnrykfe en Switzerfche Gebergten , als ook

in Italië, hebbende B occon e dit Kruidje by

Lucca verzameld.

(5) Honigfchub met de Bladen glad; by den v.

H^ortel Lierachtig ; de Stengbladen Li-

(6) Hom^fchub metJlekelige Bladen; de Wor- ^^vl^

telhladeneenigermaate Lierachtig;de Steng- stefcclig!*

bladen Lancetvormi^*

(7) Honigfchub met de Stengbladen eeniger- ^u.

maate Lierachtig , die aan de Takken Lm- h£1'
cetvormig ingefneeden.

Buiten de aangetekende zaaken gelyken dee-

zc drie veel naar malkander. De eerlte groeic

in Virginie , de tweede in Ooftenryk en de

derde is door den Heer H aller , waar van

zv den bynaara voert ,
op deszelfs Alpifchen

Reis-

(0 ^rfl*«J Fol. g'abris , Ra'JiciHbus Lyratij , Csulinis Li-

r6) Arabit Fol. hispidis , Rad. lublyiatii , Caulinis Lao-
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Reistogt waargenomen. De Bloemen zyn in al*

len wit.

(8) Honigfchub die Jiangende Bloemsn heeft ^

met de Stengbladen LancetPormig getand

en glad.

(p) Honigfchub met de Steng omvattende Bla»

den , platte , Liniaale , neerwaards ge-

kromde Haauwen en eenigermaate rimpe'

Uge Kelken,

(lo) Honigfchub met de Steng omvattende

\. Bladen , platte , Liniaale , neerwaards ge*

krovidj Ilaauiysfi e:i csnii^ermaats rimpe'

Uge Kelken,

Deeze drie komen in veele opzigten overeen.

De eerfte , die in Kanada en Virginie groeit , heeft

ftyve Di delachtige Bladen op den Grond uicge-

fpreid. De tweede , wier Groeiplaats is in Si-

berië ) ftrookt in de hoeJnnig'ieid der Bladen

(g) Arahis Fol. Caul. Lanceobtis denfatis gfahns, F!or.

pendulis. GaoN. rïr^. loo. Emca Virg. Eellidis majoiis folio.

Vps. igr. Tutritis latifolia hiifut;i
, Siliq. pendulis. Amm.'

;. //. Ups. igz. GouAN M

, nutmte SiliquS. Bocc
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met de laatfte, een Jaarlykfch onkruid, dat op IV^

Bergachtige plaatfen in verfcheide deelen vzn^^^^^^'

Europa gevonden wordt. Aan de omgckromdeHooFD-

llaaiiwen is hetzelve zeer kenbaar , komende

anders, in Gewas, de Wilde Kool zeer naby.
-sw?»"/*.

De Bloemen, in dc voorgaanden wit, zyn bleek

geel in deeze Soort , die door den Ridder dus

btfchreeven wordr.

„ De Wortelbladen zyn langwerpig ovaal , dik

,

39 grys 9 san den rand gegolfd ; de Stengen een

„ Voet hoog , naauwlyks getakt ,• de Bladen

omvattende, getand , de bovenden Zaagtan-

5, dig, minder grys : dc Haauwen Vwlaa} , la*

mengedrukt
, byna ongcftedd , effen , ftyf

,

„ ovcrhoeks , naar de onderzyde geboogen*'»

T ü R R I T I s. Turrekruid.

Dit Geflagt, wegens de plaatzing der Haau-

ven dis g.naamd, heeft knypende Kelken,

die ov( rtüJ ftaan , zo wel als de Bloemen , en

zeer la r ge hoekige Haauwen. Het bevat de drie

volgence Soorten,

(i) Turrekruid met de Wortelbladen getand, r.

ftekelig , de Stengbladen efenrandig om-^^'^^'J^^

vattende en glad, ^i^d-

203. R. lugJL 5?9,Brasfica fylv.FüI, circa RadiccB Cich».

liceis. C, B. PiK. jiz.

Yy 4
11. DtEL. IX. STUK,



(a) Turrekruid met alle Bladen flekelig , d»

Stenghladm omvattende.

McD verlangt goede Afbeeldmgea , omdecze

bekkn van elkander en van de laatrte Soort vaq

Honigfchub , Turrita gebynaanid , te onder^

fcheidco. In Switzerland vondt de Hcqr H a L-»

LER dit laatfce naauwlyks doenlyk. Ten opligt

vaa de anderen , die niet alleen in ve^le deelen

van Europa , maar ook in oïizc Nedqrlanden

groeijen, is de onderfcheiding ook niet zeerdui-

delyk. Misfchicn verwarren decze Onkruiden

,

veel naar Wilde Kool gelykende , door dt;

Voorttccling wc) ondereen. Hier te Lmde ko-

m-n sy op oude Muuren lomiyds vooj;.

Dc hoogte verfchilt niet minder : want de

laatfte Soort heeft Stengen van een Eüc of maar

van een Voet, gelyk Gouan dezelve by

MontpelHer waarnam. Op den Grond rnaaken

zy een Roosje van Wortelbladen , gelyk de

Rakette en andere Kruiden van dcezen aart

,

waar uit dc Stengen vocrLkomen , die aan 'z

end Pieramicds- of Toorenswyze met Bloemen

en Haau\yen beladen zyc, iïy de Engelfchen

heei: het , deswegen , Tower Mujlard of Too-

ien -Moftert; by de Franfdien Tourette en by

ons TurrC' of Toorenkruid.

(3)
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(3) Turrekruid met de IFortelbladen getanden IV.

Jlekelig ; de Stengbladen ten halve Qmvat- Afdeeu

tende, BoVr^
ITUK,

Deeze in Ooftenryk door jACQuiN,als rrr.

ook in Gothland waargenomen , heeft wel de

geflalte der naast voorgaande , maar de Steng Aipiich,

ep Stengbladen zyn geheel zonder ruigte ; cfFen-

randig en niet volkomen de Steng omvattende

:

dc Bloemen grooter , met de Blaadjes Eyrond

langwerpig , zeer ftomp, eens zo lang als dc

Kelk cn wit van Kleur : de Kelken een weinig

fumcngcdrukc cn rcgtopftiandc. 't Gewas zou

tweejaarig zyn of ovejblyvendg.

B R A s s I c A. Kool.

Behalve een opgeregte knypende Kelk en

Klootronde Zaadjes , wordt die Geflagt onderi

fcheiJen door vier Eyronde Honigkliertjes, waar

van weclerzyds één tusfchen de kortfte Meel-

draadjes en den Styl, en één tusfchen de lang-

fte en den Kelk.

Hier zyn, behalve de Wilde cn Tamme Kool-

Planten , ook de Raapen , ja zelfs de Rakette,

tehuis gebragt ; doch ik zal dezelven daar van

afzonderen ; begrypende dus maar zeven Soor-

ten in dit Geflagt, als

CO Kool

(3) Turrhls Fol. Radicalibus dentatis h"spüis, Cauünis

ftmi • ainplex caulibus. S^Jl, Net. re^. XIII.

Yy j
;j. D£«.. IX. stw. '
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IV. (i) Kool met Hartvormige, de Steng omvat-

AFnT:KL. tende gladde Bladen ; de Wortelbladen ruuw

Boovo- ^« ejjenran iig ; de Haauwen vierhoekig,

Deezc , ia de Levant door Tournefort

o^"\in > fchynt ook te grocijcn in Italië

Levant.' en in fbmmige declcn vao Spanje. LoBE Lnoemt

Engelfch Haamvdraagend Deurwas , dat Kruid,

welk Cl u s 1 us afbeeldt onder den naam van

Wilde Kool, zeggende dat hetzelve meest zyne

Groeiplaats in het Gebergte der Heete Landen

heeft. Clusios zegt, dat het aan de Wegen
en in de Velden overvloedig voorfeomt m *t Ryk
"van ivlurcia, en dat het ook by VVcenen groeit.

De Spanjaarden noemden het Collejon , als of

men zeide Kooltje. De Bladen waren witach-

tig, van Kleur als Kool en heet van S^naak,

de Bloemen wit.

n. (2) Kool niet den Wortel en Steng dun, de

^Tit"'* Stengbladen egaal Hartvormig ongefleeld.

Kooi. On.

(r) Bras/lca Fol. Corditls amplex-cauhlras glabris Scc.Sy/f^

190. GouKn Momp. 332. Br.sfica Campeftris prima. Clus.

Uifl. II. p. 127. Brasüca Carapcftris perfoliata , FJore albo.

C. B. PiK 1,2. Brasf. Or. peifoliara. TouKVF. Ccr. 16. Fer-

Carapertris' prima. Cli;3. tliif>. 4*09.

{'.) Bra-ff.a Radice Cauicque tenui , Fol. Caulinis uni.

formi'juï &:c. GoHT. Bek. J93- Kbam. ^«/?r. ryj. GSR.
P'ov. i6i. Fl. Sueu j4«. H. Ciif. }39- R- ^-H'^''- ?44.

Br-sf. Ciinaeftris Perfolutr. Fl. luteo. LOES. Pru^f. 29. Pi.

lapp. 265.
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Onder den naam van Veld- Kool met Bladen IT.

van Doorwas komt deeze , zo ia onze Neder- ^^^yj^

landen als in andere deelen van Europa , als Hoofd-

ook in Rusland, voor. Zy verfehilt van de voor-

gaande, door dien dc Wortelbladen wat inge- ^'"f

fneeden en ruig zyn ; terwyl die alle de Eladen

glad heeft. Beiden zyn het Jaarlykfe of Zaay-

Planten , en mooglyk kan men die met witte

Bloemen , welke minder gemeen is , als eene

Verfcheidenheid van deeze, wier Bloemen geel

zyn, aanmerken.

(3) Kool 7net de Steng omvattende
,

Spatel- nr.

'

vormige, uitgegulpte Bidden y de hovenjlen ^^^iH^f
Hartvormig effenrandig, Akkal«

Kool. ^
In Provence valt zodanige Veld -Kool met

paarfche Bloemen , welke veel grooter zyn : het

Kruid is hoogervan Steng, heeft korter Haau-

wen cn kleiner Zaad, zegt Doktor Gerakd.-
Waarichynlyk zal het deeze zyn , daar Cl u-

siDs onder de Spaanfche Planten gewag van

maakt : maar hoe kan dan de Steng flegts een

Voet hoogte hebben , gelyk de Ridder zegt ?

Van omderen blyft zy over.

(4) Kool met de Stsngbladen Pylswys' Hart- j^.

Berg.

(i) Brasftta Fül. amplexicaaHbiis fpatulatis lepandis &c.^°°'

112. TouRNF. Inji. aio. Biasfica fylv. Fabahx foliis. T. 25,

f. 3 , 4*

f4) Brasftca Fol. Cauünis Cordato • Sagittaris &c. Busfica

Alpina petennis. Rupp. Hall. 75.

II. D£SL. IX. STUK,
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3V. yormigi de Steng omvattende; de Worteh

"^xTi"" bladen Eyrond; de Bloemblaadjes opfiaande,

Su^°' In Duitfchland groeit deeze, die vandcvoor-

Hitauvi- gaande weinig verfchilt, doch een geheel over-
iraaptde.

Onkiuïd Is , hebbende een klein Bloempje.

V. (5) Kool met ovaale hyna effenrandige Bladen

;

ChUÜf^, die by de Bloemen de Steng omvattende

f^e!**"'
Lawc^fvormtg ; de Kelken langer dan de

Nagels der Bloemblaadjes.

vr. (6) Kool met Lancetvormig Eyronde gladde,

yi£t^' onverdeelde » getande Bladen,

Deeze beide Soorten groeijen in China, van

waar de Heer Osbeck het Zaad hadt mede-

gebragt der eerüe , die Cadjoe-Coe genoemd
wordt van de Ingezetenen. Deeze heeft Bladen

byna als de Hondstonge , maar glad • aan den

Wortel, en geele Bloemen. De andere, door

den Heer Gmel i n gezonden, en in de Up-
falfche Tuin geteeld , heeft groote Bloemen , Vio-

let van Kleur,

VIT. (7) Kool met een Struikmaahnd Spilronden

°
M^c^f-* Fleszigen WorteU

(s) Eraiftca Fol. ovalibus fubintegerrimis &e.

IV. p. 281. BüBM. F.. Ird. 140. Alt. Pitrop. Iji

(d) Bra^fica Fol.Lanceolno- ovatis glabtis &c. i

(7) £rasf,ca RiJ.cc Ca.ilesccnte tereti Carnofi.

1Ï7. GOHT. Ec'Zs IV ^' //. Ciif. 3J8. K.Lugih. 3
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Onder deezen tytel begrypt Lit^nmvs al-

Ie de Verfcheidenheden van Kool , waar van ^ xw"*
zyn Ed. 'er tien of elf heeft opgetekend. Mün- Hoofd-

TiNG kende 'er twaalf en by Toürn efort^''"^*

komen 'er meer dan twintig voor In *cal-
^'^^'^^'**

gemeen noemt menze Brasjica , in 't Franfch

Chou, in 'c Engelfch Cabbage of Colewort, in *t

Hoogduitfch, gelyk by ons Kohl of Kool; maar

onderfcheidtze met de bynaamen van Sluit*

Bloem-, Raap- en Krul^ of Boeren- Kool: naar

de geftaltc. Van de Sluitkoolen zyn 'er , we-
derom , IFitte , Roode, Kappertjes en Groe^ie

of Savoifchey zogenaamd. In 'c Franfch worden

deeze genoemd Chou Pommé, en de Jaatftc ChoiL

Monsp, 33 3« «. Sylvejlrls. Drasfica M.iritima Atborea. MORis.

mjJ. ir. p. 208.
fi.

rirldit. Br. alba vel vitlJis. C. B. Fin.

III. y» Ruira. Br. Capitata robra. Ikid Capitata. Br,

Cap. alba. Ihii. u Sabauda. Br. alba aispa. I/>id. UnJulata.

RlNEALM. 5;». lU- ^. LMiniata. Br. Lacin. rubra.
J. U.

ƒƒ;>?. II. p. 8}2. Seif»i/^. Br. aogofto Apii folio. C. C'

P,n. 111. 5. Sahellica. Br. fimbriat». /tó. Br. SabeUica. Rkw.

Sp. I3f. T. 133. «. iJof^/Zi. Br. Cauliflua. C.Yi.Pin. ni.

RER. a;). I3t. T. I3ï. CAJ*. -E^i*- »J1- ». Hapo-Bra.fi,

ea. Br. Rail. Njpiformi. TouRN». tr,. Napo-Brasaca.

C. B. Fin. III. freir. j4. A. Göw^yW^*. C. E. A«. iii.

Br. Caulo-RJpa. |. B. Hift. H. p. 8i9. Gaulo - Kapum.

Cam. f/»'. iSi- Vid>: Sc DOD. Ptmpt. dzi - 6:5. LOB. /c.

11. DEiu IX, Stuk,
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IV. de Milan ou de Savoije. Van de Witte en Roo-

^xvi^'"^^ zyn 'er kleine , aanmerkelyk gekruld, gelyk

flooFD- de Moskovifche , ea die , welke de Brabanders

STUK. Roosjes beetcn , wegens de geftalte en Kleur.

Jl^Si.De Bloemkool heeh langer en breeder Bladen

dan de anderen, fomcyds langer dan een EUe,

en in 't midden derzelven komt uit de Steng als

een Bloemhoofd voort , dat zig, als men het

ftaan laat , eindelyk in Bloemen uitfprcidt , en

Zaad draagt. In 'c Franfch noemt men deeze

Om fieuri,m 't Engelfch Collifio'iver. De Raap'

kool of Koolraap , heeft onder de Bladen een

gezwollen ftruik , die eeo ftetbaare Raa^i uitle-

vert. Men vindtze ook met Wortels als lange

Raapcn of Karooten, in Duitfchland Dorfen of

Dorfchen genaamd , by Neurcmburg cn naar den

den kant van Bohemen veel tot Winter - Voor-

raad gezaaid wordende. Behalve de Kool met

gekrulde Bladen, die Spruit- of Boeren- Kool gc-

noemd wordt, en die waar van men ïlegts de

Spruiten eet ; is 'er ook met gefnipperde Bladen

,

welke men Bruinkool noemt , enz.

Dat de Kool den Ouden bekend geweest zy,

is blykbaar. De Grieken onderfcheidden ze in

drie Soorten, gekrulde, effene en wilde Kool;

begrypendcdie allen onder den naam van ^rawi

'

ie By de Romeinen was de Kool in zo

veel

loof gelyk dit der Cppc lie'ibcndo ; hoedanig cenc nog ge-

teld is ondcc dc Veifchcidcnlicdcu.
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veel achting , dat de Arts Crysippds daar IV.

van een Werk gefchrecven hadt , derzelver ^^^vi^
dienst toepasfende op alle Lighaamsdeelen. Die ^Ioofd*

vooroaame Geleerden ,pYTHAGORAsenCA-
T O, hebben haaren Lof verbreid. Waarfchynly- ^'^'f*^^**

ker is 't derhalve , dat deeze Aardvrugt uit de

Zuidelyke in de Noordelykc deelen van Europa

overgebragt , en door kweekiog allengs verbe-

terd zal zyn ; dan dat de tamme of Moes - Kool

haar afkomst zoude hebben van zekere wilde

Kool , op de Kalk-Rotfen by Dovcrcn , ec

dus aan de Zeekusten in Engeland crroeijcndc.

Het Zaad, immers, van de liloemkool, moet

nog, om goed t&Myo, uit Italië worden over-

gebragt (*> Sommigen dellen de invoering van

de Kool , in Groot Brittannic , op de Zesde

Eeuw (t).

Gedagte Wilde Kool, in de eerfte plaats voor- Boomacfn

gefteld door den Ridder , voert den naam van Kooif

Boomachtige of hoogjiammige getakte Zee -Kool,

by MoRisoN , door wien zy in hec midden

der voorgaande Eeuwaan de EngelfcheZee-Kusc

waargenomen werdt. Hy hadtze ook veele Jaa-

ren in de Tuinen by Londen gezien, zynde een

over«

(') Ditzegt MORISON en MUNTING beveftict7.ii!k?; doch

woniicn zaad , van Kool uit Cyprus of EnffcUch Zxid alhier

IL DiSL. IX. snw.
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IV, overblyvend Gewas ^ dat een Struik of Stam

^'Svf
• kreeg van drie of vier Ellen hoogte , aldaar bloei-

HooFD- jende en Vrugtdraagende. Die Struik was dik ea
STUK. giom , van onderen ruuw,*van boven dikwils

i/Jf^m7i. getakt en eetbaare Spruiten uitgeevende. Hy
was omringd met breede , roodachtig groene of

donker roode uitgehoekte rimpelige Bladen, met

een blaauwachtigen Waasfem als bedaauwd. De
Haauwen waren een Handbreed lang met ronde

rosfc Zaadjes, 't Gewas kon de Winterkoude

uitftaan : het jonge Loof werdt 's Voorjaars ge-

geten of ingelegd. R a y meende dat het de ge-

meene , niet fluitende Roode Kool van B a u-

HiNus, waar van Morison de befchryving

ttn deeJe ontleend heeft, zoude zyn.

Een aanmerkelyke verbaftering heeft, door

'tzaaijen, in de Kool plaats. Uit de geraecae

Witte en Roode, ongeflootece, komen, ineen

wel gemeste Grond, de Witteen Roode Sluit-

of Kabuis -Kooien, wier Zaad , wederom, in

een fchraale Grond niet dan ongeflootcnc Kool

uitlevert, Dus heb ik ze, aan de kant van een

Bofch jtien Ellen hoog zien opfchieten fzegt

Morison)* Het Zaad van Krul -Kool uit

„ Italië , in de Tuinen by Londen gezaaid ,

„ bragt Spruitkool voort , doch uit derzelver

„ Zaad kwam niet dan gemeene gladde Kool.

„ Dus gaat het ook met Zaad van de Bloem-

j, kool , in Engeland geteeld , waar van zeker

„ Hovenier , te Bramford , de fchadelyke Onder-

,» vinding hadt. Hebbende, naamclyk , aan de
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„ Warmoeziersby Londen een menigte van zulk ^V.

„ Zaad verkogt , kreegen die daar uit niet dan '^^^vf^'

j, Kooien zonder Bloem, en bragten het voofBoopd-

„ den Regter, die gedagten Hovenier, deswe-^"^"'^'

„ gen , verwees , om de gemaakte Onkoltcn
^^'^'^^*'

j, aan de Warraoeziers te vergoeden. Mee de

„ Savoifche Kool, uit Italiaanfch Zaad geteeld,

„ is het even 't zelfde.''. Men kan die verbas-

tering niec toefchryvcn aan vermenging van het

Stuifmeel , maar aan den Landaart.

Dit Gewas is , 't zy in Spruiten, Blad en

Bloem , gezooden en geftoofd 't zy tot Zuur-

kool ingelegd igelyk dc gcwoouc manier der Duit-

fcheren is , van veel nuttigheid In de Himhou-
<3irg. De Spruiten, of wel de Spruit -Kool zelf ,

benoemt men onder de HofFelyke Luiden met

den Italiaanfdien naam Broccoli, Men acht het

een gezond Voedzel te zyn, dewyl hcteenver-

zagtcnde eigenfchap beeft cn den Afgang niet

alicen , maar ook etc Waicrluozing bevordert

,

kunnende zelfs niet fchaaden , al worde zy raauw
gegeten. Hier uit blykt, dat fommigendeKooI

verkeerdelyk voor zwaar om te verteeren heb-

ben uitgemaakt. Evenwel , dewyl zy ligt toe

Rotting ovcrflaat, kan zy in Galachtige Geftel-

len , in hccre Ziekten , en daar Verftoppingen

in 't Gedarmte plaats hebben , zeer nadeelig

zyp. Ook maakc het veel verfchil, welke Spys

of Drank men tiaar by, of daar op , gebruike.

liet Afkookzel , inzonderheid van RoodeKool

,

met Honig, Suiker of Zocthouts- Drop,iszeer

Z z dien-
il. DESt. IX, JTU*.



722 VlERMAGTIGE KrüIDEW;

dienftig voor Heefchheid der Keel , Hoest en

'xvïr*' Borst- Kwaaien. Op geltoofde Kool kan men
Hoofd- rneer Wyn drinken , dan op andere Kost. In
*'^*'^*

het Sap echter hccrfcht eenige fcherpheid , die

drafg^^Hde.' zi^ zcer duidelyk openbaart in de Vezels der

Wortelen , welke zelfs heet zyn van Smaak.

Het Water ftiokt na dat men Kool gegeten heeft

,

cn dit Water zou tot zuivering van Zwceren en

Fiftels Ürekken kunnen. Ook zyn de Bladen ,

gefchild, tegen Dauworm en andere Huidkwaa-

ien dienftig : zy necmen de Wratten weg , als

men 'er die mede wryft, en, op Rooden Wyn
fezet , vcrftrekketr zy tot een uitmuntend mid-

del tegen 't ijlaauwfchuir.

R A p A. Raap.

Te baarblykelyk verfchillen deeze van de

Kool , door haaren eetbaaren Wortel , om niet

als een byzonder Geflagt te verfchynen; dus

VUT. (8) Raap met langwerpige of Rolronds War-

telen.

Stele uap.

\x. (9) Raap met Klootronde Wortelen.

Dec-

(%) -

unias Sylv. Napus FI. luteo. Lob. Ic. zoo. Cam. Epit»

S, Napus fativa. C. B. Pin. 9S. DoD. Ptmpt. ö;**

) Brasficm Rad. Caul. oibicubri dcpresft Carnofi. //.

539. Ups. 190. Mat. M:i. jij, R. Lurji, GOBT.
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Deeze beiden verfchillen meest in dc figuur IV.

der Wortelen, die men in dc eerfte Stek- Raa^^^^^f^'

pen, Franfche of Parysfche Raapen,in de laat-HooFD;

ilü Kndlen of eokei Raapen noemt. De Fran-^^"^'

fchen heeten de eerften NavetSsds anderen üa-

yes; de Engelfchen zeggeniVav^M'j en Turneps; de

Duitfchers Stokruben en Ruben* 'c Gewas heeft

ook wel eenige onderfcheiding j doch die naauw-

lyks dan voor l uinlieden te befpeuren is. Het
Bladerloof is iedereen bekend. Wat de Wprtels

aangaat, die men Raapen noemt, deeze zynin
de eerfte langwerpig , Rolrond cn gemccnlyk

wit van Kleur, Lobel, nictLcmin , verhaak,

dat hy zodanige Raapen , die Goccfgeel warea^
gekreegen hadt te Boeüngen , een Myl van

Iperen in Vlaanderen, by den lieer Jan van
Halewyn, Heer vanVoxvrye; die daarvan

veel in 't Land zaaide , digt by 't gezegde Slot.

Van de gemccne Raapen komen 'er voor die

byna rond , die platrond , cn die langwerpig zyn ,

als bekend is, en onder deezeisdegeele Kleur,

wat de ronde aangaat, de gemeenfte. De plat-

achtige noemt men Knollen en deeze zyn wit,

wordende de Stoppel - Knollen , die men in den

Herfst zaait , des Winters veel gebruikt. Van

deeze heeft men 'er met witte, zwarte als ook

piet gcclc Schillen,

De

Be!g. utfupca. Rapa fylv. Raj. FI-Jl. soo. fi,
Rapi fativa

ïotuDda. C. B. Fift. 89- Raputn. CAM. Epit. 218. y, Rtpa

fttiva oblonga f. fcemina. C. B. Pm. 89. DOD. Pmpt,

ZZ 1
U* DttU IZ, STT».
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IV. De Raapen vallen fomtyds zeer groot. By de

^'xvi^ Ouden wordt van veertig, vyfcig en zestig Pon-

HooFD- den zwaarte gefproken, Matthiolus ver^

8TUK. haalt, dat hy 'er in 't Grondgebied van Anagni

gezïen hadt , van honderd Ponden gewigcs. Hoe

ongelooflyk dit voorkome, is 't nogthans zeker,

dat zy in een vette Grond zeer groot geteeld

worden. De grootftcn zyn juist de lekkerften

niet. In *t algemeen verfchafFen zy een aange*

naam en ligt verteerbaar Voedzel ; maar in de

Schil heerfcht een aanmerkelyke bitterheid en

fcherpte
, voornaamelyk in die der Knollen en

Stekraapen, welke dikwifsdezelven geheel door-

dringt en zebyna oneetbaar maakt. HetAfkook-

zel en Sap der Raapen is als een zeer nuttige

Gorgeldrank tegen de Sprouw befaamd. Het is

ook dienftig in Keelziekten , Hoest en Borst-

kwaalen C*),als mede tegen 'tBlaauwfchuit. De
Hoogleeraar R u y s c h , negentig Jaaren oud

zynde , prees de Raapen , zo tot Spyze als Ge-

neesmiddelen , Hemelhoog CfJ.

Kool- Deeze beide Soorten komen in verfcheide

deelen van Europa wild voort , en hebben dan

een langen dunnen Wortel ; doch inzonderheid

de eerfte , die het zogenaamde Koolzaad uitle-

vert , waar van de Raap - Olie geperst wordr.

Geheele Akkers worden met hetzelve, als be-
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kend is , in onze Nederlanden en elders bezaaid , IV.

en dus groeit het meer dan eens Mans langte ^^Jvf."^
hoog. Van hoe veel gebruik die Olie, zo omHooFD-
in de Lamp te branden, als om Zeep te maa-*'^"^*

ken en in Zalven zy, is Wereldkundig. Zy heeft

een zeer verzagtende hoedanigheid* Het Zaad
v^ordt aan de Kanaries en andere Zingvogeltjes

gegeven , tot gladheid van den Keel (*).

E R ü c A, Rakette.

Dceze , hoewel ook tot het Geflagt van Kool
betrokken , vcrfchilt grootelyks ten opzigt van
de Haauwen , die Degcnvormig plat gepunt

zyn ; lerwyl zy geen Raapachtigen Wortel heeft: -^Hlfft^i^
en een byzondcren fcherpen Smaak.

(10) Rakette met rappig uitgehoekte Bladen ^ x.

een Jiekelige Steng en effene Haauwen* ^p!^T

Wilde.
(*) In Engeland bezaait men geheele Akkers, zo met hetzelve

als met Raapen of Knollen , en laat het Vee derzeiver Loofaf-

fcheeren : want de Ondervindinp heeft geleerd, dat zulks tot

ontginning der Kleijige Graslanden, die men bouwen wil, na

dat zy geploegd zyn, eerst Koolzaad daar in gezaaid; 't welk

11. DI»L, IX, STU»,
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IV, (ii) Rakette met Lierachtige Bladen ,

Tvif
^* rüige Steng en gladde Haauwen.

iTUK^^ Van deeze beiden wordt de eene Wilde, de

,

IX. andere Tamme Rakette genoemd. De Franfche

naam is Roquette , de Éngelfche Rokett , de

Tamrae. Duitfchc Raücketi. De eerfte groeit niet alleen

in de Zuidelyke deelen van Europa , tnaar ook

in onze Nederlanden, in Engeland en elders

,

op Muuren enStetnige plaatfen: de anderezou

in Switzerland aan de Wegen wild voorkomen,

doch wordt gemeenlyk in de Hoven gezaaid,

om als Toekruid by de Salade te gebruiken.

Dc gcfwltc van de ccn en andere vcrfchilt

weinig dan in de Bladen , welken de Wilde

Vinswyze uitgehoekt en veel naar die der Paar-

debloemen gelykende heefc , de Tamme aan 'c

end zeer breed, als die der Raapen. In bejden

komen de meefte Bladen tropswyzc uit den

Wortel voort en geeven in *c midden de Sten-

gen uit, die Aairswyze rr.et Bloemen en Haau-

wen bezet zyn. Veel brecder cn korter zyn de

Haauwen dan in de Kool en bevatten platron-

de Zaadjes.

De Rakette zou haaren Latynfchen naam ,

zo fommigen willen , van de brandende hocda-

Ic 3s?ero. C. D. Pin. 98. Eruca fylveftris. Doo. Pempt.70%'

(U) Brasftci FoJ. Lyratis , Ci.de hirfuto , Sil. g'a^ris.

Mat, H'J. 310. ƒ/. Upu J90. 11. Ci/f. 337- Eruca Jatifo-

ü;. Eruca Sniva. LOB. h. io^. Eiuca. CAmïr. Epït. jei.
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nigheid hebben , die *er in heerfcht ; 't zy we- IV.

gens den heetcn Smaak , 'c zy om dat 'er de ^^xvu^
Minnelust door aangeprikkeld wordt (), DeHooFo*

Reuk is fterk en voor veelen onaangenaam ;des*^^.^^

het meest gebruikt wordt van de Italiaanen (f),

De Monniken van zeker Kloofeer , aan de Kust

van Languedok, hec Zaad gekreegen hebbende

van een Spaanfchen Landlooper , als een Mid-

del om de vadzigheid te verdryven, werden

daar door zo aangehitst , dat zy hunne gelofte

van Kuifchheid verbraken, zegt Lob el, die

het gezien en bygewoond hadt. Hy merkt aan,

dat 'er een Roomfche Rakette is, met Bladen als

de Waterkers, zwart Zaad hebbende cn gcelc

Bloemen, die in de gewoone Rakette witzyn,

ook fmaakelyker en kragtiger , ten minfte in

Italië van raeer gebruik , wordende deswegen

Centil genoemd in Spanje. Dceze zal het zyn,

die Camerarius afbeeldt ( + Van de

Wilde is ook eene Verfcheidenhcid met fmaller

Bladen, die overblyfc (^^ ,
terwyl de anderen

Jaar.
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IV, jaarlykfe Planten zyn. Het Loof niet alleen , M
^

x^vif
^" "^^^'^ ^^^^ ^ *° fleepende ,

Slymerige Kwaa- «
Hooró- Icn niet ondieoftig, geneest in fommige gevallen

STUK.
jje Hoest en Verkoudheid, en komt iü Veneria»

JtTeZe. Ie Wrakelmiddelen (f).

XII. (12) Rakette Twef rappig uitgeJioekte Bladenen

v^^cTrta.
Jlekelige Haauwen, die gedekt zyn met een

Biauzige. gezwolkn Kelk*

In Spanje heeft Loefling deeze waarge-

nomen , die in Engeland opgekomen was uit

Zaad van Aleppo , zo Mor is on verhaalt ,

zeggende, dat zy de Stengen een of anderhalf

Ellc hoog hccfc , met ruige 'l akken en groote

Jjloemcn , die zwart geaderd zyn , de Bladen

zwart gevlakt. De ftekeligc Haauwen onder-

fcheiden ze, bovendien, van de andere Soorten,

S I N A p I s. Mofterd,

De wyd gaapende Kelk onderfchcidt voor»

naamelyk die Geflagt van het voorgaande , als

zyndc de Bloem ook met dergelyke Kliertjes

tosfchen de kortfte Meeldraadjes enden Stam-

per, en tusfchen de langde en den Kelk, voor-

zien. Het heeft de Bloemblaadjes , bovendien

,

regc , niet fcheef , genageld.
Hier

(f) Gelyk het Elilt. Dia/utyrio» , de T^huU magnar.i'

(iz> Brasfiia fol. Tuncinatis^ Siliqui* tcflis Cilyce tu-

niido. ƒƒ. Upt. 191. Eruea ChalepenGs, Caulibus et Süiqiiis

hitlutis. MoRis. Uijh II, p. 2IÏ.
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Hief van komen voor dertien, meestal Eu- iv;

ropifche Soorten.
^"'xvl'^

(1) Mofterd met veelhoekige y rondachtig ge-^y^l^
zwollene effene Haauwen , die langer zyn i.

dan de tweefnydige Snuit,
ArvJUfisi

Dit Onkruid , op de Bouwlanden en aan de

Wegen , zo in onze Nederlanden , als door ge-

heel Europa voorkomende , voert den naam van

Herik of Hederikiü ons Nederland, doch worde

van de Boeren, in Vriesland , ^:roi/ie genoemd,
in 't Eogelfch Charlock of Wilde Moftcrd , in 'c

Franich Aloutards. Het groeit een EUchoog, met
ruuwe JBladen , die LancctYormig ovaal zyn ,

fomtyds efFenrandig , fomtyds Vinsvvyze inge-

fneeden. De Bloemen zyn vry groot , geel of

bleek van Kleur ; de Zaadhuisjes bevatten veele

ronde
,
rosachtig zwarte Zaadjes , van eene fcher-

pen heeten Smaak.

(2) Mofterd 77iet de Haauwen agterwaards fi^*Q^;^;^*
kelig^aan de punt byna vierhoekig

,
op zyde Le?ant-

plat. f<:»»«-

Dus

(i) Sinapis SViq. multanguHs torofo - turgidis Sec. Syjl.

R. Lui^ih.

Jl.apifttum flore luteo. C. B. Fin. 95. Sinapi Arvenie
f

:ox Sctnine nigro. TooaNF. In/l. zzj. Ripiftrum. D
Pempt. 67S» Rapiftriim Aivorum. LOB. Ie. gg.

(z) Sinapit Siliq. retrorfura hispidls Sec. Am. Aead.

Zz5
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' IV. Dus onderfcheidt zig deeze, die naar de voor-

^xTi^^' gaande veel gelykc , zynde door Tourne-
Hoofd fort in de Levant waargenomen.

lu. (3; Mofterd met Jlomp Eyronde , fyn getan-

Brl^JclL de , effene Bladen.

In China valt decze, die de geftalte byna van

Kool heeft , als ook dergclyke Bloem en Haau*

vren , de Steng anderhalf Voet hoog.

IV. (4) Mosterd met Jlekelige Haaumn , die een

wufê fcheeven ^ zeer langen ^ Jlekeligen Snuit

htbben.

V. (^) Mofterd met gladde 'llanuwen
, tegen el-

Zwlne. kander aangedrukt*

Deeze beide , g'^meenlyk by den naam van

Witte en Zwarte Mofterd , of de laatfte , die

meest in gebruik is , by dien van Mojierd be-

kend , komen wild voor in de Zuidelyke deelen

p. 28o. Sinapi Oriëntale maximum Rapi folio. Tournf.

(3) Sinapis Fol. o!)oyat;s denticulatis Izvibus. Sy/i. Nat.

f4) Sinapis Siliquis hispidi? &c. GORT. Belg. ijy. HALL.

Hflv. GOUAW Monsp. 334. GEB. Prov. 370. H. Cliff'

R. Luidb. uts. Sinapi Apü folio. C. B. Pin. 99- Si'napi la-

tivum altcrum. DOD. Pempt. 707. Sinapi agtcfte. LOB.

(5) Sir.apis Siliquis ghbris, Racemo appresfis. Mat. Mti,

folio. C. B. Plr.. 99. Sinnpi ladvuin piius. DOD. Ptmpt. 706.
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van Europa, en worden alom, gelyk in de Ne- IV.

derlanden , op Akkers gezaaid. Zy zyn , naa- ^^Jyf

^

melyk , Kruiden , die 's Winters vergaan , gelyk HooFr-

de voorige Soorten. De Franfche naam is Mou-^"^^^*

tarde of Seneve , de Engeifche Mujlard , de

Hoogduitfche Senf* Zy verfchillen zo zeer niet

ia de hoogte van 'c Gewas , Stengen hebbende

van ongevaar een Elle hoog, of in manier van

groeijing , als in het Loof ; dewyl de Bladen

van de Witte veel naar die van Eppe of Selle-

ry, der Zwarte meer naar die der Raapen

gclyken. De Bloemen zyn in beiden geel , en

l^ebben zelfs geele Kelken, vcrfprcidcnde eea

zeer aangenaamen Geur; maar de Zwarte heeft

de Bloemen kleiner en de Haauwen ruig, byna

aan de Steng evenwydig. In deeze is het Zaad

uit den bruinen ros en flegts van binnen , in de

andere ook van buiten geel ; 't welk maakt dat

de gemalen Mofterd van de eene veel bruiner

ziet dan van de andere.

In de Huishouding is de Mofterd van veel

dienst, gelyk bekend is, als «rekkende om zou-

te Spyzen eetbaar en laffe fmaakelyk te doen

zvn-, en dus inzonderheid van veel gebruik by

Vifch , Vleefch en Spek. De weinige Kostbaar-

heid maakt , dat deeze Kruidery alom te beko-

men is voor den gemecnen Man. Om ze te be-

reiden , wordt het Mofterd -Zaad met eenig

zuur Vogt
,
gelyk Karnmelk , Azyn of Verjuis

gemalen; 't welk de Loogzoutige vlugge fchcrp-

hcid tempert en dus de Mofterd gebruikbaar

maakt.
II, DiEL. IX, Stuk,
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IV. maakt. De naam zou daar van afkomftig zyn ,

^^xvf.^ dac men 'er oudtyds verzuurde Most toe be-

HooFD- zigde.

"liMu
^'^^ minder kragtig is het Mofterd-Zaad als een

dra^el2'GeneGsmiddc\\ 't zy inwendig tegen 't Blaauw-

fchuit; dewyl niet alleen de zuure Vogten ,

maar cok de fcherpheden van Zee -Zout daar

door getemperd worden. In Vryfterziekte, Wan-

kleurigheid en Verlammingen , is een maatig

gebruik daar van zeer nuttig. Uitwendig dient

de Mosterd tot een fchroeijend Blar.rtrckkend

Middel ; als ook om Slym te doen loozen ia

Beroerte en Lammigheden , wanneer het Zaad

geksauwd wordt. Het zwarte is veel kragtiger

en fcherper dan het witte, gelyk uit de gemalen

Mofterd, die men Scheeps - Mofterd tytelt, om
haare duurzaamheid, blykbaar is, 't Bezit zulk

eene vlugge fchcrpheid , dat men dikwils daar

door tot Niezen aangezet wordt , en met dit

oogmerk kan het ook in verfcheide Toevallen

dienen; gelykin Opfcyging en Vallende Ziekte.

Zo vlug zyn dcszelfs wcrkzaame deelen, dat al-

les door Deftillatie overgaat , blyvende in de

Kole geen 't allerminfte Zout.

Shl\t
Mofterd met gejtreepte ruuwe Haauwen

p^'Z'L, €n rappig uiigelwekte effene Bladen,

(«) SinapU SIliquis flriatis fcibris &c. Eryfimum Dentis

-eonis -folio peienne Pyrcnaicum. TOüBNi. Inji. ti%.
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(7) Mofterd met ruigachtige opgeregte Haau- IV;

wen, die een Samengedrukte Snuit hebben

de Bladen Lierachtig Pluizig, Hoofd-
stuk*

(8) Mofterd met efene , hyna gewrichte , uit- vir.

gebreide Haauwen; de Bladen Lierachtig ^Ji"^fjj[

rappig uitgehoekt en eenigermaate ruig,

(9) Mofterd met gebondelde Takken , de bo-
c^^"^,^

venjle Bladen Lancetvormig effenrandig. ^chinee-

Dus onderfcheiden zig deeze vier Soorten,
y^^-^^

waar van dc eerfcc op de Pyrencefche Bergen uicSh-

door T o ü R N E F O R T is gevonden ; dc tweede ^'2*^'

op een Berg van T Ettand Sicili«-door A R-

DUiNUs. Deeze beiden blyven over, de twee

volgende, die Jaarlyks fterveu , hebben liaare

Groeiplaats in China en andere deelen van Oost-

indie. De laatfte is zeer lang van Gewas , en

heeft het Loof naar de Salade gelykende.

Cio; Mofterd met effene gelyke Haauwen-^
ErL'idts.

Bladen Lierachtig langwerpig glad ; de RiTctach-

Steng ruuw.

00
'

(7) StMapts Sil. pubescentüjus ereftis Sec. Sinapis hirfiita ,

(8) Sinapis Sil. laeribus fubarticulatii pimlis &c. Sin. SU.

glabm &c. ARD. Sp. I. p. 2ï. T. 10.

(9) Sinapis ftamis Fasciculatii &c. H. Upi. 19X. Sinapiln-

dicum maximum Laöucx folio. Hebm. P^rad. 230. T. 230.

(10) Sinapis Siliquis Ixvibus iqiialibus &c. Smipi Hisp.

pumilum album. TooaNi. In/I. 227. Eiuca fylv. Flore alb^

Uilica. BAEtt. l£. lïï.

II. DSIL, IZ, STUK.
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IV. 00 Mofterd met dubbeld gevinde Bladen ^ de

Afdeei: Slippen LiniaaU

Hoofd- ^j^^ Mofterd met aangedrukte effene Haau-

wen ; de onderfie Bladen Lierachtig ruuw ,

Smópu de bovenjten Lancetyormig; en een ruuws

spSS: Stens.

S^a. De laatftc, hier opgenoemd, heeft uitermaa-

te korte Haauwen. Het Loof der eerfcegelykt

naar dat der Rakette; der tweede naar de Tuin-

kers. Allen groeijen zy in Spanje, maar de

eerfte , die Raketachtig is , komt ook voor in

Italië; de Gryze in Portugal en Vrankryk , zyn-

de door V a i l l A n t onder de Planten , om-
ftreeks Parys groeijende , opgetekend.

XTii. ( I3-) Mofterd met effene uitgebreide Haauwen ;

GhiSÈ-
Lierachtige gladde Bladen , de bovenjlen

ge. Lanceivormig y en de Steng effen.

Als een Onkruid heeft deeze, gclykde voo-

rigen, in Portugal en Spanje haare natuurlykc

Groeiplaats. De hoogte is omtrent twee Voe-

ten , en de Haauwen zyn uitermaate lang. Vol-

gens

(it) sinapis Fol, duplicato • pinnatis &c. Sinapi Hisp. Na-

ftuttü folio. TOURNÏ. Injl. 227.

Herm. Parad. 115. T. uj. VAILl. Paris. 51.

(ij) Sinapif Siliquis lïvibus patuliï &C. GOUAN Jlons^.

334, Am. Aead. IV. p. 28 1. Eri'Cmi vaiictai. Hekm. Par.



gens den Heer Burmanmus komt deeze IV,

Soort , als ook de Witte , aan de Kaap voor. ^^^J
^'•^

Een Soort van Mofterd ^ by Kaïro groeijen-HooPor

de, heeft Forskaohl, met den byDaam'"^"*^*

Harra naar 't Arabifch, belchreeven. DezeU

ve hadtovaaleuitgehoekte flekelig ruige Bladen

,

een gladde Steng en neerhangende Haauwen.

Het Loof werdt van het Vee met Smaak gege-

ten en het Poeijer der Bladen , in Water, aan

zwangere Vrouwen ingegeven (*).

R A p n A N u s. Radys.

De Bloem heefc, in dit Gcflagt , dcrgdykc

Honig- Kliertjes als de twee voorgaande: de

Haauwen zyn dik , cenigermaate gewricht en

Rolrond de Kelk is geflooten. Het bevat de

vier volgende Soorten,

( I ^ Radys met dikke Spilronde tweehokkige i.

() Flor. jEgypt. Arai. p. 115».

(i) Raphanus Siüquis teredbuf toroGs JiUocuIaribug. Syfi.

Nat. XII. Gen. Szz. p. 44J. P^eg. XIII. p. jo+. Jlat. Mid.

32y. GORT. Belg. 196 H. Cliff. 190. R, Lu^i'?. J4*

phanus magnus. LOB. Ie. io\. Raph. f. Ridkula Dtiva. Don.

Ptmft. 676. 3, Rapfi. ChinenCs anni-.ui Okiferas. Bur.m. H,

Imi, 140-

11. DïKI,. IX, SlUK.

Haauwen,

Tot deeze Soort behooren de Tamme of Tuin-
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IV. Radyzen , van welken de gewoonflen langwer-

^x^rf P'g 2yn en met het gedeelte van den Wortel,

Hoofd- dat uit den Grond opftygt , paarfch , als bekend

is ; de anderen byna volkomen Kloot- of Knol-

rfratf^S rond ; weshalve zy Knolradyzen genoemd wor-

den. De Franfche naam is Raifort of Radi; de

Engelfche Radish; de Duitfche Rettich, allen

van den Latynfchen Raphanus afkomftig. Een

derde , die van buiten zwart is, voert den naam

van Ramenas of Rammelas , zynde veel groo-

ter en fcherper dan de anderen , en van eene

Peerachtige figuur. Van eeue vierde, in China

groeijende , die Olie uitgeeft, wordt door den

Kidder gewag gemaakt.

De eigentlykc plaats der afkomst, daar zy

wild groeijen
, fchynt niet bekend te zyn. Het

Loof heeft veel overeenkomst met dat der Raa-

pen. De Haauwen zyn omtrent een Pink dik en

groot, bevattende vry groote ronde, roodcZaa-

den , in eene fpongieuze zelfftandigheid als ge-

ncfteld. Dit Zaad heeft ccn openende en Pis-

dryvende kragt , maar doet , alleen gebruikt

zyn e, dikwils braaken , zo Boerhaave
aanmerkt. De Wortel is , naar den trap van

fcherpte, meer of minder gezond, bevorderende

dikwijs de Verteering en de Maag verfterkende.

De Radyzen kunnen tegen 'tBIaauwfchuit dienen,

en in Slymige Borstkwaaien, inzonderheid der-

zelver uitgeperfte Sap, dat zelfs tegen den Steen

gepreezen wordt. Inde Kinkhoest der Kinderen

is het fomtyds van dienst geweest.

De



T E T R A D Y N A M I A. 737

.
De gewoone Radyzen worden by Pera en IV.

daar omftreeks , aan de Zwarte Zee , veel ge-
'^^^^f^'

zaaid , zo B ü X B A u M aanrekent , waar van dan Hoofd-

de kleioften, overgelaten, in 'c volgende Voor- ''^^'f-

jaar Steng fchieten cn bloeijen. Dit heeft den

vermaarden Tournefort^ zegt hy , bedroe-

gen , die dit Gewas aanzag voor een Soort van

Mofterd , maakcnde .daar van driederley ^roe»

ge Konftantinopelfche Akker - Mojiert , met zwart

Zaad, naar de Kleur der Bloemen , welke wie

,

paarichi gelircept of paarfchachtig waren

(2) Rad';s v.et lcp'^:;enue liazii^vcn, langer dan ii.

deseheelctlant..

In Final is deeze door Braad waargenomen

in 't jaar 1764, en fcdert in de Upfalfche Tuin

geteeld. Zy gelykt naar de voorgaande , maar

heeft de Bladen fpitfer , de Steng korter

,

paarfchachtig,- de Haauwcn twee of drie Voe-

ten lang, éénhokkig , en als een Slang op den

Grond nederleggendc. Die is zekerlyk een zon»

derlinge Soort.

(3) Kadys met Spilronde j gewrichte ,efene een* nj,

hokkige Haauwen.

(S) Raphar.ms Siliquis

II, DEEL IX. STUK,



738 ViERMACTiGit Kruiden:

IV. In Vrankryk wordt deeze Raifort SaiLvage^

Wilde Radys, genoemd en hier te Lan-

HooFD- de bydc Boeren Keyk,ZQgt de Heer deGor-
«TUK. TER, Op de Akkers en Bouwlanden, in vcele

declen van Europa, is dit Onkruid gemeen. Het

heefc met de Herik of Hederik, voorgemeld,

veel overeenkomst in Gewas , doch verlchilt

zeer door de Haauwen , die het alhier i'huis

brengen. Daar komen Verfcheidenheden van

voor , met witte , geele of paarfche Bloemen.

Het is fcherp en van een fterken Reuk,

IV. (4) Radys mt Spilronde dikachtige ruige Haau-

Sitirituu "^en en Liniaale Vindcelige Bladen,

In Siberië groeit deeze, zynde een klein Plant-

je , dat de geftaltc van Raket heeft , met de

Stengetjes meestendeels naakt ; de Bloemen
groot en geel; de Haauwen als Koraal -Kettin»

gen met een lange Snuit. De figuur der Smaa»

kelooze Alpifche Cardamine , by C o L üm n A

,

gelykc naar dit Kruid.

De Heer Forsk aohl heeft by de Piera-

mieJen in Egypte, aan de kanten der Landen

en op een Eilandje in 'c Riet, eene Soort van

Radys waargenomen , welke hy Lierbladig noem-

de. Dezelve hadt ftekclige Stengetjes van een

Voet

i9f.GOüha Afcnsp.sz^.Kn.\yf.^u,'Jr. T99. UMU Helv ns-

TiH. 9f' Riipiftrum Flore a^bj Eruci foliis. LoB. Ie. i99.

(4). Rapbanus Sü. ier«ribus toruloils vUloOi &c. Kaph. Fol*
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Voct hoog , aan den Wortel leggende en dan IV.

V. jJtr opltygendc.
'^'xvl^'

B u N I A s. Knodsvrugt.

Hen afvallend, rondachtig geknot Haauwtjc, ^^f'''^*'

tnet vier hoeken die ongelyk Doornachtig «e-

fpitit zyn, maakt de Kenmerken u^t vjn dicGe-

flagt , 'c wdk de agc volgende Soorten brvat.

CO Knodsvrngt met wyd gemilt: tweihoorni' t.

ge Haauwtjes , die van onderen gedoomd ccr^ll!

In SiberiegToeitdecze,eeii2ondcr!ingKru 1,

dat het Haauwtje dwars ovaal heeft, weder^yds

uitloopcnde in een zeer lange ftcrkc Doorn, zo

dnt het tweehoornig fchynt, in 'c midden vier

rcgte kleine Doorntjes hebbende.

(2) Knodsvrugt met gedoomde Bloemtros/en,
^
Uy

Deeze, die den caatn Gedoomde Kcolby

A L p 1 N n s voert, groeit in de Ooflerfche Lan-

den cn in Barbarie. De Stengen heeft zy een

Vcet hoog , Biesachiig , de Bladen langwerpig

Ey-

II. r.ïXh. ILfTUK.
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IV. Eyrond, Homp, en aan 't end der Takjes ko-

^xvi!" men Doornen voort, aan wierzydc ongefteelde

Hoofd- Bloemen. Het Zaadhuisje is fpits Hartvormig,

bevattende een zeshoekig Nootje, met de twee

draAgerJe. hoekcH breeder , waar in eenzaame rondachtige

Zaaden. Het Loof werdt ,
volgens A l p i N u s

,

in Egypte in Vleefchnat of tot Moes gekookt,

of raauw als Salade, gegeten.

B^Jnijs
' Kiiodsvrugt met vierhoekige Haauwtjes ,

Kru^ago. die de hoeken met twee Kammen hebben*

Niet minder byzonder is dit Kruid , dat op

vogtige Velden by Montpellier voortkomt, we-

gens zyoe vierhoekige puntige Haauwtjes. Het

fchiet drie of vier Stengen , van een Voet en

fomtyds een Elle lang, die rond en ruuw zyn,

zo wel als de Wortelbladcn , welke naar die

van 't Havikskruid gelyken , maar de Steng,

bladen zyn weinig uitgeboekt. Het heeft gecle

vyfbladige Bloemen, 't welk iets aanmcrkelyks :

is in deeze Klasfe Men noemt het in 't

;

Franfch Ia Masfe au Bedeau, dat is de Pedels»

;

Knods
, wegens de aartige figuur der Zaad-

;

huisjes. I

MoKip. 33;. Banhs. H. Clif. i^o. K. lu^dl,. 344. Eruca

»f ; UqcIi TouRNEiORT ivhryfi 'er vietbladige Bloemen aaa

(3) £ur.-:js SilJcuIis
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(4) Knodsvrugt met Eyronde bultige JVratti- iV.

ge Haauwtjes,
^x^'ï^^*

Een blyvende Wortel heeft decze, die in ^o^'ij^J**

Upfalfche Akademie -Tuin een Plant was van

eens Mans hoogte, doch te Montpellier, vol-
^^.^^"^J*^

gens GouAN , maar een Voet hoog groeide, ooitetfchc.

ToüRNEFORT hceftzc in de Levant gevon-

den en geeft 'er Bladen als van de Paardebloe-

men aan. In de voorgaande zyn zy voorwaards

;

hier agterwaards uitgchoekt. De Haauwtjeszyn

Klootrondachtig met een kromme Funt, aan de

écne zyde Buikiger en de gchccle Plant is fcherp

van Smaak. De Groeiplaats wordt door L i n-

N iF.üs in Rusland gcfteld ; doch hèc fs "*èrdoor

den Heer de Gorter, zo 'c fchynt , niet

gevonden.

Van deeze Soort my geene Afbeelding voor-

gekomen zynde , heb ik die van een Blad en

een Takje met dc Zaadhuisjes en Bloemen ,

daar toe, uit myne Verzameling ontleend. Zie

Fig. 2, op Plaat LX , hier voor. Het Zaad-

huisje zelf is , om de Wrattigheid te toonen ,

aanmerkelyk vergroot by Letter A voorgeftcld.

Dat Kruid in Arabie groeijende, 'c welk Fors-

KAOHL Bunias Orientalis ty telt) ccn Hcedcrrjc

zyn.

(4; Bur.ias Sillculis ovatis gibbis Vetrucofls. Gouan 3ftf'.i/>.

ajj. Eun. Fol. retrorfum tnuatls. IL Ups. is^. Cram'je

II. DEEL. IX. SrVK.
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IV. zynde met Ëyronde Bladen en getroste Bloe-

^^^l^^'mcü, fchynt hier van te verfchilien. Het werdt

Hoorc- van de Banjaanen- tot Spyze gebruikt.

V. (5) Knodsvrugt met Eyronde effene tweefnydi-

^ceki'l. g« Haamvtjef,
Europi-

f.he. Decze, die aan den Zeekant van Holland, by

Santvoort en elders ; ook buiten Stavoren in

Friesland, en verder aan de Kusten van Euro-

pa, als ook van Afrika en Amerika, ja zelfs

van Ysland,op vcele plantfen voorkomt , wordt

deswegen Zee -Raket, in 't Franfch Roquettede

Mer geheten. £y heefc, mrrmclyk het Loof van

Raket Lc, ca vv.^rdL gciiou L-n voor het Cakile

van Serapion; des To u r n e fort 'er

ook dien naam aan geeft. De Bladen zyn uit-

gefneedcn , dik cn Vleezig ; de Bloemen paarfch-

achtig rood ; van grootte en figuur als die der

Stekraapen i de Zaadhuisjes paar een Pickyzer

gelykende , uit twee deelen beftaande , ieder met
ééne holligheid cn één Zaad. Somtyds zyn de-

zeiven vierhoekig, van onderen getand , zo

GouAN aantekent. Behalve de Breedbladige

vindt men *er Vcrfchtidenhcden van, met Li--

au Haftaformi. TOUBN
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Lancetvormige inge- IV.

(6) Knodsvrugt met gewrichte
, tweefnydige , stuk,

vanboven rondachtige Haauwtjes ; deBla- vr.

den gevind met omgeboogen hoeken* My^glti

(7) Knodsvrugt met vierhoekige overal ?rra^s.berirche.

tig gedoomde Haauwtjes^ de Bladen f^P'^J^^l^^,

pig uitgehoekt, '

^

(8) Knodsvrugt niet Jlekelige Haauwtjei , ge-^^^^'^^^

vinde Bladen , de Blaadjes eenigermaate s^u^rica.

getand.
fthe.*'"'"

Dus onderfcheiden zïg deeze drie Soorten

genoegzaam, waar van de eerfce in Siberië,

de tweede in Egypte , de derde op de Balcari-

fche Eilanden groeit. Allen zyn het Jaarlykfeot

Zaay- Gewasfen. De Steng wordt in de twee

laatftcn een Voet , in de eerfte, die veel naar

*t Myagrum gclykt, twee Voeten hoog gezegd

te zyn. Deeze heeft de Bloemen paarfchachtig

,

de twee anderen geel.

I s A T I 8. W^eede.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , een

Lan-

Silicalis hispidis, Fo!. pinnati» &c. iV<3n/. 419.



744* VlERMAGTIGE KrüIDEN.

IV. LarcetvormJg ecnhokkjg eenzaadig Haauwtje,

^xvu^ dat afvalt, en twee Schuitaclitige Klepjes, heeft.

Hoofd- Behalve het gewoone Kruid van dien naam b£-
ÉTus. het, by den Ridder, nog drie andere Soorten.

I. (i) Weede met de Wortelhladen gekarteld, de

üK&'rL Stengbladen Fylvormig , de Haauwtfes

Gcmeene. langwerpig*

Dit Kruid noemt men gcmeenlyk Weede of

J^erfweede , om dat het tot blaauw verwen ge-

bruikt wordt. Ten dien einde zaait men l'.etin

Akkers , doch het komt ook op veele plaatlen in

ODS Wereldsdeel , niet alleen aan de Zeekuflcn
,

WER aan, dat het in Ocltecryk cp Gebergte en

op Akkers tusfchen 't Koorn groeit. Ook vale

bet overvloedig aan den Ryn. T o u r n e Fo r t
heeft het omftreeks Parys gevonden, en tekent

aan , dat het niet dan door de kwccking ver-

fchille van de Zaay- Weede , die wat breedcü

is van Blad. Anderen hebben bcvcn^icn ,dat het

geenszins de zelfde Plant zy, in 't Franfchnoerac

men het Pajiel, in *c Engel feh TVaade of Wod-

de , in 't Hobgduitfch U'^eidt , io 'c Spaanfch

Guado* Men heeft 'er ,jn 't Latyn , ook den naam

van Clajlum aan gegeven.

Het

(i) I/.ih Fol. Radicaübus crcnatis &c. Govkh flhmp.

335. SufO. nïl 6I+. TOU1.NF. P'ir. 34'. KRAM- yit^l^.
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• Het heeft ecnopltaande Takkige Steng, van IV«

drie of vier Voeten hoogte, met Zeegroene Bla- ^^^^^^
den als gezegd is, die byna driehoekig zyn,aan floora.

de Steng geoord ; komende de Bloemen Kroont-

jeswyze voort. De flaauwtjes, naar Vogelton- '^'^'"^A.

getjes gelykende, haogen als aan Draadjes zeer

lus en worden door den Wind Jigt afgerukt , die

dezelven- dan, door de ligtheid, her- en der-

waards voert.

In de Zuidelyke deelen van Vraokryk werdt

de Weede van ouds in menigte gezaaid en van

daar, tot groot voordeel der ingezetenen , in

dc Noordclykc cn middcldeclen van Europa ter

A-erwery vertierd. Het groeoe iiwïuid, WQid^ by

Thoulouze Gusde geheten , zegt Lo b el, doch

gedroogd gerot , gemalen en in zeer groote

hoopen vergaardzynde, tot verzending , Pajlel

genoemd, om dat men het tot Koekjes maakt. Ia

Duitfchland en in de Nederlanden, inzonderheid

by Rysfd in Vlaanderen , heeft men het ook

overvloedig geteeld. Het lange koeken en de

ongemeene bereiding die 'er noodig is , om de

blaauv^e Kleur uit dit Kruid te krygen, heeft

Leczelve , na de ontdekking der Indigo, in on-

bruik gebrngt. Egter is het nog de belle gtond-

flag vnn zwart , blaauw en andere Kleuren op

het Laken, dat men dan dubbeld Staal geblaauwd

noemt. Het Kruid bevat zeer veel vlug Zout

,

volgens Wed EL lus , die de manier van be-

reiding tot Vervvlloffe omllandig bcfchr\ft. By

kooken geeft het eerst veel Stank j vervolgens

II. Dekl. IX, Stuk,
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IV. een aangenaamen Roozen - Reuk. Zekere Cro-
LACH heeft *er een geheel Werkje over opge-

HooFD- fteld. In de Geneeskunde wordt het van fora-

STUK. migen tegen de Geelzugt en Verftoppingen aan-

gepreezen. Geprepareerd is het uitwendig Sa-

mentrekkende , zuiverende en Wondheelcnde,

II. (2) V^'cede met de Wortelbladen gekarteld,

jvtïci"" de Stengbladen Pylvormig y de Bloemjleel-

fche'*"^^'"
^^^^ eenigermaate IFollig,

In Spanje en de Levant groeit deeze , die

van de voorgaande naauwlyks vericbilt, maar

een Jaarlykfch Gewas is en kleiner, zegt L i n-

WJF,Ds. Volgens BuxiiAUM, die ze aan de

Oevers van de Zwarte Zee , niet ver van den

Bosphorus, hadt gevonden , was het een groo-

te Plant, geheel grys , met Zaadhuisjes als de

gewoon e.

iiT. (3) Weedc met effenrandige Hartvormige aan

Armént 4?» ^ö^t jlmpe BLoden ; de Haauwtjes
fche. Hartvormig.

Een geheel ander Kruid is dceze , dcor den

gezegden Autheur op drooge Velden van Ar-

anica. Hfbm. Lugdh. 6i%. ifatis Orientalis maj

«BS. Tof RNï. Cer. 14. BdXB. Cent, 1, p. 4. T. £

(3; Ifati, Fol. inrcgcmmis Cüjditis &c. if.t.
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inenie , aan de kanten van Beekjes , gevonden. IV.

Zy groeit maar een Voet hoog. Afdeel

(4) Weede met alk de Bladen getand.
sxSïI'''^

Niets anders wordt van dcezc gemeld, dan i/I'is

dat zy in Egypte groeit, alwaar de Heer ^oRS-^^^g;,'
KAOHL, onder dien naam, een Kruid bcfchieef,

dac Vleezige , langwerpige, gefceelde, Tands-

wys* uitgehoekte Bladen hadt , en leggende Sten-

gen. De Bloemen waren bleek Violet , de Haauw-

tjes platachtig Elsvormig. Het groeide by Ale-

xandrie in 't Voorjaar. Een andere Soort van

Wccde, die dc Bladen Vleczi-, gevind en

ecnigermaate getand hadt, icw«m4iem ¥.001*001-
Itrecks Alcxandrie en in Natolie (t>

C R A M B E. 2^e-KooI.

De vier langfie Meeldraadjes hebben in dit

Gtfla^^c aan den top twee punten , waar van de

eeiie ccn Meelknopje draagt , en de Vrugt is

een drooge , ronde , afvallende Bezie. Het be-

vat de drie volgende Soorten.

(O Zee -Kool met de Bladen en Steng glad. r.

Dee-i:-:t.
Nooidfcha

f4) ipu, T h omnibus denfatls 1

(t) Flor, .Sgypt, Arah. p. r-i.

(O Crar.^ FoUU Caulcqac glatrls.^ Spu Nau XV.

Crambe Fül. Co;d. cüspis CarnuÜs. fi. Cy.,HO. R. Lugdi.

II. DeIL. IX. STUt>
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IV. Deeze, die gewoonlyk Zee -Kool of Strand-

xv^*"* Kool genoemd wordt, groeit aan de Kusten vaa

3ooFD- Swceden en Pommeren op eenige plaacfen.Zy

^"^^^ is zeer gemeen op de Zandige Zee -Oevers der

fratJS.' ^oordelyke deelen van Vrankryk en Vlaande-

ren ; als ook op die van Groot Brittannic , in-

zonderheid by 't Eiland Thanet en Colchefter

,

alwaar men ze in 't Voorjaar als Moes eet

,

verkiezende die zelfs boven de gezaaide Kool.

Zy verfchilr grootelyks van de Sou tenelle ofZee-

Winde , die men Chou de Mer in Vrankryk

• ziex'ii. noemt*; als mede van de Boomachtige Koolf,
Stuk ,bi. Qok op die plaatfen groeijende.

t Biadz, »t Is een Kruid, düt naar Krul -Kool gelykt,

vTOï. hebbende groote dikke groene Bladen , hier ea

daar als Vinswyze uitgehoekt en geplooid , on-

gevaar een Elle hoog. Uit het midden komen
twee of drie Stcngetjes, getopt met yle Bloem-

tuil tjes , waar op korte dikke ronde Haauwtjes

volgen, die ieder maar één Zaad bevatten. -

n. (2) Zee - Kool met ruuwe Bladen en eeneglad-

OrÜZa'.u. de Steng*

Dit Kruid , in de Levant gevonden , hadc

T o u R N E F oRï tot het Geflagt van Rapiftrum ,

(a; Crümbe Foüis fcabris Cau

Oriëntale Acanthi folio. TOUBN?.
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dat een dergelyk Zaadhuisje heeft, t'huis ge- iv;

bragt. De Bladen zyn als die van Acanthus en ^^deel;

zeer groot , de Bloemen , gelyk in dc voor- Hoofd*
gaande, v^it. «tuk.

Cs) Zee -Kool met de Bladen en Steng ^ bei- ut.

den^ruuw^ in'^lt'*.

Volgens Mor ISO N verheft zig de Steng van

dit Kruid tot twee Ellen en hooger; volgens

GouAN naauwlyks een Voet hoog* Het heeft

doorgaans Bladen als deRadys^doch verandert

met Licrachtige Biaden , het end Hartvormig

en grooter hebbende \ dc Bhdfccelen zo Inng als

de Bladen en hoekig. De bovcnfte Bladen zya

zeer kort gefteeld, dc Bloemen geel.

C L E O M E. Hederik.

Deeze Griekfche benaaming is weleer ge-

bruikt om dat Onkruid, \ welk ik Steen-Raket

genoemd heb , te betekenen. De Duitfchers

hebben aan die Geflagt den naam gegeven van

Pillenhloem; om dat 'er drie Honigkliertjes, in

ieder hoek van den Kelk , op één naa , één , in

plaats hebben ; doch dit zeer oneigen zynde

,

dewyl men dergelyke Kliertjes ook in de Bloe-

men

(3) Cramh Foliïj Caulequc fcabiis. H. Ups. 193. Cram-

TOOBNF. In/i. ïli. CoEN. Canad. 1^7- T. I48. MoKU.//i/7,
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IV. men van de Kool , Raapen , Radyzen en Mos-

xvi^^'
^^^^

» ^^^^^ *

Hoofd, zeker Onkruid, thans onder de Mofterd betrok-

STUK, ]^en , is gegeven geweest, op toegepast. Het

d/eege^de^^^^^ alle de Bloemblaadjcs opftygcnde, zegt

de Ridder, en het Zaadhuisje is eene eeohokkige

tweekleppige Haauw, anders veel naar die van

de Mosterd gelykende : weshalve ïoürne-
FORT het Sinapijlrum getyteld hadt. 't Getal

der Meeldraadjes is wel meest zes, zoals toe

deeze Klasfe behoort , doch ook meer of min-

der, gelyk wy zien zullen.

Hier in komen voor agtden , meefcendeeb
*

fuitheemfchc Soorten , als volgt.

T. (ij Ptederik met Manwjvige viermannige Bloe-

Trïi?cofa. > ^« Heejterige

Van deeze Oostindifche Plant geeft de Heer

N. L. BüRMANNUs de Afbeelding , fcroo-

iende met de befchryving van den Ridder, die

zegt , dat zy een Heelterige Takkige Steng

heeft, met langwerpig ovaale gladde Bladen, en

Trosfen aan *t end , van vierbladige Kelken en

Bloemen , zynde het Vrugtbeginzel met een zeer

lang Voetje voorzien , op welks midden zig

vier Meeldraadjes geplaatst bevinden. Het draagt

langwerpige Haauwen.

(i) Cleeme ïlotibri gj-naJldris tetraniliis &c. BuBM.
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(2) Hederik met Mcimvyvige Bloemen, zeven
,

Blaadjes of minder by één- , en een ge- ^xv^^'
doomde Steng, Hooro-

C3) Hederik met Manwyvige Bloemen, vyf-

voudige Bladen en een ongedoornde Steng.

't Getal der Bladen op een Steel onderfchci Jt digl!"^^^

deeze niet alleen, maar ook de Doornen , wel-p^^JJ^'-^^^^

ken de laatfte niet heeft. Beiden komen zy zoia"
" ^

'

wel in Oost- als in VVestindie voor, en zyn,^lf^^'^'

gelyk de volgende
, Jaarlykre Planten. In E-

gypte hadc ook Vesli ng lus de Vyfbladige

waargenomen , die liT'W^^gyi^iJ^hsiMj^
nen tytelt. Alpinus hadtze, beter, Haauw-

draagend Vyfblad geheten. Het fchynt die te

zyn , welke Forskaohl Gevingerde Cleame

noemt, met de onderfle Bladen vyf-, de boven-

Iten drievoudig; dat weezentlyk plaats heeft in

dit Kruid. Voorts is hetzelve zonderling, wegens

de Bloemen, wier Rolrondachtig Vrugtbegin-

jACq; Hflrr. T. 2». BURM. Fl. Ind. p. 141. Clcomi

c/u. Pm. 3 2« Lupinus iEgyptius fylvcftris. Vlsui

ALPiN. p. 209- Caara-Vcla. Hert, Mal. 'X. p, ^j.

11. DKEI. IX. STUK,
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IV. zei, met zes Meeldraadjes, vier langer, twee

^xvf!^' korter, omringd, ver boven de Bloemblaadjes ,

Hoofd- die uit de bovenzyde van het Steeltje voortko-

men , verheven is. Dat Vrugtbcginzel , allengs

aangroeijende, wordt een rond dun Haauwtje,

aan beide enden fpits , 'c welk kleine ronde

Zaadjes inhoudt.

IV. (4) Hederik met Man-ivyvige Bloemen, drie-

tSplTiU voudige Bladen en ongedoornde Stengen.

Driebladi-

s«* De driebladigheid onderfcheidt deeze , die

ook in de Indien valt en met dc twee voorgaar-

den zeer naby vermaagfchapt is , inzondêrheid

wat de Vrügtmaaking betreft. Voorts komen

deeze drie Soorten daar in overeen, dat haar

Zaad , in fcherpheid van Smaak , Reuk en Kragt

,

weinig van 't Mofterd-Zaad verfchille.

V, (j) Hederik viet de bovenjle Bloemen vierman»

^Meerw'-
onvTUgtbaar en drie ongefieelde Blaad-

vige. jes , die aan den rand eenigermaate gedoomd

Deeze Westindifche verfchilt wederom wei-

nig , dan doordien de onderfte Bloemen alleen-

lyk

. Fl. Ind. p.
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lyk vrugtbaar zyn , de overigen veel kleiner, IV.

zonder Styl of Stempel.
'^''xvi!**!

(6) Hederik met twintig- en viermannige^^JJ^'*
•

Bloemen en vyfvoudige Bladen. vi.

(7) Hederik met twaalfmannige Bloemen
«»xw{«!t**

vyf- of drievoudige Bladen,- mannise.

vir.

(8) Hederik met twaalfmannige Bloemen
-^^^tü^'

drievoudige Bladen, vuu
Dodecan-

Deeze drie, ook allen Oostindifche, komen «''^•^^^j^^

wederom meer of minder overeen. De laatfte maanige.*

heeft de Steeg, zo wfil als dc Haauv/on , lyme-

rig luigj de Bladen altemaal drievoudig, ovaal-

achtig, effen, het middelde grootst; de boven-

fte Bloemen byna Mannelyk; den Kelk paarfch.

tig ; de Bloemblaadjes -wit , uitgerand : van tiea

tot veertien Meeldraadjes : de Haauwen onge-

Iteeld , opftaande , Spoelvormig ,
eenigermaate

Vol-

Flor. icofi - Ktrandrlf , Fol. quinatis. Fl. Zeyl.

:um Zeylan. pentaph. viscofum , riore fljvo.

iiy.T.sP. Ind. p. i+i. uietiam fe-

lE. Dl«L. IX. STCK,
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Afdeel
Volgens deezc befchryving kan hier het drie-

XVI. bladige kleine gladde Sinapistrum , met eenpaarfch
Hoofd- Blommetje en eene Vliezige Haauw, dat de Hoog-

leeraar J. Bürmannus, onder de Ceylonfche

drJagen- Planten , afgebeeld heeft en befchreevcn , gcens-

'^yr. LX
^^"^ behooren. Het gene door den Riddeir uic

Fi£. i,' Sloane hier betrokken wordt, is even -tzelf-

de als het aangehaalde op de Vyfde Soort, 't Ge-

tal der Meeldraadjes maakt het myne , van Java

onder den naam van Mamam ontvangen, dat in

Fig. 35 op Plaat LX. is afgebeeld, naderover-

cenkomüig. Hetzelve is over 't geheel Lymerig

ruig. De Blaadjes en Haaiitrcn 7yn , gelykmen

in de Afbeelding ziet en de laatftcn wddcgelyk
geftceld. De Bloemen beftaan uit vier Blaadjes,

aan 't end ftomp, in een Kelk van vier fpitfe

Blaadjes vervat. De Styl isSpilrond en geknopt,

omringd van de gezegde Meeldraadjes, gelyk

dit alles in de vergroote Blgeni, by B, zigdui-

delyk openbaart»

IX. C9; Hedcrik me: zesmannige Bloemen, zeven-

G^aZa
'^oudige Bladen en ongedoornde Stengen*

^_^eusac •
Caijenne in Zuid- Amerika groeit deeze,

die een Reus is in dit Gcflagt. Zy wordt door

den Heer J a c q u i n , van wien zy alleen is

afgebeeld, dus befchreeven. „ De regte, Hce-

fterige , overblyvende Steng , gaat binnen

(9) Ckome Flor. hexmdris , Fol, feptenatis &c. Mant.

410. li,C\ Obi. IV. p, I. T. 74.
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,
twee of drie Jaaren, in ODze Winterhuizen, IV.

,
eens Mans langte te boven , en ik hebze,

^^n!'''^
in 't vierde of vyfde Jaar , twaalf Voeten HooFOr

hoogte zien bereiken. In weinige, door Lid-^^"^»

,
tekens der afgevallene Bladen onefFcnc Tak-*'^'^""'^'**

,
ken , breidt zy zig uit en is geheel Lymerig

ruig, ftinkende zeer. De gevingerde Bladen,

, aan de jonge Takken , hebben altoos zeven,

,
inwaards Lancetvormige , gelpitfte Blaadjes,

,
Aan 'c end der Takken komen zeer yleTros-

,
fcn

,
fomtyds een Voet en ook wel eens zo

lang. De Bloemen zyn lang geftceld en van

, de mede - poorten
,
my bekend, vcrfchillen-

, de. Zy hebben groené7rinïpe«gerkDgwerpi-

,
ge ftompe Blaadjes , die van boven hol zyn

, en regtopfcaan , vormende als een eenbladige

, Bloem , door hunne naauwe famenluiking , en

, zes Meeldraadjes , vnn gelyke langte. De
^ Haauwen zyn rond en dik , bevattende zwart-

,
achtig Zaad."

De Vrugtmaakende deelen zyn door Lin-
iJEVs dus voorgefceld. „ De Kelk uitgebreid

, mee Liniaale Slippen , Lymerig ruig ; vier

,
langwerpige , cpfcygende , famenluikende

,
Bloemblaadjes : de Meeldraadjes langer , neer-

,
geboogen , gelyk , in den Stoel ingeplant: de

, Meelknopjes Elsvormig : het Vrugtbeginzel

» langwerpig , op een Voetje zo lang als de

,
Meeldraadjes : de Stempel niet blykbaar. 't

, Gewas is brandend heec van Smaak en heeft

, een vergiftigen Reuk."

Bbba
. (10)
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IV. (10) Hederik met zesmann* Bloemen , driev,

^
xv^i!*"

efenrandige Bladen en Doornachtige Stop^

Hoofd» peltjes,

X. In Amerika is de Groeiplaats van deeze,die

aSeTtl, Bladen drievoudig, lang gefteeld, maar by
Stekelige Bloemen enkeld heeft, welke eenzaam zyn,

gefteeld en klein.

XT. (li) Hederik met zesmann* Bloemen; zeven'

GéZim- vyfvoudige Bladen; de Steng gedoomd.

XII. C la) Hederik met zesmann. Bloemen en drie'

^=.agi.«- " ' ^ Liniaal'

dige. Lancetvonnig

.

Deeze beiden nam de Heer J a c q u i n in

de Westindiën waar : de eerfte , die een Hees-

ter was van vier of vyf Voeten hoog , geheel

Lymerigen ftinkende, op Jimaika; de andere,

een Jaarlyks Kruid van twee Voeten ,
by Car-

XTIT. (13) Hederik met zesmann. Bloemen en driev.

^rides!^"' Bladen ; de Blaadjes Ovaal . Lancetvormig,

Vogel- Om-

jjescentihus. Sy/I. Nat. 211. Apjj. Tom. 3- p. U^-

Oi; Flor. hcxaadr, Fol. feptenatis ,
ijuinaits^e

,

Caule fpinofo. Mill. Dia. N. 7. JACQ: Amtr. Hijl. 190.

Tarenaya. MABCGR. Bros. 33- T. 34.

_ (12) CW^ Flor. he-xandris , Fol. » I'®'' ï'»'»*"'"

ïanceolati». GauAN Mgmp, jji. lU CViff. J4^ ^
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Omftreeks Pera , by Konftantinopolen , kwam

B ü X B A ü M deeze voor , een zeer Takkig Plant-
^

je, dat in de Herfst uit den Grond gerukt door Hol

den Wind langs de Velden voortgedreeven wordt. ''Tuk.

IJet heeft een Bokkigen Reuk. De Bloemen

zyn geel , de Bloem fteeltjes van langte als de

Bladfteelen ; de bovenfte Bladen ongedeeld.

(14) Hederik met zesmann. Bloemen, driey, xw.
en enkelde Bladen; de Blaadjes Lancetvor- fr^j^^'^l

mig Li7iiaal efenrandig, . violette.

Dccze Soort , wegens de Kleur der Bloemen

gebynaamd , is uit Portugal afkomflig. De ge-

ftake wordt zeer wel uitgedrukt in de aange-

haalde Afbeelding van Barrelier, naar 't

gene uit vergelyking met de Takjes, die ik daar

van heb, blykt: des ik niet begryp, waarom

die van de Haauwdraagende Klaver met geele

Bloemen , by hem , beter zou zyn. Dezelve

drukt zekerlyk de figuur der Blaadjes zo wel

(15) Hederik met zesmann. Bloemen , drie-

(is) CItme flor. hexandr. Fol. tcrnaiis L-.nceolatls &c.

Bbb 3 IWi»'

U, DXIL. IX. STVXt
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IV. yoiidige Jiomp - Lancetvormige Bladen;

xvif
* Haauwm Spoelvormig Lymerig ruuw.

Hoofd-
stuk. Dat Kruidje , welkH A s s e l q_t7 i s x in Ara-

dl^erM^^^ vondt, met Zabelachtige Haauwen enrond-

'achtig Eyronde Bladen , fchynt aanmerkelyk te

verfchiilen van dat van S haw, in Afrika waar-

genomen , het welke fmalie Blaadjes hadt cn

ruuw was op 't aantaften ; het andere Lymerig

ruig, twee Voeten hoog, met ongefteelde Bla-

den , die by de Bloemen eokeld^ de Bloem-

blaadjes geel , paarfchachtig getipt : de Haau-

wen knikkende , eenigermaate doorrchyncnde

:

de Zanden ruig, volgens de Waarneeming van

den Ridder.

cuom! Id Arabie vondt Forskaohl een Soort

foliaf^''
Geflagt , die hy Smalbladig noemt , als

smaibia- hebbende de Blaadjes , der gevingerde Bladen

,

naauwlyks breeder dan de Blad[leelen , gbd cn

dikachtig, een Duim lang: de Bloemblaadjes

geel en om laag Violet : de Mceldrnadjcs zes

in getal , allengs verkortende cn overend ftaan-

de: de Haauwen twee Duim langen Elsvormig*

Zodanig is de figuur der Haauwen van de Vio-

lette Hederik : des het blykt , dat *er rog meer

veranderingen plaats hebben in dit Geflagt.

(i6)

LlNN.^ Dec. III. T. «. Fol. firapl. fii'uütundo - ovat's, Sili-

•nguflUoI.mn aspcm:n Siliqui latioie. Shaw- 4/V. fS7<
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Ci6J Hedcrik met zesmann. Bloemenen en- IV,

kelde ongejleelde Liniaal - Lancetvormige ^^^^^^^

Bladen ; de Steng gehoekt* Hoofd<-

Deeze Kaapfe , die ook in Indie groeit , vol- xvr.

gens L I N N ^ u s , heefc een enkelde geftrekte CapenZ'-

Steng ; Bladen als van Brem , die glad zyn , en '^"P^*-

eene Tuil van Bloemen, byna als in hec We-
derik.

C17) Hederik met zesmann. Bloemen en en- xvn.

kelde gejleelde Eyrond Lancetvormige Bla- ^<^ophi'

den. Ecnbladi-

Deeze Oostindifche , waar van de TTéèr J.

BüRMANNUs de Afbeelding gegeven heeft

,

is aanmerkelyk wegens de Goudgeele kleur der

Bloemen en fcherpheid van het Zaad , byna

als Moftcrd. Hier zoude het Indifche vierbla-

d!;',e Haauvvkruid van Ray, met lange fmallé

Haauwen ; als ook het Indifche Sinapiftrum van

Hermannus, met Zuuringbladen , te be-

trekken zyn.

(18)

(iSyCUorKB Flor. hexindrls, Fol. fimpl. fesfilibm, Lin.

(17) Cleome Flor. hexandf. Fol. firapl. 01

eriolatis. F/. Zeyl. 243. Sinapittr. Zcyl.
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IV. (i8J Hederik met zesmann. Bloemen , enkelde

^^xvi^^' ^^^^^^"^("^^^K^ gffiselde Bladen en leggende

Hoofd- Stengen.

iTÜK.

xviir. Op de Velden van 't Eiland St. Domingokwam

pncuL ^^^^ J A c Q u I N deeze voor , een Plant

,

hens. die uit een Spoelvormigen Wortel vecle Krui-
Lcggende.

^.^^ ^ Takkige gladde Stengen , geheel in 't

ronde op den Grond leggende , voortbragt

,

met Lancecvormige fpitfe gladde Blaadjes ,

ruim een half Duim lang. Uit de Oxelen kwa-

men eenbloemige Steeltjes , met kleine geele

Bloempjes , verfchillende van die der andere

Soorten.

(ig) CUome Flor. hexandr. Fol. fimpl. Lanceol. petiolatis,

De Plaaten zyn dus ingevoegd.

'laat lui. tegenover Eiadz. 33
LIV. 139

LV. 191

LVIL 365

LVI J. 539

LIX. 575


