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'Jt^iNHOUD    VAN    DiT   STUK, 
VIERDE    AFDEELING. 

De     kruide  N^ 

Vt  HooFDST.  Befchryving  der  Kroontjes- 
Kruiden  5  en  der  overigen ,  nog  tot  de 
Vyfmanisigen  behoor ende.  Bladz*      % 

VIi#  HoofJdst,  Èefchryvmg  der ZEsUA^mck 
Kruiden  (Hexandria) ,  dat  is ,  die  zes 
Meé[dïasid]es  hebben  y  tot  welkende  Ana- 
nasfen,  Aspergies  ,  Aloë -Planten,  Pa- 
tich  of  Zuuriög  en  anderen  behooren.    —  — ^  ̂ i^ 

* 

Vlli.  HooFDST.  Be fchry ving  der  ZKVENMAfi* 
NiGE  Kruiden iHeptandria^;  waarvan 

maar  weinige  Cejlagten  voorkomen.         -.—-.  ^^j 

lx.  HooFösT.  Befchryvlng  van  de  AgtMan- 
MGE  KauiDïiN  (Odandria),  tot  welken 
de  Spaanfche  Kers  en  veelerley  Poorten 

van  Varkens  -  Gras  of  Duizendksi'iop, 
waar  ondsr  ds  Boekweit  ̂   enz. ,  betrok- 

.    km  %yn.  »»««^  ^^^ 

^»  HOOFI}" 



X»  HooFDST*  Befchryving  der  Negenman- 
NiGE  Kruiden  (Enneandria,)  dat  is, 

die  negen  Meeldraadjes  hehhen,^  van  wel- 

ken maar  weinige  Gejlagten ,  en  daar  on- 
der de  Rhabarber,  voorkomen.  EIadz.49J 

XI.  HooFDST.  Befchryving  der  Tienman- 
NiGE  Kruiden  ,  dat  is  die  tien  Meel- 

draadjes hebben  ,  tot  welken ,  behalve  het 
van  ouds  bekende  Esfchenkruid ,  Voetan- 

gel, Wintergroen,  Steenbreek,  Zeep- 
kruid  5  de  Anjelieren  5  Duizendfchoo- 
nen  ;  verfcheide  Soorten  van  Lychnis^ 

Klaver -Zuuring,  Huislook,  het  Scern- 
•muur  ,  Zandmuur ,  Spurrie  ,  ook  hep 

nieuwlings  ontdekte  Kruid ^  dat  menVlïe* 

genkoip  noemt  ̂   en  v^ele  anderen y  betrok' 
.    ken  zyn.  — — .  ̂ 1% 
« 

XÏI.  HooFDST.  Befchryving  der  Twaalfman- 
NIGE  Kruiden  ,  dat  is  wier  Bloemen 

twaalf  of  meer ,  doch  minder  dan  twin- 

tig Meeldraadjes  hebben  ;gelyk  hetM^ns- 
Oor ,  de  Porfelein ,  Agnmonie ,  de  nw- 

nigvuldige  Soorten  van  Euphorbia  of 

Wolfsmelka  enz*  ■-  6^ 

AAisr. 



AANWYZING  der  PLA ATEN, 
en  der  Bladzyden, 

alwaar  de  Figuiéren  aangehaald  of  befchreevm  wcn'den» 

Plaat  XLV,  Afbeelding  van  Kroontjes- 
KrüideNo  tegenover  Bladz,    4X 

Fig,  I.  Het  japanfche  Doorn  zaad  (C^z/ca- 
lis  jfaponica)    en    daar  van  een 
Zaadje ,  by  Letter  A ,  vergroot     bl,    42. 

—  2.  Het  Kaapfche  Drui^rebloem ,  (Oe- 
nantheCapenJis)  en  deszQÏfs  Vrugt- 
beginzel  of  Vrugtje  vergroot ,  by 
Letter  B.  .  ♦  H.  14a. 

Pjlaat  XLVI.  Afbeelding  van  Vyfman- 

NiGE  Krik  DEN.  ■  Bladz*  285 

^ig.  I.  Een  Plantje  dat  ik ,  wegens  de 

Vrugtmaakende  deelen  ,  Liniim 

Capenfe  noem.  hl,  2S5. 

—  2,  Het  GroDtbloemige  Zonnedaauw 

{Drofera  Ciftiflord)  in  getal  dex 

Stylen  verfchillende  ^  gelyk  blykc 
uit  de  vergroote  Bloem  by  A, 

zynde  een  der  aartige  MeeldraaJ- 
Jes  ,  zeer  llerk  vergroot,  by  a 
voorgedcid.  .  .  bh  292. 

—.3.  Fif enïa  imibellata^  QGnOosiindikh 
Gewas,  waar  van  de Blosmkelk, 
met  de  Vrugtmaakende  deelen  , 
vergroot  is  vootgeileld  by  B  en 
4g  Vrugt  by  C.  R  30^, 

*. 

S 



Plaat  XLVIï.  AfbeeldiDg  /van  Zesman* 
NieE  KiiüiDEN*  tegenover  Bladz.  33^ 

j^ig,  it  Renealmia   Capenfis  en  de  Vrugt- 
maakende  deelen  in  de  Kelk  ver 

groot,  by  a  voorkomende.  hl,  33Ö> 
——  2  Hec  Zaadhuisje  van  een  Riimex 

Japonkus,  of  Japanfche  Patich  , 
by  de  Letters  b,  Cy  d,  befchree- 
ven  .  i  ^^.394* 

*—  3.  Een  ander  Japanfch  Kruid  ,  dat 
ik  Kroontjes  -  Zuur  ing  genoemd 
heb,  zie  •  .  hl»  4ï4» 

Plaat  XLVIII.  Afbeelding  van  Zeven- 
en AcTMAKNigE  Kruiden»  Bladz.  41^ 

Pig*  I.  Een  Takje  van    liet   Truëllum 

Japonicum  of  Japanfche  Troffel-  * 
kruid.  ,  .  U»  427* 

*—  2.  De   Oenothera  o&ovalvis  of  Agt- 

'  kleppige    Onagra  ,    uit    Oostin- 

die.  *  ,  M,  440^' 

Plaat  XLIX.  Afbeelding  van  Agtman- 
NiGE  Kruiden.  •   —  Bladz.  467 

Flg^  I.  Het  Gelaarsde   Duizendknoop, 

(Polygonum  Ocreatum)  uit  Oos tin- 
die, en  een  Schubbetje  der  Bloe* 

men  vergroot  by  Letter  A,  hl,  4(^7* 

-— *  2.  Het  Gebaarde  (Polygonum  haïha' 
tuin)  ook  tot  het  Perleakruid  be- 
hoorendc,  uit  Japan.  il.  472. 



Wig,  3.  Een  Soort  van  Duizendknoop, 
die  nader  aan  de  Boekweit  komt, 

insgelyks  in  Japan  groeijende.     hU  479, 

Plaat.  L»  Afbeelding  van  Nëgenman- 
NiGE  Kruiden,  tegenover  Bladz.  5©! 

Fig*  !•  De  Rhabarber  met  gegolfde  Bla- 
den {Rheum  undtdatum)  ̂   welke 

Natuurlyk  gezegd  wordt  te  groei- 
j«n  in  Moskovie,  zynde  voor  de 
Echte  gehouden  geweest,  bl.  500* 

f^  2,  De  Rhabarber  met  gepahnde ,  diep 

ingefneeden  Bladen  (Rheum  pal- 
matum)^  in  Tartarie  groeijende, 
naderhand  voor  de  Echte  ver* 

klaard.  hl,  503. 

NB.  Deeze  belde  Planten  hebben 
zeer  verkleind  moeten  v/orden, 

om  ze  in  dit  bellek  af  te  beel- 
den :  zo  ook  het  Blad  A ,  dat 

twaalfmaal  zo  lang  is  ,  als  het 

hier  voorkomt  j  maar  het  Bloem- 
takje  B  heeft  de  Natuurlyke 

grootte. 

Plaat  LI.  Afbeelding   van    Tienman-. 
NIGE  K;^UIDEN*  •«-».   BMz,  (^39 

Fig.  I*  Reynoiitria  Japmïca ,  een  Ja. 

panfch  Kruid  met  Piekswys'  Hart- 
vormige Bladen  en  zonderlinge 

Bloemtrosjes.     ̂   hl  ̂ 40. 



i|f^.  2-De  Gehoornde  Klaver- Zuuring 
{pxalis  Corniculata)  f  uit  Oostin- 
die,  u,  666. 

Plaat  LIL    Afbeelding  van   Twaalf- 
MAwwiGE  Kruiden.  tegenover  Bladz.  747 

Fig,  I.   Een    Soort    van    Wolfsmelk, 

Euphorhia   Thymifolia  genaamd»    hh  743. 
•"«^  2.  Eoi  andere  ,   welke    ik    Nodofa 

getyteld  heb.  ••    >   ̂  
•p—  3,  De  Glinus  Lotoides  eff 

*—  4*  De  Glinus  DiSlamnoides,  om dsr^ 
zeïver  verfchil   en  waare  geftai- 
te  aan  te  toonen»  hh  775. 

Het  Zaadhufsje,  vergroot  zyn- 
de,  is  by  a,   het  Vrugtbeginzel 
met   zyne    Stempels    en    Meel- 
draadjes  by  b  vertoond  ,  en  een 

Zaadje,  ongemeen  fterk  vergroot, 

by  c. 
Alle  deeze  vier  Planten  zyn 

uit  Oostindie. 

NB.  Zo  iemand  de  Japanfche  Planten,  van  Fig.  3,  PI. 
XLVIL  en  Fig.i,  PI.XLVlïl,  beiden  tot  het  Duizend- 
knoop  betrekken  wil ;  gelyk .  volgens  den  Heer  Thunberg  , 
de  eerfte  het  Polygonum  CImenfe  van  bladz.  479  ,  zou 
zyn ,  lerwyl  de  andere  naar  het  perfoliatum  van  bladz. 

481  zweemt,  Ik  heb  'er  niets  tegen  ,  dan  alleen  het  ver- 
fchil van  de  aangehaalde  Figuuren  en  't  geen  bladz.  4S2 

en  415,  gemeld  is.  Hier  vindt  men,  ondertnsfchen,  de 

echte  Afbeeldingen  van  die  Planden, 

B  E- 



BESCHRYVING 
DER 

P  L  A  N  T  E  N. 

VIERDE    AF  DEELING, 

De     K  R  U  I  D  e  No 

VL    HOOFDSTUK. 

Bifchryving  der   K Roo n t j k s -K r ui d E n^ 
en  der  overigen ,  nog  tot  de  V  y  f  M  a  n  N  i  g  e  N 
hehöorende. 

^ A A^e  Kroontjes- Kruiden,  in 
4^  T-x  5*  't  Latyn  ÜmbellifercB  genaamd ,  vet- 
4^  5*  Schillen  in  geflalte  van  alle  anderen 

^^"^^  eü  hebbéDain  die  geflalte  5  allen  eene 
zelfde  Soort  van  Bloemen  ;  weshalve  ook  de 

beroemde  Toürnefort  daar  van  een  by- 
zondere  Klasfe ,  onder  den  naam  van  Kruiden 

en  Heejkrtjes  met  eene  veelbladige  Roosachtige 

Kroontjes  -  Bloem  ,  gemaakt  heeft.  Een  Roos- 

achtige Bloem  5  die  uit  veele  Blaadjes  ,  in  *t 
ronde  geplaatst ,  beflaat ,  wordt  Czegt  die  Kruid- 
kenner)  Umhellatus  genoemd,  indien  haar  Kelk 
verandert  in  een  Vrugt  ,  welke  uit  twee  Zaa- 

A  den 
n.  Deel.  VIII»  Stük. 



a  Beschryving    der 

AfdeÊl  ̂ ^°  famengefleld  is,  die  aan  elkander  kleeven 
VI.      ds  zy  groen  zyn ,  maar  ryp  wordende  van  één 

Hoofd-  fcheiden.  Deeze  Bloemen  is  bet  eigen,  datzy 
ieder  op  een  Steekje  zitten  ,  en  in  zekere 
Hoofdjes  verzameld  worden  ,  die  op  langer 
Steekjes  ftaan,  welke,  uit  den  zelfden  top  ge- 
fprootcn ,  de  gedaante  van  een  Zonnescherm  of 
Kroontje  verbeelden.  Dit ,  hoe  algemeen  ook^ 

wordt,  gelyk  hy  met  Ray  erkent,  niet  vol- 
ftrekt  daar  toe  vereifcht.  Een  Roosachtige 

Bloem,  metvyf  Meeldraadjes  en  dubbelde  Zaa- 
den ,  is  het  Kenmerk  der  Kroontjes-Kruiden.  On- 

ze Ridder ,  evenwel ,  heeft  'er  ook  met  enkclde 
Zaaden ,  mids  twee  Stylcn  hebbende ,  bygevoegd. 
Hier  maak  ik  deeze  algemeene  aanmerking ,  dat  zy 
meestal  famengeftelde  of  gevinde  Bladen  hebben, 

en  dat  men  'er,  hoe  menigvuldig  zy  ook  in  Euro- 
pa zyn  ,  maar  zeer  weinigen  in  de  Indien ,  ea 

zelfs  in  Afrika  niet  veelen  aantreft. 

Zeer  blykbaar  maaken  deeze  Kruiden  ̂   die 
men  ook  Zonnefchermbloemige  zou  kunnen  noe» 
men  ,  een  eigen  Rang  in  de  Natuurlyke  Ordq 

♦  zie Tin. der  Planten  uit  *.  De  meefte  Kruidkundigen 

tiadlTsa. erkennen  zulks.  De  Heer  Linn^us  onder- 
fcheidize  naar  het  Omwindzel  of  Befchutzel  van 

de  Kroontjes  ,  Bladerachtig  van  onderen  zitten- 
de, en  wel  i.  zo  wel  aan  het  algemeene  ais  de 

by zondere  Steekjes  ,  hoedanig  wel  dertig  Ge- 
Aagten  zyn  :  2.  aan  de  byzondere  alleen  en  daar 

van  komen  agt  Gellagten  voor ;  dan  zyn  'er  3. 
nog  agt ,  die  ia  't  geheel  zulk  een  Omwindzel 

nieÊ i    . 



KaOONTJES-KRUIDEN.  3 

oiet  hebben,  't  Getal  der  Geflagten  van  deezen      I^« 

aart  is  derhalve  met  de  Phyllis  y  een  Kroontjes- ^^^^J^^* 
draagende  Heefier,  welke  ik  reeds  hefchreeven Hoofd- 

heb  *  ,  zesenveertig.    De  drie  eerften  zyn  de  ̂"^"^^ 

genen ,  welke  eigentlyk  geen  Kroontje ,  maar  een  stj/i^ ,'bi.' 
Blocmhoofdje  hebben  ;   hoewel   zy  anders  tot4®»- 
deezen   Eang  behooren  ;  weshalve  T  o  u  r  n  e- 
FORT  die  in  zyne  laatfte  Afdeeling  gcplaatsc 
hadc:  naamelyk^ 

E  R  Y  N  G  1  ü  M.    Kruisdifceïc. 

Bloemen  als  Hoofdjes  of  ronde  Bollen,  waar 
van  de  Stoel ,  even  als  in  fommige  Samenteeli- 
ge  Planten ,  bezet  is  met  Kaf  jes ,  die  de  Bloem- 
pjes onderfcheiden :  de  Stoel  Kegelvormig,  mee 
een  veelbladig  omwindzel ,  befluicende  de  Kelk- 

jes  der  Bloemen  en  vervolgens  Eyrondc  Vrug- 
ten ,  in  tweeën  deelbaar. 

Dit  zyn  de  byzondere  Kenmerken  van  het  te- 
genwoordige  Geflagt ,  bevattende  negen ,  meest 
Europifche  Soorten ,  als 

(i)  Kruïsdiftel  met  de  Wortelbladen  Lancetvor-  ̂     ̂'. 
mig ,  Zaagt andig;  de  Takbladen  veeldes- fostidïmT 

lig,  de  Steng  gegafftU,  stinkejide,. 

Dee- 
fi)  Erytifrium  Foliis  Radïcalibus  Lanceolatls  fêrratls  &c. 

Sy/i.  Nat*  XII.  Gen.  321,  p.  zor.  ̂ eg.  XIII.  Qsn.  324»  p, 

223.  Eryng.  FoU  Gladtntis*  GRON«  F^irg.  30,  40,  Eryng. 
foetidum  &c.Bi:iOWN  yam*  is 5-  Eryng.  Am.foetidura.  Hebm, 

lugdb.  236.  T.  237.  Eryng,  Fel.  ang.  ferr.  foetidum.  Sloi^U, 

Jaw.   127.  tiJj}*  I.  p»  264,  T.  2  5^»  f.  3  j  f, 

A    2 U,  PgEL.  VIIL  STUK 



4  Beschryvinc    der 

IV.         Deeze  Soort  worde  Amerikaan fche  fl'nkendt 
Afdeel.  Kruisdifld  getyteld   van    H  e  r  m  A  n  n  u  s  ,  die 
Hoofd,   verhaak  ,  dat  dezelve  in  de  voarnaame  Kruid- 
STUK.      tuin  ,  van  den  H'^er  F  a  g  e  l  ,  was  voortgekomen 
Tweswy-  uit  Zaad  van  Suriname,  alwaar  men  het  Gewas 

Ituhu   noemde  ,   om   dat  de  Slangen  hetzelve 
fchuuwen.  Het  groeit  ook  in  Virginie ,  wordende 

Veld  •  Kruisdiflel  met    Tucca  -  Bladen   getyteld 
door  den  Heer  C  l  a  y t  o  n  ,  die  zegt ,  dat  hec 
voor  een  keurlyk  Middel ,  tegen  de  Beecen  van 
Ratelflangen  en  andere  Ven ynige Dieren, worde 
gehouden,  en  in  Koortfen  hetzelfde  uitvoert  als 
de  Contrajerva ,  waar  van  het  ,  zo  hy  acht  ̂  
Hiisfchicn  een  Soort  zou  kunnen  zyn. 

De  Wortelbladen  zyn  langwerpig  en  ftomp- 
achtig:  de  Stengen  een  Voet  hoog,  groen  en 
hoekig ;  de  Bladen  aan  de  Takjes  Wigvormig  , 

omvattende,  meest  in  drieën  gedeeld  ,  metpaar- 
fche  Doorens  op  de  hoeken.  Een  regte  Bloem- 
fteel  komt  uit  de  Mikjes  voort,  met  een  alge- 

meen Omwindzel  van  zes  gedoomde  Blaadjes , 
langer  dan  de  Bloemknop  ,  die  Rolrond  is  en 
beftaat  uit  vyftandige  witte  Bloempjes  en  fpitfe 
Kafjes  daar  tusfchen :  de  Meeldraadjes  eens  zo 
lang:  de  Zaaden  overal  bedekt  met  halfronde 
Stippen. 

Dit  Kruid  heefi  een  zeer  onaangenaamen 
fterken  Reuk  ,  veel  gelykende  naar  dien  van 

verfche  Koriander- Bladen  ,  zegt  Herman- 

Nüs.  Wegens  het  vlugge  Zout,  daar  in  ver- 
vat 3  houden  de  Amerikaanen  hec  voor  een  der 

groot- 



Kroontjes -Kr  UIDEN,  5 

^ootftc  Tegengiften.     Ook  is  het  in  de  Op-    IV". 

fcyging  van  veel  dienst.  Afdeel. 

C^)  Kruisdifrel  met  Degenvormige  Zaagsv/ys''  ̂ tuk» 
gedmnde  Bladen  ,  de    Takbladen  onver'       11. 
dedd.  f;sr 

Van   dccze  hebben  de  bovenfte  H^aden  Els-    water- 
vormige  J  andjes  ,  de  laagcre  zyn  maar  Zaags- 
wyze  getand  en  ongedoornd.    Men  vindt   het 
Kruid   in    Virginie,  op  Waterige  plaatfen.    De 
Omwindzels  en  Kafjes  zyn  hier  onverdeeld. 

("X)  Kruisdiftel  met  de    TFoHelbluden  ovaal ,      nr. 
P 

ge. 

plat  gekarteld;  de  Hoofdjes  gejieeld.  pillS. 

Deeze  groeit  natuurlyk  in  Rusland  ,  Polen  , 

Oofcenryk  en  Switzerland  ,  volgens  den  Rid- 

der. Hy  wordt  breed-  en  platbladig  genoemd 
by  Baühinus.  De  Steng  is  meer  dan  een 
Elle  hoog  en  heeft  blaauwe  Bloemhoofdjes. 

(4)  Kruisdiftel  met  de  Wortelhladen  langwer*     iv. P^S9   mine,  \ 

(z) EryngiumV ol.Ghdi nis ScC*  H.Cliff',  8S.Il.  Lugib.  $29» 
eaoN  y'trg  146,  41.  Eryng  Amer.  Yuccaï  folio.  Plü«. 
^7»».  13.  T.  175.  f.  4.  Scorpü  Spifia,  Hern.  Mexk.  zxz,  ̂ ^ 

Eryagium  Lacuftrc  Virglnianum,  FujK.Alm.  137.  T.  396.  f.  3. 

(3)  Ennpunt  Foi.  Radicalibus  ^c.  H*Cliff'.  Ups^K,  Lugdht 
92»  DALIB  P^rij.  «3.  Eryng.  lati f.  planum.  G,  B  Pin  387, 
REiG.  Gei  ?i.  Eryng.  Pann.  latifallurti  CUJS.  Hifi.  II.  p. 

1^8.  Pan*  66g.  Efyngiuiin  fp'-iïi'^™  pamum  DOD.  Pempt.-j'^z, 
(4)  Eryngittm  Fol.  Radical.   oWongis  incifis  &c»  H*  QiJ^ 

A  3  ^. 
\U  DIEL.    VIII.  STOK» 



6  Beschryviisïc    dêr 

IV.  pi^  5  ingefneeden  ;  de  Steng  gegaffeld  ,  de 
AïDEEL.  Hoofdjes  ongefieeld. 

Hoofd.  j^-^.  f^j^^j^^  ̂ ^^  ̂ ^^^^^  Kruisdijiel  van  M  A  T- 
T-u;e^iy;- T  H I  o  L  ü  s  nict  te   zyo  ,  wclke  men  ook  by 

*'"2^*  Lob  EL  vindt  afgebeeld,  groeijende>  zo  Clü- 
siüs  verftaan  hadt,  in  de  Gebergten  van  Sile- 

zie.  Het  is  de  Naantjes  -  Kruisdijlet  van  Clu- 
smsj  groeijende  in  Spanje,  op  Heuveltjes ,  een 

Handbreed  en  fomtyds  een  Voet  hoog,  met 

zeer  dunne  veel  gearmde  Stengetjes  en  blaau- 
vye  Bloemen. 

V.  (^)  Kruisdiftel,  die  de  Wortelbladen  Hartvor- 

'^uicl%T  w"5  he£ft ;  de  Stenghladen  gepalmd ,  7net 
d^i^»'-  Ggteromgehoogen  Ooren  ;  de  Kafjes  drie» 
tige.  ptmtig 

In  de  Oofterfchc  Landen,  als  ook  op  Sici- 
lië en  in  Spanje  ,  is  deeze  waargenomen ,  die 

Syrifche  Takkige  Kruisdiftel  ,  met  de  Hoofd- 
jes als  van  Vlookruid,  geheten  wordr.  Zy  zyn 

derhalve  klein  en  blaauw  van  Kleur. 

VI.  (6)  Kruisdiftel  met  de  Wortelbladen  rondach- 

mum»  •'*b  » 

Zee- Kruisdiftel,  B..  Lugdh,  91*  N.  4.  Eryng.  planum  minus.  C.  B»  Pin^ 

3 86*  Eryng,  pufiU.  planum  Moutoni,  Clus-  ƒ///?.  II.  p, 

158.  Efyng-«  pumiliim.  Hó;»*  45?-  T.  456,  Dod.  Fempt.  7^z, 
(5)  Erynglum  Fol.  Had.  Coidatis  &c.  jlm,  Acdd^  III.  p, 

40f.  Gbon.  Orier.t.  76,  Eryng»  Syriac.  ramofius  &c.  MOKis. 

/f:7?.  III.  Pc  166,  S.  7'  T.  37*  f*  13.  Eryng.  Capit.  rfyllii, 
BOCC.    Sk.    80. 

(6)  Er^ngium  FoL  Rad.  fubwtundis  pllcaiis  &c.  //♦  CU^, 
«7. 
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-    tigy  geplooid  ,  gedovrnd ;  de  Hoofdjes  ge-      IV. 

Jteeld ;  de  Kafjes  driepuntig,  '  ̂̂ ^^^' 
HOOFD- 

Deezc  voert  den  naam  van  Zee-K-rmsdiJiel ,  stuk. 
om  dat  menze  veel  op  Zandige  Oevers  ,  aan  den  -D^b^'Vi. 
Zeekant  ,  aantreft.  Dit  heeft  zo  wel  plaats  in 
de  Noordelyke  als  in  de  Zuidelyke  deelen  van 
Europa.  In  onze  Provincie  komt  hy  veel  voor 

op  't  Strand  en  aan  de  Zeeduinen;  in  Fries- 
land aan  de  Zeedyken  ,  als  ook  by  Harderwyk* 

Ik  heb  hem  ook  by  Schagen  ,  en  elders  bin- 
nenslands, gevonden. 

De  Plant  heeft  een  dikke  Steng  ,   omtrent 
een  Voet  hoog  ,  v^itachtig  van  Kleur  en  zeer 
Takkig  ,  bezet  met  Bladen  ,   die  eer  bleek- 
blaau w  dan  groen  zyn ,  dik ,  breed  en  hoekig 
ingefneeden  ,  met  geelachtige   Doornen  gev^a- 
penden  geplooid.  De  Hoofdjes  >  van  een  e  rond- 
achtige  figuur,  zyn  als  ingekafl  met  zes  Blaad- 

jes 5  die  fmaller  en  ook  gedoomd  zyn ,  en  zo 
wel  als   de  Hoofdjes   of  Bloemen  blaauw.  De 
Wortel  is  een  Vinger  of  Duim  dik  en  zeer  lang, 
fomtyds   tot  tien  of  twintig  Voeten  :  zo  dat 
men  hem  byna  nooit  geheel, zqlfs  niet  uit  het 

^guUe  Zand ,  kan  trekken  ;  ten  ware  het  jonge 
Planten  zyn :  want  hy  blyft  over. 

Dit  Kruid ,  dat  men  in  Italië  Iringio/m  Vranke 
ryk 

S7.  Fl.  Suec,  £2o,  a33.  R.  Lugdl>,  93.  GOUAN.  Monsp.  130. 
Weig.  Fom  Ru7,*  ïo,  Eryng.  miraimum»  C.  B.  Pin.  3  8(J* 
pLUS.  Hijl.  II.  p.  169.  Cam.  Epit,  44g.  Doo.  Pempt.  730. 
Lob.  Ic,  11.  21. 

A    4 

IT.  Oeb^l,  VIII,  Stuk. 
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IV.     Yyk  Fankaiit  de  Mer ,  in  Engeland  Sea-Holfy^ AfdeëIL 

VI.  *  aan  de  Ooftzee,  Mannes -Treu y  en  byons  ook 
Hoofd-  gindeloos  of  Meer -Wortel  noemt,  is,  jong 

^^^'  zyndc,  gekookt  ,  tot  Spyze  zeer  bekwaam.  Da 
^^^uöfw)-  ̂ y^j.j.^1  -g  ̂ ang^iiaaj^   van  Reuk  en  zoet  van Smaak  en  daar  toe  niet  minder  dienflig ;  ja  ia 

de  Geneeskqnde  zelfs  ,  zo  fommigen  v/illen  ̂  
kragtiger  dan  die  van  den  GetoeeBcn  Kruisdis- 
tel ,  hier  volgende. 

vïi.        (7^  Kruisdiftef  met  d-e  Wortelhladm  mnvattenn 
cJ^pejt^c,  de  en  Lancetvormig  gevind, 

Veld^ 

Kiuisaiiie!^  Deezc  vindt  men  op  woefte  pkatfen ,  in  de 
middelfte  en  de  Zuidelyke  deefen  van  Europa» 
Zelfs  in  onze  Nederlanden  groeit  liet  Gewas  aan 

de- Ysfel-  en  Lek-Dyken,  als  oojc  te  Muider-. 
berg  en  elders. ,  overvloedig.  Men  noemt  het 

Veld  -  Kruis difiel  y  Wallen-  oï  Tuimel  -  Diftel  ̂ 
in  Vrankryk  Chardon  -  Roland  ,  in  Engeland  Er 
Tingo ,  in  Duitfchland  Rranchen-X>iflel  oï  Ra- 

den- Dijlel, 
Dit  Kruid ^  dat  fomtyds  tot  een  Elle  en  hoo- 

ger  groeit ,  heeft  een  regter  Steng ,  doch  dik  en 
van  binnen  voos ; ,  met  Bladen  om  laag ,  die  zeer 
groot  en  breed,  hard  en  %f ,  fcherp  gedoomd: 

^^yn  ,  van  een  cjriehoekige  figuur,   leder  Blad 
heefe 

f7)  Et^nghm  FoU  Rad.  amplex'cauUbus  &c.  Ged.  Dayi^ 
5J4,  H,  CUf.  ?rj.  Mat,  Med.  114.  R.  Lugdh.  93,  GOUA» 

Monsp.  ijo.  Kram,  ̂ u/Ir.  68.  Jagq.  ̂ iW.  4+.  Reto.  Ged-, 
SI.  Eryngium  Rainofisfimumj  Pinnis  Pol.  Alatis  prnnatisgue. 
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heeft  een  middelrib,  waar  aan  Lancetvormige    IV. 

Vinbladen ,  die  gevleugeld  Haan  aan  de  Rib ,  en  ̂^^^^^» 
zelf  wederom  gevind  zyn»  De  Stcngbladen  zyn  fioofd- 

fmaller  en  die  ,  welke  de  Hoofdjes  om  vatten,  ̂ '^"^* 

zeer  fmal ,  ja  Elsvormig  en  langer  dan  de  Hoofd-  ̂ '^^"'^* 

Jes ,  welke  Ki'oonswyze  den  top  van  de  Steng 
(Dekleeden. 

De  Wortel  van  deezen  Veld- ,  ook  wel  Berg- 
Kruisdiftel  genaamd  ,  is  zo  lang  niet  als  in  dé 
voorgaande ,  doch  redelyk  dik ,  en  deeze  werdc 

gedroogd  in  Winkels  gehouden,  alwaar  men- 
ze  telt  onder  de  vyf  kleine  Openende  Wor- 
telen. 

(8)  Kruisdiflel  met  de  Wortelhladen  driedee-  ̂   viiL 
lig ,  van  agteren  eenigermaate  gevind,      Amnhyia* nunt* 

Deeze  munt  uit  wegens  de  blaauwheid  van  het^iaauwt" 
geheele  Gewas  ,  welke  uit  den  paarfchen  moet 
zien ,  indien  het  aan  den  hynaam  zal  beantwoor- 

den. Doktor  S  c  o  p  o  L I  fchryft  aan  den  Kruis» 
diftel ,  dfen  hy  in  Karniolie  vondt  ,  ook  eene 
Amethystkleur  toe.  Dit  5  en  de  Driedeeligheid 

der  Bladen ,  doet  my  denzelven  hier  t'huis  bren- 
gen. De  byfoort  groeit  in  Spanje,  De  Omwind- 

zek 

f 8)  Eryngium  Fol*  Rad.  triiidis,  Bafl  fubpinnntls.  Eryng:. 

Mont.  Amethyftinum»  C  E.  Pin.  386.  AlqRis.  Bifi.  III.  p» 
165.  S.  7.  T.  35»  f*  i.  Eryng,  totutn  cceruleum.  Besl. 

Eyfl.  /S.  Eryng»  minus  trifidiim ,  Hispan.  Barr»  Is.  36.  Bocc* 

Mus,  T.  71.  Eryng.  Fol.  Rad»  pinnatis  tripHitiüs,  Sco?.  Carn^ 

538. 

A5 

M.  Dist,  vm.  siüB, 
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IV.  zeis  beflaan  uit  Lancetvormige  Blaadjes  ,  die 

Afdeel.  jj^sgelyks  laDger  dan  de  Hoofdjes  zyn ,  volgen^g 
Hoofd-  den  Heer  G  o  u  A  n  ,  door  wien  deeze  Soort  by 
STUK,      Montpellier  waargenomen  werdt. 

IX.  (9)  Kruisdiftel  met  gevingerde^  gefnipperde^ 

Mptnum,  roizdachtige  Bladen  ,  een  langwerpig  veeU 
Aipifche.  hladig    Hoofdje  en  driedeelige  Borjielige 

Stoppeltjes» 

Deeze  heeft  de  Bladen  byna  rond ,  in  vy ven 

gedeeld ,  met  byna  gegaffelde  Slippen ,  die  ver- 
fpreid  zyn  en  plat»  De  Bloemileeltjes,  uit  den 
Top  voortkomende ,  draagen  langwerpig  ronde 
Hoofdjes  5  met  veele  lange  Vinswys  gedoom- 

de Blaadjes  omringd.  De  Kafjes  zyn  Borflelig, 
in  drieën 'gedeeld. 

Tot  deeze  Soort  zal  buiten  twyfel  de  tweede 

van  den  Heer  H  aller  behooren],  welke  zyn 
Ed.  noemt  Kruisdiftel ,  met  de  Bladen  by  den 
Grond  Hartvormig  ,  onder  de  Kroon  gevind, 
op  de  kant  gehaaird  en  zeer  menigvuldig  f*). 
Dezelve ,  op  verfcheide  plaatfen  der  Switzerfche 
Alpen  waargenomen ,  hadt  de  Steng  naauwlyks 
een  Span  hoog  ,  mee  één  Rolrond  Hoofdje  3 

ftaan- 
(9)  Eryngium  Fol.  digitatis ,  lacin'atis ,  orbicalatis  &c.  Syjl^ 

7^3g,  XllI  Maiit.  349.  Eryngium  Aïpinam  Spinis  horridum  , 
Dipfaci  Capit.ilo  longiore.  Tournf.  Ir.Jt.  317.  Spïna  alba. 

Daleck.  Hifi  146'?,  Eryngium  Alpinum  coemleüm  Capxtulis 
Dipfici.  C.  B  Pin    386. 

(*)  Eryng'um  Fel  ad  Terram  Cordatis,  fub  Umbella  pin- 
natls ,  Ciiiads ,  copioHsfimis.  Hall.  Hdv.  4-5 5* 
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rtaande  in  een  zeer  digte  Kroon  van  Bladen.    IV. 

De  onderden  waren  byna  Hartvormig  en  flegts  ̂^^f^^» 
getand;  die  aan  de  Steng  hoe  hooger hoe  meer Hoofd- 

ingefneeden.   Het  hadt,  in  zyn  geheel,  op  de^"^"^*. 

Alpen  eene  zeer  fchoone  blaauwe  Kleur,  wel-     '^^^^  * 
ke  echter  ,  zegt  zyn  Ed. ,  niet  beitendig  is  en 
ook   in  andere   Soorten  plaats  heeft  ̂   van  dit 
Geflagt 

Hydrocotyle.    Water- Navel. 

Een  enkeld  Kroontje  met  een  vierbladig  Om- 
windzel  :  de  Bloemblaadjes  niet  ingefneeden: 
de  Zaaden  platachtig  halfrond. 

Zodanig  zyn  de  byzondere  Kenmerken  van 

dit  Geflagt ,  't  welk  vyf  Soorten  ,meefl  uitheems 
fchen^  bevat,  naamelyk: 

■    (O  Water -Navel  met  Rondasvormige  Bladen  j^  ̂J*^^^  ̂ en  yyfbloemige  Kroontjes.  k  vui^aris, Gemecne. 

Om  dat  de  Bladen  als  gecaveld  zyn,  of  naar 

die  van  't  Navelkruid  gelyken,  voert  dit  Kruid 
den  naam  van  Hydrocotyle  ,  dat  is  Water -Na- 
vel.  Lob  EL  noemt  het  Scherp  Water  -  Nnvel- 
Kruid  der  Noordelyke  Landen  :  want  hy  hadt 

het, 

(i)  Hydroeotyk  FoL  peltatis  ,  Umbelüs  qmnqueflaris. 

Sjijl.  Nat,  XIU  Gen.  s^i.  p.  2:^2.  Veg.  XIIU  Gen.  32?.  p. 
224.  H*  Clif*  88.  FL  Suec^  2jr,  zz^,K^  Lugdh^  9?.  Hall. 

Belv^  425.  MAPP.  ̂ A,  147.  GOUA^  Atonsp»  130.  VVEIG.  Poni'^ 
Rug.  51.  DALIB.  Paris,,  %i,  ITOurnf.  Paris.  ̂ ji.  Injl.  328. 

Ranuncultis  aq.  Cotyledonis  folio.  C.  8,  Pin,  130.  Cotyledon 

Aqüatica»  Lob,  Icon.  387.  Kruide*  470, 

II.  DSXL«  VIII*  STUK. 
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ÏV.  het,  zyns  weetens ,  nergens  in  Italië  of  Lan- 

Afdeel.  g^j^^Qj^  gezien  :  maar  in  Engeland,  Nederland 
Hoofd-  en  Normandie  ,  zegt  hy  ,  groeit  het  overvloe* 
STUK.  ^3jg  Qp  i^agg  Waterige  plaatfen.  Hec  groeit, 

,^^xüf«wj^  evenwel  ,  by  Montpelfier  ,  volgens  den  Heer GoüAN,  als  ook  in  Provence.  Het  isinMoe- 
rasfen  van  Switzerland ,  als  ook  in  de  Ekas  aan 

den  Ryn*  Men  vindt  het,  by  deezeS!:ad,  ia 

vogtige  Landen ;  buiten  Haarlem  in  Duin  -  Va- 
leijen  ,  en  in  de  Wouden  van  Friesland ,  aan 
de  kanten  van  Slooten,  en  elders,  overvloedig. 

Het  heeft  dunne  Steekjes ,  langs  den  Grond 

of  in  't  Water  kruipende,  met  Vczelige  Wor- 
teltjes hier  en  daar  ,  en  uit  dezelven  komen 

Bladfteelen  voort  ,  die  bytia  het  middelpunt 
fchraagen  v&n  een  Blad ,  dat  rond  is ,  doch  aan 
de  kanten  een  weinig  ingefneeden.  Van  boven 

zyn  deeze  Bladen  holachtig  en  daarom  noemen 

de  Franfchen  het  Ecuelle  d'Eau.  De  Bloemp- 
jes ,  op  wat  kortor  Steekjes  onder  de  Bladen 

voortkomende  ,  zyn  wit  :  zy  beftaan  iiic  vyf 
Blaadjes ,  en  hebben  twee  Stylen  van  elkander 
af ,  op  het  Vrugtbeginzel  zittende,  dat  twee 
halfronde  Zaadjes  uitlevert ,  kranswyze  om  of 

op  de  Steekjes  geplaatst.  Het  is  heet  en  fcherp 
van  Smaak, 

IT*         (a)  Water- Navel  met  Rondasvormige  Bladen 

^i'fum*  g«  veelbloemige  KrooJitjes, heiiata,  Deeze 
Gekroon- 

de. (2)  Wydrfisotyle  Fol«  peltatis,  Ümbdlis  multifioris.  Brown. 
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Deeze  in  beide  deelcti   van  Amerika;  gelylc     IV, 

in  Bralll,  alwaar  zy  Jcaricoba genoemd  wordt;    ̂ ^j^^' 
in  de  Weflindiën,  op  Jamaika;  als  ook  in  Vir  Hoofd- 

ginie  voorkomende  ^  heeft  de  Bloemfteelen  veel  ̂ '^"^* 

langer  dan  de  Bladdeelen ,  zo  dat  de  Kroontjes  ̂ '^^'"^•' 
boven  de  Bladen  uiciteeken   en  het  Gewas  is 

grooter^   Ook  heeft  zy  wel   twintig  en  meer 
Bloempjes  in  een  enkel  Kroontje.  Anderszins 
verfchilt  zy  weinig  van  de  voorgaande,  die  ook 
in  Virginie  groeit. 

(^)  Water  -  Navel  met  Nierachtige ,  eenïger'     ''ïr.  ̂ 
maate  gekwabde ,  gekartelde  Bladen^  ie  iiZ7kal na. 

Deeze^  ook  70  wel  in  Zuid-  als  in  Noord- kalS^ 
Amerika  groeijende,  gelykt  naar  de  eerfte  veel, 
doch  de  Bladen  zyn  ,  aan  de  ééne  zyde ,  tot 
het  midden  ingefneeden  en  aan  den  rand  flaauwtjes 

verdeeld  in  negen  Kwabben, die  ieder  drie  klei- 
He  Tandjes  hebben  ♦  Het  Kroontje  beftaat  uit: 
vyf  Bloempjes.  Loefling  zegt,  uit  drie, 
vier  of  vyf.  Het  Kruidje  valt  ook  in  Ooft- 

indie ,  en  ik  heb  'er  van  deeze  of  de  volgen^ 
de  Soort. 

(4)  Wa- Jam.  185.  Hydr.  repcos  &c.  Grom.  ̂ irg.  30,  41.  Hyde. 
maxima.  Plhm.  Sp,  7*  Cotyledon  Aquatica  Sloan.  Jam, 

9ÏV  Hijl.  I.  p.  3 ia.  Erva  de  Capitaon.  MARcGR,  Bras.  27, 
Acanco^a»  Pis.   Bras.  90, 

(i)  Hydrocotyle  Fol.  Rejiifoxmlbns fublobacis cieA4tis« L0£?£.. 
//.  281,361. 

II.  DSEL.    vin.  STUX» 
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IV.        (4)  Water -Navel   met  Niervormige  Tands- 
DEEL 

VI.» HOOFD- 

^™^^'  'ïv^js  gekartelde  Bladen. 

STUK,         Dit  is    een   OoftindiTch  Plantje  ,  by  R  ü  M- 
IV,    ;  p  H  I  ü  s  Paardevoet  genaamd ,  wegens  de  figuur 

leA/^ütic^a.deï  Bladen  ,  welken  ,  zegt  hy ,  meer  naar  die 
fche^^"^^'  ̂ ^^  ̂ ^^  Aard  veil  dan  van  het  Mans  -Oor  Kruid 

lyken.    Het  heeft  kruipende  Stengctjes  ,  met 
Worteltjes  aan  de  knoopen,  welke  Bladfteelen 
uitgeeven  een  half  Voet  lang  en  zeer  laage  Bloem- 

fteeltjes,  Het  groeit  in  *t  wilde  langs  de  Haagen , 
doch  wordt  ook  in  de  Tuinen  gehouden,  om 
dat  de  Bladen  eetbaar  zyn  en  men  gebruiktze 
om  kleine  Kwetzuuren  te  geneezen.  Het  valt 

ook,  zegt  de  Ridder,  op  Jamaika:  verfchillen- 
de  van  de  voorgaande  ,  doordien  de  Bladen  dik- 

ker en  byna  grys  zyn,  egaal  gekarteld,  en  ge- 
tropt  voortkomende, 

chinenfis^      (5)  Water -Navel  met  LiniaaU  Bladen  eit 
cfunee-  veelbloemige  Kroontjes. fche, 

Deeze  Chineefche ,  van  grootte  als  de  voor- 
gaanden  ,  heeft  ook  een  kruipende  Steng ,  de 

Bla- (4)  Hydrocotyle  Fol.  Renif.  dentato  -  crenatis.  Ih  Clif.  sg» 

Flor,  2'eyl.  iig,  R.  LugS,  94.  Valerianella  Zeyl.  paluftris 
repens.  Herm.  Par^  T.  p.  238.  Ranunculo  affinrs  Sec.  Flus. 

Jllm,  314.  T.  106.  f.  j.  Pcs  Equinus.  RUMPH.  JimK  V.  p. 

45  j.  T*  lóp.  f.  I.  Codagam.  H.  MaL  X  p.  91.  T»  4^. 

BüRM.  Fl.  Ind.  p,  74.  Hydroc.  Zeyl.  Afari  folio*  TOBRNf » 
/«/?.   32S.  BüRM.  2eyL  122. 

{$)  H:^drg0^tyie  FqU  LineaiibuSj  ümbcllis  multifjjrls» 
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Bladen  Liniaal ,  glad  5  ftomp  ,  vlak  ,  dik  wils     IV. 

twee  aan  de  Leedjes  en  de  Bloemfteclen  zo  ̂ ™el. 
lang  als  de  Bladen.  Hoofd- stuk. 

Sanigüla.    Sanikel.  Bigynia^ 

'  Dit  Geilagt  heeft  digte  Kroontjes,  veel  naar 
Hoofdjes  gelykende  ,  waar  van  de  middelfte 
Bloemen  misdraagen.  De  Vrugt  is  ruuw.  Het 

bevat  drie  Soorten  ,  waar  onder  eene  Europi- 
fche,  als 

(i)  Sanikel  met  enkelde  Wortelhladen  en  alle      i. 
Blommetjes  ongejleeld.  Eurtplt Europi- 

Dit  is  de  Shnikel  der  Apotheeken ,  een  Kruid  ̂ che. 
dat  in  Bergachtige  Bosfchen  door  byna  geheel 
Europa  en  ook  in  onze  Nederlanden  groeit. 
Dezelve  is  onder  de  Kaapfche  Planten  geteld 
door  den  Heer  N.  L.  B  u  r  m  a  n  n  u  s.  Men 

noemt  het  Kruid  in  't  Engelfch  en  Franfch 
ook  Sanicle  ,  volgens  den  Latynfchen  naam  , 
die  van  de  Wondheelende  kragt  zou  afkomftig 
zyn;  maar  hy  wordt  insgelyks  aan  verfcheide 
andere  Kruiden ,  vooral  die  tot  de  Steenbreeke 

behooren,  gegeven. Om 

(l)  Sankula  Fol.  Radkalibus  fimpHcibu5'&c.  Sy/?*  Nat^KlI^ 
Gen.  323.  p.  202..  Veg»  JCIII.  Gen.  316.  p.  223,  i*V,  Su-'c.zzz  9 
a3j.  Mat.  Mei.  nj,  Gbon»  Vhs^,  145  Santcula  CiSci  na- 

lum,  €♦  B.  Tin.  319.  Sanicüla  H,  Cliff.  88.  R»  Lugdh.  93. 

DOD»  Pempt.  140.  Hall.  Helv,  449,  Sankula  &  Diapen- 
fia*  LOB'   Ie.  663.  Diapenfia,   CAm,  Ept,  76 s^  Om,  Dun» 

U«  DfiËl>,  VUL  STU3C, 



-        ËE       SCHRYVING     DSR 

Tfé         Om  laag  heefc  het  veele  Bladen,  caar  dlê 

Afdeel,  ̂ ^^  Byvoet  of  Vyfvingerkruid  eenigszins  gely- 
HooFD-  kende ,    en    op  lange  Sceelen  uit  den  Wortel 

STUK4      opfchietende ,  terwyl  in  't  midden  zig  een  of 

^^y^'^^'meer  Kruidige  Stengen  verheffen  van  een  EI- 
le  hoog,  in  veele  Takjes  zig  uitbreidende,  die 

de  Bloemki'oontjes  drèagen ,  op  welken  ruuwe 
Zaadhuisjes  volgen  ̂   die  als  de  Klisfen  aan  de 
Kleeders  hangen  blyven. 

Niet  alleen  uit-  maar  ook  inwendig  is  die 

Kruid  van  ouds  vermaard ,  wegeas  zyneWond- 

heelende  eigenfchappen ,  wordende  ook  Breuk* 
kruid  genoemd  en  van  fommigenDf^^jew/ifl.Hct 
is  eenigszins  famen  trekkend  e  en  verfterkende. 

Men  gebruikt  het  Afkookzel  tot  oplosfing  van 
het  ergens  geftolde  Bloed. 

'11.         (a)  Sanikel  met  famen^ejlelde  IVortelbladen  s 
Cancdenjis,  de  Blaadjes  Eyrond. 

Kaïiadfl- 

fche.  Deeze  komt  byna  volmaakt  met   de  voor* 
gaande  overeen ,  doch  valt  dikwils  ,  in  alle  dee- 

len  ,  tienmaal  zo  groot ,  zegt  de  Ridder  (*> 
De  Groeiplaats  is  in  Kanada. 

C3)  Sa- 

8  (i)  Sanlcula  Fol.  Radicalibus  compofitls  &c.  Ghon.  Virg^ 
145,  42»  Sank.  Canad*  amplisfimo  ladniato  folio.  Tourn*» 
Inji,  326. 

(*)  Aangezien  de  Europifche  Sanikel  een  Elle hoog  groelr , 
zou  deeze  een  hoogte  van  tien  Ellen  moeten  hebben,  als 

men  't  eenvoudig  vêrftaat  ,•  doch  neemt  meu  't  naar  de 
\ViiJ<onst,  dan  zou  dceze  S»ort  ruim  twee  Ellen  hooggroei- 

jen.  De  Heer  Gronöviüs  zegt  ,  dat  dezelve  een  Steng  vaii 
twee  VQCten  en  daar  boven  heeffc^ 



Khoontjes-Kruiden*  ïf 

X^)  S^Tïikel  ?net  da  Mannelyke  Blommetjes  gC'     IV; 

jleeld^  de  tweejlagtigen  ongejteeld,  AFDaEt. 

Deeze ,  ook  in  Virginie  en  Maryland  groei-  stuk.  ' 
jende  5  heeft  de  Bladen ,  die  in  de  andere  byna     ,ji, 
driekwabbis:  waren  ,  in  zeven  Kwabben  ver-  ,/^.f^*/^ 
deeld  ,  die  ongelyk  zyn.  De  Stengen  Takkenen. 

zyn  gegaffeld  ,  en  als  bezet  met  kleine  Klisjes.  ̂ ^he!^'"^ 
Hier  is ,  niettemin ,  de  Bofch  -  Sanikel  ̂   met  drie* 

puntige  Bladen  en  witte  Bloemen,  t*huis gebragC 
door  den  Heer  Gronoviüs  ;  waar  aan  de 

Ingezetenen  van  Nieuw 'Jork,  volgens  Col* 
DEN,   den  naam    van  Zwarts  Slangemvortd 

geeven. AstRANTiA.  Stcrrekruid* 

De  Blommetjes  zyn,  in  dit  Geflagt,  omringd 
met  een  Bladerig  omwindzel,  dat  gekleurd  is, 
bellaande  uit  Lancetvormige ,  gelyke  Blaadjes , 
die  digt  tegen  elkander  fluiten  ,  doch  met  de 
Punten  zig  uitbreiden  als  een  Ster,  waar  vaa 
het  den  naam  heeft»  De  meefle  Blommetjes 

miidraagen  ,  alzo  'er  maar  weinige  Tweeflagti- 
gen  onder  zyn. 

Twee  Soorten ,  beiden  Europifche  ,  zyn  ̂er 
Cegts  van  bekend ,  naamelyk 

(i)  Sterrekruid  mst  vyfbmhbige  Bladen^  de.      t. 

Kwabben  in  drieën  gedeelde  Ok^-^JJ^"^^^ 
f3)  Sanicula  FIosculis  masculis  Peduncülatfs  &c.  Grom, 

Virg,  31,  4^.  Sanic»  Fol,  feptilobatis  &c.  H,  üps^sj.Simc^ 

J^arilandica.  Raj*  SttppL  z6o^ 
( 1}  4/lranUa  Fol.  quimjueloMs  &?,  S-^/t^  Nét,  XII.  Gs^n^ 

ih  DESfc,  vm*  stüs^ 



'iS        Besohritving    dbk 

IV.        Dit  Kruid  heeft  zyne  Groeiplaats  aan  den 
Afdeel.  ̂ Qgj.  ̂ ^j.  hoQgg  Gebergten  in  de  Zuidelyke  dee- 
HooFD-  len  van  Europa.  Sommigen  hebben  het  Wyfjes- 
8TüK,      Sanikel  genoemd  ,  anderen   betrekken  het  tot 

^w«wy.  j^g^  Nieskruid.    In  de  Tuinen  is  het  bekend  , hebbende  een  Steng  van  een  EHe  hoog ,  die  zig 

boven  Taksv^yze  verdeelt ,  in  de  gezegde  Bloem- 
kroontjes  ,  welke  het  omwindzel  witachtig  of 

paarfchachtig  hebben.  Men  vindt  ook  een  klei- 
nere van  deeze  Soort  ,  van  welke  misfchien 

GoüAN  fpreekt  ,  wanneer  hy  de  hoogte  van 
een  halven  Voet  aan  dit  Kruid  tocfchryfr.    In 
Provence  groeit  het  wild,  aan  den  voet  der  Ber- 

gen, gelyk  in  Svvitzerland.  De  Bladen,  die  uit 
den  Wortel  voortkomen  ,   zyn  helder   groen. 
Van  de  vrugtbaare  Blommetjes  komen  dubbelde 
rondachtige  Zaaden  ,  die  in  een  geplooid  Huik- 
je  vervat  zyn. 

De  Wortel  komt  in  Reuk  byna  met  de  Con- 
trajerva  overeen.  Hy  purgeert,  doch  zagter  dan 
de  Nieswortcl.  Het  Extrakt  dryft  Water  en 

Slym  af. 

n-   .      (2)  Sterrekruid  met  s:eyi7igerdë  Zaagt andip» 

minor.  Bladen,  CjC- 
Klein. 

324.  p,  203.  Veg.XllU  Gen.  327.  ?•  ̂ ^s-  Hall.  Heh.  439. 

H.  Cllff',  88.  Helleborus  niger  Saniculx  folio.  C,  B.  IHn» 
i%6.  Veratrum  nigrum.  Dod.  Pempu  387.  Afttantia  nigia* 

Lob.  leon.  681.  GOüAN  Jlfomp.  132»  GER.  Prov»  23 U 

(2)  Ajirantia  Fol,  digitatis  ferratis.  Aftr.  Fol.  digltatis 

feptcnis.  Hall.  Ilelv^  440.  Helleborus  niger  Saniculse  folio , 
minor.  C.  B.  Pin,  18Ö.  Prodr,  97*  Helleb.  minimus  &ci 

£ecc«  ais*  i«.  T.  tf. 
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'Gezegde  Heer  H  A  l  l  e  n  zege  duidelyk ,  dat     ̂ ^* 
deeze  Soort  niet  om  laag  maar  op  de  Alpen,    ̂ yj^^^ 
in  Switzerland  ,  groeit.  Zo  vindt  men  \  ook  ̂ ^öofd^ 

op  de  Bergen  in  Provence.  Het  voert  den  naam  ̂'^^'^' 
van  Zeer  klein  Nieskruid  derAIpen  met  de  E!oeni  ̂'^''''*' 
van   Sterrekruid  ,  by  B  o  c  c  o  n  e.   De  Bladen 
onderfcheidcn  het  van  *t  voorgaande.  Zeven  of 
negen  komen  in  hetzelve  op  den  top  der  Stee- 
ien  voor,  en  fomtyds  vyf.  Het  Kroontje  is  geen 
Duim  breed  en  altoos  wit,  met  korter  Straalen. 
Baühïnus  zegt,  dat  de  hoogte  omtrent  een 
Handpalm  zy  ,  en  dat  het  ook  groeit  op  de  Py. reneem 

B  ü  p  L  E  u  R  u  M.    Haazen-Oor, 

De  Omwindzels  zyn,  in  dit  Geflagt,  groot 
en  vyf bladig  :  de  Bloemblaadjes  omgeboogen 
of  ingekruld  ;  de  Vrugt  rondachtig,  famecge* 
drukt  geftreept :  de  Bladen  flyf  en  fterk  geribd  ̂  
in  eenige  Soorten  als  Haazea  -  Ooren ,  waarvaa 
het  den  naam  heeft, 

■  Het  bevat  'er  vyftien ,  waar  van  alle  ds Kruidigcn  tot  ons  Wereldsdeel:  deHeelleraclT. 
tigen  tot  Afrika  behooren. 

(i)  Haazen  -  Oor  dat  doorUaderig  is ,  en  geen       ̂ * 
al^emsem  Omwindzels  heefi»  r^mrTun. 

Men '^'/^'''^«'-'' 
Kondb!*. 

fi)  Bapleurum  Inroluoris  univèrfaJibusniïJIis  &c.  J^y^.iy-^f.^^^» 
?ra.  Gen,  315*  p,  aoj.    ̂ <f^.  XïII,  Gen.  32S.  p,  225.  H, 
Ups.    64.  B..,  LugS,    105,  Hall.  Helv,  ̂ 37.  Pesfoliau.  vul. 

B  2  f^^ 

!i.  Deel»  Vill*  Stok^ 



ü<ü  BE^-CHRYVING     3  Én, 

1^»  ,     Men  noemt  dit  Kruid,  dat  niet  alleen  in  de 
Afdeex.  2uidelyke  deelen  van  Europa  ,  maar  ook  in 
Hoofd-  Duitfchland ,  en  in  de  Nederlanden ,  voortkomt 

STUK.      onder 't  Koorn  5  gemeenlyk  Doorwas  ̂   of  Deur- 

vigtÜ'^^'  'Jj'^i',  in  't  Franfch  Fercefeuille  ̂   om  dat  deBIa* 
den  volftrektelyk  van  de  ijteng  en  Takken  door- 

boord zyn.    H  ALLER  geeft  'er  twee  Voeten 
boogte  aan.   De  Bladen  zyn  aan  de  ééne  zyde 

korter ,  aan  *de  andere  langer  ,  ovaalachtig  , 
Zeegroen  en  zeer  glad.  Zes ,  zeven  of  meer  ̂  
byzondere  Kroontjes^  maaken  het   algemeene 
uit. 

't  Is  een  Wondkruid ,  komen  in  Pleiflers 
tegen  de  Breuken  en  in  Samentrekkende  Pap- 

pen, zo  die  Heer  aanmerkt.  De  kleine  met  ge- 
boogen  Takken ,  van  C.  B  a  u  h  i  n  u  s ,  heeft  de 
Bladen  wat  langer ,  doch  de  Bloemen  zyn , 

even  als  in  de  voorgaande  en  meefl  alle  Soor- 
ten van  dit  Geflagt  ,  geel.  De  zelfde  fpreekt 

van  een  Doorwas  met  menigvoudige  Bloemen , 
't  welk  onder  den  naam  van  Gekruld  of  Mosacli- 
tig  Doorwas  in  Afbeelding  gebragt  is  door  C  a- 
M  E  R  A  R I  ü  s ;  zynde  een  zeldzaam  Kruid.  Het 
Kleine  ,  zegt  die  Autheur,  is  een  kragtig  Mid* 
del ,  in  Pappen ,  die  men  op  Beengezwelfen 
legfr. 

(2j  Haa« 
gatlsfima  Arvenfis,  C.  B.  Pin.  277.  PerfoHata.  Dod,  Fempu 

204*  p,  Perf.  minor  Ramis  inflcKis  8c  Flore  multiplid.  C.  B* 

i*ï>..  277«  Perf,  aispa  f,  Mttscofa,  C4M»  H^rt^  T,  37.  ̂ « 



KroontjES-Krüidei^;         "-^x 

(2)  Haazen-Oor   met  vereenigde\  OmwindzeU     1^» 

tjes  y  Ut  ulgemeene  driebladig.  fdeel; 
Hoofd» 

Dit  Kruid ,  de  Steng  een  Elle  hoog  hebben-  stuk. 
de,  is  op  de  Switzerfche  Alpen,  onder  ande-      il 
ren,  door  den  Heer  H  aller  gevonden,  die^J^^j^^^^ 
het  in  Afbeelding  gebragt  heeft.  Men  ziet  daar  GeaetmU 
uit ,  hoc  zeer  het  van  het  voorgaande  verfchille. 
De  Wortelbladen  zyn  ongevaar  een  Voet  lang , 
foal  en   egaal  van   breedte  :   de  Scengbladen 
Lancetvormig  ,  en  geenszins  omvattende.    De 
Omwindzeltjes  zyn  in  agten  gedeeld,  gekleurd 
en  ianger  dan  de  Blommetjes* 

(3)  Haazen-Oor  mst  vercenigde  OmwindzeU     nr. 

tjes  ̂   het  algemeene  vyfbladig^  "^r*^*-^* 

Deeze,  op  de  Alpen  door  Gesnerüs  ge- 
vonden ,  hadt  zeer  fmalle  Bladen  als  die  van 

Gras.  Vyf  Blaadjes  maakten  het  algemeene 
Omwindzel  van  de  Kroon  uit,  en  de  byzonde- 

re  der  Ki'oontjes  waren  Geflernd ,  ten  hal- 
ven in  zesfen  gedeeld.  Zy  liebben  zeer  knge 

Steeltjes^ 

(4)  Haa- fi)  Bupkurum  Invalucellls  coBdunatls  ,  &c.  Bupl.  Alpi- 

üum.  HALL.  Helv.  43  8.  T.  lo.  Perfol.  Alpina  anguftifolia 
media.  C.  B.  Pin.  277.  Prodr.  129.  BuBS.  VI.  5, 

C3)  i?a;)/f«rftw  Itivolucclüs  coadanatis  &c.  BupU  Fol.  an- 
guft.  &  nervofis.  HAhU  Helv.  438*  Perfoliata  Alpina  Grami- 

neo  /olio.  C,  B..  Pin,  277.  Seduiii  Petrsuïn  Bupleaji  foli©* 
f  QK*  Mald.  247. 

II.  Diïi.  VUI.  SroK. 



^i  Beschryving     dEr 

^^*  C4)  Haazen-Ooi'  met  vyfbladige  ronde  Oiii- 

'AFDEEt.  windzeltjes  ;  het  algemeene  driehladig  Ey- 
Hoofd*  rond :  de  Bladen  omvattende ,  Lancetswys' 
sïUK*  Hartvormig, 

IV, 

MupUurum  jyi^  J5  ̂ ^  Smalbladige  Doorwas  van  C* 
lioekig,  BauhinuiS,  waar  van  het  Groote  op  de  Py- 

pcneen  door  Bürseuüs  ,  het  Kleine  op  de 

B-'^rgcn  van  Wallifer  Land  gevonden  is.  Dit 
laatde  heeft  de  Bladen  aan  den  Wortel  Gras- 

achtig, twee  of  drie  Duim  lang ;  de  Srengetjes 

een  Voet  hoog.  Het  andere  heeft  de  Wortel-" 
bladen  Lancetvormig,  lang  gedeeld;  de  ;2lteng- 
bladen  breeder  en  gehoekt, 

V,         (5)  Haazen  -  Oor  met  vyfbladige  Eyronde  Om- 

lilrn^'^'''''  windzeltjes  ;  het  algemeene   byna  vyfbld' L^ngbia»  dig  i  de  Bladen  de  Steng  omvattende, éig.. 

Deczc,  die  de  onderde  Bladen  gedeeld  heeft 

en  de  bovenden  doorbladig ,  groeit  op  de  Swit- 
zcrfche  Alpen  en  by  Gottingen  volgens  dea 
Heer  H  a  L  l  E  r.  Men  vindt  het  ook  in  de  Eï- 

zas ,  op  hoogc  Gebergten»  Het  wordt  Breed' 

hladig  Berg- Doorwas  genoemd.    De  Steng  is 
een  Elle  hoos. 

(6)  Haa. 

'ö* 

f4)  Bupleurum   Involucellis   pêtitaphyllis  &c*  Perfol.  Alp» 
anguftifolia   luajoe.    C  B.   Fin,  277.  Prodr,   32p.  &  minor 
Ihldem, 

(5)  Bupleurum  Involucellis  &c.  Bupleurum  Pol.  imis  pe» 
tiol^tis.  Hall,  Nelv.  437,  Perfoliata  montJiia  latifolia.  C» 

B,  Pin.  277,  Perfol.  inontana.  CAM. /ifffrf.  120,  T.  JS.MAPP, 



Kroontjes-Kruiden.  öJv 

£03  Haazeti-Oor  f?8et  vyfbladige  fpitfe  Om-     3V; 

windzeltjes^  het  aigemeenebyna  vyfbladig:    ̂ yj^^* 
de  Bladen  Lancetvormig ,  ̂̂   Steng  bogtig.  Hoofd. STUK, 

Deeze  Soort ,  die  in  't  byzonder  den  naam     vr. 
van  Haazen- Oortjes  in  Duitfchland  voert,  zou  palaZ^ 

éiQ  met  rondachtige  Bladen  of  de  alIergemeen-^j^^K<^^' 
fte  zyn  ,  van  C.  Baühinus.  Ondertusfchen 
heeft  het  Haazen  -  Oor  met  geele  Kroontjes  , 
van  J.  Baühinus,  niets  dat  naar  ronde  Bla- 

den zweemt.  Tournefort  merkt  aan  ,  dat 
by  fommigen  de  onderde  rondachtige  Bladen 

zyn  weg  gelaten.  De  befte  Afbeelding  zou  by 
T  R  A  o  ü  s  voorkomen ,  waar  van  C  o  r  d  u  s  zig 

bediend  heeft  tot  de  befchryvlng  van  zyn  i/ö- 
phylkn ,  gelyk  hy  dit  Gewas  noemt.  Zniks  fchyn t 
gelykbladig  te  betekenen;  doch  dat  is  volflrekt 
tegenftrydig  :   want  de  onderden   Bladen  zyn 
gerond  Lancetvormig ,  de  Stengbladen  worden 

naar  boven  langs  hoc  fmaller  en  zyn  fpits  ge» 
punt.  In  de  gedagte  Afbeelding  by  T  r  a  g  u  s 
vind  ik  die  geenszins  Zeislènvormig,  gelyk  zy 
by  J.  B  A  u  H  I N  u  s  zo  blykbaar  zyn.  Het  heefc 
Ideine Kroontjes,  maar  een  taamelyk  hooge  hog- 
lige  Steng,    Dezelve  h  paarfchachtig,  meest met 

(6)  Biipleurum  InrolucelHs  &c.  Bapl.  Fol,  Rad.  peduncala- 

tis»  GüETT»  Stamp.  59,  Bupl.  Fol.  penolatls  5cc,  H AhJ..  Helv, 

4a9.  Bupl.  Fol  (ubrotundof.  vulgatisfiraum.  C.  B.  Pi«.  zjg» 

Auricula  Lepotis  ümbella  lutea.  ]♦  B.  Jiijl.  III.  p.  200.  f* 

ï.  ifophyllum.  CoaD.  //(/?,  69.  Hciba  Viilaeiaria.  TsAS» 

Miji»  431» 

B  4 

lU  DKinu  VUL  STUB. 



(4>  B  E«  C  H  R  Y  VING     D  E  R 

IV.     met  zeven  KrooRtjesy  die  hoog  geel  zyn^vOl- 

^^  vi^^*  gens  L I N  N  ̂   ü  s. 
Hoofd-  Wat  de  gemeenheid  van  dit  Kruid  aangaat : 

STUK.  j^et  is  zekerlyk  gemeener ,  dan  onze  Ridder  zig 

Twewy  f^^ynt  verbeeld  te  hebben.  Zyn  Ed.  fchryft  'er 
de  Haagen  van  Misnie  en  't  Wallifer  -  Land  tot 
gene  Groeiplaats  aan  toe.  Men  vindt  het  in  ver- 
fcheide  deelen  van  Duitfchland  ;  in  Vraokryk 
omltreeks  Parys  ,  in  de  Elfaz  en  in  Provecce. 
T  R  A  G  o  s  bevondt ,  dat  men  het  Wondkruid 

noemde ,  en  H  a  l  l  e  r  m.erkt  aan ,  dat  men  hec 

Afkookzel  voor  een  Koortsmiddel  houdt  (*). 

vn.         Cl)  Haazen  -  Oor  met  vyfbladige  fpitfe  OmJ 

'^ToKtillT  windzeltjes  y  het  algemeens  driehladig ;  het 
T^ndig,  middel- Bloempp  hooger ,  de  Takken  wyd 

gemikt» 

Dit  is  een  zeer  klein  Kruidje,  groeijende  op 

de  Alpen  van  Wallifer  -  Laod  ,  op  de  Rotfen 
van  Italië  en  op  de  Gebergten  in  Prgvence ,  als 
ook  by  Montpellier,  Het  heeft  de  Stengetjes 

^  maar  een  Handbreed  hoog,  fterk  getakt,  mee 
zeer  kleine  Kroontjes.  De  byzondere  Omwind- 

^eltjes,  van  ieder  Kroontje^  zyn  vyfbladig,ge^ 
baard  en  ftyf. 

(8)  Haa. (*)  Door  den  Heer  BergiüS  is  een  ̂ aapfch  Haazen  t  Oor  ̂  
welk  zeer  naa  Icomt  aan  dcezc  Soort  ,  befchreeven.  Cap» 

p.  7<f- 
(7)  JluplturuTa  InvoJ.  &c«  Btipl^  Fol.  Graminels  &c.  HALL* 

Jitlv.  438.  Perf.  minor  anguftif,  Bapleurl  folio,  C.  B.  /*/«, 
377»  Perfül.  miniina  Bapleij?!  Mo,  Qql,  Ecphr^  I,  |)*  8^^ 



Kroont  JE  s- Kr  UI  DEN.'         25 

C8)  Haazen  -  Oor  met  faimngejielde  en  tevens     lY. 

enkelde  Kroontjes.  ^^^^^u 
T     r.       .  •     j  1.  t  Hoofd- 
In  Spanje  groeit  deeze  ,  die  naar  de   voor- stuk* 

gaande  Soorc  veel  gelykt,  doch  naauvs^lyks  voor    viu. 
eene  Verfcheidenheid  kan  worden  aangezien.      s^ifcZT^* 

fitum, (9)  Haazen- Oor  met  vyfbladÏÊe  Lancetyormi-^^^^^^'^^^' 
ge,  langere  Omwmdzeltjes;  hei  algemeene 

drieUadig  ;  de  Stengb laden  Lancetvormig,  RanuKc»^ hides, 

Deeze  ,  groeijende  in  Switzerland  en  op  de  itg?^"*^^^* 
Pyreneefche  Bergen,  heeft  degelykenis  vaneen 
Ranonkel  5  zo  Lob  el  aanmerkt.  De  onderfte 

Bladen  zyn  fmal,  de  bovenden  langwerpig  Hart- 
vormig, de  Steng  omvattende,  gelyk  uit  de  Af^ 

beelding  van  J.  Bauhinus  blykt.  Hy  noemc 
het  Bupleurum  met  Grasachtige  Bladen^  De 
Steng  is  omtrent  een  half  Voet  hoog  en  de  Blom- 
metjes  zyn ,  gelyk  in  de  anderen ,  geel. 

^10)  Haazen -Oor  met  een  bynanaakte  gpgaf-      x. 

Cs)  Btépleurum  Umbell.  cofnpos*  &c,  ̂ ra.  Ac  ai.  III.  p.  ̂ oy. 

(9)  Bupleurum  Involucellis  8cc.  Bupl.  Fol.  amplexicaul,  5cc, 

H.  Cll.^.  104.  HALL.  H€lv,^37*  R.  ̂ ^'g^^-  i'öi  Perfol.  Al* 

pina  anguftif.  minima.  C.  B»  Pin.  277.  Prcdr^  130.  Perf. 
Gcamineimi  &c,  LOB.  lUuJIr,  137»  ÏArtK.  Theatr^  zis.  T* 

3  3  8.  J.B.  Hij},  III.  p.  199. 
(10)  Bupleurum  C-iule  dlchotomo  fubnuda  &c.  Bupl.  Fol. 

Xianceolatis  rigidis  &c.  R»  Lu.gi'u  no.  SAUV.  Monsp,  76. 
COUAIJ  Monsp,  13  3*  GF.a.  Prov»  233*  KRAM.  Auf}r.  69. 

Ji^cq^.  f^in4.  47*  Bupieururn  Fol»  rigido,  C.  B.  jPii.  278» 
Bupl,  alt.  latlfolium.  Dod.  Fempt.  033,  LOB.  /•#e^.  456, 

ü  s 

i{.  OML.  vni.  STost 



•2CF^  Beschryvïnc    der 

,   ̂ ^'  felde  Stmg  en  zeer  kleine  fpitfe  Omwind- 
VI.  zeltjes. 

Hoofd- 
stuk.        In  Duitfcbland  is  deeze ,  die  naar  de  Zesde 

Tiveevjy  gooit  vccl  gelykt ,  ZO  wcl  t'huls  als  in  Langue- 

^^^\  dok  by  Montpellier  en  in  Provence,  Men  vindt- 
ze  3  onder  den  naam  van  Breedbladig  Bupleurum  ̂  

by  LoBEL  en  Dodon^us  afgebeeld.  De 
Steng  is  omtrent  twee  Voeten  boog,  bezet  met 

teeer  kleine  fmalle,  fpitfe  Blaadjes  ;  terwyl  de 
Wortelbladen  breed  Lancetvormig,  geribd  en 

ftyf  zyn,  en  veel  naar  Haazen  -  Ooren  gely ken. 
De  end- Kroontjes  zyn  in  tweeën  of  drieën 
gedeeld  ,  met  even  zo  veel  Kafachtige  Blaad- 

jes;  de  byzondere  klein  en  zcsblocmig. 
Volgens  nader  Waarneemingen  zyn  alle  de 

Bladen,  in  deeze  Soort,  Lancetvormig,  geribd, 

ilyf  en  geftceld:  het  algemeene  Omwindzel  be- 
Ihat  uit  drie  Elsvormige  zeer  korte  Blaadjes: 

d€  byzondere  zyn  kort  -  Borflelig. 

ïCL         f  II  )  Haazen-Oor  met    enkelde  overhoekfe  ̂  

Bup'ff^^tit»  vyfbladige ,  meefl  driebloemige  Kroontjes. 
raunu 

jöunuiadfg.    Deezc  in  Duitfchlandj  Engeland  jVrankryk, 
Italië  y  als  ook  in  Switzerland  voarkomende  , heeft, 

(ii)  Bupkur-um  Ümbcills  fimplklbus  alternis  &g.  Bupl, 
Fol*  Lin.  acut,  fesfilibus.  H*  CHff.  104*  R»  Lugdh.  iiOiJ 

G©UAN  Momp,  iiu  GeR.  Prov^  s,J4.  KBA,M,  Aujlr.  70» 

jAcq.  Vird^  48.  Bupl.  tcitlum  minimura.  COL*  Ecphr. 

1.  p*  85*  T,  247.  Bupl,  auguilisfimp  folio»  C*  £♦  Fm^ 
£78* 
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fieeft,  vokens  den  Heer  H  aller,  een  Voet  ̂   ̂̂ * 

hoogte.  Het  Stengetje  is  van  ooderen  tot  bo-     vi. 
ven  met  Kroondraagende  Takjes  bezet,  enmetHooFo- 

flyvé,  lange,  fpitfe ,  zeerfmalle.  Grasachtige ^I^"'^*. 

Blaadjes.  De  Kroontjes^  die  uit  de  Oxels  voort-    '^'*'^* komen,  zyn  zeer  klein,  als  Aairtjes,  en  hebben 
een  driebladig  kort  Omwindzcl ;  tervryl  die  van 
de  byzondere  Kroontjes  Borftelig  en  ook  kort 

zyn. 

(12)  Haazen-Oor  weï  een  opgeregte  gepluini'     xir. 
de  Steng  y   Liniaale  Bladen  ,  dnebladis,e '7uncet^m!^ 

Omwindzels  en  vyfbladige  Omyvindzeltjes,  Bicsaciuig, 

Deeze  Soort ,  in  Provenee  en  in  Piemonc 

waargenomen,  heeft  de  Bladen Elsvormig. Het 

Stengetje  is  maar  een  half  Voet  hoog.  In  Swit- 

zerland  fchynt  zy  ook  te  groeijen.  Een  derge- 
lykc  vondc  Forskaohl  by  de  Dardanellen, 

Tot  de  Hcefterigen,  in  dit  Geflagt,  behoo- 
ren  de  drie  volgende. 

(13)   Haazen  -  Oor  ,  dat   Heeflerig  is  ,   7mt     xrr 
"  "  '  '*'  "  ■"•     '  Frutis 

■pN        fum, 
JJee-i^eei^erig 

flomp  Ey ronde  effenrandige  Bladen,  Fruüsa. 

(12)  Bupleurum  Caule  erefto  paniculato,  &c,  Bupl.  ann» 

anguftifolkïiu  MAGN.  Monsp.  42,  All.  NL\  ips.Ger,  Prov^ 

234.  T.  p.BupIenrum  anguftifolium,  Dao.  /^^w;);,  474.  Hall. 
Uclv»  479.  N.   lo» 

(13)  Bupleurum  Frutescens  Fol,  obovatis  &c,  Bupl.  Fol, 

o'werfe  Ovatis&c.  H.  C^iff»  lo+.R.  Lugd.  109.  SAUv,  Monsp» 
«o.  GOUAN  Monsp.  T33«  Sefeli  -^thiop»  Salicis  folio.  C.  B. 

Tin»  161.  Seleii  iïithïop.  fiutex»  Dod.  Pcmps,  312*  Ger» 
J*rov,  Ï34. 

lU  DEEl-i  Vlll.  STüK^ 
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IV.        Deeze  Soort,  in  de  Europifche  Tuinen groei- 
Afdesl.  jgjj^jg^  maakc  een  Heefter  van  twee  Ellen  hoog- 
Hoofd-  te,  met  Houtige  bruine  Stengen,  en  heeft lang- 

*^UK.  ̂     vverpige  Bladen  ̂   van  gezegde  figuur ,  bleek 
Pig-^nia.  gj.QgQ  .   ̂ g  Kroontjes  hebben  geelc  Bloempjes : 

de  Wortel  is  lang  en  blyft  over ,  gelyk  het  Ge- 
was, dat  in  de  Koninglyke  Tuin  te  Montpellier 

altyd  groen  is.    Men    heeft  'er  den  naam  van 
Ethiopifch  Sefeli  aan  gegeven  ,  volgens  de  Ou- 

den.  Misfchien  zal  het  uit  de  opperfte  deelen 

v-an  Egypte  afkomftig  zyn^  Het  groeit  van  zelf 
by  Marfeille  en  elders  in  de  Zuidelyke  deelen 
van  Proven ce ,  als  ook  in  de  Levant,  op  vog- 
tige  Steenachtige  Gronden. 

XIV.        (14)  Haazen-Oor,  dat  Heeflerig  is  ̂  met  Lu 

^fltüce^  yzzfl^/e  Bladen  ,  hebbende  algemeene  en  by» 
^-'«*»   „  zondere  Qmwindzels, Hecfter- 

aotjg.  ^^^  Bergen  en  fiooge  Heuvels  by  Aranjuec 
in  Spanje  groeit  deeze  Soort ,  volgens  Loefling  , 
overvloedig.  Zy  heeft  Houtige  Stengen  van 
een  ,  twee  of  drie  Voeten  hoog ,  met  korte 

Biesachtige  Takjes  en  Bladen  als  van'tVlafch, 
7eer  glad.  De  Omwindzels,  in  de  voorgaande 
Soort ,  door  hem  in  Portugal  wild  gevonden  , 
ontbreekende,  deeden  hem  vaMellen ,  dat  he€ 
een  andere-  moell  zyn. 

(i5)Haa. 

(t*)  Bupleufïim  Früt.  Fol.  Lïneatlbus  &c.  Am.  Acad.  IV^ 

p.  "«,69.  LoRFiL.  hln.  T34  ,  188.  Bupl.  Hisp.  Atborescens 
Gramineo  folio.  TouRNF.  Injl.  310.  Bupl.  fruricans  augulU- 

fel.  Hjip.  BARR.  Rar,  T.  i2Ji. 
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(15}  Haazen-Oor,  dat  Eeejierigis^  met  de    IV: 

Koorjaars  -  Bladen   meervoudig  verdeeld  ,  '^^^^sl; 
vlak  ,     ingefneeden  ,    de    Z-omer  -  Bladen Boofd", 

Draadachtig ,  hoekig  ,  272  drieën  gedeeld,     stuk. 

De  Winterbladen  zyn  als  die  van  Peterfelie,  ̂ ^^JZJ!" 
de  Zomerbladen  a1s  die  van  'c  Priemkruid. 'c  Om-  wanftaiv 

windzel  beitaat  uit  verfcheide  ElsvormigeBlaad-*'^* 
jes ,  onder  famengevoegd  ,  die  afvallen :  de  klei- 

ne Omwindzeltjes  zyn  vyfbladig.  Ook  zyn  fpm" 
mige  Kroontjes  enkeld ,  anderen  famengefteld  , 
volgens  den  Heer  LiNNiEüs.  Het  Loof  der 
aangehaalde  Kaapfche  van  den  Heer  J,  B  u  r- 
M  A  N  N  ü  s  verfchilc  aanmerkelyk.    Ook  worde 

door  deezen  van  gedagte  Winterbladcn  geen  ge-» 
wag   gemaakt :  dat  zonderling  zou  zyn ,  indien 
het  dezelven  ,  zo  verfchillende  ,  gehad  hacl  in 
de  Hortus  Medicus  alhier;  alwaar  het,  zo  zya 
Ed.  aanmerkte,  met  gemak  werdt  voortgeteeld, 

EcHiNOPHORA.    Stekelkroon,       .-ja,rL.aT 

De  zydelingfe  Bloemen  zyn  Mannelyk  ofon- 
vrugtbaar  ,  de  middeircen  vrugtbaar  in  dit  Ge- 

llagt ,  *c  welk  een  enkeld  Zaad  draagt ,  in  d« 
vergroote  Kelk  beflooten. 
Het  heeft  twee  Soorten  5  beiden  Europifchej 

aaamelyk. 

Cl)  Ste^. (i;)  Biipleururtf^mt.  Fol.  Vernalibusdecomponds  &C.  Bu- 

pU  Fol.  Radicalibus  pinnat«-inci(is  &c.  K.Lugdb.  i  lo.  Bupl» 
Frutescens  F0I.  ex  uno  puni^o  plujripiis  Juaceis  tetraganii, 
2uBM*  Afr,  155»  T.  71,  f.  I  ? 

U.  DSEL,  yill.   STU3C* 
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IV.         Cl)  Stekelkroon  met  effenrandige  Blaadjes  die 
Afdeel»  Elsvormig  gedoomd  zyn* 

STUK^.^'  Gedoomde  Zee-Fenkel  heet  deeze  by  Dodo- I,       N iE üs ,  die  aanmerkt ,  dat  nienze  aan  den  Zee- 

-^'t^f^^/' kant  der  Zuidelyke  deelen  van  Europa  vindt. 
Gedooin- L  O  E  E  L  noemt  dit  Kruid  Zee  -  Plnjiernakel ,  om 

dat  de  Wortels 'er  den  Smaak  van  hebben,  wor- 
dende van  het  Landvolk ,  aan  de  Kust  van  Lan- 

guedok 5  zegt  hy  ̂  tot  Spyze  gebruikt.  Het 

groeit  'er ,  onder  de  Kruisdifcel ,  aan  de  Dui- 
nen. De  Steng  is  hol  en  uitgegroefd,  anderhal- 

ve Elle  hoog  5  als  met  Knoopen  ,  uit  v/elkea 
op  zyde  de  Bladen  voortkomen  ,  óle  aan  een 
dikken  Steel  met  gepaarde ,  fmai  verdeelde  y 

Vinblaadjes  bezet  zyn ,  welke  aan  't  end  fcher- 
pe  Doorn  tjes  hebben.  Ook  is  het  Zaad  huisje  met 

punten ,  ̂t  welk  de  Kroon  ftekelig  maakt. 

ïT.         (--)  Stekelkroon  met  ingefneeden  ongedoornde 
^tnirfoUa^  ^laadjef» 
Dunbiadi-  TOÜR- 

f3)  Echimphra  Folloüs  Su'mlato  -  fpinofïs  Integeniinij* 
,  S^Jl.  Nat,  XII.  Gen.  326.  p.  204.  Veg^  Xlll.  Gen.  329.  p. 

zz6.  Caucalis  Caule  Lignofo  &c.  R.  Lugdh^  96.  Saüv.  Momp, 

253.  GOUAN  Momp.  133-  Ger.  Prov,  231.  Crithmum  ma- 

xi t.  fpin.  C.  B,  Pi«.-288.  Crithmum  fpin.  Dod»  Pempt^  705^ 
Paftinaca  maiina.   tou.  Icon.    710,  TouENjf.   Jnjl,    s66,  T*, 

413. 
(z>  Echhophra  Folioüs  inclfis  inennibus»  Echin,  Fol,  fut* 

pradecompolitis.  Wach.  Ultr^  200.  Caucal.  Caule  Lign  FoL 
incills.  R.  Lugdb,  96.  Fastin.  fylv.  anguftif.  Fr.  cchinnto.  C* 

B;  P/k«  151.  Paft.  Echinophora  Apula.  Col.  Ecphr^  I,  p^ 

*3.  ï,   i«i,  Echifl*  Partin.  foli%  TouawF»  Inji,  500, 
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ToüRNEFORT  geeft  de  Bladen  van  Pink-     IV. 

fcernakels  aan  deeze,  die  ook  in  de  Europifche    ̂ ^^^^^ 
Tuinen    voorkomt ,  zynde  insgelyks  een  over-  Hoofd- 

blyvend  Kruid.  Bauhinus  hadc  hetzelve  van ^^"^\ 

CoLüMNA  gckreegen ,  door  wien  het  aan  de  '^'^■'"'*''^* 
Zeekust  van  Apulie  ,  in  't   Ryk   van  Napels , 
op  zoute  Gronden,  gevonden  is  en  afgebeeld» 

Hasselqüistia. 

Naar  wylen  den  Heer  Hasselquist, 

door  zyne  Ontdekkingen  in  't  Beloofde  Land 
en  in  Egypte  vermaard  ,  is  door  L  i  n  N  jï:  u  s 
dit  Geflagt  gedoopt. 
Het  heeft  geicraalde  Bloemen  ,  met  de  mid- 

delftc  Schyfblommerjes  Mannelyk,  die  vanden 
Rand  tweellagtig  ,  brengende  deeze  dubbelde 

platte,  ovaale,  in  de  omtrek  gekartelde  Zaad- 
jes voort:  terwyl  de  vrugtbaare Blommetjes van 

de  Schyf  enkelde  halfronde,  holle  Zaadjes  uit- 
leveren ,  die  zo  wel  als  de  anderen  met  twee 

Styltjes  gekroond  zyn. 
De  eenigfte  Soort ,   Egyptifche  gebynaamd ,       i. 

heeft  haare  Groeiplaats,  zegt  de  Ridder,  '^^^J^'^^^-"^ 
Arabie,  Zyn  Ed*  heeft  evenwel  dien  bynaam  in?'^//^/"'' 
Oojierfche  veranderd.  De  Ojjïerfche  Pinfierncn^iS^t'^^^^ kei  van  Buxbaum  zou  moaglyk  hier  toe  be- 
hooren  kunnen.  Doktor  Hasselquist  voDdt 
dit  Kruid  in  Arabie,  zynde  twee  Voeten  hoog. Hep 

(O  Hasfelquiftia.  S^/?.  Nat.  Veg.  XIII.  Gen.  341*  P»  22!, 
^ant,  217.  Am^  Acff-i,  IV.  p.  27®»  |4G(^  Ihn,  T,  gj* 

I^.  DiXi».  VIU»  StUK, 
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'ïv.  Het  hadt  een  ftyve  Steng,  witachtig  ruuw| 
'ÜFDEEL.  naec  gefteelde  Vinbladen  overhoeks ,  en  een liooFD-  Kroon  van  tien  kleine  Kroontjes  ,  met  witte 

sTü^.      Bloemen.    De  Omwindzels  waren  Elsbladig* T-wecwy 

*^^'*  T  o  R  D  Y  L  I  ü  M»    Krielzaad. 

In  dit  Geflagt  zyn  de  Bloemen  geftraald  en 
allen  twceflagtig  ;  de  Omwindzels  lang  en  on- 

verdeeld :  de  Vrugt  beftaat  uit  twee  platte  ovaa- 
Ie  Zaaden,  die  een  breeden  gekartelden  Zoon^ 
hebben;  weshalve  ik  het  Krielzaad  noem. 

Het  bevat  zeven  Soorten  ,  meestal  Europi- 
fche  Planten ,  als  volgt. 

▼.  (l)  Krielzaad  met  de  Omwindzels  langer  dan 

1;::^  het  Kroontje. 
iyrilch. 

De  vermaarde  R  a  u  w  o  l  f  heeft  deeze  Soort 

in  Syrië  gevonden  en  de  Zaadendaar  van  aan  de 

Kruidkundigen  in  Europa  bezorgd,  't  Gewas  is 
klein,  doch  heeft  de  Zaaden  groot  enmetceii 

gekartelden  Zoom  ,  als  gezegd  is.  De  Bladen 
komen  met  die  der  Breedbladige  Pinkfcernakel 
overeen. 

C2)  Kriel. 
f  ï)  Ttrdylium  Involucris  Umbella  longioribus,  Sy_^.  N^t, 

Xll.  Cen.  317-  P»  204.  Ve?'  XIII.  Gen.  330.  p.  zij.  II, 

Ciijf»  Ups,  R»  Lugd,  5)5.  GOUAN  Afonsp,  134.  GRON,  OrienU 

78,  Tordylium  Syr.  humilius  &c.  JMGRls'.  Hifi»  III.  p,  317. 
S.  9.  T.  16  f.  7.  Gingidium  Fol.  Paftinacx  JatifolI«.  C,  B, 

JPin»  ï;[.  Gingidium  priinum,  ÜOii^Perapt,  6zo,  Tordylium 

minus  limbo  gtandato  Sydacum,  Touiinf.    /«/?♦  310,  T* I"0, 
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'    (2)  Krielzaad  met  de  hyzondere  Omwindzeltjes     IV. 

van  Icmgte  als  de  Bloemen  ,  de  Blaadjes    ̂ ^^^^* 
Eyrond  en  gefnipperd.  Hoofo- STÜK« 

Deeze  ,  bekend  by  den  naam  van  Sefeli  Cre-      ii. 

ticiiniy  groeit  in  de  Zuidelyke  deelen  van  Eu- o^Jj^k 

ropa ,  aan  de  Wegen.  De  Grieken  hebben  de-Ge"^^^"» 
zelve  Tordylion  genoemd.  Het  Kruid  wordt  naauvv- 
lyks  een  Voet  hoog  ,  en  heeft  enkeld  gevinde 

Bladen ,  die  Eyrond  en  Tandswys'  ingefneeden 
zyn ,  brengende  dergelyke  Schildachtige  Zaaden 

voort.  Men  heeft  'er  een  Pisdryvende  kragt  aan 
tcegefchreeven. 

«  (3)  Krielzaad  met  gejleufde  rimpelige  geplooide  p^l^^^ 
Zaade7%i  het  algeimene  Omwindzel  eenbla-^num, 

dig  en  op  't  meest  in  drieën  gedeeld» 

Deeze  ,  reeds  onder  den  naam  van  Vreemde 
Caucalis  by  C.  B  a  u  h  i  n  u  s  bekend  en  door 
Camerariüs  afgebeeld  ,  verfchilt  van  de 
anderen  grootelyks  door  de  geflalte  der  Zaaden , 
die  echter  ook  zeer  fraay  zyn.  De  geheele  Plant 
bevat  een  zoete  Melk  en  fmaakc  naar  Sellery» 

De 

(?)  Tordylium  TnvoU  partiallbus  &c.  H.  Clilf.  Ups.  R, 

LugS,  Mat.  Mei.  SAUV.  Monsp.  230.  GOUAN  Monsp.  134» 
Ger,  Prov,  Z3S*  Tordyl.  NatboBCafe  minus.  Toornf.  /«/?. 

320.  Sefeü  Creticuni  minus»  C.  E.  /•;«♦  161.  Seieü  Creti- 
cum.  DOD,  Pempt,  314- 

f 3)  Tordylium  Seminibus  fiilcatJs  &c.  Caucalis  peregrina 

Semioe  mgofo.  C.  B.  Pm,  15 3»  Caucalis  Hispajuka.  Cam^ 
Hort,  37,  T.  Ji. 

c 
il.  Deel.  VIII.  Stuk. 
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ÏV.     De  Bladen  zyn  als  die  van  Kervel.  Het  aTge- 

^^^^'meeue  Omwindzel  heefc  drie  of  minder;  het 
Hoofd-  byzondere    op  't   hoogft  zeven  Straalen.    De 
8TUK,     Groeiplaats  is  ,  volgens  Arduiwüs,  in  het 

Qoftenw 

IV.        C4)  Krielzaad  niet  de  Kroontjes  ver  van  elkan* 

Z'puilt'l"'  d^r  9  de  Vinhlaadjes  rondachtig  en  gefnip- Apuiifch.  _per^. 

Deeze  ,  in  Apiilie  en  elders  in  Italië  groei- 
jende,  is  door  Column A  afgebeeld,  alsook 
door  den  Heer  Jacquin.  Men  vindtze  al- 

lerkleinji  Cretifch  Sefeli  genoemd  van  C.  E  au- 
HiNüs.  Ieder  Kroontje  heeft  drie rand-Bloemp- 

jes  grooter  of  gedraald. 

^;  (5)  ¥.r\é\zzad  met  getropte  gejlraalde  ICroontjes 

Aller-  *-   .        en  Lancetvormige    Tandswys^  ingefneeden i^^'^^ft*  Blaadjes. 

Deeze  komt  niet  alleen  in  Italië,  op  Steen- 
achtige plaatfen  ,  voort ,  maar  zy  groeit  ook  in 

Languedok  en  Provence  aan  de  kanten  der  Ak- 

ke- 

(4)  Tordylium  üm^ielluüs  remotis  &c,  H>  Cliff.  50.  R. 
Lugih^  54.  Tordylium  Apulum  minimum.  Column,  Etphr^ 

I«  p.  122.  T.  124.  Sefeli  Cret.  minimum.  C.  Bv  Pin,  161, 

JACQ.   Hort.  T.  53» 
(5)  Tordylium  Umbellis  cönfcrtis  radiatis  &c.  H.  Clijf,  510, 

R.  Lugdb,  94.  SAUV.  Monsp.  230  ,  259.  COV kii  Monsp,  134, 
Ger.  Prov.  235.  Tordylium,  Riv,  Pent.  1.  Caucalis  ma- 

xima Sec.  C.  B.  Fi'Z.  2  5  2»  Cauc.  major.  CluS.  tiiji.  lU 

p.  101.  Sefeli  Cietlcum  majus.  C.  B,  Pin.  i6i* 



Kroontjes -Kruiden.  35 

keren  en  Wegen.  Men  vindtze  Groot  Sefeli  van     IV. 

Kandia  getyteld  by  Bauhinüs,   en  Croote  ̂ ^^^^^* 
Caucalis  met  gedoomd  Zaad.  't  Gewas  heeft  Hoofd- 

een  geftreepte  llekelige  Steng  :  de  Bladen  be-  ̂^"^* . 

flaan  uit  zeven  ruige  Vinblaadjes  ,  het  ende-     '^^^*^* 
lingfe  eens  zo  groot ;  de  Kroon  beltaac  uit  Stee- 
len  veel  langer  dan  de  Bladen  ,  en  de  groote 

meeft  uit  negen  kleine  Kroontjes:  de  Omwind- 
zeis  zyn  vyf bladig ,  Elsvormig^  de  Bloemen  ge- 
llraald ,  wit  van  onderen  rood ;  de  Zaaden  rond- 
achtig  ,  famengedrukt  ,  flekelig ,  met  een  ver- 

dikten, gedoorndcn,  rooden  rand  of  zoom. 

(6}  Krielzaad  met  getropte  Kroontjes  en  Ey~      vi. 

rond   Lancetvormige  Vinswjs*  ï?^^^/^^^^- J^J^f^^J'^. 
den  VinUaadjes,  Noorde- 

Dit  is  een  gemeen  Onkruid  op  de  Akkers  en 
aan  de  Wegen  in  de  Noordelyke  deelcn  van 
Europa  ,  zelfs  in  Sweeden  ;  hoewel  men  het 
ook  in  de  middelde  en  Zuidelyke  deelen  aan- 

treft. Men  noemt  het  in  onze  Nederlanden, 

daar  het  niet  minder  gemeen  is,  Akker  •  Klis  f eiu 
De  bynaam  Anthriscus  behoort  tot  de  Naaide- 
Kervel,  waar  van  hetzelve  grootelyks  verfchilt. In 

(6)  Toretylium  Umbellis  confertls  5cc.  H.  Clif.  FL  Suec* 

R.  Lugdb,  94.  Caucalis  Umbelli  confeni  &c.  Guett. 

Stamp,  I.  p.  8ï»  Caucalis  Semine  aspero  Fiosc.  rubentibus*. 
C.  B.  P\i^.  152»  Icon»  Prodr.  80.  Cauc*  minor  flore  ru- 

beme.  Moris.  Hijl,  III.  p,  sos.  S.  9.  T,  14.  f.  g.  Dau- 

cus  annuus  minor,  Flor.  rubentibas.  TouKNF.  /«_/?♦  302. 
C  2 

.    IL  Deel.  VIII*  Stuk* 
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^V.     In  Switzerland  groeit  dit  Kruid,  met  zyne  ruu- 

VI.    'we  Stengen,  zode  Heer  Hall  er  aantekent^ 
Hoofd-  tot  vyf  Voeten  hoog.  Hier  is  het,  aan  de  We- 
STUK*  immers  ,   veel  laager.  De  Bladen  zyn  ook 
vige,        ruuw  ,  donker  groen  ,  in  't  geheel  driehoekig , 

met  de  buiten  (Ie  Vinnetjes  breeder.   De  alge- 
meene  Kroontjes  zyn  klein,  plat  en  gedrongen; 

zy  hebben  maar  ééne  of  geene  Straal ,  de  by- 
zondere  vyf  fmallc  Straaltjes.  De  Bloemen  ,  dik- 

wils    roodachtig   gekleurd  ,   zyn    Mannelyk  en 
Vrouwelyk;  daar  op  volgen  Eyronde  Zaadjes, 
met  drie  Streepen  gewiekt  en   vol  van  korte 

roode  Stekel cjes  (*}. 

vir.         (j)  Krielzaad  mee  enkelde  ongefleelde  Kroon- 

^odffulr  ̂ ^^^  »   ̂^  huitenfte  Zaaden   Stekelig  heb- 
KnoopJg»  bende* 

By  het  voorgaande  ,  aan  de  Wegen  en  op 
de  Akkers,  komt  fomtyds;een  Onkruid  voor  , 

dat  de  Stengen  knoopiger  en  aan  die  Knoopen 

on- 

(*}  Decze  befcIiryvJng  van  dit  Kruid  ,  door  den  Heet  HAL- 
LKR,  nageno2g  met  die  van  LiNifyius  Mant.  p,  350  over» 
ccnkocnende  ,  en  ,  zo  wel  ten  opzigt  van  de  Bloemen  als 

van  de  Zaaden,  groote'yks  afloopende  van  de  Kenmerken  v;m 
^\t  Geilagc  ,  doet  my  verwonderen  ,  waarom  het  niet  liever 

in  't  volgende  geplaatst  zy.  Tournetort  heeft  dit  en  da 

volgende  Soort,  v/egens  da  llekeligheid  van  't  Zaad,  tot  het 
Geflagt  van  Daucas  betrokken. 

{7)  Tordyiium  Umbell.  lïmplicibus  fesfilibus  &c.  H.  Ups» 
Ciij}.  R.  Lugdh.  i)5.  DALIB  Paris  «5»  ToURNF.  Paris» 
3S.  Gauc^üs  Rodofa  Echinato  femine.  C.  B.  PiK^lsi*Predr» 

so»  ],  u.  wj},  nu  p.  8  3, 
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37 ongefceelclc  Kroontjes  heeft  van  dergelyke  Bloe-    11^ 

men  en  Zaaden.  M  E  e  s  e  heeft  het  in  Vries-  ̂ ^^^-^U 
land;  ik  heb  het  hier  in  Holland  gevonden.  Het  Hoofd- 

is  door  J.  Baühinüs,  als  naby  aan  het  voo-^'^^^* 

rige  komende  ,   zo   niet  eene  Verfcheidenheid  ̂ '^^'"'''e 
daar  van  zynde,  aangemerkt.  Zyne  Afbeelding 
nogthans  deugt  niet.  C.  Baühinüs  heeft  het 
byzonderlyk    befchreeven.    Hy   hadt   het  van 
Parys  bekomen ,  zegt  Tournefort,  alwaar 
het  zeer  gemeen  is  aan  de  kanten  der  Wegen. 
Het  Zaad  van  de  een  en  andere  komt  dikwils 
onder  't  Koorn» 

C  A  ü  c  A  L  I  s.    Doornzaad. 

De  Blommetjes  zyn  geftraald,de  middelften 
Mannelyk  of  on vrugtbaar :  zy  hebben  de  Bloem- 

blaadjes om.geboogen  uirgerand .  en  geheeleOra- 
windzels.  De  Vrugt  is  met  Eorfteltjes  ge- doomd. 

Zes  Soorten,  altcmaal  Europifche,  vallen  ia 
dit  Geflagt ,  naamelyk 

(O  Doornza^d  met  alle  Omwindzels  vyfoladtg ;       i. 
het  ééne  Blaadje  eens  zo  proot  Caucniu 

Dee-  r^, 
Croot'aloe- 

{i;  CaucaUs  Involucrls  pentaphyllls  &c.  Syit^  Nat.  xiï.  ̂ ^^S^- 
Gen.  328.  p.  zos.  Veg.  XilU  Gen.  331.  p.  227.  //.  c/i,^.  pt. 
R.  Lugdh.  9S.  GouAN  Aïon^p,  135.  Caucalis  Umbell/con» 
ferta  &c.  Ger.  Prov  237.  Cauc.  inv,  univerfali  pinnatllicia 
&c.  Fl.  Suec,  225.  DAilB.  Fatïs  84.  Vaill.  Par,  31.  &c. 

Cmcalis  Involucris  larifoliis.  Hall.  Heh,  44S.  Cznc' Atvl eciunata  magno  Fiere.   C.  u.  Fm.   15Z.  Echinophora  Flore 

11.  DIBU  VIII,  STOK,  '^  ^ 



3S  Beschryvikg    der 

^V.         Deeze  voert  eigcDtlyk  den  naam  van  Cancan 

^vi.^^'  lis  5  een  Woord  by  H  i  p  p  o  c  R  a  t  e  s  bekend 
Hoofd-   en   van   Dioscorides    gebruikt   voor    een 
STUK.      Moeskruid  met  welriekend  Zaad.  De  Franfchen 

yi^T'^^'  noemen  het  Bajlerd    en  de  Engelfchen  Wilde 
Peterfelie*  Het  heeft  ruige  Stekelige  Zaadkroon- 
tjcs  5   waar  vm   het   Zaad  als  Klisfen  aan  de 
Kleeders  hangen  blyf t ,  en  hierom  hebben  fom- 
migen  het  Echinophora  getyteld.  Het  groeit  niet 
alleen  in  de  Zuidelyke,  maar  ook  in  de  middel- 
fté  deelen  van  Europa ,  wild  aan  de  Wegen  en 
op  de  Koornlanden ,  wordende  in  Duitfchland , 
Engeland  en  Sweeden  ,  ja  zelfs  aan  de  Maas 

en  elders  in  de  Ooftenrykfe  Nederlanden  gevon- 
den. 

Het  is,  volgens  den  Heer  H aller,  ia 
Switzerland  een  laag ,  gearmd ,  verfpreid  Kruid , 
dat  de  Bladen  ruigachtig  en  zodanig  verdeeld 
heeft,  dat  menzG  drievoudig  gevind  mag  noGtnen^ 
Aan  den  gemeenen  Bladfteel ,  naamelyk ,  ftaan 
Vinswyze  andere  Bladfteeltjes,  en  deeze  zynmet 

nog  kleinere  gevind ,  welke  wederzyds  drie  Vin- 
blaadjes hebben ,  die  ten  halve  in  tweeën  of  in 

drieën  gefneeden  zyn.  Het  heeft  groote  witte 
Kroontjes,  wier  algemeene  Omwindzel  drie  of 
vierbladig  is  :  het  byzondere  heeft  drie  groote 
en  twee  of  drie  zeer  kleine  Blaadjes.  Van  de 

Bloem- 

magno*  Riy*  Pent.  zsl  Echin,  pycnocarpos.  Col.  Ecphr*  I. 
p.  91,  T.  54»  Caucalis.  l>OTi^  Pempt,  yoo»  Caucalis  albo  flor» 

vulgaris.  Lob.  Ic^  728» 
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Bloempjes  zyn  de   buitenfce  Blaadjes  wonder-     IV;. 

baarlyk  groot  (^),  en  geeven  dus  veel  Sieraad    ̂ ^^/^^* 
aan  't  Kroontje.  Het  Zaad  is  groots  met  lange  Hoofd- 

fiappe  Stekeltjes.  
^™''- 
-Digym'a, 

(2)  Doornzaad  meï  ̂ ^  iTroofz  driedeelig  onge- 
hladerd ;  de  Kroontjes  drkzaadig  en  drie  -  clucaiis 

bladig,  rtsucoidrs. ^  WOitcU 
kruidig. 

Tot  deeze  Soort  wordt  door  Gerard, 
dat  zonderling  is  ,  de  Caucalis ,  die  het  alge- 
meene  Omwindzel  van  langte  als  de  Kroon  en 

Lancetvormig  heeft,  van  Linn^qs,  t'huis 
gebragt.  Hec  zelfde  doet  de  Heer  Goüan, 

die  dezelve  by  Montpelh'er,  alwaar  de  voor- 
naamfte  Groeiplaats  fchynt  te  zyn ,  heeft  waar- 

genomen ,  en  verhaalt  >  dat  de  Straalen  der 

Omwindfelen  Vliezig  gezoomd  zyn.  't  Is  zeker, 
dat  hier  de  Caucalis  met  Wilde  Wortel  Bladen 

en  een  groote  gedoomde  Vrugt,  van  Ma  gno- 
Liüs,  te  betrekken  zy»  De  Bladen  zyn  wel maar 

(*)  HALLi  Helv.  uts  zegt,  Petaium  externum  rnzri/ice  ma» 

jusi  doch  Gerard  zegt  van  twee  groote  Bioem')laad/es;  't 
welk  ook  uit  de  frasije  Afbeelding  van  Morison,  S*  9*  T, 

14.  f»  3  ,  fchynt  te  blyken ;  ten  ware  dit  Bloemblad  in  tweeën 

verdeeld  mogt  zyn» 

(z)  Caucalis  Umbellis  trifidis  aphylh's  &c.  Mant 4,  351,  ƒ-/. 
Clif^  91, il.  ups.  5t^  GER.  Prou.  236.  GOUAN  Monsp.  ijy, 

Cauc»  Dauci  fylv.  folio  echinatomagno  Frtuaii.  Magn*  Momp^ 
J92.  TouRNF.  ƒ«/?.  3^3.  Echinophota  tertia  leptaphylla  puc- 
purea.  Col*  Ecphr^  L  p.  ̂ (J.  T,  97% 

C4 
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1^*      maar  duhbeld  gevind  ,  doch  hebben  de  Vinnen 

^VL^^'  3^^  ̂ ^^P  verdeeld  in  Lioiaale  Slippen ,  wyd  van 
Hoofd-  elkander.   Derhalve  noemt  Columna  ze  ,  de 
8TÜK,      Derde  Smalbladige  paarfche  Stekelvrugr.  Vol- 

^,^^^^^^r  ̂ gj^g  G E R  A R D  behoort  nier  de  Breedvrugtige Caiicalis  van  den  Ridder* 

lil.         C3)  Doorftzaad  met  de  algefneene  Krom  drie* 

ffitfoTa.  deelig,  de  hyzondere  Kroontjes  vyfzaadigi 
^  Ereed-  Fttiblaadjee  Zaagtandig. 

Hier  worden  de  Breedbladige  bikker  -  Klisfen 
van  C.  Bauhinüs,  Lappula  Canaria  by  zyn 

Broeder  geheten ,  t'huis  gebragr.  Zy  waren  te 
vooren  tot  het  Tordylium  betrokken  geweest.  De 
Groeiplaats  is  op  de  Akkers ,  in  Vrankryk ,  Ita* 

lie  en  in  't  Ooflen ,  onder  't  Koorn,  De  Bladen 

zyn  hier  maar  enkeld  gevind  ,  met  Zaagswys* 
getande  Blaadjes  aan  een  gemeencn  Bladfteel , 
die  ruuwis^zo  wel  als  de  Stengen  en  het  Loof. 

iv^  (4)  Doornzaad  met  het  algemeene  Omwindzel 
Maurita-  eenhladig  5  de  byzon  dee  driebladig, 

Baibaiifch. 
Deev 

(3)  CatiCalii  ümbella  aniverfaU  trifida  &c.  H.  C/:^.  91. 
Mant,  350.  Cauc.  Invol.  &  InvohKciJis  pentaphyllis,  Fol, 

pinnatis.  Ger.  Prov.  237.  Cauc.  Arv.  Echinata  latifolia.  C. 
B,  Fin,  isz-  Lappula  Canaria  latifolia.  J.  B.  Ht^.  I.  p.  8I. 

Tordyliutn  latifolium,  5/>#  Plant.  345. 

(4J  Caucaüs  Involucro  univerfaii  5cc.  MoSHR.  Eph,  Nat^ 

Cur.  1742.  Voi«  Vl.  p.  401.  Cauc.  Mauritanica  vulgari  limi» 
Us  fed  Scmiiie  majore,  WALth.  Hert»  izj. 
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Dceze   gelykt   naar  de  Gemeene  Caucalis,    IV. 

volgens  Waltherüs,  maar  heeft  het  Zaad  '^^^^^-^i 
groöter,  Zy  groeit  in  Afrika  en  is  door  den  Heer  Hoofd- 

MoEHRiNG,  die  haar  in  zyn  Tuin  geteeld ^^^^' 

hadt  5   omftandig  befchreeven  .  miakende  een     '^^'''''* 
jaarlyks  Gewas  van  omtrent  twee  Voeten  hoog. 
De  Bladen  zyn  in  drieën  gedeeld  en  gevind ,  de 
Vinnetjes  fmal  en  diep  verdeeld  hebbende. 

f5)  Doornzaad  met  uitgefpreide Kroontjes: de      v. 
Vmhlaadjes  vmi  den  tweeden  rang  f^n  en  Orientaiis, 

fmal  gefnipperd,  OöRcirch. 

Hier  wordt  de  Zeer  hooge  Orientaalfche  Cau- 
calis 5  met  Bladen  van  Ferula,  welke  Tour- 

NEFORT  in  Klein  Afie  ontdekte  ̂   t'huis  ge- 

bragt»  Zy  was  reeds  Caucah"s  geïioemd  door 
B  E  L  o  N ,  en  in  zyne  Reisbefchry  ving  afgebeeld. 
M  o  R I  s  o  N  geeft  daar  van  het  Blad  en  de  Vrugc 

onder  den  naam  van  Hooge  Aleppifche  met  Bla- 
den als  van  de  Ferula  en  witte  Bloemen.  De 

Blommetjes  zyn  niet  gedraald.  De  Zaaden  heb- 

ben  uitfteekende  Borltcltjes  ,  welke  aan  't  end 
Lymerig  geklierd  zyn. 

(6)  Doornzaad    b'jna  zonder  algemeen   Om*     ̂ j/ 

wind'.^fP'^' phylla, {s)  Caucahs  Umbellis  patentibus  &c.   Mant.   351.  Cauc.  ^ 
Grient,  altisfima  folio  Ferulae.  Tournf.  Cor^  23,  Cauc.  pro- 
cctior  Chalepenfis  <5cc.  MORIS.  Heji.  Hl.  p»  308.  S.  j>.  T.  14, 
f,  5.  Gaucalis.  Bell. /f.Libr,  3.  Cap.  49.  T.  200» 

(6)  Caucalis  Involucro  univerfaü  fubnullo  &c.  Mmt,  351. 
Ger.  Prov,  2364  Cóuicaiis  procumbens.  Riv.  Pent,  Lappula 

C  5  Ca. II.  Deel.  VIII.  Stuk» 
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IV.  windzel^  de  byzoiidere  vyfbladigy  de  Kroon 
VI.  '  in  tweeen  gedeeld. Hoofd- 

stuk.        De  Akker -Klisfen,  met  een  kleine  Bloem 

JTwêewy.  eu  vi-ugt ,  van  C.  B  A  u  H I N  u  s ,  worden  hier 
bedoeld.  Zy  groeijen  in  Vrankryk ,  Italië ,  En- 

geland   en    in  Svvitzerland  ,  alwaar  de    Heer 

H ALLER  'er  zeer  fyn  verdeelde  Bladen  aan 
toefchryfc ,  't  welk  niet  blykbaar  is  in  de  Af- 
beeldingen  van  J.  Baühinus  enMoiiisoN, 

L  iNN^us  zegt :  de  Steng  is  laag,  rond,  ag- 
terwaards  ruuw :  de  Bladen  zyn  dubbeld  gevind 

"    en  ruuwhaairig :  de  Kroon  is  twecdeelig  zonder 
Omwindzel:  de  Kroontjes  zyn  vyf bloemig ,  niet 
geftraald  ,  uit  den  witten  paarfcbachtig ,  eenige 
Blommetjes  onvrugtbaar ;  met  vyfbladige  kleine 
Omwindzeltjes  :  de  Vrugt  is  Eyrond,  gekranst 
met  flekelige  Doornen ,  die  driepimtig  zyn.  De 
Plant   geeft   Melk  zegt  Vaillant.    Men 
vindtze  in  de  Velden  omflreeks  Parys  enmoog- 
lyk  ook  wel  in  onze  Nederlanden, 

VII.         De    zeldzaamheid     der    Kroon tjesdraagende 

Caucaiis  YixiYidiQn  'm  Oodindie,  doet  my  hier  het  Gewas Ifapomca,  J 
Tapanfch.  jn  Plaat  vertoonen ,  dat  ik  uit  Japan  ontvangen Pl    XLV 

h^,  u  heb  ,   en  't  welke  zekerlyk ,  fchoon  met  geen der 

Canaria  Fl.  min.  tenulfolia.  J.  B.  Hiji,  III.  p.  %q.  Caucilis 

Arv.  echinata  parvo.  Fl.  &  Fru(5tu.  C.  B.  Pin„  rjz,  Mojiis. 

Hifi.  in.  p.  305.  S.  9.  T,  14.  f.  8.  Hall.  Hehk  44». 
GU£TT.  Stamp.  so.  Dalib.  Paris»  80.  Vaill.  Par.  31. 

TOÜRNF.  Par,  3^5. 
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der  gedagte  Soorten  ftrookende,  tot  dit  Geflagt  IV, 

behoort.  Ik  geef  het  derhalve  den  bynaam  van  A^'^.^el, 
JapanfcJu  De  Stengen  van  het  zelve  zyn  rond ,  Hoofd^ 

doch  niet  hol  5  een  weinig  in  de  langte  gegroefd  ̂ tuk. 

en  eenigszins  ruuw^  door  kleine  witte  Borftel-  ̂ ^^^^'^'^ 
Haairtjes;  't  welk  al  meer  en  meer  naar  boven, 
tot  in  de  kleinfte  Takjes,  Blad-  en  Bloem- 
fteeltjes  ,  wier  Haairtjes  zo  lang  als  de  dikte 
zyn ,  allen  opwaards  geftrekt  zynde ,  plaats  hecfr. 

De  Steng  verdeelt  zig  in  wyd  gearmde  Tak- 
ken ,  die  kleiner  Takjes  uitgeeven ,  met  Bloem- 

kroontjes^  De  Bladen  zyn  ,  gelyk  men  in  de 
Afbeelding  Plaat  XLV«  Fig,  1 5  zeer  duidelyk 
ziet ,  dubbeld  gevind ,  als  aan  den  gemeenen 
Bladfteel  tot  vier  of  vyf  paar  Vinfteeltjes  heb- 

bende, die  v/ederom  met  diep  ingefneeden  Vin- 
blaadjes bezet  of  zelf  gevind  zyn ,  als  ook  van 

onder  en  van  boven  dergelyke  witte  Haairtjes 
hebben,  te  klein  om  in  de  Afbeelding  gebragt 
te  worden.  Van  boven  zyn  zy  donkerer,  van 
onderen  bleeker  groen.  Voorts  hebben  deBlad- 
fteelen  dit  byzonders ,  dat  zy  de  Takken  van 
onderen  byna  geheel  en  verder  half  omvatten 
kunnen  ,  zynde  Geutswyze  daar  toe  tot  aaa 
de  eerfte  Vinverdeeling  gefatlbeneerd.  De  groot- 
fte  Kroontjes  beftaan  uit  agt  Straalen  of  Steel- 
tjes ,  waar  van  de  buitenften  wel  eens  zo  lang 
zyn  als  de  binnenften  ;  en  hebben  een  zoge- 

naamd Omwindzel  van  vyf  of  zes  korte  Bor- 
fteltjes.   De  kleine  Kroontjes,  daar  de  groote 

uit 
XI «  DSEL.    VIII.  STUSt 
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lY^      uit  beltaan,  hebben  dergelyke  Omwindzels,  zo 

'Afdeel.  lang  byna  als  hunne  Straalen.  Het  Zaad,  dat 

Hoofd*  ̂ ^"^  ovaale  figuur  heeft,  verfchilt  byna  van  al- 
STUK»      Ie  Zaaden  der  Kroontjes -Kruiden  daar  in,  dat 

^weevjy-  deszelfs  Doomtjcs  Haakig  omgeboogen  zyn  , 

'^^&^*  ̂      gelyk  men  dit  by  A ,  in  zulk  een  Zaadje ,  dat  vier- 
maal in  langte  en  dus  vierenzestig  maal  vergroot 

is  ,  kan  befchouwen.  Al  het  overige  van  deeze 

Plant  is  in  de  Natuurlyke  grootte  afgetekend. 

A    R   T  E  D  I  A» 

'  De  Heer  Linn^ïius  heeft  dit  Geflagt  be- 
noemd naar  wylen  den  kundigen  Sweed  Ar- 

TEDI5  inzonderheid  door  zyn  Samenflel  der 

Visfchen  vermaard ,  en  v^rien  de  Kruidkunde  *c 
gebruik  van  het  Omwindzel  der  Kroontjes- 

Kruiden,  in  de  bepaah'ng  der  GcÜagten  ,  zo  de 
Ridder  erkent,  is  verfchuldigd. 

De  Kenmerken  zyn  ,  Vindeelige  Omivindzels ; 

de  middelfte  Blommet jes  Mannelyk  of  onvrugc- 
baar:  de  Vrqgt  door  Schubben  üekelig. 

I',         De  thans  eeniglte  Soort  (i)  ,    waar  van  de 

Squlmata.  Kruidkcnncr  R  a  u  w  o  l  f  het  Zaad ,  op  den  Berg 

üefchub-  Lj[-)anon  ingezameld,  door  Europa  vcrfpreid  heeft , 
is  door  ToüRNEFORT  gevonden  in  Klein  Afie» 

Men 

(ï)  ;^rted:a.  Sy/l.  Nat.  XIÏ.  Gen.  329.  p,  20S.  re^.XlU» 

Gen.  352.  p.  228«  H.  Clijf.  89.  Up^*  5  8.  P-.  Lugih.  95, 
Gbon.  Or.  81»  Thaplia  Orientalis  Aneth.  folio  <Scc,  TüüRNF» 

Or.  22.  lün.  II.  p.  155.  Gïngidium  Foeniculi  folio.  C  B, 

Tln^  151.  Raj.  Hj/?.  443  9  466.  Gingidium  Rauwolfii.  CAm. 

Thru  p.  67.  T.  i«?. 
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Men  houdt  bet  voor  't  Gingidiiim  van  D  i  o  s  c  o-  I^«  , 

R I D  E  s  5  dat  dopr  C  A  M  e  r  a  r  i  u  s  is  afgebeeld ,  ̂̂^^^l. 
groeijende  ook  in  Syrië.  B  a  u  a  i  N  u  s^  noemt  Hoofd- 

het  Gingidium  met  Venkelbladen.  s'^"^* 

Het  heeft  een  dunnen  Wortel :  de  Stengen  ̂ ^n""^' 
zyn  zelden  hooger  dan  een  Span , krom  en  dun, 
met  Bladen  bezet,  welke  naar  die  van  Dille  ge* 

lyken  ,  twee  of  drie  Duimen  lang.  De  Kroont- 
jes zyn  anderhalf  Duim  breed  ,  met  een  Cm- 

windzci  van  vyf  fmal-  Vinnige  Blaadjes,  langer 
d.an  de  Kroon.  Het  Zaad  is  Eyrond  en  heefceea 
breeden  Zoom  ,  die  als  uit  platte  Schubben 

fchynt  te  beilaan. 

D  A  u  c  ü  s.        Wortelkruid. 

De  Bloemen  zyn  iets  of  v^at  gefcraald  ,  allen 

tweeflagtig ,  in  dit  Geflagt ,  't  welk  de  Zaaden 
bezet  heeft  met  ftekclige  Haairtjes.  Het  bevat 
vyf  Soorten,  als  volgt. 

( I )  Wortelkruid  met  Stekelige  Zaaden ;  de  Blad-    j^^^^'m 
fieelen  van  onderen  geribd  hebbende*  Carota. 

Door 

Cl)  Dauctts  Sem,  hispidxJ  ,  Petiolis  fubtus  nervofis.  SyJ}» 

Nat.  Xir.  Gen.  33o.  p.  zoö.  Veg.  XUI.  Gen,  33 3*  p.  22S, 
H.  Ctijf.  Ups,  FU  Suec.  Mat,  Md.  R.  Lugdh,  97.  &c,  &c. 

Gron,  f^irg,  4i.  Pa/ïinaca  tenuifol,  (ylveftris  Dioscoridis  vel 
Daucus  Oificinarnm.  C»  B.  Pin,  151.  MOR.  Eiji.  S.  p.  T. 

13,  f.  2.  Paftinaca  tenulfolia  fylveftris.  Dor».  Pempt,  679^ 

Lob  Icon*  7Z2.  fi^  Paftin.  feüiiifolia  fativa  Rad,  Imek,  G. 

B.  Pin,  I  >'  I,  ̂ ,  Daucus  fativus  Radke  atro  -  rubente,  TOü&N?. 
Inji,  307» 

H.  DEEL.    Vllh  STBS» 
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ÏV.        Door  geheel  Europa,  zo  aan  de  Wegen  als 

vi!"^'  i"  ̂ ^    braak  leggende  Akkers  en  op  drooge 
HooFD^    Velden  ,  groeit  dit  Kruid,  dat  men  ook  over- 

STUK.      vloedig  in   Virgioie  vindt.     Het  voert  in  de 

f^jsvjy  jN^e^ej^ianden  den  naam  van  Vogelnefl;  in  't  Ita- 
liaanfch   en   Spaanfch  Baiico  ,   in   't  Engelfch 
Dauke  genoemd  wordende ,  naar  den  Latynfchen 
naam  Daucus  ,   by  welken  het  in  de  Apothee- 
ken  bekend  is.  De  Franfchen  noemen  het  Panet 

fauvage  of  Wilde  Pinftcrnakel ,  gelyk  het  in  't 
Laiyn  ook    dien  naam  by    eenige   Autheuren 
voert. 

De  Wilde,  waar  van  de  Tamme  Daucus, 
die  men  Peen  of  Karooten  noemt ,  waarfchyn- 

lyk  afkomfdg  is  (*) ,  heeft  een  harder  en  dun- 
ner Wortel  ,  doch  van  den  zelfden  Reuk.  In 

Moerasfen  groeijende  is  de  Steng,  zegt  de  Heer 
Haller,  fomtyds  zes  Voeten  hoog,  maar 
gemeenlek  flcgts  twee  of  drie  Voeten.  De 
Bladen  zyn  ruig  en  ruuw,  langwerpig  en  ver- 

deeld in  een  menigte  Vinnetjes,  die  wederom 
Vinswyze  zeer  diep  zyn  ingefneeden;  zo  dat 
menze  byna  drievoudig  gevind  mag  noemen, 

Aan  *t  end  der  Stengen  komen  zeer  groote 
Kroonen,  beftaande  aan  den  rand  uit  mismaak- 

(*)  LoBEL  Mt  dit  vaft,  zeggende  dat  het  Zaad  der  Wil- 
de Karooten  ,  in  een  goede  Grond  en  in  de  Hoven  gezaaid 

zynde ,  door  de  kweeking  verandert  in  tamme  Peen  of  Ka- 

looter.,-  gelyk  de  Hoveniers  te  Antwerpen  by  Ondervinding 

baddün.  Kruidb,  p.  ssj. 
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te  Bloempjes  ,  die  het  buitenfte  Blaadje  zeer     IV. 
groot  en  Hartvormig  hebben:  maar  de  binnen  '^^^^^^^ 
fcen  zyn  regelmaatig.  Het  algemeene  Omwind-  Hoofd. 

zei  is  zo  groot  als  de  Kroon,  beflaande  uit^'^'^^^ 
gevinde  :   de  byzondere  uit  ingefneeden  Blaad-  ̂ '^y^'^" 
jes,  .  De  Bloempjes  zyn  meest  v^rit,  dooh  fom- 

migen  roodachtig   en  in  't  midden  komen  'er 
dikwils  eenigen',   die  geheel  rood  zyn  ,  voor. 

Men    heeft   'er  ook  gezien  ,  die  de  geheele 
Kroon  roodachtig    hadden.  Breyn  heeftze, 
by  Mentz ,  met  donker  paarfche  Bloemen  ge- 
vonden, 

Bloeijende  is  deeze  Kroon  als  een  Zonne* 

fcherm  uitgefpreid,  maar  in  't  Zaad  fchietende 
trekt  zy  zig  toe  en  krygt  dus  de  figuur  van 
een  Vogelneftje  ,  v^aar  van  de  naam  ontleend 
is.  Alsdan  beftaat  zy  uit  een  menigte  van  Zaa- 
den ,  die  de  grootte  byna  van  een  Pisfebed  heb- 

ben ,  en  door  de  ftekelige  ruigte  veel  naar  een 
Diertje  gelyken.  Dit  Zaad  wordt  onder  de  ver- 
warmende  geteld.  Het  is  Windbreekende ,  en , 
wanneer  men  het  in  Bier  laat  geilen ,  dan  worde 
dit  Bier  gepreezen  ,  als  een  uitmuntend  Mid« 
del,  om  de  Stonden  en  de  Verlosfing  voort  te 
zetten;  als  ook  tot  Waterloozing. 
De  Tamme  Daucus  ,  die  men  gemeenlyk 

Wortelkruid  noemt ,  is  het  Loof  der  zogenaam- 
de Wortelen,  Peen  of  Karooten.  Hetzelve  ver- 

fchilt  van  dat  der  Wilden  weinig  ,  doch  de 
Kroontjes  zyn  veel  yler  en  draagen  ook  minder 
Zaad.  Van  de  Wortels  heeft  men ,  gelyk  bekend 

li.  De£l«  VIII»  Stuk, 



43  BESCHRY  VING    DER 

ÏV«     js ,  die  langer  en  dunner  zyn ,  geel  van  Kleur , 

^^^^^^•gelyk  de  Leidfe  Wortelen  y  welke  voor  defmaa- 
HooFD    kelykflen  gehouden  worden ;  hoewel  de  Roode 

STUK,      Qf  Oranjekleurige  Hoorn/e  Wortelen  zoeter  zyn. 

,7''^"'^^*  Daar  is  veel  overleg  noodig,  om  deeze  Wor- 
telen  goed  te  teelen,  zo  dat  zy  niet  Waterig 

zyn  en  een  geurigen  Smaak  hebben.    Het  is 

dan  geen  ongezond  Voedzel.  Van  donker  roo- 
den  5  daar   To urnefort  van  fpreekc ,  by 

W  E I N  M  *A  N  N  -  afgebeeld  ,•  vind  ik  geen  mel- 
ding by  de  Hovenieren    (*).     Ondertusfchen 

fcbynt  het  woord  Karoot  wel  van  het  Hoog- 

"   diiitfch  Gar  Rothy  dat  \s  geheel  rood,  gelyk 
de  Duitfchers  die,  volgens  DoDONéus,  noe- 

men ,  afkom  (tig  te  zyn.  Misfchien  worden  zy 
in  Duitfchland  en  Vrankryk  geteeld.  Daar  zyn 

ook  Witte  Wortels,  Poepen  genaamd,  van  de 

Pinkfternakels  verfchillende.  Dezelven  groei  jen 

fchielyk  ,  maar  zyn,  wegens  de  onfmaakelyk- 
heid ,  het  teelen  naauwlyks  waardig. 

TL      '   (2)  Wortclkmld  met  Stekelige  Zaaden;  het  fnid' 

Mülr^i^a-  ̂ ^V^  Bïommetje  Vleejchkleurig  ,  onvriigt- 
nicus.  laar ;  den  gemeenen  Stoel  halfklootrond, 
Baibanfch. 

Hier 

(^)  Noch  by  MuNTiNG ,  noch  in  het  alom  beroemde 

Werk  ,  over  't  aanleggen  van  Landhuizen  ,  Lufthoven  en 
Plantagiën,  alv/aar,  bladz,  3 <ï i  ?  uitvoerig  van  de  teeling  dèt 
Geele  en  Roode  Wortelen  gefproken  wordt. 

(2)  i)<2«caj  SemInibuB  hispidis&c.  DauciisHisp»  Umb  mig- 
dA.TOüEnf»  Inji.  308.  Paft.  tenuifoL  Rad.  &  ümb,  lutea;  item 

Siciila  hitfuta  cdspa.  Mor.  Hifi.  III.  S.  j»*  T.  13.  f«  3 ,  ;. 
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Hier  behoort  de  Spaufifche  Dauciis  met  een     IV. 

gf  oote  Kroon  van  T  o  u  r  n  e  f  o  r  t  :  als  ook  de  ̂^^^^^* 
fynbladige  van  Morison  met  de  Kroon  en  Hoof d# 

Wortel  geel;  als  mede  de  Siciliaanfche  ruige  ge-*"^""^^* 
krulde  Wilde  Pinfternakel  van B o cco ME.  Dr.  ̂'^^"''*' 
Shaw  vondt  deeze  Soort  ook  in  B:jrbari.c.  Zy 

gelykt,  buiten  't  gemelde,  naar  de  voorgaande 
2eer. 

(3)  Wortelkruid  met  effene  Zaaden  :  de  alge"      "'ii- 
meene  Kroon  van    onderen  Jamengegroeia  p'isnag^, 

hebbende.  ^^^'- 
Deeze  ,  onder  het  Gingidium  door  fommigen 

betrokken  ,  heeft  haare  Groeiplaats  ook  in  de 
Zuidelyke  deelen  van  Europa  j  in  Barbaric  en  de 
Levant.  Zy  heeft  insgelyks,  totgrondfleunvan 
de  Kroon  ,  een  vallen  Stoel  ,  waar  mede  hec 
Omwindzel ,  dat  uit  driedeelige  Blaadjes  beflaac, 
is  vereenigd.  De  Bloemen  zyn  paarfchachtig  ea 
de  Zaaden  wel  gcdreept,  doch  niet  ruig,  zomin 
als  de  Steng.  Van  de  Bloemfteelen  der  Kroon- 

tjes ,  als  zy  droog  en  verhard  zyn  ,  wordt,  in 
de  Ooflerfche  Landen  ,  tot  Tandeftookers  ge- 

bruik gemaakt.  Het  Loof  is  byna  als  dat  van 

Venkel  gefnipperd,  (4)  Wor-. 

(3)  Baucus  SemlnibtïS  I:evibus  &c.  Mant,  351.  H.  CUjf» 

R.  Lu^db.  SI'  5aüV.  Monsp.  Z57-  GOUAN  Momp.  \%6> 
Ger.  Ptov.  242.  Gar.  Aix,  188.  Foenic,  annuum  &;c» 

TOURNF.  Jn/l.  SU.  Ging.  Umbella  oblonga.  C  B»  Pin. 

151.  Gini^idmm  alteriuu.  i>OD.  Pempt,  joz,  Visna^a  Ging. 
Ang.  Lob.  Icon,  726, 

D 
II.  Deel,  vilL  Stuk» 
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IV,        c^)  Wortelkruid ,  dat  de  Straalen  van  H  Om- 

VI.   *  windzel  plat  heeft :  de  Slippen  der  Bladen Hoofd-  omgekruld, STUK. 

ïv.  Matthiolüs  hadt  dit  Kruid  uit  Syrië 
Cingidium.onivBX)gtx\  ,  tx\  bcvondt  het  een  Steng  te  heb- 

biJdlg?^"  ̂ ^^  ̂ ^^  anderhalf  Voet  hoog,  die  rond,  ge- ftreept ,  zwartachtig  en  knoopig  was :  het  Loof 
geleek  veel  naar  dat  der  Wilde  Pinfternakelen  , 
doch  was  glanzig  helder  groen  ;  de  Kroon  wit, 

en  rondom  bezet  met  Blaadjes:  in  'tZaadfchie- 
tende ,  trokken  zy  zig  famen ,  en  waieii  Lyme- 

rig  op  't  aantafcen.  Waar  uit  bleek,  hoe  veel 
dit  Kruid  van  de  Kervel  verfchilde,  daar  het 

nogthans  byna  de  Bladen  van  heefr»  DeW^or- 
tel  en  het  Kruid  was  bitterachtig,  doch  zeer 
gezond  tot  Moes.  Het  groeit  ook  aan  den 
Zeekant  van  Provence,  doch  by  Montpellier  in 
Languedok  ,  volgens  den  Heer  G  o  u  a  n  ,  zeer 
zeldzaam. 

\'  C5)  Wortelkruid  ,  dat  de  Zaaden  driepuntig 

Gedoomï  gedoomd  heeft.  Hier 

(4)  Daucus  Radüs  Iiivoliicrl  planis  :  Laciniis  recurvis.  R. 

Lugdb.  97.  Daucus  mont.  lucldus.  Tournf,  In/i.  307.  Gin- 

gidium  Fol.  Ch.iErophyili«  C.  B  Pin,  i%\.  Gingidium  Matth. 
Comm.  372.  T.  373»  GeR,  Ptov.  242.  GOUAN  Monsp,  135» 

Paftin.  tenuifolb  Marina.  MAGN.  Monsp»  ipp.  Paftinaca  folio 
Oenanthes.  Bocc.  S:c.  74. 

(s)  Daucus  Sem.  aculeatis.  Artedia  muricata»  H.  CUff.  gp, 

Cauc.  major  Daucoides  Tiiigitana.  MoR.  Hijl,  III.  p.  3og. 

S.  9.  T,  14.  f'.  4-  Raj  mjU  4Ö9.  HERM.  Par.  III.  T»iii. 

Echinophora  altera  afperior  platycarpps.    COL.  Ee'phr,  I,  p, 

5>;, 
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Hier  zyn  thans  verfcheide  Soorten  van  Cau-     ̂ ^* 

calis  t'huis  gebragt.  De  eene  Verfcheidenheid    ̂ ^^^^* 
groeit  in   Barbarie :  de  andere  aan  de  Oevers  Hoofd- 

van  de  Middellandfche  Zee.    't  Gewas  komt  ̂ '^"^•. 

met  het   Wortelkruid  in  veele  opzigten  over-    ''^^"''** een,  doch  verfchilt  allermeest  door  zyne  fterk 
gedoomde  Vrugten  ,  die  naar  Minkyzers  gely- 
ken  ,  in  het  Barbarifche  ,  alwaar  zy  paarfche 
punten  hebben ;  doch  in  dat  van  Provence  zyn 
de  Stekels  der  Zaaden  geelachtig»  Dit  heeft  maar 

leggende  Stengetjes  van  een  halve  Handbreed 
hoog. 

A  M  M  r. 

De  Omwindzels  zyn  Vinswyze  verdeeld ,  de 
Blommetjes  geftraald  en  allen  Tweeflagtig;  de 
Zaaden  effen  in  dit  Geilagt ,  bevattende  drie 
Soorten ;  naamelyk 

(i)  Ammi  met  de  kinnetjes  der  onder JieBla-      i, 

den  ̂ """'^ 
Groot, ' 

95.  Tl  94.  Cauc.  Monfpel.  echinata  magno  Fmau,  C,  B.  jPïk.  ' 
iSl'  ̂ ,  Caucalis  pumiia  Maritima.  C.  B.  Pin^   155.  LappuU 

Canaria  Sec.  J.  B.  Hid»  III»  p.  8u  Caucalis  Umbella  bifidi 

&c,  GOUAN  Memp»  J35-  Cauc.  Invol.  imiv.  diphyllo.  Ger- 

Prov»  237.  T.  10. 

(i)  Ammi  Fol.  infer.  pïnnatis  &c.  Syfl,  Nat>,  Xïl»  Gen. 

331.  p*  206.  Veg^  XÏII.  Gen.  334.  p»229.  U.  Upi,  S9.  Am- 
mi Laciniis  Fol.  Caul.  Lanceolatis.  ƒ/,  Clif.  89.  R.  LugdK 

S^é  ShMV.Monsp,  z'iZ.  GouAN.  Momp.  137,  GEB.  Proy*  24Z, 
Ammi  majus.  C.B.  Fin.  159.  Ammi  vulgare*  DOD.  Pcmpt, 
301.  LOB.  Icon.  7SI. 

D    2  ,  • 
II.    DML.  VIII.    STUK* 
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.  ■  "•  .  den  Lmcetvormigy  Zaagswyze  getand;  de 
VI.     '  lovmJUn  vseldeelig  Liniaal, Hoofd- 

stuk.        Dit  Kruid,  dat  by  den  Grickfchen  naam  Jm^ 
Twiewy  mi ,  met  eenigszios  verfchillenden  uitgang ,  be- 

*"'^^"  kend  is  in  de  meefte  Taaien  van  Europa ,  groeic 
in  Koornlanden  en  Wyngaarden  der  Zuidelyke 

deelenenin  de  Levant.  By  Weenen,in  Oosten- 

ryk,  groeit  het  ook  wild  op  dergelyke  plaatfen. 
Men  vindt  het  by  DoDONéus  en  Lob  el 

afgebeeld  :  doch  die  verdeeling  der  boven fte 
Bladen  niet  zeer  blykbaar.  Volgens  den  Heer 
VAN  RoYEN  zyn  de  Slippen  der  Stengbladen 

Lancetvormig.  Tou  rnefort  heeftze naauw^ 
keurig  in  Plaat  vertoond.  De  Steng  groeit  tot 

een  Elle  en  rneer  hoogte  ,  draagende  op  den 

top  een  uitgebreide  Kroon  3  die  met  zeer  korte 

fyne  Blaadjes  is  omringd.  Het  Zaad ,  daar  men 
in  de  Winkels  den  naam  van  Sem.  Ameos  of 

Ammios  aangeeft,  komt  van  de  kleine  Ammi, 
toe  het  Gellagt  van  Sifon  betrokken :  wordende 

deeze  ,  in  onderfcheiding  ,  Groote  Ammi  ge- 
heten. 

11.  ̂         (i)  Ammi  met  drlevmdig  gevinde  Bladen ,  de 

Cé^ücZm  Finblaadjes  Liniaal ;  het  Zaad  gedoemd. 

In  Egypte  is  deeze  waargenomen  door  Foss- 

l^AOHL,  De  Geftalte  is  als  die  der  Dille, groen; 
de 

(2)  Jm»;z  Fo^.  faprade  -  compofltis  Linearibas  Semiac  oju- 
Eteato,  Mant,  ̂ 6. 
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d€  Steng  effen  gefcreept.  De  Kroontjes  befcon-     IV, 

den  uit  tien  Straalen  en  hadden  Omwindzels  van  ̂^^^el. 
fmalle  Blaadjes.   De  Bloemen  waren  wit :  de  Hoofd* 

Zaaden  Kraidcrig,  «tuk. 

(^3)  Ammi  met  de  Slippen  van  alle  de  Bladen     m. 

Lancemrmig,  ^^f^'^^^ Hum, 
De  aangehaalde  van  J.  Bauhinüs  komt  jZeegroen* 

volgens  hem ,  voor  op  drooge  Steenige  plaatfen 

in  'c  Graaffchap  Montbelgard,  aan  de  Grenzen 

'van  den  Elzas  en  't  Hertogdom  Bourgondie. 
De  Heer  H  aller  betrektze  onder  de  Planten 
van  Switzerland.  De  Wortel  heeft  den  Reuk 

der  Krooten ,  met  eenige  fcherpheid ,  en  het  Zaad 
is  Kruiderig,  volgens  den  eerstgcmelden. 

B  ü  N  I  u  M*    Aardnoot. 

Diit  Geflagt  heeft  eene  eenvormige  Bloem  j 
een  digt  getropte  Kroon ,  en  de  Vrugt ,  die  ge- 
lyk  in  de  anderen  uit  twee  Zaadjes  beftaat,  is 

Eyrond. 
De  eenigfce  Soort  (i)  voert,  wegens  haaren      r. 

Wor-  ̂ ^.f''"^ 
nulbocajiom 

(%)  Amnl    Fo!»    omnfum     Ldclnlfc    Lanceolatis.   GuExT-Eaiopifche^ 
Stamp.   II.  p.  433.  Ammi  petr.Tum  glaucifol.  perenne.  Mor. 

H'tjl*  III.   p.    Z9S*    Daucus  petraeus    ghticifolms.  J.  B.  //(/?♦ 
III.  p.  58»  HALL.  Helv.  430. 

(i)  Bunimn.  Syfl.  Nau  XïL  Gen.  33a.  p.  zo6.l^eg*XlU, 

Ccn  S35.  p.  229.  //.  C/J/f.  91»  B..  Lugdb,  \o^\  Bunium  Bul- 
bo  globofb.  SAUV.  Mtmp.  ajó,  GOVA^  Jkionsp^  137,  Ger» 

x'rov,  24.3.  Hall.  Helv.  7S2.  Bulbocaftanum  majus  folio 
Apii.  C.  B.  Pin,  i6z*  Biübocaflanum,  DOD.  Femft^  333.  Nu« 

D    3  CU- II.  Deel.  VIIL  stuk. 



54  B  E  3  C  H  R  Y  V  I  N  G      DER 

1V«     Wortel  5  óic  naar  een   Karfceng  of  Noot  ge- 

vi.^^'^y^^^  den  naam  van  Bidhocafianum,  Zy  grocic 
Hoofd-   ni€t  alleen  in  Duitfchland,  Engeland  en  Vrank- 
STUK,      j.y^^    j^^^j.  qqJ^  jj^  Qj^^g   Nederlanden,  alwaar 
^Twffiyy-^^^   het  Gcwas ,  buiten  Haarlem,  aantreft  in 

deZandigeZaaylanden.  Het  wordt  van  deFran- 
fchcn  TerrenoiXy  van  de  Engclfchen  Earthnuts 

of  Keppernuts  ,   en   van  de  onzen  Aardnooten 
geheten.  Sommigen   willen  ,  dat  hetzelve  het 
Böunion  van  Dioscorides  zou  zyn ,•  waar 
van  de  Geflagtnaam  Is  ontleend.  L  o  b  E  l  noemt 
het  Aardnoot  der  Noordelyke  Landen ,  doch  men 
vindt  het  ook  in  Languedok  en  Proveüce  ,  en 

elders  aan  de  Middcllandfche  Zee,*  als  ook  ia 
Switzerland. 

Aan  dunne  Stengetjes  komen  Bladen  voort , 
die  dubbeld  gevind  en  fmal  verdeeld  zyn,  naar 

die  van  Zee-  Venkel  gclykcnde.  Het  heeft  groo- 
te  witte  Kroontjes ,  wier  Omwindzel  veelbladig 

en  bre'edachtig  is.  De  Bloempjes  hebben  de  tip- 
pen omgeboogen.  Het  Zaadisblykbaargeftreept 

en  welriekende.  De  Wortel,  Eolachtig  rondj 

is  eetbaar  en  zoet  ,  van  Smaak  tusfchen  Pin- 

fternakels  en  Karftengen  ,  wordende  voor  een 

zeer  goed  Vocdzel  gehouden. 
B  A  ü  H  1 N  ü  s  heeft  een  kleiner  Soort  onder- 

fcheiden  gehad,  welke  hy  uit  Engeland  en  van 
de 

cuh  terrefttis  ScptentrionaUum.  Lob.  /<^ow*  745.  Pancafeolus. 

C^s.  Syfi.  "29  3.  Bnlbocaflanum  alt.  Cwule  firmiore.  Ëabr, 

T^^r,  60.  T.  24+.  Oed.  Dan,  220. 
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de  Pyreneefche  Bergen  hadc  bekomen  ;  doch  ̂ ^• 
volgens  den  Heer  Haller  fchynt  dezelve  vi. 

alleen  door  de  fynte  der  Bladen  te  vciTchillen.  Hoofd. STUK 

Misfchien  is  't  deezc 3 welke  DoDO^éus Klei-  ̂ .^ \^^ 
m  Jard72öüten  noemt  ,  en  daar  hy  Stengetjes 
van  maar  een  Span  hoog  aan  toefchryft ;  zynde 

de  Wortelen  derzelve ,  van  grootte  als  Karden- 
gen,  by  Mentz  gevonden  door  Lonicerus, 
Zy  waren  van  buiLen  bruin,  van  binnen  wit. 

C  o  N  I  u  M.    Scheerling. 

Halve  Omwindzeltjes  ,  die  byna  driebladig 
zyn  :  Hartvormige  Bloemblaadjes  ;  vrugtbaare 
Bloempjes  en  een  Vrugtje,  dat  byna  Klootrond 
is,  met  vyfStreepen,wederzyds  gekarteld»  Dus 
zyn  de  byzondere  Kenmerken  van  dit  Geflagt 

opgegeven,  't  welk  vier  Soorten  bevat. 

(l)  Scheerling  inet  gejlreepte  Zaaden,  i. 
Conium 

Deeze  maakt  het  zeer  bekende  en  door  g^-'^Q^-jf^i^^' 
heel   Europa  groeijende  Kruid  iiic,  dat  men, 

volgens  den  Latynfchen  naam  ,  in  't  kallaanfch 
Cicuta  y  in  't   Spaanfch  Segtidci ,  in  'c  Franfch 
Cigue  of  wel  la  grande  Cigue  en  in  Languedok     , 

(i)  CorJum  Semmibus  ftri^tls.  Sy/?.  Nat.  XII,  Gsn.  333^ 

p.  2o5.  F'eg.  XIII*  Gen.  336.  p»  229*  H,Ciif*  ̂ z.K.LugS, 
107.  FU  Suec.  22(5,  238.  Hall»  Helv.  433.  KRAM.  ylujlr, 

72,  GoUAN  Mnnsp»  I37*Ger.  Fro7j,  2^1»  Cicuta  m:ïjor.  C* 

E»  P;«»  I60.  TOURNF.  In/i»  3O6.  MüRIS.  Hifl.  p.  290.  S.  9* 

T.  6,  U  u  Cicataria  imjor  vuig.  Glus.  Hijh  !!♦  p.  2oo# 
D4 

ir.  DMu  VI!I.  Stuk. 
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IV.     'Jauvertasfe  noemt^  De  Engel fchen  noemen  het 

'Afdeeu  }j[gfj2iock,  de  Dukfchers  Sclmlifig  enwy  Scheer^ 
Hoofd-  ling  of  Dolk  Kervel ;omd^t  het  fommigcBces- 
sTüff.      teQ  als  dol  maakt  en  naar  de  Kervel  min  of  meer 

Tv^enuj'  ̂ ^^^^^^    Het  groeit  in  Velden  ,   Moeshoven, 
Wyngaarden  ,   aan  de  kanten  van  Wegen  en 
Slooten  en  op  allerley  woelle  plaatfen* 

Het  heeft  een  dikke,  holle ^  ronde , gearmde 

Steng,,  foratyds  wel  van  agt  Voeten  hoog,  In  't 
bleek  groen  is  deeze  Steng  met  paarfqhe  Stippeu 

en  vlakjes  bezaaid ,  't  welk  'er  den  bynaam  aan 
geeft  en  dit  Kruid  zeer  kenbaar  maakt.  De  Bla- 

den zyn  groot,  ruuwachtig  ,  byna  driedubbeld 

gevind  i  onaangenaam  van  Reuk.  De  Steng  is 

zeer  yl  gekroond  en  de  Kroonen  hebben  naauw- 
lyks  een  Omwindzel:  dat  der  Kroontjes  en  de 

Zaaden  als  m  de  Kenmerken  is  gezegd^.. 

Dit  Kruid  ,  welk  het  Koneion  van  D  i  o  s- 
e  o  R I D  E  s  fchynt  te  zyn  ,  is  van  ouds  bcrugc 

wegens  zyne  nadcelige  Eigenfchappcn.  De  At- 

heners  hebben  'er  ,  zo  men  wil ,  gebruik  van> 
gemaakt ,  om  den  vermaarden  Socrates  van 

kant  te  helpen»  Sommigen  hebben  zelfs  het  uit- 
wendig gebruik  daar  van  afgeraadcn ;  wegens  de. 

llerk  verkoelende  en  verdoovende  hoedanigheid. 
De  Ondervinding  ,  echter ,  toonde  in  laater 

tyd,  dat  het,  van. buiten  opgelegd,  dienflig  ware 
om  harde  zelfs  Kankerachtige  Kliergezwelleo  te 

doen  verflaan  ;  om  Pynlykheden  van  allerley 
foort  te  verzagten  ,  enz.  En,  niettegenflaande 

de  menigvuldige  voorbeelden ,  dat  het  Menfchen 
en 
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«n  Beeüen  duizelig,  dronken  en  dol  of  zinne-     iv« 

loos  gemaakt  hadt ,  ja  doen  derven;  zo  heefc  ̂ f^J^el, 
men  evenwel  zig  verltout,  om  het  tot  een  Ge-HooFo- 
Deesmiddel  in  Menfchen  te  gebruiken :  misichien^TUK, 

daar  op  (leunende  ,  dat  het  in  fommige  omftan-  ̂ 'zy^^^ 
digheden  geen  nadeel  hadt  gedaan  (*J. 

Sedert  het  jaar  1760  heeft  de  Cicuta»  wier 
Wortel  reeds  overlang  door  den  Geneesheer 
Renealme,  tot  een  half  Drachme ,  tegen 
Klierverhardingen  der  Ingewanden  was  iage* 
geven  geweeft ,  eenige  Jaaren  veel  gerugt  in  ons 
Wereldsdeel  gemaakt.  De  Heer  Storck  ,  Dok- 

tor van  het  Burger  -  Hospitaal  der  Stad  Wee- 
nen,  gaf  in  dat  Jaar  een  Werkje  uit,  waar  in 
zyn  £d.  meende  te  betoogen^dat  meh  dit  Kruid 
inwendig  niet  alleen  zeer  veilig ,  maar  ook  met 

veel  vrugt  tegen  Klierverhardingen  en  Kanker- 
achtige Gezwellen  of  Z weeren  ,  ja  ook  tegen 

andere  hardnekkige  Kwaaien ,  anders  ongenees- lyk, 

(♦)  Het  werkt  ia  allc  Beeften  n"et  o?  de  zelfde  manier. 
Voor  Honden  fchynt  het  een  volkomen  Vergift  te  zyn;  maar 

het  is  voor  dezelven  ook  een  onnatuurlyk  Voedzel.  Een  Vos 

ftierf  'er  niet  van  ,  volgens  W  E  p  f  E  R  u  s ,  Ganzen ,  Zwyncn  , 
die  zo  gulzig  zyn^,  was  het  doodelyk.  De  Bokken  eeten  hec 

zondet  hinder  j  de  Schaapsn  laaten  't  ftaan.  Als  de  Koeijen 
het  gedroogde  Kmid  ,  oader  ander  Hooy ,  krygen ,  doet  het 

haar  geen  nadeel .  maar  de  Paarden  worden  'er  dronken  van, 

zo  my  door  't  Landvolk  is  gezegd.  En  dit  laatfte  betrof  hec 
eigentlyke  Kruid,  dat  ik  hier  befchryf;  v;ant,  wat  de  overi- 

ge voorbeelden  aangaat  ,  is  men  niet  verzekerd  of  dit ,  dan 
de  Water -Scheerling  of  andere  Vergiftige  Kruiden  van  diea 

naam  >  ook  gemeend  worden» 

Ds 

II.  DSSL.  VIII,  STUKi 



Vige, 

5S  Beschryving    ber 

IV.  lyk,  kon  laaten gebruiken.  Men  moest,  volgens 
Afdeel  ̂ yj^  Voorfchrift  3  niet  den  Vv^onei  maar  het  Loof 
Hoofd-  neemen,  en  het  Sap  daar  van,  tot  een  Extrakt 
STUK.  verdikt,  als  Pillen,  by  weinig  Greinen  tefFens, 

^l'^f^^^" doch  allengs  vermeerderende,  ingeeven.  In  het gedagte  Hospitaal  hadt  zyn  Ed.  'er  verfcheide 
Geneezingen  door  uitgewerkt  en  nooit  eenigna* 
deel  daar  van  bevonden  (^). 

Deeze  voordeelige  Berigten  deeden  wel  haast 
alle  voornaame  Geneesheeren  en  Heeiraeefters 

van  Europa  naar  beveftiginghier  van ,  door  eigen 
Waarneemingen ,  reikhalzen.  Inzonderheid  werdc 
hunne  iever  opgewekt ,  toen  de  Heer  S  t  o  k  c  k  , 

in  't  volgende  Jaar,  Keizerlyke  Lyf- Arts  en 
Hofraad  geworden ,  een  veel  dikker  Werkje  over 

dit  onderwerp  uitgaf,  brengende  daar  in  de  voor- 
beelden by  van  omtrent  veertig  Geneezingen, 

in  't  gedagte  Hospitaal  door  zyn  Ed.  uitgewerkt 
en  een  menigte  Berigten  van  Genees-  en  Heel- 

kundigen uit  verfcheide  deelen  van  Europa,  die 
de  voordeelige  uitwerkingen  van  de  Dolle  Ker- 

vel bcveftigden.  Zyn  Ed.  Kollcga,  inde  bcdie- 

nÏDg  van  't  gedagte  Hospitaal ,  fclireef  dus  dien- 
aangaande. 

„  Groote ,  verouderde  ,  pynlyke  Knoestge- 
,5j  zwellen  ,  inzonderheid  by  de  Oorklieren,  in 
4,  de  Oxelen  ,  aan  den  Hals,  in  de  Borften, 

„  enz. 
(*)  zie  het  Uittrekzcl  vaq  het  {gedagte  Werkje,  genaamd 

ANT.  Störck  Lihellui  &c,  in  hef  Vyfde  Deel  dei  Uit^ezo^n 

p'erhünddir.gen ,  bladz.  3  5 1  >  enz,, 
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enz.  heb  ik ,  door  het  enkele  in-  en-  uitwco-     ̂ ^^* 

dige  gebruik  der  Cicuta ,  opgelost  en  verdree-    ̂ ^^^^^* 
ven.    Vuil  -  Etterige    voortkruipende  ,  Kan-  H^oofd- 

kerachtige  Zweeren  ,  hardnekkig   tegen  alle^^^^*. 

Middelen  5  heb  ik  daar  door  volkomen  gene-    '^^'^^* zen  en  diep  indringende  Pypzweeren  dikv/ils 
toegeheeld  gezien.  Groote  Gezwellen  aan  de 

3j  Kniejen  ,  welken   andere    Geneesheeren  en 
5,  Heelmeefters  voor  ongeneeslyk  verklaard  had- 

den ,  heb  ik  en  de  Heer  H  A  f  f  n  e  r  ,  ver- 
maard Hcelmeefler  van  ons  Hospitaal^  door 

de  Ciciita  alleen  veelmaalen  geheel  verdree- 
ven.  Zodanig  ,  dat  het  Gewricht  niet  alleen 

5,  zyne  bewecglykheid  wederkrecg  ,  maar  dat 

5,  ook  de  Beenen ,  'er  door  uitgeteerd ,  weder- 
5,  om  wel  gefpierd  wierden.  Dus  hebben  wy 

5,  ten  uiterfte  wanhopige  Patiënten  ten  vülko- 

35  menfte  genezen"  (*). 
De  Proeven  die  in  Vrankryk,  Engeland  en 

onze  Provintiën  3  inzonderheid  in  deezeStad, 
met  het  Extrakt,  dat  rnen  toen  in  menigte  van 
dit  Kruid  maakte,  gedaan  werden,  beantwoor- 

den ondertusfchen  geenszins  aan  het  breed  op- 
geeven  van  den  Heer  Storck  en  zyne  aan^ 
hangers.  Inzonderheid  bleek  dit,  wanneer  men 

*£  ingaf  tegen  de  Kanker  in  't  Borst,  voor  welke 
het 

(*)  ANT,  StöRCK  Libellus  fccundus,  i^uo  confirmatur  Cl» 
eutam  ,  non  folum  ufu  intemo  tutisftme  adiAheri ,  fei  ̂   es/a 

fimul  Remidium  valde  utile  in  multis  Morbh  ̂   qui  Ifucus^ae 
euratu  imposfibiles  dicehantur^  Vlndob*  2  7<>i* 

II*  DEEL.  VIÏL  STUK. 
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IV.     het  wel  allermeest  ,  volgens  de  Opgaave  van 

-^^^^f^' dien  Heer,  tot  een  Geneesmiddel  ürekken  moest. 
HooFD^  Want  dit  was  eigentlyk  een  Kwaal ,  welke  men 
STUK*     tot  nog  toe  voor  ongeneeslyk  heeft  aangezien. 

^^^^^r  jy^en  raakte  in  twyfeling,  of  men  het  regte  Kruid 
wel  had ,  als  ook  of  de  Bereiding  eenig  Geheim 
mogt  influiten.  Hier  op  werdt  het  Extrakt  van 
Weenen  ontbooden  en  dit    Haagde  niet  beter. 
Toen  befloot  de  Heer  S  t  o  r  .c  k  zelf  de  Afbeel- 

ding uit  te  geeven,  van  het  door  hem  gebruikte 

Kruid ,  in  een  Werkje  (^) ,  waar  in  by  zig  be- 
klaagde ,  dat  de  Weener  Apotheekers  uit  hoof- 

de der  menigte  van  Extrakt ,  die  begeerd  en  van 
buiten  ontbooden  werdt,  hetzelve,  tegen  zyne 

Onderrigting,  van  't  Afkookzelvan  droog  Kruid 
, gemaakt  hadden,  waar  door  het  minder  kragtig 

moeft  zyn.  Zelf  hadc  zyn  Ed,  'er  in  de  ergfte 
Kankers  van  Vrouwen  Borlten  ,  [fomtyds  een 

fpoedige  Geneezing  ,  fomtyds  een  aanmerkely- 
ke  verligting  ;  fomtyds    geen   uitwerking  van 
gezien.    Verfchéide  honderd  Ponden   van  hec 
Extrakt  waren  door  hem,  zonder  eenig  nadeel, 

ingegeven  ,•  niettegenflaande  fommigen  'er ,  by 
vermeerdering,  van  twee  Greinen  tot  twee  Drach- 

men *s  daags ,  van   gebruikt  hadden.    En  ,  zo 
men  op  zyne  Gevolgtrekkingen  acht  geeft  ,  is 

*er  naauwlyks  een  in-  of  uitwendige  Sleepende 
Kwaal,  waar  in  het  niet  van  goede  uitwerkin- 

gen was  geweest.    Ja  het  verfcerkte  de  Natuur 

in 

(*)  Ant.   StOSCK    Supptemsntum    téeces/arium   de  Cieurttt 
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'm  haare  Werkingen  zodanig ,  dat  zelfs  de  Vrugt-     IV", 
baarheid  en  Voorttecling ,  daar  door  5  in  fommige    ̂   y^j^^* 
gevallen  ,  bevorderd  werdt*   Kundige  Genees-  Hoofd- 

heèren  ,  ondertusfchen  ,  zo  in  Engeland  als  in  *'''".^* . 

Vrankryk  ,  hebben  wel  dra  aangetoond ,  dat  de     '^■^'"^* 
Voorbeelden  van  Geneezingen ,  welken  de  Heer 
Stouck  bybragt ,  veelal  twyfelachtig  waren. 
Te  Londen  hadt  men  zelfs  een  aanmerkelyk  na- 

deel van  het  Extrakt  bevonden.  Te  Parys  en 
hier  te  Amfterdam  voerde  het,  zoveel  men  be- 
fpeuren  kon ,  niets  uit.  Dus  is  de  nuttigheid  van 
de  Dolle  Kervel  meefc  aan  de  zyde  Van  den 
Heer  S  t  o  r  c  k  ,   tot  zyne  bevordering  ,  ge- 

weest P).  Volgens  den  Heer  Rütty  even- 
wel, zou  men  te  Dublin  in  Ierland,  van  het 

Extrakt  der  Bladen  tot  twee  Drachmen,  van 

het  uitgeperfte  Sap  tot  twee  Lepels  vol  in  't 
Etmaal  ,   en  van  het  opleggen  der  Bladen  in 

Pap  ,  alles  met  malkander  eenige  Jaaren  lang' 
gebruikt ,  in  Klier  -  Gezwellen ,  Kankers  en  Vui* 
Ie  Z weeren  ,   goede  uitwerkingen  gezien  heb^ 
ben.  Nu  kortlings,  verhaalt  hy,  heeft  een  En- 
gelfchman    ontdekt  ,   dat  het  Extrakt ,  uit  de 
Zaaden  der  Dolle  Kervel  bereid ,  veel  kragtiger 
is  en  beter  tot  Geneeskundig  gebruik  dan  dac 
der  Bladen  (f).  (2)  Scheer^ 

(♦)  zie  dieniangaande  het  Uittrekzel  der  Aanmerkingen 
van  den  Londenfchen  Geneesheer  ANDHeE.  Uitgezogtt 
Verhand.  VIII.  Deel  ,  bladz.  szi.  als  ook  de  mynen  VI, 
Deel  ,  bladz.  462 ;  en  vtrder  het  Regifter  aan  *t  end  van  't 
X.  DEEL,  op  Cicutaj  Scheerling,  Dolk  KsrviL 

(|)  Mat.  Md.  Lond»  177^, 

u*  dei].«  vm»  STUK, 
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IV.        (i)  Scheerling  met   de  Zaaden  eenigermaate 
Afdsel.  gedoomd  ;  de  Bloemjleelen  gegroefd  ;  dQ 
Hoofd-  Blaadjes  gejleiifd  en  fiomp, 
STUK. 

lï.  Deeze ,  aan  de  Kaap  der  Goede  Hope  op  't 

Tigetl'''"  Strand  groeijende  ,  gelykt  naar  de  volgende  , 
Siyve.  ̂ Q^j^  js  grooter ,  regropftaande  en  ftyftakkig, 

Zy  heeft  de  Steng  paarfchachtig  en  geftreept, 
zo  wel  als  de  Bloemfceelen ,  en  de  Bladfceclen 

overlangs  gefleufd:  de  Bladen dubbeld  gevind, 
famengevouvven  ,  ftomp,  gekarteld,  hard,  van 
Kleur  als  die  der  Wynruit.  De  Kroon,  die  ftyf, 
kort  en  digt  getropt  is  ,  heeft  een  vyfbladig , 
kort  Omwiudzel :  de  Omwindzeitjes  zyn  zeven- 
bladig  :  de  Bloemblaadjes  wit^  Lancctvormig  , 
omgewonden ,  egaal :  alle  Bloempjes  vrugtbaar : 
de  Zaaden  roodachtig  gedoomd  en  tevens  ge- 
ftreept,  gelyk  in  de  voorgaande. 

ni.        (3^  Scheerling  inet  gedoomde  Zaaden ,  de  Blad- 

K^apichr*  ̂ '^  Bloemjleelen  effen. 
Deeze  ,  ook  van  de  Kaap  afkomftig,  heeft 

Bladen,  in  figuur  naar  die  van  Wynruit  gely- 
kende  ,  maar  de  Steng  en  Takjes  zyn  flap, 
niet  geftreept :  de  Kroonen  in  vieren  gedeeld ; 

de 

(2)  Ccnlum  Sem.  fubmuricatis  ,  reduiicuUs  fulcatis,  Folio- 
!is  Cünaiiciilatis  obtufïs.  Mant^  55,   352,  512, 

(3)  Coüium  Stm.  muricatis,  Petiolis  &  Pedunculis  licvlbus, 

Con.  Sem.  acaleatis»  H.  Cliff,  92  R.  LugdK  107.  Cauca- 

Ks  Afr,  folio    minore  Kur».  Bokrh»  Lugib^  p.  T»  6u 
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de  Kroontjes  veelbloemig ,  beiden  met  een  kort     IV» 

Omwindzel.  Sommige  Bloempjes  zyn  onvrugr-   ̂ ^^'^^» 
baar  :  de  Zaaden  langwerpig  ,  gedoomd,  meerHooFo- 

bultig  dan  breed  ,  met  blyvende  Stykjes  gekroond,^*^^^' 

BoERHAAVE  heeft  'er ,  uit  den  Leidfen  Tuin ,  ̂'^'"'''"' de  Afbeelding  van  gegeven. 

f^)  Scheerlinr;    met    Straalswys'    gedoomde      iv. 
Aaaden,  Royeni. 

Egypti- De  Hoogleeraar  D.  van  Royen  hadt  dcn^^"^- 
Ridder  gemeld  ,  dat  deeze  uit  Egypte  afkom- 
fcig  ware.  Het  fchynt  die  te  zyn ,  welke  Bux- 
BAüM ,  onder  den  naam  van  Orientaalfche  Ak- 
ker  -  Klisfe7i ,  met  fyn  verdeelde  Bladen  5  paar- 
fche  Bloemen  en  groote  Vrugten  ̂   heeft  af- 
gebeeld. 

S  E  L  I  N  u  M»    Selie» 

In  dit  Geflagt  is  het  ©mwindzel  omgeboo- 
gen ;  de  Bloemblaadjes  zyn  Hartvormig  egaal : 
de  Vrugt  is  langwerpig  ovaal  ,  famengedrukc 

plat ,  in  't  midden  geftreept  en  de  Bloempjes 
zyn  vrugtbaar. 

Het  bevat  vyf  Soorten  ,  die  allen  in  Europa 
tehuis  behooren. 

(i^  Selie  772^^  e§n  KarooUchtigen  vselvoudigeri      t. 
TForteL  SeUmm 

mfylvejir
:, 

Peieifdie» 

(4)  Ccnium  Sem»    Radlato '  fplnofïs*  Caucalis  Oriënt,  Ar- 
yenüs  tenuifolia,  &c.  Cent^  III.  p*   i$.  T.  as. 

(i)  Sdtnum  Radice  Fufifornu    raiiliiplid,  S0^  Nat,li\U 

Ih  DEEL,  YIU,  SIUK, 
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IV.         Dit  Kruid  groeit  volgens  den  Heer  d  e  GoPx- 
Afdefx.  rj.^^  ̂   jj^  Qj^^g  Nederlanden  ,  alwaar  men  het 
Hoofd-   in  Bosfchagie  ,  of  aan  de   kanten  der  Pianta- 

STUK,      gïgn  ̂   by  Haarlem  ,  Utrecht,  Zwol  en  elders 

Tj^^^'">*  aantreft.  Sommigen  hebben  het  voor  't  Thys^ 
felinum  van  P  l  i  n  i  o  s  gehouden ;  van  anderen 

wordt  het  W^ilde  Peterfelie  genoemd.  Het  zou- 
de j  volgens   MoRisoN  ,  by  Blois  in  Vrank- 

i*yk  voortkomen ,  en ,  volgens  Linn^us,  op 
verfcheide    plaatfen  in    Duitfchland  ;   maar  by 

Weenen  in  Ooftenryk  heeft  men  't  niet  gevon- 
den.   Het  groeit  in   Switzerland,  zo  de  Heer 

fi ALLER  verzekert,  die  op  de  veelvuldigheid 
van  den    Wortel  gelet  heeft  ,  welke  uit  ver- 

fcheide Cylindrifche  Knobbels  beftaat, dat  zeld- 
zaam is  onder  de  Kroontjes  -  Kruiden.  Men  kan 

de  Afbeelding  en  befchryving  by  Lobsl  vin- 
den, 't  Gewas,  dat  eenElIe  hoog  groeit, bevac 

een   Melkachtig  Sap  ,  't  welk  in  de  Wortel 
gezegd  wordt  zeer  fcherp  te  zyn. 

TT.         (2^  Salie,  die  eenigermaate  Milk  geeft,  met 

^  f  ̂'f^  een  enkelen  JVorteL 
^  Wilde  JL)ee- 

Gen.  334*  p»  207.  l^e^,  XÏII.  Gen,  337-  P*  tiP*  H«  CHf*  Upt^ 
R.  Lugdk  105.  Apium  Lafteo  fucco  turgens.  C.  B.  Pin,  15J. 

,  Thysfèl.  Plimi^LOB.  7fo«,  711. 

(2)  Seliitum  fliblaótescens  Radice  unica.  HALL.  Helv.  443- 

Sel.  Foliolis  &  Lacinulis  oblongo-linearibus.  GUETT.  Stamp, 

II*  p»  70.  Selinum  paluftre  La^lescens.  FL  Lapp.  iio.  Sme^ 

2Z7  ,  Z39.  H.  Clïff.  5)2.  R.  Lugdb.  116,  Sefeli  paluftre  Lac- 

tescens.  C»  B.  Pin.  162.  Prodr.  85.  /<r.  Apium  fylveftref.  Thyf- 

fdinum.Doo.  Pempt,  699,  ThysfeU  Dod.  MORH»  H//?.  III.  p* 

317.  S.  5>.  T.  17*  f*,  z. 
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peeze   is  gemeen  in  de  middciüe  en  Noor-     -IV. 

delyke  deelei)  van  Europa,  en  gnderfcheidtzig,  ''%^j^^^ 
volgens  den  Ridder  ,  doordien  de  Stengen  diep  Hoofo- 

geftreept  zyn  ,  doorgaans  enkeld  en  har>Jer;ter-''^"^* 

wyl  het   voorgaande  Kruid  dezelven  effen   en     ''^^"'^* , 
menigvuldig  heeft.    Die  van  Morison  moet 

derhalve  hier  t'huis  gebragt  worden  ,  als  heb- 
bende de  Steng  geftreept  en  twee  Ellen  hoog : 

zo  ook  de  Wilde  Eppe  van  D  o  d  o  n  ̂ .  0  s.  Op 
fommige  plaatfcn   van  Duitfchland  noemt  men 
dit  Gewas    Olfenieh ,  en  het  kan  ,  met  reden  , 

Water 'Eppe  geheten  worden,  alzo  het  in  Poe- 
len en  Motrasfen ,  of  aan  de  kanten  van  Sloo- 

ten,  zo  hier,  als  in  Switzerland,  en  omftreeks 
Parys  groeit.   De  uiterfte  Vinblaadjes  zyn  wac 

langer  en  fmaller  dan  in  't  voorgaande.  De  Wor- 
tel is  brandend   fcherp,  en  wordt  van  de  Lap- 

landers ,  byzonder  als  zy  ter  Kerke  gaan ,  in  plaats 
van  Tabak  gekaauwd.  V  a  i  l  L  a  n  t  heeft  dee- 
2:e  Soort  met  de   volgende   verward:  doch  zy 
zyn  alle  drie  moeielyk  van  elkander  te  onder- 
fcheiden  ;   te  meer  ,  om  dat  het  Gew^s  in  de 
Tuinen  zeer  verandert. 

(3)  Selie  met  een  gejleufde  fcherphpeki^e  Stenig ;    ̂   J^|[-^^ 
het  Carvifoiiap 

Kaïwey-" 
(3)  Seilnum  Caule   Sulcato  acutangiilo  &c.  Selln.   Foliolis    *  ̂̂ ■ 

pinnatim   laciniatis.    Gmel.  5:*.   I.   p.  204..  T.  48.  Angelica 

tenuifolia,   Riv.   Pent.   RuPP,    Jen.   z-j-j.    DiLL.    Gia,/^    137, 

Jag<^  Au/ir.    T.    16.    Caruiro'ua.    C.    B.    Pin,  ij 3,  VAILL» 
Parii.  ipd.  T*  .5»  f.  2,»  tel.  vide.  Mant.  3; 5, 

E 
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^"*  het  algemeene  Omwindzel  verdwynendeide 
VI.  *  Stampers  van  de  Frugt  omgehoogen.  ■ Hoofd- 

stuk. De  Bladen  van  het  Kruid ,  dat  de  laatstge- 
Tvjefwy  melde  by  Parys  vondt,  gelyken  naar  die  van 

"'^'^  Karwey  ,  als  langwerpig  zynde  en  uit  veele ingcfneedene  Vinblaadjes,  aan éénen Bladfleel , 
famengefleld»  De  gelykenis  is  zo  groot  niet  in 
die,  welke  de  Heer  Gmelin  byna  tot  de 
Eerfle  Soort  betrekt ,  groeijende  van  de  Rivier 
Jaik  tot  de  Oby  in  het  binnenfte  van  Siberië, 
en  nog  minder  in  de  Smalbladige  Engelwortel  9 
by  Giesfen  groeijende  ,  door  D  i  l  l  e  n  i  u  s 
befchreeven ;  als  wiens  Bladen  naar  die  van  de 

Dolle  Kervel  geleeken.  Doch  de  Bladen  ver- 
fchillen  io  deeze  Soort,  zynde  volgens fommi- 
gen  twee ,  volgens  anderen  driedubbeld  gevind 
en  fpits  uitloopende  ,  aan  de  punten  wit ;  de 

Stengen  uitgegroefd  met  fcherpe  kanten ;  de  Zaa- 
den  hebben  vier  Sleuven  of  drie  Ribben  over- 

langs  en  wyken  met  de  zyden  van  elkander. 

IV.         (4)  Se^ie  met  de  kleine  Blaadjes  gekruist  en  geen 
Seiinum  algemeen  Omwindzel, 
^eguert.  ^ 
Gekruide. 

Naar  den  Heer  S  e  g  u  i  e  r  ,  die  eene  befchry- 
ving  der  Veroneefche  Planten  uitgegeven  heeft , 

is 

(4)  Sehnum  Fol.  partialihus  decusfatis  ,  &c.  JAC(^»  Htrt, 

T.  61.  Liguft.  Alpinmn  perennc  &c,  Seg.  Ver,  II.  p.  41. 

T.  13.  An  Lig.  Alp.  Fol.  Cicuts  ten.  &  glabiii,  T]LL«  Fis^ 

98.  T.  39.  f.  s? 
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is  deezc  gebynaamd.   Hy  noemtze  Alpifch  Li-     IV. 

gufiicum  ,   dat  overblyfc ,   met  Bladen  van  de  ̂^^^^^* 
Ferula  en  witte  Bloenjen.   Hetzelve  groeit  in  Hoofd» 

Italië.  STUK.  * 

f 's')  Selie  met  eengetropte  Kroon;  het  algeme^^     ̂ v. ^         .     ,      r  ,  ,        ̂        ,  Seltnan» 
ne  Omwmdzel  omgehoogm  ;  het  Zaad  met  Monnkri. 

vyf  yiiezige  Ribben,  
^^^^^'^-^^ 

Deeze  ,  door  den  Heer  J  a  c  q  u  i  n  zo  wel 

als  de  voorgaande  afgebeeld ,  is  in  de  Zuidely- 
ke  deelen  van  Vrankryk  waargenomen  door  deo 
Heer  Monniee»  De  Steng  is  omtrent  een 
Voet  hoog  ,  met  vecle  Takjes  en  driedubbeld 
gevinde  Bladen ,  met  fmalle  Blaadjes ;  het  Loof 
ruig  en  het  geheele  Gewas  gelykt  naar  de  Kleine 
Scheerling.  Het  Zaad  is  klein. 

Athamanta.     BeerworteU 

De  Bloemblaadjes  zyn  Hartvormig,  inge* 
boogen,  uitgerand:  de  Blommetjes  tweef1agtig| 
de  Zaaden  maaken  een  langwerpig  Eyronde  ge- 

flreepte  Vrugt  uit ,  in  dit  Geflagt ,  't  welk  negen 
of  tien  Soorten  ,  meest  Europifehe,  bevat  |  als 

(ï )  Beerwortel  met  dubbeld  gevindg  f  latte  Bla^      j, 
^  LihAKOtis. 

{$)  Selinum  Umbella  conferta ,  Invelucro  univcrfalireflexo,  ̂ '^^'^^"^^^ 
Sem.  quinque  Coftis  Membranaceis.  ^w«  yf c^*;^     V«  p«  269, 

(i;  Athamanta  Fol.  bipiRuatis  planis  &c.  Syji^  Nat.  XII. 

Gen.  335.  p.  207'  ̂ eg»  JtUI.  Gen.  338.  p.  230  FU  Suh^^ 
Z29.  LUnnotis  Pinnulis  &c.  HALL.  Helv  «ji«  Opusc.  250, 

Li'Mnotis  minor  Apü  folio  &  Daucu»  montanus  ApU  ̂ Qlm 

iii)iin.)r.  C.  B,   Pin,   isy.  Prodr.  77.  leon» 

U.  Deel*  VIII.  lim*. 
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.   IV*  defiy  een  half  Klootronde  Kroon  en  ruiste 
^T."-  Zaaden. 
Hoofd- 
STUK,  Op  drooge  Berg  -  Velden  ,  zo  in  de  Noorde- 
Tweewy.  lyke  als  in  de  Zuidelyke  deelen  van  Europa  , 

"^'^^^  'groeit  deezc ,  die ,  volgens  H  a  ll  e r  ,  dit  by- zondere  Kenmerk  heeft  ,  dat  de  Blaadjes  der 
eerÜe  Vindeeling,  van  den  tweeden  rang ,  kruis- 

lings (taan ;  de  anderen  niet ;  \  welk  ook  in  de 

Karwey  plaats  heeft  en  in  de  Gekrulde  Pimper- 
nel. Voorts  zyn  de  Bladen  >  naar  den  Ouder- 

dom van  't  Gewas  ,  ongemeen  verfchillende  , 
fomtyds  een  £lle ,  fomtyds  maar  een  Handbreed 
lang  en  dus  ook  grover  of  fyner  ingefneeden , 

doch  altoos  't  gedagte  Kenmerk  hebbende.  De 
Kroon  is  groot  cc  niettemin  zeer  digt^beftaan- 
de  uit  veertig  kleine  Kroontjes*  De  Steng  is  van 

twee  Duim  tot  een  Elle  hoog  en  heeft  een  Ke- 
gelvormigen ,  fcherpen,  Kruiderigen  WorteL  De 
Bloem  is  wit  :  de  Stylen  van  de  Vrugt  zyn 
paarfchachtig  en  het  Zaad  cenigermaate  ruig, 
doch  ook  fomtyds  glad. 

ir,         (a)  Beerwortel  met  Kruiswys'*  gevinde  infiiy' 

atvarl^^  d/^-ge^o^i^^ê  Bladen  en  kaak  Zaaden. 
Gekmifte.  ^  . 

Deeze  is  van  R  i  v  i  n  u  s  Cervana  genoemd , 
om  dat  de  Düitfchers  het  Kruid  Hirfchwurts , dat 

(t)  Athnmania  Fol.  pinnatis  decusfatis  &c.  Selln,  Fol.  Ra- 
dkalibus  ferratis  &c  H.  Cliff.  9^*  H.  Ups.  5.9.  Daucüsmontu 

Apii  folio  major.  C.  B.  Pin.  ijo.  Dauci  tertium  Genu?. 
fucKs,  Hijh^ii.  CetFaiia.  Riy.  Fent^  12, 
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dat  is  Herteiiwortel   hccten.   Men   vindtze  by     IV. 

fommigen  Graast  Berg  -  Wortelkruid ^  mee  Eppe-  ̂ ^^^f  ̂• 
Bladen  ,  getyteld.  De  Groeiplaacs  is  overal  in  Hoons- 

de  Bergachtige  dcelen  van  Europa.  De  Wortel  ̂ '^"^' 

en  het  Zaad  heeft  een  aanmerkelyke  Kruiderig-  ̂'^>''''«» 
heid.  't  Gewas  is  móeielyk  van  'c  voorgaande 
en  volgende  te  onderfchciden. 

(3)  Beerwortel  met  gevinde  iinfnydig-PeJioek-      !"• 
te  Bladen.  sihirk^. 

Siberifchc. 

Deeze  ,  in  Siberië  waargenomen  door  den 

Heer  Gmelin  en  zeer  duidelyk  afgebeeld, 
\\Qdi  alleenlyk  de  Wortelbladen  Kruiswyze  ge- 

vind ,  en  de  Steng  van  een  half  Voet  tot  twee 
Ellen  lang.  De  Reuk  is  byzonder,  eenigszins 
naar  dien  der  Bokken  zweemende.  De  Bloemen 

•  zyn  van  onderen  rood. 

f4)  Beetwortel  met  hyna  dubbeld   gevinde     iv. 

Bladen  ,  de  Blaadjes  nederwaards  op  eU  ̂ü^^(q!''* 
kander  leggende :  de  Kroontjes  Linsvormig,  i^^oondc. 

In  Siberië  i^^  ook  deeze  waargenomen,  die 
de  Steng  maar  een  Voet  hoog  heefc,  met  twee 
of  drie  Bloemdraagende    Takjes   en  gefleufde 

Blad. 
f 3)  At hasjiar.ta  ¥ol.  pinnnt?s  incïfo-angularis.  FhUps,  60. 

Ath.  FoU  pinnads  pinnatifidis,  Radicalibus  decusfatis.  GiWEL. 
Siè,  I.  p.  185,  Tab,  40»  fig,  I  j  2. 

(4)  Athanmr.ta  Fol.  fubbipinnatls  ,  Foliolis  deorfum  Ini" 

bricatis ,  Umbelli  Lentiformi.  Dauciis  montanus,  Pimpineljjs 
ifaxifraga:  Hircins  foiio.  Pjlub.  Alm^  ii^,  T,   173,  f.  i, 

E  3 

11.  Deil.  
VIII.  Stuk. 
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IV.  Bladfleeltjes.  De  onderfte  Kwab  der  Vinblaad* 

AfDEEL.  jgg  jg  grooter  ,  waar  door  zy  zig  als  gekruist 
Hoofd-  vertooncn.  Het  Kroontje  is  zeer  digt  en  rond , 
öTUK.  jjjgt  witte  Bloempjes  en  paarfche  of  bruine  Meel- 

J^^f'""^'  knopjes*  Het  Engelfche  Berg- Wortelkruid  van Plükejset  gelykt  veel  naar  dezelve. 

V.         (5)  Beerwortel  met  de  Finblaadjes  wyd  van 

f^.^^iT''  malkander.     . mm. 

ïibiadtgé,     Den  naam  van  Berg  -  Selie  voert  dceze ,  in  't 
Griekfch ,  by  C  l  n  s  i  n  s ,  zynde  anders  Zwarte 

Ber^'Eppe  genoemd  geweest,  wegens  de  don-' 
kerheid  van  het  Loof.  Haar  Groeiplaats  is  in 

Duitfchland,  Engeland  en  Vrankryk,  op  lugti- 

ge  Heuvels  en  Bergen,  Lob  el  heeft 'er  eene 
goede  Afbeelding  van ,  onder  den  naam  van  O- 
reöfelinum  of  Petrofelinum :  v/ant  het  Loof  ge- 

lykt naar  dat  der  Petcrfelie  zeer.  Men  zou  ze, 
derhalve  5  ̂̂ r^-P^^er/è/fe  kunnen  heeten.  Die 
van  Silezie ., zegt DoDONéus, noemenze Feel- 
gutta^  dat  zo  veel  zegt  als  MiMbona:  omdat 
het  Kruid  van  groote  nuttigheid  zou  zyn.  DiC 

is  de  reden  ,  dat  men  't  voor  't  echte  Oreofeli^ 
num  nahoudt  in  fommige  Duitfche  Apotheeken. 
De  Heer  Haller  bevondc,  in  Switzerland, 

den 

($)  Athai^anta  FoIioHs  diVarkatls,  Fl,  Suec.  II.  N.  241, 

Selinum  Fol.  ovato-acutis  Sec.  JF/»  Cl://.  41,  R.  Lu^d.  ̂ 06, 
SeU  Pinnis  ad  angulos  obtufcs  pinnatis.  Hall.  He/v,  444. 

Ap»  Mont.  FoU  ampliore  &  nigr,  C.  B.  Pin.  15?.  OrcofeHnum 
Clijs  Hiji.  II.  p.  191.  OrcGs  f,  Pefrofelinurn»  LOB.  Icon, 

707.  Oreos*  f.  VecIgutMf  DOO,  Fempt.  696, 
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den  Wortel  Kruidcrig  en  Harstgeevende  te  zyn ,     IV. 

van  boven  met  een  Borftelig  Kroontje,  gelyk  ̂ ^^^^^* 
de  meeften  van  dit  Geflagt.  De  Bladen  zyn  van  Hoofd- 

omtrek  zeer  groot.  *^"^^- 

C6)  Beerwortel  jnet  de  onderjte  Bladen  glan-     vu 
zig  ;  de   middeljie  Kroontjes  byiia  onge-    skuia, 

fteeld;  de  Zaaden  Raairig.  f^^^'^j^^"' 

Door  den  Italiaan  Z  a  n  o  n  i  is  decze ,  virelke 

in  zyn  Tuin  groeide ,  zeer  fraay  afgebeeld ,  en 
befchreeven»  Hy  meent  dat  dezelve  de  tamme 
Pinfternakels  of  Wortelkruid  met  donker  -  roode 

Wortelen  ,  van  Lob  el  zy,  wordende  dezei- 

\cn  onder  Salade  gegeten ♦  tiet  Loof  was  zeer 

fyn  ,  en  hadt,  als  men  't  nuttigde,  den  Smaak 
van  Sellery ,  fcherper  dan  in  eenig  ander  gedeel- 

te van  't  Gewas.  De  Wortel ,  echter ,  zig  een 
weinig  onder  den  Stoel  in  vier  of  vyven  verdee- 
lende,  verfchilt  van  die  van  Lob  el  zeer. 

f7)  Beerwortel  JMef  platte ̂   ruige, /malle  Fin-     vii Crei 

K 
fchc 

ttaad.''i:&l 

(6)  Athamanta  Fol,  inferioribus  nltidis  &c.  f?.  Ups,  60. 

Ath.  Foliolis  multifidis  planis  &c.  H.  Cliff'.  pj,  R»  Lugdb, 
97#  Dancus  fecundus  Siculus  Sophiae  folio,  zan.  Hi,^.  §0. 

(7)  Athamanta  Foliolis  Linearibus  planis  hirfutis.  Mat„ 

MtL  143*  Ath.  Pol.  Cspillatibus  6cc.  //.  Cliff.  93,  R.  Luidb. 
.97.  Libanotis  Fol.  tenuisfime  pinnatis.  Hall.  Helv.  4.5 1. 
Daucus  Cieticus  Semine  hirfuto»  f.  B.  /f//?,  m.  p^  55.  j)ay. 
cus  Fol.  Foeniculi  tcnuisfimis»  C,  E.  Fin,  150,  Daucus  Cre- 
ticus.  Cam.  Epit,  536.  Daucus  Cret.  vcrus  Dioscörid:s.  LOB. 
hon,  722»  JACC^  Vind.,  zis.  Obs.  21» 

E  4 

II.  Deel.  VIII»  Stüjs, 



7^  B  É  S  C  ïi  R  i'  V  I  N  G     DE  li 

^"^^  blaadjes  ,  ds  Bloemblaadjes  in  tweeen  ge^ 
VL    *  deeld^  de  Zaaden  langwerpig  ruig, 

HOÖFD- 

éTüK.  Van  deeze  Soort  komt  het  Zaad,  dat  men 
Tvjeevjy-  ̂ ^  ̂ ^  Winkels   Semen   Dauci  Cretici  Doemt  , 

zynde  in  de  Thèriaak  en  andere  Samengetelde 
Opiaaten  byna  alleen   in  gebruik.   Het  gehee- 
Ie  Gewas  heeft  een  fcherpen  Kruiderigen  Reuk 
en  Smaak,   volgens  den  Heer  H  aller,  die 
hetzelve  op   alle  hooge  Bergvelden  van  Swit- 
zerland ,  byna ,  aantrof  en  befchreef.  Daar  was 
cene  Verfcheidenheid   van  met  korte  ̂   ruige, 
breedcre  Bladen  ,    hebbende   de  andere  dezel' 
ven   yler  ,   laoger  en  byna  glad.  Camera- 

Riüs  heeft   'er  de  cenigüe  goede  Afbeelding 
van  gegeven ,  zeggende  dat  de  Bladen  als  die 
van  Venkel ,  doch  zwarter  en  kleiner  zyn ;  de 
Zaadjes  langwerpig  gefpitst ,  witachrig  ruig  en 
van    eenen    Kruiderigen  Smaak  ,  als  men   ze 
kaauwt    ook  aangenaam  van  Reuk.   Omllreeks 
Weenen  is  dit  Gewas  niet  minder  op  de  Berg- 

vlakten gemeen ,  hebbende ,  volgers  de  Waar- 
fieeming  van  den  Heer  Jacqüin,  eeri  Wor- 

tel  als  die    van   den  gewoonen   Daucus  ,  eerï 

Duim  dik  en  anderhalf  Voet  lang;  en  een  ge- 
llreepte  luige  Steng  van  minder  dan  twee  Voe- 

ten hoogte.  In  't  wilde,  zegt  hy,  zyn  de  Bla- 
den  ruig  en  fchraal^  doch,  in  de  Tuinen  ge- 

kweekt, Sappig,  dik,  broofch  en  zeer  glanzig 
glad*  De  algemeene  Kroon  heeft  Blaadjes  j  de 

by» 
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byzondere  hebben  Borftclige  Draadjes  tot  Om-     IV. 

windzel.  ArB^Et.^ 
,  Ho  )FD» 

QS)  Beerwortel  7net  veeldeelige   Bladen;  de^-rux. 
Slippen  fmal ,  rondachtig  ,  ge/pitst.  vnr. 

Deeze  ,  waar  van  de  voorgaande  misrchienj^^^''j^,|^^^^^ 
haaren  bynaam  heeft ,  is  vdn  M  o  r  i  s  o  n  daar 
toe  betrokken  geweest  ,  wien  de  voornaamfle 

Kruidkundigen ,  zelfs  T  o  L7  r  n  e  f  o  r  t  en  Boer- 
HAAVE  ,  en  veele  anderen  ,  gevolgd  hebben  : 
doch  billyk  is  zy  ,  door  den  Hoogleeraar  A. 
VAN  RoYEN  ,  daar  van  onderfchci^len.  Deeze 
groeit  op  Creta,  hedendaags  Kandia  genaamd. 

(9)  Beerwortel  met  de  Zaadm  f  ïiezig ,  ge^      jx. 

Jireept; de  Bladen  drievoudig  gevind , glad,  ̂^q^^^^^, 
en  de  Vinhlaadjes  veelde elig.  f^-'i^e. 

De  Heer  Bauthram  ,  de  Zaaden  van 
deeze  uit  Virginie zendende,  heeft  dezelve, dat 
zonderling  is  ,  Chineefche  genoemd  ,  zo  L  i  n- 

N^us  aanmerkt,  't  Gewas  heeft  de  Steng  hoe- 
kig", opgeregt  ,  doch  een  weinig  bogtig,  met 

Bladen  als  van  de  Kervel  en  de  Kroontjes  min- 
der uitgebreid;  gelykende,  in  geftake,  naar  de 

Berg-Selie. 

/  e  10}  Beer- 

(g)  Athamahta  Fol.  mu!ti.;r  'tstls  &cc.  R.  Lu^dh»  gs,  Myt- 
rhis  annua  Semine  ftriato.  Moa.  Umb^  <?;,  Myrrh,  rendfolia 
annua  Cretica.  Moais.  Hi/i^  lü.  p    joi, 

(9)  Athamanta,  Scminibus  Membranaceo  -  ftriatis  &c, 

E  5 

II.  DIIL.  VIII.  Stub, 



J4  Beschhyving    der 

^    IV,         (lo)  Beer  wortel  7net  Haairachtige^  Blaadjes 
Afdeeu  ^^  gladde  geftreepte  Zaaden, 
Hoofd- STUK»         Deeze  is  de  Echte  Beerwortel ,  of  het  Kruid 

X.  dat  men  eigentlyk,  wegens  de  ruigte  van  den 

'^j^'«T''' Wortel,  Radix  Urfma  noemt.  Dat  hetzelve  in Echte,  cle  Winkels  den  naain  van  Meum  Athamanti' 
cum  voerde,  gaf  aanleiding  tot  den  Gefiagtn aam 
van  Kruiden  ,  die  allen  meer  of  min  van  dee- 

ze ruigte  hebben»  De  Uitvinder,  of  een  Berg 
in  Thesfalie ,  zouden  oirzaak  zyn  van  dien  by- 
ïiaam.  Het  wordt  van  fommigen  Varkens  -  Ven- 

kel of  Wilde  Venkel  genoemd  ;  doch  is  meest 
bekend  by  den  naam  van  Meum^Meo  of  ilim; 

dewyl  men  't  het  Mejon  van  Dioscorides 
acht  te  zyn.  Het  groeit  op  de  hooge  Gebergten 

van  Duitfchland  ,  Vrankryk,  Italië,  Switzcr- 
landj  enz» 
De  Bladen  zyn  zo  groot  van  omtrek  niet  als 

die  van  Venkel  en  gelyken  naar  Dille -Bladen: 

de  Steng  is  een  Voet  hoog ,  daar  het  in  't  wilde 
groeit:  de  Bloesfem  groenachtig  wit.  Men  heeft 

aan  den  Wortel  eene  Windbreekende  en  afdry- 
vende  kragt  toegefchreeven*  Hy  is  Kruiderig  en 
verwarmende  ,  ook  dienllig  tegen  afioopende 
Koortfen  ,  wordende  in  Engeland  veel  in  Af- 

trek- (lo)  Athamanta  Foliolis  Capillatibus,  Sem.  glabris  ftriatis* 

K.  Cliff.  93.  Ufi%  60,  Mat.  Med,  144.  R.  Lugib.  97,  SAUv, 

^onsp.  zs6.  GOUAN  Monsp»  138*  GeR.  Prtv.  244.  KRAMER 

^«/?r,  73»  jACq.  riW.  47»  Meum  Fol.  Anethi.  C.  B.  Fin. 

Ï48,  Meum.  DOD.  Fempt,  30;.  HALL.ife/v.  4-^. 
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ti-ekzel  gebruikt,  zo  Blair  aantekent.    Hy     IV. 

komt  in  de  Theriaak  en  andere  Winkelmidde-  ̂ ^^,^el. 
len»   Het  Zaad  is  fcherp  van  Smaak  en  ruikt  Hoofd- 

naar  Meliloten.  '''"^*  . 
^  Dtgyma, 

Peücedawum.    Haaitflreng. 

Dit  Geflagt  heeft  de  Viugt  Eyrond,  weder- 

zyds  geflreept ,  met  een  Wiek  omringd.  De 
Omwindzels  van  de  Kroon  en  Kroontjes  zyn 

zeer  kort.  Veel  Bloempjes  misdraagen.  De  Haai- 
lige  dunte  der  Vinblaadjes  geeft  het  den  naam. 

Het  bevat  zes  3  altemaal  Europilche  Soorten , 
naamelyk. 

(ij  Haairftreng  met  vyfmaal  in  drieën  gedeel*       i. 
döi  Draadachtig /malle  Bladen.  ZToilh 

nak. 

Dit  Kruid,  op  vette  Landen  in  de  Zuidcly-  varkens- 

ke  deelen  van  Europa  zo  wel  als  in  Duitfch-^^"  ̂ * 
land  groeijende  ,  voert  den  Griekfchen  naam 
Peucedanum  ,  om  dat  het  Loof  eenigermaate 
naar  dat  van  den  Pynboom  gel y kt.  Dus  noe- 

men het  de  Italiaanen  en  Franfchen  Peuceda* 

no;  maar  in  't  gemeen  roemt  men  Warkens- 
Venkel  9  en  by  de  Duitfchers,  als  ook  in  Enge- 

land ,  Haairftreng  Het  komt  in  onze  Neder- 

landen op  fommige  plaatfen  voor.  't  Groeit 

f  1)  Peuetdanum  Fol.  quinquies  tripsrtftls  &c.  5y/?,  Nat» 

Xlï.  Gen»  330.  p.  ZQZ.P'e^.  Xlll.Gen,  359-  p-  231.  H.  Cliff. 
53.  Upi.  6o«  Mat.  Med,  \i6,  R,  Lugdb.  98.  GOUAN  A^o«j/>« 
138»  GEB,  Prov»  244.  Kram.  Aujir^  74.  Peucedinum  Ger- 

manicum  &  majus  Italiciim.  C.  B.  Pin,  145.  Gort.  Bel^,  77, 

lU  DSES.»    VIII«  STOS«! 
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BÉSCHHYviNG     ÖER 

^  ̂̂^*     't  Groeit  met  dunne  knoopige  Stengen,  forti» 
vf.    *  tyds   een   Elle   hoog ,  met  Bladen  als  gezegd 

Hoofd- 
stuk. 

1% 

Peuceda" 
f}ura  AlpC* 

Jlre. 
Alpifche. 

is  5  veel  uitgebreider  dan  die  van  Venkel ,  en 
Kroonen  van  geele  Bloempjes.  De  Wortel  gaat 
fomtyds  ter  diepte  van  twee  Ellen  nederwaards. 
Hy  is  van  buiten  zwartachtig ,  van  binnen  wit ; 

geevende  ,  als  men  hem  kwetst,  een  geelach- 
tig, Hinkend  Sap  uit,  dat  fchielyk  opdroogt, en 

hierom  noemen  de  Duitfchers  het  Kruid  ook  wel 

ZwavelworteL  Inwendig  heeft  men  'er  een  op- 
losfende  kragt  ,  inzonderheid  tegen  Borstkwaa- 

ien ;  uitwendig  eene  Wondzuiverende  aan  töe- 

gefchreeven. 

(2)  Haairftreng  met   LiniaaU  getakte  Blaad* 

jes. 
r  I  -      ■ 

De  Kroontjes  73^  zeer  groot  in  dit  | Kruid, 
dat  onder  den  naam  van  Alpifche  Ferula  doof 
BoERHAAVE  onder  de  Planten  van  den  Leid- 

fen  Akademie  -  Tuin ,  waar  men  het  nog  vindcj 
is  befchreeven. 

Minus» 
Kleine, 

(3)  Haairüreng  met  gevinde  Bladen ;  de  Blaad^* 
jes  J^inswyze  verdeeld ;  de  Slippen  Lini- 

aal, 

(1)  Peucedatium  Fol.  Linearibas  ramofis*  H,  CUff',  94.  R« 
Lagdh^  98.  Ferula  FoL  Libanotidi?  brcvioribus,  Alpeftris  , 

IJmbellis  amplisfimis.  Boerjej.   Lugdb,  I.  p.  65» 

(3)  Peucedanum  "Eol.  pinnatis  ,  Foiiolis  pinnatifïdis  &c. 
HL'DS.  Jngl^  loi»  Peucedanum  minus,  C.  B-  Pitt.  149.  Ra}. 

A»gl.  IIL  p.  2i7«  Selinum  montanum  .pumilum  Clufir,  il. 

albo.  ].  B.   Jfi/?.  lil.  p,  17, 
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aal  ,  tes:en  elkander  over  ;  de  Steng  zeer  ̂   I^* 
Takhg  uitgebreid.  vr. H00FIJ# 

Omüandig  is  deeze  voorgefteld  ,  diehetKlei-sTus. 
DG  Peucedanum  van  C .  B  a  n  h  i  n  u  s  uitmaakt ,  ö/^>«ï>. 

en  de  laage  Berg  -  Selie  van  C  l  0  s  i  u  s  met  wit- 
te Bloemen.    Zy  is  in  Engeland  wild  gioeijen- 

de  gevonden. 

(4)  Haairftreng  met  Vindeelige  Blaadjes ;  de  pj^^^^.  . 
Slippen  tegen  elkander  over;  het  algemeene^um snaut. 

Omwindzel  tweehladig,  nend,"*^^' 

Op  vogtige  Velden  ,  zo  in  de  Zuidelyke 
als  middeldeelen  van  Europa,  groeit  dit  Kruid , 
dat  de  Heer  Hall  er  niet  zeldzaam  vondt  in 

Switzeriand.  Het  heeft  een  hoekige  gearmde 
Steng,  van  twee  Voeten  en  hooger,  met  groote 
yl  verdeelde  Bladen  ,  wier  VindeeÜngen  ,  aan 
den  grooten  Bladiteel  ,  wederom  gepaard,  en 

aan  't  end  driedeelig  zyn  met  Lancetvormige 
Slippen ,  donker  groen ,  van  onderen  bleek.  Het 
algemeene  Omwindzel  ontbreekt  dikwils  :  de  by- 
zondere  ?.yn  gebladerd.  Het  Zaad,  zo  wel  als 
de  Wortel  ,  wordt  Steenbreekende  geacht  te 
zyn ,  en  hierom  wordt  het  Kruid  van  de  Engel- 
fchen  wel  Steenbreeke  genoemd. 

(s)  Haair- 
(4)  Peucedanum  Vo\ioHsp\nnmM\s5cc,  H.  Cliffl  K,  Lugd$^ 

9S.  GOUAN  Monsp*  139.  GER.  Prov.  244.  KRAM.  Auflr.7^, 

Leis,  Hal.  232.  Sefeli  Pratenfe.  C.  B  Pin.  162.  Raj,  ̂ «^4 

JII.  p.  216.  Siler  alterui^  pratenfe.  DOD.  Fempt^  310» 

IL  Dl^L*  VIII«  STV^ 



7^  Beschryving    der 

IV.        Cj)  Haairdreng  met  Vindeelige  Blaadjes  y  de 

^^^^^  '  Slippen  driedeelig  ftompachtig. Hoofd-        _ 
STUK.         In  vogtig  Kreupelbofch  van  den  Elfaz  en  de 

V.  Paltz  komt  deeze  voor,  welke  daar  van  den  by»- 

numAi/a  "aaoi  heeft.  In  de  Puinhoopen  van  't  Kafteel 

^RTfche,  ̂ ^^  Oppenheim  nam  de  Heer  H aller  dit 
Kruid  overvloedig  waar  ,  hebbende  een  Steng 
van  Mans  hoogte  ,  meestal  paarfch ,  diep  ge- 

groefd en  zeer  Takkig,  De  Bladen,  by  den  Grond  , 
waren  dikwils  een  E!le  lang ,  met  groote  uitge- 

holde Steelen  ,  tot  den  derden  Rang  gevind, 
de  uiterde  Slippen  breed  en  met  een  Doorntje 
gewapend  ;  alles  Hevig  ,  glad  ,  uit  den  geelen 
groen  en  Kruidig.  De  Kroonen  waren  yl,  be- 
ilaande  uit  twaalf  lang  gedeelde  Kroontjes  van 

geele  Bloemen ,  gelyk  de  voorgaande,  't  Gewas 
heeft  den  Smaak  en  Reuk  van  Pinfternakelen. 

ICnoopig: 

vï.         (6)  Haairflreng   met  de  Blaadjes   üverhoeks 
veeldeehg, 

Deeze  is  het  Cretifch  Lavas  met  Venkelbladen 
en  een Knoopige  Steng  van  Toürnefort, 

't 

(5)  Peticdanum  Foüolis  pinnatifidis  &c.  Selin.  Fol.  pinn» 
laciniatls  &c.  H,  Cltff.  9*.  Daucus  Alfaticiis.  C.  B  Proirm 

77.  HALL.  Optisc.  31 8»  Um'jellirera  Alfatica  magna  &c.  J. 
B,  Hijl.  III.  ?♦  io<5.  RAJ.  Hifi.  414.  Oreofelinum  Pratenfc 
Cicutaï  facie.  TOURNF.  /«y?,  31?» 

(6)  Peucedanum  Folioüs  alternatim  multifidis  //.  Cliff".  94. 
R.  Lugdbt  98.  Silaum  quod  Ligufticum  Crcticum,  Folio  Fqs* 

niculi ,  Caule  nodofo.  TouaNf.  Cou  ii*  üomil.  lugd^*  I. 

P.  51. 
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't  welk  BoERHAAVE  geplaatst  heeft  in  zyn     IV» 

Geflagt  van  SilauTUy  ontleend  van  J.  Bauhi-     yj^^' 
N  ü  s.  P  L I N I  ü  s  heeft  den  naam  Silaiis ,  den  Hoofd- 

bynaam  der  Vierde  5oort  ,  gebruikt  voor  een  *^",^*  , 

Kruid  naar  de  Eppe  gelykende,  dat,  gekookt     ''^^'^"** van  veel  dienst  was  voor  de  Blaas ,  en  dus ,  waar- 

fchynlyk  ,  de  Ontlafting  van   't  Water  bevor- 
derde. Sommigen  hebben  dien  naam,  derhalve ^ 

aan  de  Varkens  -  Venkel  of  dergelyk  Kruid  ge- 

geven, 

C  R  I  T  H  M  u  M.    Steen -Venkel. 

De  Vrugt  is  ovaal  en  plat :  de  Bloempjes  zyn 
gelyk  en  vrugtbaar ,  met  platte  Blaadjes;  de 

Omwindzels  horizontaal  in  dit  Geflagt,  't  welk 
twee  Soorten  bevat,  naamelyk: 

(i)  Steen -Venkel  met  Lancetvermige  Flee-      i- 
zige  Blaadjes.  ^Z^ 

Zee-i Deeze  komt    aan  de  Zeekusten  van  geheel    v^"^«^* 
Europa,  zelfs  aan  die  van  onze  Nederlanden, 
in  Zeeland ,  overvloedig  voor,  en  wordt  des- 

wegen  Zee-Venkd  genoemd;  maar  de  Engel- 
fchen  geeven  'er  den  naam  van  Sampirs  aan  ̂  

wel- (i)  Crithmunt  FoUolis  Laneeolaiis  Carnofis.  Syfi^  Nat.XlU 
Gen.  337.  p.  208»  yeg*  XIII.  Gen.  340.  p,  231.  H,Cliff^ 
Ups,  R.  Lugdh  98.  GoUAN  Monsp^  139*  Ger»  Ptov.  z^s* 
Crithmum  ,  Foenic.  markimum  minus.  C,  B,  Pin.  agf 
Ctithm.  raaiinum.  Dqo.  Pempt.  70;^  Fanic*  xnariniim.  f, 
Empetr»  f,  Calcifiaga.  LOB.  h,  %9U 

XI.  DiEL  vïiu  Stok» 
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IV»     welke  by  verkorting  gemaakt  is  van  Herbe  d^ 

vj[^'  Sant  Pierre,  gelyk  fommige Franfchen  het  noe- 
HooFD-  men,  of  Vie^^  er  Per  ce- Pierre  .wegem  de  Steen - 

STUK.      breekende  hoedanigheid,  welke  daar  aan  coege- 

y/^j^^^^^'Tcbreeven  wordt.    Dus  nocïnt  Lobel  het  ook 
Foenipulum  viarinum ,  ƒ.  Empetmm  aut  Calcifra' 

ga,   Hy  geefc  'er  een  goede  Afbeelding  van ; 
dezelfde  als  DoDOwéus,  die  het  enkel  Crith' 

mum  marinum  tytelt,  Dewyl  fommige  Franfchea 
het  Bacille  heeten  ,  noemen  de  Duitfchers  hec 
ook  Bacillen  Krant, 

Hier  behoort  de  kleine  Zee- Venkel  vanBAU- 

HiNTTs,  dat  een  zeer  Sappig  kruid  is,  zig  breed 

uitfpreidencje ,  omtrent  een  Voet  hoog.  De 

Stengetjes  zyn  enkeld  en  effen:  de  Bladen  drie- 
maal drievoudig ,  het  middelde  dikwils  vyfbla- 

dig  :  de  Vindeelingen  Liniaal ,  fpits  ,  Vleezig 

ep  glanzig: -het  Steekje  zo  dik  als  't  Blaadje: 
de  Omwindzcls  vyfhladig,  die  der  kleine  Kroon- 
tjes  zevenbladig  en  kort,  zegt  LtnNjEus.  In- 

gelegd is  dit  Kruid  zeer  aangenaam  van  Smaak 

en  gezond.  Men  maakt  'er  gebruik  van  ,  als 
elders  van  de  Augurkjes  ,  Kappers  en  andere 

zaaken,  by  gebraden  Vleefch. 

n.         (9d  Steen- Veti kei  met  de  zydelingfe  Blaadjes 
Crithmum  tweemaül  in  drieën  gedeeld», 
tyrer.aicur.^  ■         ̂  

Berg- 

Vcnkel.  jjg 

f  2)  Crithmum  Folloiis  lateralibus  bis  trifidis.  H.  Cllf.  9?. 

R.  Lugdb.    js.   Apiiim    Pyrenaicum  Thapflae  facie.  Tournf 
^«A  305» 
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De  P^yreneefche  Epp$\  welke   de  gedaante     IV. 

van  Thapfia  heeft,  by  Toürnefort  ge^  ̂̂ ^^^^^^ 
meld ,  is  hier  betrokken ;  doch  de  Heer  li  a  l-  Hoofd^ 

IER  verbeeldde  zig ,  dat  hetzelve  de  Athaman-  ̂ "^^^^ 

ta  Libanotis  ,  door  den  Ouderdom  kaal  wor-      ■'^^"''*' 

dende,  v^are,  zegt  de  Ridder.    "  , 
C  A  c  H  R  Y  s.    Nootekroon. 

Een  byna  Eyronde  gehoekte  Vrugt,  die  een 
Kurkigen  Dop  of  Bas.t  heeft,  en  dus  veel  naar 
een  Nootje  gelykt  ,  maakt  de  voornaamile  on- 
derfcheiding  van  dit  Geflagt  uit ,  waar  in  twee 

poorten ,  beiden  Europifche ,  begreepen  zyn ;  als 

(l)  Nootekroon  met  diihheld  gevinde  Bladen 'j       ̂• 
de  Vinblaadjes  Liniaal  f  pits  en  veeldesligi  uhanotis. 

de  Zaaden  uit  gegroefd  en  effen.  iklfciir'' 
By  Montpellier  groeit  overvloedig  deeze  Soort , 

welke  Libanotis  is  genoemd  geweest,  ea  voor 
de  echte  Cachrys  gehouden  wordt.  Men  vindt* 
ze  ook  op  de  Zuidelyke  Bergen  van  Provence. 
Zy  heeft  een  Steng  van  twee  of  drie  Ellen 
hoogte  ,  met  fyn  verdeelde  Bladen  en  groote 
Krooneii  van  gede  Bloemen.  Het  daar  op  vol* 

gen. 

(i)  Cachrys  lól.  biplnnatis  &c.  ̂ y/?.  Nat.  5CII.  Gen.  3-58- 

p,  208.  F'eg.  XIÏI.  Gen.  342-  P-  231.  H.  Cliff.  ̂ ^..li^lugdL 
99.  GOUAN  Momp.  139.  Ger.  Prov.  245.  Cachrys  Setnine 
fungofo  &:c.  MORIS.  Hifi,  III.  p.  267.  S.  9.  T.  i.  f.  6.  Li- 

banoïis  Fcrulae  folio,  Semine  angulofo.  G.  B.  Pin.  i;g.  Q-i^-- 
chrysvcrior,  Libanotis  Galeno.  Loa.  Ic,  7^3, 

F 
U.  Diiï.,  VIII.  %rm» 
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IV.    gende  Zaad  is  Kruiderig  ,  fcherp  en  bitter.  De 

Afdeel.  Wortel  heeft  een  Melkachtig  Sap. 

STUK.  *       C^)  Nootekroon  met  dubbeld  gevinde  Bladen; iT.  de  Vinhlaadjes  Liniaal  f  pits ;  de  Zaaden 

S'?uU^^'  ï^f?g5gro^/(i  en  Jiekelig* 
Sicill  •  T-«  1       t    o.    -1 

aanfch.  Deeze,  die  op  't  Eiland  Sicihe  en  in  Spanje 
voorkomt,  onderfcheidt  zig  door  de  ruuweZaa-» 
den*  Men  vindtze  Cretifche  Paarde  -  Venkel  ge- 
tyteld.  De  Bladen  zyn  ,  als  die  van  Venkel , 
maar  in  zeer  korte  fmalle  Slipjes  verdeeld.  De 

algemeene  Kroon  heeft  een  Takkig  Omwindzel, 
en  is  ongedeeld  ;  de  byzondere  Kroontjes  zyn 

gedeeld ,  met  enkelde  Omwindzels :  de  Zaaden 
zeer  dik. 

F  E  R  ü  L  A.    Holftok. 

Een  Ovaale  famengedrukt  platte  Vrugt ,  me^ 

drie  Streepen  wederz^^ds ,  dus  platte  Zaaden  uit- 
leverende: de  Bloemblaadjes  Hartvormig  en  de 

Bloempjes  akemaal  vrugtbaar. 

Dus  zyn  de  byzondere  Kenmerken  voorge- 
field  van  dit  Geflagt ,  dat  zyn  Latynfchen  naam 

of  van  ferire  Cüaan)  of  van  ferre  (draagen)  heeft , 
om  dat  het  holle  Stokken  uitlevert,  welke  v^^el- 
eer  van  de  Schoolmeefters ,  om  de  Kinderen  te 

kaflyden ,  gebruikt  werden  en  die  ,  door  hunne 

hoi- (2}  Caehrys  Fol.  bipinnatis  &c.  Cachtys  Semine  Fungolb 

fuk.  aspero.  MoR.  lbld.£.  3.  Hippo- Marathrum  Crcticum.  C* 

B,  Pin.  147.  Prodr.  -jè,  Hipp.  SiculuKi.  EOCC  Sïc.  37, 



holte  9  ligt  onï  te  draagen  zyn.  Ook  zou  Prome-     W, 

iheus  hét  Vuur  ,   aan  Jupiter  ontflolen ,  met  ̂ ^^sss,, 
zulk  een  Steng   weggevoerd  en  op  de  Aarde  Hoofd» 

^ebragt  hebben  (^).  stuk. 

ik  noem  derhalve  dit  Geflagt,  dat  de  Duit-  ̂ ''^y'^'^ 
fchers  Steekenkraut  tytelen  ,  eenvoudiglyk  en 
zeer  eigen  ,  Holftck:  waar  van  negen  Soorten 

2yn ,  hier  volgende» 

(l)  Hölftok  met  Liniaates  zeer  lange  ̂ enkd-      t- 
de  Bladen. 

Deeze  is  de  JFyfjes  -  F(?rwl«2  van  P  L  i  n  i  o  s , 
tdie  enkel  feruh  by  anderen  genoemd  wordt , 
groeijende  in  de  Zuidelyke  deelen  van  Europa. 
Zy  heeft  een  enkele  Steng,  van  vier  .of  vyf 

Ellen  hoog  ,  die  Knoopig  dik  5  en  tegen  't  end 
van  den  Zomer  hard  en  Houtig  is  ̂  zig  aan  den 
top  in  Takken  uitbreidende»  De  Bladen  zyii 
groot ,  zagt  en  Haairachtig  verdeeld ;  de  Bloeni^ 
:kroontjes  geel  en  daar  op  volgen  plattp,  bree» 
■^de  Zaaiden,  als  gezegd  is. 

(2)  Hol^ (♦)  Op  't  een  en  andere  sirifpedende  doet  Martialïs  de 
^ernU  dus  fp reeken. 

InvifA  nlmium  Fueris^  grat£.qu6  Magijlrls^ 
Clara  Pr&mst&eo  munere  Ligvta  Jumus. 

(i)  Ferula  Foliolis  Linearibus  longisfimis  fimplidbu?»  Sy^^.. 

Kat.  XIL  Gen.  34P-  p-  2,09-  ̂ ^g-  Xïïl.  Gen.  343'  p.  23 1* 

}L  Cliff:  95.  Ups.^  61.  R.  Lti%dh.  99-  GoUAlf  Monsp.  140^ 

Ger.  Prov.  245.  Ferula  foemina  i'iinii.  C.  B.  fh'  ifS-  Fe- 

lula.  PoD.  fempt.   311.  LOB-  /<-'<'«•  77S. 
■      -F  % 

II.  Jm-U  VJII«  S|?q|5» 

commumSj, 



§4  Beschryving    der 

IV»  (2)  HoUtok  met  meervoudig  gevinde  Bladen  ̂  

VI.    *  de  Blaadjes  Lancetvormig  Liniaal  en  vlak* 
Hoofd- 

stuk* Op  Sicilië  en  in  Italië  komt  deeze  voor, die 

11-^  minder  gemeen  is  dan  de  voorgaande.  Zy  fchiec 
giauca.  een  Steng  van  meer  dan  eens  Mans  langte;  de 

Zeegroen.  _g|g^gj^  zyn  grover  en  geeven  een  Melkachtig 
Sap  uit ,  zwaar  van  Reuk  en  fcherp  van  Smaak  , 
volgens  }♦  Baühinus  ,  die  aanmerkt,  dac 
fommigen  dit  Kruid  Thapjia  Feriilacea  heeten. 
Het  Zaad  is  fmaller  dan  dat  der  gev/oone  Fq« 
rula. 

iiT.         Cs)  Holftok  met  gefnipperde  glanzige  Blaad* 

?*T't  h*  ̂ ^^ '  ̂^  Snippers  drietandig ,  ongelyk. 
Deeze  in  Spanje  en  Barbarïe  huisvestende, 

wordt  Tingit ana  met  een  zeer  breed  glinfterend 
Blad  van  Hsrmannus  getyteld  ,  naar  de 

Stad  Tanger  ,  aan  't  inkomen  der  Middelland-  • 
fche  Zee.  Men  vindtze  ,  zo  wel  als  de  voor- 

gaande en  volgende  Soorten  ,  in  de  Europifche 
Kruidhoven. 

IV.         {^)  Yiol^iokmetVindeelige  Bladen^  deF'innen 
"^'sfciif- *  Liniaal ,  plat  en  driefneedig.  Breed* aanfch. 

(a)  FtruU  f ol  fupradecompofitis  &c.  //.  Clifl^ts*  R-  LugS. 
$9.  Ferula  Fol.  glauco ,  Semine  lato  oblongo.  J.  E.  Hijf.  III.  p.  ̂y . 

(3)  Ferula  Foliolis  Laciniitis  &c.  H.Cliff.  Ups.  K.  LugS, 

hti.  Fei-alaTingitana  &c.  Herm-  Par.  165.  T.  6s  i.Kiy.  Pent, 
(^)  Ferula  Foüis  pjnnatifidis  ,  Finni»  linearibiis  &c.  H. 

Clif.  R.  Lugdh.  uts.  Ferula  latiore  folio.  Moris.  Hiji.  &  c. 

B.  Pin.  148-  Ferulago.  "DOTi.  Pempt.  jzj.  Ferula  Galbanifeta. 
I.OB'  I^6n.  779' 
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Breedhladige  Feriila  heet  deeze    by  de  Au-     IV^ 

theuren  5  en   het  fchynt  de  Ferulago  vm  D  o-    ̂ ^^^^ 
D  o  N  é  ü  s  te  zyn  ,  welke  L  o  b  e  l  Feruïa  Gal-  Hoofde 

banifera  noemt ;  hoewel  zy  de  Gom  Galbanum  ''^"^* 

niet  uitlevert.  Zy  was  nochtans  uit  Zaad,  dat     '^>"'''* men   te  Antwerpen  in  die  Gom  gevonden  hadt, 

zegt  hy,  geteeld.  De  Galbanum  komt  in  'tGe- 
flagt  van  Buhon ,  hier  agter  volgende. 

(5)  Holftok  met  de  Vinnen  der  Bladen  van      v. 
agteren  kaal ;  d§  Blaadjes  Borjielig,  Orilmfus, 

De  vermaarde Tournefort  vondt  deeze 

in  de  Velden  van  Armenië^  Zy  hadc  de  Steng 
maar  drie  Voeten  hoog ,  doch  den  V/ortel  een 

Arm  dik,  derdhalf  Voet  lang  3  en  een  geelach- 
tig Sap  uitgeevende. 

(63  Holftok  met  de  Vinnen  der  Bladen  'weder-     \ï. 
zyds  hyhangzeltjes  hebbende  ̂   de  Blaadjes  ̂ y^i^^l^l 
Borjlelig^ 

Die  zelfde  Kruidkenner ,  deeze  ook  in  de  Le- 
vant vindende ,  heeft  het  Zaad  in  Europa  over- 

gebragt.  Het  Loof  is  fynerdan  in  de  naaflvoor- 
eaande  Soort. 

(7)  Hoi- (s)  Ferula  FoUomm  Plnnis  bafi  nudis  8ec.  H.  Cliff,  R, 

Luiih.  Ferula  Or.  Folio  et  facie  Cachiy os.  TouRNr.  Cor.zz, 

hin.  II.  p.  T.  239. 

(6)  Ferula  Foliorum  Pinnis  utrinque  &c.  //.  Clijf.  R. 

Lugdb.  100.  Laifirptium  Of.  Folio  Mei  Fioie  iutso.  TOURNy» 
Or.  23, 

F3 

tl.  Duu  VIII*  Stub» 



viii.        (8)  Holflok  met  glanzig  Loof ,  van  Kanada<, 
Canaderifts, 

g;(5         B  Ë  s  c  H  R  i^  V I  N  G    der 

IV.        c^j  Holilok  met  ̂ ehyhanazelde  Blaadjes  enon^ 

Vï.  gejteelde  Kroontjes. 
HOOFÖ- 
^TUK.         De  Libanotis,  met  Blad  en  Zaad  vanFerula^ 

VII.     van  C.  Bauhinüs,  wordt  hier  t'huis  gebragt.r jFetula  No- 
difiara.      De  Gtoeiplaats  is  in  de  Zuidelyke  deelea  van 

Uot^l'  E^i'opa  en  in  litrie. 
Vill 

anaderi 

daS!"  In  de  nieuwe  Plantbefchry ving  van  Virginie, door  den  Heer  Gronoviüs  ,  vind  ik  deeze 

Biet  aangetekend. 

ïx.        (^)  Holüok  met  de  Blaadjes  everJweks  uitgg" 
jsfafmti-  fneedeJi}  Jiomp. da. 

aaiifchr  Dit  Kruid ,  de  Gom  -  Harst  uitleverende ,  wel- 
ke men  in  de  ̂ potheeken  Jsfa  fostida  en  in  de 

wandeling  Duivelsdrek  noemt  ,  wegens  haarert 
leelyken  Stank, groeit  in  Pcriie  en  misfchienook 
in  andere  deeltn  van  Afie,  B  o  n  t  i  u  s  heeft  reeds 

gev/eeten  ,  dat  Pcrfie  de  Groeiplaats  was  van 
deeze  Gom  j  doch  het  fchynt  dat  hem  verkeerde 
Gewasfen  9  als  derzelver  oirfprong,  opgegeven 

zyn^ 

(7)  Fefüla  Foliól.  appendiculatis  &c.  Fer.  Fol.  Aüs  utrin- 

que  audis.  R-  Lügdb.  loo.  //.  Ups.  61.  Libanotis  Fer«  folio 
ge  Semine.  C.  B.  Pin.  158.  Pancx  Asclepium  Feruls  facie. 

Lob.  Ic.  lil. 

(%)  Tsrula  luckla  Canadenfis.  Gron.    Virg.  147.  H.  Ups» 

(9)  Fetula  Foiialis  alternatlm  finuatis  ohtufis.  Mat.  Me4^ 

118.  Asfa  foetida  DisgunenCs  Umbellifera  Liguftico  affinis* 

KSMPi.  Ata.  J35«  T.  $i6>  £ÜRM*  Fl,  Inde  74. 
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jzyn.   Volgens  Kaempfer,  die  op  de 'plaats     IV. 

zelve  geweest  is  ,  valt  zy  in  dat  Ryk  maar  in    ̂ vl^^ 
twee  Landftreeken ,  in  't  byzonder  by  de  Stad  Hoofd* 

Disguun,  als  ook  by  Heraat.  De  Plant  die  de- ^"^"^^  _ 

zelve  voortbrengt  ,  Hingiféh  genaamd,  als  zy  ̂'S^»'** 

op  de  Bergen  in  't  wilde ,  en  Hiisjéh ,  wanneer 
zy  op  de  Velden  geteeld  wordt  ,  is  niet  altoos 
daar  toe  bekwaam.  De  Gom,  Hiing  by  de  In- 
diaanen   genaamd ,  heeft ,   volgens  hem,  geen 
ander  Vaderland  dan  Perfie,  en  de  Plant  zelve 

hadt  hy  in  het  Chineefche  Kruidboek  niet  ge* 
vonden. 

't  Gewas ,  dat  veele  Jaarcn  leeft ,  heeft  in 
mïddelbaare  ouderdom  een  Steng  van  veelmeer 

dan  Mans  langte  ,  een  Arm  dik ,  zynde  van 
binnen  vol  Merg.  Deeze  Steng  komt  niet  dan 

op  't  laatfte  te  voorfchyn,  wanneer  het  Kruid 
in  't  Zaad  fchiet ,  draagcnde  alsdan  groote 
Bloemkroonen ,  waar  op  Zaad  volgt  als  dat  der 
Ferula»  Dezelve  is  meest  Bladerloos.  De  Bla- 

den,  een  Elle  lang,  gemeenlyk  de  figuur  heb- 
bende van  Peonie-  en  de  zelfftandigheid  van  La- 

vas-Bladen ^  komen  uit  den  Stoel  of  top  des 
Wortels  voort ,  welke  ruig  is  ,gelyk  die  van  dea 
Beerwortel.  Hunne  Steel  is  een  Vinger  dik  en 
byna  rond  ,  geevende  Vinswyze  Steelcjes  uit ,  . 
wier  Blaadjes  op  de  gezegde  manier  verdeeld 
zyn.  De  Wortel  wordt  door  den  Ouderdom  zo 

groot,  dat  men  'er  gevonden  heeft  vaneen  Va« 
dem  lang  en  zo  dik  als  eens  Menfchen  Been.  In 

vrye  Grond  is  hy  enkeld ,  gelyk  een  Finflerna- 
F4  M, 

II.  D£EL.    VIII.  STUK* 



vtge. 

^g  Bëscöryving    öér 

IV.  ïcel,  doch  anders  verdeelt  hy  zig  wel  ift  eéhi-» 

vL^^'ê^  Armen*  Van  btiit'en  bruin,  van  binnen  wie 
HoopD-  en  van  zelfüandigheid  als  een  Raap,  bevat  by 
$TUK«  ^^^  ̂ ^j.  ̂   ̂ij.  g^p  ̂   ̂̂i^j.  gp^  afgryslyke  Uijen- 
_^uee.wy-  j^^^i,  |^f,^fj-^  {Jq^  ouder  hoe  meer  hy  van  dit 

Sap  iiitleverc,  welk  naar  Room  van  Melk  ge- 
lykt  ,  en  zo  fterk  van  Reuk  is ,  dat  een  Vier- 

endeel Loots  daar  van  meer  ftinkt,  dan  hon- 
derd Ponden  van  die  Gom,  welke  men  in  Eu- 

ropa by  de  Drogiften  vindt.  De  Karavaan,  die 
dezelve  op Lastbeefcen van Chorazan  aanbrengt, 
moet  zig  ver  buiten  de  Poort  daar  van  ontlas- 

ten ,  en  niettemin  is  de  Stank ,  wanneer  de  Wind 
naar  de  Stad  waait ,  byna  onverdraaglyk.  Ook 
wordt  deeze  Gom  ,  als  meuze  uit  Perfie  naar 

Indie  voeren  zal,  niet  by  bedcrflyke  Koopman- 
fchappcn  ingeladen.  „  Het  Schip,  waar  mede 
„  ik  naar  Arabie  overvoer ,  zegt  K  jï  m  p  f  e  r  , 

5,  hadt  maar  één  Zak  met  Duivelsdrck  aan  *c 
j,  Agterfleven  hangen,  en  deezc,  door  het  Le- 
55  der  dringende ,  was  ons  niet  alleen  wegens 
5,  den  Stank  zeer  hinderl^/k,  maar  maakte  ons 
jj,  bekom^merd,  dat  het  Roozcwater ,  de  Wyn 
5,  van  Sjiras  en  de  eetbaare  Waaren,  daarvan 

5,  mogten  aangedaan  worden  " 
Die  Autheur  befchryft  de  Inzameling  van  dee- 

te  Gom  ,  by  Disguun ,  zeer  omfcandig  en  hel- 
dert zulks  op  met  een  fraaije  Afbeelding.  Zeker 

Genootfchap  der  Burgeren  gaat  in  de  Maand 

April  naar  't  Gebergte  ,  en  plukt  het  Loof  af 
van  deeze  Plant,*  zuiverende  zelfs  dm  Wortel 

van 
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van  5:yne  ruigte  aan  den  top ,  en ,  daar  toe  ont-    ̂ ^» 

bloot  zynde,  wordt  hy  wederom  met  Aarde  ge-     yi^^^' 
dekt»  Na  verloop  van  ruim  een  Maand,  wan- Hoofd- 

necr  de  Melk  overvloedig ,  tot  nieuwe  Bladmaa-^'^^*. 

king  ,  in  de  top  vergaard  is,  komen  zy  terug,    '^^'^* 
en  fnyden  'er  eerst  den  Kop,  vervolgens  Schy- 
ven  af;  waar  doftr  zy  gelegenheid  bekomen  om 
het  gedagte  Hinkende  Sap ,  dat  door  opdrooging 
Duivelsdrck  wordt,  te  verzamelen, 

Deeze  Gom ,  meer  A/a  dan  As/a  fostida  ge- 
naamd ,  is  ,  wat  den  Reuk  aangaat,  by  de  In- 

diaanen  zo  affchuwlyk  niet,*  wordende  van  'c 
Heidenfche  Volk  ,  dat  men  Benjaanen  noemt , 
in  plaats  van  Knoflook  by  de  Spyzen  gebruikt. 
Het  is  by  hun  gemeen ,  de  randen  der  Drinkgla- 

zen daar  mede  te  beflryken ,  tot  opwekking  van 

den  Appetyt ,  wanneer  zy  zig  niet  wel  bevin- 
den. Ook  gebruikt  het  Landvolk  dezelve  tegen 

Kolykpynen  en  de  Waterzugt.  By  fommigen 
wordt  zy,  in  groote  veelheid,  tegen  de  Jicht, 

het  Podagra  en  allerley  P^-nen ,  ingegeven  :  maar 
de  Winden ,  d\Q  men  daar  door  loost ,  verwek- 

ken zulk  een  Stank  ,  dat  niemand  het,  byna , 
kan  harden  by  zodanige  Menfchen.  De  Perfi- 
aanfche  Artfen  onthouden  zig  ,  derhalve ,  van 

deeze  Gom  aan  hunne  Patiënten  voor  te  fchry- 
ven.  Zy  is  j  niettemin  ,  in  kleine  veelheid  en 
onder  andere  zaaken  tot  Pillen  gemaakt  ,  een 

goed  Middel  tegen  Opfcygingen ,  Winderig  Ko- 
lyk  en  Trommelzugt.  Ook  kan  zy  zeer  wel  als 

F  5.  eea 
II.    DEEL,  VIII.  STUK. 
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ï^*     een  Middel  tegen  de  Wormen  dienen.  Uitwen- 

^  VI.    *dig  is  zy  Wondziii verende,  verwarmende  en  Pyn- Hoofd-  {lillende. 
STUK. 

Tweewy»        Laserpitium.    Laferkruid. 

De  byzondere  Kenmerken  van  dit  Geflagt 
zyn ,  een  langv^erpige  Vrugt  met  agt  Vliezige 

ge  hoeken.  Het  heeft  ingeboogen  Bloemblaad- 
jes, die  uitgerand  en  uitgebreid  zyn ,  van.  figuur 

Hartvormig.  De  raeefce  Blommetjes  misdraa- 

gen. 
Het  heeft  zyn  naam  van  't  Arabifch  woord 

Laf  er ,  een  Medicinaal  Sap  by  de  Ouden  bete- 
kenende :  weshalve  men  de  Duivelsdrck  dus  ge- 

noemd heeft.  Tien  Soorten  zyn  'er  in  begreepen» 

Ll/erpi'    CO  Laferkruid  met  Hartvormige »  Zaagt andig 
tium  lati'  ingefneeden  Blaadjes, 
folium. 

éig^^  ̂ '  Onder  den  naam  van  Breedbladige  Libanotis is  deeze  voorgefteld  ,  en  van  DoDONéus 
Kruidig  Ethiopifch  Sefeli  genoemd.  Het  Kruid 
groeit  niettemin  in  de  Bergachtige  deelen  van 
Europa  ,  zelfs  in  Sweeden  ,  en  is  niet  ongemeen  in 
de  BosfchenvanSwitzerland,  Het  heeft ,  volgens 
H  A  L  L  E  u  ,  een  dikken  ronden  Wortel ;  de 

Steng  is  laag  en  gearmd ,  met  groote  Bladfchee- 
dcn. 

fi}  Laferpitium  Foliolis  Cord.  incifo  -  (erratls.  Syji.  Nat. 

Xlï.  Gen.  34'-  P'  209.  Vf?,.  XIV.  Gen.  344-  p-  232.  H. 
Cliff.  s6.  Mat.  Mei.  1:3.  R.  Lugüh.  101.  Hall.  Heiv.^^o, 

Vihinotii  l.n'folia  alt.  f.  virgatior.  C.  E.  Fin.  157.  Sefeli 
^thiopicufB      «iba.  DOD.  Fcmpt,  312. 
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den.  De  Bladen  zyn  zeer  groot»  Aan  den  Blad-    jy*^ 
fceel  zyn  vier  paar  Vinnen,  waar  van  de  groot- Afdeel. 
fcen  uit  vyf ,  de  kleinften  uit  drie  feheef  Hart  ̂ qq^j^^ 

vormige  ,  getande  Vinbladen  beftaan,  die  fom-sTuK. 

tyds  tweekwabbig  zyn.   Het  heeft  zeer  groote  Di^ynia» 
Kroonen,  wier  algemeene  Omwindzel  uit  lange 
breede  Bladen  beftaat.  De  Zaaden  zyn  kort  Ey- 
rond  5  met  breede  Vleugels  ,  hebbende  den  Reuk 

en  Smaak  van  Engel worcel  -  Zaad.  By  't  Gemeen 
gebruikt  men  't  als   een  Geneesmiddel.  Onder 
den  liaam  van  U^itte  Gentiaan-  Wortel  vindt  men 

^c  ook  in  fommige  Apotheekec. 

(2)  Laferkruid  ̂   met  driekwahhige  ingef needen      ïï-    . 
Bladen,  tiuJui- 

lobum. 

Breedbladige  Libanotis  met  Akeley- Bladen, g"^^'*^^^' wordt  deeze  van  C.  B  a  u  h  i  n  u  s  genoemd  , 
die  dezelve  uit  den  Tuin  van  C  A  M  e  r  a  r  1  ü  s 

bekomen  hadt.  J3e  Wortel,  zynde  Kruiderig  en 
bitterachtig  van  Smaak ,  heeft  een  dergelyke 
Haairkroon  als  de  voorgaande»  Menigvuldige 
Bladfceelen  komen  daar  uit  voort  en  maakea 

dus  een  uitgebreiden  Stoel.  De  Steng,  die  rond, 

geftreept  en  knoopig  is,  heeft  drie  of  vier  El- 
len hoogte  en  draagt  groote  Kroonen  van  Bloe* 

men,  waar  op  een  geelachtig  rood  Zaad  volgt, dat 

(i)  LafèrpUlum  Foliis  trllabis  inelfis.  Libanotis  latifoüs 

Aquilegiae  folio.  C.  B-  Pin.  ïsj.  Prodr,  83-  Angelica  Fohol  s 

tripartltis  &c.  R.  Lugdb,  104.  Liguft.  Rauwolfii.  J.  B,  i/i/f» 
III.  p.  148.  PLUK.  Phyt,  223.  f.  7. 

II.  DEEt,  VUL  STUK, 



jP2  Beschryvingder 

IV.  dat  naar  Komyn  fmaakt  ,  zynde  Kruiderig  van 

Afdeel.  ]^q^i^  ̂   verwarmende  en  de  Kwyl  doende  loo- 
HooFD  zen.  De  Groeiplaats  zou  op  Monte  Gargano^ 

STUK*     jQ  >^  Napelfche,  zyn. 

"''•  .  (2)  Laferkruid  met  TFigvofmige  gevorkte  Fin^* 
tium  Gaiii'  bladen* 
cum. 

jFranfch.  y[QXi  vindt  deeze  in  de  Zuidelyke  deelen 
van  Europa ,  v^ordende  in  Languedok  Lajer  ge- 

noemd» Zy  is  van  Marfeille  aan  de  Kruidkun- 
gen  toegebragt  ,  en  wordt  deswegen  Franfch 
gebynaamd.  De  Steng  is  hoog  en  gefcreept ; 
de  Bladen  gelyken,  in  de  verdeelingen,  naar 

die  van  de  Haagdoorn,  zo  J.  Bauhinüs 

aanmerkt.  De  Wortel  is  zeer  groot  en  welrie- 

kende ,  30  wel  als  't  Zaad ,  dat  bleekgeel  is 
van  Kleur. 

IV.  C4)  Laferkruid  met  Lancetvonnige  ̂   effenran- 

mum/^''  ̂ ^i^y  ongejleeld^  l^inhladen, 
Smalbla- 
cüg.  Door  MoRisoN  is  deeze,  onder  den  naam 

van  Groot  Smalbladig  Laferpitium,  met  lange- 
re onverdeelde  Slippen  ,  afgebeeld.  Zy  groeit ook 

(3)  Laferpitium  Foliolis  Cuneiformibus  farcatis.  Laferp. 

Pol.  Rsmulofis  fesf.  R.  Lugdb.  loi.  Las.  Fo!.  quinquelobis. 

U.  Cliff.  96.  Las.  GaUicutn.  C.  B.  Pk.  156,  Raj.  Hiji.^zó, 
Las.  e  regioiie  Masfili^  allatum.  [.  B.  Hiji.  lil.  p.  137. 

(4)  Laferfiüum  FoHolis  Lanceoiatis  integcrtimis.  H.  Clif. 

96.  R.  Lugdh.  102.  Laferp.  anguftif.  ma/us.  MORis.  Hijï.lll, 

p.  321.  S.  9'  T.  lp.  f.  p.  Laferp.  lol.  iongiodbus  ÖccPluk. 
Mm,  207.  T.  192.  f.  4« 
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ook  in  de  Zuidelvke  deel  en  van  Europa  •  zo  .  ̂̂ ^ 
LiNN^üs  zegt,  en  men  vindtze  5  zowel  als  vi. 

de  voorgaacden ,  in  de  Kraidhoven.  Hoofd-^ STUK. 

(^')  L^Cerkmid  met  Lancetvormige  e  f enrandige    ̂ • 
Fïnbladen  ,  de  buitenjlen  famengegroeid,   Ham  Pru- tenicum. 

Op  fommige  plaatfen  in  Duitfchland  komt  ̂''''''^'^^^^ 
deeze  voor,  die  door  den  vermaarden  Breyn 

in  Pruisfen  ontdekt ,  befchreeven  en  afgebeeld 

werdt.  Hy  vergelykt  de  Bladen  by  die  der  Tam- 
me Daiicus  of  Karooten.  Tusfchen   dezelven 

komt,  het  tweede  of  derde  Jaar  na  de  Zaaijing, 

zegt  hy  5  een  Steng  fchieten  van  een  EUe  of 
hooger.  De  Kroon  is  groot, uit  Straalen  beftaan- 
de  van  twee  of  drie  Duim  langte»  De  Bloempjes 

zyn  Sneeuwwit ,  en  daar  op  volgen  gevleugelde 
Zaaden  ,  die  zekere   Lymerigheid  uitgeeven  , 
welke  de  Handen  welriekend  maakt,  alsmenze, 

groen  ,  daar  tusfchen  wryft.   Die  Reuk  fchynt 
als  uit  Citroen ,  Benzoin  en  Wortelzaad  ^  famen- 

gefteld  te  zyn  ,   en  de  Smaak  is  niet  onaange- 
naam. 

{6)  Laferkruid  met  ovaal  -  Lancetvormige ,  ef-     Y"^- 
fenrandigey  gefteeUe  Bladen,  *  Bergtaio» 

(5)  Lafr.rpïtlam  Fo!.  Lanc.  integerrimis,  extimls  coalitls. 

H.  Cliff.  90.  BOEHM.  Lips9,2os.  Laferp.  Fol.  Rad.  patent.  R. 

LugS.  Las.  Daucoides  Pmtenicum.  Breyn  Cent.  i6j,  T.  84. 

Laferp.  minus.  RiViN.  Pent.  T.  23.  Rupp.  Jen,  277.  HALL. 
Cottt.  177.  KKkm.  Aujlr.  74.  Reig.  Gedan.  S6. 

{6)  La/erpitium   FoIioUs    OV^li  -  LanceoUtis  êsc»  H*    CUf. 

|L  DKSL,  VXII.  STUSt 
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1^.  Het  Zaad,  dat  men  in  de  Apotheekcn  Semi^ 
FDEEL  ̂ ii^j.j^  montani  noemt  ,  komt  van  dit  Kruid  , 

Hoofd-  't  welk  loramigen  meenen  het  Sejeli  Masfiliefi- 
8TUK.  j-Q  tg  2yn  ,  van  Dioscorides,  dat  in  de 
j^/^J^^'^^"  rheriaak  en  andere  oude  Winkelbereidfelen  of 

Opiaaten  geeifcht  wordt.  Men  heeft  het  'er 
ook  wel  voor  gebruikt ,  en  C.  B  a  u  h  i  n  u  s 
noemt  deeze  Soort  Ligujlicum ,  dat  het  Sefeli 
der  Winkelen  is»  Anderen  oordeelen  dit  het 

Ligujlicum  van  Dioscorides  te  zyn ,  dat 
van  Ligurie  zyn  naam  bekomen  heeft,  alwaar 
het  nog  by  Genua,  op  rnu we  Gebergten, over- 

vloedig groeit  ,  zo  DoooNéüs,  die  'er  een 
goede  Afbeelding  van  geeft,  heeft  aangemerkt^ 
Het  valt  bovendien  in  Ooftenryk ,  op  den  Berg 
boven  de  Badwaters  van  Baden ,  als  ook  in  Lan- 

guedok en  Provence.  H  a  l  l  e  r  merkt  aan ,  dat 
het  in  Switzerland  niet  zeldzaam  is  op  onbe- 

lommerde  Rotfen.  Het  wordt  in  Vrankryk  Li- 
■yêche  of  ook  Sermoniaine  geheten;  doch  de  Dnit^ 

Ichers  noemen  'c  Sefelkraut. 
De  Wortel  is  dik,  Takkig,  met  een  Borfte^ 

lige  Haairkroon  en  zeer  Kruiderig :  de  Steng  dik  , 

gearmd ,  van  één  tot  zes  Voeten  hoog.  De  Bh- 
den  zyn  zeer  groot  van  omtrek ,  glad ,  Zeegroen , 
met  gevinde  Takken,  de  Vinnen  driedeelig ,  ge- 

fteeld; 

95.  Mat.  Med.  124.  Llgafticuni  quod  Sefeli  Oificinaium.  C- 

B.  Pin.  162.  Siler  montanurn.  MORïS.  HiJI.  III.  p-  ̂ 7^^  S- 

p.  T.  3.  f.  !•  GOüAN.  Alonsp.  140.  Ger.  Frov.  246.K.RAM^ 

^ufir.  74-  HALL,  Helv.  4+K 
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fteeld  ;  de  Vinblaadjes  langwerpig  ovaal.    Het    IV. 

algemeene   Omwindzel  is  breedbladig  ,  agter»  Afdeel^ 
omgeboogen:  de  byzondere  zyn  fmal-  en  veel- Hoofd* 

bladig.  De  Kroonen  zyn  zeer  groot,  beftaande^*^^;^* 

uit  geele  gelykbladige  Bloempjes:  het  Zaad  is     '^^^'^' 
fmal  3  langwerpig  Eyrond  en  gevleugeld  f*). 
Het  is  zeer  Kruiderig  en  Windbreekende ,  wor- 

dende van  het  Eergvolk  veel  gebruikt  om  de  Spy? 
zen  en  Dranken  een  Geur  te  geeven,  in  plaats 

van  Anys-Zaad»  Men  noemt  het  Ezels -Komyn^     * 
Den  Wortel  kaauwenze  voor  de  Smaak  en  cot 

een  Kwylmiddel  tegen  Kiespyn* 

(7)  Laferkruid  met  Liniaal    Laneetvormi'     vr» 

ge ,  Aderachtig  gejlreepte  ,  onderfcheidene  tium^Peu' 

Blaadjes.  'p^ 
Dit  heeft  zeer  fmalle  Blaadjes  en  wordt  der-  '^' 

halve  by  de  Varkens  -  Venkel  vergeleeken.  't  Is 
nogthans  van  de  Smalbladige  verfcheidenheid  der 
voorgaande  Soort  ,  die  in  Provence  voorkomt , 
verfchillende.  De  Heer  S  E  g  u  1  er  heeft  deeze 

in 

(*J  Het  Zaad  ,  meikt  LiNrf iEUS  aan  ,  gefleufd  te  zyn  , 

zonder  Vliesjes,  doch  ,  het  gene  in  de  Winkels  daar  voor  't 
fchiepe  komt,  is  weezentlyk  met  Vliesjes  voorzien:  ten  wa- 

le  men  het  Sefell  -  Zaad  daar  voor  neemcn  wilde ,  't  welk 
ik  in  het  Gefïagt  van  dien  naam  zal  befchryven  en  grootelyks 
h;er  van  verfchilt. 

(y)  Lafcrpiüum  Foliolis  Lineati  -  Lanceolatis  Venofis  &c. 
Am.  Aeai.  IV.  p.  310-  Lafcrpit.  Peucedanoides.  Seg.  Veron. 

III.  p.  227.  T.  17.  Lafcrp.  GKOticum  ,  tobis  anguft.  Plus^ 
Alm,  107.  T.  sitf,  f.  I. 

II,  DSU.»  VJI{*  SlTOCi 
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IV.     in  de  Runder  -  Valey  van  't  Gebergte  Baldo, 
Afdeel.  jj^  »j-  Veroneefche ,  waargenomeD, 

5TÜK.         (^)  Laferkruid  met  Liniaale  Vinhlaadjes^ 

Ll/Irpi-     TouRNEFORT  voodt  in  de  Levant  een 

^^^um^"'  ̂ i*^^^>  ̂ ^^  ̂ y  Orientaalfche  Cachrys  noemde. 
Venkel-  met  dunnere  Bladen  van  Ferula  en  een  gewiek- 

^^^^^^*      te  platte  Vrugt.  Hy  merkt  aan ,  dat  de  Bladen 
meer  naar  die  van  Venkel  geleeken,  dan  naar 

die  van  't  gezegde  Kruid.  Zyne  Afbeelding  ver- 
toont het  zeer  fraay.  De  Wortel  was,  aan  't 

boven- end,  een  Arm  dik ;  de  Kroonen  een  half 
Voet  breed ,  met  geele  Bloemen ,  en  de  Vrugt 
met  fmalle  Vliesjes  gevleugeld ,  doch  Spongieus 
of  Kurkachtig,  gelyk  die  van  het  Nootekroon  , 

bevattende  in  haare  hoHigheid  een  Zaad,'  dac 
grooter  was  dan  een  Garftekoorntje» 

IX.         (9)  Laferkruid  met  fcheef  Hartvormige  Bladeip 
Chironium.  •         m    jü      i 

Hartbladig.  ^^^  ̂ ^^^^  Bladjuskn. 

Deeze  Soort  hebben  fommigen  Chironium 

genoemd ,  anderen  Panax  Heracleum»  Het  Loof 
zweemt  naar  dat  der  Finfternakeien ,  van  welk 
Geilagt  het  door  dp  Omwindzels  onderfcheiden wordt, 

fs)  Lq/erpiiiuTit  Follolis  Lïnearlbus.  Cachrys  Grient.  Ferulas 
folio  tenuiore  >  Fruftu  alato  plano.  Tourni.  Cor.  13.  It.  U. 

p.   121.  T-  Rfize  p.   ïog. 
(j>)  Lajerphii^m  Foliülisobliqiie  Cordatis.  Panax  Heradeum. 

|k!ORiS.  Hij}.  ïir.  p..  315.  S.  9.  T.  17.  I.  Panax  Pviüinac» 
folio.  C  B.  Pin.  i$6-  Panaces  peregrinum.  DOO.  Pempt3o9, 
Panax  altera  recentiorum  ,  Olus  atii  vel  Paftlnaca  folio.  Lqb* 

Jcfn>  70Z--  GöüAN  Monsp.  140, 
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wordt.  De  Bladfteelen  zyn  zeer  ruig»  By  Mont-     IV. 

pellier  is  de  Groeipkais  op  RotfcD.     '  Afdeeu 

(10)  LzfcrkYuió  met  naakte  ongehladerde  Bloem- g^y-^^ 
fteelen ,  die  half  Klootronde  Kroonen  hehben :  x. 

de  VinUaadjesyeeUeeligy  Liniaal  en  fpits,  ̂ .^jfj'"^ 

Op  de  Ooflenrykfe  Gebergten  vondt  de  spitsbii- 
Heer  J  a  c  q  u  i  n  deeze  ̂   welke  door  den  Heer 

H ALLER  op  de  Switzerfche  Alpen  was  waar»^^ 
genomen  en  cenigermaate  verfchilt  van  degene, 
die  zyn  Ed.  ,  onder  den  naam  van  Alpifch 

J^aferkruidp  met  de  uitcrde  Kwabbetjes  korCj, 
veeldeelig,  hadt  afgebeeld  en  befchreeven. 

H  E  R  A  c  L  E  u  M,     Hellkruid. 

Dit  Geflagt  kan  ,  om  dat  de  naam  op  Fa^ 
nacesy  als  een  algemeen  Geneesmiddel  ^  is  toe- 

gepast geweest ,  billyk  Heilkruid  geheten  wor- 

den., offcboon  'er  geen  Planten  in  voorkomen, 
wier  Geneezende  kragt  berucht  is  by  de  heden-  ^ 
daagfchen. 
De  Kenmerken  zyn  ,  een  ovaale,  uitgeran- 

de  ,  famengedrukte  ,  gefcreepte  ,  gezoomde 
Vrugt  :  de  Bloempjes  mismaakt  ,  ingefoeeden 
en  ingeboogcn  :  het  Omwindzel  ligt  afvallende. 

Zes  Soorten ,  meestendeels  Europifche ,  wor« 

den  *er  thans  in  opgefchrcevcn,  naamelyk.* 

(ï)  Heil- (\o)  Laferpïtium  Scapo  nudo  apbyüo  ̂ c.  Ln?.  Foi.  multi- 

üdis  Lanceolatis ,  Rad.  XJmhel^x  trifidis.  HkJ^i..  emend.'uxjl^, 
ilüv.  V.  p.  75.  N.  202.  Vide  &  Enum.  Plant,  Iklv.  4^  ; .  T,  11. 

Q 
II.  DtEi..  VUL  siruK» 
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IV.        (i)  Heilkruid  met  de  Blaadjes  Fïnswyze  y^r* 
Afdeel.  ^^^^  ̂ ^  ̂ ^^^ .  ̂ ^^  Bloemen  eenvormig. 
Hoofd- stuk. Men  noemt  dit  Kruid  gemeenlyk  Beerenklaauw , 

r.       om  dat   het  weleer  ,  in  de  Duitfche  Apothee- 

^pWr'^ken  ,  verkeerdelyk   Branca  Urjina  is  genoemd 
iif*^-        jrcweest  en  voor  de  Acanthus  in  de  Klylteeren Beeren-  ̂   t^     ̂   r^ Jciaauw.  gebruikt ,  zegt DoDONeus.De  Latynfche naam 

is  afkomdig  van  het  Griekfch  Sphondylion,  Jn  't 
Franfch  noemt  men  't  Berce  oï Branche  Urjïne  ̂  
in  *t  Engelfch  Cow  Par/nip  ,  om  dat  de  Run- 
dersnaar  't  zelve  gretig  zyn;  gelyk  de  Konynen 
het  ook  gaarn  eeten.  Door  geheel  Europa  groeit 
het  in  Velden  ,  Bosfchen  en  op  lommerryke 

plaatfen. 
Dit  Gewas  is  wegens  de  fchielykheid  van 

zynen  groey  vermaard.  Het  heeft  de  Steng  zeer 
pypachtig  en  gegroefd  ,  met  Takken  gearmd  , 
tvvee  Ellen  hoog  en  dikwils  hooger,  met  zeer 

groote  ruige  Bladen  ,  die  gepaarde  Vinnen  heb- 
ben ,  meest  ten  halve  ia  vyven  gefneeden  9  de 

Kwabben  verfcheidelyk  Zaagtandig.  De  Bloe- 
men zyn  ook  ruig,  in  groote  Kroon  en  vergaard, 

fomtyds  wit ,  fomtyds  rood  :  de  buitenflen  uit 
ongel  yke  Hartvormige  Blaadjes  befcaande  :  de 

binnenften  byna  rcgelmaatig ,  met  een  omge- 

bOQ- fi)  tleracleum  Foliolïs   pinnatifidis  laevibiis  &c.  Sy/l.  Nat^ 

Sir.  Gen.    342-    P*    2io-    1>^eg.   XIII.  Gen.    345-  p-  23  3-  IL 
.Cliff.  Ï03.  Fl.  Suec.  231,  2+3.  R.  LugS-  113.  Sphond.  vul- 

gsie  hirüicum.  C  B.  Pin.  IJ7.  Spondylium.  DoD.  Pempt.ioj^ 
Spond.  Acanthus  Germanica  Fuchfii.  Lob.  Ictn,  703. 
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fc0ogen  top  en  uitpuilende  rand^-  zo  dat  zy  als     I^o 

Ingefneeden  zig  vertoonen»  De  Zaaden  zyn  by-    ̂ ^^^^« 
na  Hartvormig,  plat,  gerand,  met  vier  S [ree- Hoofd^ 

pen  getekend  en  gebladerd.  "^"^*  • 

Dit  volgens  H  a  l  l  e  r.  Ik  verüaa  dan  ni
et^  '^'^''^'^^ 

hoe  de  Bloempjes  eenvormig  kunnen  zyn  en  de 

Vinblaadjes  effen;  gelyk  Linn^us  zegt.  De 
Verfcheidenheid  met  fmaller  Bladen  is  ̂  volgens 

H  A  L  L  E  R ,  niet  van  het  Gemeene  Eeerenklaauw 

verfchillende,  Zy  heeft  ̂   volgens  Baühïnus, 

de  Bladen  veel  meer  gefnipperd»  Men  vindt  'er 
ook  een  met  gekrulde  Blac^en,  dat  mede  hier  ^ 

t'huis  behoort,  Somtyds  komt  het  voor  mee 
donker  paarfche  ̂   fomtyds  met  vergulde  Bla- 

den (*).  Het  Kruid  wordt  ï30g  lieden  in  verzag- 
tende  Klyftceren  ̂   Pappen  en  Stoovingen ,  ge» 

bruikt*  De  Polakken  en  Lithauwersmaaken'er, 
door  Gifting,  een  Drank  van  als  Bier,  dienen* 

de  ook  fomtyds  tot  een  Geneesmiddel  of  Krui- 

derwyn  (f^.  Immers  dit  Kruid  is  bicterachtig, 

heet  en  fcherp  ,  en  derhalve  tot  plaatsvulling 

van  de  regce  Beerenklaauw  of  Acanthus  gantfch 

ondienftig,  zo  Doktor  S  c  o  p  o  l  i  aanmerkt  (|), 

(^i')  Hcilkruid  met  Kruis wys*  gevinde  Bladen 9  ̂   n. 
de  Blaadjes  Liniaal ,  ds  Bloempjes  een-  angHiiifg^ 

?>  We-dig. 

(*)  WEIG.  J^'lor.  PoïH.  Rug.  p.  f  j. 
f  I)  Eph.  N.  C.  Htc  2.  Ann.  6.  Obs.  6®>  Ann.  $.  Ob?.  ?;, 

(\)  Flor,  CarnioUca.  Viennsf-  ij6q,    \i.  ho. 

{%]  ïhracleum  JFoL   cuiciaro  ►  pinnatis  ̂    Foliolis  liiigiribiis^ 

G  %  co^ 
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IVrf        M  Wegens  de  groene  eenvormige  Bloempjes 

Y^^^^' ,5  (zegt  L  iNNiEüs)  zonder  ik  deeze   nu  af 
Hoofd-    ̂ ,  van  het  Sphondylium."    Daar  moet  dan,  zo 

*^'"^'      het  fchynt,  in  de  bcpaaling  dereerfce  Soort  een 

vi^!'"^^'  misllag  zyn.  De  tegenwoordige,  zegt  zyn  Ed., komt  in  Sweeden   en  Engeland   voor  ,  en  de 

Smalbladige ,  v^relke  J  a  c  Q  u  i  n  onder  de  Wee. 

ner  Planten  afbeeldt ,  fchynt  'er  naauwJyks  van 
te  verfchillen.  Gedagte  Verfcheiden heidis tharxs 

hier  t'huis  gebragt. 

in-         (3)  Heilkruid  met  Bladen  ,  die  uit  vyf  Vin- 
èihiricum.  llaadjes  heftaan  ,  waar  van  de  middelften 

Sibenfch.  ongefleeld,^  en  eenvormige  Bloempjes, 

De  Scheeden  der  Bladen  hebben  van  onde- 

ren een  digten  witten  Baard,  in  deeze  Soort, 

welke  door  G  m  e  l  i  n  is  waargenomen ,  en  de 

Bloemen  zyn gioenachtig geel,  beftaande  uit  ge- 
Jyke  Blaadjes^  Door  gantfch  Rusland  kwam 
dezelve  hem  ;  als  ook  van  de  Jaik  tot  de  Oby 

Rivieren  ,  in  Siberië  ,  zeer  menigvuldig  voor. 

Men  gebruikt  'er  de  Spruiten  tot  Moes  en  de 
Stengen,  in  kookend  heet  Water  afgetrokken, 
leveren  Drank  uit  voor  het  Gemeen ;  wordende 

iia  de  Gisting  gekookt  en  dan  van  de  Vermo- 

gen- 

Corollls  uniformibu?.  Mant.  $7.  Sphondyl.  hlrfutum  Fol.  an- 

guflioribus.  C.  B.  Pin.  157.  Prodr.  83.  Riv.  /'f«r.  5- Sphon- 
dyl. hsrs.  miims  Fol.  tcmiiter  laciniatis.  Pluk.  Phyt.  T.  63, 

f.  3-   lACQ.  riW.  217.  T.  z.  f.   I,  2. 

(3)  Heradeum  Fo!.  pinnatis ,  Foliolis qulnis  8cc.  Mofit-is^, 

fl.  Ups.  6$.  Pdftinaca  Ft>!.  ümplicUer  pinnatis  &c.  Gaiel. 

^ih,  I.  p.  iis. 
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genden  zelfs  niet  verftnaad.    Het  groeit  eens     ̂ ^^ 

Mans  langte  hoog.  ^^^f  ̂' 
Hoofd» 

C4.)  Heilkruid  772^^  Bladen  ,  die  uit  vyf  Vin- ^^t uk, 
hlaadjes  J?eftaan ,  waar  van  de  middelften     ̂ v- 

ongefledd ,  de  Bloemen  geftraald*  Pamees.' 
Groot. 

Onder  deezen  bynaam  betrekt  Lïnn^us 
hier  het  Kruid,  dat  Gmelin  van  de  Oby 
Oostwaards  tot  aan  Kamtfchatka  vondt  grocijen , 

en  het  welke  die  Kriüdkenner  zig  fchynt  ver- 
beeld te  hebben  tot  het  gewoone  ruige  Beercn* 

klaauw  te  behooren.  Het  vcrfchilde  echter  van 

het  Duitfche  Kruid  deezes  naams ,  zo  hy  erkent , 

door  een  grooter  Geflalte,  welke  het  in  de  Tui- 

nen behieldt.  De  Steng  van  't  zelve  was  dikwils 
ook  van  eens  Menfcben  hoogte,  en  de  Kroon, 
zeer  groot  zynde  ,  badt  vyftig  of  meer  Steelen 
van  kleine  Kroontjes,  die  hy  uit  tien  Steekjes, 
of  daaromtrent,  famengefteld  vondt.  De  Steng, 
Takken  en  Bloemfteelen  waren  altemaal  ruaw, 
door  Ityve  Haairtjes  :  de  Bladen  van  onderen 
Wollig. 

De  Rusfen  op  Kamtfchatka,  zegthy,  noe- men 

(4)  Uiracleum  Fol.  pinnatis  &c.  Herad.  FoÜoHs  palmatis 

Icrraiis.  //.  Cli^.  loj.  R.  Lugdh.  ii?.  Panax  Sphondyiii  folio 

f.  HeracicLirn.  C.  B,  Pin.  157.  Heracleiim  Fol.  plnnatifidis. 

Gmel.  Sib.  I.  p.  213.  Panaces  Heiaclcum  f.  potius  Spondy- 
liurn  alterum.  Doo.  Pempt.  307.  5phond.  imjas  f.  Patsax  He» 

racleum  qulbusd.  ïournf.  /«y?-  320.  EOERH.  Lugib.  l.  p, 

6Ö. 

G3 

U.  Deel,  VUL  Stuk. 
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^J^^'    men  het  Zoet- Kruid  ymcttegenihande  het  Land' 
VI.       volk  aldaar, de  Stengen  raauw  kaauwendé,  dik=* 

Hoofd-  ̂ ^rjjs  de  Lippen  en  hec  Tandvleefch  daar  door 

'      vol  Blaartjes  krygt ,  door  de  fchei  pheid  van  den 
•irige.  Bast  5  die  ook  maakt ,  dat  een  Steng  of  Tak, 

aan  de  bicoce  Huid  raakende ,  dien  doet  oploo- 
,pen  met  Puiüen^  waar  uit  Zweertjes  ontftaan. 
De  voornaamfte  Zoetheid  heeft  in  de  Biadftee- 
len  plaats  ,  welke  men  van  de  Wortelbladen 

neemt  ,  en  dezelven ,  na  dat  'er  de  Bast  afge- 
haald is  5  by  Bosjes  droogt ,  aan  welken  dan  een 

geelachtig  Meel  groeit,  't  welk  men  'er  op  een 
Doek  of  Papier  af  kan  kloppen.  Veertig  Ponden 
van  zulke  gedroogde  Steelen  leveren  ongevaar 
een  .Vierendeel  Ponds  van  dit  Suikerm^ei  uit» 

Men  laat  het  *er  doorgaans  aan  zitten,  en 
dus  v/orden  die  Bladfteelen  op  Tafel  voorge- 

zet. Ook  gebruiken  de  Rusfen  niets  dan  zo- 
danige met  Meel  bezwangerde  Steelen  tot  heB 

ftooken  van  Sterken  Drank  uit  dit  Kruid ;  een 

Eigenfchap  in  hetzelve  by  toeval ,  en  door 
fchaarsheid  van  de  Besfen ,  daar  zy  hunne  Kwasf 
van  maakten ,  ontdekt. 

Na  dat  zekere  Gest  van  de  gedagte  Stee- 
len zelf  met  cenige  Berg  -  Besfen  bereid  is  ̂ 

doen  zy  dien  Gest  in  een  mcngzel  van  veer- 
tig Ponden  of  eens  zo  veel  der  gedroogde 

Steelen  met  Water ,  en,  na  de  Gisting  vaneen 
Etmaal,  wordt  alles  in  een  Destilleer- Ketel  ge- 

daan ;  waar  van  in  't  eerst  een  fterke  ,  vervol- 
gens een  flapper  Geest  komt.  Men  haalt  dien 

Geest  tweemaal  over ;  dan  heeft  hy  de  ftcrkte 
vaa 
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van  den  besten  Jenever  en  is  aangenaamer  van      IV. 

Smaak.  Het  Suikermeel  der  Steelen  leverc  op  ̂  ̂'^^^^' 
de  zelfde  manier  ,  doch  in  minder  veelheid  ,  Boofd- 

ook  Geest  uit,  maar  men  maakt  'er  een  foort  ̂ ^'^.^\ 

van  Bier  of  Wyn  van ,  die  zeer  ligt  in  't  hoofd     '^^'"** Haat.  Men  heeft  ook  uit  de  gedagte  Steelen  , 

met  geftampte  Pynboom  -  Pitten ,  een  Soort  van 
Mede  gemaakt.  Dit  alles,  zegt  GMELiN,hecfc 

het  gebruik  der  Sterke  Dranken ,  onder  de  In- 
gezetenen van  Kamtfchatka,  zeer  doen  toenee- 

men:  zo  dat,  indien  hetzelve  heilzaam  ware  af 
tot  Geneezing  ftrekte  ,  de  bynaam  van  deeze 
Soort ,  en  zelfs  de  Gcflagtnaam,  daar  door  gé- 

billykt  zouden  zyn. 

(5)  Heilkruid  met  gevinde  ,  wederzyds  rimpe-      y^ 

Uge y  ruuwe Bladen ,  de  Bloemen  ee?iigszins  ̂ ^f^-^^ 
s:ejtraald»  etm. 

Dit  Ooftenrykfe  verfchilt  dus  van  het  voor- "^^^^^^^^ 
gaande ;  als  ook  door  de  Bloemfteelen  ruuw  te 

hebben  5  die  in  de  Panaces  effen  zyn,  zegc^ 
L I  N  N  ̂   u  s.  Het  onderfcbeid  befcaat  meest  ia 

de  kleinte  ,  zynde  dit  een  Kruidje  van  maar 
een  Voet  of  anderhalf  hoog,  in  het  opklimmen 

der  toppen  van  dQn  Schneeberg  voorkomende. 

De  Blaadjes  zyn  wederzyds  ruuw  zegt  de  Weer 

Jacqüin,  daar  B  a u h  i  n u s het  geheele  Ge- 
was 

fS)  Hiradeum  FoL  pinn.  utrinqiie  rugofïs  &c.  JACQ-  Vind, 

zi^.  SphondyÜum  AlpJnum  pari^um.  C.  B.  Pin.  i$-j,  FrQdr<, 
83-  BüRS.  VIU.  2I0 

C  4-, 
ÏI.  DEM.»  VIIï,  STOK, 
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IV*     was    flegts    bezet  gevonden  hadc  met  gladde 
^'^v^'^Haairtjes. 

Hoofd» 
STUK.         (6)  Heilkruid  met  enkeïde  Bladen  en  gejlraaldff 
VI.  Bloemen» 

Hefaülfum 

st^Szerfeh.    ̂ ^^^  ̂ ^  voorgaaiiden  veffchift  deeze  groote- 
lyks  5  die   met  de  Ooftenrykfe  famengevoegd 

wordt  door  S  eg  üieu,  in  de  befchryving  der 
Veroneefche  Planten.    Zyn  Ed.  bewyst  zulks , 
doordien  dezelve  ,    in  de  Tuinen  gezaaid,  de 
ruuwheid  der  Bladen  verliest.  In  deeze  Switzer- 

fche  zyn  dezelven  niet  gevind ,  maar  Hartvormig 

en  eenigermaate  gekwabd  ;  de  bovenften  byna 

Wigvormig  e'n  allen  Zaagswyze  getand  3  volgens 
den  Heer  Goüan,  die  aanmerkt,  dat  deBlad- 
fceel,  de  Steng  van  onderen  omvattende^  zeer 

rood  is.  Het  Kruid  groeit ,  volgens  hem ,  naauw- 

lyks  een  Voet  hoog,  C.  B  a  uh  in  ü  s  hadt  het- 
zelve ter  hoogte  van  twee  Ellen  3  met  gladde , 

in  drieën  gedeelde  Vygebladen ,  op  de  Switzer- 
fche  Alpen  waargenomen» 

LiGüSTicüM.    Lavaskruid* 

Dit  Geflagt  heeft  de  Viugt  langwerpig,  me^ 

vyf  Sleuven  wederzyds  en  de  Bloempjes  gclyk  , 

met 

(6)  Uerackum  Fol.  fimplicibus  SsCo  Her.  Fol.  plnnatifïfiis. 

Geb.  Pirov.  245.  GouAN  Monsp.  141.  Sphond.  Alpinum  gla- 
bfuta.  C.  li.  Pin.  \si'  Prodr.  83.  Ic  Sphond*  mont.  glabr. 

a:6o  Fiorc.  Barr.  Ic.  55.  Sphpnd.  Fol.  glabiis  fimp!.  obitei 
trüobis.  Hall.  Hdv.  4^.7. 
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met  ingekrulde  onverdeelde  Bloemblaadjes.  Het     iv. 

bevat  zeven  ,  altemaal  Europifche  Soorten»        Afi>eiïl. 

(ij  Lavaskruid  met  veelvoudige  Bladen  y  ̂^iTus» 

Blaadjes  aan  't  end  ingefmeden,  1. 

Dit  Kruid  is  onder  ons  bekend  by  den  naam ^^^''^^"^7; 
van  Lavas  ̂   in  Brabant  Lavetfi  ̂   in  't  Franfch 

Livêche  of  Ache  de  Montagne  ,  in  't  Engclfch 
Lovage  ,  in  't  Hoogdiiitich  Liehjhckel  :  gelyk 
onze  Boeren  het  ook  Lubbejiok  of  Manskragt 

heeten  f^).  Deltaliaanenn^'eoien  bet  Ligujlico, 
naar  den  naam  van  een  ander  Kruid ,  waar  voor 
men  het  in  de  Winkels  gebruikt  heeft.  Het 

groeit  wild  op  de  hooge  Bergvelden  in  de  Zui- 
delyke  deelen  van  Europa ,  gelyk  in  Languedok 
en  Provence  en  verder  in  Italië. 

üit  éénen  Wortel  geeft  het  dikke  Stengen  van 
meer  dan  Mans  hoogte ^  die  van  binnen  hol  zyn, 
fomtyds  in  Takken  verdeeld ,  geelachtig  groen  , 
zo  wel  als  de  Bladen ,  die  glanzig  zyn ,  van  ge- 
dagte  figuur.  De  Bloemkroonen  zyn  geel;  de 
Zaaden  langwerpig  gellreept  3  en  van  een  zeer 

fterken  Reuk,  dieookin 'tgeheele  Gewas  plaats 
heef c : 

(ï)  Ligujïkum,  Fol.  miihipliclbus  &c.  H.  CUff".  Upi.  Mat, 
Med.  119.  R.  Lugdk  104.  S&uv.  Monsp.  z6 1 .  GoüATSl  Jfonsp, 

141.  Geh.  Prov.  247.  Angelica  montana  perennis  ,  Paludapii 

folio.  TOURNF-  Infi.  513-  Ligaüicum  vuJgate.  C.  B.  Pm.  157- 

Levifti'cum  vu!g-;re.  Mos.  Hij?.  III.  p.  27 j:.  S.  9.  T.  3.  f.  k 
DOD.  Pempt.  311,  Leviöicatn  Germ.  L&ferpitiura-  LüS.  /<:> 

703. 

(♦)  De  GoaTHE»  FL  Belg.  p.  7?, 
G  5  \ 

II.  Deel.  vill«  Stuk, 
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IV.  heeft:  zynde  de  Wortel  groot,  dik  en  Vleezig^ 
Afdeel.  ̂ ^n  buiteo  zwarcachtig  van  bicDcn  wir. 
Hoofd-  Het  Lavaskruid  wordt  in  de  Tuinen  van 

STUK,  Duitfchland,  Vrankryk,  Groot  Brittannieen  de 

vjr"^^'  Nederlanden  ,  geteeld  ,  en  het  %vil  *er  zo  wel voort  5  dat  men  het  zelfs  in  de  Velden  en  by 

Boeren  Wooningen  aantreft  ;  waarom  fommi- 
gen  hetzelve  ,  ten  onregte ,  voor  een  inlandfch 
Kruid  van  ons  Gewest  hebben  aangezien.  Dat 
men  het  voor  de  Panacea  van  P  l  i  n  i  u  s  of 
Fanaces  van  Theophrastus  gehouden  heeft , 
was  niet  minder  fout.  Het  bezit  aanzienlyke 
Ijragten  ,  zo  tot  Windbreeking,  tot  prikkeling 

van  de  Maag  en  't  Gedarmte  en  dus  toi:  bevor- 
dering van  de  Spy^vcrteering ;  als ,  door  zyne 

verwarmende  hoedanigheid  ,  tegen  inwendige 
Verftoppingen  en  Pynen,  die  uit  koude  on  (laan; 
inzonderheid  tcgcu  Borstkwaalen.  Het  Gemeen, 

zegt  S  c  R  o  D  E  R ,  zuigt  den  Tabaks  -  Rook  door 
een  hollen  Steel  van  dit  Kruid  in ,  om  den  Hoest, 
te  doen  bedaaren.  Tegen  de  Moederkwaaien  is 

het  byzonder  dien  (lig.  Het  is  ookZweetdryven- 
dc  en  Tegengiftig.  Men  gebruikt  den  Wortel 
en  het  Kruid,  doch  inzonderheid  het  Zaad,  dat 
veel  op  Sccrkendrank  gezet  wordt,  om  het  ge- 

ne men  in  de  vvandeling  Lavas  noemt  te  be- 
reiden. 

II.  (a)  Lavaskruid  met  dubheld  drievoudige  Bladen, 
ZAgufitcum  jx. 
Scothicum.  ^^^ 

Schoilch. 

-  (i)  Ligujïicum  ?oliis  bïteriiutis.  Lig.  Fol.  duplicato  -  tcrna- 
tis. 
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Dit  in  de  Noordelyke  deelen  van  Engeland  ,  in     IV, 

Sweeden  en  Kanada  voorkomende  ^  is  aan  het^^^^^^* 
gezegde   kenbaar»    Tournefort  heefc  hetHooFo- 

Schotfch  Lavas  met  Eppebladen  getyteld.  Een^^"^- 

zelfde  ,  doch  kleiner ,  hebben  wy  aan  de  Oe-    ̂'^^'''^' vers  van  de  Yszee  gevonden ,  zegt  L  i  n  n  ̂ e  u  s  , 

die  het  toen  Zee  -  Eppe  noemde.    Het  vak  ook 

aan  de  Zee  -  Kuft  in  Virginie  (*). 

(3)  Lavaskruid  met  veelvoudig  gevinde  B^^^' L-Juj?icum 

deriy  de  Blaadjes  yinswyze  gefmaldsed.  '  P^^opontn- 

Dit  Kruid  heeft  breeder  en  dikker  Bladen 

dan  de  Dolle  Kervel,  naar  welke  het,  in  Ge- 
ftalte ,  eenigszins  gelykt.  Het  ftinkt  ongemeen , 
en  daar  van  heeft  het  den  naam  by  de  Au- 
theuren.  Lob  el  wil,  dat  het  veikeerdelyk 

Sefeli  Peloponejiacum  genoemd  zy.  De  Groei* 
plaats  is  op  hooge  Gebergten  in  Morea  en  Rhe- 
tic,  aan  de  Grenzen  van  ïirol,  alsook  in  Pro- 
vence. 

(4)  La. 
fis.  H.  Cl:f.  Fl.  Suec.  K.  Lugdh.  104.  GroN.  Vlrg.  31. 
Lig.  humllius  ScoticuOTa  f  LUK.  Alm.  217.  T.  «>«.  f.  2. 

Apium  marirJmiim  FL  Lapp.  107.  Liguft.  Scot.  Apii  folio. 
TouRNF.  InJL  314.  Sefeli  mantimum  Scot.  Herm.  Far.  T. 

p.  ̂ ^l' 

(*)  Zonderling  is  't  ,  dat  men  in  de  Plora  Suscica  dit 
Kruid  Uguflrum  genoemd  vindt. 

(3)  Llgufticum  Fel.  multiplicato  -  plnnaiis  &:c.  E.  Cl-jf-Q-^. 
R.  Lugdb.  J04.  Ger.  Ftov,  247.  Cicutaria  laiifolia  fcetiJa. 
C.  B.  Pin.  i(Si.  Cic.  latif.  fcetidisHir.a.  LQIS.  hon.  734.  Sc- 
fcU  yeloponnefcnfe.  Cam.  E  fit.  $  i-^, 

il.  Deel  VI  ii»  Stuk, 
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IV,         (4)  Lavaskruid  met  dubbeld  gevinde  Bladen ; 

Afdeeu  ^^  Blaadjes  famenvloeijende  ̂   ingefneeden  ̂  
Hoofd-  effenrandi§* 
STUK* 

IV.         Deeze  groeit  op  den  Schneeberg  en  andere 

;^^jA^'"'"  Ooitenrykfe  Alpen.    Lob  el  hadtze  in  eenige 
turn.         Hoven  van  Nederland  gezien,  doch  in  't  wil- 
yyks.        <^G    groeijende   gevonden   op   Heuvels  in   het 

Plemonteefche ,  niet  verre  van  Tiirin.  Zy  groeit 
ook  omflreeks  Verona  en  elders  in  Italië. 

ïv.  (5)  Lavaskruid  met  meervoudig  verdeelde  in* 
a>rnuiUH^  ggjjjg^^^jj^  £laden  ,  de  Wortelhladen  drie* 
.^ornwal-  voudig ,  Laficetvomiig ,  effenrandig* 

In  Cornwall  is  deeze  groeijende  gevonden, 
en  als  een  Steenbreeke  van  dat  Land  door  P  e- 

TivER  opgetekend. 

VT.  ̂        (6)  Lavaskruid,  welks  groote  Kroon  bynageen 

num!^^^'  Omwindzel  heeft;  de  zy  deling  fen  van  on- 
^^^"'^"  deren  Vliezig  zyn;  met  eenigermaate  Tak' 

kige  Straalen. 

Ia 

-  (4)  Li^ujiicum  Fol-  bipinnatis  ,  Folioüs  conflacntibns  &c. 
jACq.  Vind.  221.  Seg.  Veron.  UI.  p.  220.  Ligudicura  alte- 
rum  Lobelir.  Dalech.  /ƒ;//.  744,  Lig.  dr.  öelgarum.  LOB- 

Ic.  785.  Sefeli  monr.  Gicuta:  foÜo  glabrum.  C.  B.  Pin.  \6i. 

Scfeli  pdmum  Mont.  Pannonicurn.  Cxus.  Hijl.  c.  p.  ip3- 

(5)  Ligujïicum  Fol.  decompofïtis  inciiis  Scr.  Am.  Aond.W- 

p.  310.  Smymium  tCiauifüI.  noftras.  Raj.  Suppl.  254.  An^l. 
lil-  p.  2op.  T.  8.  Saxifraga  Gomubia:.  P£T.  Hnh.  T.  25. 
f.  5. 

(6)  Ll^uflicum  Umbellx  pitmaria:  8cc.  Petrofeünum  Hor- 
tcnfe  latifolium.  C.  B.  Pin.  153,  Apium  Hortenle  mignum 

^etïofdini  fjpore.  J.  B.  Hijl^  UI.  p.  s^^. 
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In  Portugal  groeit  deeze ,  die  een  flyve  hoe-     ÏV, 

tige  Steng  heeft  van  twee  Voeten  hoogte;  de^^^^^^ 
Blaadjes  drievoudig  als  die  van  Peterfelie  ver- Hoofd» 

deeld;  de  Bladfteelen  wit  gevliesd :  de  Bloemen*"^^^^ 

geel,  met  witte  Meelknopjes:  de  Vrugtbegin-     '^^""'^^ zeis  effen  ,  naauwlyks  geftreept.  Zy  gelykt  ook, 

in  Smaak  en  Reuk,  naar  de  Peterfelie,  maar  al* 
les  is  (tyver  en  grover.  Het  fchynt  de  Breedbla* 
dige  Tuin  -  Peccrfehe   van  C*  Bauhimus  te 
zyn  ,    die    van   fommigen   Engelfche  genoemd 
wordt,  by  zyn  Broeder  afgebeeld. 

e?)  Lavaskruid  met  gevinde  Bladen,  wier  as.-  r-^l^' 
,,  Ligufitcum 

terjte  Blaadjes  met  een  Blaadje  vermeer- Bz^eari-^ 

^^rd  zym  Sanfch  "; 

Deeze  ,  op  de  Balearifche  Eilanden ,  in  de 

Middellandfche  Zee,  en  by  Rome  voorkomen- 
de ,  is  in  de  Upfalfche  Tuin  gekweekt ,  doch 

zou  van  een  twyfelachcïg  Geflagc  zyn,  als  nog 
geen  volkomen  Zaad  voortgebragt  hebbende  , 
zege  L I N  N  ̂   u  s  ;  doch  hadt  bevoorens  reeds 

gezegd,  dat  de  Zaaden  langwerpig,  byna  Rol- 
rond  en  geftreept  zyn  (*j*  De  Steng  was  maar 
een  Voet  hoog* 

Angelic^*    Engel  wortel. 

Dit  Geflagt  heeft  eene  rondachtige ,  gehoek- te 

(7)  Ligufiicum  Fol.  pinaaüs  ,  Fwliolïs  infituIsauaisFoIialo. 
Mant.   2ïg. 

(*j  Vergeiyk.  Spt.  NAt.  Veg..  XIII.  &  Mmt,  loco  citato. 

IL  Deel.  VIII.  Stuk, 
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.  IV.  te  Vrugt  ,  die  niet  voos  is ,  met  omgeboogen 

Afdeel.  gj-yigj^j  .  ̂ Q  Bloempjes  zyn  gelyk  en  hebben 
HooFD^   kromme  Blaadjes.    Het  bevat  vyf  Soorten  als 
STUK.         yolgt. 

T'   .       (i)  Engelwortel,  die  het  oneffeneVinhladge* 

AnhÏKgi*  kwahd  heefu lica. 
Tamme.  j^^q  ̂ ^q]^  deeze  in  de  Tuinen  der  middelfle 

deelen  van  Europa  uit  Zaad ,  en  hierom  wordt- 
ze  van  Batjhinus  Sativa  ,  en  van  anderen 

tamme  Engelwortel  geheten.  Zy  groeit,  niette- 
min, wild  in  de  Zuidelyke  deelen  van  Europa, 

op  hooge  Bergen  ,  gelyk  in  Provence  op  de 
Bergen  van  Colmars.  Aan  den  anderen  kant  is 

zy  in  alle  de  vogtige  ,  belommerde  ,  Mosfi- 
ge  Valcijen  der  Laplandfche  Gebergten  gemeen  ̂  
komende  ook  aan  de  kanten  der  Rivieren,  die 

daar  uit  afvloeijen,  voor.  Men  vindtze, boven- 
dien ,  in  Sweeden ,  Noorwegen  $  Deenemarken  en 

op  Ysland  ,  alwaar  zy  een  zeer  hooge  Steng 
fchiet»  Ook  komt  zy  op  eenige  Gebergten,  van 
Düitichland  en  Bohemen  ,  voor. 
De  naam  is,  in  de  meefle  Taaien  van  Eu- 

ropa, overeenkomilig  met  denLatynfchen  An» 
gellca  3  die  wegens  de  beminneiyke  en  als  En- 

gel- 

(0  Angdka.  Foliomm  jmpari  lobato.  Syji.  Nat,  XTI.  Gen. 

344.  p.  211.  Ve^.  SIII.  Gen.  54-7«  p-  234-  Plot.  Lapj>.  i®r, 
iiuec.  233  ,  245-  Mat.  Med.  120.  H.  Ciiff.  97»  R-  Lugdh^ 

103.  AngeUca  iutiva.  C.  B.  Fin.  \%^.  Angelica  major.  Dod- 

Ftmpt.  318.  Imperatoiia  fativa.  Tournf.  InR.  317.  GaR. 

Aix,  25;. T.  5j.  Qil^.Ptqv.  247.  Aügelka  Suijnümü  Coxdi, 
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gelachtige  hoedanigheden,  daar  aan  zou  gege-  IV"» 
ven  zyn  ;  des  wy  ze  ook  Engelwortel  noemen.  ̂ ^^^^* 
De  Laplanders,  zeer  veel  op  hebbende  met  ditHooïD- 

Kruid,  dat  die  van  Dalekarh'e  Quanrot  heeicn y^'^^^'  _ 

geeven  aan  den  Wortel  van  het  eerfle  Jaar,  '^^^"^ 
nog  geen  Steng  fchietende,  den  naam  van  ür- 

tas  ;  het  Kruid  van  't  eerfte  Jaar  noemen  zy 
Fat7io  ,  dat  van  het  tweede  Jaar  Botsky  en  de 

gcfchilde  Steng  Rafi.  Gedagten  Wortel  houden 
zy  voor  een  uitmuntend  Middel  om  de  Gezond» 
heid  te  bewaaren ,  en  kaauwen  dien  in  plaats  van 
Tabak.  In  een  e  hevige  Ziekte,  de  Bofch- Lap- 

pen veel  overeenkomende,  welke  een  Kramp- 
achtig Kolyk  fchynt  te  zyn  ,  kennen  zy  geen 

beter  Middel  ,  dan  deezen  Wortel.  Maar  de 

Stengen  ,  inzonderheid  ,  maaken  hunne  byzon- 
dere  Lekkerny  uit.  De  Kinderen ,  die  in  de  Zo- 

mer hunne  Rendieren  hoeden ,  brengen  's  avonds 
met  zig  een  Schoot  vol  van  deeze  Steelen ,  voor 
dat  de  Kroon  zig  ontflooten  heeft  geplukt,  en 

deeze  worden  van  't  Huisgezin  gretig  veriloa- 
den.  „  Ons  zelf  mishaagde  deeze  Spys  niet  , 
„  toen  wyons  in  Lapland  bevonden,  zegt  Lin- 
,5  N^üs :  want  dezelve  is  bitter  en  een  weinig 
3,  Kruiderig ,  verflerkende  en  verfrisfchende  den 
„  Mond  en  Maag ,  na  het  gedurig  gebruik  van 
,,  lafFe  Spyzen  en  Drank  :  gelyk  ongezouten 
„  Vleefch  en  Vifch  ,  Melk  en  Water,  ooge- 

5,  meen :  maar ;  ('t  zy  dat  het  Gewas  in  de  Tui- 
„  nen  van  aart  verandere ;  't  zy  dat  onze  Smaak 
5,  verfchilde;J  toen  wy  uit  Lapland  t'huis  ge- 

U,  prsi.,  vnit  S'sm, 
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ytge, 

IV»  55  komen  waren  behaagde  ons  deeze  Kostni(?£ 

Afdeel.  ̂ ^  nieer''.  Zeker  is  't  ̂   dat  zy  de  arme  Lap- 
HooFD-  ianderen  minder  fmaaken  zou  ,  indien  zy  van 

STUK.  Ooft  en  Fruit ,  of  ook  van  andere  Aardvrug- 
Twwxyy.  ̂ ^^  ̂   voorzien  waren. 

't  Gewas  heeft  fomtyds  een  Steng  van  een 
Arm  dik  en  van  eens  Mans  langte ,  die  glad  ea 
knoopig  is ,  van  binnen  hol.  De  Bladen  zyn  zeer 
groot,  fterk  gevleugeld 3  dik  gedeeld  en  omvat- 

ten de  Steng  met  een  ruime  Vliezige  Scheede. 
De  algemeene  Kroon  is  groot  en  vlak^uitveele 
Straalcn  beflaande  en  heeft  dikwils  een  éénbla- 

dig  Omwindzel  :  de  byzondere  Kroontjes  zyn 
Klootrond,  en  hebben  dcOmwindzels  uit  veele 
fmaile  Blaadjes  beftaande,  die  omgeboogen zyn. 
De  Bloemblaadjes  zyn  Eyrond  >  fpits,  groen  , 
ligt  afvallende:  de  Meeldraadjes wit ; de Zaaden 

breed,  plat,  gevliesd  en  geelachtig»  De  Wor- 
tel is  groot  en  dik ,  van  binnen  wir ,  een  aange- 

naamen  Kruiderigen  Reuk  hebbende ,  gelyk  het 
geheele  Gewas  en  de  Zaaden.  Hy  geeft  een 
geelachtige 5  vette  Vogtigheid  uit,  van  dergely- 
ken  Geur. 

Deeze  Wortel  en  het  Zaad,  niet  alleen,  maar 

ook  het  Kruid  is  in  de  Geneeskunde  vermaard, 

wegens  de  Zweet-  en  Pisdryvende  hoedanig- 
heid ,  die  daar  in  plaats  heeft.  Zy  verflerken 

de  Maag  ,  breeken  de  Winden  ̂   en  zyn  <ltis 

dikwils  tegen  Kolyk ,  Maag-  en  Darmpyn ,  dien* 
flig.  Men  houdtze  ook  voor  een  goed  Borst- 
middel.  Uitwendig  dient  dit  Kruid  tot  verdry- 

viDg 



Kroontjes-Kruiden.  113 

ving  van  koude  Gezwelleo,  enz.  De  Wortel  ̂   ̂ ^^J^^^^ 
overdwars  gefneeden ,  levert ,  zo  wel  als  de  Steng,      yi. 

een  Balfem  uit,  die  minder  fcher|3is  dan  de  ge^  Hoofd- 

deflilleerde  Olie.  De  Smaak  is  eenigszins  bitter, ^^"^*  , 

met  eene  Kruiderigheid ,  welke  heet  is ,  en  zeer 

lang  byblyft  in  de  Mond,  inzonderheid  die  van 

het  Zaad ,  wanneer  men  't  kaauwr, 

(2)  Engelwortel  met  gelyke  ,  Eyrond- Lancet-    ̂ "^,r/,^ 
vormige  ,  Zaagswys'  getande  Finhladen»  fyi-^^nris. 

Men  heeft  getwyfeld ,  of  'er  ook  verfchil  mogt 
zyn  ,  tusfchen  de  gedagte  Noordfche  of  Lap- 
landfche  en  de  Tamme  of  Tuin  -  Engehvortel  ; 
maar  L  £  n  n  jE  u  s  verzekert  van  neen.  De  Wil- 

de, evenwel,  die  ook  in  Lapland  groeit,  is  daar 
van  aanmerkelyk  vcrfchillcnde.  Zy  wordt  van 

fommigen  Water  -  Angelika  genoemd ,  als  groei- 
jende  in  Moerasfige  Berg  -  Valeijen  ,  zelfs  in 
Duitfchland.  Men  vindtze  ook  in  onze  Provln- 

tiën  vry  algemeen  ,  gelyk  in  Vriesland ,  Gel- 
derland en  hier  in  Holland  by  Haarlem,  ja  nicc 

ver  van  onze  Stad ,  in  de  Veenlanden ;  in  Noord  • 
holland  en  elders.  Naarde  voorgaande  gelyktzy 
in  Gewas,  doch  valt  fchraalder,  hebbende  ook 
de  Bladen  donkerer  en  de  Bloemen  wit.  De  Geur 

is 

(x)  A»gelica  Fol.  arqualibus  ovato  -  Lanccolatis  ferratl?.  f/. 
CUST'  97-  Pi-  Suec.  234,  245.  Mat.  Med.  121.  Cp.on.  yir^^ 
31.  PlALL.  Heiv.  444-  1<^.  Lugdh,  103.  GORT.  Belg.  78.  Fu 

l.app.  102.  Ang.  Sylveftris  major.  C.  B.  Pi?:»  15;- Ai)g.  Syl, 

ycftris-  Doö.  Ftmpt.  318.  LOB.    Ic  69y, 
H 

II.  DEit.  vni.  Stuk. 
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IV.     is  veel  minder  dan  in  de  Tamme  en  dus  hecfc 

yj^  *  zy  zo  veel  kragc  niet ,  wordende  niet  dan  by 
Hoofd-   gebrek  der  andere,  of  by  plaatsvullinge,   ge- «^"^-      biuikc. 

jy'i;        (3)  En  gel  wortel  met  zeer  wyd  gemikte  Bla^ 
VerticiUu'  den ,  de  Blaadjes  Eyroiid ,  Zaagswyze  ge- 

Gekranst?.  tandy  de  Steng  gekranst  met  Bloemfieekn, 

In  de  Üpfalfche  Tuin  is  deeze  geteeld  en 
waargenomen  ,  die  men  dagt  afkomüig  te  zyn 
uit  Italië.  Zy  heeft  de  Steng  van  gelyke  hoogte 
als  de  Tamme,  maardezelve  heeft  tweeofdrie 

Kranfen ,  ieder  van  vier  of  vyf  Kroonen ,  boven^ 
malkander.  Die  der  aangehaalde  Autheüren  zyn 

'er  niet  volmaakt  mede  overeenkomÜig.  Ook 
verfchilt  het  Zaad  aanmerkelyk  van  da;t  der  edr- 
Ite  Soort. 

IV. 
AtTopuf 

-purea. 
Donker- 

paarfche. 
V. 

Lucida 
Ghnïüge. 

(4)  Engelwortd  met  het  uiterfte  paar  Blaad- 
jes vereenigd  en  het  Endblaadje  gejieeld. 

(5)  Engel  wortel  met  de  Blaadjes  gelyky  Ey- 
rond ,  ingefneeden  -  Zaagt andig, 

Dee- (3 )  Angelica  Fol.  divaricatisfirais  &c.  An3;el.  A\]>.  i^  nodos 
flarida.  TouRNF.  Inft.  313.  Angel.  fylv.  montana.  CE.Pw^ 

j§S-  Ang.  mont.  maxima  &c.  Pluk.  Alm.  zo.  T.  134.  f.  i. 

Ang.  multiplicata  latlore  Umbell.i.  LOB.  lUuJlr.  i^^^^. 

(■4)  Angelica  Foliolorum  extimo  pari  coadunato  &c.  Mant, 
354.  Ik.  Lugdb.  loi.  Angelica  CanadenHs atropurpurea.  CORN. 
Canad.  193.  T.  199. 

(5)  Angelica  Fol.  aequal.  ovatis  incifb-fetratis.  H.  Cliff".  97. 
Ups.  61.  K.  Lugdh.  103.  Angelica  liicida  Canadenfis.  CORnr. 

CmAd,  155.  T.  197.  MoaiS.  WJi.  ill.  p.  28i.S.^.  T.  3.  f.  8, 
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Deeze  beiden ,  in  Kanada  groei  jen  de,  lêyn  door     IV. 

CoRNüTUS    opgegeven   en  afgebeeld.    Men '^^^^®'=* 
vindtze  in  de  Europifche  Kruid  hoven.  Hoofd- stuk. 

S  I  u  M,    Water-Eppe*  .  ©«^>a?*» 

DeVrugt  is  byna  Eyrond ,  geftreept:  het  Om- 
windzel  der  Kroonen  veelbladig;  die  de  Bloem- 

blaadjes Hartvormig  hebben  in  die  Geilagt ,  't 
welk  negen  Soorten  bevat,  als  volgt» 

Cl)  Water -Eppe  met  gevinde  Bladen  3  en  een       l 

endêUngse  Kroon.  Uüf'otium. Breedbk- 

Dit  Kruid  noemt  men  gemeenïyk  WaUr  - Ep^^^^^^ 

pe  j  in  't  Hoogduitfch  Wasfer  ~  Eppich  of  Was- 
ftrmarck  ;  in  't  Franfch  Hache  d'Eau  of  Berle , 
in  't  Engelfch  Water- Par/nip,  De  Griekfche 
naam  Sion^  waar  van  men  Sium  gemaakt  heeft  ̂  
5s  van  Dioscorides  af komltig.  Het  groeit , 

door  geheel  Europa ,  overvloedig  in  't  Water 
of  aan  de  kanten  van  Rivieren ,  Beekjes  ,  Poe- 

len en  Moerasfen.  In  onze  Nederlanden  is  het  in 

Graften ,  Slooten  en  allerley  Wateringen  3  by* 
zonder  aan  den  Duinkant ,  gemeen. 
DoDowéüs  zegt ,  dat  het ,  met  dikke ,  hoe* 

kige,  geftreepte,  holle  Stengen  ,  tot  drie  Ellen 
en  hoogcr  opfchiet;  doch  het  ismyj  hier  telan- 

de, 

(i)  Sium  Fol.  pinnatïs  ,  Umbella  terminali.  Sy^^.  Nat.XU^ 

€en.  345-  p^  au-  f^^g-  XIU.  Gen.  348-  P-  234.  ff-  Clif.  92, 
FL  Suec.  Vaïll.  Gouan  &c.  R.  Lugdk  104.  Siiira  iatifoiiuai* 
C.  B.  Fin.  154.  Sium.  Riv.  Pent.  78. 

H  2 
Il«  DKEL.    VIU.  STUK« 
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^V*     de,  zo  hoog  niet  voorgekomen.  De  Heer  Ha  L- 
VI.      LER  ftelt  de  hoogte,  in  Switzerland,  op  drie 

Hoofd-   Voeten.  De  Bladen  z,yn  gevind;  de  Vinbladea 

'      rondomgetand ,  ovaal ,  vettig ,  glad  en  zagt,  Aan  'c 
vige,        end  der  Stengen  komen  de  Kroonen  voort,  die 

groot  en  ruim  gedraald  zyn.  Het  draagt  kleine 
geribde  Zaadjes.    De  Wortels  zyn  Vezelachtig 
en  het  Kruid  heeft  een  Bicumineufen  Reuk. 

ir. 
Slum  aft' (2)  Wztcï'Eppe  met  gevinde  Bladen  i  deOxel- 

guftifoiium.  kroontjes  gejieeld;  het  algemeene  Omwind' 
ge.  zei  Vmdmig. 

Deeze,  thans  van  de  voorgaande  afgezonderd, 
zoude  eigentlyk  het  Slum  van  Dodo  Neus 

zyn,  doch  dit  komt  met  de  grootte  niet  over- 
een. De  Heer  Haller  merkt  het  als  eene 

Verfcheidenheid  aan,  Decze  Soort  komt  niec 

buiten  't V/ater ,zo  Linn^us aantekent.  Hcc 
is  beiden  gemeen  ,  dat  de  eerst  uitfpruitende 

Bladen  fyn  verdeeld  zyn ,  en  dus  heeft  men  'c 
Gewas,  in  de  Pruisfifche  Flora ,  afgebeeld.  By 
M  o  R I  s  o  N  worden  deeze  beide  en  de  volgen- 

de Soort  in  haar  verfchil  vertoond  (*j. 

ITT.  C3)  Water -Eppe  met  gevinde  Bladen  en  on* 

ruL'  ̂   gefleelde  O xel- Kroontjes,  Dee« Knoop- 
bioenijge.       (z)  Stam  Fol.   pinnatls  ,  Umhellis  Axillaribus  &c.  Slum  f- 

Apuira  painftre  Fol.  oblongis.  C.  B.  Pin.  154-  Sium  verum 

JMaihiolf.  Dalech.  Hifi.  loiz.  Sium.  DOD.  Pempt.  589.  Siura 

üve  Laver  Diosc.  Olufatrifülio  ,r.  Paflinaca  aquatica.  L03.  Ar.zog. 
e;  Hiji.  III.  p.  £82.  S.  9.  T.  5-   f.  I,  2,  3. 

{i')  Sium   Fol.   pinii3ti$,  ümbellis  Axillaribus  feslilibus.  H, 

ciijS. 
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Deeze  ,  die  niettemin  by  de  voorgaande  en     IV". 
op  de  zelfde  plaatfen  voorkomt,  is  klaarblyke-    ̂ ^^^^^' 
ly  k  ,  zo  in  Gellalte  als  in  Loof  en  Bloem  ,  ver-  Hoofd- 

fchillendc.  De  Bladen,  inzonderheid  die  aan  de^^^^* 
Stengen  boven  Water  groei  jen ,  zyn  geoord  en 
als  driekwabbig.   Behalve  de   Oxcl  -  Kroont jcs 

geeft  het  ook  anderen  uit  den  top.  V^erkeerdelyk 
houden  fommigen  dit  voor  de  Water  -  Kers  der 
Winkelen.   Het  heeft  dikwils  een  Kruiderigea 
Reuk ,  en  v^ordt ,  even  als  de  voorgaanden ,  op 
fommige  plaatfen  tot  Moes  gebruikt,  zettende 
ook  het  Water  af* 

(4)  Water -Eppe  met  gevinde  Bladen^  die  hy     i^^- 
de  Bloemen  drievoudig.  si/arZ, 

Suiket- Dc  zogenaamde  Suikerwortels  ,  vt^elke  men^'<^"^^° 
hier  in  de  Moeshoven  ,  doch  zeldzaam,  teek, 
worden  tot  dit  Geflagt  betrokken.  Zy  voeren 

den  Grickfchen  naam  Sifarum  en  worden  in  'c 
Latyn  ook  wel  Sifer  of  Servilliim  geheten.  Men 
noemtze  in  Italië  Sifaro^  in  Spanje  Chirivias  , 
in  Vrankryk  Chervis ,  in  Engeland  Skirret  en  in 

Duitfchland  Gierlin  In  Brabant'  noemt  menze 
ook  wd  Serillen.  De  natuurlyke  Groeiplaats  van 

de- Cli^.  F/.  Suec.  Be^jT.  Sec.  ̂ c.  Slum  aqnat'cum  prorumbens 
ad  Alas  floridum.  Monis-  uifupra.  Sium  Geniculis  umbel!sti5. 

VAILL.  Par.  187.  Angelica  rel  Sium  Aquaticum.  Weinm. 
T.  N.  13;. 

(4)  Siunt  Foliis  phinatis,  FloralÜius  tematis.  H.  Cii£~.  Ups, 
R,  Lugdh.  104.  Sifarum  GermMonun.  C  B.  Pin^  1$$.  Sifiï- 

rum.  DOD.    Pempt.  681.  LoB-  Icon.  710. 

n.  DEEï..  vm.  Stuk. 
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ÏV.     dezelven  is  met  geen  zekerheid  bekend.  Uit  de 

^^°1^^*  geftalte  vermoedt  Linn^eus,  dat  zy  uitChi* 
Hoofd-  na  afkomftjg  zouden  zyn :  maar ,  indien  Keizer 
STUK.      TïBERiüs  deeze  Wortels  reeds  uit  Duitfch- 

t/j-jffT*^"^  land  of  van  den  Neder- Rhyn  te   Kome  deedc 
brengen  5- wegens  derzelver  lekkerheid ,  (gelyk 
P  L I N I  u  s  verhaalt;)  zo  fchynen  zy  veeleer  Aard- 
vrugten  van  ons  Land  te  zyn:  tendeer,  omdat 
zy  de  Vorst  kunnen  uitdaan. 

't  Gewas  heeft  korte  Stengetjes  ,  zelden  een 
Elle  hoog  5  en  daar  aan  komen  dergel yke  Eyron- 
dc,  getande  Vinbladen  ,  aan  oenen  Bladfleel , 

byna  als  in  de  Water -Eppe,  or  ook  naar  die 
der  Pinflernakclen  gelykende,met  witte  Bloem- 
kroontjes  aan  den  top.  De  Stoel  geefc  veele 
Worteltjes  uit ,  zelden  van  dikte  als  een  Vin- 

ger, wicachtig  en  eenigermaate  geringd,  Deeze 
zyn  zoet  van  Smaak,  Meelig  en  voedzaam , niet 
alleen  ,  maar  ook  Balfamiek  en  verfterkende ; 
210  dat  menze  in  Teeringachtige  Geitellen  en 
van  Menfchen ,  die  door  Ziekte  ongemeen  ver- 
zwakt  zyn ,  dikwils  gekookt  laat  gebruiken. 

V.  Tf)  Water -Eppe  met  Zaagtandige  VinUa- 

^'"""^'mlif'  ̂ ^^*  ̂ ^^  ̂ ^  Takken  drievoudig, 
Woïtel* 

Hier  wordt  de  Plant  bedoeld,  diedenWor- 

tel  Nivfi  der  Japoneezen  uitlevert,  zyndedes- 

we- ($)  Sïum  FoL  Serratïs  pinnatls,  Rsmels  ternatis.  Sifarum 
mont.ioum  Corxcnfe  ,  Hadfce  non  tuberofa.  K^EMPF.   Amopt. 
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wegen,  buiten  de  Thee  en  Rhabarber,  de  ver-     IV, 

maardfte  van   Afie.    Haar  voornaamfte  Groei-  ̂ ^^^^^^^ 
plaats  is  op  de  Bergen  van  Corea ,  een  Land-  Hoofd- 

ichap  aan  de  Vaste  Kust ,  tusfchen  Japan  en  'c  ̂"^^^^^^ 
Noorder  deel  van  China.  Een  gedeelte  hier  van      '^^''"*' 
behoorde  aan  de  eerlten,  het  andere  was  onder- 

worpen aan  de  laatften  :  zo  dat  van  die  beide 
Ryken  de  Inzameling  dezer  Wortelen  aldaar  kon 
gefchieden.   Die  van  Japan  bekom enze  ook  uit 
de  Gebergten  Kataja  in  de  Provincie  Sjamfai, 
volgens  K  A  E  M  p  E  R  5  welke  aanmerkt  dat  het 
Kruid  zig  wel  laat  voortteelen  en  weeldig  groeit 
in  de  Tuinen  van  Meaco  of  Miako,  een  der 

Keizerlyke  Steden;  maar  dat  de  Wortel, aldaar 
geteeld ,  byna  geen  kragt  heeft  en  meestal  Jaar- 
lyks  Iterft ,  blyvende  in  de  koude  Gebergten 
over.  Zyne  Groeiplaats  moet  derhalve  op  om- 

trent van  25  tot  40  Graaden  Noordpools  hoogte 
zyn  ;  dat  maar  weinig  Zuidelyker  is  dan  de  Al- 
pifche  Bergen  van  Switzerland. 

Eerst  uitfpruitende  heeft  het  Gewas,  (zo  die 
Autheur  meldt)  maar  een  enkeld  Worteltje, van 
figuur  als  een  Pindernakel ,  doch  ilegts  een  Pink 
dik  en  drie  Duimen  lang ,  witachtig  en  Vleezig , 
met  fyne  Ringetjes  of  Spleetjes.  Hetzelve  is  van 
onderen  fomtyds  ,  op  de  manier  der  Wortelen 

van  het  Mandraagers -Kruid,  als  in  twee  Dyën 
en  Schenkel?  verdeeld  ,  waar  van  het  den  naam 

Nindjin,  als  naar  een  Menfch  gelykende ,  ge- 
meenlyk  Nwjii  heeft.  Worteltjes  van  die  figuur 
zyn  in  de  grcotfte  achting»    De  Reuk  is  als 

H  4  der 
II.  Deel.  ViH,  Stok. 
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IV*      der  geele    Wortelen  of  Karooten ;  de  Smaak , 

^^^.j^^^'zegt  hy  5    als  die  van   onze  Suikerworteltjes  , 
Hoofd-   doch  met  minder   en   aangenaamer    zoetheid  , 

STUK.      gynde  door   eenige  flaauwe   bitterheid  getem- 
^Ttvem:^^  perd.  Vervolgens  voortgroeijende  ,   bekomt  het 

Gewas,  in  de  Japan fche  Grond,  aan  den  Stoel 
meer  Wortelen  ,  tropswyze  by  elkander  met  de 
koppen  vergaard,  en  aldaar  veele  Knoppen  uit- 
geevende   tot  nieuwe  Scheuten  ,  door  welken 
men  het  gemakkelyk  kan  voortplanten. 

Het  krygt  f  vervolgt  KiEMPFERj  eenSten^ 
van  anderhalf  EiJe  hoog,  dunner  dan  een  Pink, 
hol ,  geüreept ,  met  Rietachtige  Knoopen ,  Leed- 
jes  maakende  van  anderhalf  Duim  lang»  Aan 
Steekjes,  die  deeze  Knoopen  omvatten ,  komen 
Bladen  naar  den  ouderdom  der  Plant  verfchil- 

lende.  In  't  eerst  zyn  dezelven  enkeld,  flaauw 
getand  en  Flartvormig;  als  het  Gewas  een  Voet 
hoogte  heeft  ,  vyf  aan  den  Steel,  naar  die  der 
Water -Eppe  gelykendc  :  vervolgens  volwasfea 
zynde  ,  komen  aan  de  Takken  Bladfteeltjes 
voort ,  welke  drie  kleine  Blaadjes  ̂   naauwlyks 
grooter  dan  eens  Menfchen  Nagel ,  hebber. 
De  Kroontjes  geeven,uit  een  Bladerig  Omwind- 
zel.  Straaltjes  van  een  Duim  lang,  met  Kroon- 

tjes van  witte  gclykbladige  Bloempjes ,  waar 
op  Zaad  volgt  dat  geftreept  is  en  naar  Anys- 

Zaad  zweemt.  Verder  groeijen  in  de  mikken" 
der  Takjes  rondachtige  Knoppen,  als  Erwten, 
die  5  of  op  den  Grond  vallende  of  geplant  wor- 

dende, zo  wel  tot  Voortteeling  dienen  als  het 
Zaad.  Dee- 
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Deeze  bcfchryving  en  de  Afbeeldingen  van    IV. 

Ka  e  m  f  e  r  vergelykende ,  met  die,  weJke  door  -^^^^^^^ 
den  Heel*  N.  L.  B  u  r  m  a  n  n  u  s  als  ten  uiter-  tIoofd- 

fte  naauwkeurig  opgegeven   wordt,  kan  ik  'er^"^"^* 

zeer  v/einig  overeenkojrjSt  in   vinden  :  vooral  ̂ ^^^*^^^* 
niet,  wat  den  Wortel  aangaat,  welke 3  volgers 
gedagten  Autheur  ,  gantfch  niet  Kriobbelachdg 
3S,  daar  dezelve  zig  ,  in  gemelde  Afbeelding, 
wel  degelyk  als  zodanig ,  en  als  naar  de  Klaauw 
van   een   Ranonkel  gelykende,  vertoont.     Het 
onderfcheid    is   uit  de  daar  nevens    gefchetfce 

blykbaar^  boch,  volgens  fommigen,  zou  de  Ja- 

panfche  NinCi-  en   Chineefche    Ginfeng-Vhnt, 
aanmcrkelyk  verfchillen.  In  Virgmie  en  Nieuw 
Jork  is   een  Soort  van  dit  Gellagt  gevonden  , 
welke  naar  het  Japanfche  Gewas  van  Kaem» 

PHER  veel  gelykt  C). 
De 

(♦)  Slum  Folio  infimo  Cordato ,  Cauünis  ternatts  ,  omni- 
bus crenatis.  Gron-  yirg.  43.  Sium  Americanum.  Cold. 

Noveb.  54-  Anonymos  Flor.  Atropurpureis ,  FoÜis  ex  uno  Pe- 
diculo  tern.s.  ClaYT.  N.  291  &  420.  Vervolgetii  zal  uien 

ds  Kanaditche  Araliaftrum  ,  die  voor  de  Ginfcng  gehouden 

'A'ordt  en  tot  het  Geflagt  van  Panax  behoort  ,  onder  de  Po- 
lygaraïa  befchreevea  vinden.  Sommigen  wilien  dit  de  Gi«- 

feng  der  Chineezen  volmaakt  met  de  Kanrtdafche ,  zo  even 

gemeld,  overeenkomftig  zou  zyn.  Vid.  Geoffh.  M.it.  Med. 

Tom.  II.  p.  112.  &c.  Anderen  merken  dü  NinJi  en  Giofctiuj 

voor  een  zelfden  Wortel  aan  ,  of  ten  minfte  van  dergeiyke 

kragt.  Vid.  TrillRR.  Thes.  Medic.  p.  73.  Rutty.  fl^at-. 

Med.  p.  iip-  Hoe  't  zy  ,  de  regre  Japaufche  Ninii  is  liie?  te 
lande  tegenwoordig  wiuiig  te  vinden. 

H  5 

II.  Deel.  Vlll.  Stuk. 
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IV.         De  waarde  ,  in  welke  deeze  Wortels  by  de 
Afdeei   oofterfche  Volkeren  zyn  ,  blykt  niet  alleen  uit 
Hoofd-  de  byzondere  ftaatie  met  welke  zy  ingezameld , 
STUK.      de  zorgvuldigheid  waar  mede  zy  bewaard  en 

^J^^^^-^" toebereid  worden;  maar  inzonderheid  uit  den 
Prys,  dien  zy  gelden.  Gedagte  Autheur  zegt, 

dat  men  in  Japan  een  Katti,  dat  is  vyf  Vieren- 
/  deel  van  een  Hollandfch  Pond,  voor  om  en  by 

de  honderd  Theil ,  dat  is  driehonderd  en  vyftig 
Guldens ,  verkogt.  Gemeenlyk  verhaalt  men , 

dat  zy  tegen  Goud  opgev/oogen  worden  ,  't  welk 
in  Ooflindie  en  hier  wel  waar  kan  zyn.  De  Chir 
neezen  hebben  over  de  kragten  veel  gefchreeven 
en  merken  dien  Wortel  byna  als  een  algemeen 
Geneesmiddel  aan.  De  Ginzeng  is,  by  hun , 
de  laat  (te  toevlugt  in  alle  zwaare  Krankheden» 
Men  kan  niet  ontkennen ,  dat  hy  een  ongemeene 
Hartfterkende  kragt bezit;  tenminfte  by  andere 

Cordialia  gemengd  zynde.  Hy  geneest  derhalve 
veele  Zwakheden ,  neemt  Slymerige  Verfloppin- 
gen  weg  ;  herfielt  de  Eetenslust  3  verftcrkt  de 
Ecis:  en  kan  dus  ook  dienen  om  de  laiigduu- 

righeid  des  Levens  te  bevorderen  ,•  doch  't  is  voor 
den  Gemeenen  Man  een  te  duure  Medicyn.  By 
de  Grooten  wordt  hy  veel  gebruikt  ,  om  de 
lust  en  kragt  tot  Voortteeling  te  vermeerderen. 

vr.      '    (Ö-)  Water  -  Eppe  met  gevinde  Bladen  ,  de 
Sium  Blaad' 

rijiidius, 

fche? '"'  ̂ ^^  ̂ '*'"  ̂ ^^'  pj""3*is  &c.  PimpJnelIa  Fol.  Lanceol.  gb- 
bris  acum.  Gron.  /^jV^.  32  ,  44.  Oenanthe  msxirrïa  Viïgir.ia- 
r.a  &c.  MoRls.  Hi/i.  lil.  p«  zZ%.  S.  11.  T.  7-  ̂-  i- 
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Blaadjes    Lancetvormig    en    byna   effen-    xy, 
randig*  Afdefl, 

Deeze  Virginifche  Water  -  Eppc  heeft  de^^°^°'^ 

Steng  ityfachtig ,  ongetakt.  De  Blaadjes  ,  by  qi'^^i^ vyf  of  zes  Paaren  aan  een  gemeenen  Bladfteel 

groeijende,  met  een  Sluitblaadje  aan  't  end,zyn 
lang  en  fmal  ,  fpits  ,  glad  ,  welriekende ,  da 
iiiterfte  fomtyds  tot  het  midden  ingefneeden.  Zy 
draagt  kleine  Bloempjes  en  een  gebladerd  Zaad 
als  der  Pinfternakelen  ,  volgens  Clayton; 
dat  hier  weinig  fcrookt.  Hy  hadtze  als  een  Soorc 
van  Pimpernel  aangemerkt.  De  Wortel  is  als 
die  der  Vierde  Soort. 

(7^  Water  -  Eppe  met  Liniaale  afloopende  fa-    vit, 
mengegroeide  Blaadjes.  FaicZZ, 

Zei--,  fen- 

Wegens  de  Zeisfenvormigheid  der  Bladen  gaf  ̂̂ ''^^'ê^- 
RiviNüs  hier  den  naam  van  Falcaria  aan. 

Het  Kruid  groeit  in  verfcheide  deelen  van  iiu- 
ropa,  als  ook  in  de  Levant.  Sommigen  hebben 
het  tot  het  Ammi ,  anderen  tot  het  Erynghim 
betrokken.  Eenigcn  hebbeo  het  Crühmitm  gelie- 

ten.  Men  noemt  het  in  't  Hoogdaitfch  Sicliel- 
kraiLt  5  dat  is  Sikkelkruid.  In  de  Eifaz  groeit het 

(7)  Slum  Follolis  linearïbus  decurrentibus  connatls.  fJ.  CUff. 

58.  R.  Lugdb.  loj.  Sauv.  Momp.  232.  Airrai  perenne  re- 

pens.  MORIS.  Hijf.  III.  p.  Z94«  S.  <?•  T.  g.  f.  I.  Eryngiuin 
quartum.  Don.  Pempt.  Eryng.um  monranum  recentiorum. 

Lob.  kon.  TI.  p.  24.  Crithmuai  quartum.  Ca:j.  Epit.  275. 
Weinm.  T.  59,  100, 

H.   DEELi  VIÏL  STUK. 
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IV»     het  overvloedig.   De  Steng  is  Takkig  gearmd , 

'Afpeel.  ̂ ^^  ̂ ^^  £11^  ̂ ^  fomcyds  hooger.  De  Bladllee- HooFf-  len  omvatten   de   Steng  en  geeven  drie  lange 

STUK.      Vinbladen  uit,  die  overal  even  breed  en  Zaags- 

^J^^"^^"wyze  getand  zyn.    Het  heeft  yle  Kroontjes  , 
witte  Bloempjes  en  lange  Zaaden  ,  die  fcherp 
zyn  en  v^elriekende.  Het  geheele  Gewas  is  van 
een  zoutigeo   Smaak.  Het  komt  ook  voor  met 
bonte  Bladen.    In  de  Hoven  is  het  haatelyk, 
door  zyne  fterk  voortkruipende  Wortelen ;  ter- 
wyl  het  mir/te  ftiikje,  dat  overblyft,  een  nieu- 

we l^lant  geeft. 

VUT.        C^)  Water  -  Eppe   mn  alle  Bladen  dubbeU 
_  ̂ '"'"  vinniïï* Gr^curM.  o 

Griekfchc.  ^  ,        _    _  .     ̂   . 
Deeze  Soort  heeft  Toürnefort  in  Grie- 

kenland ontdekt  en  is  dezelve  dus, door  Zaad, 
in  de  Kruidtuinen   van  Europa  voortgekweekc. 

ix-.         (9)  Water  -  Eppe  met  de  Wortelbladen  drie- 
siciUaan-  voudig  en  dubbelvinnige  Stengbladen, 
fchc. 

Deeze  is,  onder  den  naam  van  Siciliacinfche 
Dauciis  ,  met  Pin ftcrnakel. Bladen  ,  afgebeeld 
door  Zanoni.   De  Wortel,  zegt  hy,  is  niet 

on* 

fs)  Shm  Foliis  omnibus  bip'nnatis.  H.  CUjf.  9"^.  R. 
Lugdb.  los.   Li^ufticum    Grxcum  folio   Apii.  Tournf.  Ctr- 

(9)  Slum  Fol.  RadJcalilïus  ternatis  ,  Ciuünis  bipinnatis.  R, 
I.ugdh.  505.  Myrrhis  Fol,  Pjftinacx  late  virentibus.  TOURNF. 

Cfir.  12.  Daucus  Paftlnacs  folio  Sicöks.  Zan-  Hijl.  7?.  l\ 
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onaangeniam  en  Kruiderïg,  zowel  als  't  Zaad,      i^- 
en   de  Bloesfem  ,  die  een  weinig  op  de  Tong      vl  ̂* 
byt;  maar  het  Loof  fmaakt  als  Peterfelie.  Hoofd- stuk. 

S  I  s  o  N.    Steen -Eppe.  Dig-^nu, 

Dit  Gefligt  heeft  ook  een  Eyronde  gefireepte 

Vrugc  en  verfchik  van  'c  voorige  meesc,  door- 
dien het  de  Omwindzels^zo  van  de  Kroonenals 

Kroontjes  ,  beiden  ,  byna  vierbladig  heeft.  De 
Bloempjes  zyn  vrugtbaar  ;  derzelver  Blaadjes 
platachtig ;  de  Kroontjes  yl  gedraald. 
Het  bevat  zes  Soorten  ,  meest  Europifche 

Planten^  als 

( I )  Steen  -  Eppe  met  gevinde  Bladen  en  opflaan-      i- 
de  Kroontjes.  ^ J^l. 

ICtuided- 
Op  vogtige  Slykerige  plaatfen  in  Engeland ,  se. 

zegt  LiNNiEüs,  groeit  deeze,  die  het  Pr^^ö- 

'felinum  Macedonicum  van  F  u  c  h  s  i  u  s  is  by 
D  o  D  o  N  é  ü  s.  Het  Kruid  heeft  de  geftalte  byna 
van  de  Gewoone  Water -Eppe  en  het  Blad  is 
ook  zodanig,  maar  het  Zaad  Kruiderig  fcherp, 

en  zeer  welriekende,  't  Wordt  voor  het  Sifon 
van  DioscoRiDEs  gehouden ,  dat  men  Steen- 
Mppe  noemt.    Men  gebruikt  hetzelve  in  onze 

Win- 
(1)  Si/on  Tol  pinnatls,  Umbellis  ere^is.  Syj9.  Nat.  XIL 

Ccn.  34<s.  p.  212.  reg.  XÏII.  Gen.  349.  p.  235.  R.  LugS. 
105.  Sauv.  Monsp.  2JZ.  Sii^on  quod  Amomum  ÜiKcinis  nos- 
uis.  C.  B.  Piu.  1J4.  Amomum  Germanicum.  TRAG.  Petrofel. 

Macedonicum  Fuchiii.  Dod.  Ptmpt,  697. 

11.  DSEL*  VII2«  STUI^ 
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IV".  Winkels  voor  't  SemenAmomi ,  zegt  B  a  u  h  i  n  u  j  ; 
AFDEiïL.  jgj-^yi  veelc  Autheuren  te  vergeefs  zig  hebben 
Hoofd,  uitgefioofd,  om  het  Echte  Atnomum  der  Ouden 

STUK.      ̂ g  bepaalen  ;  'c  welk  nog  onzeker  blyft.* 'f  Zie  't 

STUK*  M.     (^>^  Steen -Epps  met  gevinde  Bladen  en  knik* 
s-  kende  Kroontjes» 

IT. 
Si/on  Van  deeze  zegt  Morisoki,  dat  dezelve  in 

Ko.iarand- Engeland  voorkomt  aan  de  kanten  der  Landen; 

^^'  tusfchen  'c  Koorn  en  aan  de  Haagen,  inzonder- 

heid op  Slyke'rige  Gronden  :  maar  van  de  voo* 
rige,  dat  zy  aldaar  vcornaamelykZandige  Gron- 

den bemint  5  groeijende  aan  de  Dyken  van  nieu- 
we Graften  of  Slooten  ,  als  ook  aan  de  Haagen 

of  Landfcheidingen.  De  Stengen  zyn  twee  Voe- 
ten hoog ;  de  Bladen  byna  als  die  van  de  gemee- 

ne  Pimpernel.  Deeze  groeit  ook  in  Provence  , 
de  andere  by  Montpellier  in  Languedok. 

ïïT.        ("3)  Steen  -  Eppe  met  drievoudige  Bladen, 

daêhe!'  Deeze ,  zo  wel  in  Virginie  als  in  Kanada  huis^ vettende  ,  verfchilt  door  haare  driebladigheid 

grootelyks  van  de  voorigen.  De  Kroon  is  drie- 

dce- (2)  S'tfon  Fol.  pinnatis  ,  Umbellls  cernuis.  R.  Lugdh.  loj. 
H.  Ups.  63.  Sium  terreftre  UmbeUis  rarioribus.  MORis. //(/?. 

JII.  p.  28  3.  S.  9'  T.  y.  f.  6.  Ger.  Prov.  248. 

(3)  Si/on  Io\.  ternatis.  H.  CUff.  99.  Gron.  l^ïrg.  147.  R. 
Lugdb.  \o6.  Kalm.  hln.  lU.  p.  2jp.  Myrrhis  Caiiadenlis  tri- 
lobata.  MOR.  Hij3.  III.  p.  301.  S.  9.  T.  11.  f.  4- Myrrhis 

Canadcnfis.  Riv.  Pent.  T.  53.  Myrrhis  trifolia  Canadenfig 

Angeika:  facie.  Toürkf.  /«/?.  315, 
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deelig ,  opgelyk  ,  zonder  Omwindzel ;  de  Kroon-     IV. 

tjes  beflaan  uit  zeven  of  minder  Bloempjes  en  ̂^^j"^^* 
hebben  het  Omwindzeltje  zeer  klein ;  de  Bloem-  Hoofd- 

blaadjes  wit  en  eveneens.  ,  stuk» 

(4)  Steen -Eppe  met  drieduhbeld  gevinde  Bla-    ̂ .J- 
den,  de  Wortelbladen  Liniaal;  de  Steng-    Ammi. 

bladen  Borjielig ;  de  Stoppelblaadjes  langer  Jj"^^**^^' 

Deeze,  in  Portugal,  Itah'e  en  Barbarie  groei- 
jende,  wordt  gehouden  voor  de  Plant,  die  het 
Echte  Semen  Ammios  der  Apotheeken  uitlevert. 

Men  noemt  zq  Kleine  Ammi^  in  onderfchciding 
van  de  Groote,  die  tot  het  Geflagt  deezes  naams 

behoort*.  C.  Bahhinus  geeft  'er  Venkel- hfe^'^o^^;; 
bladen  :  anderen  Haairachtige  Bladen  aan.  By 

1' o u  R  N  E  F OR  T  voert  zy  den  naam  van  Alkr^ 
klein/te  fcherpe  Portiigeefche  Venkel,  De  gelyke- 
nis  kan  men  zien  uit  de  Afbeeldingen.  In  die 

van  Shav7  zyn  de  Blaadjes  Draadachtig  dun. 

De  algemeene  Kroon  is  by  ons  genaveld,  zegt 

G0UAN5  de  byzondere  hebben  een  vyfbladlg 
Omwindzeltje.  Het  Zaad  der  Echte  Anmi ,  dac 

ecne  Zweetdry  vende  en  Tegengifcige  kragt  heeft , 

komt  over  Egypte  uit  Arabie^  zo  Camera- 

iiiüs  aantekent*  Het  wordt  'er  op  de  Vlak- ten 

ƒ4)  Sifo^.  Fol.  triplnoatls  &c.  Sifon  Fol.  Caul.  fubcapiila- 
tlbus.  H.  Ups.  63-  Mat.  Med.  140.  Foenic.  Lufitan.  ïranitnum 

acre.  Shaw.  yï/r.  232.  Ammi.  lacin.  CauJibns  Capillaribus.  H, 

Clif.  89.  R.  Lu^dk.  96.  Ammi  paivum  folüsFoenicul.  C.  B.i*/«. 
.159.  Ammi.  Cam.  Epit.  522,  Arami  perpufiilum  Lob.  Ico»^  721, 

lï.  DeïL.  VIïI«  SïUS,  • 
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ïV.     ten  geteeld  ,  zo  Forskaohl  waargenomen 

^^^;^-  heeft  (*> 
Hoofd» 

STUK.  (5)  Steen  -  Eppe  die  kruipt  ,  me't  tweedeelige V.  Kroontjes, 
Sifon 

'"om-"'"'  ̂ P  P^33^^^o  5  ̂'^  's  Winters  onder  Water 
flioorade.  geftaan  hebben  ,  als  ook  in  Slooten  en  Moe- 

rasfen ,  komt  deeze  Soort  in  eenige  deelen  van 
Europa  voor.  Zy  heeft  de  Bladen,  die  onder 
Water  zyn  ,  Venkelachtig  verdeeld ,  doch  de 
bovenften  zyn  als  driepuntig  gekwabd ,  beiden 
Vinbladig.  De  Stengetjes  zyn  naauwlyks  een 
Span  hoog,  en  daar  aan  komen  Kroontjes  van 
twee,  drie  en  zelden  vier  Straalen^  zegt  Mo- 
RisoN,  met  witte  Bloempjes.  Hier  op  volgen 

geftreepte  Zaadjes,  die  naar  het  Gewas  vry 

groot  zyn.  Men  vindt  het  •  by  ons  ,  aan  den 

Duinkant ,  in  ililfcaande  zoete  Wateren,  't  Is 
Diider  alle  Kroontjes -Kruiden  van  Europa  het 
allerkleinfte  ̂   zo  L  i  n  N  iE  u  s  heeft  aangemerkt, 

riet  voegde  beter  in  't  Geflagc  der  Water- 

Eppe. 

VT.         (ö)  Steen  -  Eppe  met  Haair dunne  gekranste 
verticiila-  Blaadjes.  Dee- turn.  •' 

Gckranfte.  ,        ̂   ' (^)  Flor.  ̂ g'jpt.  Arab.  Hafn.  177J.  p.  CIX. 

{$)  Si/on  repens  Umbeliis  bifidis.   Fl.  Suec.   II.  N.  '249.  /r. 
Scan,  397.  Sium  Fol.  fubmerfis  Capillaribus  ,  emerfis  pinnatis. 

R.  Lut^db.  10;.  Sium  min.  Fol.  imis  Ferulaceis.  MoRIS.  Hiji' 

p.  283-  S.  9.  T.  s-  ̂-  5'  Sium  min.  umbeUatum.  PLUK-  Php, 

T.  61.  f.  l.  Sium  minimum.  Raj.  Hifi.  p.  444. 

{6)   êifon    Foüolis  vcxtLciliatis   Capillaribus.    Cariim   Fol. 

Sec. 
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Deeze  groeit  in  de  Zuidelyke   deeiea  van     IV* 

Vrankryk  en  op  de  Pyreneefchc  Bergen»  Men    ̂ yf^^'* 
vindtze  Feïd-Daucus^  met  Bladen  van  Water- Hoofö^ 

Duizendblad ,  genoemd.  ToukNEFÖRT  heet^"^"^'  ̂ 

dit  Kruid  Karwey  met  üitermaate  fyne  Bladen     '^^^''* en  Wortels  als  der  AfFodillen.  Anderen  heb- 

benze   tot  <3e  Oehanthe  betrokken.    Zy  is  ge- 
ineen in  de  Mocrasfeil  van  Planet  by  St   Le- 

ger in  Yveline ,  niet  ver  vati  Parys ,  zegt  VaïL- 
LANT  ,  bloeijende  in  AugüftUs  en  September.    • 

Volgens  anderen  gtoeit  zy  in  Be'rgvelden  ,  en  heefc 
de  Steng  een  Ëlle  hoog.  De  Bloempjes  zyn  wie 

en  vicrbladig.  De  Zaadjes  zyn, daar  zy  aan  ei- 
kander raaken,  wat  fmaller  dan  op  zyde,  heb- 
bende op  de  rug  drie  Ribbetjes  en  vier  t:w- 

luelyk  diepe  Sleuven  overlangs.  Men  vindt  het 
by  MoRisoN  afgebeeld. 

È  ü  B  o  N.    Gom-Ëppe» 

Dé  Planteh  vöb  dit  Gcflagt ,  töt  welken  Göni- 
draagende  behooren  ,  worden  onderfcheideü 
éctov  eene  Eyronde ,  gfcflreeptè ,  Haairige  Vrugt. 
Het  bevat  vier  Soorten,  waar  onder  tw*ea  uit 
Afrika  afkomftigi 

(O  Göm= 
Set.  vérticilktis.  SAUV-  Mo'nsp,  ijJi»  Carvi  Foiiis  tehiijsfimis 
Asphodeli  radicc  Touai^F.  InJ}>  90.  Daucus  Pratenfis  Mille- 

folii  p.ihiftr.  folio.  C.  B.  Pin.  ijo.  Oenanthe  Fo!.  pinnatls» 

DALIB  Parii.  50.  Vaill.  Paris.  30.  GouAN  Mbnsf\  143, 

GtB.  Próv.  249-  Oenanthe  Millefolli  palaftris  foiiis.  MoüïIj 

Hiji.  III.   p.  %19'  S.  •?.  T.  7.  f.    10, 
I 

n.  DEst.  viiï,  stüÉ, 
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Afdeel,     ̂   ̂̂   Gom-Eppe  met  Ruitachtig  -  Eyronde gekar- 
VI.  telde  Vinhladen  en  menigvuldige  Kroontjes* 

STUK*         Het  Loof  van  dit  Kruid  ,  dat  in  Macedonië 

Buhöl'Ma.^^  Barbarie  groeit,  gelykt  zeer  veel  naar  de  ge- 
sedonkuni.  woonc  Peterfelic.  Het  wordt  gehouden  voor  de 

nifchePe-  P^^Dt,  éiQ  het  Semen  Petrofelini  Macedonici  der 
urfeue.    Apotheeken  ,  dat  in  de  Theriaak  komt,  uitle- 

vert.   De  Steng  is  een  Elle  hoog;  de  Kroon- 
tjes zyn  wit  en  het  Zaad  is  zeer  klein ,  aange- 

naam van  Reuk,  wordende  voor  Windbreekend, 
Pisdryvend  en  Afzettende  gehouden, 

II.  C23  Gom  -  Eppe  met  Riiitachtige ,  getande  , 
Gaibanum-  gladde  gejlreêpte  Vinhladen ,  de  Steng  met 
^^^'  een  Zeegroenen  waafem  bedaauwd, 

Verfcbeide  Autheuren  hebben  van  dit  Kruid 

gewag  gemaakt,  dat  de  zo  bekende  Gom  Gai- 
banum voortbrengt ,  die  ons  over  Marfeille  uit 

de  Levant  of  Syrië  wordt  toegebragt.  Dios- 
coRiDEs  fchryft  dat  dezelve  afdruipt  van 

zekere  Ferula,  welke  Metepion  genoemd  wordt» 
Onder  de  hedendaagfchen  hebben  fommigen  het 

Ge- 

(1}  Buhon  Foliolis  Rhombeo  -  ovatis  &c.  Syji,  Nat.  XIF. 
Gen.  347.  p«  2ii-  ̂ <^g'  XIII.  Gen.  3J0.  p.  235-  H.  Clif.  95. 

Ups.  62,  Mat»  Med.  133-  R»  LugdL  loo.  Apium  Macedoni- 
cum.  C.  B.  Pin.  154.  PetrofelinHm  Maccdonicum.  LOB.  Ie, 

708.  DOD.  Pempf.  697» 
(z)  Bubon  Foliolis  Rhonjbeis  dentatis  &c.  H,  Cltffl  96, 

Mat.  Md.  13Z.  R.  Lugih.  100.  Anifum  Afr.  Frut.  Folio 
Anifi  9  Galbaniferum.  Pluk.  Alm.  31.  T.  iz.  f.  2.  feiièU 
Afr.  Galbanifera.  Hebm»  Par,  i6j.  T.  Uj, 
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Gewas  tot  de  Anys  betrokken ,  wegens  de  figuur     VI, 

d^r  Bladen  ,   die  ook  iets  hebben  dat  naar  de  ̂^^^^^» 
Lavas  zweemt ,  waar  van  hetzelve  tevens  de  Hoofd?. 

Geftalte  uitdrukt»  Het  groeit  iii  verfchcide  dee-^"^^^* 

ien  van  Afrika  ,  zo  men  wil ,  zelfs  in  de  Zui-  ̂'^*^''*' 
delykfte  en  Noordelykfle ,  als  ook  in  Perfle.  Die 
Plant  3  welke  L  o  b  e  l  FerulaGalbanifera  noemt , 
levert  geen  Galbanum  uit  ,  m,aar  een  aadcre 
hoogroode  Gom  ,  %o  Toürnefort  Wciar^ 
genomen  heeft. 

Uitwendig  dient  de  Galbanum  ,  of  op  zig  ( 
zelf  of  in  Pleifters  gemengd  3  tot  rypmaaking 

van  Gezwellen  ongemeen.  Inwendig  is  't  een 
goed  Middel  tegen  Verftoppingen  ̂   zo  io  d@ 
Darmen  als  in  de  Ingewanden  en  zelfs  in  de 
Borst  ,  laxeereade  tevens  en  Windbreekende. 

De  berooking  daar  mede  is  tegen  Opflygingen , 
Stuipen  en  Vallende  Ziekte  ,  nuttig  bevondeD^»  ^ 
Zy  komt  in  een  menigte  van  Samengeftelde  Win- 
l<elmiddelen  en  zelfs  in  verfcheide  Opiaaten^onj 

dat  men  'er  een  Tegengiftige  kragt  aan  toege?» 
fchreeven  heef r^ 

(3)  Gom-Eppe  met  gladde  F'inhladen;  de      ̂ ^^ 
onderflen  Ruitachtig^  Zaagswyze  getand^    ummi/s^ 

de  boymJicTp  F'indedig  en  drietandig.         K^pfchf. 

Dee- f «)  BtSon  Folioiis  glabris ,  inferioribus  Rhombeis  ferratis 

&c.  R.  Lugdh.  100.  Perula  Afr.  Galbaiiifera  F0I.  Myrrljid;?.-, 

COMIV^.  tiert,  II.  p.  115»  T.  JS. 
1% 

xh  Duu  vai,  sisa> 
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ÏV.         Deeze,  ook  van  de  Kaap  afkomftig,  worde 
Afdeel.^^^  Commelyn  insgelyks eene  Afrikaanfche 
Hoofd-  Galbanum  draagénde  Ferula  genoemd ^  om  dat 
STUK»      j^y^  gekwetst  zynde  aan  de  Steng,  een  derge- 
^_^u«fw>.  j^j^  Gomachtig  taay  Vogt  ,   van  Reuk  als  de gedagte  Gom  ,  uitzypelen  ïaat.  Zy  is,  zo  wel 

als  de  voorgaande  ,   Heefterachtig ,  gfoei jende 
hier,  in  de  Tuinen,  höoger  dan  zeven  Voeten  , 

met  een  Stam'  van  twee  Duimen  dik,  bleek 
groen  ,  en  van  binnen  vol  Merg.  De  Bladen, 
by  den  Top  voortkomende  ,  zyn   die  van  de 
Wilde  Kervel  gelyk  ,  en  geeven  een  Spece- 
ryachtigen  Smaak  ,  wanneer  men  ze  kaauwt  , 
van  zig.    De  Bloemen  zyn  klein  en  geel ;  de 
Zaadjes  langwerpig  en  geileufd ,  even  als  die 
der  andere  Afrikaanfe» 

IV.  (4)  Gom-Eppe  met  Linkale  Vinhladen. Mubon 

'ItyfbU-      Uit  de  Afbeelding  van  Barre  lier  ziet 
*g^'         men,  dat  deeze  de  Vinbladcn  zeer  fmal  en  veel 

naar   die  van  de  Ferula  gelykende  heeft.    De 
Zaaden  fchynen  zeer  groot  te  zyn.  De  Groei- 

plaats is  op  Sicilië. 

C  u  M  I  N  ü  M.    Komyn. 

De  Kenmerken  van  dit  Geflagt ,  behalve  een 

Eyronde  geftreepte  Vrugt ,  zyn  vierftraalige 
Kroontjes  met  vierdcelige  Omwindzels.        De 

f4)  BuhoK  Foliolis  Linêaribus.  H.  Cliff.  9$-^' Lugdb.  loó. 

Ferula  durior  f.  rigiciis  &  brevisfitnis  foliis.  BOCC  Mns,  II.  J^* 

84.  T.  76.  BARR.  Rar.  ói.  T.  770^ 
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De  eenigfle  Soort  (i)  ,  daar  in  vervat,  is     ̂ ^^* 
het  Kruid  ̂   welks  Zaad  men  Komyn  -  Zaadnoemt ,      yi.   * 
den  bynaam  hebbende  van  den  Griekfchen  naam  Hoofd- 

CyminoJi  ,   daar  aan  door  de  Ouden  gegeven.  ̂ ^"^* 
Naar  den  Latynfchen  naam  ,    Cuminum^  ̂ OQ^Cuminum 

men  het  de  Spanjaarden  en  Italiaanen  Comino ,  ^>'«'''«'»- ^     ̂   '  Gemeens. 
de  Franfchen  Comin  ̂   de  Engelfchen  Comyn^dQ 
Duitfchers  Kiimnel. 

't  Gewas  komt,  in  geftake  en  Bladerloof  ,dc 
Venkel  zeer  naby,  doch  groeit  zelden  een  Voet 
hoog  ,  hebbende  geele  Bloemkroontjes.  Hec 
komt  van  zelf  voort  in  Ethiopië,  Egypte  en  in 

de  Levant;  beminnende  een  heet  Kh'maat.  Men 
vindt  het  niet  in  onze  Üpenbaare  Kruidhoven; 

maar  in  Italië  en  op  't  Eiland  Maltha  wordt  hcc 
veel  gezaaid  ,  van  waar  men  hier  het  Zaad  be- 

komt, dat  een  byzonderen  Reuk  heeft,  en  van 
dergelyke  kragten  is  als  andere  verwarmende  , 
2aaden,  Zekere  Pleifter  heeft  daar  van  den  naam* 

O  E  N  A  N  T  H  E.    Druivebloem. 

Wanflaltige  Bloempjes;  de  middelften  onge- 
fteeld,  onvrngtbaar:  de  Vrugt  met  den  Kelk  co 
de  Stampers  gekroond. 
Dus  komen  de  Kenmerken  voor  van  dit  Ce  - Hagt , 

Ti)  Cuminum,  Sy/i.  Nat.  til.  Oen.  343.  p.  212.  T^êg.XlU. 
6en.  351.  p-  235'  Cuminum.  Mat.  Mei.  139.  CiiminumSe- 
mine  longiore.  C.  B.  Pin.  i4<?.  Cuminum  Sativum.  Cam. 

Epit.  518.  Cum.  Dio'coridis.  Lob.  leon.  742.  fanic.  Orieat. 
Cuminum  diiSkum.  Tournf.  Inji.  312. 

IT.  DMi.  VIII.  Stuï. 
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IV.     flagt  ,   't  welk  vyf  of  zes  Soorten  bevat ,  aÏ3 

VI.      v<^^g^* 
Hoofd* 

STUK.  (i}  Draivebloem, 
 dat  Spruitdraagend  h ̂ met 

I.  ̂   tfe  Stengblade?i  gevind  ,  Draadachtig  en 
hol 

Oenanthe 
J-ifiulofa. 
FypaditJg. 

Dit  Kruid,  dat  in  de  Staande  Wateren  van 
onze  Nederlanden  ,  als  ook  in  veele  andere 

deelcn  van  Europa  ,  gemeen  is  ,  heeft  de  ei- 

genfchap ,  van  uit  zyne  onder  Water  voortkrui- 
pende  Wortelen  nieuwe  Scheuten  uit  te  geeven 
en  zig  dus  voort  te  planten.  Als  men  bet  in  de 

Tuinen  kweekt,  hangen  'er  Knobbeltjes  aan 
en  op  deszelfs  Vezelige  Wortelen,  en  daarom 

Eoemen  fommjgec  het  Filipendula^  in  't  Hoog- 
duitfch  Tropfwurts,  Het  wordt  van  Dodo- 
N  é  ü  s  Welriekende  IVaterbiezen  geheten ,  om  dat 

de  Stengen  hol  zyn.  De  meefte  Autheuren  noe- 
men het  Oenanthe ;  een  Griekfche  naam  van 

duiftere  betekenis.  Misfchien  is  dezelve  vanden 

Reuk,  eenigszins  naar  dien  der  Wyngaardbloe- 

men  gelykende  ,  afgeleid.  Men  vindt  "er  een 
Groote  van  en  een  Kleine ,  welke,  nevens  el- 

^  kan^ 
(i)  Oenanthe  Stolonifera  &c.  iSyy?.  Nat.  XIL  Gen.  349-  p. 

212.  yeg.  XIII.  Gen.  bs^-P-  23S-  Oen.  Fol.  Caulinis  Fiftu- 

Iof:s  teretibus.  H.  Clijf.  pp.  R.  Lu^S.  los.  Hall. /«/v. 4 3 2. 

F(\  Suee.  236,  150-  Gouan  Monsp.  144.  Geh.  Prov.  249. 

Vaill-  Paiis.  146.  Weig.  Pont.  Rug.  54-  Oenanthe  Aqua* 

tica.  C.  B.  ■?*'«•  162.  h.  Scan.  243.  Oenanthe.  Riv.  Pent. 

66.  juncus  odoratus  aquatllis.  Dod.  Pempt.  59^-  Lob.  Icon. 

7n.  Oenanthe  Aq*  tdfloxa*  Moais.  //(/?.  IILp.  259. S.  9. T.  7* 
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kander,  door  Lob  el  afgebeeld  zyn,  verfchil-    IV. 

Jende  merkelyk  in  Gewas.  Beiden  hebben  zy  de    ̂ ^^^^* 

eigcnfchap,  dat  de  Kroontjes,  in  't  eerst  viak, Hoofd- 

ra  't  bloeijen  Kogelrond  worden  en  ftekelig,  Het^^"^* 
Zaad  is  eenigszins  welriekende. 

(2)  Druivebloem  met  alle  Blaadjes  veeldeelig^  o^anUe 

Jlomp  en  byita  gelyk,  Crocata. 

Deeze  Soort  groeit  veel  in  de  Noordelyke 
deelen  van  Engeland  aan  Beekjes  en  de  kanten 
der  Moerasfen,  zegt  Lob  el,  die  haar  eerst 
in  Afbeelding  gebragt  heeft.  Aan  de  Oevers  van 

de  Theems  by  Londen  hadt  L  inn-<eus  de- 
zelve overvloedig  ingezameld,  Zy  valt  ook  , 

volgens  MoRisoN  ,  in  de  Zuidelyke  deelen» 
Leche  heeft  ze  in  de  Provincie  van  Swee- 
den  ,  die  men  Schonen  noemt ,  gevontlen.  VoN 

gens  G  E  R  A  R  D  groeit  zy  in  de  Moerasfige  Veen- 
gronden der  Bergen  van  Provence,  In  onze  Ne- 

derlanden komt  zy  zeldzaam  voor. 

Dit  laatfte ,  immers ,  blykt ,  uit  de  Waarnee- 
ming  van  den  vermaarden  Haagfen  Geneesheer 
Stalpert  van  der  Wiel,  die  verhaalt, 
dat  DU  juist ,  terwyl  ik  dit  fchryf ,  op  weinig 
Weeken  naaeen  Eeuw  geleeden,  den  20  April, 

naa- (2)  Oenanthe  Fol.  omnibus  multif.  &c.  H-  CU  ff'.  FL  Suec. 
R,  Lugdh.  GOUAN.  Ger.  6cc.  Oenanthe  Chairophylli  foliis. 
C.  B.  FïK.  162.  TOTJRNF.  /«/?.  313-  Oenartthe  Cicutac  facie 

Succo  virofo  croceo.  Lob.  Icon.  730.  P6U.  Traas.  1747.  N. 

4?o.  p.  23  5-  T.  3-  Stalp.  V.  D.  WiEL.  Oh.  rar^  Tom.  1. 

p.  182.  MORiS.  Hiji.lll.  p.   288.  S.    5.  T-   7.  f.  Z* 

II.  DïïL.  Vm.  STÖK, 
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iy«      ïiaamelyk,  vao  't  jaar  1677, zeker  HaagfchBur- 
Afdeeu  g^j.^^  metzyDcn  Vriend  's  morgens  vroegtydig  naar 
Hoofd-  zvn  Tuïn  gegaan  ,  aldaar  eenige  Wortek  uit  deo 

STUK4      Grond  haaWe,  om  die  's  Middags  tot  den  MaaK 
T^w^y-  tyd  te  gebruiken ,  mccnende  dat  het  Peterfelie- 

VVortels  waren»   Zy  proefden  en  aten  'er  van 
tot  Verfnapering  ,  dogh  niet  lang  daar  na  wer- 

den zy  met  een  groote  Hitte  in  de  Keel  en  Maag 

bevangen  en  kreegen  daar  op  zwaare  benaauwd- 

lieid  ,  Duizeligheid  ,  Pyn  voor  't  Hart ,  Wal- 
gingen  Buikloop;  terwyl  den  een  de  Neus  be- 

gon te  bloeden ,  de  ander  met  geweldige  Stuipen, 
bevangen  werdt.  Na  twee  Uuren  vcrloops  ftierf 
de  geen ,  die  het  meefle  daar  van  gegeten  hadt ; 
de  ander  een  Uur  laater. 

Een  Kruidkundig  Raadsheer  in 's  Hage,  een- 
deezer  Planten  uit  des  overleedenen  Tuin  in  den- 

zyncn  hebbende  doen  overbrengen  ̂   waar  de- 
zelve weeldig  groeide  en  bloeide  ;  werdt  door 

gezegden  Doktor  de  Afbeelding  uitgegeven ,  zo. 

van  de  gcheele  Plant   in  't  klein  3  als  van  een 
Blad  in  d€  Natuurlyke  grootte ,  ak  ook  van  den 
Wortel  en  het  Zaad  ,  die  men  in  zyn  Werk 
vindt.    Uit  welken  blykt ,  dat  het  geenszins  de 

Land-  aceh  Water  -  Scheerling  kan  zyn  geweest ; 
alza  die  dergelyk  Loof  noch  Wortels  niet  heb- 

ben. Ea^  wat  de  manier  aangaat,  op  welke  dit 
Vergiftig  Gewas  in  dieu  Tujn  kon  gekomen 
ïyD,  is  het  eer  te  denken,  dat  hetzelve  onder 
de  gezaaide  Peterfelie  opgegroeid,  dan  dat  het 
yan  vreemd  Zaad  geteeld  zci^  zyn. 

De 
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De  andere  Hiftoriëe  ,   door  hem  bygebragt ,      IV. 

gaa  ik ,  om  dat  men  niet  seker  weet ,  welke  ̂ ^^-^^-r 
Wortels  'er  gemeend  worden,  voorby.  De  fi- Hoofde 

guur  derzelven  nogthans ,  als  naar  Karooten  of  ̂^"'^^ 

Pinkflernakels  geJykende  ,  doec  om  geen  ander  ̂'^y''"^' 
Kruid  denken  dan  dit ,  zelfs  in  het  berigt  van 

Theophrastus,  die  zegt,  dat  by  deNoord- 
fche  Volkeren  zekere  Wonels  gevonden  wer- 

den ,  waar  van  de  genen ,  die  dezelven  aten  3, 

aanflonds flierven*  't  Gefen  Straro  van  zeker 

Vergift  5   't  welk  de   Cantabri  uit  een  Kruid,, 
naar  de  Eppe  gelykeade,  bereidden,  en  dat  zy 

by  zig  droegen  ,  om  'er  in  alle  gelegenheden  ̂  
óie  zulks  vereifcbten ,  gebruik  van  te  maaken , 
meldt,  fchynt  meer  op  de  Dolle  Kervel  toepas- 
felyk.    De  Engelfche  Doktor  M  e  A  d  heeft  a 
ten  onregte  ,  deeze  Q.enantlie  voorde  CicutagQ» 

houden  (*)^ 
Het  Ongeluk  dat  de  Franfche  Krygsgevange- 

nen  te  Pembroke ,  nu  ruim  dertig  Jaar  geleeden  » 

door  dit  Kruid  overkwam,  gaf  aanleiding  om 'er 
een  nieuwe  Afbeelding  van  te  maaken ,  welke 
in  de  Verhandelingen  der  Koninglyke  Sociëteit 

van  Londen  ,  op  't  jaar  1747  ,  en  daar  uit  in 
Maandelykfe  Werkjes  is  geplaatst.  iNiettegen- 
ftaandezulks  gebruikte  in  Engeland,  nog  in  den 
Jaare  1758  ,  een  Man  van  omtrent  agtenvyftig 
Jaaren  ,  ongevaar  vyf  Lepels,  vol  van  het  Sap oer 

(*)  Ds  VeniKis  p.  Us* 

Tï.  Deel.  VïIL  JTi'a 
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.  ̂V*     der  Wortelen  van  dit  Kruid ,  'c  welk  de  Heer Am  F  EL 

VI.  *  Watson  Hemlock-Dropwort  noemt,  by  mis- 
HooFD-  tafting  als  een  Geneesmiddel :  waar  door  hy , 

*'^"^*  met  zwaare  Stuiptrekkingen  ,  na  ruim  drie  üu- 
TVrwiy^r.  ̂ ^^  verloops  den  geeft  gaf  C*)» 

De  Wortels  dan ,  van  dit  Kruid ,  hangen  ge- 
tropt  aan  een  gemeenen  Stoel  en  gely ken  eenigs- 
ziDS  naar  Karooten  of  Franfche  Raapene  maar, 
wanneer  menze  doorfnydc,  geeven  zy  een  Saf- 
fraankleurig  Vogt  uit.  De  Steng ,  die  geftreept 
is,  Pypachtig  hol  en  met  Leden;  roodachtig, 
ros  of  paarfch  van  Kleur,  groeit  dik  wils  twee 
Ellen  of  eens  Mans  langte  hoog.  Het  Loof  ge- 
lykt  meer  naar  dat  der  Ëppe  of  Seliery,  dan 
naar  dat  der  Tamme ,  Wilde  of  Dolle  Kervel : 

het  is  ook  donker  groen,  en  deonderfte  Blaad- 
jes zyn  breeder  dandebovenften.  Sommigen  zyn 

enkeld  ,  de  meeften  dubbeld  gevind.  De  figuur 
is  Wigvormig,  ingefneeden  ,  effen,  gelinieerd. 
De  Bloemfteeltjes  zyn  hoekig  geftreept :  de 
Bloemblaadjes  wit  ,  ingeboogen  en  niettemin 

fpits;  de  Meelkuopjes  bruin.  Het  algemee- 
ne  Omwindzel  ontbreekt  zo  wel  in  deeze  Soort 

^  als  in  de  voorgaande. 

ITT.         (3)  Druivebloem  met  de  rand' Steelt jes  van  de 

KroO' (*)  Phtlof.  TranJaU,  for  1758.  Vol.  L.  P.  TI.  p.  855. 
{%)  OenMthe  Umbellularum  Pedunculis  &c.  OenaiiEheFlosc. 

Disci  &c.  R.  l.ugib.  loS-  Oen.  FIosc. radiamibus  Umbcllaram 

prolifeiis  H.rt.  CUff.  95.  Oenantheprolifera  Apula.  €.  B.  Pin, 
1Ö3.  MORIS.  //i/7.  III.  p.  239.  S.  $.  T.  7.  f,  5. 

Oenanthe 
Frolifera. 
Kinderend. 
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Kroonen  langer  ̂   Takkig^  en  met  Manne-     IV". 

•      l'^ke  Bloempjes  gekroond.  Afdebl; 

EOOFD- Deeze  Italiaacfche ,  die  zo  wel  in  Apulie  ̂   als  stuk. 

op  Sicilië  en  Kandia  groeit,  heeft,  (zegt  Mo-  ̂ /<g}«:*. 
RISON5)  StcDgetjes  van  een  Voet  hoog,  met 
Kroontjes  van  zeer  fraaye  Bloemen ,  welke  zig 

byna  als  die  der  Madelieven  met  Kiodercjes, 
7J0  men  ze  noemt  ,  vertoonen.  De  Bladen  zyn 
breed  en  Vinswyze  ingefneeden  :  de  Wortels 
Vezelachtig» 

(a)  Druivebloera  met  Kogelronde  Frugten.  ïv. ^^'^  Genante 

Deeze  Pormgaalfche  heeft  de  Zaadjes,  wan-  ̂ Rond-* 
neer  zy  famcngevoegd  zyn  ,  Kogelrond  ,  en  ̂ootdig, dus  veel  dikker  dan  in  de  andere  Soorten  van 

dit  Geflagt. 

(k)  Druivebloem  met  de  Wortelbladen  WigvoV'  „  ̂;  , **^^  /v  Pimptntl- 
mig  gefpleeten;  de  Stengbladen  effenrandig ,  kides. 

Liniaal  y  zeer  lang  en  enkeld^  Sg!"^^* In 

^4)  Oinanthe  Fru^ibus  globofïs.  //.  C/jf.  99.  R,  LugdL 
I08-  Oenanthe  Lufitanica  Semine  crasfiore  globofo.  Toühnf* 

Injl.  3Ï3-  BOERH.  Lugdb.  h  p.  51. 

(5)  Oenanthe  Foliol.  Radic.  Cuneatls  üsfis  &c.  H.  CU^, 

99.  R.  Lugdb.  108.  SAuv.  Monsp.  259.  GOUAN  Mon%p.  144. 
Ger.  Prov.  250.  Oenanthe  Apii  folio.  C.  B.  Pin.  162» 

Oen.  Pafiioacae  fylv.  folio.  Ihid.  Oen.  f.  Füipendula  Monspes- 

fulana  Apü  folio.  }.  B.  Hifi.  III.  p.  190.  Filipend.  tenuifoüj.  ' 
Tab.  Jc.  141.  Oenanthe  anguÜifoHa.  Lob.  /?.  729.  MORIS. 

lüll.  III.  p.  285.  S.  9.  T.  7.  f.  ö,  7= 

II.  Dbil»  VIII»  Stuk, 
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I\^        lu   de  Zuidelyke  deelen   van  Europa  groeie 
AFDEEL.  ̂ ^^  Soort,  die  de  Bladen  veel  naar  het  Loof 
Hoofd-  van  Eppe  of  Scllery  gelykende  heeft,  komen- 
*^"^'      de  anders  ook  aan  die  van  de  Pimpernel,  wel- 

p^!^'^^'  ke  den  bynaam  van  Steenbrceke  voert ,   naby. By  Montpellier  is  deeze  zeldzaam,  doch  komt 
overvloedig  voor  op  vogtige  Weiden  ̂   nevens 
de  Landfcheidingen ,  in  Provence.  T  a  b  e  r  n  ̂ , 
HO  NT  heeftze,  onder  den  naam  van  Smalhla* 
dige  Filipendida  i  afgebeeld,  L  o  b  e  l  fchyntze  ̂  
met  zyne  Smalhladige  Oenanthe  ,  te  bedoelen. 
By  Baühinüs  is  zy  met  de  onderfce  bree- 
de  en  bovenfce  fmalle  Blaadjes  ,  doch  verkeer- 
delyk  met  den  bynaam  van  Montpellierfche  ̂  
vertoond. 

Van  fommigen  is  deeze  .   die  de  Wortelen 
met  Knobbels  aan   Draadachtige  Vezelen  han- 

gende heeft,  met  de  Vergiftige  Soort  verward 
geworden;  doch  zy  verfchilt  aanmerkelyk»  De 
Steng  is  maar  een  half  Voet  hoog ,  hoekig :  de 

onderfte  Bladen  gelyken  naar  die  van  Peterfe* 
lie;  de  Stcngbladen  byna  naar  die  van  Venkel, 
De  Kroon  is  ongelyk,  met  dealgemeene  en  by- 
zondere  Omwindzels   Elswyze  Borflelig  en  de 
Bloemen  wit,  yl  gellraald. 

vr.         Hier  moet  ik,  wegens  de  Vrugt,die  met  den 

cJ^Tp!  ̂ ^^^^  ̂ "  Stylen  gekroond  is,  dat  Kaapfe  Kroon-^ 
Kaapich.    tjes  -  Kruid  ,  uit  myne  Verzameling ,  t'huis  bren- 

'f*v.  2.  gen,  waar  van  de   gedeeltelyke  Afbeelding  in 
Fig  2,  op  Plaat  XLV,  is  gegeven.  De  Stqng 

van  'c  zelve  is  dik  pn  flevig,  van  binnen  hol  ea 

ver^ 
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verdeelt  zig  in  veele  Bloemtakkeo ,  waar  van  .  ̂̂ * 

dit  'er  één  vertoont.  Deeze  Takken  komen  uit     vi. 
een  foort  van  Scheede  voort.    De  Bladen  aan^oo^o- 

dc  Steng  zyn  ,  gelyk  het  daar  nevens  gevöeg-"*^^.^* . 

de,  Hertshoornachtig,  in  puntige  Blaadjes  ver-     '^'^"''^' deeld.  Aan  de  Takken  komen  getropte  Blaad- 
jes en   de  Takjes   zyn  met  Stoppel tjes  bezet. 

De  algemeene  Kroon  heeft,  zo  wel  als  de  by- 
zondere  Kroontjes ,  een  veelbladig  OmwindzeL 

Men  vindt   'er  één  aan  't  end  van  ieder  Tak, 
laag  zynde  en  byna  ongedeeld  :  terwyl  de  zy^ 
delingiè,  die  dezelve  omringen,  daar  boven  uit- 
iteeken,  zynde  merkelyk  kleiner.  Deeze  beftaaa 

uit  Mannelyke  of  onvrugtbaare  Bloempjes ,  wel- 
ke de  Blaadjes  egaal  en  byna  rond  hebben ,  met 

een  Puntje ,  de   Meelknopjes  Eyrond  en  dub- 
beld.      De   middelfte   Kroon   heeft    tweeflag- 
tige  Bloempjes  ,  zynde  hier  beladen   met  de 
Vrugtbeginzels  of  onrype  Z aad en ,  gekroond  met 
den  Kelk  en  de  beiden  Stylen  als  gezegd  is :  hoe- 

danig een   Vrugtje  by  B  ,  vergroot  zynde,  is 

onder  't  Oog  gebragt.  De  middel -Kroon  heeft 
omtrent  twintig  ,   de  zydelingfen  omtrent  tien 
Straalen ,  ongelyk  van  langte. 

De-  volgende  Geflagten  hebben  geen  alge- 
meen OmwindzeL 

Phellandrium.  Water-KerveL 

Dat  de  middelde  Bloempjes  kleiner  zyn ;  de 
Vrugt  Eyrond  ,  glad ,  met  den  Kelk  en  Stylen 
gekroond  ,   maakt  de  Kenmerken  van  dit  Ge- ilagr^ 

!!♦  DREL,  VUL  STUK, 
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IV.     flagt,  't  welk  twee  Europifchè  Soorten  bevat- 
^^?.f  ̂'  naamelyk. 
Hoofd- 

stuk e         O)  Water  -  Kervel  met  dè  verdeelingen  der 
I.  Bladen  wyd  gemikt. 

PheLlan- 

tIaZui'  Sommigen  hebben  dit  Kruid,  verkeerdelyk ^ 
Gemeenc.  verward  met  de  Groote  Scheerling  en  het  der- 

halve Water  •  Scheerling  genoemd ,  dat  zeer  on- 
eigen was*  Men  kan  het, met  veel  meer  reden. 

Water  -  Kervel  heeten.  Vanwaar  de  Griekfche 
naam ,  Pliellandrion  ,  oirfpronglyk  zy  ,  is  di;i- 
ftcr*  Het  groeit  aan  de  kanten  van  Rivieren  en 
Moerasfen ,  en  in  ondiepe  Wateren  ,  door  ge- 

heel Europa.  By  ons  komt  het  veel  in  Sloo- 
ten  en  Graf  ten  voor,  en  de  Verfcheidenheid  , 
welke  Water  -  Duizendhlad ié2itKi^öont]QS  draagtj 
met  Koriander-BIaden  ,  by  C  B  a  u  h  i  n  u  s  heet » 
volgens  Ray,  ia  dieper  en  breeder  Rivieren 
van  Engeland. 
Het  heeft  een  zeer  dikke  holle  Stêog,  die 

onder  by  Verdiepingen  Vezels  uitgeeft,  in  dea 
Grond  der  Slooten  ,  fomtyds  opfchieitende  toe twee 

(i)  Pheliandrium  FoIIorum  E.amificaticnibus  divarlcatis. 

Syjl.  Nat.  XII.  Gea.  350  p.  213.  f^eg.  Xlil.  Gen.'  353.  p. 
aj6.  Phellandtium.  H.  Cliff'.  loo.  R.  Lugdb.  108.  Fl.  Suec. 
03  8.  VAILL.  Paris.  Ifp.  GOÜAN  Monsp,  HJ.  JAC(^  P'irJ. 
$Q,  REIG.  Gedan.  88-  Weig.  Pom.  Rug.  sS-  DOD.  Pempe 
591.  HALL.  tiêlv.  432.  Cicutaria  paluftcis  tenuifoIi3«  c.  B, 

Pin.  i6i.  Cicutaria  paliiüris.  Lob.  Ic.  735-  /8,  Miliefolimri 

Aq.  umbellatum  Coriandri  folio.  C.  B*  Pin,  i^ö»  Mülefplim» 

Aci- MatxHc  Diost.  ih  p.  48ii 
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twee  Ellen  hoogte ,  maakende  een  zeer  Takkig     IV. 

Gewas ,  als  een  Boompje ,  met  groote  Bladen ,  Afdeel^ 
die  fyn  verdeeld  zyii.  De  uiterfle  Blaadjes ,  zegt  Eoofd- 

Haller  ^  zyn  half  gevind  en  Laccetvormig : ̂ '^"^*  _ 
de  Bloemkroonen  niet  zeer  groot.  Het  Zaad,  ̂'S^^'^' 
dat  Kruiderig  en  fcherp  is ,  van  ouds  berugt  tot 
Geneeziog  van  Vuile  Zweeren  jKnoestgezwellen , 

Kankers  en  't  Heet  Vuur,  vindt  men  op  nieuws 
aangepreezen  door  den  Jongen  Heer  Heister. 
ZynEd.  zegt,  dat  dit  Kruid,  in  Duitfchland, 
Water  -  Venkel ,  Paarde  -  Venkel  of  Wilde  -  Ven* 
kely  genoemd  wordt ;  zynde  het  Zaad  daarvan 
by  het  Gemeen ,  reeds  lang  tot  alle  Wonden  , 
Zweeren  en  aanmerkelyke  Kwaaien,  als  een  al- 

gemeen Geneesmiddel  in  gebruik  geweest.  Het 
heeft  5  volgens  zyn  Ed.  ,  een  zeer  Balfamieke 
hoedanigheid  ,    ftrekkende  ,  zo  tot  verfterking 
der  Vaste  Lighaamsdeelen  ,  als  om ,  door  eene 
zagte  prikkeling  ̂   de  taaije ,  Lymerige  Vogten 
beweeglyker  te  maaken.  Een  Vierde  Loots ,  daar 
van ,  wil  hy  dagelyks  eenige  maaien  ingenomea 
hebben.    Hy  ,  noch  zyn  Vader,  de  vermaarde 
Laurentiüs  Hei  ster,  hadden  ,  in  Pa* 
tienten  met  Wonden  en  Zweeren  behebt,  ooic 

eenige    kwaade  uitwerking  daar  van  gezien ; 
snaar  hetzelve  ,  naar  oogenfchyn,  dikwils  met 

vrugt  gebruiken  laaten  (^"). 
Volgens  den  Heer  GMELiNwerdC,hetP//g/. 

lan^ 
(*)  D.  El.  Frid.  Heisterï,  Ohfsrv'  dg  FhsllandnQ  &c, 

Eph.  Nat.  Cur,  Vo  I.  V.  p.  ̂ So. 

II.    PESI.,  VIII.  SIUK. 
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IV.     landriiim  Aquaticutn  ,  in  Tartarie  ,  een  doode- 
Afdeel.  lyy.  Vergift  geacht  voor  de  Schaapen  ;  zynde 
Hoofd-   hetzelve,  reeds  lang,  als  nadeelig  voor  de  Paar- 
STUK,      (Jen  aangemerkt  geweest»     De  Ridder   LiN* 

N  iE  ü  s  3   (zegt  hy^  dit  Kraid  zorgvuldig  ,  zo 
zelf  als  door  zyne  Leerlingen,  onderzogt  heb- 

bende, bcflooc,  dat  niet  zo  zeer  dit  Kruid,  ali 

het  Olyphant  -  Torretje ,  daar  op  bevindelyk  (*)  ̂ 
hiervan  vrel  deoirzaak  kon  zyn.  Het  groeit  ook 

op  vogtige  plaatfen  in  de  Zuidelyke  deelen  vaa 
het  Rusfifeh  Gebied  (f). 

ir.         (2)  Water  -  Kervel  met  eene  byna  naakte  Sten^ 
dfitmMut-  ̂ ^  diLbheld  gevinde  BladeiU 
ze.Uina. 

fehl'^'^^^"  Èen  Kruid,  dat  de  Switzers  Muttry  ö^ Min- ieren noemen  ,  v^aar  van  het  misfchien  den 
haam  MutteUina  heeft ,  masïkt  deeze  Soort  uit. 
De  Groeiplaats  is  op  hooge  Gebergten  der 
Zuidelyke  deelen  van  Europa  j  inzonderheid 
op  de  eigentlyke  Alpen ,  alwaar  de  Runders  , 
door  hetzelve  te  eeten,  niet  alleen  veel,  maar ook 

(*)  Cürculio  Faraple&lcus.  Zie  dècz»  Nat.  Hifi,  I^D.IX^ 
StfiK  ,  bladz,  470- 

(tj  Gmël.  Rilza  durch  Rusland.  1768  -  1770.  Petersb* 

1774.  I.  D.  p.  162. 

(z)  Pkellandrium  Caulc  fubniido  -,  FÖliis  bipinhatls.  Sef&Ii 
Caule  vix  Raraofo  &c.  Hall.  Helv.  431-  Mcum  Alp.  Urn- 
bclla  purpurascente.  C.  B.  Pin.  148.  Phellandrium  Alp.  &Ci 

ToüRNFi  Infi.  MutteUina  vulgo  in  Alpibus  didla.  Gesi*. 

Muttellitia.  J.  B.  Hijl.  III.  p.  66.  CAm.  Epit.  %.  £)aucus 

ïTiontanus.  ClüS.  Pann.  70a.  "- 
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ook  een  zeer  Kruiderige  Melk  geeven.  Het  was     IV". 
van  C.  B  A  üH  I N  ü  s  Jlpi/ch  Meum ,  met  een    ̂ ^^^^* 
paarfchachtige  Kroon ,  genoemd,  doch  Tour- Hoofd- 

N  EFORT  bragt  het,  met  reden ,  hier  t'huis.  Een  ̂ ^^*^' 

goede  Afbeelding  ,   daar  van  ,   vindt  men  by     '^'^"'*' Camerariüs.  De  Heer  Hall  er  noemt 

het  Sefeli  en  betrekt  'er  toe  den  OoiteDrykfcheu 
Berg  -  Büucus ,  door  C  l  u  s  i  .u  s  befcliieeven.  Het 
heeft ,  zegt  zyn  Ed.  ,  een  dikken  Wortel ,  met 
Stengetjes  van   maar  eenige  Duimen  hoog  ea 
hardachtige  Bladen  als  van  Kervel,  die  de  Vin* 
blaadjes  fpits  veeldeehg  hebben.   De  Kroonea 

zyn  niet  groot  ,  zegt  hy  ,   en  naakt ,  maar  de 
Kroontjes ,  paarfch  van  Kleur ,  daar  zy  uit  be- 
flaan,  hebben  de  OmwiDdzeltjes  zo  lang  als  de 
Straalen   of  Blocmüeekjes.    Het  Zaad  is  half 

ovaal ,  eer  met  een  Kringetje  dan  met  den  Kelk 

gekroond, 

C  I  c  u  T  A,     Water -Scheerling, 

De  byzonderc  Kenmerken  van  dit  Geflagi 
zyn  5  een  byna  Eyronde  iiitgegroefde  Vrugc. 
De  algemecne  Kroon  heeft  ook  geen  Omwind- 

zei;  't  welk  hetzelve  van  dat  der  Groote  Scheer* 
ling,  hier  voor  befghreeven,  onderfcheidt  (*)• 

On- (♦)  Dit  merkt  wyïcn  da  Haagfe  Hooglecra^r  Schwenckh 

aan,  volgens  LlNNiEUs,  die  de  Keamerken  {in  Gen,  Plant,) 
4us  opgeefc  :  maat  de   Heer  Halleb   zegt»  dat  zo  wel  d« 

Algemeene  als  by  zondere  Kroontjes  eca  Omwindz^l  h^bbf  n  | 

'jt  wc)k  fomtyds  indccicrften  byna  o.ail>ie,eJl?t# 
K 
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IV.        Onder  de  drie  Soorten  van  hetzelve  is  éénc 
Afdeel.  £ui.opjfche  ,  caamelyk 
Hoofd* 
STüs.  CO  Water- Scheerling  met  de  Kroonen  tegen 
i.  de  Bladen  over  ,  de  Bladjleelen  Jiomp  ge- 

rofa.  zoomd» 
Vergift/ge. 

Deeze  voert  te  regt  den  bynaam ,  als  de  Ver- 
giftigde van  de  Scheerlingen  niet  alleen ,  maar 

misfchien  ook  van  alle  Europifche  Planten.  Zy 
groeit  meest  in  de  Noordelyke  deelen  ,  zynde 
zeer  gemeen  in  Noorwegen  en  Sweeden ,  als 
ook  in  Pommeren  en  Rusland  ,  op  fommige 
plaatfen  van  Düitfchland ,  Engeland  en  de  Ne- 

derlanden, en  zelfs  in  Switzerland  ,  voorkomen- 
de. De  vermaarde  Hasselquist  heeft  dit 

Onkruid  ook  gevonden  aan  de  Oevers  van  den 

jNyl  in  Egypte ,  en  van  de  Eilandjes  in  die  Ri- 

vier. Doktor  S  c  o  p  o  L I  nam  het  waar  in  't  Veld 
van  Labacum  in  Karniolie.  De  Groeiplaats  is 

altoos  op  vogtige  plaatfen,  aan  de  kanten  van 
Meirsn  en  Moerasfen  of  in  Rietlanden  en  zelfs, 
in  Modderige  Slooten,  waar  ia  ik  het  hier,  by 

Am- J[i)  Cicuta  Unibellss  oppofitfFuIüs  &c.  Sy^.  Nat.  XII.  Gen. 

351.  p.  213.  yeg'  ̂ Ï^I-  G*^"-  3^4-  P-  ̂ 5^-  Cicuta.  Hert, 
Ciif.  100.  Mat.  Med.  125).  FL  Suec.  239,  2ï3-  R.  Lugdh. 

109.  Cicuta  Aquatica.  Fl.  Lapp.  103.  Sium  Erucae  folio.  C. 
B.  Pin.  154.  Sium  alterum.  DOD.  Pempt.  591.  Sium  alt. 

Olafatci  facis.  LOB.  Icon.  zos.  Sium  finnis  laciniatls»  Pinnu- 

listrifidis,  Nervo  non  foliofo.  UhiA..  Helv.  436.  Hasselq. 

Pdl.  500.  Gorter  /«gr.  4.4.  Wepfer.  de  Cicuta  Aquatica^ 

Monogr.  Schwencïe  van  deCro9te}Vé»ter- Sdfeerlin^.U^gc, 
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i'^mfterdam ,  groeijende  gevonden  heb  ;  weshal-     IV. 

ve  het  te  regc  den  naam  van  ffater  -  Scheerling  ̂ pi>^el; 
voert.  Veel  menigvuldiger  komt  het  indeRyn- Hoofb^ 

landfche  Veenea,  als  ook  by  Delft  en  's  Graa-*^^^* 

venhaage  voor.  
^^^-^"^'^' 

5,  De  Steng  van  dit  Kruid  is  rond  en  van 

55  binnen  Pypachtig  hol  (*) :  de  Bladen  zyn  ge- 
,,,  vind;  de  Blaadjes  drievoudige Lancctvormig, 
a,  Zaagswyze  getand  5  met  de  Tandjes  wit  ge- 
5,  tipt.  Flet  heeft  een  uitgebreide  Kroon,  die 
5,  van  onderen  rood  is:  de  Omwindzeltjes  van 
„  de  Kroontjes  zyn  veelbladig  ̂   Borftelig » kort : 
3,  de  Bloemen  v^^lt,  tweeflagtig  en  éénvormig, 

5,  met  Eyronde  ingeboogen  Bloemblaadjes,-  zy 
j,  hebben  tviree  opftaande  ,  witte  ,  blyvende 

53  StyItjes,dieop  't  laatst  van  elkander  wyken, 
55  en  enkelde  Stempels.  De  Vrugt  is  byna  Ey* 
55  rond,  famengedrukt-,  effen  3  geknot,  Over- 

5,  dwars  fplytende",  levert  dezelve  twee  half 
Eyrondachtige  Zaaden  uit  5  die  aan  de  eene  zy- 
de  bultig  en  gevoord,  aan  de  andere  plat  zyn. 

Het  Kruid  is  met  zyn  Bloem  en  Zaad,  als 
ook  de  Wortel  ,  in  Afbeelding  gebragt  door 
den  gedagten  Heer  Sch wen cke;  gelyk,  nu 
ruim  een  Eeuw  geleeden  3  ook  gefchied  was  door 
den  voornaamea  Duitfchen  Arts  W  e  p  f  e  r  u  s. 

Hun. ■  (*)  Hy  fchiet  Wel  ter  hoogte  van  twee  Ellen  op ,  volgens 
Wepferüs.  Ik  geef  hier  Woordelyk  de  bcfchryfiiig  van  LiN- 

N/EUS:  M/SM.  alt.p.^ss.HALUERzegtCdulisprocerushas^ia" 

tus.  Ikhebze  niet  meer  dan  qen  £lle  hoog  gezisn» 
K  2      . 

U.   DEEfc.  VUL    STUK, 
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IV.  Flunne  Afbeeldingen  komen,  wat  het  Loof aan- 

vl^^*  gaat,  nagenoeg  met  elkander,  en  met  het  gene 
Hoofd-  dat  ik  gedroogd  bezit ,  overeen ;  maar  zy  ver- 

fchillen  aanmerkelyk  ten  opzigt  van  den  Wortel, 

.^^jf'^y-  -^elke 's  Winters, door  hetafrotten  zyner  Veze- 
len ,  op  't  Water  dryvende  ,  zig  byna  als  een 

Raap  vertoont ;  doch  in  de  Zomer,  v/anneer 
het  Gewas  in  groeyftaat,  veel  gelykt  naar  een 
Sellery- Wortel,  als  hebbende  verfcheide  dikke 
Vezelen  aan  een  kort  Hoofd.  Hy  is  overdwars 

geringd ;  doch  heeft  in  't  cerfte  geval  die  Rin- 
gen veel  zigtbaarer  dan  in  *t  laatfte  :  gelyk  men , 

de  Afbeeldingen  vergelykende ,  kan  zien.  Van 
buiten  is  hy  geelachtig,  van  binnen  geheel  wit 
van  Kleur  en  heeft  een  niet  onaangenaamen 
Reuk,  wanneer  hy  frifch  wordt  doorgefneeden , 

geevende  ook  een  Melkachtig  Sap  uit ,  dat  vol- 
gens den  Heer  Schwencke  zoet  is.  Ik  heb 

het  niet  geproefd,  maar  bevond,  na  dat  hy  een 
Etmaal,  dus  doorgefnecden ,  buitenshuis  gelegen 
hadt ,  dat  hy  van  binnen  geheel  geel  was  ge- 

worden ,  en  het  Vogt  Harftachtig  rood ,  met 

een  affchuwelyken  Stank  (*)• 
Hier  uit  kan  men  begrypen  ,  dat  deeze  Wor- 

tels genoegzaam  aanlokkelyk  zyn  voor  't  Vee  en 
onkundige  of  hongerige  Menfchen,  inzonder* 

held 

(*)  Van  die  verandering,  buiten  den  Stank,  maakt  Wep- 

lER  ook  gewag  ,  en  dit  zal  de  reden  zyn ,  dat  J.  Bauhi- 
NüS  van  den  Wortel  zonder  bepaaling  zegt;  gekwetst  zynde ^ 

geeft  hy  een  rasachug  Sajy  uit ,  fshtrf  van  Smaa^,  Vid.  Kkjf 

Uïfl,  FUnt.  Tom.  I.  p,  45P» 
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heid  ,  voor  Kinderen  ,  die  ,  al  wat  aangenaam     iV. 

fmaakt,  gereedelyk  ten  lyve  flaan.  Van  dcrzel-    ̂ ^^^^^' 
ver  kwaade  uitwerkingen  vindt  men  by  de  On^  Hoorn- 

den  niets  aangetekend:  misfchien  om  dat  zy^^"^* 

weinig  of  niet  groeit  in  de  Zuidelyke  deelen     '^^*'"^' 
van  Europa.  Zelfs  zyn  de  Vergiftige  Eigenfchap- 
pen ,  daar  van ,  aan  die  onderzoekende  Genees- 
heeren  Clüsiüs,  DoDONiEusenLoBEL, 

niet  bekend  geweest  (*J.  Ik  fpreek  van  de  Wa- 

ter -  Scheerling  in  *t  byzonder.  S  i  m  o  n  P  a  u  l* 
LI,  Geneesheer  te  Roftock  in  \  Mccklemburg- 
fchc,  niet  ver  van  de  Oostzee  ,  was  misfchien 
de  eerde,  die  van  de  doodelykekragt  der  Wor- 

telen van  dit  Kruid ,  in  Noorwegen  SylencBUar 
genaamd,  gewag  maakte  (f).  Aan  een  Water- 

molen by  Koppenhagen  waren  eenige  Menfchen , 
door  het  eeten  der  in  Schyven  gefneeden  Wor- 

telen ,   geftorven.     De    vermaarde   Wepfe- 
RUS  gaf  een  aanmerkelyke  Hiüorie  hier  van aan 

(*)  Van  het  Geelfappige  Vergift  van  het  Drulvebloem 
(Oenanthe  Succo  virofo  Croceo)  ,  dat  zeer  ten  onregfe  hiec  me* 

de  verward  wordt  door  Dodoc  Meao  ,  (op  a.-nleiding  vaiï 

WEPFEttUS,)  hebben  zy  iets  geweten,  en  de  Land -Scheer- 
ling was  hun  bekend. 

Ct)  In  zyn  Werk  genaamd  Q^uadrlpart'itu^  Botmicm ,  de 
earfte  maal  te  Roftock  uitgegeven  in  't  jaar  1640»  en  aldaar 

Cl3$r.  UI.  de  Cicuta.  p.  Z63.  't  Woord  betekent  Punten  van 
£olioenmaakers  Elfen  zegt  Linn^us  ,  die  het,  in  Noorwegen 

zynde,  bevonden  hadc  onze  Water  -  Scheerliag  te  zyn.  Mis- 

fchien is  die  naam  van  de  Kuiltjes  of  Putjes ,  die  'et  in  de 

Kringen  van  deezen  Wortel  zyn  ,  als  of  zy  'm  naet  een  Els 
in  geïlokcn  waren  ,  oirfpionglvk. 

K3 

II.DML.VIII.  SlUK» 
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IV.     aan   't  liclit,     By  gelegenheid  dat,  in  'c  laatst 
Afdeeu  ̂ ^^  ]yjg3j.j.  ̂ gg  j^gj.g  j^„^^  -j^  cenc  Berg -Vlak- 
Hoofd-  te  daar  de  Bronnen  van  den  Donau  zyn ,  twee 

STUK.  Jongens  en  zes  Meisjes,  famen  tegen  den  Mid- 

^j^^^fTvy-  ̂ 2g  uitgaande  ,  van  deeze  Wortels  5  door  het 
trappen  der  Beellen  op  den  Oever  van  een  Beek 
bloot  gemaakt  ,  aten  ;  waar  van  zy  zeer  zwaare 
Toevallen  kreegen ,  zynde  de  beide  Jongens ,  die 
het  meest  daar  van  genuttigd  hadden,  binnen 
één  of  twee  Uuren  tyds  geftorven  ,  doch  de 
Meisjes  herfleld  geworden.  Het  Volk ^  aldaar, 
kende,  voor  dien  tyd,  de  doodelyke uitwerking 
van  dit  Kruid  niet :  offchoon  zy  wiften  dat  het  van 
de  Beeften  niet  genuttigd  werdt;  maar  fchreevea 

'er  toen  het  verlies,  dat  zy  van  himne  Varkens 
voor  eenige  Jaaren  geleeden  hadden,  aan  toe, 
weshalve  dit  Ontuig  door  hun  ,  vervolgens ,  zo  veel 

mooglyk ,  werdt  uitgeroeid. 
De  Toevallen ,  hier  door  in  Menfchen  veroir- 

zaakt  wordende,  zyn ; Duizeligheid,  Maagpyn, 
Zwelling  van  den  Buik,  de  Hik,  Walging  en 
Braakluft  ,  met  zwaare  Stuiptrekkingen  ,  flui- 

tende de  Tanden  vast  op  malkander,  zo  dat 
de  Mond  niet  dan  met  het  uiterfte  geweld  kan 

ópen  gebroken  worden :  het  Hoofd  trekt  agter- 
over  en  het  Bloed  loopt  fomtyds  tot  de  Oo- 
ren  uit :  waar  op  ,  indien  de  Lyder  geen  ver- 

ligting  krygt ,  door  het  ingenomene  uit  tebraa- 
ken  3  gemeenlyk  de  Dood  volgt ,  en  dan  loopt 

'er  een  groenachtig  Slym  uit  den  Mond  van  't 

Lyk. 
Is^iet 
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Niet  alleen  de  Wortel,  v/aar  ook  het  Kruid,     JA^ 

heeft  die  nadeelige  Eigenfchsppen  (*).    Men  ̂ ^^^.^^ï- 
vindt  door  den  Heer  L  i  n  n  ̂   ü  s  aangemerkt ,  Hoofd» 

dat  de  Inwooners    van  Tornea  (f)  en  de  na-^^^'^^*  ̂ 

buurige  plaatfen  in  Lapland,  toen  zyn  Ei.  zig     '^^'''''*' aldaar  bevondc,  hem  klaagden  over  eene  Sterf-    . 

te  onder  't  Rundvee  in  fommige  Velden 3  inzon- 
derheid aan  de  Rivier  gelegen; alwaar  de  Wa- 

ter -  Scheerling  in  menigte  groeide ,  die  derhalve 
door  hem   voor  de  oirzaak  van  deeze  Sterfte  ' 
sehouden  werdt  :  want  andere  Landftreekea 
waren  daar  van  bevryd.  De  Toevallen  verze- 

kerden hem  nog  meer  daar  van :  alzo  die  Bee- 

ften  de  Buik  iterk  opzwol ,  dat  zy  met  Stuipen 
bevangen  werden  en  afgryzclyk  bulkten ,  eer  zy 

ftierven.  DrieKoeijen^in't  jaar  1744  ̂ te  Roslag 
in  Sweeden ,  aan  den  Oever  ,  een  menigte  van 

deeze  Wortels  vindende  ̂   die  *er  van  elders  ge- 
bragt  of  door  't  Water  bloot  gemaakt  waren, 
vraten  dezelven  op  en   üierven  (^|).    Eenige 

Die- 
(♦j  Ook  het  Z:iad,  zegt  de  Haogiceraar  Schwekcke,  'm 

zyn  Ed.  Verband,  bl.  43  •"  m^^r  ik  vind  daar  van  ,  zo  by 
hem,  als  by  anderen,  geen  Preeven. 

(f)  Toinea  is  geen  gedeelte  van  Lapland,  gelyk  aldaar, 
bladz.  41 ,  gezegd  wordt,  maat  een  Vlek  of  Stad. 

(1)  Flor.  Surc.  p.  84.  De  Heer  ÜCHWENCKE  heeft  uit  dit 

r-elfde  Verhaal  opgemaakt,  du  het  vkr  Os/en  w.'uen ,  estdae 

de  Hoeder  mede  Jilerf.  LïNN;E''S  scgt  ,  Boves  pT<s,flantiifimA 
tres ,  die  mee  dtn  Hoeder  of  Dryver  naar  de  Smidfe  gingen , 
waatfchynlyk  om  gebrand  te  xwtjrdan  ,  eii  fptfeekt  van  hei 
laatftc  niet. 

U.  DEEL.  Vin,  STOK. 
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l'^*  Dieren ,  evenwel ,  fchynen  daar  van  mmdersnn* 
Afdesl  ̂ Qgj^jj^g  ̂ Q  hebben ,  gelyk  WEPFERUsin  Hon- 
BooFD-  den  ondervonden  heeft :  en  het  Kruid  wordt ,  zegt 

STUK.  ^^^^  ̂   y^^  fommigcn  ,  gelyk  van  Paarden  en 
riüfmr  Qg.j.gj^^  zonder  nadeel  gebruikt. 

In  't  Voorjaar  17T4  ,  hadden  drie  Daitfche 
Soldaaten  ,van  Utrecht  vertrekkende, onder  weg 
Wortels  van  de  Water  -  Scheerling  gegeten  , 
mcenende  dat  het  Kalmus  -  Wortelen  waren.  Zy 
llierven  daar  aan,  in  minder  dan  een  halfuur 

tyds*  D  ezel  ven  openende  ,  zag  men  de  Wan- 
den van  de  Maag  gefchroeid  en  de  Maag  vol 

van  een  witacbtig  Schuim.  Men  vondt  de  Lon- 

gen en  Spieren  van  het  Hart  flap  en  flets ,  maar 
de  Vaten  waren  vol  van  vloeibaar  Bloed  (^J. 

't  Geval  van  den  jaare  1756  ,  heeft  in  onze 

Nederlanden  wel  het  meefte  gerugt '  gemaakt. 
Vier  Kinderen  ,  twee  Jongens  en  twee  Meisjes , 
waar  van  de  oudfle  omtrent  veertien  Jaar,  en 

het  jongfte  twee  Jaaren  oud ,  in  Zestienhoven 

onder  Delfland  5  (niet  ver  van  't  Dorp  Ovcrfchie, dat 

(*)  Mem.  de  V Acad.  dei  ScUkch  éd  17  r?',  niet  17 16,  ̂ e- 

lyk  de  zelfde  Hoog'eeraar  zegt,  en  ,  van  het  's  morgens  vreeg 
Kuchteren  uitgaan,  is  daar  niets  te  vinden.  Het  moet  zeker- 

lyk  de  Wortel  van  onze  Water  -  Sclicerling  geweest  zyn  ,•  al- 

zo 'er  gezegJ  wordt ;  WEf*TER  ,  qui  a  fait  un  Traite  extra 
Jut  utie  R^cine  &c.  Maar  het  laatüe ,  dat  men  by  dien  Au- 

tlieüï  geen  Meif/ch  daar  -üan  zo  fchlelyk  heeft  zien  fier  ven  ,  is 
niet  zo  zeker:  want  in  zyn  eerstgemelde  Jongen,  van  zes 

Jaaren  ,  duurden  ,  zegt  hy  ,  de  Toevallea  naauwlyks  lange* 

dan  een  half  Uur ,  of  iiy  was  dood. 
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dat  een  half  Uur  van  Rotterdam  legt,)  zig  den      IV. 

I  Maart  ,  's  morgens  ,  alleen  te  huis  bevinden-    ̂ yf ̂' 
de  en  hongerig  zynde  ,  aten  van  de  gedagte  Hoofd- 

Wortels  5  welke  aldaar  overvloedig  voorkomen  ̂ ^^.^'  , 

aan  de  kanten  van  't  afgeveende  Land.  De  Moe-     '^^*^^^' 
der  5  omtrent  tien  Uuren  's  voormiddags  t'huis    - 
komende ,  vondt  alle  die  Kinderen  op  den  Grond 

leggen,  in  vreezelykebenaauwdheden  metzwaa-* 
re  Stuipen ,  doende  niets  dan  walgen ,  braaken 
en   afgaan.    De  Oogen  waren  verdraaid  en  het 
Schuim  flondt  hun  op  den  Mond.  Kort  daarna 
Itierf  de  oudfle  Jongen:  het  tweede  Kind,  een 

Meisje  van  zes  Jaarcn ,  leefde  nog  toe  's  namid- 
dags ten  drie  Uuren ,  en  het  derde  ,  een  Jongetje 

van  vier  Jaaren,ftierf 's  anderendaags  's  morgens 
te  negen  Uuren,*  zynde  het  jongde,  een  Meis- 

je ,  dat  misfchien  weinig  daar  van  genuttigd  had, 

alleen  overgebleeven  (^J. 
Flet  befte  Middel  in  zulk  een  Geval  is ,  op 

alle  mooglyke  wyzcn  het  braaken  te  verwekken , 
met  door  den  open  gebroken  Mond  een  groote 
veelheid  laauw  Water  of  Melk,  met  Olie  en 

Boter,  Suiker  of  Honig,  naar  dat  men  by  der 
hmd  heeft ,  in  te  gieten.  Een  Aftrekzel  van 

een  Pyp  vol  of  twee  Tabak  kan ,  in  haast ,  toe 
dit  einde  dienen.  Ook  zyn  verzagtende  Klyftee- 
ren  tot  het  wegneemen  der  Benaauwdheden  , 

uit 

(*)  Volgens  het  Veihaai  van  den  Delftfchen  Doktor  Sox, 
in  hei  Werkje  van  den  Heer  Schwenckë  ,  o/er  de  JVaier- 

Sthttrlir.g.  's  Gravenliage*  1756- 

.K5 

II.  DïCL.    VIII.  Stvk. 
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IV.    uit  Winden  ontflaande  en  om  de  Stuipen  te 
Afdeel.  ̂ Qgj5   bedaaren  ,  of  ook,  het  gene  reeds  in  't 
Hoofd-  Gedarmte  gekomen  is,  te  loozen,  nietondien* 

STUK.      ̂ ig^    Vervolgens  zal  men,  niet  zonder  vrugt, 
wjfr^"""^' eenige  Theriaak  of  ander  Opiaat,  met  Hart- fterkende  Middelen  gemengd  ̂   kunnen  ingee- 

ven  ,  om  de  volkomcne  herflelling  te  bevor- 
deren. 

De  Heer  Linn^üs  maakt  van  de  Water- 

Scheerling  alleen  tot  Geneeskundige  gebruiken 

gewag ,  als  zynde  die  tot  de  bereiding  van  't 
Emplajlrum  Cicutce  dienflig ;  doch  ,  aangezien 
tot  dien  Pleilter  ,  zo  wel  als  tot  het  Unguen^ 
turn  CicutcB ^het  Sap  des  Kruids  geeifcht  worde, 

en  de  Ouden  geene  dan  de  Groote  Land-Scheer- 
ling  fchynen  gekend  te  hébben ,  die  veel  over- 

eenkomst met  het  Conium  van  Dioscorides 

*  zie  heeft  *  ;  zo  zal  men  ,  myns  oordeels ,  beter 

hiet^voor.'  ̂ ^^^  >  ̂ ^ê  ̂ ^°  ̂ ^^  gemeen  bekende  Kruid ,  dac 
op  't  drooge  door  geheel  Europa  groeit,  te 
houden.  Het  eenigfle  zou  zyn ,  dat  de  Water- 
Scheerling  fterker  is  ;  maar  men  heeft  zelfs 

uit  het  onvoorzigtig  uitwendige  gebruik  der  Ge- 
meene  Dolle  Kervel  gevaarlyke  Toevallen  zien 

ontflaan  (^*) :  zo  dat  men  naar  geen  kragtiger, 
in  dit  ópzigt ,  behoeft  te  zoeken» 

Ik  voeg   hier  by ,  dat  de  uitwerkingen,  die 

ïiit  het  gebruik  van  de  Cicuta  der  Ouden  voort- 

kwa- (*)  BORELL.    CeKt.    jr.    Ois.    i.  Item  S-  PAULLI  Q^uadrlp, 

Bot,  ciasf.  III.  tefeiente  Koffmanno  ,    O^r.  Tom.  n.  p. 
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kwamen  ,  veel  meer  overeenkomst  hebben  met     iV. 

een  zagt  werkend  Vergift,  dan  met  een, 't w elk ^^^^^-^' 
zulke  geweldige  Toevallen  en  een  zo  fchielyken  Boofd» 

Dood  veroirzaakt.   Het  was  een  Aftrekzel  of  ̂ tök* 

famengellelde  Drank ,  door  welken  in  te  gee-  ̂'.^5"^*'** 
ven,  het  Lighaam  allengs  van  onderen  op  be- 

gon te  llerven  ;  wordende  de  Omloop  des  Bloeds 
daar  door  vertraagd  en  eindelyk  geheel  vernie- 

tigd ;  welke  vcrdoovende   Eigenfchap    erkend 
wordt  in  de  Groote  Land- Scheerling  ̂   hier  voor 
befchreeven ,  plaats  te  hebben. 

Droevig  is  't,  dat  men  de  Water -Scheerling 
zodanig  met  de  Water -Kervel  (Fhellandrüm) 
en  met  de  Water  -  Eppe  (Sium)  ̂   verward 
heeft ;  van  'er  zelfs  den  zelfden  naam  aan  te 
geeven*  Hier  uit  zyn  ,  buiten  twyfel,  die  te- 
genftrydige  Berigten  ontllaan  ;  dat  men  in  de 
Zuidelyke  deelen  van  Europa  de  Bladen  en  Sprui- 

ten der  Cicuta  zonder  hinder  tot  Salade  en  ia 

Moes  gebruikte  ,  gelyk  S  c  a  L  i  g  e  r  verhaak. 
Zekere  Hollandfche  Vrouw  zou  zig  daar  door 
den  Slaap  verwekt  hebben  ,  zegt  Fontanus. 
Ook  fchryft  Matthiolüs  ,  dat  de  Cmita 

in  Italië  niet  zea*  Vergiftig  ware :  weshalve  het 
niet  te  denken  is,  dat  deVenynige  Druppeltjes, 
Acquètta  di  Neapoli  genaamd,  daar  van  bereid 
worden» 

(2II  Water  -  Scheerling  w2eJ  Boldraagende  Tak-     u. 

Coldraa- 
(i)  Cicuta  Rarals  Btilbiferls.  Ainmi  Fol.  Lacinlls  CapIIla-gende. 

II.  Ddel.  VIII.  STUK» 
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ÏV.        Dit  Gewas,  dat  onder  den  naam  van  Ainmi 

Afdeel  j-g  jjQ^j^  gefield  is   door  den  Heer  Grono- 
HooFi).   V I  ü  s  ,  groeit  in  Kanada  en  Virginie»  Het  is 

«■^'■^       een    Waterplant  ,  die  de  Bladen  zeer  fyn  ver- 

^^^"f^y- ̂ ee\d  heeft,  met  witte  Bloemen  en  den  Reuk 
van  Komyn  ;  groeijende  niet  hoog.  Het  heeft 
een  gehoekte  Steng. 

ITT.        ̂ 2)  Water  -  Scheerling  met  de  Tandjes  der 

nJlT^ta.  Bladen  gefpitst  ,  de   Bladfleekn  F^liezig 
Gevlakte.  ^^  ̂ ^^^  ̂ ^  ̂ ^^^  tweekwabbig, 

Niettegenflaande  deeze  ,  die  ook  een  Virgi- 
nifche  Waterplant  is,  insgelyks  den  Reuk  en 
tevens  den  Smaak  van  Komyn  heeft  in  het 

Zaad  ,  fchynt  zy  doch  tot  de  Vergiftigen  te 

behooren.  De  Steng  is ,  volgens  den  Heer  Clay- 
To^ï  ,  hol  en  glad  ,  als  die  der  Dolle  Kervel, 
van  onderen  gevlakt.  Men  heeftze,  niettemin, 

Virginifche  Engelwortel  genoemd  gehad ,  en 

MiTCHELiüs  maakt  *er  een  nieuw  Geilagt 
van,  onder  den  naam  van  Myrrha.  Meerge- 

melde Hoogleeraar  Schwencke, dezelve  uit 

Zaad  geteeld  hebbende,  was,  door  het  Kruid 

dikwils  te  onderzoeken ,  met  Duizeling  en  Hoofd- 

pyn 

larthus  &c.   Gron.    Virg.  31,42,  Um'jellifera  Aquat.  &c. 
B.AJ-  Suppl.  260. 

(3)  Cicuta  Fol.  ferraturis  mucronatis  &c.  jEgopofïium  Fol. 

Xarceol.  Gbon.  Virg.  ?2,44.  Angelica  Caribacatum  elatior, 

ü'ufatri  folïo.  Phjk.  Alm.  31.  T.  16.  f.  i.  Angelica  Virgi- 
niana  Fol.  acutioribus  6cc,  MORiS.  Hijl.  III.  p.  251.  Myrtha. 
MlTCH.  Gen.  18. 



Kroontjes'Kruiden.        157 

pyn  aangedaan.  Volgens  zyne  Afbeelding  gely-    iv; 
ken  de  Bladen  vry  veel  naar  die  van  de  Eiiropi-AFDEEL; 
fche  Water- Scheerling.  De  Steng  v^as  ook  van  Hoofb» 
binnen  hol  ,  met   Leden  ,  in  Takken  verdeeld  stuk, 

en  fchoot  op  tot  de  hoogte  van  zes  of  zeven  i>ig^nia. 
Voeten.    Het  grootfle  verfchil  beftondt  in  de 

Wortel  5  die  volgens  zyne  Afbeelding  een  Peen- 
Wortel  is ,  gelyk  hy  ̂en  Wortel  van  de  Water- 
Scheerling  genoemd  hadt  ,  zynde  dezelve,  en 
niet  deeze,  een  Knobbel- Wortel.  Hier  komea 
aan  den  Stoel  verfcheide  Wortels,  ivelke  de  ge- 

daante van  Peen  of  Karooten  ,  dat  is  van  de 

gemeene  zogenaamde  Wortelen  hebben ,  zynde 
met  zeer  vecle    Vezelen  omringd  ;  van  buiten 
bruin  -  ros  ,  van  binnen  wit  Vleezig  en  hebben- 

de geen  Reuk.  Die  van  het  Zaad  fcheen  hem 
naar  Anys  en  Venkel ,  ondereen  gemengd,  te 

gelyken  (*). 

^  T  H  u  s  A  (!)♦    Tuin -Scheerling^ 

De  Kenmerken  van  dit  Geflagt  zyn ,  geha]« 
veerde  driebladige,  hangende  Omv^indzeltjes  en 

cene  geftreepte  Vrugt.  Twee  Soorten  zyn  'er 
thans  van  opgegeven ,  naamelyk 

(I)  Tuin- 
jf*^  SCHWENCKE  over  dé  Wéiter- Scheerling  ,  bladz.  zt. 
(tj  ̂ 'e  Heer  Hall  er  fchrvft  Et  hu  fa  ̂   om  dat  jnen  , 

onder  de  naamen  der  Cicuta>  rt^ovTtê  vjndtj  doch  csgeuec 

is  het  woor  ut^^s-et ,  van  «i^giy  fehroeijen  ( in  biand 
fteeken)  afkomihjj. 

n.  Diii,  vm»  sxüK* 
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IV.        (i)  Tuin  -  Scheerling  met  gelykvormige  BMen. Afdeel, 

vï^        Dit  Kruid  ̂   dat  in  de  Tuinen  van  byna  ge- 

^yg^^'  heel  Europa  ,  nu  en  dan  ,  als   een  Onkruid 
/      voorkomt  ;  ja  zelfs  in  fommige  Landen  zeer 

jEAhuf^  gemeen  is  (*J ,  verdient  een  naauwkeurige  on- 

DXar.' derfcheidlDg.  Men  is  doorgaans  zo  gereed  niet , 
kende.      ̂ ^  Kruiden  ,  die  in  't  wild  groeijen ,  tot  Spyze 

te  gebruiken  :  het  moet  by  toeval,  door  gebrek 
of  door  een  mistailing  zyn  ,  dat  men  zig  daar 
aan  vergaapt  :  maar  het  tegenwoordige  komt 

fomtyds  onder  de  Peterfelie  voor,  en  kan  lig- 
telyk  daar  voor  gefneeden  worden.  Men  vindt 
het,  naamclyk,  by  den  kundigen  Naamgeever, 
C.  B  A  u  H I N  u  s ,  Kleine  Bolle  Kervel ,  die  naar 

Peterfelie  zweemt .  getyteld ,  en  T  r  a  g  ü  s  noemt 
het  Ondeugende  Peterfelie  :   Gesnerus  een 

Soort  van  Dolle  Kervel  ,  Glyfen  genaamd:  't 
Gemeene  Volk ,  zegt  Lob  e  l.  Wilde  Peterfelie, 

Menvindtze  hier  by  de  Stad,  op  den  W^egnaar 
Amltelveen,  als  ook  by  Deventer  en  Zwoll, en 

(i;  JEthufa  Folüs  conformibus.  Syft.  Nat,  Vcg.  XIIL 

Gen.  35;.  p-  130-  -ffithiifa.  Syjl.  Nat.  XII.  Gea.  352.  p. 

£13.  //.  Cliff.  100.  R.  Lugdb.  109.  Fl.  Suec.GoVAN.Monsp, 

GER.  Prov.  KRAM.  Au/ir.  SOÖP-  Carn.  Sec.  Gicuta  minor 

Petiofelino  Umilis.  C.  B.  P/«.  i6o-  Tournf.  Injf.  Vaill. 

Paris.  &c.  Cicutaria  fatua.  LoB-  Isok.  II.  280.  Cynapium. 

RlV.T.  75'  RüPP.  DILL.  HALL.  Helv.  433- 

(*)  Habitat   pasfim  in    Hortis   et    Agiis  prope  Viennara.  >' 
Kbam.  u4a/?r.  77.  Elle  vient  communement  dans  Jes  jardins 

autour  de  Ia  Ville.  Tournf.  Pat.  4i5-  Nili«l  i»  Honis  frs- 

i|u»n»ius.  HALL.  Hdv.  ̂ a» 



Kroontjes-Kruiden.  15^ 

en  in  Vriesland  aan  de  Wegen^  Sommigen  noe-     IV. 

menzo  ook  Hoitds  -  Peterfelie ,  waar  van   Ri-^^^j^^' 
viNüs  zyn    Cynapium    gemaakt   heefc  ,  datHooFD- 

tot  een  bynaam  ftrekt  :  de  Engelfchen  Fools-^'^^^'  ̂ 

Parslsy ,  wegens  haare  uitzinnigmaakende  hoe-     '^^^^'^^ danigheid. 
Dit  Onkruid  fchiet  zo  hoog  niet  op  als  de 

Groote  Scheerling,  hebbende  den  Wortel fom- 
tyds  een  Pink  dik  en  wit,  van  figuur  als  die 
der  Feterfelie.  De  Steng  is  ook  gedreepc ,  vaa 
binnen  hol  en    groen  met  een  blaauwachtigea 
waasfem ,  doch    by   den   Wortel  bruin,    Hec 
Xoof  is  donkerer  groen  en  heeft  geen  aanmer- 
kelyken  Reuk ;  waar  dcor  men  het  best  van  de 
Peterfelie  en  Kervel ,  wier  Reuk  zo  kenbaar  is , 
als  ook  van  de  Groote  Dolle  Kervel ,  kan  on- 
derfcheidtn.  Hierom  heeft  L  o  b  e  L  het  Cicu- 

laria  fatua  geheten.  Aan  ftukken  gewreeven  ^ 

niettemin  ,  geeven  de  Bladen  ook  een  walge- 
lyken  Look- Reuk  uit.  Zy  zyn  groot  van  om- 

trek, met  weinig  Vinnen  en  gefnipperde  Vin- 
blaadjes,  de  Slippen  byna  gevind,  de  Slipjes 

Lancet vormig,  vlak  ,  ten  halve  in  drieën  gedeeld* 
De  Stengblaadjes  komen  in  figuur,  byna,  met 
de  anderen  overeen.  Het  heeft  weinige  Kroo- 
nen,  wien  het  algemeene  Omwindzel  ontbreekt. 
De  buitenfle  Bloempjes  zyn  ongelyk,  de  bin- 
Tienften  gelykbladig,  allen  wit  van  Kleur.    Het 
Zaad  heeft  vier  diepe  Sleuven  en  drie  dikke  Rib- 
betjes,  verfchillende  door  zyne grootte  en  dikte, 

(byna  als  die  van  Koriander,)  van  het  Peter- 

fe- 

il» DE£I„  vim  STUK» 
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IV*     felie  -  Zaad  en  naby  komende  aan  dat  der  Groo* 

Afdeel.  ̂ q  qqU^  Kervel  ,   doch  het  is  op  de  Ribben 
Hoofd-  niet  gekarteld  en  geelachtiger  van  Kleur. 

STUK.         Zonderling  is ,  't  gene  L  o  b  e  l  van  het  gebruik 

T"^''^^*  deezes  Zaads  ichryft.  Indien  de  Oven  der  Bak- 
keren  te  heet  is  ,  zegt  hy ,  zo  dat  men  vreest 

dat  het  Brood  zou  mogen  verfchroeijen  of  ver- 

branden ,  dan  werpen  zy  daar  in ,  een  of  tv^-ee 
,  Handen  vol  van  het  rype  ofonrypeZaad  deezes 
Kruids,  door  welks  gekraak  en  zonderlinge  kragt 
die  Hitte  beteugeld  wordt.  Deze  gewoonte  werdt 
door  de  Bakkers  in  West- Vlaanderen  onderhou- 

den ;  gelyk  hem  door  den  Edelen  geleerden  Heer 
Jakob  van  Hallewyny  Heer  van  Voxvrye,  een 
groot  Liefhebber  der  Kruiden ,  was  verhaald* 

Zo  deeze  Hiilorie  waar  was,  zou  men  daar 
uit  befluiten  mogen ,  dat  het  Zaad  niet  van  een 
zo  fchadelyke  hoedanigheid  ware  als  het  Kruid ; 

't  welk  3  met  en  benevens  de  Groote  Scheerling  3 
dient  om  de  Vraagen  te  beantwoorden  van  LiN- 

njp.vs.  Of  'er  ook  Vergiftige  Kroontjes  -  Kruiden 
op  het  drooge  groeijen  en  of  niet  alle  deeze  Krui' 
den  Aromatiek  zyn  ?  De  eerile ,  naamelyk ,  wordt 
door  dit  Kruid  beveiligd :  de  laatlle  om  ver  ge* 
worpen.  Deeze  Kleine  Scheerling  heeft,  als  ba* 
ven  gezegd  is,  byna  geen  Reuk,  en  niettemin 
eene  Dolmaakende  kragt. 

Ik  twyfel  niet  of  de  Hiflorie  van  Tra  g  us, 
dat  zekere  Vrouw,  onder  de  Pinüernakels  of  Ka- 

rooten ,  ecnige  U^ortels  van  Scheerling  gekookt 
en  genuttigd  hebbeüde ,  daar  door  ais  dronkea 

m 
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,en  ziDEeloos  wkr.dt :  zo  wd  als  die  van  K  i  R-     W> 

,CH£Rüs  ,  welke  de   zonderlinge  Toevallen  ,  ̂̂y^"^^* 
twee  Geeftelyken  door  het  eeten  deezer  Worte-  flooFD* 

len,  in  plaats  van  Peterfelie- Wortelen ,  ovc.r^*^"^\ 

gekomen  ,  befcbryft  (^) ;  zal  op  die  Kruid  zien.     '^^^''^' Jmmers  met  de  Groote  Scheerling  kan  men  ̂ ig 
zo  ligt  niet  yergisfen  als  met  deeze  Kleine,  eri 
de  Toevallen  verfchillen  grootelyks  m€t  4q  uit^ 
werkingen  van  liet  eeten  der  Wortelen  van  de 
Groote,  x)f  van  de   Water -Scheerling  ,  hier 
voor  befchreeven  :  dewyl  ,de   eerfce  langzaam 

door  verdooving  der  Lighaams  -  Geeften  ;  da 
andere  door   Stuiptrekkingen  zeer  fchieJyk  de 
Pood  veroirzaakt.   Wil   men  ,  ondertusfchen., 
nog  een  nieuwe  Hiftorie  der  uitwerkingen  van 
.de  Wortelen  der  Scheerling,  (die  overvloedig 
groeide  in  de  Tuinen  der  Burgeren  van  Nieuw- 

Angermond,  inde  Ukker- Mark  van  't  Branden- 
.burgfche^  en  dus  geen  andere  fchynttezyn  dan 
deeze  Kleine  Tuin -Scheerling:)  zo  ̂ Is  dezelve 

in  't  voorfte  deezer  Eeuw  is  voorgevallen.  Mea 
yindt  dien  aangaande  het  volgende  door  eecea 
Geneesheer   van  die  Stad,  Limprecijt  ge- 
.naamd,  aangetekend  (f). 

„  In  't  Dorp  Alckunigendorf ,  ,om.tTent  een 
.5,  Myl  van  deeze  Stad,  door  deszelfs  Heer.ontf 
3,  booden  ;£ynde ,  om  yerfcheide  Patiënten  ̂   die 

3;,  veri" (^)  KIPCHFR.    Tra&.  de  Fefle.  Vid.  Geofpr.  Mat,  Md? 
pr.Om.    tU.   p.    3  25- 

{^\)  Ephem.  Nat.  Cur.  Vol,,  l.   übs.  $2.  p.  ̂-^^ 
L 

•H.  PPM,.  VIII.    sjüg. 
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IV.     ,,  vergiftigd  waren ,  by  te  ftaan ,  fprong  ik  ylingg 

Afdeel.  ̂ ^  jg  paarde.  Toen  ik  aldaar  in  't  Kachel- Ver- 
Hoofd-   >,  trek  van  zekeren  Boer  tradt  ,  verbeeldde  ik 

STUK.      ^^  i^y  bykans  in  't  Dolhuis  te  zyn  gekomen. 
Twmy-  ̂ ^  ̂Qxst  zag  ik  op  een  Bank,  naast  aan  den  Ka- 

33  chel  5  een  Perfoon  zitten ,  die  met  traanende 
5,  Oogen  de  benaauwdfte  zugtingen  voortbragt, 

3,  Aan  de  zyden  van  't  Vertrek  lagen 'er  twee , 
5,  waar  van  de  een  over  fchrikkelyke  Buikpya 
5,    klaagde ,   de   ander  gedompeld   was  in  een 

5,  diepen  Slaap  ,  waar  uit  men  hem  naauw- 
5,  lyks  opwekken  kon.  Terwyl  ik  met  de  Ou- 
^5  ders  over   de   oirzaaken    der  Kwaal  en  de 
3,  Hulpmiddelen  fprak  ,   komt  een  Dogter  al 
3^  lachende   en  fpringende  op  my  aanvallen  5 
3,  en    een    andere    wilde   my    met     Vuiften, 
5,  flaan.  Dit  rumoer  bedaard  zynde,  werdt  my 

55  't  Geval  aldus  verteld. 
„  AHe  deeze  Patiënten  waren  door  een  oud 

5,  Wyf  in  de  nabuurfchap,  de  Weduw  zyn- 
3,  de  van  een  Yzerfmid ,  onthaald  op  Bry ,  die 
3,  zy  gemaakt  hadt  van  zekere  Wortels  ̂   wier 
.5  lekkeren  Smaak  zy  niet  genoeg  kon  pryzen. 

„  De  Wortel  my  getoond  wordende,  kende 
„  ik  hem  aanilonds  voor  dien  van  Dolle  Ker- 
3,  vel ,  welke  gekookt  den  Smaak  heeft  van 
„  witte  Wortelen.  De  Bladen  ,  die  hy  voor 

,,  het  in  't  Zaad  fchieten  maakt ,  hebben  vol- 
„  ftrekt  de  figuur  van  Peterfelie,  maar  geeven, 
3,  als  menze  tusfchen  de  Vingers  wryft ,  een 

5,  onaangenaamen  Reuk.". Door 
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Door  Braakmiddelen  werden  alle  die  Paticn-      ïV-   , 

ten  wel  dra  herfleld  ;  doch  zulks  gelukte  niet    ̂ vif^* 
in  een  jong  Kind.  het  welk  Pap  van  dergely-  Hoofd- 

ke  Wortelen  hadt  gegeten .  en  die  Geeflelyken ,   ̂ .  *. TT  <-        »  ^i^yms, 
waar  van  Kirchïïrüs  ipreekt ,  waren  na  een 

langdiiurige  Kwyning  ook  geltorven.  Daar  uit 
blykt,  dat  de  Tuin  -  Scheerling  insgelyks  Ver- 

giftig is  5  hoev/d  minder  fterk  dan  de  Groote 
Land -Scheerling  ,  die  wederom  in  deezen  van 
de  Water  -  Scheerling  verre  overtroiFen  wordt. 
BoERHAAVE  Verhaalt , dat  zeker Pluisgezin 

van  twaalf  Pcrfoonen ,  dit  Kruid  voor  Peterfelie 

gebruikt  hebbende  by  't  Middagmaal ,  daar  van 
gevaarlyk  ziek  was  geworden ,  en  niet  dan  door 

het  rykelyk  gebruik  van  Azynen  Wyn^  na  ver* 
ïoop  van  tydj  tot  herflelling  kwam(*).  5,  Men 
55  oordeelt 5  zegt  Doktor  Short,  dat  fcerke 
3,  Wyn  het  befte  Tegengift  in  deezen  zy  (f\ 

„Ik- 

(♦)  RUTTY  Mat.  Mti.  p.  \%i. 
(t)  Enkel  Meik  is  door  de  Ouden  reeds  als  eeti  Tegengift 

zangepreezen ,  en  ook  onlangs  in  Dukfchland  dienftig  bevon- 
den :  doch  het  vcrfchilt  veel  of  men  het  Kruid  dan  de  Wor- 

tels, en  deeze  raauw  of  gekookt ,  gefjruikc  hebbe?  als  ook, 
hoe  lang  het  geleeden  ̂ y.  Ingevalle  de  Wouels  raauw  ge- 

bruikt zyn  ea  men  'er  J?anftonds  bykomt,  di^n  is  de  Ontlas^ 
ting  door  Braakea  noodig  ;  anders  zal  racn  nioo9;!yk  door 

verzagtende  en  verfterkeocfe  Middelen,  gelyk  Melk  öfvVya, 

Azyn  met  Theriaak,  Honig  enz.  meer  uitregten  ,  beichurtcu^ 

de  d«s  de  Mang  en  't  Gedarmie  voor  de  aandoening  van  't 
Vergifr  en  desze'fs  uifwerping  nederwaards  of  ook  door  d^ 
Zweetgaten  bevorderende. 

L  a 
U.  DEEL,  VUL  Stuk. 



1^4        Beschryving    der 

IV»     ̂ ^  lic  ken   een   Dame,  die  zeer  veel  Smaak  ia 

FDEEL.  ̂ ^  peterfelie  hadt,  en  een  harcelyk  Ontbyt  van 
Hoofd-  ,,  jonge  Bladen  van  Dolle  Kervel  in  plaats  van 
^^"^'      ,,  dien  deedt.  De  misflag  werdt  wel  dra  ont- 
^^^  wfwy*  „  dekt   en   men    liet   haar   een   Pintje  beften 

,3  Franfchen  Brandewyn,  ineens,  opdrinken;  't 
3,  welk  haar  in  't  minst  niet  aandeedt  en  zy  hadü 
„  ook  geen  nadeel  van  het  Kruid'*  f*).  Derge- 
lyke  Verhaalen  vindt  men  meer,  die  dikwils  on- 
geloofb^r  en  niet  gemakkelyk  te  ontknoopen 

zyn^  welk  Soort  van  Dolle  Kervel  'er  bedoeld 
worde,  en  hier  uit  kan  het  ontdaan,  dat  men 
zo  geweldige  uitwerkingen  van  deze  Scheerling 
door  fommigen  geboekftaafd  vindt  (f). 

Dit  blykt  inzonderheid  uit  de  volgende  His- 
torie ,  welke  men  op  rekening  van  de  Tuin- 

Scheerling  gezet  heeft»  De  Heer  R  i  v  j  e  r  e; 
gaf,  den  24  Mcy  des  Jaars  1708,  aan  de  Ko. 

ninglyke  Sociëteit  der  Weetenfchappen  van  Lan- 
guedok, te  Montpellier,  berigt  van  een  droevig 

Geval ,  te  Servian  ,  in  het  Stigt  van  Beziers  , 
gebeurd.  Een  Meisje  van  agt  of  negen  Jaaren  ̂  
de  Kost  zullende  klaar  maaken  voor  het  Huis- 

gezin,  van  Vader,  Moeder  en  vyf  Kinderen, 

nam  een  hand  vol  van  dit  Onkruid ,  *t  welk  zy 
Eict  kende,  en,  hetzelve  fyn  gefneeden  heb- 

bende 5  bakte  zy  het  in   een  Eijerkoek  met Kruim 

(*)  Short  Medidm  Brittamlca,  p.  I?^, 
(t)  Vide  HALLERUM  ,  loco  citato.   Item  WEPFSüUM.   p, 

40  &c. 
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ïCruimvan  Brood.  De  Ouders, van  't  werk  ko-     i^". 

mende  ,   aten  daar  van  mee  al  hun  Kinderen  ,     ̂̂ ^^^^^ 
zonder  dat  het  hun  kwaalyk  fmaakte.    Des  an-  Hoofd- 

derendaags  waren  zyaltemaal  ziek.  Den  volgen*  ̂ ^^'^^^ 

den  ftierf  een  Meisje,  van  zeven  of  agt  Jaaren,  ̂ ^^>«'^» 
*c  welk  door  den  Vader, die  omtrent  vyfenveer- 
tig  Jaarcn  oud  was,  met  zwaare  Hoofdpyn  en 
Slaapzugc  bevangen  geweest,  maar  ééaen  Dag 
overleefd  werdc.    Een  Dag  daar  aan  ftierf  een 

Meisje  van  zestien  of  agttien  Jaaren,  't  welk 
zeer  onruflig  was  geweest,  hebbende  ook  Pyn 

in  't  Hoofd  gehad  ,  met  Braaking  en  Koorts , 

gelyk  de  anderen»  ln*t  Lykvanden  Vader  vondc 
men  een  zwartachtig  Vogt  in  de  Maag :  de  Le- 

ver was  hard  en  geelachtig :  de  Milt  Loodkleu» 

lig  :  de  Mond  van  binnen  zwart.  De  Moeder 

en  de  drie  overige  Kinderen  ,  waar  van  zy  't 
jcngfte  zoogde,  hadden  dergelyke  Toevallen, 
doch  flierven  niet:  misfchien  om  dat  zy  minder 
van  den   Koek  gegeten  en  vervolgens  Triakel 

met  Brandewyn  gebruikt  hadden  :  't  welk  als 
een  Tegengift  onder  't  Landvolk  berugt  is  ia 
die  Landen  (^'> 

CoRiAWDRUM.     Koriander, 

De  Kenmerken ,  hier  van ,  zyn  een  geftraalde 
Bloem  ,  met  ingeboogene  uitgerande  Blaad- 

jes :  het  algemeene  Omwindzel  eenbladlg  ,  de 

by. 
(*;  Hijï.  de  la  Socktê  R,  de  MónipelMer.  Tom.  L  p,    179. 

IL  DEEL.  VIII*  Stuk* 
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IV.     byzondere   gehalveerd ,    en    eenc  Kogelronde 
^^^f  ̂-  Vrugt. 
Hoofd-       Twee  Soorten  zyn  in  dit  Geflagt  begreepen  ̂  
^'^^^      naainelyk. 

I.  (i)  Koriander  met  enkelde  ronde  Vrugten^ 

^^urnfati.  ̂ ^^  2:aad  van  dit  Kruid  is  algemeen  bekend 
Tamme,  onder  den  naam  van  iCormw^er ,  maakende  des- 

zelfs  Zaadjes  3  nog  aan  malkander  zittende  ,  een 
Vrugtje  van  Kogelronde  figuur ,  byna  zo  groot 
als  Peper.  Het  behoudt  zynen  Laf.ynfehen  naam , 
die  van  het  Griekfch  Korim  of  Korimmon  af  te 
kiden  is  ,  in  de  meefte  Taaien.  Het  komt  van 
zelf  voort  in  de  Velden  der  Zuidelyke  deelen 

van  Europa  ̂   onder  't  Koorn  ̂   wordende  hier , 
in  Zeeland ,  als  ook  in  Noordholland  ^  by  Enk- 
huizen,  veel  gezaaid. 

Men  noemt  het  Groote  Koriander,  in  tegen- 
Helling  van  de  Wilde,  niettegenftaande  het  maar 
èen  dunne  Steng  heeft ,  van  een  Elle  hoog.  De 
Bladen  zyn  verdeeld  in  fmalle  Snipper ingen.  De 
onderden  heeft  het  veel  breeder ;  de  bovenften 
fmaller ;  gelykende  de  eeiTcen  veel  naar  die  van 

't  Moederkruid.  Het  heeft  lugtige  Kroonen  van 

•witte  Bloemen,  waar  op  't  gezegde  Zaad  volgt  ̂ 
dat  eerst  groen  is ,  vervolgens  geelachtig.         De- 

(i}  Cor'iandrtiJTt  Frmftibiis  globofis.  Syfi.'Nat.  XIÏ,  Gen, 
353-  p.  213-  ̂ eg'  XIII*  Gen.  ̂ 16.  p.  zij.  H.  Cliff.  Ups, 

Ik^  Lmdh.  109.  GouAN  Monsp.  14.?.  Mat.  Mei.  135.  Cod- 
sndr^im  mnjas-  C.  B.  Pin.  158.  TOURNF.  Inft.  i\fi.  T.  i6g. 

Coriandram.  Cam.  Ef.t.  521.  Lobel.  U'  705.  DOD.  Pempt. 

3©s. 
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Dewyl  dit  Kruid  een  Stank    heeft  als  die     ÏV", 

der  Weegluizen  ,  zo  hebben  fommigen  hetzcl-   ̂ ^^^^* 
ve  mede  voor  Vergiftig   gehouden  :  maar  het  Hoofd- 

Zaad,  ryp  en  droog  zynde,  heefc  in  tegendeel ^^"^\ 

een  aangenaamen  Kruiderigen   Reuk  ;  doch  is     '^^""'^^ bitterachtig  van  Smaak*  Men  houdt  het  voor 
een   Windbreekend  en  Hartfterkend  Middel  , 

gelyk  veele  andere  Kroontjes  -  Zaaden ,  en  het 
zou  tegen  afloopende  Koortfen  byzonder  dien- 
ftig  zyn»  Het   behoudt  echter  altoos  iets  dac 
het  Hoofd  beroert  ,   en   hierom  is  het  Bier  , 
daar  mede  aangezet ,  fterker  dan  anders ;  maar 

aan  Koek  geeft  het  een  aangenaamen  Kruide- 

rigen Smaak.  Uitwendig  wordt  *er,  in  Zalven, 
gebruik  van  gemaakt  tegen  Vuurïgheid ,  Schurft 
en  andere  Huidkwaaien, 

Ca)  Koriander  mst  dubbelde  Fnigten,  il  "^ 
Corian- drum  T«s 

Deeze  groeit  ook  wild  in  de  Velden  van  Ita- nv«/^r»«». 

He.  Zy   heeft  een  enkelde  Steng:  de  Kroon  is    "^^^^^ zelden  famengefceld  of  meervoudig:  het  alge- 
meene  Omwindzel  eenbladig;  byzondere  heefc 
het  niet :  de  Bloemblaadjes  zyn  niét  gefiraald  \ 
de    Meelkqopjes    paarfchachtig»    Twee  ronde 

Bol-        -^ 
C2)  Coriandrum  Frudibus  didymis.  H.  CUf.  R.  Lugdh, 

Ger.  Prov.  zjo.  Cor.  minus  tefticularum.  C.  B.  Pin.  15S. 

Pluk.  T.  159.  f.  2.  Tournï.  InJ?.  saé.  Coriandci  altera 

icon.  DOD.  Pempt.  302.  LoB.  Icon.  706.  ̂ ,  Cur.  fylveftje 

foetidisfimiim.  C.  B.  Pin.  i;s.  Sr.G.  ViT&n.  IL  p,  sS. 

n,  deil*  VIII*  STCKt 
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AtDEEL  ̂ ^'^^^i^s  ̂ y  elkander  gevoegd ,  eii  dus  Teftikel'- VI.      achtig,  rnaaken  de  Vrugt  uit,  veel  naar  die  van' 
HwFO-   »j.  Kleefkruidgelykende.  De  Stank  van  't  Kiruid 
_    '   .  is  fcerkcr  dan  in  de  Tamme ;  van  die  Verfchei«~ 

%ige,        dènheid  ten  minfte  y  welke  den  naam  van  Wil^" 
de  üitermaate  Stinkende  Koriander  voert. 

S  C  A  N  D  r  X.     Naaide  -  Kerveh 

Een  Elsvormige  Vrugt:  een  geftraalde  Bloem 

met  uitgerande  Blaadjes:  de  Blommetjes  in 't- 
midden  dikwils  Mannelyk,  en  het  Loof  naardae 

van  Kervel  meer  of  min  gelykendc  ;  maaken^ 
de  Kenmerken  uit  van  dit  Geflagt,  waar  in  tien 

Soorten,  meest  Europifche,  vervat  zyn :  als 

ï.  (  I )  Naaide  -  Kervel'  met  gefleufde'  gehoekt^ 

0dfraL!''  Zanden. .  V\  elrie-  .  -  , 

kend^.  Deeze  Soort ,  die  Myrrhis  genoemd  worde 

vvégens  den  Reuk,  groeit  op  de  Bergvelden'  itl 
Italië  en  Provence.  Men  noemtze  in  't  Franfch 

Gerfeuil  musqué  ̂   in  't  Neerduitfch^i^/rMew^^ 
Kervel,  Zy  komt  by  ons  niet  dan  in  de  Tuineil 

voor.  't  Gewas  en  Loof  gelykt  zeer  naar  de 
Dolle  Kervel  ,  maar  het  Zaad  verfchilt  groote- 

liyks  y  als  zynde  grooter  dan  Komyn  -  Zaad ,  lang- 

wer- (i)  Scmdlx  S(?minibus  fdcfstis  angulatJs.  Syji.  Nat.  Gen. 

.3T4.  p.-  213.  f^eg-  XIII.  Gen.  SJ?-  p-  237-  H.  Clif.  lol.  Ups. 
64.  R.  Lmdh.  III.  GOUAN  Afonsp.  146.  GeR.  Prov.  250. 

'ï'OüRNf.  Pnji.  3Z6'.  T.  173.  Myrrllis  in3jor  Cicutan'a  oiorata^ 
€.■  B.  Pin.  160.  MyrrhisVDOö.  Pentpt.  701.  LOB.  hon.  734-- 
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^erpig,  dik  en  zwartachtig,  eenigszins  fpits  ge-    IV. 

punt,  doch  weinig  overeenkomende  met  de  op-   ̂^^J^^" 
gegevene  Kenmerken.    De   Wortel  is  lang  en  Hoofd- 

tvit,  eenigermaate  voos,  doch  zoet ea  tot  Spy-^^"^»^ 

ze  bekwaam  ̂   fmaakcndc  byna  als  de  Pinfteri  ̂ '^y^^'^' 
nakelen. 

Cci)  Naaide  >  Kervel .  die  de  Zmden  effen  en    ̂ ^^'  „ 
zeer  lang  gefnuit  heeft,  Pe&en. 

Eekkge. 

Deeze  is  in  de  Zaay-Landeii  der  Zuidelyke 
en  middelfte  deelen  van  Europa  ,  zelfs  ook  ia 
onze  Provinciën  ^  gemeen.  De  Italiaanen  noe- 
menze  Scandice  ,  naar  den  Griekfchen  naarri 
Sccmdix*.  Men  heeftze  te  Rome  ook  Acula  of 

Naaldekruid  genoemd  gehad,  wegens  de  figuur 
der  Zaaden,  en  dit  volgen  de  Franfchen  nicc 

Jiguille  de  Berger  ,  dat  is  Herders  -  Naald :  de 
Engelfchen  met  Finkeiielde  en  Storckes-Bill  of 

Oijevaars-Bek^gelyk  dit  Kruid  ook  hier  teLan« 
de  ,  by  de  Boeren  ,  geheten  wordt.  De  Duit- 

fchers  noemen  het  Nadelkorffd,  F'enus  -  Strahl 
en  Hechelkani;  zinfpeelende  op FeBen  Veneris ^ 
een  bynaam,  welken  het  bekomen  heeft  van  de 

Kamachtioje  figuur  der  Zaadhoofdjes.  In  Spanje 
heet  het  Quixmes  ;  wordende  aldaar  ter  Markt 
gebragt   als  Moeskruid  ,  op  fommige  plaatfen. 

Het 

(t)  Scandzx  Semin.  lajvlbus  Roftro  longisfimo.  H.  Cliff', 
tips.  R.  Lugih.  Scandix  Semine  Roftrato  vulg.^rls.  C.li.Fm, 

isz.  Scandix  Pecten  Veneris.  DoD.  Pempt,  701.  LOB^  Icyiü^ 

Pe<aen  Venetis.  Gam.  Epit,  304. 

II.   D&EJL.VI1I.   STÜK> 
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ï'^*     Het  heeft  eenigermaate  den  Reuk  en  Smaak 
^vi.^  *  van  Kervel  en  is  van  geneezende  kragt  ook  niet Hoofd    ontbloot. 

STUK*  jQ.j.  jr^^;^  j^ggfj  Stcngetjcs  van  een  Voet 

^i^el^^^'  hoog  ,  met  lange  ,  ruige ,  fyn  verdeelde  Bla- den 5  de  Vinnen  gevind;  de  Vinnetjes  zeer  diep 
in  twee-  en  drieën  verdeeld ,  vlak  en  zeer  fmal. 
Het  heeft  de  Kroonen  meest  enkcid  ,  en  de 

Blaadjes  van  't  Omwindzel  zyn  doorgaans  twee- 
hoornig^  De  Blavidjes  der  buitenfee  Bloemen 
2yn  zeer  ongelyk;  der  binnenften  byna  egaal; 
cenigen  Mannelyk  anderen  tweeflagtig.  De  Bek- 

ken der  Zaaden  zyn  wel  twee  Duimen  lang. 

ïii.  ̂        (3)  Naaide  -  Kervel  met  glanzige  Eyrond  Naald- 

arlfoüum.  vormige  Zaaden  ̂   en  zydelingfe  ongejieelds 
Tuin-  Kroontjes. 

Deeze  Soort  is  de  Gewoone  of  Tuin -Ker- 
vel ,  die  in  de  Zuidelyke  deelen  van  Europa 

gezegd  wordt  van  zelf  voort  te  komen ,  doch 
in  de  middelfte  en  Noordelyke  deelen  meest 
in  de  Moeshoven  wordt  geteeld;  hoewel  zy 
ook  hier  en  daar ,  aan  de  Wegen  en  kanten  der 

Akkeren  3  zelfs  hier  te  lande,  in  't  wilde  komt 
opfchieten.  Men  noemtze,  volgens  den  Griek- 

fchen  naam  CharophylloHy  in  'tLatyn  Cerefolium^ 
jn't  Italiaanfch  Csrefoglio jin  'tFranfch  Cerfueil^ 

in 

f  3)  Senndix  Semln.  niddis  ovato  -  fubulatis  Sec.  H.  CHf. 
R.  Lugdh.  Fl.  Suec.  &c.  Gron.  Fhg.  32.  Mat.  Mei.  J37. 

ChaErophyllum  fatiyiim.  C  E.  Bin.  i;z.  ChxrefoliuiXJ.  DOD. 

Temft.  700. 
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Id  't  Eïigelfch  Chervel ,  in  ̂t  Hoogduitfch  Korf-     Vi; 

fel-  of  Kerbelkraut^  en  byons  Kervel  Afdeel, 
De  Geftalte  is  iedereen  bekend.  Men  weetHooFD- 

dat  de  Bladen  zeer  fyn  verdeeld  en  geelachtig  ̂ ''■''^^•^ 

groen  zyn  ;  de  Stengen  gegroefd  ,   van  binnen  ̂ *^^'^' 
hol  ,  van  één  tot  twee  Ellen  hoog  opfchicten- 
(3e  :  de  Bloemkroontjes  wir  en  de  Zaaden  als 
gemeld  is.     Het  Kruid  heeft    een    byzondere 
welriekende  Geur  en  geeft  eene  Kiuiderigheid 

aan  het  Moes  daar  het  in  gekookt  wordt.  ïn  't 
Voorjaar  gezaaid  zynde,  fchiet  het  in  de  Zo- 

mer fchielyk ;  doch  in  de  Herfst  gezaaid  zynde  ♦ 
duurt  het  den  gantfchen  Winter. 

De  nuttigheid  van  dit  Kruid  is  in  een  byzon- 
dere Verhandeling  daar  over  ̂   door  He l wi- 

js lus,  bcfchreeven.  Het  is  uitwendig,  in  Pap- 
pen, een  zeer  goed  oplosfend  en  verdry vend 

Middel :  inwendig  dlem  het  Uitgeperste  Sap ,  by 
uitftek ,  tot  wegneeming  van  Verfcoppingen  der 

Ingewanden ,  als  ook  tot  rypmaaking  der  Flui- 
men in  de  Borst,  Men  pryst  het  tegen  de  Roos 

en  Gezwellen  ,  en  byzonderlyk  in  eeoe  Op- 

ftopping  van  't  Wateren ,  den  Steen  en  't  Gra- 
veel ;  zynde  j  zo  wel  als  't  Zaad  ,  by  uitftek 

Pisdryvende.  Ook  wil  men  dat,  door  deszelfs 
gebruik,  het  Zog  vermeerderd  worde. 

(4)  Naaide  -  Kervel    vtet    Eyronde  Jiekelige      iv. 
Zaaden^  emvormige Bloemen  en  eene  glad- J^^^^f^^^^ 
de  Steflg*  Ruuwzaa- 

De^^se^' 

(4)  Scandix  Sem.  ovatls  hispidis.  &c.   Scand.  Sem.  iuspi- 
dis. 

31.  DEEL.  VIII.  Stüs. 
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^^'        De  ruuwheid  der    Zaadjes  onderfcheidt  dk 

vi,      'Kruid  ,  dat  men  Wilde  Kervel  noemc,  vaa  de 
Hoofd-  Kervel  ̂   naar  welke  het  in  Geflalte  veel  gelykt  > 

^"""^'^       wanneer  zy  beiden  groeijen  op  fchraale  Groci- 
'^igef^'^'^  den.  Men  vmdt  het,  zo  in  onze  Neder ^anden , 

als  in  andere  deeleo  van  Europa,  op  wilde  woe- 
Ite  plaatfen,  aan  de  Wegen,  Dyken,  ja  zelfs 
aan  Muüren  by  Geneve  en  elders  onder  de  Dol* 
Ie  Kervel  groei  jende, 

^'  Cj)  Nnalde- Kervel   inet  Elsvormige  ftekeligs 
'jiu^T/tiL  Zaaden  ,  gejlr aaide  Bloemen    en    gladde 
^u.deiyke.  Stengen. 

Dêeze  groeit  op  zeer  dorre ,  opene  Bergvel- 
den  in  de  Zuidelyke  deelen  van  Europa.  Van 

de  gewoone  Naaide  -  Kervel  ̂   die  men  Venüs- 
Kam  noemt ,  verfchilt  zy  meest  door  de  Groei- 

plaats ,  zynde  Rcukeloos  ,  volgens  G  e  p^  a  r  o; 
maar,  volgens  anderen,  hebben  de  Bladen  ,  als 
zy  gewreeven  worden ,  eenigermaate  den  Reuk 
en  Smaak  van  Kervel.  Sommigen  zeggen ,  dat  zy  , 
gekaauwd  zynde,  naar  Anys  ruikt,  weshalve, 
en  om  dac  de  Bladen  eenigermaate  naar  die  van 

Vea- dis.  B,  Cltf.  lot.  \FL  Suec.  BL.  L^gdb.  iii.Myrrhis  fylyeftr. 

Semin.   :i.--peris.  C  B.  Pin.    ï6o.   Myrdüs  fylv.   acquiGoIorum. 

.'  Col.    Ecphr.    i.    p.    no.   T.  112.    Charroph.  fylveftre  Sem. 
brevibus  hirfutis.  TOURNF.    314- GEB.  Prov.  251. 

(5)  Scandix  Sem.  Subulatis  hispidis  &c.  GouAM  Monsp. 

146.  G'^R.  Prov.  J5I.  Scandix  Cretica  minor.  C.B.  Pin. 
lyz.  Oap.io.  ̂ rov.  4JI.  Tab.  89.  Sc.  fcm.  Roftiato  Italica.  G. 

S.  Pndr.  78.  Amibmaiatbrttm.  COLr  Ecphr.  I.  p.  89.  T.jio* 

{ 
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Venkel  gelyken  ,  Column  A  haar  Anifomara-     IV. 

thrum  heeft  getyteld.  Afdeel^ 
HOOFD- 

(6)  Naaide -Kervel  mst  byna  Rolronde  Jleke- ^tuk»  ' 
lige  Zaaden  ,  een  ftekelige  Steng  en  ge-     vi. 

%wollen  Knietjes.  ^J^}"^  '"^ Knoop.'ge^ 

Op  Sicih'e  is  de  Groeiplaats  van  deeze ,  die 
de  Steng  ruuw  heeft  door  zagte  omgcboogen 

Doorntjcs  ̂   de  Leedjes  van  boven  Knoopig  ver- 
dikt ;  de  Bladen  driemaal  drievoudig ;  de  Vin- 

blaadjes ingefneeden,  ruuw  en  uitgebreid.  Hetal- 
gemeene  Omv^indzel  ontbreekt  :  de  byzondere 
zyn  twee-  of  driebladig,  Elsvorniig,  klein:  de 
Vrugten  ftekelig  door  opftygende  Haairtjes , 
lang,  Rolrond  en  aan  beide  enden  ftomp. 

(7)  Naaide -Kervel  met  zeer  ruige  Zaaden  ,      vrr, 

wi9r  Haairtjes  eens  %o  lang  zyn  als  ha y^'^^'J'f' 
Zaad.  i<.u'g4aa. 

dige. 

In  Egypte  groeit  deeze  volgens  Doktor  Ti  r- 
RA ,  met  Stengetjes  van  een  half  Voet  hoog, 
byna  glad ,  zo  wel  als  de  dubbeld  gevinde  Bla^ 
den  ,  wier  Vinblaadjes  Lancetvormig  Eyrond 
zyn»  De  Ueer  Fo rs ka ohi.  heeft  aldaar,  by 

Ale* 
(6)  Scandix  Sera.  nibcyliodr.  hJsi>ld{s  &c.  Chacroplï.  Articn-» 

lis  tumidis  &c.  H.  Cliff'.  toz.  R.  Lugdh.  \\z.  Cerefolium  an- 
nuum  noiafum  &c.  Moi\js.  Hift.  \v.  p.  ̂ 03.  s.  o.  T.  10, 

f.  4.  Myrrhis  nodofa  annua  Serame  aspei-o.  Mor  Bl4ti,  2R<?. 

(7)  Scandix  Sera.  hirfutislirais ,  Piiis  Semine  dupio  longio* 
Ifbus.  Mant,   S7f 

U.  DlïL*  Vlil»  STüSt 
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IV.     Alexandrie  ,  een  Soort  van  Naaide  -  Kervel  ge- 

vi.   '  vonden  ,  die  de  Vrugten  of  het  Zaad  wel  zeer 
Hoofd-  ftekelig,  doch  de  Stengen  ruuw  hadt^  worden- 

^^^^'      de  van  hem  Scandix  infejla  geheten  (*),  gelyk 
vige'f^  ̂'  de  volgende  by  den  Ridder,  waar  van  de  befchry- 

ving  aan  zyn  Ed»  door  D*  Z  o  e  g  a  is  mede- 

gedeeld. 

vïii.        (8)  Naaide  -  Kervel  met  de  buitenjie  Zaadm 

inflnf''  ftekelig  en  half  Klootronde  Kroontjes  zser 
üedooin-  digt  gctropt. 

De  Steng  van  deeze  was ,  in  de  Pot ,  byna 
een  Voet  hoog  gegroeid  ,  met  Bladen  als  die 
van  Kervel.  De  Ideioe  Kroontjes  hadden  omtrent 
zes  vrugtbaare  en  voorts  on  vrugtbaare  Bloemen; 
de  Meeldraadjes  lang,  met  paarfche  Meelknop- 
jes;  de  Bloemen  wie.  Van  de  twee  Zaaden  was 
het  buitenfce  alleen  met  gewrichte  Doorn tjes 
bezet :  het  binnenfte  ilegts  ruuw ,  gelyk  de  bei- 

de Zaaden  van  het  middelfle  Bloempje. 

IX.         (9^  Naaide  -  Kervel  rnet  de  Zaaden  'gorter  dan 

n^jr'^'  ̂ ^^^  ̂ ^^^^  Stceltje. 
(?.toot- bioemige.      (lo)  Naaide  •  Kervel  met  glanzige]  ̂   Eyrond- 

Leggende.      (*)  ̂/tfr.  ̂ gypt.  Arah  Hafn.  1775.  p-  5?. 
(j)  Semdix  Seraine  exteriore  hispido,  Umbellulis  confertls* 

fïmis,  hcnaisphsricis.  F"^^.  XIII. 
("9^  Scandtx  Scm.  Pedunculo  viüofo  brcv^ioribus.  R-  Lagdb. 

lïi,  Scandix  Orientalis  Flore  maximo.  Tournf.  Cor,  23. 

{10)  Scandix  Sem.  nitidis  Ovato- Subulatis,  Fol.  decoijs- 

pofitis.  Gron.  f^irg,  147.  Cerefolium  Viig.  procumbens  Fu- 

matisc  foliïs.  Mosis.  Hi^Jl.  III.  p.  303-  S-  9.  T.  1 1'.  %.  ulüiP^. i 
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Ehvörmige  Zaadsn  en  Finswys'  verdeelde     IV'. 
Bladen,  vi. 

Hoofd- De  voorgaande  is  een  Levantfche,  deeze  een  stuk* 

Virginifche  ,  met   Bhden  als  van  Duivekervel  Di^^imak 
of  wier  Vinblaadjes  op  de  manier  van  Varen  in- 
gefneeden  zyn ,  en  witte  Bloemen» 

Cherophyllum.  Wilde  Kervel. 

De  byzondere  Kenmerken  van  dit  Geflagt , 
zyn ,  een  omgeboogen  bolrond  Omwindzel :  in- 
geboogen  Hartvormige  Bloemblaadjes  en  eene 
langwerpige  efFene  Vrugt. 

Het  bevat  eenige  Soorten  van  Wilde  Kervel^ 

terwyl  de  Tamme  of  Tuin -Kervel,  daar  hec 
den  naam  van  voert,  reeds  in  het  voorgaande 
is  befchreeven» 

(i)  Veilde  Kervel  met  een  gladde  gejlreepte      r. 

Steng,  de  Knietjes  een  weinige  gezwollen,     ̂ tm/^illt 
tre. 

Deeze,  die  by  ons, hier  om  de  Stad,  en  ver-  Giadzia- 

der  by  de  Wegen  en  Velden ,  door  geheel  Eu-  '^^'    ' 
ropa  ,  onder  de  Ruigzaadige  Naaide  -  Kervel 

voor- 
(i)  Qhdi.rofh'jlllim  Caule  kvi  ̂ riato,  &c.  S'jfl-  Nat.  XK. 

Gen.  3  5  5-  p-  ̂ H-  ̂ ^eg.  XIÏI.  Gen.  358.  p.  ajs.  Chacio» 
phyll.  Sem.  Ijevibas  nitidis.  H.  Cliff,  loi»  R.  Lugdb.  112. 

Mat.  Med.  143.  Fl.  Susc.  Balg.  &c.  6cc.  Chïiophyll.  fylve- 

ftte  perenne  Cicutje  folio.  Tousnf.  /«/?.  114.  Fl.  Lapp.  104, 
Myuhis  fylv.  Semiftibus  Isvibus.  C.  B-  Pin.  i^o.  Cicutaria 

vu!garis.  J.  B.  Hiji.  III.  p.   i«ï.  Rlj.  4,19.  Mytrhis.  FüCHS. 

II.  Dssi.,  vitl,  svm* 
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IV.      voorgemeld,  en  onderde  Dolle  Kervel j  voortf 

Afdeel.  ijqj^,-^  gelykt  in  Loof  veel  naar  de  laatfte.  Hier- 
Hoofd '   om  is  zy  ook  Cicictaria  genoemd  ,  by  J.  B  a  u- 
sTüK«      H  I N  ü  s   en   andere  Autheuren  ,  doch  by  D  o- 

yi^!^^^'  D  O  N  je  ü  s  5  offchoon  dus  aangehaald  ,  vindt  men 
ze  niet(*^.  De  Afbeelding  komc  voor ^  byFucH» 
siüs ,  onder  den  naam  van  Myrrhis ,  en  daaron> 
noemen  fommigen    dit  Kruid  de  Myrrhis  van 
Fuchfius.    Mor  IS  ON  heeft  het  ook  in  Plaat 
vertoond  (f). 
De  Steng  is  een  dikke  holie  Pyp ,  als  die  der 

Dolle  Kervel,  doch  ruig  en  niet  gevlakt.  De 
Bladen  zyn  doorgaans  glad ,  met  ruige  Ribben, 
maar  fomtyds  ook  geheel  ruig  en  zeer  groot.  De 
Heer  H aller  heeft  ze  van  een  Elle  lang  ge- 

zien. De  Kroonen  zyn  plat  en  hebben  een  alge- 
meen Omwrindzel  ,  dat  eenbladig  is  ,  fomtyds 

ontbreekende  ;  de  by  zondere  be.ftaan  uit  eenige 
breedachtige  Blaadjes ,  zïg  door  den  tyd  ombui- 

gende. De  Bloempjes  zyn  wit;  doch  men  heeft 

"er  gezien  met  paarfche  Bloemen :  de  Zaaden  of 
Vrugtjes  Kegelachtig  ei)  glanzig  zwart :  doch 
B  o  E  r  H  A  A  v  E  maakt  gewag  van  zodanig  eea 
Kruid  iTfet  geflreepte  Goudgeele  Zaaden* 

't  Is 

(*}  Uitgenomen  in  ̂ let  Franfche  Werk ,  alwuar  de  figuur 

X  van  FucHSius  gebruikt  is  ,  onder  den  naam  van  Myrrhis  , 
zynde  de  Plant ,  v/clke  dus  voorkomt  in  het  Laryafche  Werk  9 

op  de  hy  LiNN^us  en  de  Gorter  c?angchaalde  Bladzyde 

701  ,  de  Welriekende  N.^alde  -  Kervel  van  hier  voor.  Het 
selfde  heeft  in  het  Nederduitfche  Kruidboek  plaats. 

(tJ  MoKis*  UmbelL  4.7.  T,  i,  f.  41.  lUfi>  ilL  p-  3o3«  S- 9^ 
T'  II,  f.  s^ 
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*t  Is  een  overbly vend  Onkruid ,  in  Vrankryk  ̂ ^JJ*^^ 
Ferfil  d'Asne^  en  in  Engeland  Cow-Weed  ge-  vi. 

naamd  ,  om  dat  in  't  Voorjaar  de  jonge  Bladen  Hoofd- 
tot  een  aangenaam  Voedzel  voor  de  Runders  en  jj.^\^^ 
ander  Vee  verftrekken.  Hierom  is  't  zonderling , 
dat  de  Boeren  het  zouden  vervloeken  ,  zo  L  i  n- 

NJEüs  zegt  e*).  Het  komt  in  de  Laplandfche 
Bosfchen  overvloedig  voor ,  by  de  Hutten  der 

Ingezetenen.  In  Svï^eeden  noemt  men  het  Hiind-  ̂ 
lukUy  Htmdkax  of  Himdhit'mini  dat  is  Honds- 
Karv/ey.  Het  Kruid  wordt  gezegd,  onderden  naam 
van  Cicutarics  Herba  ,  in  de  Geneeskunde  be- 

kend te  zyn,  als  tegen  het  Heet  Vuur  dienüig. 
„  In  Wyn  gekookt,  zou  het  kragtiger  zyn  dan 
55  de  Tuin  -  Kervel ,  zo  om  de  Stonden  te  ver- 
3,  vlekken  als  tegen  de  Pest  en  andere  Venynen ; 
3,  doch  wy  raadcn  niemand  aan ,  zegt  J.  B  a  u- 

,5  HiNUS,  om  't  zelve  in  de  plaats  van  ilfyr- 
3,  rUs  te  gebruiken,  alzo  wy  het  eenigermaa- 

„  te  Vergiftig  oordeelen  te  zyn."  In  twee 
Huisgezinnen  te  Montpelgard ,  die  de  Wor- 

tels van  deeze  Wilde  Kervel  's  Winters  had- 

den gegeten  ,  in  plaats  van  w^itte  Wortelen  , 
hadthv  daarvan  droevige  uitwerkingen , byna  als 
die  van  de  Dolle  Kervel ,  gezien.  Waarfchyn- 
lyk  zal  dac  Moeskruid  ,  bereid  zynde  van  Ker- 

vel ,  die  op  de  Wallen  der  Stad  door  de 
Meid  verzameld  was ,  waar  van  Bartholi- 

KüS 

(*J  Rufticis  cleteftabiljs.   Hort.  CUf»  p,  loi. 
M 

II,  DEEL,   VUL  STüK, 
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IV.     N  u  s  de  kwaade  gevolgen  in  een  Burger  van  Kop- 

yff^' pen  hagen ,  die  kort  na  den  Maakyd  flierf  jgelyk 
Hoofd-  ook  in  twee  andere  Perfoonen ;  verhaalt ,  zoda- 
8ÏUK.      j^jg  Onkruid  zyn  geweest  (*J.  In  S weeden  wordt , 

vige!^^^^'  door  het  Vrouwvolk,  op  fommige  plaatfen  mee de  Bloemen  groen  geverwd, 

Chll'ophyi'     (^)  VVilde  Kervel  met  een  gladde  Steng ,  die 
hm  buibo-  aan  de  Leedjes  gezwollen  is  en  van  onderen 

Ra'^pachti-  Jlekelig*  ^ 
se- Deeze  heeft,  volgens  Linn^us,  haare 

Groeiplaats  in  Noorwegen,  Duitfchland,  Hon- 
garie,als  ook  in  Switzerland,  alwaar  nogthans 
de  Heer  H aller  h^ar  te  vergeefs,  op  een 

Veld  by  Bazel ,  door  Gaspar  Baühinüs 
aangeweezen ,  gezogt  hadt»  In  Provence  groeit 
zy  op  de  Bergvelden  en  is  by  Wcenen  in 

Ooflenryk  in  't  Kreupclbofch  en  aan  de  kanten 
der  Wyngaarden  zeer  gemeen.  Zelfs  brengt  men 

'er,  in 't  Voorjaar,  de  Raapachtige  Worteltjes, 
even  als  by  ons  de  Knollen ,  met  het  jonge  Loof ter 

'    C^)  BarthoL.  Hi?.  Anatom.  rat.  Cent.  IV.  Obs.  4<J.  fiib 
titulo.  Olufi  ex  Mirrhidt  pernicio/um. 

(z)  ChArophyllum  Caule  Ixvl  &c.  Leys.  HaL  258.  Ch«r. 

Pol.  fiipradecompofins  &c.  H.  Ups.  6^.  Ch«r.  Radice  tur- 
binata  Carnofa.  H.  Cliff.  102.  R.  Lugdb.  112.  Cicutatia  Bul- 
bofcJ.  C.  B.  Pin.  161.  Myrrhis  annua  Semine  ftriato  laevi, 

Tuberoü ,  nodofa,  Coniophyllon.  Pi.uk.  ̂ Im.  249.  T.  7o<5. 

f.  a.  Myrrhis  foetens.  Riv.  PenH^,  Hall.  Hüv>  453.  GEB. 

Frov,  25^:.  KaAM-  Aajir.  78. 
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ter  Markt  j-  doch  welke  Spyze,  zo  Clusiüs      IV. 

aanmerkt  >  fomtyds  het  Hoofd  bezwaart.  In  de      yj^  • 
Elfaz  houdt  menze  ook  ,  na  het  affchillen  van  Hoofd- 

óen  zwarten  Huid,  als  Raapjes  gegeten ,  voor*'^"^*. 

zeer  fmaakelyk.  
'^^"'** 

Hoe  klein  ook  deeze  Wortelen  zyn,  maake 
doch  het  Kruid  een  enkele  Steng  van  eens  Mans 
langte  hoog  ,  met  ros  bruine  Vlakken  en  gladde 
Leedjes  ,  van  boven  verdikt.  De  Bladen  zyn 
glad  en  zagt ,  lang  gedeeld  met  zes  of  zeven 
paar  Vinnen  ,  die  breed  en  wier  Blaadjes  in  drie 
of  vieren  veideeïd  zyn.  Het  heeft  de  Bloemen 

wit^  de  Zaaden  Eyrondachtig  en  geflreept,  taa- 
melyk  groot ,  naar  Anys  ruikende,  zo  fommigen 
willen  ,  zynde  de  Reuk  van  het  Kruid  volgens 
anderen  ftinkecde. 

(3)  Wilde  Kervel  met  een  ruiiwe  Steng  enge-    ̂ J]-^^^ 
zwollen  Knietjes,  pby/ium temulum, 

Deeze  ,  die  ,  zo  wel  als  de  eerde  Soort,  aan^"*^"^* 

de  Weegen  en  in  Wildernisfcn ,  door  geheel  Eu- 
ropa zo  wel  als  in  onze  Nederlanden  groeit ,  ver- 

fchilt  aanmerkelyk  door  haare  bruine  of  bruin- 

paarfch  gevlakte  Steng.  Het  is  een  Jaariyks  On- kruid , 

f 3)  Ch^rophyUum  Cfmie  fcabro  &r.  Chafr.  Caule  maculato 

tiC.  U.  Chff.  R.  Lugdh.  FL  Snee.  Gov'AN.  Monsp.  &c.  Myr- 
ihis  Pinnulis  TemipinnKis  ordinatim  decrescentibus.  HALL. 

JtJelv.  453-  Gort.  Belg.  83.  Chxrophyll.  fylyeftre.  C.  B. 

Pin.  152.  Myrihis  annua  vulgaris  Caule  fusco.  MoEls.  Hiji„ 
p.  302.  S.  9'  t«  lo-  f'  7' 

M  a 
II.  Deel.  VIIU  Stv» 
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I^«      kruid  5  dat  het  Loof  ook  zeer  fyn  verdeeld  en 
Afdeeu  j.^|g^  j^^^j,  ̂ ^j.  ̂ ^j^  Varen  gelykende  heeft.    In 
Hoofd-   hoogte  komt  het  met  de  eerflgemelde  overecii. 
STUK*      Q|:  jjj.  ̂ ^gj,  J3egaafd  2;y  met  de  gedagte  het  Hoofd 

vi^!^"^^  beroerende  hoedanigheid ,  gelyk  de  bynaam  fchync 
aan  te  willen  duiden  (-f),  is  my  niet gebleeken. 
De  Kroontjes  van  hetzelve  knikken  eqr  zy  opea 

gaan. 
IV.  (O  Wilde  Kervel  met  een  egaale  Steng;  de 

fh  ̂Uum'  Blaadjes  /pits  ingefneeden  ;  de  Vrugten hirfutum.  >iyiet  twee  Baardjes. 
-Ruige. 

Dit  Kruid  ,  dat  aan  de  kanten  van  Beekjes 
:,  en  op  vogtige  Bergvelden  ,  in  de  Zuidelyke 

deelen  van  Europa  ̂   groeit ,  is  in  Switzerland 
niet  zeldzaam.  Men  vindt  het  Witte  en  Roo- 

de  Cicutaria  der  Moerasfen  ,  door  C.  B  a  u  h  i- 
Nüs,  getyteld.  Tot  hetzelve  behoort  de  Broc- 
kenbergfche  Myrrhis  van  T  h  a  l  i  u  s  en  de  Ruig' 
achtige  Berg  -  Sefeli  met  Bladen  van  Dolle  Ker« 
vel,  volgens  den  Heer  Hall  er. 

De 

(t)  Sommigen  hebben  dien  veranderd  in  iemulentum ;  mzit 
men  vindt  het  dus  overal  by  LlNNiBüS- 

(4)  Ch^rophylluvi  Caule  arquali  &c.  GOUAM  Monsp.  147. 
Kram.  Aufïr.  78.  Jac?^  Vhd.  50.  Geb.  Prov.  zsi.  Chxr. 

Foh'olis  disfedis  &c.  H.  Cliff'.  loi.  R.  Lugdb.  iir.  Ccrefo- 
lium  latifolium  album  &  rubrum.  MOBis.  Hiji.  III.  p.  304. 

S.  9-  T.  lo.  f.  6.  Cicutaria  paluftris  latifoh'a  alba  &  rubra. 
C.  B.  Pin.  i(Jt.  Myrrhis  paluftris.  Hiv-  Pent.  50.  Myrr.  Sem, 

ftriélis  longisfimis.  Hall.  Helv.  455-  Sefeli  montanum  Ci- 
cutae  folio  fubhitfutum.  C.  B.  Fin.  16I.  Predr.  j;.  Gicutariii 

palttfttis.  Lob.  Icgn.  73;, 
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De  Wortel  ,  die  eenige  Ellen  lang  is,  geefc     ïV. 

by  tusfchcnwydten  Vezels  uit,  gelyk  die  van  de    ̂ ^^^^^* 
Water 'Kervel.  De  Steng  is  pypachtig  hol,  ge- Hoofd- 

jirmd  ,  en  zeer  ruig  door  flyve  Haairen.    De^^"^\ 

Bladen  zyn  nu  breeder  dan  fmaller,  van  onde-      'sy^"^' 
ren  ruigachtig,  en  hebben  de  Vinnen  gevind,*  de 
Vinblaadjes   fcheef  tweekwabbig,  rondom  mee 
fpitfe  Tandjes ,  de  uiterften  famengevoegd.  Op 
de  Tandjes  hebben  zy  witte  Stippen  of  Klier- 
tjes.  De  Kroonen  zyn  klein  en  rond ,  ook  knik- 

kende voor  dat  de  Bloempjes  ontluiken ,  en  kort 
gedeeld.  De  Bloesfem  is  wit  of  rood  van  Kleur. 
Het  heeft  de  Zaaden  zeer  lang  ,  fmal  en  fyn 
geltreept. 

Cs)  Wilde  Kervel  met  een  egaale  Steng ,  de      v. 
Blaadjes  onverdeeld  en  Zaagswyze getand; phyiium 

de  Frugten  met  twee  Baardjes,  fZ^''^'" Kmidcrlge, 

Deeze  Soort   groeit  in  de  Ooflelyke  deelen 
van   Duitfchland  5    hebbende   C.  Bauhinüs 

haar  uit  de  Laufnits  bekomen.   Zy  gelykt  zeer 
naar  het    Gerards-K'uid  ,  wordende  van  hem 
Wilde  ruige  Reickelooze  Angelica  geheten  ,  dat 
tegen   den  Bynaam   zou   fchynen  te  llryden  ; 
maar  hy  erkent  ,   dat  de  Wortel  een  Medici- 
naalen  Reuk  heeft.  Hier  zyn  de  Steng  en  Blad- 
ftcelen  ftekelig^  (6)  Wil. 

(j )  ChArophyllum  Caule  aequall  ,  FolloÜs  ferratis  integris 
&c.  H.  Cli^.  102.  R.  Lui^db.  Ml.  Cer.  fol.  rugofo  Angel, 

folio.  Bocc-  Mus.  II.  p.  2$».  T.  19-  Angelica  fylv.  hiifusa 
inodora.  C.  B.  Pin.  156.  Prodr.  82. 
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IV.        (6)  Wilde  Kervel  met  een  egacde  Steng;  de 
Afdeeu  Bladen  meervoudig  Vinswyze  verdeeld ;  de 
Hoofd-  Omwindzeltjes  gekleurd, 
STUK. 

V  f.  Deeze ,  in  lllyrie  groeijende  volgens  den  Heer 

ph^iilT  Arduin  lis  5  heeft  de  Steng  rond  en  vooral 
ccioratum.  ̂ ^j^  ondcren    ruig  ;   de  Bladen    yl  bezet  met Gekiemde.  .  i      /-\        •     ,     ,  .       .^ 

Haantjes  ;  de  Omwmdzeltjes  Eyrond,  gefpitsC 
en   geel  gekleurd,  van  langte  als  de  Steekjes: 
het  Zaad  als  in  de  volgende,  maar  fyner  ge* 
ftreept. 

VIT,  (7)  Wilde  KefTfl  met  een  egaaie  Steng  ̂   in» 

GeeSl-  gefneeden  VinUaadjes  en  gekleurde  Zaa* 
ge.  den ,  die  gejleufd  en  Jlomp  zyn* 

Deeze  Soort  heeft  R  u  p  p  i  u  s  by  Jena  ge- 
vonden en  H  A  L  L  E  R  te  Gottingen.  Dezelve 

heeft  een  Hourigen  Wortel  die  overblyf r.  't  Ge- 
was is  ruigachtig  ,  met  de  Bladen  van  boven 

glad  en  Spoel vormige  Vrugten.  De  Zaaden 
zyn  geel  met  donkere  Streepen,  ook  fomtyd^ 
bruinachtig,  volgens  Morison. 

(8)  Wil. (6)  Ch&rotfhyllum  Caule  aquali  &c.  JACQ.  Hort.  T.  51, 

Myrrhis  perennis  lutea  Daucoides.  MORis.  HiJJ.  lil.  p.  302, 
S.  9.  T.  10.  f.  6.  Pi  UK.  Phyt.  100.  f .  5  ? 

("j)  Charophyllum  Caule  arquali  &c.  Myrrhis  perennis  alba 
minor  ,  foK  hirfutis  ,  Semine  Aureo.  MoRls.  Umh.  45, 

RUPP.  Jen.  p.  227.  Myrr.  Radice  Lignofa  perenni.  HALI*. 

Cott.  184.  Myrrhis  minor.  C  li.  Pin.  160. 
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(8)  Wilde  Kervel ,  die  Heejlerachtig  is.  IV. Afdeeu 

Deeze ,    een  Dolle   Kervel    Boom  genoemd  „  ̂'^* 
door  Plükenet  ,   die  in  Virginie  groeit ,  is^tuk, 
nogthans  maar  een  Heeüer  ,  met  Bladen  van    vur. 

Wilde  Kervel,  zynde  zeer  groot,  de  Vinnen ^^^it^^^"' 
wyd  van  elkander,  niet  ruig,  Zaagtandig  ingc-  f^hres- 
fneeden,  Zy  draagt  dunne  witte  Kroontjes  ̂   wier  Boomach- 

Bloempjes  allen  vrugtbaar  zyn»  ''^e. 

Imperatoria.    Meefler  wortel. 

De  byzondere  Kenmerken  van  dit  Geflagt 
zyn,  een  rondachtige  famengedrukte  Vrugt^die 

in  *t  midden  bultig  is ,  aan  den  rand  gezoomd. 
Eet  heeft  ingeboogen  gerande  Bloemblaadjes, 
De  eenigfte  Soort  daarvan  (i),  onder  dien  ,     ̂• 

naam  bekend  ,  groeit  natuuriyk  op  of  aan  den  ria  oftrn- 

voet  der  hoogde  Bergen  van  Switzerland,  Oost-  ̂ Aii^fche. 
enryk  en  Provcnce.  't  Is  een  Kruid,  dat  uit  een 
Knobbeligen,  gerimpelden  Wortel ,  die  voort- 
kruipt ,  Steelcn  voortbrengt  van  een  Voet  lang , 
rond  en  Itevig,  zynde  de  Bladfteelen  van  groo- 
te  Bladen,  die  uit  Lancetvormige  Vinbladen  Ta- 

rnen- 
(8)  ChArophyllum  Fruucofum.  Cicuta  Arbor  Virginiana. 

Plux.  Mant.  49.  Cicataria  Arb.  Vjr,^.  RAJ.  Supp!.  257. 

(O  Imperatoria.  Syft.  Nat.  Xll.  Gqd.  is^-  p-  2! 5-  ̂'^J'. 
XIII,  Gen.  350.  p.  238.  H.  CUff.  103.  Upi.  65.  R.  hugib. 

ISO.  Mat,  Med.  iz2.  Imperatori;j  ïT.ajor.  C  B.  Pin.  is6. 

Imper.  Oftruthlum.  Lob.  Icok.  700.  Aftrantia.  Doo.  Pempt, 

320.  Magiftrantia.  Cam.  Epit.   552. 
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iV.     mengefleid  zyn  ,  fomtyds  drie-  fomt^^ds  twee* 

Apdetil.  |^^a{3[3]g  ̂   Qp  (je  kanten  fpits  getand.  Hier  tus- 
FIooFD-   fchen  komt  een  getakte  dikke  Steng  voort,  vaa 

sTUT^.      een  of  twee  Ellen  lang,  met  een  breede  witte 

t^Jr"^'   Kroon  getopt ,  die  geen  Omwindzcl  heeft:  maar 
dat  der  famenllellcnde  Kroontjes  is  veelbladig, 

fomtyds  naauwlyks  te  vinden.  Het  Zaad  is  rond- 

?.chtig ,  geilrecpt ,  dikwils  aan  de  kanten  gebla- 
derd en  fchraal  voorkomende,  welk laatfte  meer 

plaats  heeft  in  Kroontjes  -  Kruiden  die  voort- 
loop en. 

De  V\'ortcl  is  in  zulk  een  achting  by  de 

Cuden  geweest ,  dat  zy  't  Kruid  deswegcn 
Aflrantia ,  als  met  den  invloed  der  Sterren  be- 

gaafd ,  en  Ma^ifirantia  of  Meefterwortel  ge- 
noemd hebben»  De  Latynfchen  naam  Impera' 

toria  heeft  e  ene  dergelyke  betekenis.  De  Fran- 

fchen  behouden  dien ,  maar  de  Engelfchen  noe- 
men het  Pellitoire  of  Spayne  en  Majterwort  , 

dat  is  Meeüerkruid.  De  oirfprong  van  den  by- 
paam,  Oftmtliium,  is  zo  blykbanr  niet. 

De  geheele  Plant  is  zeer  heet  van  Smaak,* 
de  Zaaden  hebben  een  aangenaamen  Kruideri- 

gen  Geur;  maar  de  voomaamüe  kragt  hcerfcht 

;n  de  Vv^ortel ,  die  niet  alleen  (Icrk  W^inddry- 
vende  Is^  maar  ook  dienflig  tegen  allerley  kou- 

de en  Slymcrige  Verüoppingen  ,  't  zy  in  ce 
Ingewanden  >  in  de  Vraten,  of  in  de  Üitwerp- 

buisjes  ,  en  dus  't  geheele  Lighaam  zuivert, 
Groote  Geneeskundigen  gebruiken  dikwils  den- 

'zclven  tegen  het  Kolyk,  de  Waterzugt,  Der- 

den- 
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dcndaagfe  Koortfen ,  enz.  Hy  werkt  niet  alleen    IV. 

door  Zweet,  maar  inzonderheid  op  de  Water- '^^^^el, 
wegen  en  verwekt  Ibmtyds  ook  Afgang.  Onder  Hoofd- 

de    TegengiFtige  Middelen  is   hy  een  van  de^TUK» 

beroemdften.    Slymerige  Borstkwaaien  zyn  'er  ̂'iy^^''^* 
ook  door  tot  Geneezinge  gebragt.  De  Stonden 
zet  hy  af,  verwekt  de  Kraam  en  bevordert  de 
Vrugtbaarheid.    Als  een  zoogende  Moeder  een 
weinig  dnar  van  inneemt,  zegt   men,  doet  hy 
't  Kind  Wormen  loozen. 

S  E  s  E  L  I.    Berg- Venkel. 

Klootronde  Bloemkroonen ,  die  een  Omwind- 

van  één  of  twee  Blaadjes  hebben ,  en  eene  Ey- 
ronde  gedreepte  Vrugt ,  zyn  de  byzondere  Ken- 

merken van  dit  Geflagt ,  dat  ik  Berg-T^efikel 
noem ,  dewyl  de  meefte  Soorten  op  Bergen  voor- 

komen en  Venkelachtig  Loof  hebben. 

't  Getal  der  Soorten ,  altemaal  in  Europa  groei- 
jende,  is  elf,  naamelyk 

(1)  Berg- Venkel  met  een  hellende  Steng;  de      \. 

Kroonen  voor  "'t  hloeijen  knikkende.  ^'f''],  ̂j'"' ■'  p:n?llo:des.', 

Pimpcrnsl'" Het  laatfle  heeft  dit  Kruid  metcenige  Soortenaduige/ 
van  Wilde  Kervel  gemeen.    Het  groeit  in   de 
Zuidelyke  deelen  van  Europa,  met  Bladen  naar 
die  van  Pimpernel  gelykende,eo  geeft  een  Steng 
uit  van  een  Voet  hoog  ,  die  rond  is  en  voor  het 

bloei - 
(i)  Sefeli  Caule  declinato  ,  Umbellis  nubIHbus  nutantibus. 

S)/}.  Nat,  XU.  Gen.  357-  ?•  aiS-  f^eg.  XllU  Gen.  S^o-p- 139. 
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ÏV.  bloei  jen  nederlegt,  vervolgens  byna  regt  wordt, 
Afdeel.  j^gj.  ggj^  ̂ jp  ̂ ^gg  Blaadjes.  De  Omv^indzeltjes 
Hoofd-  der  famenftellende  Kroontjes  zyn  fmal;  de  Zaa* 
STUK.      ̂ gjj  Q^^^i  j^gj.  ̂ j.jg  Ribbetjes. 

^J^^,:         (2)  Berg -Venkel  met  de  Takdraagende  Blad" 
moKtatium.  fteeku  Vliezig^  langwerpige  effent andig\ 

bhdi^r  ̂ ^  Stengbladen  zeer  fmal. 

In  dit  Kruid  gelyken  de  Wortelbladen  naar 
het  Loof  der  Karooten  ,  doch  de  Stengbladea 
zyn  Venkelachtig,  en,  die  uit  hunne  Oxels  Tak- 

ken maaken  5  hebben  em  Vliezigen  Steel ,  als 
een  Scheede  dezelven  omvattende.  De  Steng  is 
ook  maar  een  Voet  hoog  ,  rond  en  effen :  de 
Kroon  en  hebben  korte  Steekjes  en  de  Zaaden 

zyn  ruigachcig.  Het  groeit  op  Heuvels  in  Vrank- 
ryk  en  Italië. 

ni.  (3)  Berg -Venkel  met  de  Takdraagende  Blad- 

ziegroelïc.  f^^^^^^^  Vliezig,  langwerpig,  effefirandig: de  Blaadjes  enkeld  en  dubbelde  Geutswy' 
%e  i  glad  en  langer  dan  het  Bladjledtje. 

Ge- 
fi)  Se/eli  Petfolis  Ramiferis  Membranacels  oblongis  Sec.  H. 

Clif.  102.  R.  Lugdb.  112.  GOüAN  Momp^  142.  Meiira  lati- 
folium  adulterinura.  C.  B.  Pin.  n^%.  Saxifraga  montana  mi- 

nor Italica.  MoRiS.  Hi/l.  III,  p.  272.  S.  9.  T.  2.  f,  r.  Car- 

uifolia.  VAILL-  Paris.  T.  5.  f.  2.  Pocniculam  (yh.  pcreai:c 

Femlae  folio  breviori.  To"rnf.    Inji.  ̂ n. 

(3}  5e/f/i  Petiolis  Ramiferis  &c.  Guett.  Stamp.  64.  Cer. 
Prov.  253.  Foeniculum  fylveftre  glauco  folio.  TOüRNï.  ƒ«/. 

312.  Daucusglaucofölio&c.  J.  6.  Uif..  III.  p.  16. 
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Gerabd  noemt  de  Blaadjes  Draadachtïg    iv. 

in  dit  Kruid  5  dat  in  Provence  en  Languedok  ̂ ^^^'^^^^ 
op  dorre  Bcrgvelden  ,  groeit  ,  en  in  geftakcHooFD. 

veel  naar  Venkel  gelykt.  De  Bloemkroonen  zyn^'^'"'^» 
voor   de  ontluiking  paar fchach tig  ,  vervolgens  ̂ '^y"'^- 
mty  met  Meelknopjes  van  die  Kleur. 

(4^   Berg -Venkel  met  de  Bladjieelen  ami  de     iv. 
Takken  Vliezige  Buikig  y  uitgerand.         An^ltL 

jaa.lykfe. In  Ooftenryk ,  Duitfchland  en  Vrankryk  groeit 
deeze  Soort ,  die  een  geflrekte ,  geflreepce  Steng 
heeft  ,  van  een  Span  hoog  en  daar  boven  :  de 
Bladen  zyn  dubbeld  gevind  en  ingefneeden ;  de 

Bloemen  uit  den  Violettcn  v^-itachtig.  'c  Geh^'e- 
le  Kruid  heeft  een  Bokaci.tigcn  Reuk,  volj^ens 
Vaillant  ,  die  zegt  ,  dat  het  voltrekt  de 
Saxifraga  Pannonica  is  van  C  l  u  s  i  ü  s  en  dat 
het,  in  de  Tuinen  aangekv^eekt,  volmaakc  de 

Geltalte  van  het  andere  Italiaanfche  Basterd- 
Meum,  van  Lob  el,  bekome.  De  Heer  Jac- 
Q  u  I N  heeft  het  by  Weenen  naauwkeurig  waar- 

genomen en  befchrecven. 

(5)  Berg- 
f4)  Sü/eli  Petlolis  Ramels  Membranaceis  Sec.  H.  CH/j:  103, 

K.  Lugdb.  112.  GoüAN  Momp.  148.  Foenic.  fyJv.  nnnuuiB 

Tragofelini  odore.  Vaill.  Par.  T.  9.  f.  4.  Libanotis  tenui- 

folia  Gerraanica.  C.  U.  Pin.  15S.  Spunura  Meum  alteruia. 

Lob.  Icok.  778.  jAcq.  P^ind.  225.  Sasifra^a  f ?nnonka.  Clus, 
Fann.  697. 
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IV.         (5")  Berg  -  Venkel ,  wier  Wortelhladen  de  Blaad- 

'Afdeel.  y^j  QyQjr  elkander  leggende  hebben^ 

stük!°'       Dit  is  een  zeer  klein  Takkig  Plantje,  inPor- V.  tugal  en  Italië  groeijende ,  dat  het  Loof  byna 

^^■^i/^"*'  van   Duizendblad  heeft ,  zeer  fyn  gefnipperd , 
Ammi-  fcherp  van  Smaak,  Het  draagt  veele  Kroontjes, 

*^  ̂^^^'     -^YJer  Straalen  aan  den  omtrek  langer,  in  't  mid- 
den kort  zyn.    De  Bloemblaadjes  zyn  wit,  de 

Meelknopjes  Violetachtig,  deZaaden  geftreept. 

VI.  (ó)  Berg -Venkel  met  een  hooge  Jlyve  Steng 

TiSam-  ̂ '^  Liniaale  gebondelde  Bladertjes, 
fdiQ. 

Dit  Kruid  groeit  in  de  Zuidclyke  deelen  van 

Europa ,  inzonderheid  in  Provence  by  Marfeil- 

je,  waar  van  het  den  bynaam  van  Marjiliaan^ 
fche  bekomen  heeft.  De  meefte  Autheuren  , 

naamelyk  ,  achten  dit  te  zyn  het  Sefeli  Masfi- 
Iknfe  y  waar  van  het  Zaad  in  de  Theriaak  en 

andere  Opiaaten  ge-eifcht  wordt ;  doch   L  i  n- 
N^  ÜS 

(5)  Sefeli  Fol.  Radicalibus  Foliolis  imbrcatis.  jAcq^  tljrf. 
T.  s^'  Ses.  Petiolis  Membrana  deftitutis.  R.  Lu?dh,  iiz.Foe- 

mc.  Lufir.  minimum  acre.  Touunf.  Inft.  312.  Saxifraga  an- 

nua  acris  ,  &c.  MoR.  Hi/ï.  III.  p.  172.  Ammoides.  C.  B. 

Pw.    159.  Mor.  Hiji.    III.  p.  Z9S- 

{6)  Sefeli  Caule  alto  rigido.  Foliolis  llnearlbus  fasciculntis. 

GOüAN  Mon%p.  148.  GEB.  Trov.  252.  Oemnthe  ftu'ata  rigida. 
//.  Cliff  99'  Sauv.  Monsp,  2S7.  Scfeli  Masfjlienfe  Foenlculi 

folio.  C.  B.  Pin.  loi.  Fee  iicu:um  tortuofum.  J.  B.  Hifi.  lil. 

p.  i«.  Sefeli  Masfilienfe  ün nullis.  Gallis  Scemc.  toituofum. 

Cam.  Epit,  51Ï.  Scfeli  Masiilienfi  Foenicali  folio.  Lob.  leen.. 

78  5-  HALL.  HHv.  430. 1 
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^Müs   fchynt  het   Sefeli  Creticum  ,  dat  in  't  ̂   IV. 
Geflagt  van  Tonl'yUum  ̂   OT\dQV  den  bynaam  van      yi.   ' 
Officinale  ,  befcnreeven  is ,    daar  voor  te  hou-  Hoofd- 

den.    Dit  kan  echter  geen  plaats  hebben,  als^^"^'. 

men  acht  geeft  op  de  Zaaden  ,  die  voor  Se-    '^^ 
men  Sefelios  Masfilienjis  hier  in  de  Winkels  be- 

kend zyn  ,   volmaakt  overeenkomende  met  de 
Kenmerken  van  dit  Geflagt  en  Hemelfchbreed- 
te  van  de  Schildachtige  figuur  van  het  Kriel- 

zaad verfchillende.    Niet  minder  is  het  onder- 
fchcid  tusfchen  dit  en  het  Semen  Sileris  monta* 

niy  hier  voor  in  't  Geflagt  van  Lazerkruid  be- 
fchreeven^  dat  van  fommigen  'er  mede  verward 
wordt.   Het  Zaad   van   deeze  Sefeli  heeft,  zo 

wel  als  de  geheele  Plant ,  die  omtrent  een  El- 
Ie  hoog  groeit  ,  een  aangenaamen  Kruiderigen 
Reuk.  Te  Montpellier  noemt  men  het  Kruid 
Fisnictdiim  tortuofum  ,  zegt  J.  Bauhinus, 
om  dat  de  Steng,  die  ftyf  en  Houtig  is,  kort 
boven  den  Wortel  gedraaide  Takken  uitgeeft, 
en  de  Bladen   naar  die  van   Venkel  gelyken. 

Dat  menze  gebondeld  noemt ,  is  ,  om  dat  'er 
geen  twee  maar  doorgaans  vier  Vinblaadjes  te- 

gen elkander  over  ftaan.  Het  draagt  kleine  Kroon- 
tjes, en  heeft  een  langen  witten  Wortel. 

(y)  Berg  -  Venkel  met  een  algemeen  éénbladig    vrr. 
Turhtth. 

(7)  Sefeli  involucro  univecfali  monophyllo,  &c.  Am.  Ac  ad.  ̂ iq^'' 
IV.    p.  3  lo-   Se'eli  tertiuin.   Boebh.  Lugdh.  ï.  p.  50.  Thapfia 

Fowiiculi  folio.  C.   B.    Pin.    148.  f eriiia:  facie >  Thapda  liva 

Turbith  GaUormn.  J.  B.  Hiji,  HL  p.  45, 

II.  Deel.  Vlll.  stüss. 
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IV.  Omwindzel  en  geflreepU  ,  tuige ,  gejlyldf 
Afdeel.  Zaaden. 

STUF.  Deeze,  ook  in  de  Zuidelyke  deelen  van  Eu- 
Twee^jjy-  ropa  ,   op  dc   Gebergten  ,  groeijende  ,  worde 

'*'''^^*  Turbith  der  Franfchen  genoemd  of  Afchgraau. 
we  Turbith  der  Winkelen,  by  Lob  el;  zyn- 
de  de  Wortel  met  een  zeer  fcherp  Melkachtig 
Sap  voorzien,  Hy  zegt,  dat  men  denzelven,  in 
de  Noordelyke  Landen ,  byna  overal  voor  den 
Turbith- Wortel  in  de  Apothceken  gebruikt. 

^  De  echte  Drogery   van  dien  naam  komt  uit 
Oostindie  en  is  de  Wortel  van  een  Soort  van 

*  VII.  ST.  Winde,  welke  ik  reeds  befchreeven  heb*. biadz.j47« 

vi'T.        (8)  Berp:-  Venkel  met  famengegroeide  eenhladu 
SejeiiHip-  „e  Omwindzelties* 

^oortên-  In  't  Ooftenrykfe,  doch  ook  in  andere  dee- 
'^'^'^^*  len  van  Duitfchland ,  op  hooge  dorre  Bergvel- 

dcn  ,  groeit  dceze,  welke  men  den  naam  van 
F  aarde-Fejikel  heeft  gegeven.  De  geheel  e  Plant 
is  glanzig.  De  Wortel  lang,  een  Pink  dik,  van 

binnen  witachtig  ,  is  ,  gekaauwd  zynde ,  in  't 
eerst  zoet  en  walgelyk ,  vervolgens  bitterachtig. 
De  Stengetjes  zyn  maar  één  of  anderhalf  Voet 
hoog  5  Biesachtig  ,  met  weinige  Takjes.  De 
Wortelbladen  ,  byna  altemaal  driedubbeld  ge- 

vind, 

(s)  Sefeli  Involuce!I?s  connato  -  monophyllis.  jACq.  ̂ /«rf. 
2Z4.  Daucus  monf.  multifido  brevique  folio.  C.B.  Pi».  150. 

Hippoimiatluum.  Riv.  Pent.  66.  Rupp.  Jer..  III.  p.  2x0^ 
Kram-  ̂ u/ir,  sz.  KAJLL.  emend.  115.  Helv.  130. i 
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vind,  hebben   gefleufde  Vliezige  Bladfteelcn,     IV, 

en  zeer  fmal  verdeelde  Vinblaadjes.  De  alge-    ̂ ^^^^* 
meenc  Kroon  heeft  geen  Omwindzel:  dat  der  Hoofd- 

byzondere  ,  daar  zy  uit  beflaat ,  die  Klootrond  ̂ '^^^^  ̂ 

zyn  ,  is  eenbladig  ,  hol ,  met  fpitfe  Tandjes ,     '^^'"''* 
de  Vrugt  langwerpig  geftreept  en  glad.     Dus 

heeft  de  Heer  Jacqüin  dit  Kruid  ,  op  bloo- 
te  Stcenige  Heuvelen,  by  Hamburg,  Medling, 
Petersdorf  in  Ooftenryk,  en  dus  byna  op  de 

zelfde  plaatfen,  daar  Clüsuis  zyne  Saxifra- 

ga  Famtonicavondty  aangetroffen;  dochdeeze, 

fchoon  door  C,  Baühinüs^  op  zynen  Berg- 
Baucus  met  veeldeelige  korte  Bladen  ,  aange- 

haald, fchynt  nader  te  behooren  tot  de  Vierde 
Soort.    Maar  de  Paarde  -  Venkel  was  daar  toe 

ook  door  den  Ridder  betrokken  geweest. 

(9)  Berg -Venkel  met  dtihheld  gevinde  Bladen^     n. 

de  Blaadjes  ingefneeden  fpits  i  de  0?7iwind-re{7un,/' 

%eltjes  Borjlelig  en  langer  dan  het  Kroontje*  ̂ ^^[^  "^^' 

BöRSERus  heeft  op  de  Pyreneen  dit  Kruid 

verzameld,  *t  welk  van  C,  Ba^ühinus  Jlpi- 
fclie  ̂ flrw^3?  geheten  wordt.  Het  groeide 'er  mee 
een  Stengetje  van  een  half  Voet  hoog. 

(10)  Berg -Venkel  met  een  Draadachtige  wyd      y. 
6^  frum. 

A  .    ̂   /.,.  ̂   ,   j     1.  .  Steenbree* 
19)  ̂ ffih  Fol.  duplicato-pinnatis&c.  CaruiAlpinum.CB.  kende. 

Tin.  158.  Troir.  84-  Buas.   Vlll.  iQ, 

(lo)  Sefeli  Caule  Filiforrai   di-^aricato  &c.  Pimpinclla  Saxi- 
fraga  icnuifolia,  C.  B.  Fin.    160.  Prodr.  84.   BuRS.  VIII.  5» 
Jimpinella  tenulfolia.  Riv.  Fi^t.  T.  82,  HALL.  llelv.  4jo. 

K.  Deel.  viii,  svm^ 
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IV.  gemikte  Steng ;  de  Bladen  dubbeld  dnevou» 
Afdeel.  ^i^  Liniad  ,  de  Kroonen  meest  in  zes/en 
Hoofd*  verdeeld. 
STUK. 

Tweevjy    Aaii  het  Mcir  van  Geneve  en  in  Duitfchland 

-vige.        groeit  deeze ,  met  Stengecjes  van  een  Voet  hoog , 
dun  en  rond ;  de  Bladen  klein  ,  met  weioige 
Kroontjes.  De  Heer  Hall  er  heefcze  tot  het 

Tragofelimim  betrokken» 

xr. (ii)  Berg -Venkel  fnet  een  lange  Steng  ,  die 
sTfdi  Eeltige  Knietjes  heeft :  de  Bladen  dubbeld 

^HoTe.  gevind;  de  Vinnen  Liniaal  afflandig, 

In  Oodenryk  en  Vrankryk ,  zelfs  by  Fontai- 
nebleau,  groeit  deeze  laatlle  Soort, die,  in  de 

Tuin  geteeld ,  een  Steng  bekomt  van  Mans  lang- 
te 3  effen,  met  witachtige  Knietjes.  De  Bladen 

zyn  Zeegroen,  Liniaal -Lancetvormig,  aan  de 
Sceng  weinig  en  kleiner.  De  Kroonen  zyn,  naar 

't  Gewas  te  rekenen ,  dun  geiiraald  en  klein ; 
de  Bloemen  wit. 

In  de  volgende  Gcllagten ,  in  \  algemeen, 
komen  geen  Omwindzels,  van  de  Kroonen  of 
Kroontjes,  voor» 

T  H  A  p  s  I  A.    Vleugelzaad. 

De  byzondere  Kenmerken  van  dit  Geflagt 
zyn  een  langwerpige  Vrugt,  die  wederzyds  een 

Bla- 
(ii)  Ss/di  Caule  elongato  tic.  Mant.  357.  Daucus  mon- 

tanus  fol.  Fa'niculi  longiorc  Macn.  Monsp.  294-  Foenic. 
fylveftre  clrttius  &c.  Vaill.  Paris.  ̂ 4.  Apium  raonc.  fol. 
CcnuiorCo  C.  B.  P:r,,  153. 
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JBladerigen  Vleugel  heeft.  De  Griekfche  naam     IV. 

is  van  hec  Eiland  Thapfus ,  alwa^ir  zodanig  Kruid  ̂ ^^^^U 
het  eerst  gevonden  zou  zyn,  volgens  D  i  o  s  c  o- Hoofb* 

RiDfis  ,  afkomftig.  Vyf  Soorten  zyn  'er  maar^^'^^*  ̂ 

in  vervat^  paamelyk  ^'gyma^ 

(i)  Vleügelzaad  met  getande  rwge  VinUaad'    -,i*^ 

jes ,  die  Aan  't  grohdfiuk  yereenigd  zyn,    vUiofL  '^ Ruig* 

Deeze^  die  in  Sp?inje;  Portugal ,  Provence  en^**"*^' 
Languedoic^vvild  groeijcnde  gevonden  v^ordtop 
Steenachtige  Gebergten ,  maakt  een  ronden  Kring 
van  ruige  groene  Bladen,  tusfchen  welken  een 
Knoopige  Steng  tot  één  of  twee  Ellen  hoogte 
opltygt,  zynde  een  Vinger  dik,  van  binnen  hol 
en  Spongieus ,  met  een  groote  geele  Bloemkroon , 
die ,  als  het  Zaad  aanrypt ,  Klootrond  wordt.  De 
Bladen  gelyken  naar  die  der  Ferula ,  of  naar  die 
der  Dolle  Kervel ,  eenigermaate.  De  Wortel  is 
lang  en  dik ,  van  boven  Haairig ,  van  buiten  zwart  ̂  
van  binnen  wit  ,  en  vol  van  een  Melkachtig 
Sap  ,  dat  zeer  bitter  en  fcherp  is  en  walgely^c 
van  Smaah  De  Spaanfchen  noemen  het  SumiL 

lo,  de  Franfchen  in  Langu^dok  Malherbe  ̂   daü 
is  Kwaadkruid*  De  Wortel ,  niettemin,  werdt vaa 

f  ï )  Thapfio.  FoHolis  dentatis  villofis ,  Bafi  coadunatls.  S'jjf-, 
I^at.  XII.  Gerii  358.  vt.  zi6.  Veg.  XI  ̂   Gen,  361.  p.  239, 

ÏL  CUff.  ios.  R.  Lu^i'".  113.  Thapiia  ladfoUa  villofa.  C.  B. 
?in.  148  Thapfia  prima.  Clus.  Hift,  II.  p.  192»  ThaoJia  quor* 

hitruta  &  aspera  Cicut.?  <b'30.  Magn.  Mensp.  249.  Sefeli 

y^elopouncnfe  m;ijus.  Lofi.  leon.     3Ó.  DOD.  JPempt^  313, 
N 

11.  Dlït.  VIII.  STüt, 
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IV.  van  fommige  Apotheekers,  in  Spanje,  in  plaats 

A'^EïL.  ̂^jj  den  echten  Turbith  gebruikt;  zo  Clü- 
HooFD-  siüs  verhaalt» 
STUS. 

II.         (2)  Vleugelzaad  met  veeldeelige  Finblaadjes  i 

fcsüdM^^^  ̂ **  ̂ ^"  agteren /maller  zyn^ 
Onder  deezen  bynaam  komt  een  Spaanfche 

voor,  die  Thapfiamet  Karooten- Bladen  getyteld 
wordt.  Zy  fchynt  geen  andere  te  zyn  dan  die 
van  Salamanca  by  Clusius,  aldaar  van  het 

Gemeen  Cawwfl^a  genoemd  wordende ,  wegens 
de  Rietachtige  Steng  van  drie  of  vier  Vingeren 

dikte,  en  itieer  dan  Mans  langte  hoog.  Dezel- 

ve, zegt  hy,  heeft  de  Bladen  veel  grooter  en 
den  Wortel  dikker ,  die  by  de  oude  Wy ven  , 

aldaar  voor  Kwakzalver  fpeelende,  veel  in  ge- 

bruik is,  om  de  Stonden  en  andere  Ontlaftin» 

gen  te  verwekken;  doch  hy  werkt,  doorBraa- 

ken  en  Afgaan,  zo  Iterk,  dat  de  Patiënten 'er 
dikwils  door  in  gevaar  raaken»  Of  het  moest 

de  volgende  Plant,  ook  aldaar  en  elders  in  Span- 

je groei  jende ,  by  de  Ingezetenen  Tuero  genaamd  , 

die  een  yzelyken  Stank  heeft,  zyn  (*) :  maar  de 
Bladen  van  Libanotis  verfchillen  veel  van  die 

der  Eppe,  en  Boerhaave  maakt  daar  van, 

vol- 
(z)  T6apjia  FolioÜs  multlfidis  fBalï  anguft«tis.  //.  Clif, 

105.  R.  Lu^dh.  113.  Thapfia  CaxotC  foli©.  C  B.  Pin,  ï4f. 

Th.  Carotac  cffigie.  J.  B.  tiifi.  III.  p.  i87-  MoRls.  fó)f.  IIi; 

p.  319'  S.  9.  T.  18.  f.  7.  Thapfia  Fol.  Apii,  fasiicjisfima j^ 

Florc  luteo.  Boesh.  Luidk.  i.  p.  tfo. 

i*)  Vi<J.  Ctüs.  Rur,  fiti^.  p.  431, 
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volgens   ToüRNEFORT,   ook   een   andere  ̂ «^ 
Soorc  (tj.  vu 

HOOFD- 
(3^  Vleuoelz^ad  met  ̂ evinger^c  Bladen  ,  de  ̂ tuk. 

Blaadjes  dübbeld  gevind  en  Borjlelig  veel-     lu. 
,.  T6ao/ta, 
deekg,  Asclepium> Dunbiadi^, 

Deeze ,  in  Apulie  door  C  o  L  ü  M  N  a  ontdekt , 
heeft  de  Steng  twee  of  drie  Voeten  hoog  en 
Kroopig  5  met  Kroonen  van  een  Span  breed, 
de  Bloemen  geel.  Her  Loof  is  op  de  wyze  van 

't  gcmecne  Duizendblad  en  de  groote  Bladfteel 
verdeelt  zig  Vinger^chtig  of  Straalt  wyze.  Zy 
iie*  ft  den  Wortel  een  Duim  dik  ,  vol  witte 
Melk,  die  aandonds  ftolt  als  Gom,  zynde  zeer 

fcherp  van  Smaak ,  zo  wel  als  't  Zaad. 

(4;  Vkn^eh^dó  met  gevinde  Bladen^  de  B  laad-     'ï^-. 
jes  F^inswyze  verdeeld^  de  Slippen  Lancet-  vinbiadig/ 
yormig* 

Deeze,  door  M  a  c  N  o  L  afgebeeld  j  was  van 

de 

(t)  Thapfia  FoJ»  Libanotis  foetidiifima.  Thapfia  quarta  Clufu 

Tuei'O  vocara  Öcc. 

(3)  Thapfia  Foliis  d'gïtatis  &c.  Thapfia  Fol.  multifidia Se-  4^ 

taceis-  R.  Lu^dh.  11?.  Th,  teniiifolia,  Petioh's  radiatss.  Mor» 
«lift.  III.  ü.  3 '9-  S.  p.  T.    \%.  f.  p.  Panai?  Asclepium  Apu- 
lum.  Col.  Ecphr.  \.  p.  $7.  t.  86. 

(4)  Thapfia  iol.  pnMatis,  FoiioHs  pinnatifidis  &c.  Mant^ 

57.  Thapfu  live  Tutbith  C argaalcum  Seinene  latisfimo.  J.  S. 

TUfi.  ni.  p.  50.  Thapfis  Thali<ari  folio.  MA«N.  Momp.  %%ji 
T.  2S5. 

N  % 
\U  Dsii.   VIU,  STOl» 
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IV.     de  Kust  van  Afrika  gebragc  en  in  de  Koning-^ 
^^vL^^  lyke  Tuin  te  Montpellier  gekweekt;  doch  mea 
Hoofd-   vindtze ,  volgens  G  o  u  A  n  ,  ook  in  't  wilde  by 
STüK.      ̂ jg  gj-g^^  Wegens  den  Wortel  wordt  zy  ook 

J^r^^^' Baflerd-TurUt  of  Turbith  van  den  Berg  Gar- 
ganus  in  Apulie  ,  dat  een  gedeelte  van  't  Ryk 
van  Napels  is  ,  getyteld.  De  Bladen  gelyken 
naar  die  van  het  Thalidtrum ,  dat  in  de  Velden 
groeit,  met  fmalle  Blaadjes. 

v,  (5)  Vleugelzaad  met  drievoudige  Eyronde  Bla- 

^rifolxata,  "^"• Dnebladig» 

Deeze  Virginifche  heet  Water  -  Eppe  met  het 

isnderjle  Blad  Hartvormig  ,  de  Stengbladen  drie- 
youdigi  allen  gekarteld ^  by  den  Heer  Grono- 
V  1  ü  s.  Zyn  Ed,  merkt  aan,  dat  het  Gewas  veel 
overeenkomst  heeft  met  de  eerfte  iigüur  van 

de  Japanfche  Ninzi,  by  Kaempferüs;  uit- 
genomen ,  dat  het  in  allen  deele  veel  kleiner 

is,  verfchillende  ook  door  de  donker  -  paarfche 
Kleur  der  Bloemen ,  en  ,  doordien  zy  maar  één 

Hartvormig  Blad  heeft,  hoedamgen  'er  drie  in 
de  gedagte  Afbeelding  voorkomen.  Ieder  Zaad 
heeft  vyf  Vliezige  Wieken  overlangs ,  zegt  de 

•  Ridder  ,  en  zo  wel  geen  Omwindzels  als  de 
voorgaande.  Dus  gelykt  de  Plant  weinig  naar 
die  der  Water -Eppe,  en  zoude,  wat  het  Zaad 

aan- 
' '  (s)  Thapfia  Folils  ternatis  ovatfs.  Syjï.  Nat.  XII.  Veg, 

XIII.  5/>.  Plant.  375.  Sium  Folio  infitno  Cordato,  Caulinia 

ternatis,  omnibus  crenatis,  GRON.  Firg-  31,43.  Siiun  Ams- 
Aicanum.  CofcD.  Nfvtb, 
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aangaat  5  veel  meer  met  het  Lavas-  of  Lazer-    IV; 

kruid  o vereenkomftig  zyn,  L  i  n  n  m  ü  s  oordeelt ,    ̂  vi.^^^ 
dat  hetzelve  veel  naar  't  Zaad  van  *ê  SelinwuüooFDi 
Carvifolium  of  Momieri  gelyke,  doch  het  ont^ 
breeken  der  Omwindzelen  liet  niet  toe ,  dit  Ge- 

was in  dat  Geflagt  te  brengen.  Ook  vind  ik  dat 
de  eerstgemelde  Soort  van  Selie  de  Zaadjes  maar 
met  drie  of  vier  Ribbetjes  en  Sleuven  heeft, 

P  A  s  T  I  N  A  c  A.    PinflernakeL 

De  Vrugt  is  ovaal,  famengedrukt  plat  (^) :  de 
Bloemblaadjes  zyn  omgeboogen  ,  onverdeeld, 

in  dit  Geflagt,  van  het  welke  drie  Soorten,  aï- 
temaal  Europifche ,  zyn  aangetekend. 

(i)  Pinfternakel  met  enkelde  ̂   Hartvormige^      J- 
gekwabde ,  glanzige  ̂ fpits  gekartelde  Bladen,  luada. 

In  de  Zuidelyke  deelen  groeit  deeze,  die  de 

Steng  effen ,  van  anderhalf  Voet  en  hooger  heeft; 

(*)  De  Vrugt  ,  fuit  twee  Zaaden  beftaande ,  wordt  bL 

■'44 o,  gezegd  Compres/b  - planus  ̂   dat  is  op  zyde;  de  Zaaden 

bladz.  152  ,  Deprcifo-plana ,  dat  is  van  boven  of  neergedrukt 
plat  te  zyn.  De  Heer  Halles  zegt ,  dat  het  Zaad  plat  is 

mot  een  Bladerigen  Zoom.  Dit  bevind  ik  'm  demynen.TouB- 
TïEFORT  zegt,  dat  zy  dun,  gerand  en  groot  zyn.  Zyverfchil-, 

len  in  grootte  geweldig,  ik  heb  'er  grooter  dan  zyne  Af- 
beelding en  ook  wel  die  vieiinaal  zo  klein  van  Oppervlak-^ 

te  zyn. 

(ij  Pajiinaca  Fol.  fimpl.  Cordatls  9<c.  SyJ!.  Nat.  XII, 

Gen.  319-  p.  zi6,  yeg.  XUI.  Gen.  362.  p.  '740.  Mant.  58^ 

?aftin.  Folio  qi^afi  Libanoüdis  btifoli*.  Boeeh.  Lugdb,  I.^p, 
«7. 

II*  DSEL  VUU  Stuk. 

Ns 
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IV.  de  Bladen  Hartvormig ,  byca  gekwabd ,  (lyfach- 

AïDEEL.  j-g^  rimpelig,  glanzig,  aan  den  rand  met  fpitfe 
HoQFD  Tandjes»  De  Bloemblaadjes  zyn  geel ,  de  Zaa- 
sTUK.  ^cn  famengcdrukc  eo  Scnyfrond.  Men  heeft 

^Tufwiyy.  ̂ ^jj^^  jj^  ̂ g  üpfalfche  Tuin  waargenomen. 

IL  '       (i)  Pinfternakel  met  enkeld  gevijlde  Bladen» 
FaJiiKAca 

faüva.  jjj  ̂ g  middellte  en  Moordt lykedeelen  van  Eu* 

ropa  groeit  deeze  zo  wel  als  in  d"  /uidelyke  , 
waar  Linn^üs,  zeker'yk  door  een  mïsflag , 

de  Woonplaats  gelteld  hadt  (*).  In  onze  Neder- 
landen en  elders ,  komt  het  ni^t  alleen  wil:i  voor, 

in  de  Weiden,  als  ook,  op  fommige  pbatfen  , 
aan  de  Wegen ;  maar  men  vindt  het  ook  in  de 
Tuinen  en  op  de  Moeslanden ,  dO(>r  kweeking 
tam  gemaakt  ,  als  wanneer  het  de  zogenaamde 
Pinjieritakeh  uitlevert  ,  die  men  niet  met  de 
Wiite  Wortelen  verwarren  moet,  gelyk  bevoo- 

*  Biadz.  rcns  is  aangemerkt  *  In  de  meelte  Taakn  van 

Europa,  zelfs  in  't  Poolfch  en  Bobeemfch , heeft 
het  een  naam  van  't  Latynfch  woord  Fajlinaca 

af. 

(2)  Pafllnaea  Fol.  fïmplicitet  pinnatis.  H.  Cllff.  Vfs.  R. 
Lu%ih.  114-  PI'  ̂ ^^'  Gort.  Bdt-  «3.  GoüAN,  Monsp.  149; 

GER.  Prov.  254'  /S,  Paftinacd  fylv.  latifolia  &  Paft.  lativa  lati» 

foHa.  C.  B.  Pin.  155.  Doo.  Pfmpt.  680.  LOB.  Icon.  709. 

(*)  /«  ̂ fte.  Plant,  naamelyk,  alwaar  zyn  Ed.  zfgt.  hahUi,t 
in  EuropA  Aujlralioris  raderatis  ̂   pascuii  :  hebbende  te 

voorcn  ,  i«  Herto  Clifferuant ,  veel  beter  d^ar  van  gezegd  • 
crtseit  in  Anglia  ,  Italia,  Germania,  &c.  en  hetzelve  nader*» 

laand  zelfs  in  Sweeden  gevonden  ;  groeijende  dit  Ktu-d  in 

Fommeren  aan  de  Ocftzee  ook  in  't  wilde  zeer  overvloedig. 
Vid.  WElGfiLU  Flor.  Pm»  Rug.  p.  j^. 

^%. 



afkomflig»  welke  ook  dikwils  aan  de  Daucusge-    iv; 
geven  wordt,  om  dat  men  gemcenlyk  de  Wor-AFDEELj 

telen  verwart.  De  Engelfchen  noemen  *t  ook  Par-  Hoofd.j 
fnipy  de  Franfchen  Pawflfx  5  de  Italiaanen  E/a- stuk, 
phoBosco ,  naar  den  Griekfchen  naam  van  dit  Kruid ,  ̂fswa^ 
als  (trekkende  tot  Voedzel  der  Herten* 

't  Gewas  is  echter  grootelyks  daar  van  ver- 
fchillende#  Men  vindt  het  Breed*  en  Smalbla- 

dig»  De  Steng  groeit  eens  Mans  langtc  hoog.  De 
Bladen  zyn  zeer  lang,  met  kort  gefteeldc ,  ge- 

paarde ,  half  driekwabbige  Vinnen ,  die  verfchei- 

delyk  rondom  getand  zyn ,  voor  't  overige  gelyk 
en  glanzig.  De  Kroonen  zyn  lugtig ,  met  lange 
Straalen  :  de  Bloemen  geel ,  het  Zaad  wekie- 
kende. 

De  Pinkflernakels ,  die  in  't  wilde,  of  in  een 
fchraale  Grond ,  dun  en  klein  zyn ,  worden ,  in 
een  zwaaren  Grond,  inzonderheid  in  deKley, 
uitermaate  groot.  Ik  heb  ze  gezien  van  by  de 

drie  Voeten  lang  en  aan  't  Kop- end  byna  een 
Vuist  dik.  Zy  verfchaiFen,  gekookt  zynde,een 
aangenaam  en  gezonde  Toefpyze,  tot  Vleefch 
en  Vifchj  of  ook  gefnipperd  en  met  OIie,Azyn 
en  Peper  beftrooid,  onder  Latuw  of  Salade,  en 
van  de  Duitfchers  worden  zy ,  om  den  Smaak 

en  Geur,  in  't  Wortel -Moes  gekookt.  Men 
wil  zelfs ,  dat  de  naam  van  hunne  bekwaamheid 

tot  Voedzel  afkomftig  zy  (t)»  ̂ ^^^  Koude  en 
Vorst 

(t)  faftintca  vocata,  quod  cjas  Radix  pr«cipuus  fit  paftus 

N  4  Ho« 
II.DUUVIII.  SlIM* 
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IV.     Vorst  worden  zy  beteren  lekkerder;  des  meC'- 
Afdeel  j,^,  veel  in  de  Vaflen  eet.  Dat  de  wild^f  ,oude, 
Hoofd-  flokkige  ondcusTOd  zyn  en  zelfs  van  eenkwaa- 

STUK.     ̂ Q  hoedanigheid  ,  wil  ik  we'  g:elooveo.  Zy  zet- . 

•iig^^^^^'^^^  door  den  Afgang  en  'c  Wateren  een  weinig 
af  en  verwekken  Minne  -  Liid.  Het  Zaad  werdt , 

om  zyne  verzagtende  kra<t ,  niet  Drop  tot  Pil- 
len gemaakt ,  van  B  o  e  r  h  a  a  v  e  vet  1  gebruikt 

tegen  den  Steen  en  Zweeren  van  de  Blaas,  zegt 
H  rt  L  L  E  R.    De  Wilde  zou  fcherper  zyn ,  dry- 

^   vende  het  Water ,  de  Stonden  en  zelfs  de  Vrugt 
af ,  volgens  Buchwaldüs  (*). 

lïT.         (3)  Pinflernake-  met  gevinde  Bladen ,  de  Blnad-t 

OpoplTJx.  jss  aan  den  voorjcen   Grondjieun  uitge-, 

De  Groeiplaats  is  in  de  Zuidelyke  deelen  van 

Europa,  Zy  wordt  Panax  Heracleum  genoemd , 
(hoewel  men  twyfelt  of  zy  wel  de  Plant  der 

Ou. Hcmini.  Eft  enlm'odorata  ,  jacunda  ̂   Cibo  délcSk'Mlis* 
|siDOR.  Libr.  XVïI.  Cap.  10.  ex  RAJO. 

(*;  Hall.  Helvet.  p.  147. 

^3)  Pajiinaca  Fol.  pinnatis ,  FolioIJs  Bafi  antic5  escifis.  Syfl. 

Veg.  XIII.  Paftin.  Fol.  decompofitis  pinnatis.  Sp.  Plant.  ii6, 

Ji.  Cliff.  io;.  R.  Lui(Ü.  114-  GOUAN  Mimp^  149-  Paft, 

yol.  bfpinnatis.  Ger.  Ptov.  254.  Pgftin.  fylv.  altisfiraa- 

TpuKN^.  hft,  alp.  G^RiD.  Aixi  3  51-  Pan3X  Coftinum.  C. 

B.  Pin.  1^6.  TABERN.  Ie,  «T.  Panax  Heradeutn.  MORiS.//i/f. 

in.  p.  31^.  S.  9.  T.  17.  f.  i.  Sphondylio  vel  potius  Paft- 

^etm.  affinJis  Opopanax  vel  Pfcado  -  Coftiis  ,  Flore  luteo.  J. 

^.  Hiji.  iir.  p,  i;ö.  Panacia  lïeregrinum.  Dod.  Fcmpt.  3P9. 

^09,.  /c.  702, 
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Ouden  van  dien  naam  zy;)  misfchien,  om  dac    IV. 

zy  alle  andere  Kr<-onrjes  -  Kruiden  in  grcotte  ̂ ^J^'f-^^* 
overtreft.  D  o  d  o  ̂   é  u  s  beeldt  haar  af  onder  den  flooFn- 

Kaam  van  Freemd  of  Uitheemfih  Panaces,  An-  ̂ "ï*"-^*  ̂ 

deren  noemen  het  Panax  Cojïinum ,  ais  met  den      ■^-'"'''» 
Coïtus  -  Wortel  eenige  ove:  eenkomst  hebbende, 

of  wel ,  om  dat  men  de  Wortels  ,  voor  eeni« 

gen  tyd,  in  plaats  van  de  echte  Coüus,  aan  de 

Apothek  er  s  plagt  te  verkoopen,  waar  over  MaT^ 
THioLüs  klaagt. 
De  Bladen  vandit  Kruid  zyn  ontzaglykgroot» 

Zy  bereiken  anderhalf  Elle  langte  en  één  EII0 

breedte.  Men  begrypt  ligt ,  welke  dikke  Blad- ' 
fteelen  het  moeten  zyn,  die  deeze  Bladen  heb- 

ben. Dezelve  zyn  ruig  en  Gcutswyze  gefleufd, 
verdeelende  zig,  wederzyds,  in  Vintakken  ,  die 
met  enkelde  Bladen  bezet  zyn  3  van  eeneovaa- 
le  figuur  5  drie  of  vier  Tuimen  lang  en  twee 
Duimen  breed ,  rondom  gekarteld  of  getand. 
Dikwils  vindt  men  deeze  Vinbladen  ,  aan  de 
ééne  zyde  ,  omtrent  ten  halve  als  af  of  uit^ 

gefoeeden  ,  en  deeze  uitfnyding  heeft  van  ag- 

tcren  of  by  den  Giondfteun  plaats,  't  welk  de 
bcpaaÜDg  eenigszins  opheldert.  Het  is  in  de 
gedagte  Afbeelding  van  D  o  d  o  rv  é  u  s ,  die  men 
Gok  by  Lob  EL  vindt,  blykbaar:  doch  wat  de 
voorfle  Grondjleun  betekent,  blyft  my  nog  dui- 
fter.  De  Wortelbladen  zyn,  volgens  den  Rid- 

der, enkeld  gevind 5  metvyf  Hartvormige  Blaad- 

jes of  liever  Bladeen ,  van  gelyke  uitfnydipg  als 
gezegd  \s,  en  hebben  de  Bladfteelen  byna  fte- 

N  5  ke^ 
\i.  DHL.  Viii.  srm* 
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IV.  kelig*  De  Steng  is  zes  of  zeven  Ellen  hoog, 
Afdeel.  fonityds  byna  een  Arm  dik  en  Knoopig,  of  met 
Hoofd-  Leden ,  van  boven  gearmd  met  Bloemfteelen  , 
STUK.  draagende  ronde  Goudgeele  Kroonen.  Op  de 

%Z^"^^  Bloemen  volgt  een  Vrugt  van  twee  Zaaden ,  die 
plat  zyn  en  geftreept ,  naar  Pinftemakelen  Zaad 
gelykende ,  doch  grooter. 

De  vermaarde  Boerhaave  heeft  verfchei- 
de  Soorten  van  dit  Geflagt ,  als  Planten  in  de 

Leidfe  Akademie  -  Tuin  geteeld ,  opgegeven ,  die 
misfehien  enkele  Verfcheidenheden  zyn  van  dee- 
ze  Panax ,  wier  Wortel ,  die  een  aanmerkelyke 
dikte  en  langte  heeft ,  in  de  Zomerfche  Maan. 

den  ingefneeden  zynde,  zomen  wil ,  de  beken- 

de Gom  ,  Opopanax  genaamd  ,  uitlevert,  't  Is 
zeker,  dat  ons  dezelve  uit  de  Levant  wordt  toe- 
^ebragt ,  komende  misfehien  uit  Syrië,  alwaar 
de  Panax ^  die  men  Syriacum  noemt,  buiten 
twyfel  groeit.  Ook  betekent  het  woord  zo  veel 
als  Sap  van  de  Panax, en  men  heeft deeze Soort 

uic  Zaad,  dat  in  die  Gom  gevonden  was,  ge- 
teeld. Men  krygt  ook  niet  alleen  in  Italic ,  maar 

zelfs  in  de  middeldeelen  van  Europa,  by  heete 
Zomers ,  een  dergelyk  Sap  en  Gom  uit  de  Sten» 
gen  van  dit  Gewas,  De  vermaarde  Italiaan ,  P. 
B  o  c  c  o  N  E ,  eindelyk ,  verzekert ,  dat  de  Sici- 
liaanfche  Panax,  met  ruig  Zaad,  welke  ookby 
Montpellier  in  Languedok  groeit,  volftrekt  de 

zelfde  Plant  zy  als  de  Syrifche,  welke  de  Opo- 
panax uitlevert  (*).  Het 

(*)  Rajüs  CS  Aclvcrsatiis  D*  Tancred   RoniNsoN.  //*}f 

M. 
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Het  is  een  Harstachtige  Gom ,  die  in  ronde    ̂ V. 

Korrels  voorkomi ,  van  buiten  ro.N  of  roodachtig,  ̂ ^v^^^* 
van  binnen  geelachtig  wit ;  zeer  bitter  en  fcherp  Hjjfd- 

van  Smaak ,  wat  zwaar  en  eenigszins  walgelyk'''^''^'^' . 

ruikende  ;  vettig  en  niettemin  wryfbaar.  Som     J^^^*'*' 
tyds  komt  zy  in  grooter  Klonten  over,  die  brui nop^p'i»*^^ 
rood  zyn  of  zwart,  vermengd  mee  vuil, brokjes 
van  Steelenen  Zaaden.  Men  verkiest  de  Korrels 

die  geelachtig  rood  zyn  en  (lerk  van  Reuk   Zy 
vatten  Vlam  als  Harst  en  worden,  niettemin  , 

grootendeelsin  Water  ontbonden,  dat 'er  Melk- 
achtig van  wordt.    Door  O  verhaaling  kwamen 

uit  twee  Pond  meer  dan  tien  Oneen  van  een 

Zuurachtig  Vogt  en  ruim  vyf  Oneen  Olie.  De 
zelfde  veelheid  van  Sagapénum  ,  die  ook  van 
een  Soort  van  Panax  of  van  de  zelfde  Plant,  in 
Perfie  of  Indie,  fchynt  voort  te  komen, gaf  na- 
genoeg  even  zo  veel  zuurachtig  Vogt ,  maar  by 
de  negen  Oneen  (waar  ondier  meer  dan  drie 
Oneen  van  eene  blaauwej  Olie.    Uit  beiden 
kwam  een  weinig  vlugge  Alkalyne  Geest.  Men 
kan  dus  deeze  Gomharflen  in  hoedanigheid  ee- 

nigszins vergelyken,  en  daar  uit  beflu) ten,  dat 
de  laatstgemelde  veel  kragtiger  zy  ;  gel yk  we- 

derom de  Opopanar  de  Galbanum  aanmerkelyk 
overtreft.  Dikwils worden  deeze  drie  Gommen, 
ten  zelfden  oogmerke,  in  de  Voorfchriften  der 

Ge« Plant.  p.  41 1.  PAnax  Semine  hlrfuto  Siculum,  zegt  hy;  doch 
ik  vind  van  de  ïuigte  van  het  Zaad  in  de  bcfchryvingen  nies 

gemeld. 

li.  Desl.VIIIo  StüK^ 
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IVc      Geneesheeren  famengevoegd.  Zy  komen  by  et* 
Afdeel»  kander  in  verfcheide  ouder wetfe  Winkelberei- 
HooFD'   dingen ,  zo  in  als  uitwendig ;  gelyk  de  Theriaak 
STUK.      en  Pleilter-  Zalven.  Maar ,  terwyl  de  Galbanum 

Tw^cwy-  j^ggst  tot  rypmaaking  gebruikt  wordt,  alzo  zy 
veel  meer  dikke  Olieachtige  zelfflandigheid  be* 
vattende  en  dus  ook  meer  laxeerende  is ;  zo  wordt 

de  Opopanax  inzonderheid  in  Borstkwaaien  , 
Lammiglieden  en  daar  inwendig  koude  flymige 
Stoffen  te  verdunnen  en  uit  te  werpen  zyn,  zo 

wel  als  de  Sagapénum ,  aangepreezen  (*;♦ 
Som  Am-    Tot  Borstkwaalèn  ,  echter.,  bedient  men  zig 
swoniak.    Yncest  van  de  Gom  Ammoniak ,  die  ook  buiten 

twyfel  van  eene  nog  onbekende  Soort  van  Kroon- 
tjes-Kruiden 5  en  misfchien  ook  wel  van  een 

Fanax  komt ;  dewyl  de  Zaaden  ̂   die  men  'er 
dikwils  in  vindt ,  eenige  overeenkomst  aandui- 

den. Zy  heeft  haar  naam  van  den  Tempel  van 

iiammon  ,  die  gefcaan  zou  hebben  in  dat  ge- 

deelte van  Afrika ,  't  welk  bezuiden  de  Middel- 
landfche  Zee ,  tusfchen  Egypte  en  Ê-arbarie ,  ge- 

legen is  en  oudtyds  Lybie  genoemd  werdt.  Di^ 
oscoRïDEs  zegt,  dat  zy  het  Vogt  of  Sap  is  van 
een  Boom -Gewas  ,  naar  de  Ferula  gelykende, 
en  P  L I N 1  ü  s  noemt  hetzelve  Metopion.  Dqczq 

Gom,  die,  gelyk  men  weet,  uit  famengegroei'- de 

(*)  Galbamim  &  Opopanax  ,  prajterquam  quod  digerant, 
emolüens  quid  liabent,  fed  Opopanax  digerendo,  Galbanum 

moiliendo,  coquendoquc,  i^i2:cQ\\iuKMXJt Mat. Med.hQVi^ 

(k  Kot.  1775'  F'  3^7» 
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ie  Korrels  van  witte  rood- en  geelachtige  Kleii-    IV. 

ren  beftaat  en  daar  door  als  gemarmerd  zig  ver*  ̂ ^^^^^* 
toont ,  laat  zig  ook  in  Water  ontbinden.  Men  Hoofd» 

vondt  'er,  door  overhaaling ,  veel  minder  zuur-^^^^*^ 

achtig  Vogt  in ,  en  byna  even  veel  vlug  Alka-     '^^^^^^* lyn ;  doch  veel  meer  Olie  dan  in  de  Opopanax* 

De  K  euk  is  niet  fcerk ;  de  Smaak  in  't  eerst  zoet , 
vervolgens  een  weinig  bitterachtig.   Van  ope- 
Bende,  oplosfende  en  verdunnende  hoedanighe- 

den ,  zo  in-  als  uitwendig  ,  is  ook  deeze  Gom 
niet  onbedeeld.  Zy  wordt  ons  van  Alexandrie 
in  Egypte  toegebragt. 

De  oirfprong  van  de  Myrrha,  die  uit  de  bo-  Mynht. 
venfte  deelen  van  Ethiopia ,  Abyslinie,  of  uit 
het  midden  van  Afrika  komt,  is  ons  niet  beter 
bekend.  Sommigen  willen  dat  het  de  Thraan  van. 
een  Boom  zy  ,  om  dat  Dioscor  ides  zulks 

zegt ;  doch  't  is  onzeker, of  wy  de  zelfde  Soort 
van  Myrrhe  hebben.  Sommigen  achten  dit  zelfs ,» 
wegens  den  niet  aangenaamen  Geur,  onwaajr- 

fchynlyk.  't  Is  nogthans  hier  omtrent  bedenke- 
lyk,  dat  de  Myrrhe  nog  heden,  zowel  als  oud- 
tyds,  tot  het  balfemen  der  Lyken  ,  inzonder- 

heid in  Egypte  ,  gebruikt  wordt.  Die  wy  thans 
hebben  ̂   komt  in  Thraanen  van  verfchillende 

grootte  en  Kleur  ,  fcerk  en  onaangenaam  van 
Reuk  en  zig  zeer  Harstachtig  vertoonende.  Zy 
vat  ook  Vlam  ;  doch  vermengt  zig  byna  zo  wel 
met  Water  als  met  Oliën  en  Geefcen ,  en  Iaat  zig 
niet  gemakkelyk  geheel  ontbinden.  Door  Over- 

haaling kwam  'er  maar  half  zo  veel  Zuurach- 

U.  DIU.»  VlUt  STUK* 
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^^*     tig  Vogt  en  byna  even  zo  veel  Olie  van,  als 
VI.     uic  de  Opopanax  ,  voorgemeld.    Daar  uit  mag 

Hoofd-  ̂ ^p  befiUifen  ,  dat  het  Harstachtige  hier  vafter 
^    \    famengegrocid  zy  en  verbonden  mee  hetArmo- 

vt^e,        Diakaale  Zout  (*),   In  het  verdunnen  ,  openen 
en  wegneemen  van  Slymige  Verfloppingen  der 
Ingewanden  ,  Klieren  of  Uitwerpende  Vaten  > 
fpant  zy  boven  alle  de  gemelde  Gom-Harftcn 
de  Kroon.  Inzonderheid  is  de  Myrrhe  dienftig 
in  Hoest  en  Borstkwaaien ,  daar  Stoffen  ryp  te 
maaken  en  te  loozen  zyn.  Niet  minder  nuttig 
3S  haar  gebiu:k  om  de  Spys verteering  van  de 
Maag  en  het  Gedarmte,  wanneer  die  door  flap- 
lieid ,  koude  Slym  of  Wormen  is  geftremd ,  te 
bevorderen  en  te  regt  te  brengen.  In  Rottige 
Ziekten,  daar  uitwerping  door  Zweet  vereifcht 
wordt ,  is  zy  een  voornaam  en  in  Zwccren ,  zo 
uit  als  inwendig  ,  een  voortrcfFelyk  Balfamiek- 
Middel,  dat  inzonderheid  het  bederf  weert  en 
de  Verrotting  tegcnftaat.  De  zogenaamde  Olie , 

door  Afdruiping  'er  van  bereid  ,  dient  tot  het 
wegneemen  van  Sproeten ,  Rimpels  en  Lidtekens 
in  de  Huid.  Zy  komt  ook  in  veele  Winkelmid- 
delen. 

PoMET  zegt,  wel  is  waar,  ftelliglyk  dat  de 

Myr- 
(*)  Daar  wordt  ook  van  zekere  vloeibaare  Myrrhe ,  Stacié 

genaamd  »  die  zeer  welriekend  ware  ,  gefproken,  en  deezc 
zou  in  hst  Gcfchenk  der  drie  Koningen  aan  den  nieuwge- 

booren  Heiland  vervat  zyn  geweest  ;  doch  wat  reden  daac 

voor  zy  ,  is  my  onbekend  j  aangwien  de  Aloë  en  Wierook 
dtoogc  Spcceryën  waren. 
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jMyrrhe  van  een  fterk  gedoomd  Boompje  komt     IV. 

inet  Olme- Bladen  (*);  doch  aangezien  hy  ilcn^^^^f^ 
oirfprong  van  de  Duivelsdrek  ook  opgeeft  vanHooFD- 

een  Boompje  ̂   mede  door  hem  afgebeeld,  met^"^"^* 

Wynruitblaadjes ;  ('t  welk  zekerlyk  valfch  is  ;)  ̂'sy^'^» 
zal  men  het  andere  ook  van  weinig  waarde  mo- 

gen achten:  temeer,  om  dat  Dioscorides 
groote  Kroontjes -Kruiden  Boomen  noemt,  ge- 

lyk  in  't  geval  van  de  Gom  Ammoniak  blykt* 
Nu  vinden  wy,  dat  de  Engelfche  Heer  Mit- 
c  H  E  L ,  onder  zyne  nieuwe  Geflagten ,  een  van 

Myrrha  opgeeft,  't  welk  een  Kroontjes  -  Kruid 
is  et)*  ̂ i^  hier  de  Kenmerken  of  bcfchry ving. 
Het  heeft  een  uitgebreide  aigemeene  Kroon , 

doorgaans  van  drie  zeer  lange  Straalen ,  met  by- 
zondere  Kroontjes  ̂   die  eens  zo  veel  lange  on- 
gelyke  Straalen  hebben  en  eenvormige  Bloempjes 
van  vyf  kleine  Blaadjes.  De  Vrugt ,  die  lang- 

werpig is  5  beftaat  uit  twee  lange  geftreepte , 
wederzyds  gelyke  ,  Zaaden,  die  in  een  Puntje 

uitloopen»  De  Omwindzels  ontbreeken  t'eene- 
maal ,  zo  dat  het  tot  deezen  Rang  behoort. 
Echter  was  dit  Kruid ,  van  welks  Loof  of  Geftalte 

hy  geen  woord  zegt,  in  Virgiaie  door  hem  ge- 
vonden. 

Aan- 
<*>  De  oirfprong  van  dat  denkbeeld  mag  wel  zyn ,  dat  de 

Arabifdie  Gom,  die  men  fomtyds  ondec  de  Mynhe  in  Soor- 

ten vindt ,  haar  afkomst  van  Sleedoornachtige  of  andere  ge- 
doomde Boomen  of  Heefters  heeft. 

(t)  MtTCH.  Nev,  Gen.  p.  i^.  Iteia  Epiè.  Nau  Cnr,  VOifc^ 
VIII.  App.  217. 
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^^'  Aangaande  de  Gom -Harst,  welke  de  OudeQ 

vi."  "  Bdellium  noemden  ,  is  nog  minder  zekerheid* 
Hoofd-  Sommigen  fielden  ,  volgens  Maithiolus, 

^'^^^*  dat  het  niet  anders  dan  Myrrhe  zy  geweest. 
^^*^^''*"**JDïoscoRiDEs  maakt'er  düe,  Eaühinüö 

zes  Soorten  of  Verfcheidenheden  van.  Volgens 

P  L  ï  N 1  u  s  kwam  zy  van  eerj  Eo-^m ,  van  groot- 
te als  de  Olyven  ,  met  Bladen  als  der  Eiken 

enz.  Dezelve  groeide  in  Arabic,  Indie  en  Me- 
die.  Plukenet  beeldt  een  Bdellium  -  draa- 

gende  Amerikaanfche  Boom  af,  Pomkt  zegt, 
dat  men  aan  de  Gom  Anime  en  anderen  dien 

naam  geeft.  Het  gene  wy  in  de  Winkels  voor 

Bdellium  hebben^  is  een  taaije  zelffland'gheid, 
van  buiten  eenigszins  naar  Myrrhe  ge^ykende  ̂  
doch  van  binnen  roodachtig  half  doorfchynende; 

zo  dat  zy  niet  kwaalyk  zweemt  naar  Lymkoek- 
jes.  Zy  vlamt  aan  de  Kaars  en  is  niec  onaange- 
naam  van  Reuk.  Dikwils  vindt  menze,  in  de 
Kasfen  ,  gemengd  onder  de  Myrrhe ,  en  fomtyds 
onder  de  Arabifche  Gom  :  zo  d^t  deeze  drie 

Gommen  zekerlyk  in  de  zelfde  Landftreeken  , 
van  Abysfioie  of  Ethiopië,  en  misfchien  alledrie 
van  Boomen  voortkomen.  Th  e  vet  verze- 

kert, dat  hy  wel  tweeduizend  Mvrrl^e  en  Bdel- 
Hum  draagcnde  Boomen,  in  één  Bofch,  by  el* 

kouder  grocijende ,  gevonden  heeft  (*}♦ 

Smyr. 

(*)  De  Boomen,  die  de  Anbifche  Gom  uitleveren  ,  he6 
ik  in  het  ir.  DeUls  llï.  STUK»  bladz.  öi^  ,  eaz.  reeds  bc- 
fchrecven. 
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S  M  Y  R  N  I  u  M.    Veld-Eppe.  ,  ̂̂ * Afdeel. 

Een  langwerpige  geflreepte  Vriigc:  de  Bloem-  ̂ J^l:^^ 
blaadjes  gefpitst  en  gekield:  onderlclieideo  dit  stuk. 

Geflagt^  waar  van  vyf  Soorten ,  meest  uitheem-  z^i^ynU, 
fche,  voorkomen;  naamelyk 

O)  Veld-Eppe  metenkelde  omvattmdö  Steng-  ̂     ï-, 
bladen,  f^rfdia- turn. 

Deeze  Soort  ̂   die  in  Italië  ,  op  Sicilië  en  op  J^;JJ'^^'^^«° 
Kandia  groeit ,  wordt  Smyrnium  genoemd  we- 

gens den  Reuk  van  Myrrhe,  die  zy  heeft,  en 
daar  van  heeten  fommigen  haar  Myrrhe  -  Kruid. 
De  Ouden  verhaalen ,  dat  deeze  Plant  groeide  op 

't  Amanus- Gebergte  in  Cilicie^  een  Landlchap 
van  Klein  Afie.  De  onderde  Bladen  gelykcn 
naar  die  van  Eppe,  als  Vinswyze  verdeeld  zyn« 
de  en  redelyk  groot  van  omtrek:  maar»  die  aan 

de  Stengen  groeijen  ,  naar  die  van  't  Kruid  dat 
men  Doorwafch  noemt ;  alzo  zy  lang  -  rondach- 
tig ,  zonder  infnydingen  zyn  ,  en  als  van  de 
Steng  en  Takken  doorboord  ̂   wordende  naar 
boven  langs  hoe  kleiner.  Het  groeit  omtrent  een 
Elle  hoog  j  en  verdeelt  zig  boven  in  Kroontjes 
van  geefe  Bloemen  -,  waar  op  een  rondachtig 

.    zwart 

^i)  Smyrnium  Follis  Cauiinis  fimplicibus  amplexicaultbu:, 

Syji.  Nat.  XII.  Gen.  360.  p.  ziö.  P^e^,  Xlif.  Gen.  363.  p, 
»4o..  ƒƒ.  Clif,  ro4.  Ups.  66.  Pv.  Lu?dh.  114.  Smyrnium  pe- 
regrinuiu  rotundo  f,  oblongo  folio.  C.  E.  Pik.  154.  Ptoir, 

il.  Smyrniuni  Amani  Monris.  Djd.  Pempt.  6p8,  LoR.  h, 

709.    Smyniium  Cret.    perfol/niom.  [.  B^  Uï'J.  lU,  p,  uj, 
O 

lï.   DFEL.  VIII.   StïJK, 
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IV.      zwart  Zaad  volgt.    Ddl Wortel  is  zwartachtig 

\af '^  en  heeft,  zo  wel  als  't  geheele Kruid  > een  verwar- 
HooFD    mende  hoedanigheid. 
STUK* 

II.  (2)  Ve]d-Ep\:;e  met  twee  enkelde  Hartvormïgs 

iF.ly'ptia-  effemaudige  Bloembladen, turn.. 

Egyptifche.  Qg  vermaarde  Hasselquist  heeft  deeze 
gevonden  in  Egypte ,  zynde  van  grootte  als  de 

gemecne.  Forskaohl  vondt  'er  een  Smyr* 
nium  met  famengedrukte  byna  Schyfronde  Zaa- den. 

^^^*         (3)  ̂ ^^  -  Eppe  met  de  StengUaden  drievoudig  , 

Europi-  *  gefleeld  en  Zaagswyze  getand. fchc. 

Dit  Kruid  groeit  in  Spanje,  Vrankryk,  En- 
geland en  in  onze  Provinciën ,  komende  veel  op 

't  Eiland  Tesfel  voor ,  volgens  Commelyn, 
en  wordende  Groote  Wilde  Eppe  genoemd.  Het 
Zaad  is  in  de  Apotheeken  bekend,  onder  den 
naam  van  Semen  Qteris  atri.  De  Franlchen  noe- 

men het  Maceron,  de  Icaliaanen  Macceromi  de 
Engelfchen  Alexanders. 

Sommigen  noemen  dit  Kruid  ook  wel  Petrofe- 

^2)  Smyrrüum  Foliis  Florallbus  binls  8fc.  Am.  Acad.  IV. 

p..  270. 

•  (3)  Smyrnïum  Fol.  Caulin's  ternatis  petiolatrs  ferratis.  II. 
Ciif.  105.  R.  Lugdb.  114.  GOUAN  Monsp.  149.  Ger.  Frov, 

S54.  Gort.  Belg.  gj.  Hippofelinum  Tiieophrasti  fivc  Snjyr- 

nlum  D)üscondis.  C.  B.  Pin.  154.  Hippofellnum.  Doo. 

Pempt.  69«.  Hippofel.  f.  Oiafdtxuin  Diofc.  Macèdoniciiim 

Êeigatum.  Loa.  leen.  708. 
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ïinum  Macedonicum  ,  dcch  dat  is  eigentlyk  een  ̂ ^\\ 
Soort  van  PeterfeÜe.   Het  tegenwoordige  maakt      v^ 

een  grove  Vertooning ,  in  't  wilde  groeijende ,  f Joo^d- 

met  Bladen  byna  zo  grof  als  die  van  Lavaskruid ;  ̂ .  *. de  VVortelbladen  driemaal   drievoudig  verdeeld 
hebbende,  maar  de Stengbladen  enkeld  drievou- 

dig en  de   bovenften  tegenover  elkander»   De 

Kleur  van  't  Loof  is  donker  groen.  De  Steng 
groeit  ibmtyds  twee  Ellen  hoog  en  is  vry  dik , 
met  de  Scheeden  der  Eladfleelen  omgeven,  aan 
den  top  met  Bloempjes  gekroond ,  de  middelden 
van  het  Kroontje  Mannelyk^  de  bultende  Twee- 
fjachtig.  Het  Zaad  is  rondaciuig,  dik,  zvfart  ea 
welriekende,  zo  wel  als  de  Wortel,  die  een  bit- 

terachtig Sap  uitgeeft;  doch  niettemin  eetbaar 

is,  wordende  in  Engeland  's  Vcorjaars  veel  als 
Peterfelie  -  Wortelen  met  het  jonge   Groen  'm 
Vleefchnat  gekookt  ,  om  't  Bloed  te  zuiveren. 
Men  teelt  het  ook  in  de  Moestuinen, 

(4)  Veld -Eppc  met  gevinde  Zaagswys*  getan-   ,  ïv. 

de  Bladen ,  ds  agterjten  drievoudig  en  alk  Aurlu^"!"^ 
Bloempjes  vrugtbaar»  «oudkieu.» 

Van  deeze ,  die  de  Bloemen  Goudgeel  heeft , in 

(4)  SmyrrAam  Fol.  pinmtis  /èrratls  &c,  iE^opodium  Fol. 

Caulini<;  &c.  H.  CHff.  107.  R.  Lugdb.  iig.  Angel,  Ac-sdien- 
iis  FL  luteo.  DOD.  A&.  yj.  R&j.  ////?.  1368.  Kugc\.  luirn. 
&  minor  .Fl-  luteo.  Mor.  Hljl,  \l.  p.  zsi.  Smymium  VoU 

Caul.  Sec.  G»ON-    Firg.   14S  ,  44-  Suïyrnuim  Aureum  &£, 

O  2 
II.  D£XU  \llh  STUa« 
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IV.     in   Noord  -  Amerika  groeijende  ,  zyn  de  VVor- 

VL^^'  telbladen,  wederzyds,  drievoudig  gevind,  aan 
Hoofd-   't  end  vyfbladig,  en  hebben  alle  de  Vinblaadjes 
STUK,      fcherp  Zaagtandig  gefpitst ;  de  Stengbladen  zya 

*;;^r^^^^"  meest  dubbeld  drie  of  yyfvoudig,  met  de  twee buitenfle  Blaadjes  aan  elkander  gevoegd.  Zywas 

Geitenpoot,metde  opperde  Stengbladen  negen- 
voudig 5  genoemd  geweest» 

r  ̂-  .        (5)  Veld  -  £ppe  met  de  Stengbladen  duhheld 
inugerri-  duevoudig  671  effenraudig* 
mum. 

^ige.  "  Deeze  Virginifche  heeft  de  Steng  anderhalf 
Voet  hoog ,  effen  en  weinig  Takkig :  Bladen  by- 
na  als  Akeleijen,  driemaal  drievoudig,  langwer- 

pig Eyrond,  glad,  elfen randig  en  blaauwachtig 

groen.  De  BloempjVs  in  't  midden  der  Kroon- 
tjes zyn  Mannelyk.  Volgens  Cl  ayton  heb- 
ben de  Bladen  een  aangenaamen  Reuk; 

A  N  E  T  H  u  M.        Dille. 

De  Kenmerken  van  dit  Geflagt  zyn,  een  by- 
na  Eyronde ,  famengedrukte  ,  geftreepte  Vrugt : 
de  Bloemblaadjes  ingekruld  ,  efFenrandig.  Het 

bevat  drie  Soorten,  dewyl  'er^de  Venkel  ook toe  betrokken  is, 

CO  Dille 
(f)  Smyrmum  Fou  Caurmis  diipllcato  -  ternatls  integerri- 

mis.   Smyrn.    FoL   CauL  petiolatis  &c.  GRON.  Virg.  i^.|. 



Kroontjes-Kruiden,  213 

(i)  Dille  7net  famengedrukte  Vrugten.  IV, 

Door  geheel  Europa  wordt  dit  Kruid  Jaarlyks  ̂   ̂̂• 
in  de  Moeshoven  gezaaid.  Men  noemt  het ,  naar^xuK, 

den  Latynfchen  naam  Anethum ,  in  *c  Italiaanfch      i. 

Anetlio,  in  't  Spaanfch  Eiteldo,  in 't  Portugeefch^^^J/J^^^^ 
Eiidros ,  in  't  Franfch  Jneth,  De  Hoogduitfchet^terkrui- 
naam   is  Dille ,   waar    mede  de  Engelfche  en 
Holiandfche  ürookt.   Het  groeit  naauwlyks  een 
Voet  hoog,  en  komt ,  in  gedaante ,  vry  wel  met 
de  Venkel  overeen  ,  verfchillende  daar  van  meest , 
doordien  de   Zaadjes  gerand  zyn  of  gezoomd 

en  de  Blaadjes  platachtig,  niet  rond  C^J» 
't  Gebruik  van  dit  Kruid  is  meest  huishou- 

delyk  in  de  Zuidelyke  deelen  van  Europa.  De 

Bladen  zyn  zeer  aangenaam  van  Reuk  en  wor- 

den tot  Slaap  -  verwekking  fomtyds  aan  't  Ledi- 
kact  gehangen,  of  ook  tegen  de  benaauwdeLugt 

der  Ziekenkameren  gebruikt.  Het  Zaad  is  fter- 
ker 

(1)  AKtthum  Frudibus  compresds.  Syp.  Nat.  XII.  Gen. 

361.  p.  216.  Veg.  XIII.  Gen.  364.  p.  240.  31at.  Med,  146. 

H.  CliJ^.  106.  R.  Lugdh.  we.  GouAN  M^n%p.  &f .  Tourn'F. 
Jn^H.  317.  Anctlium  Hortcnfe.  C.  B.  Pin.  147.  DCQ-  Pempt. 

298.  Lob.  Icon.  77Ó. 

(♦)  't  Is  zonderling,  daar  de  E.idder  de  famengedrukti 

Vru^t  onder  de  algemeens  Kenmerken  opgeeft,  <k''t  zyn  Ed. 

*cr  deeze  Soort  alleen  door  ondcrfchcdt ,  en  de  Venkel  door 

Eynr.de  f^rugteny  't  welk  tegen  dz  Gefijgts  -  Kenmevken  ft/ydt. 
Beter  misfchien  had  hy  de  Düle  door  platachtige  en  de 

Venkel  door  Tondacht':ge  Bhndjes  ondcrfcheiden  ;  of  doös 
de  platte  en  rcndachtigc  Zaaden. 

03 
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,.    ̂̂ ;     ker  en  minder  aangenaam  van  Reuk  dan  Ven- 

vi.   *  keizaad,  doch  kragtiger  tot  Windbreeking,  te- 
HooFD^   gen  de  Hoest,  den  Hik  en  andere  K[vYaalen,u:t 

*'^;''^^'      opgaaring  van  Slymige  Stoffen  in  de  Maag  en 
^^^u'fewy-  ̂^^^^  Winden  :  des  het  ook  byzonder  dient  tegen Opdyging  en  Benaauwdheden.    Men  acht  dat 

'er  de  Melk  en  't  Zog,  zo  wel  in  Beeftcn  als 
in  Menfchen  ,  door  vermeerderd  worde ;  maar 

't  menigvuldige  gebruik  verzwakt  het  Gezigt  en 
de  Teeldeelen  ongemeen. 

jj^         (2)  Dille  7net  drie  Stengbladen  en  ovaals  P^rtig- Anethüm  ^^^^ 

Vcid- 
Dtiic.  Van  deeze  ,  die  de    Kleine  Janrlykfe  Fortu- 

gecfche  Venkel  is  van  T  o  u  r  n  e  f  o  r  t  ,  met 

Reuk  van  Dille,  vindt  men  een  omfbndige be- 
fchry ving  door  V  A  n  o  e  l  l  i.  Zy  heeft  een  rond 

Stengetje  van  maar  een  Span  hoog ,  met  drie  of 
vier  Takjes  ,  en  Blaadjes  die  zeer  fyn  verdeeld 

zyn,het  bovenfle  driemaal  drievoudig.  De  Kroon 
is  verhevcnrcnd  en  bef  laat  u:c  negen  Kroontjes, 

met  geele  Bloempjes,  De  Groeiplaats  was  in  Por- 

tugal. Gaspar  E  a  ü  h  i  n  ü  s  hadt  zyne-  Kleine 
Wilde  Dille  ,  die  hier  mede  overeenkomdig 
fchynt,  in  zyne  Tuin  geteeld  uit  Zaad,  dat  hem 

door  CoLUM^'A  uit  Sicilië  was  toegezonden. 

(3;  Dille 
(z)  Ar.etham  Fol.  Cau'Jnis  tribas,  Frufï"ibus  ovallbus.  iï/<2«r. 

21 5  9-  Aneih.  fylveiïre  mina?.  C.  R.  Phu  247.  Prodr.  76. 

Foenicalum  Lu'3t3aicum  lïiiniis  annumn  ,  Ancthi  odore. 
ToufeNj.  /«/.  313. 
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(^3)  Dille  met  Eyronde  Vrugteiu  ^^'^ VI. 

Dit  Kruid  is  meer  bekend  in  Europa  en  vryHooFo- 

gemecner  dan  de  Dille  ,   komende  ,   op  vcele  stuk» 

plaatfen  ,  in  't  wilde  vooi*  ;  zelfs  in  onze  Ne-    JJJ/^^^ 
dörlanden»  Doch  men  moet  onderfcheid  maakcn  Fxnicuium, 

Venkel. 
tusfchen  de  gemeene  Duitfche  Venkel^  de  Ita* 
liaanfche  en  de  Wilde  Venkel.  De  Italiaanfchc 

of  Roomfche  is  tvï'eederley ,  wair  van  de  eene 
het  Zaad  fpitfer  en  fcherper  dun  de  gewoone 
Duitfche  Venkel  ,  de  andere  hetzelve  ronder 

en  zoeter  heeft,  wordende  deswcgen  genoemd 
Zoete  Fenkd,  Onder  de  Duitfche  en  Franfche , 
wederom  5  komt  ook  een  Zoete  voor,  en  het 
fchynt  dat  de  Kweeking  inzonderheid  veel  daar 
toe  doet ;  alzo  de  Planten  ,  uit  het  Zaad  van 
Zoete  Venkel  geteeld  5  het  tweede  of  derde  Jaar 
vcrbafteren  in  Wilde  Venkel,  In  Lnnguedok,  by 
Montpellier  ,  groeit  deeze  overal ,  zo  de  Heer 
G  OU  A  N  aanmerkt ,  eens  Mans  langte  hoog ,  en 
in  Provence ,  volgens  G  e  r  a  r  d  ̂   op  drooge, 
Sicenige  Gronden  ;  in  Engeland   byzonder  op 

Zee- 

(%)  Anethum  Friiflibus  ovat's.  Mat.  Mei,  147.  IJ.  CU  f. 
Uf}s.  R.  Lugdb.  116,  GOUAN  Monsp.  i;o.  GBR.  Prov.  zss. 

Gokt.  Leig.  84.  öcc.  Famiculum  dalce.  c.  B.  Pin.  147.  ̂ , 

Foen.  vuig.  Ger.nanicum.  UiU.  g^.  Fosn.  vuig.  !t:;licu!n  , 

Se-ninc  oblongo,  guflu  acufo.  Ihid.  J,  Focn.  fylveftie.  Ihii. 

KALL.  Heh.  4.23-  Doo.  Pempt.  179,  f oeniculum  five  Mx- 

lachtura  vulgatius  dalce.  LoB-  Ze.  -j-js. 

O  4 

II.   Deel.  viii   stuk. 
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^-V-     Zcedyken   en  Kryt-Rotfcn  der  uiterfle  deelen 

v'u^  van  Cornvval.    Het  zoete  VenkeKZaad  worde 
Hoofd-  veel  op  Madera  en  de  Vlaamfche  Eilanden  ge- 

^;;^^;  ̂  tee
ld. 

vi^ïf"^'^^  De  naamen  van  dit  Kruid,  in  de  Europifche 
Taaien  ,  zyn  afkomftig  van  den  Latynfchen  , 

Fmniculum,  Dus  noennt  men  het  in  't  Italiaanfch 

FëiiQchio  ,  in  't  Spaanfch  Hincio  ,  in  *t  Portu- 

gcefch  Fimcho ,  in  't  Franfch  Fenouil ,  in  't  En- 

gelfch  Fennel  en  in  't  Hoogduiifch  Fenchel  of 
Fmnihk  Den  Latynfchen  naam  zou  men  mis- 
fchien  van  de  fynheiJ  der  Bladen ,  als  naar  Hooy 

gelykendc  ,  afleiden  kunnen.  Uit  een  wirtcii 
Wortel,  üiefchcrp  van  Smaak  is,  geeft  het  een 

redelyk  dikken  Steng ,  meest  bcftaande  uit  de 
Scheeden  der  Bladfceelen  ,  die  zig  ten  minfce 

drievoudig  ,  Vinswyze  ,  al  fyner  en  fyner  ver- 
deden ,  zynde  de  uiterftc  Blaadjes  Haairachtig 

dun.  De  Kleur  van  't  Loof  is  uit  den  Zeegroe- 
nen donkerachtig.  Het  maakt  groote  fierlyke 

Kroonen  van  geele  Bloemen,  en  levert  dan  hec 

bekende  Zaad  uit,  't  welk  altoos  gefleufd  ,  doch 
in  fommigcn  ronder  is  ,  in  arderen  fpitfer  en 
zo  veifchillende  van  Smaak  als  ik  gemeld  heb. 

In'  't  Moes  is  de  Venkel  zeer  aangenaam  ,  we- 
gens den  by  zond  eren  Geur  van  het  Kruid,  welks 

Afkookzel  met  Melk  zeer  vcrzagtende  is.  zo  in 

als  uitwendig.  Het  uitgeperfce  Sap  kan  tot  het 
zelfde  oogmerk  dienen.  Dat  der  Wortelen  wcrdc 

vao  Z  A  c  u  T  ös  met  een  goeden  uitflag gebruikt 
in  Koortfcn ,  welken  het  door  Zweet  te  verwek- 

ken 
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leen  genas.  Dezelvcn  zyn  de  kragtigften  der  vyf     iv. 

Openende  Wortelen ^ dus  genaamd, om  dat  der- '^^^^^^''' zelver  Afkookzel  veele  Verfcoppingen  wegneemt.  Hoofd- 

Men  wil  dat  de  Bast  derzelven^  in  Hartfterken-STUiC. 

de  hoedanigheid ,  byna  den  Ginzeng  -  Wortel  der  ̂'^o"**'^- 
Chineezen  zou  evenaarcn.  De  jonge  Bladenen 
Spruiten,  als  ook  de  Stengen  die  men  op  de 
wyze  van  Sellery  in  de  Grond  wit  maakt,  zyn 
een  byzondere  Lekkerny,  tot  Wincerkosc,  by 
de  Italiaanen.  Ook  worden  de  groene  Zaadkroo* 
Den  dikwils5als  Salade,  met  Olie,  Azyn  en  Pe- 

per gegeten.  Het  Zaad  heeft  een  byzondere  ver- 
zagtende  kragt  in  de  Hoest  en  Borstkwaaien ;  zo 
wel  als  het  Water  en  de  Olie  ̂   daar  uit  of  uic 

het  Kruid  geftookt.    Het  is  verdry  vende  en  op- 
losfende,  uitwendig  opgelegd.  Men  verhaalt  dat 
een  Jongen  ,  wij^ns  Neusbloeding  men  niet  te 
ftempenwist,  docir  het  eeten  der  Spruiten  5  groe- 

ne Toppen  en  Zaaden  ,  genezen  werdt.    Ook 
zou  de  hardnekkige  Scheele  Hoofdpyn  in  zeker 
Man  5  door  den  Rook  van  Venkelzaad  uit  een 

Tabakspyp  op  te  zuigen ,  overgegaan  zyn.  't  Is 
W^ndbreekende  en  dient  om  de  walgelykheid 
der  Sennebladcn,  in  een  Aftrekzel,  weg  te  nee- 

men  ,  enz.  C^)^  ..:■ 

C  A  R  ü  M.        Karwey. 

Een  langv/erpigEyrondeVrugt,  die  gefcreept 

is; 

C^;  Vid.  RUTT?  Ilat.  Mtd.  p.  202, 

0  5 

I!.  DïïL.  Vin,  Stok, 

M 

^^ 
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IV.  is ;  een  eenbladig  Omwindzel  en  gekielde  Bloem- 

Afdeel*  blaadjes,  die  ingeboogen iiicgerand  zyn;maaken 
Hoofd-  de  byzondere  Kenmerken  uit ,  van  dit  Geflagt* 
STUK.  Dq  eenigde  Soort  (i)  heeft,  volgens  Pli- 

^  ̂*  N I  ü  s  5  haar  naam  van  Caria ,  een  oude  Land- 
Carui.  flreek  in  Klein  Afie.  Men  noemt  het  gemecnlyk 

^^^"^^y-  Carui^  in  't  Italiaanfch  Caro^  in  't  Franfch  Car- 
viy  in  'c  Engelfch  Caraways  en  in  't  HoUandfch 

Karwey.  De  Duitfchers  geeven'erden  naam  aan 
van  Garben  of  Weisf-Kummel^düt  is  Witte  Ko- 

myn ;  gelyk  fommigen  der  Ouden  het  ook  Ca- 
minum  Cersum  of  VVarch-Komyn  plagten  te 
heeten.  Anderen  noemen  het,  met  B  a  u  h  i n  u  s , 

Veld'KoTnyn  ,  om  dat  het  wild  groeit  in  de  Vel- 

den ,  niet  alleen  der  Noordelyke  declen  van  Eu- 
ropa ,  Cgelyk  L I  IS  N  iE  u  s  zegt) ,  en  in  die  van 

onze  Nederlanden;  maar  zelfs  in  Languedok  en 

Provence ,  alv/aar  het  op  de  Bergvelden  zeer 

gemeen  is,  zo  wel  als  in  Ooftenryk  omflreeks 
Weenen  ,  en  in  Karniolie»  Ja  in  Sv/itzcrland 

groeit  het  zelfs  op  de  allertoogfie  Velden  en  op 
die  der  Alpen,  volgens  Hall  er  ,  wiens  bc- 

fchryving  van  dit  Kruid  ik  hier  zal  volgen. 
Het  heeft  een  Kegelachtigen  Pen  wortel.  De 

Bladen  zyn  lang  ,  weinig  breed ,  met  gepaarde 

Vin- 
(0  Carum.  Sy/i.  Nat.  XIL  Gen.  362.  p;  zifi.  Veg.  XIIL 

Gen.  365.  p.  240.  DOD.  Pempt.  299-  Fl-  Lapp.  105.  Fl. 
Suec.  245.  2£fo.  Mai.  Med.  13?.  H.  Ciif.  io5.  R.  Luzih. 

116.  HALL.  Helv.  413-  GoUAN  Monsp.  i;o.  Gf.R-  Prov^ 

255.  Kram.  Ai^jir.  go.  Cuminura  pratenfê,  Carvi  Ofiidoa- 

mm.  C.  B.  Pin,  153.  CaM.  Epit.  516. 



J^^rj'^ia^ 

KRoaNTjEs-KauiDEN;  aip 

Vinnen  ,  de  eerde  Vinnetjes  by  den  Sceel  el-     ̂ V* 

kander  kruifende  ;  waar  uit  een  byzondere  ge-    ̂^^f^* 
daante  van  Loof  fpruit,  met  platte,  lange jfpit^  Hoofd- 

fe  Slippen.  De  Steng  is  gearmd ,  inec  de  Tak-^^"'^* 
ken  in  Kroontjes  uitJoopende ,  van  witte  Bloe- 

men, 't  Eenbladig  Omv/indzel,  daar  de  Ridder 
van  fpreekt  ,  vind  ik  in  geene  Afbeeldingen  , 
zelfs  niet  by  C  a  m  E  r  A  R  i  u  s ;  noch  ook  in  mya 

gedroogde  Kruid, 
Het  Zaad  van  Kartvey  wordt  veel  gebruikt 

om  een  Geur  te  geeven  aan  Brood ,  Kaas  en  vee- 
lerley  Gebak»  Men  doet  het  ook  in  Vleefchnat 
en  andere  Soepen.  Het  wordt  verfüikerd  en  dan 
veel  gekaauwd  van  de  genen  die  Badwateren 
drinken;  om.  dat  het  voor  de  Maag  uitneemend 

is  en  de  Winden  breekt.  De  Buikpyn  wordt  'er  ̂ 
daarom ,  dikwils  door  weggenomen,  't  Is  ook  goed 
voor  den  Hoest  en  in  Borstkwaaien.  Het  behoort 

tot  de  Vier  Groote  Verwarmende  Zaaden;geefc 

veel  Ohe  door  Destillatie  uit,  en  komt  als  in  't 
midden  tusfchen  Venkel  en  Komyn.  Aan  den 
Wortel,  nog  jong  zynde ,  fchryven  fommigen 
niet  minder  kragt  toe.  Hy  kan  op  de  zelfde  ma- 

nier ,  als  de  Pindernakelen  ,  gegeten  worden  ̂  
zynde  ook  aangenaam  van  Smaak  en  geurig. 

PiMPiNELLA.    BeverneL 

Dit  Geflagt  bevat  niet  de  gewoone  Kruiden 

van  dien  naam  ,  waar  aan  men  den  bynaam 
van  Sanguiforha   geeft  en  waar  van  de  Wilde 
of  Groote  reeds   hier  voor  ,  onder  den  naam 

van 
II.  Deel.  VIII.  Stuk, 



iao         BesciiryviNg    der 

IV.  van  Sorbenkruid  j  is  befchreeven  *,  en  de  Kleine 
AFDP.EL.  Qf  Tuin -Pimpernel  onder  de  Eenhuizigen,  die 
Hoofd  Veelmannig  zyn  ,  ver  hier  agter,  fta^t  te  vol- 
STUK.  gen^  Zodanig  verfchillen  de  Vrugtmaakende 

^Tjyffur^-  ̂ ^ggigjj  JQ  Kruiden  ,  die  men  onder  den  zelfden 
♦  zie  naam  begreepen  hadc!  Maar  het  bevat  de  Be- 

y^^^l^.^^^vernel  Qn  andere  Kroontjes -Kruiden,  tot  welken 
vii.siüK.ook  de  Plant,  die  het  Anys  -Zaad  uitlevert,  is 

betrokken» 

De  Kenmerken  zyn ,  een  langwerpig  Eyronde 
Vrugt ;  ingcboogen  Bloemblaadjes  ,  en  byna 

Klootronde  Stempels,  't  Getal  der  Soorten ,  meest 
Europifche^  is  zeven  ,  als  volgt. 

T-.    .      (i)  Bevernel  fitet  enksld  gevinde  Bladen^  de 
^oZïfrlgt,  Vinmtjes  der  Wortelbladen  rondaclitig,  die 

stecftbiec-  ̂ ^^  hovenfien  Liniaal. 

Het  Kruid  dat  de  vermaarde  Tournefort 

Tragofelinum  genoemd  hadt ,  en  wel  het  Klei- 

ne ,  maakt  <ieeze  Soort  uit,  tot  welke,  zo  't 
my  tcefcbynt ,  de  beide  Soorten  van  H  a  l- 
LER,  hier  onder  opgetekend , behooren.  Want 

(ï)  PimpindU  FoL  pinnatis  ,  Foliolis  &c.  Sy/l.  Nat.  XIT. 

Gen.  36ï.  p.  217-  ̂ ^g-  XHI.  Gen.  i66.  p.  i^i.  FL  Suec. 

24.6.  A/at.  Med.  125.  Pimpinella.  //.  Cliff.  106.  R.  Lugdh.  ii/. 

rimpinclla  SaxiOaga  minor.  C.  B.  Pin.  \6o.  Pjmpinella  S.i- 

xifragia.  Cam.  Epit.  775.  Saxifraga  parva.  DOD.  Pempt.  315. 

Bipinella  Saxifraga  minor.  Lob.  Icon.  719.  Tragofelinum  mi- 

nus. TOURWF.  Inft.  J09.  Tragofi.  Pinnis  fubromndis  circum- 

ferratls.  lum,  Pinnis  isdni^tisfupeiiustenaisfimis-HALL.  Hf^'v. 

4^5- 



K'roontjes-Krüïden.        S^ll 

in  de  Afbeelding  van  Camer  ar  i  us,  die     IV, 

de  Vinblaadjes   rondachtig  heeft  ,  ontbreeken  ̂ ^^^J^^' 
de  Liniaale  Scengvinnetjes ,  die  daidelyk  voor- Hoofd- 

komen  in  de  Afbeeldingen  van  LoBELenDo-^'^^''^*^ 

DON  éüs  ,  door  zyn  Ed^  betrokken  tot  de  laat-     '^^'""^^ 

üe.  Men  noemt  het  Bevernel , 'm  't  Hoogduitfch 
Bibernel  ,  welke  naam  van  't  woord  Bipinella , 
dat  van   de  plaatzing  der  Vinblaadjes  op  twee 

rygn  afkomflig  fchynt  te  zyn ,  ontleend  is.  De 

Engelfchcn  hceten  het  Burnet  Saxifrage :  de  Fran- 
fchen  Bouquetine  of  Boucage,  dat  zoveel  zegt 
als  Bokkenkruid.  Sommigen,  naamelyk,  hadden 

het  Saxifraga  Hircïna  getyteld  en  Tragofelinum 

betekent  Bokken  -  Selie.  De  Groeiplaats  is  door 
geheel  Europa,  zelfs  in  onze  Nederlanden  ,  op 

Zandige  Bey  -  Velden. 

f 2)  Bevernel  met  enkeld  gevinde  Bladen ,  die  .  iJ- 

alle  Blaadjes  gekwabd  heeftJ'ietend'Blaad'magZV^ 

je  driekwabbig,  Gtoote. 

De  Heer  ̂ L  i  n  n  m  u  s  onderfcheidt  thans  de 

Groote  Bevernel  ̂   welke  zyn  Ed.  bevoorens  tot 
eene  zelfde  Soort  betrokken  hadt.  Zy  verichilc 
van  de  anderen  ,  zo  de  Heer  H  a  l  l  e  r  aan- merkt, 

(2.)  PimpmelWEo].  pi'iinatis,  Foïiolis  ifec.  Mant.  iip.Plni» 
pin.  fol.  pinn.  Foüolis  Lanceolatis  fcrratis  acutfs.  Gi.'B.Prov. 
255.  Pimp.  fol.  pinn.  FoL  Cord-  irupari  trüobo.  Hvni.  AngL 
110.  Plrap.  Saxifraga  major  Umbella  candida.  C.  B.  Pin, 

159'  S3?cfraga  raagna.  Dod.  Pempt.  iï$.'iim^.mX}Qï^uc\ii\u 
Lob.  Ic.  7ZO.  Tragofelinum  majus.  Tournf.  In/l.  309.  Tra- 

gos.  Finnis  feniilobatia  circum  -  ferratis.  HALL.  Iklv,  411. 



222  BESCHRYVÏNG     der 

IV.     merkt  ,  ook  in  Geflalte  weinig  ̂   doch  aanmer- 

^^vi^^*  i^'eJy^i^  io  grootte.  De  Groeiplaats  is  niet  minder 
HooFD^  algemeen  ̂   inzonderheid  wat  die  met  witte  Kroo- 
STUK.      ̂ f.^  betreft  ,  welke  de  Bosfchen  en  kanten  der 

^,Jr''''^' Akkeren  bemint;  doch  op  de  Alpifche  Bergvel- den  5  in  Switzerland,  komt  zy  voor  met  roode 

Bloemen.  Men^vindt  ook  eene  Dunbladige ,  wel- 

ke eigentlyk   de  Bokken- Steenhreeke  zou  zyn, 

dus  genaamd ,  cm  dat  'er  de  Bokken  van  eeten. 
De  naam  is  by  ons,  onder  't  Landvolk,  GrooU 
Bevernel  of  Bevernaart* 

't  Gewas  maakt  een  Steng  van  omtrent  twee 
Ellen  hoogte  ,  die  gevoord  is  of  geftreept ,  en 

de  groote  Bladen  ,  die  het  beeft ,  geeven  'er 
ecnigszins  de  gedaante  van  Pinkilernakel-Kruid 

aan ;  maar  't  Loof  is  donkergroen  en  muw.  De 
agterfte  Vinblaadjes,  of  Bladen  liever,  zyn  drie- 

hoekig ,,  de  overigen  ovaal ,  met  fpitle  Tandjes  ̂  
fomtyds  ten  halve  se  vind  .,  het  uïterfle  Blad  in 
drieën  half  gedeeld  zegt  H  A  L  L  E  a.  De  boven- 
ile  Bladen  zyn  fpitfer  en  fmaller  verdeeld :  doch 
allen  hebben  zy  die  enkelvinnigheid,  welke  hun 
naar  de  Bladen  der  gewoone  Pimpernel  wat  ge- 

iykcn  doet  én  't  Gewas  kenbaar  maakt.  De  Wor- 
tel is  lang,  naar  een  Pinfleruakel  gel y kende  ,  wit 

van  Kleur,  maar  bevat  een  zeer  fcherp  Sap,  dat 
blaauw  is  in  eene  verfcheidenheid  ,  deswegen 

Cyanopos  van  Co  r  dus  genaamd.  Dezelve  zou, 
gedestilleerd  zynde  ,  een  blaauwen  Geest  gee* 
ven.  Omflreeks  Wittenberg  groeit  deeze  laatfte 
veel ,  zo  B  A  ü  H  1  N  o  s  aantekent;  vclgeAs  andc* 

mn  in  't  Brandeiiliurgfche.  't  C<i' 



Kroontjes -Kruiden.  ^^3 

\  Geheim  der  Stahliaanen,  bellaande  in  een     IV. 

Tinüuur.  dienftig  voor  de  Maag,  voor  Borstkwaa-  ̂ ^^^i*» 
lenen,  tevens  een  Koorts  middel ,  als  ook  Wondzui-HooFo- 

verende  en  de  Verlosfing  bevorderende  ,  wordt^"^^^*  _ 
bereid  van  den  Wortel  deezer  Plant,  die  zeer  ̂ 'sy^^" 
fcherp  is  en  Kruiderig ,  zynde  weleer^  om  de  Ston- 

den te  verwekken  ,  te  Neuremburg  in  gebruik 
geweest  j   volgens  H  o  f  m  a  n  n  ü  s.  Hy  werkt 
cok  op  de  Waterwegen  ,  en  kan  dus  by  toeval 

den  Steen  uitdryven  ;  hoewel  van  die  Steenbree- 
kende  kragt  dit  Kruid  zynen  naam  niet  bekomen 
heeft.  De  Kleine  Steenbreeke  heeft  den  Wortel 

tieeter  dan  Peper ,  en  die  der  anderen  wordt  ook 

wel  Inlandfche  of  Europifche  Peper  genoemd  C*^. 

(3)  Bevernel  met  meervoudig  verdeelde  Bladen  y     m. 

en  een  hoekige  zeer  Takkige  Steng,  ̂ 'ZT^^^ Zeegrocue» 
Als  een  byzondere  Steenbreeke  heeft  Clu- 

s  I  ü  s  deeze  afgebeeld  onder  de  Ooftenrykfe  Plan- 
ten. Zy  kwam  aldaar  op  de  hoogde  Bergen  uit 

de  Spieeten  der  Rotfen  voort;  even  als  of  zy 
de  Steenen  deedt  breeken.  Op  een  vry  geplaat- 
ften  naakten  Bergs  tusfchen  de  Steden  Hamburg 
en  Altenburg  in  Hongarie,  was  zy  dus  veel  te 
vinden.  Volgens  den  Heer  H  a  l l  e  r  is  die  fyn- 

bla- 
{^)  BOERH.  Uijl.   Plant.  p.   89. 

(3)  Pimpinella  fol.  fnpiadecompofitis  9  &c.  Tragofelin. 
fol.  tënuisfime  diviüs.  Hall.  Helv.  430.  Sefcli  Petioiis  Rs- 

miferis  Membran.  &c.  Güett.  Stam^.  p.  j-f  ?  Sasifoga  Pan- 
nonica.  ClUS.  Pam.  698. 

II.  DsEï.,  VUL  Sïysc, 



224        Beschryving    der 

IV.  bladige  Bevernel ,  met  de  Vinnetjes  aan  't  end 
AïDEGL.  (jriepuntig ,  tot  welke  zyn  Ed.  deeze  betrekt , 
HooFD'  in  Switzerland  zeer  gemeen  j  hebbende  Sten- 

STUK.  getjes  van  een  half  of  een  Voet  hoog ,  die  ge- 

^Twfiyy  3j.^(5  2yn ,  en  de  Bladen  met  vier  Vinverdeelin- 
gen.  De  Steen -Daucus  met  Zeegroene  Bladen 
van  J.  Baühinus  fchynt  hier  te  behooren. 

IV.  C4)  Bevernel  met  de  Wortelhladen  gevind  ̂  ge- 
Fh-npirAU  karteld;  de  hovefijien  Wigvormig  ingefnee* 
vieenide.  den  :   de  Kroontjes  voor  't  hloeijen  knik* 

kende. 

Op  Sicilië,  in  Italië,  Provence  en  in  Spanje*, 
groeit  deeze  Soort ,  w^elke  Vreemde  Selie  genoemd 
werdt  door  Clüsiüs,  die  dezelve  op  de  Vel- 

den by  Salamanca  waarnam ,  hebbende  een  Steng 

van  een  Elle  hoog  en  Zaad  draagende  5  dat  naar 

Peterfelie  -  Zaad  geleek,  van  een  Icherpen  Smaak 
en  Kruiderigen  Reuk. 

V.  (5)  Bevernel  met  de  Wortelbladen  driedeelig 

'tl^ys!'  ingefneeden. 

Dee- 
(4)  Plniphslla  Fol.  Rad.  pinnatls  crcnatis  5:c.  Anlfum  Fol, 

Hadicalsbus  plnnatis.  H.  Clif.  107.  Ups.  67.  R.  Lugdk.  iij, 

Aplum  peregtinum  Fol.  fubrotundi's.  C.  B.  Pin.  153-  Dauca« 
tertius  Dioscoridis.  COLUMN.  Ecphr.  I.  p.  I08.  T.  109.  GE*. 
Prov.  z$6. 

(5)  PimpinelU  Fol.  Radicalibus  trifidis  incifij.  Syfl-  Nat. 

Veg>  XIII.  Anifum  Fo'.  Radfc.  fïmplicibus.  Mut.  Mfid.  141. 
H.  Clif.  Ups.  R.  Lugdb.  \i6.  GOUAN  Monsp.  lyi.  Anlfum 

Herbadis.  C.  B.  Pin.  159-  AmTam  yulgaie.  GlüS.  Hiji.  II.  p- 
102. 



JCroontjes-Kküiden.  l%f 

Deeze  Plant  ̂   die  het  Anys-Zaad  uitlevert  ̂   ,  ̂̂«' 
heeft  te  vooren,  met  de  voorgaande,  een  Ge-      vi. 

flagt  uitgemaakt  ,  doch  is  thans  tot  het  tegen-  Hoopm 

woordige  betrokken.   Tournefort  hadtze  ̂ .  *. 
t'hu's  gebragt  tot  het  Geflagt  der  Eppe.    Zy     '    *  ̂ 
wordt  door  geheel  Europa ,  jaarlyks ,  in  de  Kruid* 
hoven  en  op  de  Moeslanden  gezaaid  ;  het  wel- 

ke ook  gelchiedt  in  onze  Nederlanden.  Men  kan 
de  Natuurlyke  Groeiplaats  ,  die  in  de  Levanc 

of  in  Egypte  fchynt  te  zyn ,  met  geene  zeker* 
heid  bepaalen»  De  naam  is ,  in  byna  alle  Taaien  , 
lïiet  het  Latynfche  woord  Anifum  en  dit  mee 

het  Griekfche  Anifon  overeenkomftig.  Dus  noe- 
men haar  de  Italiaanen  Anifo ,  de  Engelfcheü 

Anife^  de  Franfchen  Anis  en  wy  Anys. 

't  Gewas,  dat  zelden  een  El  Ie  hoog  groeit, 
heeft  een  ronde  Steng ,  in  eenige  Takjes  ver- 

deeld. De  onderfte  Bladen  gelyken  eenigermaate 

naar  die  van  Eppe  of  Sellery ,  maar  zyn  witaeh- 
tïg  en  Wollig  ;  de  Stengbladen  fyn  verdeeld. 
Het  draagt  Bloemkroontjes  die  wit  zyn  en  daar 
opvolgt  het  bekende  Zaad,  welks  aangenaame 
Reuk  en  Smaak  hetzelve  van  veel  gebruikmaakt 
in  de  Samenlecving.  Op  dergelyke  manier  als  de 
Karwey,  mengt  men  het  in  Brood  en  Gebak: 
het  is  een  der  voornaam(1:e  Windbrèekende  en 

Borst -Middelen,  bezittende  dus  de  kragten  te- 

gen 

102.  Anifum.  DoD.  Pempt.  299.  J.OB.  J^on,  721.  ApiumAnr^ 

fuin  diftum  &c.  TooRNï.  Infï.  305.  ̂ ,  Cuminum  Semias 

cotundiorc  &  minore.  C.  B.  Pin.  14^,  R.AJ.  Extr*  <5i» 
P 

Ih  Deel,  Vllï,  §tus, 



IV.  tegen  't  Kolyk  en  andere  Kwaaien,  in  hooge? 

^^  vif ̂*  graad  ,  welke  inzonderheid  in  de  daar  van  ge- 
HooFD-  deftilleerde  Olie  uitmunten»  Het  behoort ,  met 

STUK.  ^ggj  yggt  ̂   tot  de  Vier  Groote  verwarmende  Zaa- 

^Tw«wy.^^j^  en  komcinverfcheideWinkelbereidingender 
Apotheeken. 
Die  van  Maltha  noemen  dit  Kmld  Zoete  Ko^ 

myn  ,  en  hebben  dan  nog  een  ander,  't  welk 
zy  Zoete  ̂ «3?iheeten,  als  zynde  wat  zagter  van 
Smaak.  Dit  laatfte ,  dat  fommigen  Komyn  noe- 

men ,  heeft  de  Zaadjes  ronder  en  kleiner.  Dee- 

ze  Soort  van  Anys  wordt  op  het  Eiland  Maltha, 

tot  gebruik  en  tot  den  Uitvoer ,  in  menigte  ge- 
teeld. 

VI.         (6)  Bevernel   met  de  Bloemjleeltjes  tegen  de 

dic^oumi^.  Bladen  over^  die  tweemaal  in  drieën  gedeeld 
Gegaffelde,  zyn  ,  met  F'liezig  gewiekte  Steelen, 

In  Spanje  groeit  deeze  Soort,  die  een  Plant- 

je is  van  maar  een  half  Voet  hoogte ,  zeer  Tak- 

kig ,  met  de  onderde  Blaadjes  driedubbeld  drie- 
voudig ,  de  bovenden  zeer  fmal.  Overvloedig  is 

het  getal  der  Kroontjes,  welken  't  zelve  draagt. 

VIT.        C?)  Bevernel  die  zeer  klein  is\  met  taïrykefa- 
Dieica,  mengejtelde  en  enkelde  KroontjeL 

(fi)  Pimptnella  Pedunculis  oppofitifoliis,FoI.  rloiiTcris  bitri- 
üdis , Fctiolis  Alato  - Membranaceis.  Mant,  $%, 

(7)  Pimpinella  pumila ,  Umbelli»  numerofisfimis  &c.  JACQ- 
Vind.  227.  Jlujlr,  T.  28.  Mant.  ZS7'  Sefcli  purailiim.  Sf» 

Flant.  373.  foeniculuui  montanuBi  pumiUitn.  Ci^uf*  Hijin 

II.    p«  2C0« 

ZlgC. 



KRooNTJSS'KRÜlOEir.  i2f 

Deeze  in  Ooftenryk,  alsi  ook  in  Provence ,     IV: 

fvild  groei  jende  ,  is  maar  een  Handbreed  hoog,  ̂^^J^*»» 
en  geheel  bezet  met  Kroontjes.  Hier  van  komen  Hoofd» 

Plantjes  voor  met  enkel  Mannelyke  en  onvrugt-  ̂ ^",^*  ̂ 

baare  Bloemen  ̂   doch  de  Wyfjes  -  Planten  heb-  ̂^^^'*'^* 
ben  dikwils  ook  Meeldraadjes. 

A  p  I  ü  M,     Eppe, 

Dit  Geflagt  heeft  een  Eyronde  geftreepte 
Vrugt  ;  een  eenbladig  Omwindzel  en  egaale 
Bloemblaadjes.  Het  bevat  maar  tv^ee  eigently- 
ke  Soorten ,  die  zeer  bekend  zyn ,  naamelyk 

(i)  Eppe  mst  de  Stengbladen  Liniaal  en  zeer      r, 

kleine  Omwindzeltjes.  fr^Zui': Peteifelica 

^  Dit  Kruid  v^rordt ,  onder  den  naam  van  Peter» 

feliey  in  'tFranfch  Perfil^  in  't  Engelfch  Fars- 
ley  ,  in  't  Hoogduitfch  Peterfilge ,  in  Europa  , 
overal  in  de  Moeshoven  geteeld  ,  zelfs  in  de 

Zuidelyke  deelen,  daar  het,  op  fommige  plaat» 

fen  wild  of  inlandfch  geworden  is  ,  door  't  ge- 
ftrooide  Zaad.  Op  't  Eiland  van  Sardinië  groeit 
het  aan  de  Bronnen  en  Waterbeeken» 

De 

(ï)  Apium  Fol.  Caulinis  Linearibas,  Involucell'n  minuiii. 
Syft.  Nat.  XII.  Gen.  364-  P»  217-  f^eg.  XII'.  Gen.  367-  p« 
241.  Mat,  Hed.  127.  H.  Cüf.  Ups.  R.  Lugdb,  ïi6.  Apium 

Hortenfe  Petrofelïnum  vulgo.  C.  B.  Pin.  15 3-  Tournf.  /«/?, 

305.  Apium  Hortenfe.  DOD.  Pempt.  <fj4,  p^  h^mm  vel  fê' 
trofelinum  ciispum.  C  Jk^  Pin,  i$|. 

B.  DUL.  rui,  $!«« 



*2a         BescHryvïng    DEr 

IV.         De  geftalte,als  ieder  een  bekend,  zal  ik  niet 

Afdeeu  befchryven.  Men  gebruikt  het ,  in  de  Huishou- 
Hoofd-  ding ,  veel ,  wegens  den  Geur  en  Smaak ,  wel- 
STÜK,      j^gj5  j^g,.  aan  eenige  Spvzen  geeft.   Zulks  heeft 

omtrent  het  Kruid  en  de  Wortelen  plaats ,  wel- 
ke beiden  openende ,  afzettende  en  Pisdryvende 

zyn ,  gelyk  ook  het  Zaad.  Men  teltze  onder  de 
vyf  Groote  Openende  Wortelen ,  waarvan  de 
Syroop  in  veel  gebruik  is.    Het  gedeflillcerde 
Water  van  Peterfelie  heeft  een  verkoelende  hoe- 

danigheid. Zonderling  is  't,  dat  het  Kruid  nieC 
voort  wil  in  de  heetfte  Landen  des  Aardbodems. 

Men  zegt,  dat  het  veel  gebruik  daar  van 't  Ge- 
zigt  benadeelt  en  het  zou  een  Vergift  zyn  voor 

de  Pappegaaijen. 
Onder  de  Vericheidenheden  is  behalve  de  Ge* 

krulde ,  gemeenlyk  Krul  -  Peterfelie  genaaamd  , 
welke  meer  tot  fieraad  der  Schottelen  dan  voor 

de  lekkerheid  dient,  en  die  men  Wortel- Peter' 

ftlie  noemt,  welke  insgelyks  hard  en  onfmaakc- 
l^k  is  van  Loof  :  inzonderheid  te  tellen  de  Pe- 

terfelie van  Macedonië  .  zogenaamd,*  waar  van 
het  Zaad  in  de  Apothceken  ook  bekend  is,  een 

weinig  van  het  Peterfelie  -  Zaad  verfchillende. 
Dezelve  is ,  als  de  cerfle  Soort  van  Gom  -  Eppe  3 

*  Biadz.  hier  voor  befchreeven  *. 
J50 

Apium '^*         (2^  Eppe  met  Wigvormige  Stengbladen» 
gravrolenSt  Uit 
Selkiy. 

(2)  Apium  F0I.  Caulinis  CunelFormibus.    J^at.  Mtd.  12?. 

fl,   Cliff'.  Ups,  R.   Lugé.  11$ '  GOüAN  MQnsp,  i^i.  Gek. 



Kroontjes-Kruiden,  csi; 

Dit  is  de  Jpium  der  Aporheeken ,  een  Kruid      IV. 

dat  men  wild  groeijende  vindt ,  in  vogtige  Wei-  ̂ ^^^^u 
den  en  aan  de  kanten  der  Wateren  ̂   in  de  moes-  Boofd- 

te  deelen  van  Europa,  en  overvloedig  aan  SIoo-  ̂ '^"^* 

ten  en  Beekjes  in  het  laage  gedeelte  van  onze     '^^"*** 
I*^ederlanden.  Men  noemt  het ,  by  ons  >  Juffrouw- 

Merk  of  Eppe ,  en  Wilde  Seldrie  by  't  gcuieen. 
De  Hoogduitfche  naam  is  Epfig^dQ  Iraliaarfche 

ylpio ,  de  Franfche  Ache ,  en  de  Engelfche  Smal- 
lage,  Men  noemt  het  ook  Paludapium ,  dat  is 
Moeras  -  Eppe ,  met  don  Grieklchen  naam  Eleo* 

felinum ,  onder  welken   D  o  d o n é  u  s  dit  Kruid    ̂  
voordek ,  overeenkomftig ;  om  het  dus  van  de 

Tuin  -  Eppe ,  gemeenlyk ,  volgens  het  Italiaanfch 
Celleri  ,  by  ons  Sellery  of  Seldrie  genaamd ,  te 
onderfcheiden. 

De  Wortel  is  lang  en  dik ,  Takkig  of  gearmd , 
met  veele  Vezelen  ,  llerk  van  R  uk.  Hier  uit 
komen  dikke  ,  Geutswyze ,  Bladfleelen  voort, 
die  Vinswyze  bezet  zyn  met  breede  gekwabJe , 
donker  groene,  gladde  Bladen,  hetuiterlle  half 
in  drieën  gedeeld  ,  in  de  omtrek  diep  en  fpits 
getand.  Het  fchiet  Stengen  ,  fomtyds  tv/ee  El- 

len hoog,  dik,  hol,  hoekig  en  Takkig,  met 
Knoopen  en  fmaller  verdeelde  Wigvormige  Bla- den, 

Frov.  ajfi.  Gort.  Bek.  I^»  Apimn  paluftre  five  Apium  Of- 
ficinarum.  C  B.  Pin.  154.  ToüRNF.  /«/?.  30J.  Eleofelinmno 

DOD.  Pempt.  69?.  Eleofelinum,  Paludapium.  LOB=  /ce».  707, 

^    Apium  duice ,  Cclkti  italorum.  TOUÜNI.  Inji,  305. 

II.  deb!..  vui.  ivis. 



33«         Beschryvincder 

IV.     den.  In  de  Mikken  der  Takken  zitten  de  Bloem- 

Afdeel.  i^joonen  byna  ongelteeld,  niet  zeer  groot,  met 
Hoofd-  witte   Bloempjes  ,   doch  die  van  buiten  byna 
•TUK.      groen  zyn  ,  en  daar  op  volgen  diep  gefleufde 

w^/^*"^  Zaadjes,  nog  kleiner  dan  die  van  de  Peterfelie. 
Groot  is  de  verandering  ,  welke  dit  Kruid 

door  de  K  weeking  ondergaat.  Van  fcherp ,  wal- 
gelyk  en  byna  Vergiftig,  wordt  hetzelve  een 
zeer  aangenaame  Spyze  ,  wier  gebruik,  tot  Sa- 

lade, de  Franfchen  van  deltaliaanen  en  wy  ver- 
volgens van  de  Franfchen ,  geleerd  hebben.  Het 

wordt  zelfs  zo  aangenaam  ,  dat  fommigen  het 

Zoste  Eppe  hebben  genoemd ,  houdende  dezel- 
ve voor  een  byzondere  Soort;  doch  dit  kan  niet 

zyn,  alzo  het   in  de  Noordclyke  Landen,  in 
eenige  Jaaren  tyds ,  in  Wilde  Eppe  verbaftcrt» 
Daar  zyn  Verfcheidenheden  van ,  met  roode  en 
witte  Sceelen  ,  als  ook  met  dunner  en  dikker 

Struiken  ,  welke  laatfte  Brabantfche  Seldrie  ge- 
heten wordt.  Men  plantze  in  Greppels ,  en  ,  als 

't  Gewas  zyne  grootte  heeft ,  worden  die  met 
Zand  gevuld  ,  onder  't  welke  de  Seldrie  haare 
witheid  krygt  en  eetbaar  wordt.  De  Wortel  is 
onder  de  Vyf  Openende  in  kragcen  de  minlte 
niet.  Het  Zaad  geeft ,  door  Deftillatie ,  een  fcher- 

per  Olie  zelfs  dan  Anys  -  Zaad.  Ook  telt  men  het 
onder  de  vier  Kleine  Verwarmende  Zaaden ,  en 

in  Windbreekende  hoedanigheid  is  het  geen  van 
de  minften  ;  doch  het  menigvuldig  gebruik  zou 
ook  nadeeligzyn»  HetuitgeperfteSapdesKruids 
wordt  voor  een  Koortsmiddel  gehouden ,  en  dient 

tqgen  het  Scheurbuik  in  de  Mond*         ̂ co- 
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iEGOPODiüM.    Gcrardskruid.  iv; 

Een  langwerpig  Eyronde:  geftreepte   VrugtfjoJ/^ 
onderfcheidt  dit  Geflagt,  waar  van  de  eenigfteiTuir, 

Soort  (i)  Wilde  Kleine  voortloopende  Engelwor-*  ̂ %>»»*««! 
Ui  is  genoemd  geweest  door  Baühinüs. 
Dus  heeft  Toürnefort  ze  ook  in  dat  Ge- 

flagt geplaatst  en  anderen  noemenze  Basterd-  o£ 
Wilde  Engelwortel.  De  Echte  heeft  Omwind- 
zels  aan  de  Kroontjes  en  deeze  niet.  Dodo* 
wéüs  merkt  ze  als  een  Wilde  Soort  van  Mee- 
fterwortel  aan,  en  zegt,  dat  de  Brabanders  haar 

Ceraêvt- ,  dat  is  Gerardskruid  heeten»  Men  noemt 

het  dus  ook  in  't  Franfch  en  Engelfch ,  doch 
bovendien  GoMfwort  of  Voet -Euvel  Kruid,  naar 
den  Latynfchen  naam  Pêdagraria ,  die  mooglyk 
alleen  daar  van  daan  komt,  dat  men  het  op  de 

Velden  met  Voeten  treedt.  Anderen  noemen  't 
Geiten  -  Poot ,  naar  den  Geflagtnaara ,  of  ook  Haa- 
m- Poot  9  en  gemeenlyk  Zevenblad^  om  dat  het 
zeven  Bladen  op  een  Steel  heeft.  In  Duitfch- 

land  noemt  men  't  ook  wel  Wilder  Holder ^  dat 
is  Wilde  Vlier.  Het 

(i)  Mgopod'mta  Fol.  CauUnis  fummis  ternatis.  Sy/f.  Nat» 
XII.  Gen.  365.  p»  217.  f^eg'  XIII.  Gen«  36S.  p.  241.  H. 
CUf.  R.  Lugdb,  115.  Fl.  Suec,  247.  263.  GOUAN  Mcnsp. 
152.  GïR.  Prov.  Z56.  KRAM.  ̂ u/ir.  8i.  WEIC  Pem.  Rug, 
57.  Rei«.  Ced.  91.  RtJPP.  Jen.  as-  MApp.  jih.  23-  VAILI.. 

Far.  xj.  Gort.  Belg.  86.  Angelica  fylv.  minor  f.  Erratici. 
C.  B.  Pin.  15;.  ToüRNF.  Jnjt,  313.  Hctba  Gcraiü.  DOD. 

ftmft.  320.  Fodagcaiia.  HALL.  Helv.  4S7. 

P4 

U.  Deiu  VIII*  STV8U 
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'.5 

L 

IV.        Het  wordt  van  CAMERARiüs,met  regtenbil- 

Afdeel. -jyl^j^^jj  ,    de  Pejl  der  Tuinen  geheten,  als  een 
Hoofd-   Onkruid  zynde,  dat  men  naauwlyks  uitroeijen 

6TUK.      j^^j^    ̂ gj.  groeit  veel  aan  de  Haagen,  in  Bos- 
^/>r;^wy.  f^^j^gjj  ep  Wilderrisfen ,  aan  de  kanten  der  We- 

gen en  Wallen ,  zo  in  onze  Nederlanden ,  als  in 
Engeland,  Vrankryk^Duiifchland  en  de  Zuide- 
lyke  deelen  van  Europa,  zynde  zo  gemeen  niet 

in  't  Noorden .  De  Wortelbladen  zyn  als  gezegd 
is.  Het  fchiet  een  gearmde  Steng,  van  drie  Voe- 

ten hoog  ,   met  drievoudige  Bladen  en  witte 

Kroonen  ,•  op  lange  Steelen ,  en  draagt  half  Ey- 
ronde  Zaadjes.  Het  heeft  eenige  Kruiderigheid, 
doch  wordt  in  de  Geneeskunde  niet  gebruikt. 

Dus  de  Tweewyvigen ,  in  de  Klasfe  der  Vyf- 
mannigen,  befcbreeven  hebbende,  gaa  ik  tot  de 

Driewyvigeft  over ,  onder  welken  het  eerst  voor- 
komende Geflagt  van  Kruiden  den  naam  voert 

van 

T   ü  R  N  E  R  A. 

Van  dit  GeÜagt  is  de  Kelk  vyfdeelig  Trech- 
terachtig en  de  buiten  -  Kelk  tweebladig  :  vyf 

Bloemblaadjes  zyn  in  den  Kelk  ingeplant:  de 
Stempels  zyn  veeldeelig;  het  Zaadhuisje  eenhok- 
kig  en  driekleppig. 

Het  heeft  zyn  naam  van  den  Engelfchman 
TüRNKRüs,  door  wien een Hiftorie  der  Plan- 

ten van  Engeland,  op  een  Alphabetifche  manier 5 

is  aan  't  licht  gegeven.  Vier  Soorten ,  altemaal 
pithecmfche,  zyn  'er  in  vervat,  naamelyk. 

(O  Tl]?- 



Pentandrïa, 

^33 

(i)  Turn  era   met  ongejleelde   Bloemen  uit  de     w> 

Bladjhelen  ,  de  Bladen  aan  't  begin  met  '^^^eel. 
twee  KUertjes.  Hoo/d- 

STUK 

t)e  Groeiplaats  van  deeze  Soort  is  op  Jarnai-       ̂   * 
ka  en  verder  in  de  Westindiën.  Men  vindt  'er  Turn^ra 
fraaije  Afbeeldingen  van  ,  zo  door  den  Heer  yeruerdê, 
LiJSM^üs  zelf  ,  uit  den  GlifFortfchen  Tuin, 

als  door  den  Engelfchen  Heer  Martin  aan  'c 
licht  gegeven.  Slo  a  n  £  noemt  het  Ciftus  met 
Brandenetel- Bladen  5  geele  Bloemen  en   drie- 

hoekige Zaadhuisjes.    De  Bladen  gelyken  veel 
naar  die  der  Olme  of  Ypeboomen.  Het  iseenigs- 
zins  Heefterachtig.  Men  kan  fomtyds  naauwlyks 
onderfcheiden  ,  of  de  Bloemen  op  de  Bladfteclen 
dan  in  de  Oxelen  zitten  ;  dewyl  de  Blad  (teel  zo 

kort  is  in  foaimige  Planten.   Men  vindt  'er  eene 
Verfcheidenheid  van ,  die  de  Bloem  kleiner  met 

gefpitfte  Blaadjes ,  en  Blikjes  zonder  Klieren, 
de  Bladen  ftomper  heeft  en  de  Meelknopjes  niet 

geel  :  zynde  deeze  door  den  Heer  MiLhEK 

afgebeeld. 

(2)  Turnera   met  ongejleelde   Bloemen  uit  de      rr. 

Bladfieelen,  de  Bladen  zonder  KUertjes.     ̂ ^Jnge^ 

(O  Turnera  Flor.  fesfil.  PetioLirlbus  &c.  Syst.  Nnt.  XII^ 

Gen.  373.  p.  220. /■'^i'^.  XilI.Gen.  376.  p.  24?- Turn.  Fol.  Serr. 
Fetiolis  Florifecis.  H.  CUff.  na.  T.  10.  R.  Lag^^.  424.  Turnera 
JFrut.  Ulmifolia.  Plum.  Gen.  15.  Mart.  Cent.  T.  p.  4^.  Cilms 

UrticïE  folio  ,  FI.  l.uteo.  Sloan.  Jam.  s?6.  Hifi.  I.  p.  202.  T.  127. 

f.  4,  5.  R4J.  Dendr.^92'  GouAN  Afor.sp,  i^j.Mill.  Ic,  T. 
268.  f.  2. 

(2)  Turnera  Flor.  fcsfil.  Petiolaribus  &c,  Am,  Aidd.  V.  p. 

lU  DML,  VIII.  STUK« 
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1V#        Deeze  komt ,  ten  opzigt  van  de  gedagte  zon- 

^ï^*  derlinge  hoedanigheid,  met  de  voorige  overeen. 
Hoofd-  doch  is  zeer  klein  en  ruig,  met  kleine  getande 
STUK.     Bladen  en  geele  Bloemen.  Zy  groeit  ook  op  Ja- 

4r''  maika. 
III.        Cs)  Turneramet  rij'^g-^or/ïeZ/gg  jBZoffTw/i^fifjV/ 

s^doldiZ*  272  de  Oxelen  ,  de  Bladen  fiomp  Eyrond , 
Tweeboï-  Wigvormig ,  Zaagsw^T^  getande 

Deeze, in Brafii  groeijende,  heeft  Stengetjes 

van  een  Handpalm  hoog  en  ongefteelde  Wolli- 

ge Blaadjes,  uit  wier  Oxelen  de  Bloempjes  voort- 
komen ,  die  zeer  kort  gefteeld  zyn ,  en  niettemin 

twee  Blikjes  als  Borftels  hebben ,  met  een  dik- 

ken ,  vyfdeeligcn  Haairigen  Kelk. 

VI.         (4)  Tumera  met  naakte  Bloemfleeltjes  in  de 

Cif^oidTs^.^  Oxelen  der  Bladen ,  die  aan  de  Tip  ZaagS" 
Naakte.  ^^^g  getand  zyn. 

Beeze  heeft  de  Steng  gehaaird ,  zo  wel  als  de 

voorgaande ,  doch  geene  Blikjes  aan  de  Bloem- 

üeelen.  Üic  den  naam ,  dien  *er  de  Groote  Boer- 

HAA- J9S.  Pumilea  rainima  hirfuta.  Bbown.  Jam,  i88.Cham«cis- 

tus  luteus  &c.  PETiv.  Gaz.  5p.  T.  38.  f.  9^  Chamaecist.  ür- 

ticx  folio.  Sloan.  uts.  f.  6. 

(3)  Tumera  Pedunculis  Axill.  bifetis  &c.  Mant.  j8. 

(4)  Turnera  Peduncul.  Axillaribus  aphyllis  &c.  Pumilei 

fubhirfata  fimplex  &c.  BROWN.  Jam.  J89.  Heliantkemoi- 

des.  BOEBH.  Lugdb.  II.  p.  2fi9«  Helianth.  Bctonics  folio. 

Plum.  /c.  WO.  f.  I.  Chamxciftus  Caule  hirfuto  &c.  SLOAN* 
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HAAVE  aan  gegeven  heeft ,  blykc  eenigermaate    ̂ y^ 
de  Ge(talte,die  naar  de  Ciftus  gelykt.  De  Steng Afdeel, 

heefc  de  hoogte  van  een  Vinger;  de  Blaadjes ^j^^^;^^ 
zyn  Lancetvormig ,  van  onderen  Wollig,  zo  wel  stuk. 
als  de  Kelk ,  en  de  Steekjes  zo  lang  als  de  Bloem.  Tn^ynia, 
Zy  groeit  by  de  derde  Soort  op  Jamaika,  alsook 
in  Zuid  -  Amerika  en  te  Suriname. 

T  E  L  E  p  H  I  u  M.      SmeerworteL 

Een  vyf  bladige  Kelk  en  vyf  Bloemblaadjes  j^ 
die  in  het  Bloemkasje  ingeplant  zyn :  het  Zaad- 

huisje eenhokkig  ,  driekleppig.  Dus  komen  de 

Kenmerken  voor,  van  dit  Geüagt,  't  welk  twee 
Soorten  bevat ,  als  volgt. 

(i)  Smeer  wortel  met  o^verhoekfe  Bladen»  i. 

Van  deeze  geeft  iMPERATUsde  Afbeelding ,  ^"j^chle* 
onder  den  naam  van  TelepMum  van  Diosco- 

RIDES ,  en  voegt  'er  by,  dat  fommigcn  het 
Kruid  HeUnium  van  Crateva  noemen.  Clu- 
siüs  heeft  hetzelve  ,  order  den  naam  van  het 
Echte  Tekphium^  dat  zynen  naam  van  eenen 

Ko-^ 
{i)  Telephium  Fol.  alternis.  Syji.  Nat.  XII.  Gen.  374.  p. 

2to.  Feg.  XIII.  Gen.  S77-  P-  ̂ iS-  ̂ i-  Ups,  -j».  IL  Cajl 
73.  R.  Lu^db.  434.  Teleph.  repens  Folio  non  dcciduo.  C. 

S.  Fin.  7 ij'  Telephium  legitimum.  Clus.  Hij?.  II.  p.  67. 

IMPIR.  Hiji.  Nat.  561.  eouAN  J^onsp.  155.  f  ABR.  lieim- 
Jfad,  197.  Ger.  Prcv.  450.  Garid.  ̂ ix.  ̂ $6.  Ciftus  Folio 

Majoians.  C.  B.  Pin.  46;.  LOB.  Ictn.  II.  p.  115.  Kruldi. 
f.  13 J.  Telephium  Dioscöiidis.  TOURNF.  /«/?.  2^8. 

IX.  i>mu  Yin.  STMf 
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IV.     Koning  van  Myfic  hadt ,  door  wien  het  tegen 
Afdeel.  ̂ ^j^j^  Zweeren  gebruikt  werdCjbefchreeven.  Het 
Hoofd-  is  het  ̂ m^^riwr^^/ n iet ,  dat  men  gemeenlyk  dus, 

*'^"^*      en  ook  wel  Hemeljleutel  noemt ,  in  \  Latyn  of 

^ge!^^'  Griekfch  Anacampjeros  ,  betrokken  tot  het  Ge- flagt  van  Huislook.  Het  heeft  zyne  Groeiplaats 
in  Provence  ,  op  verfcheide  plaatfen.  Lob  el 
kreeg  het ,  door  middel  van  een  Apotheker,  die 
het  op  den  hoogcn  Berg  van  St«  Bonaventura  , 
naby  de  Stad  Aix,  voor  hem  hadt  uitgeftoken* 

3,  Uit  een  Wortel ,  met  een  Houtachtig  Struik- 

3,  je,  (zegt  hy,)  dat  den  Hals  wat  gekromd 
„  heeft  3  en  zo  wel  boven  als  beneden  knobbe- 
3j  lig  is  ,  groeijen  Takjes  van  een  Handpalm 
„  lang,  die  Biesachtig,  regt,  buigzaam  en  wit- 
„  achtig  zyn ,  met  blaauw  groenachtige  Blader- 
,5  tjes,  als  van  Linfen,  bekleed*  Boven  op  de 
„  Stengetjes  komen  witte  Bloemen  ,  naar  die 
„  van  den  laagen  Ciftus  of  Heiden-  Hy fop gely- 
,,  kende,  waar  op  Zaad  volgt,  dat  bitter  is  van 

„  Smaak." In  de  Afbeeldingen  km  ik  die  omgedraaide 

Bloemflaartjes  niet  vinden  ,  welken  'er  in  fom- 
mige  aanhaalingcn  van  den  Ridder  aan  toegc- 
fchreeven  zyn.  Het  groeit  in  de  Openbaare  Kruid- 

hoven.  Ik  heb  'er  een  Takje  van  met  getropte 
Bloemen. 

iT.         (2)  Smeerwortel  met  gepaarde  Bladen. 
Tekphlum  J3ge, 

appofttifo' 

^paaibladi-     ̂ '^  Tekphium  Fo!.  oppofitis.    Tclephlum   Myofotidis   Fci* 
ge.  amplioiibus  conjugatis.  Shaw.  Afrie.  N.  $7^'^  Ken. 
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Deeze  is  door  den  beroemden  S  h  a  w  in  Bar-    IV. 

barie  gevonden,  die  'er  Bladen  aJs  van  't  Mui-  ̂ ^^^^^elJ 
Z€n  -  Oor ,  doch  grooter  en  gepaard ,  aan  toe-  Hoofd- 

fchryft^  zeggende  van  die  Kruid;  „  de  toppen ^'^"^• 

„  van  deszelfs  kleine  Takjes  krommen  zig  om  "^^'^^^^^^ 5,  als  die  der  Zonnewende.  De  Bloemblaadjes 
„  zyn  klein  en  de  Zaadhuisjes  enkeld  met  drie 

j,  Hokjes,  bevattende  verfcheide  Zaadjes." 

CoRRiGioLA.    Riempjes. 

De  byzondere  Kenmerken  van  dit  Geflagt  zyn , 
een  vyf b  adige  Kelk  en  vyf  Bloemblaadjes,  even 
als  in  de  voorigen ,  maar  het  heeft  een  enkeld 
drietandig  Zaad. 

Maar  een  enkele  Soort  is  hier  van  bekend  (i) ,       i. 

die  veelal  op  de  Zandige  Oevers  der  Rivieren , /^^^'i^f/l'^ 
in  Duitfchland  en  Vrankryk,  groeit.  C.  Bau-  ̂ ^^^!^" 
HiNüs  noemt  dezelve  Klein  Oever -Varkens - 

GraSi  en  zegt  dat  het  aan  de  Rivieren  in  Sv^ic- 
land  en  de  Laufnits  voorkomt.  M  o  s  i  s  o  N  vondc 

het  by  Pont  Neuli .  aan  den  Weg  van  Parys  naar 
St.  Germainen  laye.  In  deElfaz  groeit  het  over- 

vloedig ,   aan  de  Oevers  van  zekere  Rivieren  s 

bloeijende  in  't  laatlle  van  den  Zomer:  zo  ook 
in 

(i)  Corrigiola,  Sy/.  Nat.  X!I.  Gen.  375.  p.  jeo.  T^eg, 
Xlil.  Gen.  378'  p-  245-  H-  Ups.  ClijJ.  R.  Lugib.^io.  GOUAN 

M^mp.  ÏS5-  Ger.  Frov,  449.  Polygonum  Littoreutn  minus 

fee.  C.  B.  Pin.  281.  Frodr.  m.  MoRïS.  Hi/I.  II.  p.  5.93. 

S.  5.  T.  29.  f.  I.  Polygoni  vel  LinifoHa,  p§5  terrem  fparia, 

llote  Scorpioidi:.  ].  B.  Raj.  Hi/l,  ziu_ 

II.  DEII.,  VHÏ.    STUK. 
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ÏV.  in  Languedok  en  Provence.  By  dea  naam  vaa 

Afdeel»  pQiygQj^ifolia  is  *er  een  Geflagt  van  gemaakt  door 
Hoofd  D  i  l  l  E  n  i  u  s  ,  en  dus  befchryft  ook  V  a  i  L- 

s*^"^»  L  A  N  T  hetzelve  ,  onder  de  Planten  omftreeks 
9t£t<,       x^arys» 

Het  is  een  Plantje,  naauwlyks  een  Hand- 
breed hoog  ,  dat  zig  met  zyne  Stengetjes  en 

Takjes,  Riemswyze 5 langs  den  Grond  uitfpreidt, 
op  wier  Toppen  de  Blommetjes  famengehoopt 
zyn.  De  Blaadjes  zyn  langwerpig,  Zeegroen, 
en  klein.  De  Kelk  is  roodachtig  bruin  ,  doch  de 
Bloempjes  beflaan  uit  vyf  witte  Blaadjes,  waar 

op  een  enkeld  driekantig  Zaad  volgt  (^}. 

P  H  A  R  N  A  c  E  u  M.    Muur  -  Spurnc. 

Plinius  zegt,  dat  fommigen  de  Santorie 
Fharnacéon  noemden  ,  naar  eenen  Koning :  zo 

dat  dit  een  eigennaamig  woord  is  ,  op  eenige 
uitheemfche  Planten  toegepast* 

*t  Gcflagt  heeft  een  vyf bladigen  Kelk,  zon- 
der Bloemblaadjes ,  zynde  het  Zaadhuisje  drie- 

hokkig  en  veelzaadig»  Het  bevat  thans  zes  Soor- 
ten, als 

Cl)  Muur- 
(«)  Ditzagt  DiLLENlUs  duidelyk  en  Haller:  doch  Mo» 

msoM  gebruikr  woordelyk  de  bcfchryving  van  C.  Bauhi- 
WüS ,  die  zegt ,  dat  veel  zeer  kleine  Zaïadjes  ,  als  in  het  Dui* 

aendgrein  ,  d:  Keikjes  opvullen.  VAILLANT  fprcckt  ook  van 
een  Zaadje  in  ieder  Kelk ,  en  dewyl  het  Duizendgrein  maat 
e(2nzaadige  Zaadhuisjes  heeft,  zo  zal  Bauhin^JSj  met  diC 

uitdrukking,  niets  andeis  gemeend  hebben* 



(ij  Muur -Spurrie  met  byna  gekroonde  zyde-    IV. 

Ungfe  Bloemjteeltjes  ,  die  zo  lang  zyn  als  ̂'°^^W 
de  Liniaale  Blaadjes.  Hoofd^ STUK. 

Deeze  Soort,  by  Roftock  in  Pommeren  zeer      r. 

gemeen  ,  groeit  ook  in  Spanje,  Rusland  en  'mceum'cer^^ 

Ooftindie^    *t  Is  een  Zaay- Gewas,  dat  rnen g'j^^'y^-.^^.^ Kkine  Muur  ̂   van  gedaante  als  Walftroo,  metge. 

Zeegroene  Bladen ,  by  A  m  m  a  n  genoemd  vindt. 

B  ü  X  B  A  u  M  geeft  'er  den  naam  aan  van  Aller* 
klcinfte  paarfche  Spurrie.  M  i  n  u  a  r  T  i  u  s  hadt 
het  Cerviana  getyteld. 

Uit  een  Houtig  Worteltje  komt  een  Roosje 
van  fmalle  Blaadjes  voort ,  die  omtrent  een  half 

Duim  lang  zyn ,  en  uit  deszelfs  middelpunt  ver- 
fcheide  dunne  ronde  Stengetjes,  die  geel  of 
roodachtig  zyn,  glad  en  met  Leedjes,  byna  een 
half  Voet  lang  ,  hebbende  dergelyke  Blaadjes  , 
Kranswyze,  als  in  hetWalftroo,  geplaatst.  Zy 
geeven  Takjes  uit  en  dunne  naakte  Bloemfteel- 

tjes,  die  aan  't  end,  Kroontjeswyze ,  in  Steel- 
tjes  verdeeld  zyn ,  welke  ieder  op  'c  end  een 
witachtig  Bloempje  draagen,  welks  Blaadjes  de 
Meeldraadjes  en  den  Styl  geheel  bedekken,  liec 

Zaad- 
(i)  Pharnaeeum  Pedunculis  fubumbellatis  &c.  Syji.  Naü 

Gen.  n6.  p.  220.  Pég^,  Xill.  Gen.  379-  P-  245.  Pharnaceun» 

glabrum  &c.  Fhil.Bot.  p.  258.  Cerviana.  Minüart.  Trichiis 

pentaftemon.  Hall.  Gott.  Alfine  pumila  Gailii  facie ,  Foliij 

glauds.  Amm.  Réitk.  84.  Alline  Saxiftaga  Ind-  Oriënt.  &c. 

ÏLUK.  Mant.  9.  T.  332.  f.  11.  Spcrgula  purputja  rainuHï» 
lUXB.  Ctnt.  m.  p.  33*  T,  $2,  f,  2* 

II.  DISL  yilU  STUlu 
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l"^»  Zaadhuisje  is  rondachtig  en  bevat  veele  zeer 
^^vf.^^  kleitie  rosfe  Zaadjes.  Dus  vind  ik  die  Kruidje 
HooFD'  door  Amman  befchreeven» 
STUK. 

a.  (2)  Muur -Spurrie   met  eenbloemige  zydeïingfe 

Ju^m-  Steekjes  ,  de  Bloemen  van  langte  als  de 
i»go-     ,.  Bladen ,  en  een  neergedrukte  Steng-, 
Zagtbladr  °  "^ 

^^'  Met  deczcn  bynaam  ftcit  de  Heer  L  i  n  n  ̂   u  s 
thans  een  Oostindifch  Kruidje  voor  ,  dat  door 

den  jongen  Heer  Bürmannüs,  onder  den 
naam  van  Mollugo  Sper^ula^w^s  afgebeeld,  ea 
met  het  Ceylonfch  vyfbladig  Muur ,  van  den  ou- 

den Heer ,  fchynt  overeen  te  komen.  Het  gelykt 

in  gedaante ,  zegt  zyn  Eó* ,  naar  het  Illecebrum 
Ficoideum  volkomen  :  de  Vrugtmaakende  deelen 

zyn  als  die  van  de  Gekranste  Mollugo  (*),  ea 
het  verfchil  van  die  Soort, welke  bevoorens  den 

zelfden  bynaam  voerde,  is  aanmerkelyk. 

(3)  Muur -Spurrie  met  eenbloemige  zydeïingfe 
Deprti'  Steekjes   en    Lancetvormige    ruigachtige 

^ige,  Bladen. 

Dee- (2)  FharnAceum  Pedunculis  unifloris  lateralibus  &'c.  Mant. 
560.  Mollugo  Spergala.  Sp.  Plant.  l^^.  BilRM-  Fl.  Ind.  p^ 

3T.  T.  5.  f.  4.  Alfine  QttStdL  pentaphylla  Flore  albo.  Burm» 

^eyl.  13.  T.  7. 

(*;  Zie  Bi  dz.  221 ,  Jn  't  voorg.  Stuk.  Linn^us  oordeelt 

^  thans ,  dat  het  gedsgce  C^ylonfche  Muur  hier  nader  t'huis 
bch'ïore,  dan  tot  de  Mollugo  ftriS-.z ,  bladz.  220. 

(3     Pharnaceu-n  Ped.   unjfl,  lataalibus,  fol,  LancepIvU 
pubescennbiis.  Mdnu   sii^ 
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Deeze  Oostindifche  heeft ,  volgens  den  Rid-     l^^' 

der,  een   menigte  leggende  ronde,  ruigachtige'  ̂ yf.^^' 
Stengetjes,  van  een  Span  lang.  ■  üit  de  OxcIenHoofD- 

komen  verfcheide  Lancetvormige  Blaadjes,  die^'^^'^* 

ook  ruigachtig  zyn  ,  met  kleine  enkelde  Stop-  ̂
  '''^'J'"^' 

peltjes.  Zy  draagt  Bloempluiinpjes  die  gegaffeld 
en  ongelyk  zyn. 

C4)  Muur -Spurrie  met  gemeene  Bloemfteeltjes   jv. 
die  zeer  lang  zyn  en  Liniaale  Bladen^ Pharna" 

C£um  incw 

In  Afrika  is  de  Groeiplaats  van  deeze,  die  Gryic. 
m«n  in  onze  openbaare  Kiuidtuicen  vindt.  Zy 
heeft  een  opgeregt  Kroontakkig  Stengetje,  met 
verfpreidefmalle  Blaadjes  en  Bladerige  Stoppel- 
tjes,  die  witachtig  zyn  en  de  Stengetjes  grys 
maaken  ,  doordien  zy  dezelven  omkleeden.  De 
Bloemen  ,  die  witachtig  zyn  ,  maaken  een 
Kroontje. 

Hier  zou  men ,  misfchien ,  als  eene  byzondere  Tomemo- 

Soort,  die  Kaapfche  kunnen  by voegen,  welke ^vvoaige. 
de  Heer  N.  L.  Bukman  n  u  s  onder  den  by    - 
naam  van  Wollige  voordele,  als  de  Steng  WoU 
lig  hebbende  ,   met  genopte  Liniaale  Blaadjes 

omringd  en  zeer  gladde  Bloemfteeltjes   aan  't 
end :  of  ook  die,  welke  te  vooren  onder  den  by- 
naam  van  Mollugo  voorgeftcld  was,  zynde  by 
Hermannus,  in  de  belchry ving  der  Planten van 

C4)  Pharnaeeunt  fedunc.  coram.  longisfimis,  FüJiis  lineari- 

b'js.  //.  Clij^.  491.  R.  Lugd'j.  zzi.  Man:.  35 s,  An  fx.UK. 
Fhyt.  T.   304*  f-  4« 

Q 
IL  DïïL,  VIII.  Stuk. 
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IV»     van  den  Leidfen  Akademie  •  Tuin  ,  afgebeeld ,  met 

VI.    'de  benaaining  van  Hurkend  Afrikaanfch  Muur^ 
Hoofd   in  de  gedaante  van  Waljtroo  ;  welke  Soort ,  die 

*'^"^'      korte  Bloemfteeltjes  heeft ,  door  den  Heer  Ber- 
vige*""^'  Glüs  omftandig  is  befchreeven  (*). 

V.  (5}  Muur  >•  Spurrie  met  tweededige  bogtige  Tros- 
efumli/ii'  j^^  ̂^  ̂ ^"^  Liniaale  ruigachtige  Bladen* 
tbum. 

Gegaffelde.  -j-Qt  deeze  nieuwe  Oostindifche  Soort  is  het 
naar  Spurrie  gelykend  Muur  van  P  l  n  ic  e  n  e  t  , 
dat  geaairde  Bloenoen  heeft  ,  die  uit  de  Oxels 
der  Bladen  voortkomen :  als  ook  een  ander  Muur , 

dat  ruig  is  en  veelbloemig ,  t*huis  gebragt  Die 
beiden  zyn  zekerlyk  de  zelfde  Plant,  welke  de 
Bladen  fmal  en  ecnigermaate  Wollig  heeft;  het 
Zaadhuisje  eenhokkig ,  driekleppig  en  veelzaadig, 

VT.         C<5)  Muur  -  Spurrie  met  tweedeelige  end  -  Tros- 

lÜm^'^"'  i^^ '  ̂^  Bladen  fiomp  Hartvormige 
Hartbladig* 

Onder  de  zeldzaame  Afrikaanfche  of  liever 

Kaap. 
(*)  Pharnaceum  Pcdunculis  unifloris  lateralibus,  Fol.  line?.- 

tibus.  Syfl,  Nat.  XIÏ.  Mol!.  Fol.  feotenis  hnearibus.  H.CUjf, 

28.  Alflne  procumb.  G«llii  facie  Afrrcana.  Herm.  Lugdh, 

T.  21-  Rubia  Stellaris  f.  Asperula  minor  huraifparfa  &c. 
Pluk.  Mant.  163.  T.  331-  f.  f. 

{$)  PharrMCtum  ïf^2iCtra\sh\Tj>2Lmt\^  f{tx\ioü%t(.c.  Mant.zzi, 

Alfine  Spergiila  Ind.  Or.enn  Pluk.  Mant.  9.  T.  332.  f.  4- 
Alfine  holoflea  vlllofa  &r.  VU)k.  Alm.  22.  T.  130.  f.  6. 

(6)  Pharnaceum  Racemïs  bipsrc.  terminalibus,  Fol.  obcor- 
datis.  u4m,  Acüd.  VI.  Afr.  6.  Spergula  e  Cap.  bonac  Spei» 
Fol.  foimlacx  minonbus  Mlatis.  f£Ti/.  Mus.  47S» 



Trs^yrJ£. 

PENTANDRIA.        243 

Kaapfe  Planten  ,  welken  onder  de  Voorzitting      iv; 

van  den  Ridder,  door  den:  Heer  Pui  jntz,  uit  de    ̂ ^1^^' 
ryke  Verzameling  van  de  Heeren  B  u  r  m  a  n-  Hoofd- 

Nüs  Wereldkundig  gemaakt   zyn  ,  bevindt  zig ̂ '^^'^' 
deeze  ,  die  leggende  Kruidige  Stengen  heeft , 
van  een  Voet  lang ,  met  Knoopige  Leedjes  en 
veele  Bladen ,  van  eene  Hartvormige  figuur ,  met 
het  breedfte  buitenwaards ,  glad,  efFenrandigen 
witte  Bloemen  van  grootte  als  die  der  i^kker- 

Spurrie  ,  in  gegafFelde  Trosjes  vergaard. 
De  Heer  FoRSKAOHL  vondt,  by  Lohaja  in  Ara- 

bic, nog  twee  Soorten  van  dit  Geflagt,  v^aar 
van  hy  de  eene  Pharnaceum  Umbellatum  ,  de 

andere  Qhfcurum  noemt ,  zynde  beiden  zeer  klei- 
ne Plantjes. 

A  L  s  I  N  E.    Muur* 

Dit  Geflagt  heeft  een  vyfbladigen  Kelk  en 
vyf  gelyke Bloemblaadjes,  zynde  het  Zaadhuis- 

je eenhokkig  en  driekleppig»  In  hetzelve  komen 
drie  Europifche Soorten  voor,,  naamelyk 

u4l/iKe (i  J  Muur  met  tweedeelige  Bloemblaadjes  en  Ej'       r. 
rond  Hartvormige  Bladeiu  „,^^j 

DitGe.üicen. 

fi)  Aïfme  retalisbipartitis,  Foliïs  ovato  -  Cordatis.  H.  C^;^: 
173.  R.  Lugdb.  449-  GBON.  Virg.iCi.  Fl.  Lapp.  Suec.  Be/g^ 
&c.  &c.  Alfine  pentaftemon  Petalis  bipartitls.  Hall,  Melv, 

486.  Alfine  media.  C.  B.  Pin.  2 50.  Münem'moï.Doo.  Pempt, 
29.  Als.  min.  recentiomra  f.  Hippia  minor.  LoB.  Ie  460, 

Alfine  vulgarisfive  Morfiis  Gailin^.  J.  B.  Hij2,  IIL  p.  $6i» 

Alfine.  Cam.  Epit.  850. 

II*  DSEL.    VIII.  STUK» 
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IV.         Dit  is  het  zo  bekende  Kruid,  dat  men  in  'tNe« 

^^yjf^*  derduitfch  Muur  noemt ,  v/elke  naam,  volgens 
HooFD'  fommigen  ,  van  't  Franfche  woord  Mouron ,  in  't 
STUK.     Franfch  dit  Kruid  betekenende,  zou  afkomftig 

y^eT^^'  ̂y^  >  ̂^^^  ̂ ^^  ̂ s  de  naam  yan  't  Guicheiheil  en  het 
Muur  wordt  Morgeline  van  de  Franfchen  geheten. 
De  Engelfchen  noemen  het  Chickweed^de  Duit- 
fchers  Hunerhifz^  dat  is  Hoenderbeet ;  om  dat  de 

Hoenders  naar  'c  zelve  gretig  zyn.  Zy  noemen 
'c  ook  Vogelkruid  ,  alzo  het  een  Geneesmiddel 
voor  de  Vogeltjes  geacht  wordt ,  en  die  beide 
benaamingen  zyn  by  ons  ook  bekend :  ja  in  de 

hooge  deelen  van  ons  Land  wordt  het ,  by  't 
Gemeen ,  Erf  geheten  (*} ,  dat  met  den  Deen- 
fchen  naam  Arfwe  overeenkom  (lig  fchynt.  Dus 
noemt  men  het  ook ,  in  verfcheide  deelen  van 
Sweeden  ,  Arf:  zo  dat  die  benaaming  nog  een 
overblyfzel  zyn  zal  van  den  Inval  der  Deenen 
en  Noordfche  Volkeren  in  dit  Gewest. 

't  Geheele  Geflagt  van  Alfme  was  bevoorens , 
door  den  Ridder ,  onder  de  Tienmannigen  ge- 

plaatst (f)  :  ja  zyn  Ed.  beweerde  met  kragtvan 
redenen  ,  dat  de  Grootte  geen  weezen tlyk  ver- 
fchil  maakte ,  en  dat  overzulks  het  groote  , 
middelflag  en  kleine  Muur,  allen  ,  tot  eenzelfde 
Geflagt  behoorden.  Want  zyn  Ed,  telde  geen  meer 

Soorten ,  dan  'er  gedaanten  in  den  beginne  gefcha- 
pen  zyn  ,   en  hieldt  het  Muur  met  vyf  Meel- 

draad- 

(*)  Dl  GORTEB.  Flor,  Belg,   Ed.  I.  p.  SJ. 
(t)  Fl.  Sues.  Ei.  I.  p,  ïj^. 



ma* 

Pentandria.      245 

draadjes  voor  een  enkele  Verfcheidenbeid  (*).     IV. 

Naderhand  moet  zyn  Ed,  een  Openbaaring  ge- ̂ vif^^' 
kreegen  hebben  ;   niet  alleen  dat  dit  Muur  v/el  Hoofd- 

degelyk  in  't  Paradys  reeds  als  een  byzondere '''^"^^ 
Soort  beftaan  heeft  ;  maar  dat  het  zelfs  tot  een  ̂'^'^^ 
byzondere  Klasfe  behoorde;  hebbende  zyn  Ed. 

het  Groote  Bofchmuur,  in  't  Geflagt  van  SceU 
larla ,  en  het  zeer  Kleine  Muur ,  in  dat  van  Jre- 
naria^  onder  de  Tienmannigen  gelaten.  Zodat 
dus  het  Gewoone  Muur  tot  drie  Geflagten  be- 

hoort (f  )♦ 
Het  tegenv^oordige  ,  dat  allergemeenst  is  in 

Europa,  groeit  veel  aan  Wallen  en  Wegen,  als 
ook  in  de  Hoven,  alwaar  het  Jaarlyks,  en  wel 

'c  geheele  Jaar  door  ,  overvloedig  voorxkomc 
uit  gevallen  Zaad.  Om  die  reden  telt  men  het 
ook  onder  de  laflige  Onkruiden.  Het  is  zeer 

Takkig  ,  met  dunne  Steekjes  en  Eyrond  Lan- 
cetvormige  gepaarde  Blaadjes  ,  alles  ligt  groen. 
Dikwils  kruipt  het  langs  den  Grond;  fomtyds 

verheft  het  zig,  door  middel  der  byftaande  Plan- 
ten ,  tot  aanmerkelyke  hoogte.  Het  is  zeer  Sap- 
pig ,  wordende  door  Deftillatie  byna  geheel  in 

Wa- (♦)  Flor.  Lappon.  p.  Ï4S.  Item.  Phil.  Bot.  p.  99,  Species 
tot  numeramiis  ,  quot  diverfsc  ftxmx  in  prlncipio  fuac 
creatac. 

(t)  Sommige  Autheuren ,  gelyk  H aller  ,  GERARD,enz. 

'hebben  wel  eenigc  Soorten,  hoe  verfchillende  ook  in  't  ge» 
tnl  der  Meeldraadjes  ,  by  een  gevoegd;  maar  alle  die  Krui- 

den ,  weike  onder  den  naam  van  Alfme  voorkomen  ,  in  éca 

Gcfl.igt  te  biengen,  was  byna  onmojglyk. 

0.3 II.  DHJEL*  VI II,  SW». 
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IV.     Water  ontbonden.  Het  Sap  is  eenigszins  zuur- 
VI.    achtig  en  zoutig,  kunnende,  gelyk  veele  ande- 

FJooFD-  ren  ,  met  vrugc  gebruikt  worden  tot  oplosfing 

^^^*  ̂  van  Verftoppingen  der  Ingewanden.    Ook  dient vige.       het  tegen  Kwaaien  van  de  Keel  en  Borst,    Het 
Kruid  is  in  de  Teering  aangcpreezen ,  en  uitwen- 

dig in  verzagtende ,  oplosfende  Pappen  en  Stoo- 
vingen ♦  Dit  heeft  hetzelve  met  het  Groote  en 

met  het  Water -Muur  (*),  dat  veel  in  Slooten 
en  Beekjes  aan  den  Duinkant  groeit  j  gemeen, 

.,,«""         f  i)  Muur  met  Borfislige  Bladen  ̂   Êehaarde 
ttonat^.  Kelken  en  korts   Bloemblaadjes ,  die  ge^ 

Deeze,  in  Walliferland  door  den  HeerHAL- 

LER  gevonden ,  en  onder  den  naam  van  Bunbla- 
dige.  met  zeer  kleine  gekroonde  Bloempjes ,  af- 
gebteld,  heeft  zeer  Takkige  opüaande  Stcnget- 
jes  en  zeer  fmalle ,  getropte ,  lleekende  Bladen. 
De  Bloemen  komen  in  de  joBgheid  ,  langs  de 

Steng :  in  volwasfenheid  by  Kroontjes  op  den 

top 

(♦)  Alfin«  Aquatica  major»  C.  B.  Pi>t.  sjr»  Als  een 
Verfchekletiheid  van  deezc  aangemerkt  door  den  Heer  de 

GomxRR  ,  FL  Belg.  p,  z%  En  waaifchyniyk  de  ̂ l/tne  ma- 

rifia.  DOD.  Pempt.  p.   30. 

(a)  AlJtKe  Fo!.  Setaceis  ,  Calycibus  Ailftan's ,  Petalis  inte- 
giis  brevibus.  Mant.  358.  Arenarla  Fol.  Setaceis  mucronatis 
&c.  Sp.  Plant.  I.  p.  124»  Alline  Fol.  Setaceis  mucronatis  &c. 
Sp.  Plant.  1.  p.  124.  Alfine  Fol.  Fasciculatistenuisfimis.  HALL. 

Ue.'v.  3  89-  T.  7.  f.  2.  SEG.  FeroK,  lil.  p.  173.  Polygonun» 

anguft.  Gram.  Foiio  eredum.  Magn.  Bot,  p.  zii. 
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top  voort.  De  Bloem  is  geflooten  ;  de  Kelk    IV. 

geeft  Stekeltjes  uit. 
 f»eel. 

Hoofd- 
(3)  Muur  met  geheele  Bloemhlaadjes  §n  Els- stvr^ 

vormiEe  Bladsn.  iir. 
°  ^  M/me 

Omftreeks  Parys  is  decze  waargenomen  door  KoSand? 

den  Heer  V  a  i  l  L  A  n  T ,  die  'er  de  Af  beelding  ̂ ""'^* 
van  uitgegeven  heeft.  Het  Kruidje  is  ?onder]ing, 
doordien  de  Grasachtige  Blaadjes  over  ééne  zy- 
de  flaan.    Het  draagt  vy f  bladige  Bloempjes  met 

vyf  Meeldraadjes  ,  en  behoort  des  tot  dit  Ge- 
flagt  zo  wel  als  de  voorgaande  Soort ,  welke  uit 
het    Loof  niet  gen^akkclyk  van   de  Miniiartia 
montana  en  Arenaria  Fasciculata  te  onderfchei- 

den  is ;  dan  die  beiden  zyn  regtopftaande  met 

geflrekte  Takjes  ,•  deeze  heeft  dezelven  lang  en 
losjes  verfpreid*    Het  zoude  misfchien  ook  de 

Arenaria  met  Borflelachtige  Bladen  ,  vyfmanni* 
ge  Bloemen  en  Elsvorroige  Kelkblaadjes,  van 
L  o  E  F  L I K  G  5  kunnen  zyn. 

D  R  Y  p  I  s.        Kroondoorn. 

Een  vyftandige  Kelk  en  vyf  Bloemblaad- 
jes :  het  Zaadhuisje  rondom  gefneeden ,  een- 

zaadig. 

Dus 

(3)  Alfine  Petalis  Integris  FoL  Subulatx?.  Speïgula  Fol.  Fi- 

Iirormlbus  ?^c.  GüETT.  Stamp.  290.  DALIX.  Paris  133.  A'« 
fine  Segetalis  ,  Gramineisfol.  unuini  latusfpectaEtibus.  VAiLi^ 
Türis^  8.  T.   3-  f-   3' 

11.  Dkl.VIII.  stuk*  ^ 
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IV.         Dus  komen  de  byzondere  Kenmerken  van  dit 

AFrsEL.  Qpfiggt;  voor  j  het  welke  maar  ééne  Soort  heeft. 
Hoofd    die  naar  een  Kroondraagende  Doorn-  of  Diflel- 

sTUK,      pi-ant  gelykt  (i).  Dezelve  is  ook  Didel  met  zeer 

nl^pL  dunne  Stekelige  Bladen  ̂   als  die  van  den  Gene- 
/p.no/a.      verboom  •  door  Mo  u  i  s  o  n  getyteld.  C.  B  A  u- 

H  ï  N  ü  s  hadtze  Gekrcojide  Doorn  ,  die  ongebla- 
dcrd  is  ,  geheten  :  om   dat  de  Bladen  niet  dan 
Stekels  fchynen    te  z}^.    De  Griekfche  naam 
Vrypis  ziet  ook  op  de  Stekeligheid  van  dit  Ge- 
vfciS.  Het  groeit  in  Moorenland  en  Italië,  aan 
de  Zee -Stranden. 

De  Heer  J  ̂  c  Q  u  i  n  hetzelve  van  de  Ooflen- 
lykfe  Oevers  ie  zynen  Kruidtuin  bekomen  heb- 

bende^ merkt  aan ,  dat  hetzelve  's  Winters  fchynt 
te  ilerven  ,  doch  in  't  Voorjaar  uit  de  dorre  Sten- 

gen nieuwe  Takken  fchiet,  die  aan  't  end  met 
Bloemen  gekroond  zyn.  Het  is  geheel  Reuk-  en 
Smajikeloos.  De  Bladen  zyn  Elsvormig  en  loopen 
uit  in  een  fteekende  Doorn.  By  de  Bloemen  en 
aan  de  Mikken  dey  lakken  zynze  breeder.  De 
Bloemen ,  ongelleeld ,  komen  GaiFelswyze  voort. 
Zy  zyn  roodachtig  wit,  met  groene  Kelken.  Het 

Zaadhuisje  is  als  in  't  ronde  ingefneeden ,  en  gaat 
dus 

(1)  Drvpis  SyJI.  Nat.  XII.  Gen.  37?-  p-  2ii-  ̂ eg-  XIII. 

Gen.  381-  p-  246.  Ger.  emacul.  ijiz.  Drypis  Italica  acuJeata. 

MiCH.  Cf:n.  24.  T.  Z3.  Drypjs  Theophr.  f.  AnguïHarcr.  Lob. 

h.  7S9.  Taeern.  Ic.  144.  J.  B.  Hi/l.  \\l.  p.  388.  Spina 

■nmbe'Ia  Fol.  vfdua.  C.  E.  Pir..  jgg.  Carduiis  Fol.  ten.  Spino- 

f]s  &c.  MORJS.  Hi/l.  III.  p.  161.  S.  7-  T.  32.  f.  S.  JAC(^ 

Vind.  p.  304.   fUrt.  T.  'f 9.  Mant.  355. 
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dus  waterpas  open,  bevattende  ten  Niervorm'g    IV. 

Zaad.  /^^^f^ 
r,  ry       ir  Hoori- B  A  s  E  L  L  A,    Beetklim.  stuk. 

Dit  Geflagt  heeft  geen  Kelk  ,  maar  een  ze-    "'^'""^
' 

vendcelige  Bloem  ,  met  twee  breeder  Slippen 

tegenover  elkander ,  en  deeze  Bloem,  zig  flui- 
tende, maakt  eene  Bezie ,  waar  in  een  enkeld 

Zaad  aanrypt* 

Drie  Soorten ,  altemaal  Oostindifche ,  komen 

in  't  zelve  voor,  naamelyk 

(i)  Beetklim  met  vlakke  Bladen  en   enkelde      t. 

Bloemjleelen*  rulra^ 
Roode» 

Ca)  Beetklim  met  E'jronde  gegolfde  Bladen   en      11. 
enkelde  Bloemjle eitjes ,  langer  dan  het  Blad.    ̂ |Jfg\ 

(3)  Beetklim  met  Hartvormige  Bladen  en  digt      ]^^« 
gétropte  Takkige  Bloemfleeltjes *  Glanzige. 

Deeze  drie  Soorten  erkent  L in n^üs  al  te 
naa 

(i)  Bafella  Foliis  planis  ,  Pedunculis  fimplidbus.  S^Ji.  Nst. 

XII.  Gen.  379.  p.  221.  ̂ <??.  XU.  Gen.  3S2.  p.  246.  Bafella. 

Hort.  Mal.  Vil.  p.  4;.  T.  24.  Fl»  Ze-jl.  119.  GOUAN  Mensp. 
15Ó.  Cuscuta  Fül.  ohcordatis.  H.  Cliff,  39-  Gandola  rubra. 

RUMPH.  Amh.  V.  p.  417.  T-.  '54.  f.  2.  Solanun:!  tmdoriura 

Zey!.  minus.  Hekm.  Par.  app.    12. 
(z)  Bafella  Fol.  ovatis  und^tis  &c.  Gindola  alba.  RuMPff. 

uts.  Mirabili  rcruvianx  affinis  Tindotia  ,  Uet*  folio  jfcan- 
dens.  Pluk.  Mm.  2ji.  T.  63.  f.  i. 

(3)  Bafella  Fol.  fubcordatis  ,  Pedunculis  confertls  Hamofis» 

5)72.  Nai.  XII. 

11.  DsiL«  vm,  stuk»^ 
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IV.  naa  verwant  te  zyn :  doch  zy  houden ,  zegt  hy , 

Afdeel.  ̂ -g  bej[te,^(^ig  in  de  Tuinen,  Waarfchyniyk  zal 
HoofD,  zyn  Ed.  'er  de  Oostindifche  Moeshoven  mede 
ftTi'K,  bedoelen  ,  in  welken  dit  Kruid,  dat  zo  wel  aan 

^^wtyy-  ̂ g  i^^gj.  ̂ ^^^^  Malabar ,  als  op  Ceylon  en  door 
geheel  Water -Indie  groeit  j  tot  Moes  geteeld 
wordt.  Men  noemt  het  Beetklim  .  om  dat  de  Bla- 

den naar  die  van  de  Beetegelyken  en  dat  het  een 
Rankgcwas  is ,  klimmende  als  de  Winde ,  zo  men 

het  'er  gelegenheid  toe  geeft,  't  Verfchil  van  de 
eerlle  en  tweede  Soort  beftaat  niet  in  de  Bloe- 

men,  die  in  beiden  witachtig  zyn, en  uitermaa» 
te  klein  3  maar  in  de  Kleur  van  de  Ranken ,  Stee- 
Jen  en  Aders  der  Bladen,  die  paarfch  zyn,  van 

binnen  ̂ roen.  Tot  de  tweede  wordt  een  Klim- 
mend Vcrw- Gewas  betrokken,  met  Beete  Bla- 

den ,  dat  P  L  u  K  E  is  t  T  heeft  afgebeeld  ,  zyn- 
de  van  Cochinchina  afkomftigen  de  Nagtfchade 

in  Gewas  naby  komen  de;  doch  die  Autheur  het- 
zelve in  de  Ccmptonfche  Tuin  te  Fulham  ver- 

zameld hebbende,  zegt  dat  het  Mosachtige  hoog" 
roode  geaairde  Bloemen  heeft ,  en  dat  men  deeze 

tot  Miniatuur  -  Verwe  gebruikte ,  niet  de  Besfen , 
van  welken  nogthans  door  R  u  m  p  h  i  u  s  verze- 

kerd wordt ,  dat  zy  ,  zwartschtfg  als  Vlierbes- 
fen,  een  paarfch  of  Purpeirood  Sap  uitgeeven, 

't  welk  de  Vingers  en  het  Linnen  kkuvt.  Van 
binnen  hadt  de  Plukenetfe  een  Slakhoornachdg 
Zaad  :  in  die  van  K  u  m  p  h  i  u  s  was  het  rond- 
achtig.  üit  zou  kunnen  famengaan  ;  doch  de 
Kidder  hadt  te  voeren  het  Gewas,  fchoon  vyf 

Bloem- 



P     E     N     T     A     N     D     R     I     A.  255 

Bloemblaadjes  en  Meeldraadjes  hebbende  j  tot     IV, 

het  Geflagt  van  Cuscuta  betrokken ,  om  dat  de  ̂^^^^ï- 
Kelk  en  alles  overeenkwam  (*).Thars  heeft  het ,  Hoofd- 

volgecs  de  bepaaling ,  geen  Kelk  (f);  maar  aan^^"^* 

't  hoofd  der  Klasfe  vindt  men  ,  dat  het  geen  ̂^'^^*^^^* 

Bloem  (fiorolla)  heeft ;  en  een  zesdeeb'gen  Kelk 
die  een  Bezie  wordt  ̂   waar  in  een  Klootrond 
Zaad  (I).  Dit  fchynt  volftrekt  tegen ftrydig ; 
doch  de  kleinheid  der  Bloempjes  heeft  het  on- 

derzoek derzelven  duifter  en  zeer  ODgemakkelyk 

gemaakt. 

Sarothra.    Veegkruid, 

Tn  dit  Geflagt  is  de  Kelk  in  vy ven  gedeeld , 
de  Bloem  vyf bladig ;  het  Zaadhiiisje  eenhokkig , 

driekleppig,  gekleurd. 
Het  bevat  maar  ééne  Soort  (i)  ,  die  den  by- 

naam,  als  naar  de  Gentiaan  gelykende,  voert,      r. 
komende  natuurlyk  voor, op  drooge  Zandvelden  clZlaKot 

in  Virginie  en  Penfylvanie.  Buiten  Philadelphia^^^-^^.^ 
vondt  Kalm  dezelve  op  de  Velden,  en  onder achtigl^ 

't 

(*)  Vid.  Hort.  Cltffbrt.  p.  39. 

(t)  Vid.  Gen.  Plant.  Ed.  V.  &  VI.  Item  5ys?.  Nat.  Veg, 

XIII.  p.  i4^. 
(I)  Corolla  nulla,  Calyx  fexfidas,  Sem.  unum  gfobofum, 

Calyce  baccato.  IhiL  p.   155. 

(1)  Sarothra.  SyH.  Nat.  XIT.  Gen.  38©.  p.  121.  Veg^ 

XUï.  Gen.  383'  ?•  2,47.  Am.  Acad.  III.  p.  11.  KALM.  hin. 

II.  p.  2S3  ,  a73'  Gbon.  Virg.  29,  47.  Cent.  min.  fpicacum 
f,  Scoparium,  Manlandicun:;  novum»  Plus.  Mant.  H.  T.  342.  f.  4. 

U,  DEBL.  VIII.  Stok* 
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IV-     't  Kreupelbofch ,  zeer  gemeen.  Men  betrekt  'er 
Afdeel.  ̂ ^g  ̂   ̂^^  Nieuwe  Marilandfche  Bezemkruid  van 
Hoofd-  Pluk  ene  t.  Hec  is  een  Kruidje V  dat  regte 
STUK,      gearmde  zeer  Takkige  Stengen  heeft  die  Sappig 

mige!^"^'  zyn,  met  Kleine  E'svormige  Blaadjes  en  geele Bloemen,  des  morgens  alleen  bloeijende,  waar 

op  eén  fpits,  rood  Zaadhuisje  volgt,  met  kleine 

Zaadjes  gevuld.   Men  noemt  het  'er  ,  in  \  Ec« 
gelfch,  Ground-Pinep  volgens    Clayton| 
Het  is  zeer  verzagtendc  ,  en   dient,  gekookc 
zynde,  Papswyze  opgelegd,  tot  Gcneczing  van 
Ontfleekingen  en  Kneuzingen. 

Tot  de  Fierwyvigen  overgaande,  js  daar  van 
het  eerfte  Geilagt, 

Paiinassia.     Parnas -Kruid, 

Dit  heeft  den  Kelk  vyfdeelig ,  met  vyf  Bloem- 
blaadjes en  vyf  Honigbakjes ,  die  Hartvormig  zyn , 

op  de  kanten  gehaaird  met  Kiootronde  Topjes : 
het  Zaadhuisje  vierkleppig. 

X.  Maar  ééne  Soort  komt  'er  in  voor(Q5  wel- 
P^rnasj^a^Q  dcn  uaam  van   Gras  van  Parnas  gevoerd 
Mueras%.  heeft ,  hoewcl  de  Bladen  geenszins  Grasachtig 

zyn.  Evenwel  is  het,  door  geheel  Europa,  by 

dee- (i)  Parnasfia.  S'jfl.  Nat.  XIT.  Gen.  381.  p.  2zi.  Veg.yiMl. 
Gen.  584.  p.  24.7.  IL  Cliff.  113.  R.  Lugdk.  420.  Gouan 

Monsp.  156.  GEB.  Prov.  430.  VailL.  Parii.  TOÜKNF.  env. 

Fl.  Sue:.  Lapp.  Bek.  &c.  Gramen  Parnasfl  albo  (ïiuplici  fiore. 

C.  B.  Pin.  309.  Graaien  Parnasfium.  DOD.  Pernpt.  564.  P.ir- 

nasfia  paluftsis  &  va'g.  TOüRNf.  z«tS.  Pyrola,  lotundifoiia  pa^ 

luftds«  MoaiS.  Bijl'  IlL  p.  505.  S.  12.  T.  10.  t.  5.      ~ 
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deezen  zonderlingen   naam  bekend,  groeijcnde     i^* 

alom  op  Moerasfige  plaatfen  of  vogtige  Velden»      vi.    * 
In  onze  Nederlanden  komt  het  overvloedig  in  Hoofd- 

fommige  Hey  -  Valeijen   en  aan  den  Duinkant^*^"^* 
voor:  want  ftinkende  Poelen  of  brakke  Wate- „,•<,!  ̂^"^^^ 
ren  bemint  het  niet.    Eenige  Diiitfchers  noe- 

men het  ook  Weisfer  Leberhkimen  en  de  Upl  an- 
ders, in  Sweeden,  Sldtterblomjier y  zegt  Lik- 

isf^üs.  Het  is  aldaar,  in  vogtige  Velden,  zeer 

gemeen  ,  inzonderheid  op  de  Laplandfche  Ber- 
gen en  in   de  Wildernisfen  ,  welken  het  door 

zyne  fraaijc  Bloemen  zeer  verficrt. 
De  gedagte  naam  zou  van  een  Kruid,  op  den 

Berg  Parnas  groei  jende,  waar  Dioscorïdes 
Klyfachtige  Bladen  aan  toefchryft ,  af  kom.fcig 
zyn.  De  Stengetjes,  die  maar  één  Blad  hebben, 

van  gedagte  figuur ,  't  welk  zy  als  doorbooren  , 
zyn  een  Voet  lang  en  doen  het  dus  eenigszins 
naar  Gras  gelyken»  Ieder  heeft  op  den  top  een 
Bloem,  die  vry  groot  is,  wit  van  Kleur  en  aan* 
gen  aam  van  Reuk,  Het  maakzel  der  Bloemen  is 
van  binnen  zonderling  en  door  Toürnefort 

taameiyk  wel  in  Plaat  gebragt.  De  Bloemdeng 
draait  zig  een  weinig  om,  en  de  Meeldraadjes , 
eerst  het  Vrugtbeginzeldigtbeiluitende,  breiden 
zi^  vervolgens  uit. 

E  V  o  L  v  u  L  ü  ?.    Kruip-  Winde. 

Dit  Geflagt  verfchilt  van  de  Winde  dooreene 

Raderachtige ,  vyfdeelige  ̂   niet  Klokvormige  maar 
platte  Bloem  ,  die  een  vyf  bladigen  Kelk  heeft. 

Het 
n.  D££L*  VIII»  STl^« 
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IV.  Het  Zaadbuisjc  is  driehokkig  en  bevat  enkeldc 

Afdeel.  2aadeo.  De  meefte  Soorten  kruipen  of  leggen 
Hoofd.  Op  den  Grond,  waar  van  ik  het  den  naam  geef. 

STUK.      't  Getal  is  vyf ,  altemaal  Oost-  en  Westindifche 

I.  ( i)  Kruip  -  Winde  met  rondachtige  Bladen ,  een 
^umm!dl  kruipende  Steng  en  ongejieelde  Bloemen. 
rius. 

Rondbiadi-  j^gezg  yindt  men  op  Jamaika  en  op  Barbados, 
volgens  S  L  o  A  N  E  5  hebbende  blaauwe  Bloemen. 
Zy  heeft  enkelde  Bloemen  in  de  Oxelen,  vol- 

gens B  R  o  w  N ,  en  is  van  beiden  tot  de  Winde 
betrokken  geweest. 

TT.  (ji)  Kruip -Winde  met  ftomp  Hartvormige^ 
Gangeti-  gefpitfte ,  plutzige  ,  gefteelde  Bladen  ,  ver* 

CUS 

Bengaal-  fpreide  Stengen  en  eenbloemige  Steelt jes. fche. 

In  Indie  komt  deeze  voor,  die  leggende  Tak- 
kige  Stengen  heeft  van  twee  Voeten  lang  en  Hart- 

vormige Bladen ,  dikwils  breeder  dan  een  Duim , 
ftomp  met  een  Puntje.  De  jonge  Bladen  en  Bloe- 

men zyn  zeer  ruig. 

(3)  Kruipt 
(i)  Evolvulns  Fol.  fubrotundis  &c.  Syjf.  Nat.  XII.  Gen. 

382.  p.  222.  Veg.  XI?I.  Gen.  385-  ?•  247-  ConvolvuIusNuin^ 

mularius.  Sp.  Plant.  l.  p.  257.  Convolvulus  minor  repend 
Nummularis  folio.  Sloan.  Jdm.  58.  Hijt.  I.  p.  157.  T.  99. 

f.  2.  Convolvulus  Hcrbaceus  repens  &c.  Brown.  Jam, 

153. 

(2)  Evolvuliu  Fol.  Cordatis  obtufis  &c.  Am,    Acad.  IV.  p. 
106.  BüRM.  Fl.  Ind.  7d. 
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(3)  Kruip  -  Winde  met  ftomp  Hartvormige  ,      IV. 

gehaairde    gejleelde    Bladen  y    verfpreide  ̂ '^^^^^^^ 
Stengen  en  driebhemige  Bloemjleeltjes.       Hoofd» 

Volgens  CoMMELYN  heet  deezc  F^ijium'     qj. 
Clandi.  op  Malaban  Hy  noemtze  Kleine  Indi- ^^^'^"^^'^^ 
fchc  Winde,  met  Bladen  van  Muur  en  rood- Mumach- 

achtige  paarfche  Bloemen.  Hier  behoort  de  zeer  ̂^^*^* 
kleine  Winde  van  Bisnagar,  byPLUKENhT 
afgebeeld.  De  Heer  Börmann  üs  hcefc  een 
dergelyke  ontvangen    van  Koromandel.   Twee 
ruige  Ceylonfchc  Gewasjes  ,  door  den  zelfden 
in  Afbeelding  gebragt ,  zyn  tot   deeze   Soorc 
betrokken,   Zy  zyn  leggende  of  kruipende  ea 
hebben  de  gedaante  byna  van  Muur. 

(4)  Kruip -Winde  met  Lancetvormige  Haai-  jjjf,]]^^^ 

fige  ongefteelde  Bladen ,  regtopfiaande  Sten-  ̂ '^^"^hüia. gen  en  lange  driebloemige  Bloemjleeltjes, 

Met  lange  zeer  dunne  Blocmfleeltjes  ,  dÏQ 
twee  Blikjes  hebben  ,  en  fmalle  Bladen ,  komt 

dceze  ,  volgens  Browne,  op  Jamaika  voor. 

(5)  Kruip. 
(3)  Evolvulus  Fol.  obcordatis  obtuHs  &c.  FL  Zfyl.  7^, 

Crnv.  Fül.  ovatis  obtülis,  Caule  Filiformi.  //.  Clij^.^%.  hn^. 

gallis  liiilkta  minor  ZiC.  Buum.  Zt-^l.  p.  u.  T.  <J.  f.  i.  ̂  
T.  9.  f.  I.  Viftutïi  -  clandi.  Hort.  Mal.  ÏK  p.  131.  t,  6^^ 
Convolvuli  minimi  fpecies  Bisnagarica  &c.  Pluk.  Alm.  11$.  . 

T.  9.  f.  I.  BuRM.  F/-  ind.  -jj. 
(4)  Evolvulus  fol.  Lanceolatis  Villofis  &c.  Am.  Acad.W. 

p.  306.  N.  122.  Convolvo  Herbaceus  eieóliis  &c.  Urowk. 

Jam»  IJ2.  T.   10.  f.  2. 

ZI*  DEEL.  VIII*  STUK« 



2.$6       Vyfmawnige  Kruiden, 

^^'  (5)  ̂T^^^p-^'^'^'^^^^Q  'mst  Liniaal  Wigvormige 9 
FDEEL.  driepuntige ;  aan  den  verbreeden  Grondfieun 
Hoofd-  getande  Bladen  en  eenhloemige  Bloemflee- "'"^-  kn. 

ttl^entl-      Zeer  aartige  Blaadjes  heeft  deeze  Soort,  in 

D^ktandi.  Ooftindie  groeijende   en  door  den  Heer  N   L. 
ge.  BüRMANNüs  in  Plaat    gebragt.    Zy  fchynt 

ook  een  Kruipend  Plantje  te  zyn ,  van  weinig 
hoogte,  doch  met  windende  Stengetjes. 

Door  den  Heer  N.  L.  B  o  r  m  a  n  n  u  s  zyn 

rog  twee  Soorten  van  dit  Geflagt,  wiereene 
üitgerande  Hartvormige,  de  andere Klyfachtige 
Blaadjes  heeft  ,  uit  Oostindie  af komdig ,  be- 

fchrceven  en  in  lAfbeelding  vertoond  f^). 
Nu  volgen  de  Fyfwyvigen  onder  de  Vyfman- 

nige  Kruiden ,  naamelyk 

A  R  A  L  I  A, 

De  drie  eerfte  Soorten  van  dit  Geflagt,  tot 
de  Boomcn behoorende ,  zyn  bevoorens^daar  ik 

*ii.  D.  ook  de  Kenmerken  opgegeven  heb*,  omflandig 

h\'.  zlT,'  bcfchreeven  :  des  ik  llegts  de 'twee  volgende 
enz-         nog  ijioet  voorüellen. 

(4)  Ara* 
fs)  Evdvuhs  Fol.  IJneari  -  Cuneifoimibus  tricuïbidatis 

&c.  Conv.  minor  procsimbens  ,  Aceroiells  fol.  &c.  Pluk. 

Mant.  117.  T.  167.  f".  5.  Sendeca  -  Clandi.  H.  Alal.  Xll.  p. 
133'  T.  65.  Convoiv.  Ind.  barbstus  minor  &c.  Pluk.  Alm^ 

117.  T.  J-'é.  f.  5.  EURM.  Fl.  Ind.  p.  77.  T.  16.  f.  3, 
(*j  FL  Ind,  Tab.  30.  f.  1,  2. 
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(^)  Aralfa  met  een  gebladerde  Kruidige  effem     IV. 

Steng.  ^^^f^- 

Hoofd» Hier  maaken  de  Bloemen  en  Vrugten  geensTüK. 

Kroontjes ,  waar  zyn  Troswyze  aan  't  end  der     iv. 

Takken  vergaard.  *t  Is  een  fraay  Gewas  ,  dat/^^J"^^^. 
op  allerley  Gronden  in  Kanada  en  Noord -Ame-  ïrosdua^ 
rika  groeit  ̂   geevende  uit  een  langen  dikken 
Wortel  een  knoopige  donker  paarfche  Steng , 
waar  aan  dubbeld  drievoudige  Bladen ,  die  Ey- 
rondacbtig  en  Zaagswyze  getand  zyn  en  fpits 
uitloopen.  De  Steekjes  ̂   uit  de  Knoopen  voort- 

komende ,  draagen  Bloemen-,  naar  die  van  den 
Wynflok  gely kende  ,  waar  op  Besfen  volgen  , 
die  rood  aanrypen  ,  zynde  dan  zeer  aangenaam 
van  vSmaak.  Münting  heeft  dit  Gewas  An* 

gelica  Baccifera  genoemd  en  het  onder  dien  naam 
afgebeeld, 

(5)  Aralia  met  een  hyna  naakte  Steng  en  ̂ '^^'^^*^^Z'  ̂/. . 
drievoudige  Bladen,  ongebia»*' 

derde. 
Dit  Kruid  noemt  men  in  Virginie,  alwaar  het 

iö 

(4)  jiralJa  Caule  Foliofo  Hetbaceo  l«vi.  //.  Ups.  70,. 
COLü.  Koveè.  67.  Aralia  ex  Alis  florifera.  H.  Cliff.  \\i,  R. 

Lugdb.  29a.  Patwees  Catpimon  f.  Racemofa  Canadenfis.  Corn. 

Canad,  74.  T.  75.  BABR.  hen.  70J.  Chriftophoriana  Ca«a» 

denfis  racemofa  &  lamofa.  MORIS.  Hiji*  I.  p.  9.  S.  i.  T» 
L.  f.  9- 

(s)  Aralia  Caule  fubnudo ,  Foliis  binis  ternatis,  H.  Cliff» 

•kil.  QlKQH'  Virg.  34*  ̂ '  L^gdb.  9i'  Chriftophoriana.  Vifg, 
Sarzae  radicibus  Sec.  PuJK.  Jlm.  98,  T»  sjs,  f.  5. 

R 
l     II,  DIEL.  VUI.  STUK. 



Vyfiuy- 

fijS       Vyfmannige  Kruiden. 

IV*     in  't  Gebergte  gevonden  werdt  door  den  Heer 

VL^*'' Clayton,  wegens  de  Wortelen  Salzaparil» 
Hoofd-  en  een  dergelyk  ,  misfchien  het  zelfde,  komü 

*y^^'      op   Java  voort ,  volgens  den  Ridder  ,  die  'er 
van  zegt :  De  Steng  is  zeer  kort  of  ontbreekt 
byna.  Het  heeft  tv^ee  lang  gefteelde  Bladen,  die 
uit  vyf  getande   Vinbladen  beftaan  ,  en  waar 
tusfchen  een  ongebladerde  Bloemfteng  opfchiet, 
welke  driedeelig  is  of  drie  Kroontjes  draagt^ 

Statige,       Strandkruid. 

De  Kelk  is  eenbladig,  geheel,  geplooid,  rap» 
pig :  de  Bloem  vyfbladig ,  in  dit  Geflagt  en  hes 
draagt  een  enkel  Zaad ;  zynde  het  Vrugtbegin- 
zel ,  in  de  Kelk  vervat ,  met  vyf  Stylen  gekroond. 

Agttien  Soorten  ,  meest  Europifche,  komen 

'er  in  voor,  als  volgt» 

T.         (i)  Strandkruid  met  enkele  KopUoemige  Sun- 

\4fmeriL  gs^i^s  ̂ ^  Liniaale  Bladen. 

Anjeliet- acktig.         0it  Kruid  ,  dat  men  by  ons  gemeenlyk  Zee^ 
Gras  noemt ,  om  dat  het  aan  den  Zeekant  van 

zelf 

(i)  Statiec  Scipo  fïmplici  Capitato.  Syjf.  Nat.  XII.  Gen. 

384.  p.  22Z.  P^e^.  XIII.  Gen.  388.  p.  Z48.  H.  CUf.  iiy.  R. 
Lugdb.  194.  GOUAM  Monsff.   ISJ.    GbON.  f^irg.  150.  &C.  Li- 
monium  aphyllocaulon    Gramin    globofum.  Mor.  Hijf.  iir, 

p.  601.  S.  15.  T.  I,  f.  19*  Carophyllus  mont.  urjorSc  minor. 

C.  B.  Pin.  211.  SMtke.  TouRNF.  /«/?.  34i.Gramen  polyan- 

'  themum  raajus  &  minus.  Döo.  Pempt,  $6^..  fi^  Statice  Lufi- 
;  tanica  Scoizoner»   folio.  ToüBNF.  Jnji.    341,  Jac^;  Hfrt^ 
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zelf  groeijende  wordt  gevonden ,  komt  op  der-     ̂ ^» 

gelyke  plaatfea  zeer  overvloedig  voor  in  Swee-    ̂ y^^^' 
den 5  gelyk  by  ons  in  Zeeland, op  de  Stranden^ Hoofd- 

doch  het  groeit  niet  minder  op  de  Ooftenrykfe^'^"^* 

Gebergten,  ja  zelfs  op  die  der  Zuidelyke  deelen „;^/'*^'^'^" 
van  Europa  ̂   in  Languedok  en  Provence ,  alwaar 

men  het  Ie  Gazon  d'Efpagne  of  d'Olympe  noemt : 
v/aarfchynlyk  om  dat  het  aldaar,  zo  wel  als  hier 
en  elders  ,  tot  groene  Paden  of  Terrasfen  ̂   of 
ook  tot  afperking  der  Bedden  in  de  Tuinen  , 
gebruikt  wordt.  Een  Zandigen  Zouten  Grond 

fchynt  het  voornaamelyk  te  beminnen  ,  groei- 
jende  dus  ook  aan  den  Ryn  en  Moefel  op  vog- 
tige  Velden  ,  zelfs  in  Bohème  en  Silezie  (>^}^ 

Eenige  noemen  't  bkeijend  Zee  -  Gras ,  om  zyne 
fraaije  Blommetjes  en  de  naam. van  ̂ er^---^;z- 

jelier  is  'er,  wegens  't  gezegde ,  vry  algemeen 
door  de  Kruidkundigen  aan  gegeven  ;  tot  dat  hec 
door  TouRNEFORTj  in  navolging  van  delli- 
ftorie  der  Planten  van  Lyons ,  Statice  geheten  , 

,  en  onder  dien  naam  in  een  byzonder  Geflage 
geplaatst  werdt»    Dodon^us  hadthet,  een- 
voudiglyk ,  Vedbhemig  Gras  getyteld. 

Het  Kruid  is  door  zyne  Grasachtige  fly  ve  Bh^ 
den  en  Roozekleurige  Blommetjes ,  in  Hoofdjes 
vergaard ,  zeer  bekend ;  doch  in  de  Tuinen  ge-» 

kweekt 

(*)  Men  vindt  het ,  volgens  Einnüüs  ,  ook  in  Noord  -  Ame^ 
oka,  doch  by  dti\  Keer  GaoNOVïUS  is  thans  niet  cleese  maat 

tie  vülgsndc  Soott   aangehaald.  Vid.  FL  Plrg.  Ed»  1761,  p. 

R  a 



i6ö       Vyfmannice  Kruiden. 

IV,     kweekt  heeft  het  flapper  Bladen.  Het  verfchilc 

Aföeel.  aanmerkelyk  in  grootte  :  hebbende  fomtyds  de 
Hoofd-  Bloem flcngetjes  wel  efen  Span  hoog;  doch  dat 

STUK.      i^en  j-ot  Grondtapytwerk  ,  Parterres  of  Veldjes 

vSf""^'    gebruikt,  blyft  laager.  Of  dit  een  weezentlyke 
Verfcheidenheid  zy  ,  is  duider  :  maar  Toür- 
UEFORT  gewaagt  van  een  Portugeefch  Zee- 
Gras  met  Scorzoneré^  Bladen ,  welke  grysach* 
tig  zy  n ,  en  dit  maakt  een  weezentlyk  verfchil  uit. 

V'r.      (9.)  StrandkYuld  meteen  gepluimde  ronde  Bloem- 

mTnium. ''  fi^ng  671  effeue  Bladen. Bteedbla- 

<ï'g-  Door  geheel  Europa ,  en  zelfs  in  Noord  -  Ame- 
rika, komt  dit  Kruid  aan  de  Zeekust  voor.  Men 

noemt  het  Limoniumy  welke  naam  van  de  Slyk , 

daar  het  in  groeit,  afkomftig  fchynt.  Daar  is  een 

groot  Limonium,  't  welk  veel  op  de  Zeeüwfche 
Schorren ,  op  't  Koegras  en  andere  buitendykfe 
Vogtige  Velden  ,  "Slikken  en  Hooilanden,  die 
men  oudtyds  Bemdèn  en  Maerfchen  plagt  te  noe- 

men ,  groeit.  Hierom  meent  Lob  el,  dat  de 

Latynfche  naam  zo  veel  betekene  als  Bemptkruid, 
en  telt  het  onder  de  Bemptplanten ,  die  aan  den 

Zeekant  groei  jen.  Denaam  van  Bempt.,  Bemd 

of  Beemd,  is,  na  de  bedy  kingen^  aan  alle  vlak- 

ke 

(z)  Stattce  Scapo  Paniculato  tereti  &c.  Statfce  Caule  nudo» 

Rawiofo.  H.  Clif.  115.  R.  Luzdh.  iip.  Gouan  Mensp.isj, 

GER.  Prov.  34.0.  Fl.  Susc.  254  «  270.  GRON.  P^irj^.  i)< 
48.  &c.  8cc.  Limonium  maritiraura  majus.  ̂ ^  minus  Ole» 

folio,  y,  minimum.  £o$C«  Sie»  25.  T.  19. 

I 
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ke  groene  Landsdouwen  bygebleeven.   Op  zo-     IV. 

danige  Schorren  en  Marfen  groeit  het  ook  over-  ̂ ^^^^^i*» 
vloedig  aan  de  Middellandfche  Zee  ;doch  aldaar  Hoofd- 

valt  eene  Verfcheidenheid  die   veel  kleiner  is  stuk. 

met  Madelieven -Bladen,  door  Lob  el  afge- X^^"*^^' 
beeld.  Een  Allerkleinst  Limonium  ,  naauwlyks 
vier  Duimen  hoog ,  werdt  door  CasparBau- 
HiN  üs  op  een  Eilandje,  niet  ver  van  Marfeil- 

le  5  gevonden»  Behalve  die  met  Olyfbladen  k"wa. 
men   Doktor  Gerard  de  tvi^ee  gemelde  en 
iiog  eene  andere  Verfcheidenheid  aan  de  Zee* 
kust  van  Provence  voor,  welke  een  naakte,  ge- 

pluimde Steng  heeft,  met  Spatelvormige  Itom- 
pe  Bladen.  Door  Linn^eus  zyn  tvt^aalf  Ver- 
fcheidenheden  opgetekend  ,  van  decze  Soort : 

ja  zyn  Ed.  zegt  ,  dat  byna  ieder  Zeekust  een 
verfchillend  Gewas  van  dien  aart  uitlevert.  M  o^ 

R I  s  o  N  telt  vyfendertig  Kruiden  onder  den  naam 

van  Limonium  i  waar  van  elfde  Stengen  getakt 
en  met  Bladen ,  vyftien  dezelven  getakt  en  on- 

gebladerd ,  de  overigen  ongetakte  naakte  Sten» 
getjes  hebben  ,  behoorende  deeze  meest  tot  de 
voorgaande  Soort. 

De  figuur  der  Bladen  is  derhalve  verfchillen- 
de,  doch  meest  Lancetvormig,  en  vry  breed  of 

Spateïvormig,  aan  't  end  rond;  zo  dat  ik  nht 
begryp  ,  hoe  de  Engelfchen  het  Z$e  -  Lavendel 
kunnen  noemen  :  want  R  a  y  hadt  geen  ander 
in  Engeland  gevonden  dan  hcc  Gewoonc.  Do« 
no^MVS  zegt,  dat  veelen  het,  wegens  dege- 
lykheid  der  Bloemen  en  Kroontjes ,  rooie  Vale* 

R  %  riaan 
II.  DiBL.  VUL  STor, 



Vige. 

Ê6a       V  Y  F  M  A  N  n  ï  G  E   Kruide  n. 

IV.  riaan  geheten  hebben.  Die  gelykheid  is  zeker- 

AFDEELe  ]y|.  ̂ 3j.  y^j.  gezogu  LouEL  verhaalt,  dat  de 
Hoofd  Apothekers  te  Lyons ,  zeer  belachelyk  ,  den 
STUK.  Wortel  vopr  Behen  nihrum  fleeten  5  alzo  dat 

^  J'^yfwr  (jaar  te  Lande  en  als  voor  hunne  Voeten  groeit» 
Dezelve  is  roodachtig  ,  doch  de  Bladen ,  welke 

hy  by  die  van  roode  Beete  vergelykt  ,  zyn 

bly  -groen,  met  lange  roodachtige  of  rosfe  Rib- 
ben of  Steelen.  Zy  komen  alleen  by  den  Wor- 

tel voort.  Het  heeft  taaijc  Stengen  van  de  zelf- 

de Kleur,  ongevaar  éen  of  anderhalf  Voetboog, 

verdeelende  zig  in  Takjes  ,  die  bezet  zyn  met 

éénzydige  Pluimen  van  paarfchblaauwachtige 
Bloemen.  Op  vogtige  zoute  Gronden  valt  het 

hooger  dan  op  drooge  plaatfen.  De  famentrek- 

kende  Smaak,  é\Q  'erin  heerfcht,  geeft  blyken 
van  eenige  nuttigheid ,  in  de  Geneeskunde, 

TTi-         Cs)  Strar)dkxmó  met  een  gepluimde  Bloemjteng; 
Statice  ^^  Bladen  Lancetvormig  ̂   drieribbig^  een 

Grys.  weinig  gegolfd  ̂   fpits  getipt  ,*  de  Takjes  van 
de  Pluim  driekantig, 

Deeze ,  van  F  o  r  s  k  a  o  h  l  in  Arabie  waar- 

genomen ,  is  uit  Zaad  in  de  üpfalfche  Tuin  ge- 

teeld. Ik  vind  *er  echter ,  in  deszelfs  Lyst  van 
Egyptifche  en  Arabifche  Planten ,  geen  gewag 
van.  Profesfor  S.  C.  GMELiNvondt  by  Afha- 

cban,  aan  de  Kaspifche  Zee  ,  een  Statice^  wel- 

ke 

(3)  Statke   S<;apo  paniciila£o  ,  Foï,   Lanceolatls  trlnervü» 
^:c.  Mant,  59,  513, 

%ncana. 
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ke  hy  ruMla  noemt  en  dagt  misfchien  de  inca-    ÏV4 

na  te  kunnen  zyn.    De  Wortel  bladen ,  die  den^^jf^- 
Stoel  uitmaaken  ,  waren  zeer  week,  van  onde-  Hoofd- 

ren  Wollig  en  wierden  door  den  Ouderdom  vao^^"^* 

\  Gewas,  zegt  hy,  Bloedrood  (*>  «/^'T" 

C4)  Strandkruid  met  een  gepluimde  Steng  en  ̂ ^J^:^ 
Spatelvormigs  Jtompe  Bladen,  Cordata. 

De  Bladen  van  deeze  Soort  zyn  fomtydslang-^'^' 

werpig  Hartvormig  ,  met  een  infnyding  aan  *t 

end  ,  gelyk  men  een's  Menfchen  Hart  gewoon 
is  af  te  beelden  ,  fomtyds  alleenlyk  ftomp  en 

Spatel vormig:  des  zy  wel  een  Verfcheidenheid 

zou  kunnen  zyn  van  het  Gewoone  Limonium  ; 

doch  groeit  maar  een  half  Voet  hoog ,  voorko- 
mende aan  de  Oevers  der  Middellandfche  Zee. 

(5)  Strandkruid  met  een  gepluimde  leggende      v. 

Steng,  de  onvrugtbaare  Takken  naakt  om- ^^Qtiyfrys.  * 
geboogen ;  de  Bladen  Wïgvormig, 

Deeze ,  die  de  Takjes  Netswyze  door  elkan- 

der gevlogcen  heeft ,  groeit  op  't  Eiland  Maltha, 

als 

(*)  Reizs  darch  Rusland.  U»  Th.  p.   199-  PJ-  34. 

(4)  Siatke  Scapo  paniculato  &c.  Saüv.  Alonsp.  15.  all» 
■Nic.  i6z.  Lim.  maritlmum,  minus  FoL  Cordatis.  C.  B.  Fin, 

ï9i.  Prodr.  99.  Lim.  min.  Coid.  BARS.  Ie.  $05. 

(5)  Statice  Scapo  paniculato  ptofttato  &c.  Limon.  minus, 
Virgulis  reclifoimiter  fe  invicem  implicacis.  Pluk.  Alm.  sii. 
T.  41.  f.  4>  Limon.  retlculatum.  Raj.  Hijf.  39^.  Bggc« 
Sic.  sz.  T.  44. 

R4 
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a^4       Vyfmannige   KïIüIdën.' 

IV.  a^s  ook  in  Griekenland  en  by  Montpellier.  De 
Afdeel.  fjoogleeraar  P  a  l  l  a  s  heeft  dezelve  ook  aan  de 
HooFD^  Zout-Meiren  ,  in  de  Zuidelyke  deelen  van  Si- 
STUK.      ̂ £j.jg  ̂   fomtyds  drie  Spannen  hoog  ,  aangetroffen* 

VI-.  Cö)  Strandkruid  met  een  gepluimde  ,  ronde  y 
Rckmdes.  Steng  i  die  Leedjes  heeft ,  de  Bladen  ruuw^ 
Ruawbla- 

«^'fi*  De  Bladen  van  deeze  Soort  ,  welke  aan  de 
Zeekust  van  Languedok  en  Provence  groeit  ̂   zyn 
veel  kleiner  dan  die  der  Madelieven,  doch  van 

dergelyke  figuur,  met  oneffenheden,  welke  de- 
zelven  ruuw  maaken.  HetStengetje  is  een  Hand- 

palm hoog  en  heeft  de  Pluim  gewricht  met  ge- 
gaffelde  Takjes.  De  Kelken  zyn  klein  en  fpits  : 
de  BloemWaadjes  uitgerand  j  bleek  blaauw  met 
cene  paarfche  Streep. 

vn.  (7)  Strandkruid  met  een  gegaffelde  tweefnyden* 

sferiyif.'  de  Steng ,  Eyronde  gefpitfie  Bladen  en  ver- 
gaarde Bloemen. 

viTT.        QS)  Strandkruid  met  een  gegafelde  Steng  y  de 
Taitarifch. 

(6)  Statice  SC3po  paniculato  tereti  articalato ,  fol.  fcabris. 
Limon.  minus  antiaum  buJJatis  foüis.  Mag^v.  Monsp.  157. 
T-    156.    COÜAN  Mansp.    157.   GER.   Prov.    340.  GaR.  ZS6. 

(7)  Staties  Scnpo  dchütomo  ancipiri  &c.  Limon.  Flor.  e!e- 

gamisfirais.  Raj.  Hifi-  Z97'  Limonium  ektius,  Plantaginis 
foüis  5:c.  AauM.  Ruih.  129,  Liraon.  foliis  Lanceol.  mu- 

Cronatls  Radicalibns  &c.  Gmfl.  Sik   II.  p.  zii.  T.  91-  f.  i. 

(?)  Stotiee  Scapo  dichotomo   &c.  Gmel.  Sih^  n.  p.  223 
T.  92.    Limonium  Gr.  Plantag.    foro  ,   Flonbus  umbellatis. 

TouRNF.  Cor.  2j.  BOBRH.  Lu^db,  I.  T.  p.  76.  Limon.  ela- 
tius  &c.  Amm.  Rutb.  iio. 
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Bladen  Lancetvormig  ge/pitst ,  de  Bloemsn , .  ̂̂ * 
overhoeksy  van  elkander  afgezonderd.  vi. 

Hoofd- De  Bladen  van  deeze  beiden  gelyken  naar  die  stuk* 

van  Weegbree  en  leggen  op  den  Grond ,  doch  p^^^ht 

hebben  een  Doorntje  aan  'c  end :  beftaande  het 
verfchil ,  volgens  Amman,  voorn  aamelyk  daar 
in,  dat  de  eene  de  Bloemen  in  Hoofdjes  ver- 

gaard ,  de  andere  Aairswyze  geplaatst  heeft* 
Zy  zyn  in  beiden  wit.  De  eerfte  is ,  volgens 
G  M  E  L I N  ,  in  geheel  Siberië  gemeen ,  groei- 
jende  dikwils  maar  een  Handbreed  ^  fomtyds  een 
Elle  hoog.  Het  Landvolk  aan  de  Irtis  gebruikt 
de  gedroogde  Bladen  in  Aftrekzel ,  als  Thee.  Zy 
leggen  ook  dit  Kruid  op  Wonden  en  Gezwellen, 
De  andere,  die  als  Kroontjes  -  Bloemen  heeft, 
valt  in  Tartarie. 

{9J  Strandkruid  met  een  gepluimde  Steng  $n     j^. 

Elsvormige fpitfe  Bladen^  k^^^''^ 

Den  bynaam  heeft  deeze  van  haare  fteekende 
Bladen  ,  naar  die  der  Anjelieren  gelykende,  en 
een  Plag  maakende  die  naar  een  Egel  zweemt» 
A  L  ?  ï  N  u  s  noemde  het  Eclnnus  of  andere  Boks- 

doorn* 

f 9)  Statice  Scapo  paniculato  ,  Foliis  Su'oulatis  macroratis. 
Limon.  Fol.  Sub.  mucron.  pungentibus.  R.  Lugdh.  192.  Li- 

luon.  Oricnt.  fiutsscens.  Tournf.  Cer.  25.  Lim.  Cespito- 
fiim  fol.  aculeati?.  Buxb.  Cent.  ir.  p.  18.  T.  10.  Lïmon. 

Grxc.  Juntperi  folio.  ToüBNF.  Cor.  25.  Echinus  f.  Traga- 
cantha  altera.  Alp.  Exot,  $7'  T-  S<J- 

II.  Deejl.  VIII,  Stuk* 
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IV.J    doorn.  De  Groeiplaats  is  ia  de  Woeftynen  vaa 
Afdebl  Griekenland  en  Klein  Afie. 

sTüF*         C^^)  ̂ ^'^^T^^^^^^^^et  een  getakte  bögtige  Steng  y 
K.^  geribde  Bladen  en  endelingfe  Tros  -  Bloemen» 

fiogtig.  Door  Stellerüs  is  deeze  in  Siberië  ge- 
vonden en  aan  G  m  e  l  i  n  medegedeeld.  Zy  heefc 

de  Wortclbladen  Eyrondachtig  en  op  de  wyze 
der  andere  Soorten  getropt.  De  Steng  is  een 

Span  hoog,  bogtig  getakt,  en  getopt  met  zeer 
fraaije  Bloemhoofdjps  ,  uit  gekleurde  rood  en 
witte  Kelken  en  kleine  blaauwe  Bloempjes  fa- 

mengefleld, 

XT.        (^*)  Strandkruid  fnet  een  eenigermaate  gebla-' 
Purpura-  derde  Steng;  de  Bladen  Jlomp Eyrond  Wig' 

ïêpurpcrd.  vormig  5  drieribbig^  g^Jpitst. 

De  Heer  B  e  r  g  lUs  noemt  deeze  Kaapfche, 
die  hy  omftandig  befchryft ,  Statice  peregrina, 

Zyn  Ed*  betrekt  *cr  toe  het  Heejlerig  Kaapfch 
Limonium  van  Ray,  dat  naar  ods  gemeen  Eu- 
ropifch  gelykt.  Ook  meent  hy ,  dat  het  Zee  -  Gras 
met  een  naakte  Takldge  Steng,  welke  zo  wel 
als  de  Bladen  ruuw  is ,  van  G  m  e  l  i  w ,  een  zelf- de 

(so)  Staties  Scano  Ramofb  flexuofo  &c.  Stat.  Fol.  ovalibus. 

muticis  nervo!is  &'.  Gmfxin.  Sib.lt. p.  217.  T.  Sp.  f.  i- 
(11)  Statice  Caule  fubfoUato  &c.  Mant.  $9-  Statice  pere- 

gïina.  iiERG.  Cap.  %o.  Limon.  Fiuticofura  Cap.  B.  Spei  , 

vu'garj  noftrad  fimile.  RAj.  SuppL  245,  Gmel-  Sib.  II.  p^ 
zi9^  BüRM.   FL  Cap,  Pndr,  {>♦  s. 



de  Plant  zy*    De  SteDg  is  ongevaar  een  Span    jy^ 
hoog* De  Kelken  en  Bloemen  zyn  paaifchachtig,AFDEF.i; 

waar  van  de  bynaam.  „  ̂^; 

(12)  Stracdkruid  met  een  laag  Heejlerige  ge^^"^^^* bladerde  Steng  ;  de  Bladen  getropt  ̂   Wig-    Staiks 

vormigyglad  en  Jtomp ; de  Stengenfchraal-  ""zTet' 
Uoemig.  k'ci». 

Aan  de  Middellandfche  Zee  groeit  deeze  ̂   een 
Plantje  van  naauwlyks  een  Vinger  hoog ,  met 
bleekroode  Bloemen.  Bevoorens  was  het  onder 

de  Verfcheidenheden  van  't  gcvvooneLimonium 

opgeteld. 

(13)  Strandkruid  met  een  Heejierige  Steng  ̂     ̂ ^rir. 

die  van  boven  naakt  en  Takkig  is ,  met  on-co}a^. 

gejleelde  Hoofdjes  y  en Lancetvormige  Sches-^^^^^^'^' 
de  -  Bladen  heeft, 

In  Siberië  groeit  deeze  Soort,  die  Stengetjes 
van  minder  dan  een  Voet  hoog  maakt ,  zig  in 
Takjes  verdeelende,  die  met  lioofdjes  van  klei- 

ne blaauwe Bloempjes,  in Schubbige witte Kelk- 
jes  ,  gekroond  zyn.  Aan  de  Zout  -  Meiren  is 
haare  voorn aamfle  Groeiplaats. 

(14)  Strand • 
(12)  Statke  Caule  Suffrutlcofo  Foliofo  5cc.  Mmt.  $9-  Ll- 

mon.  Maritimum  minimum.  C.  3.  Fin.  192.-  P'oir.  99-  Lira. 

Fmt.  miniraatn  glabrma.  Pluk.  Alra.  221.  T.  200.  f.  5. 
Lim.  Sic.  folio  cordato.  Bocc  Sic.  64.  T.  3  4-. 

(ï3)  Staiice  Caule  Fruticofo  ,  Daperne  nudo  Ramofo  öcc^ 

Stat.  Fol.  e  Lanceolato  Linearibüs  Sec.  GMEL.  Sih*  II.  p=zi<S. 

T.  88.  f.  2,  3- 

II.  deïl.  vm,  siüE» 
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ÏV.^       (14)  Strandkruid  met  eene  Heejierige  geblader- 
VI.    *  ^^  Steng ^  eenzaame  Bloemen^  en  Lancet- 

Hoofd»  vormige  Scheede  •  Bladen» «TUK* 

xij^^  De  Stengbladen  zyn  Liniaal  of  zeer  fmal  itt 
pioKopetai^Aeeze  Soort ,  welke  Houtig  is ,  volgens  B  o  c- 
^^"^^^'coNE  en  op  Sicilië  groeic.  Dikwils  komen  'er 

Gallen  aan  voor  ,  die  door  het  fteeken  van  In- 

fekten  veroirzaakt  zyn  (*)•  Zy  hebben  fomtyds 
de  grootte  van  een  Eikel.  De  Wortel  van  die 

Kruid  is  ontzaglyk  groot,  hebbende  fomtyds  de 
dikte  en  langte  van  eens  Menfchen  Been  ,  en 
van  binnen  zo  rood  zynde  als  Braülie-Hout. 
ISüettemin  fpreidt  hetzelve  zig  daar  van  flegts 
Takswyze  langs  den  Grond  uit,  als  het  Var- 

kens -Gras,  met  Bladen  naar  die  van  den  Olyf- 
boom 

(14.)  Stattee  Caule  Fmticofo  foliofo  Sec.  Stat.  Fo!.  C^ule 
Lanc.  Linearibus.  H.  Cllff,  ii6.  R.  Lugdh.  192.  Limoniiun- 

Lignofum  Gallas  ferem.  Bocc  Sic.  34,  3^.  T.  16,  17. 

{^YGallas  f&pe  fert  ex  PhaUna.  Reaum.  Ins.  III.  T.  19, 

f.  1-4;  zegt  LiNN^us  ,  in  Spec.  Plant.  Ed.  II.  p.  396. 
HEAUMüa  fpreekt,  wel  is  waar,  van  zodanige  Gallen,  d\z 

op  'c  Eiland  Cyprus  gevonden  waren  ,  en  hem  uit  Egypte 
bezorgd,  zittende  aan  een  Soort  van  Limonium:  mz^t  het  on- 

volkomen üütje,  dat  hy  'er  by  afbeeldt,  hadt  zefcerlyk  de- 
zelven  niet  vetoirsaakt ,  en  hy  kon  niet  ondeiicheiden ,  of  het 

Infekt ,  djt  hy  'er  binnen  vondt ,  een  Ruosje  ware  dan  een 
Worm.je.  Ook  was  het  gezegde  Udtje  niet  kenbaar.  Waar- 
fchynlyker  is  derhalve  de  gisfing  in  Hort,  Cliffirtiano  ,  dat 

deeze  Gallen,  gelyk  é\e.  van  andere  Gewisfcn,  uit  het  ftee- 
ken  van  Wespen  voortkomen.  Zie  het  Huofdftuk  van  de 

Call- Wespen^  in  hec  I.  DEELS»  Xü.  STUK  |  van  dee^c 
rayne  ̂ at,  tUfiorie  ̂   bladz.  107,  ens. 
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boom  of  van   Zee  -  Porfelein  gelykende.     De    IV. 

Bloemen  zyn  vry  groot,  als  die  der  blaauweSy-  '^^^^^^ 
ring  5  gelyk  gedagte  Autheur  aanmerkc,  en  be  Hoofd» 

liaan  ilegts  uit  één  Blaadje  ,  even  als  in  het^''^"^* 

Portugeefche  Strandkruid  met  veeldeelige  Bh-JaT^^^' den ,  van  Tournefout.  Onder  den  zelfden 
bynaam  geeft  Forskaohl  een  Soort  van  die 
Geflagt,  by  Alexandrie  in  Egypte  groeijende, 
op,  welke  nader  fcheen  overeen  te  komen  mee 
de  voorgaande  Siberifche. 

f  15)  Strandkruid  met  een  Heejierige  geblader'      xv. 

de  Takkige  Steng  en  Elsvormige  Bladen,     ju!r.^a.^ 
C.oudklsa-^ 

Deeze  heeft  de  Bloemkelken  Goudgeel ,  waar  "g- 
van  de  bynaam.  Het  Kruid  is  door  Amman 
afgebeeld  en  was  op  Bergvelden  in  Siberië  ge- 

vonden door  den  Heer  Gmeltn,  die  het  on- 
der den  naam  van  Limonium  met  Kali- Bladen 

befchryft.  De  Wortel  is  maar  een  Schryfpendik 
en  heeft  een  Bloedkleurig  rooden  Bast ,  van  bin- 

nen wit  zynde ,  zoet  van  Smaak.  In  alle  Kelk- 
jes,  byna,  kwamen  hem  roode  Wormpjes  voor. 

(1^)  Strandkruid  met  een  Heejierige  Takkige    xvr. 

Steng  f  de  Takjes  Sehubbig  ,  <^oorKafjes,'^'^^^^^^' 
die  met  een  Haairtje  getipt  zyn.  In    "        * 

(tj)  Statke  Caule  Frut,  Foliofo  Ramolb  &c.  Gmel.  Sik. 

II.  p.  218,  Limonium  Marit.  hum.  Ephedrae  facie  Sec,  Am*: 
MAN  Rutff-   132.  T.    18.  f,   1. 

(16)  Siatiee  Caule  Frut.  Raraofb  &c,  Limonium  Femlaceo 
Folio.  GRISL.  Ltis.  MORIS.  Hij}.  III.  S.  l|tT.  X,  f.  ̂i.Pl.US. 

^m.  221.  T.  28.  f.  4* 

II»  DE&U  VIII«  STUS» 
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IV-       Id  Barbarie,  Portugal,  Spanje,  komt  deeze 

FD^EEL.  g^^^^  ̂ ^^^  ̂   ̂lg  ̂ g  Stengen  rondachtig  byna 
Hoofd-  Houtig  en  gepluimd  heeft,  zonder  Bladen;  de 

STUK.      Takken  Draadachtig  dun  ,  en  Schubswyze  be- 

v^{^^'-  kleed  met  zeer  kleine  Kaf  jes :  de  Bladen  fyn  ver- 
deeld: de  Bloemen  eenigermaate  op  elkander  leg- 

gende ^  opflygende,  cenzydig,  geel  van  Kleur» 

xvir,        (17)  Strandkfuid  met  een  hogtiges  Takkige  ̂  

P^^,  Zemclige  Steng. 

Deeze  is  ,  door  den  vermaarden  Shaw,  in 
Afrika  gevonden  en  befchreeven ;  doch  hy  heeft 
de  Takjes  voor  Blaadjes  aangezien ,  zegt  Lin* 
NiEüs.  Shaw  zegt,  dat  de  Blaadjes  grys  wit 

zyn,  als  waren  zy  met  Suiker  beitrooid.  Lin- 
ïïiEus  zegt,  dat  het  geheele  Kruid  Zemelig 

is ;  't  welk  dan  ook  de  Blaadjes  influit.  Zyn  Ed. 
voegt  'er  by  ,  dat  Shaw  'er  een  fchoon  roode 
Vrugtmaaking  aantoefchryft.  Die  Autheur  zegt, 
de  Bloem  is  fraay  en  fchoon  rood ,  en  aan  den 
Stam  komen  Galnoocen  voort ,  van  een  ovaale 
figuur ,  mee  verfcheide  gaatjes. 

C; xvir.       (18)  Strandkruid  met  een  Kruidige  Steng '^  de Sïnuata.  TTT. 

hotkr. 
(17)  %tat\ci  Caule  fiexuofo   Ramofo  Furfuraceo.    Mant» 

S9'  Limonium  Galüferum  Fol.  cylindraceis.  j-haw.  ̂ fr.  N- 

(ig;  Staties  Caulc  Herbaceo  &c.  Statsce  Fol.  Caulmis  dc- 

currentibus.  H.  Cliff.  ii<>.  .Limonium  peregrinum  Foliis  AS" 
^lenü.  C.  B-  P:>:.  192.  Lmonii  fpecies.  Rauw.  ïtin.  313. 

T.    314-    titnon.   Rauwoiiianum.    Ci.us.  C»r.  T.  p.  63. /g^ 

i 
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Wortelbladen  overhoeks  Vinswyze  uitge»     IV. 

fneeden;  de  Stengbladen  drievoudig :,  dne-'^^^^^^'^ kantig  i  Elsvormig ,  afloopende»  Hoof i» «TUK. 

Deeze  zeer  fraaije  Soort  groeit  in  de  Levant  Pema^ 

en  voorts  iangs  de  Middellandfche  Zee ,  inzon-'^^"'*' 
derheid  op  de  Kusten  van  Sicilië.  Zy  komt, 
met  het  gemeene  Limonium ,  op  vogtige  Vel- 

den voor  in  Paleftina ,  by  de  Stad  Joppe ,  alwaar 
men  de  Bladen  van  beiden  met  Azyn  ,  als  Sala- 

de nuttigt.  Clütiüs  vondt  ze  by  Mallagaen 
bragt  het  Zaad  in  Holland  over;  waar  door  het 
in  de  Kruidtuinen  voortgeteeld  werdt.  Immers 
datzelve  bevondt  Clusiüs  met  het  RauwoU 

fifche  Limonium  overeenkomftig ;  gelyk  hy  'er 
dan  ook  de  Afbeelding  en  befchryving  van  me- 

degedeeld heeft.  Het  is  voor  eenige  Jaaren  3  door 
Martyn,  fierlyk  in  Plaat  gebragt. 

De  Wortelbladen  gelyken  zeer  naar  die  van  't 
Kruid  dat  men  Hertstonge  noemt ,  en  hebben 
een  aanzienlyke  langte.  De  Steng ,  om  laag  rond  , 
verdeelt  zig  in  Takken ,  die  fmalle  Bladen  heb- 

ben ,  welke  langs  dezelven  afloopen.  De  Tak- 
ken zyn  als  met  gehakkelde  Vliezen  gevleugeld 

en  loepen  uit  in  Hoofdjes,  van  drie  ,  vier, 
vyf  of  zes ,  eenbladige ,  Trechterachtige  Bloe- 

men 5  van  blaauwe  Kleur,  die  door  het  droo* 

gen  niet  verdwynt ;  gelyk  ik  bevind  in  myn 
Exemplaar  van  deeze  Plant*  Clusiüs  kreeg 

tJmon.  Africanum  &c.  MART.  Cent.  T.  p.  48.  y^  Limojiiun? 
Caulibus  abtis  &c.  SHAW.  Jfrie^  N.  3Ö3, 

IL  iOEEL   VlIU  STl^ 
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ï V.     »er  eenigen ,  die  door  een  Boomkweeker  by  Ka- 
FDEEL.  ̂ j^  .^  Spanje  verzameld  waren. 

Hoofd-      Twee  Verfcheiden heden  zyn  door  Linnjeü^ 

^'^^^'      opgegeven  ,  waar  van  de  eene  de  Bladen  on- vigl        verdeeld  of  minder  uitgehoekt  en  ruig ,  de  Bloe- 
men bleek  geel  heeft ,  met  paarfche  Kelken :  de 

andere  de  Vleugels  der  Stengen  en  Takken  niet 

gehakkeld.  Bladen  als  de  eerlteen  fpitfere geel- 
achtige Kelken  heeft.   Deeze  is  de  Elkhaddah 

der  Arabieren  ,  zegt  S  h  A  w  ,  die  dezelve  ia 

Barbarie  heeft  gevonden. 
Door  FoRSKAOHL  zyn  drie  nieuwe  Soor- 

ten, van  dit  Geflagt,  waargenomen.  De  eene3 
die  hy  Statica  Axillaris  noemt ,  hadt  een  Hee- 
flerige  gebladerde  Steng,  gegaffelde Bloemplui- 
men  in  de  Oxelen  en  regtopllaande  getroptc 
Bloemen.  Eenandere,  genaamd  Cylindrifolia ^ 
hadt  een  Heefterige  ,  gebladerde ,  Takkige Steng, 

van  een  Voet  hoog ,  na  't  afvallen  der  Bladen » 
die  Gylindrifch  en  gefpitst  waren  ,  gefchubd  bly- 
vendc.  Een  dexde^  Statice  aphylla gedoopt,  hadt 

een  Takkige  ,  gewrichte  ,  gegolfde  geknobbel- 
de Steng,  geheel  Bladerloos,  Deeze  laatfte  groei- 
de overvloedig  in  de  Woeitynen  by  de  Graf- 

fteden  van  Alexandria  in  Egypte :  de  eerfle  by 
Lohaja  in  Arabie;  de  tweede  by  Mocha  op  den 

Kleijigen  Zee -Oever. 

L  I  N  ü  M.    Vlafch.' 

De  byzondere  Kenmerken  van  dit  Geflagt 
van  Kruiden  zyn  ;  de  Kelk  en  Bloem  beiden 

vyf^ 
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vvfbladig:  het  Zaadhiiisje  vyfkleppig  met  tien     IV. 

Holligheden  ,  bevattende  enkelde  Zaadea.        ̂ '^^^^el* 
Het  bevat  twee  -  en -tvyintig  Soorten  ,    waarHooFDr 

van   de  eerde  zestien  de  Bladen  overhoeks  of '''^"^^* 

beurtlings;  de  zes  laatften  gepaard  of  tegenover  ̂ jj,*^^"*^^" 
elkander  geplaatst  hebben.  ^ 

(i)  Vlafch  met  de  Kelken  en  ZaadJiuisjes  ge       }- 
fpitst  y  de  Bloemhlaadj es  gekarteld^ de  Bla-uftt&ihfi^ 

den  Lancetvormig  overhoeks;  de  Steng  i^'j/- '^JXr.'e- 
na  eenzaam,  meenst* 

Deeze  Soort  levert  het  gewoone  VlafclvXit, 
dat  in  de  middelde  en  Oodelyke  deelen  van 
Europa 5  als  ook  in  onze  Nederlanden,  jaarlyks 
overvloedig  uit  Zaad  geteeld  v^ordt.  Zy  groeic 

van  zelf  in  ds  Zuidelyke  deelen  onder  'tKoörn; 
doch,  zelfs  in  Switzerland,  kwam  zy  Haller 
voor  5  geen  inlandfch  Kruid  te  zyn ,  komende 

waarfchynlyk  hier  en  daar  in  't  wilde  op  -,  uit 
gevallen  Zaad,  Het  Wilde  ,  immers ,  gelykc 
het  tamme  Vlafch  volkomen.  De  oirfprong  zou 
misfchien  uit  Afrika  kunnen  zyn.  De  Grieken 

noemen  'c  Linon  ̂   de  Latynen  Liniimi  de  Ita- 

li- 

(i)  Linum  Calycibus  Czp(uV.^^^^xzm'AClonnhUc,Sy/}.Na?. 
XIL  Gen.  32>-  p-  ̂ ^^'  ̂ eg-  Xïil.  Gen.  389.  p,  z^9,  H, 

Cllf.  IÏ4-  R-  Lu^Ji,  ̂ 33.  FhiL  MoL  idi.  Il  Ups.  Mat  . 
Mei-  &c.  &c.  Linum  Arvcnfe  &c.  ̂ .  fativum.  C-  R.  Fin. 

2j(4'  y,  Lmura  fativum  humiJius  &c.  Boerh.  Lugdh,  I.  p, 

224-  ̂ e   ̂ "1^  ̂ ^^'  laïifol.  Africa^ijfru^a  majore.  iQur^Nf^ 

hfl.    319» 
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a74  VYF^^fANNIGE  KruIDEN. 

IV»    liaanen    en  Spanjaarden  Lino  ,  de  Franfchm 

Afdeel.  ̂ ^.^ .  ̂ g  Engelfchen  Flax ,  de  Duitfchers  Flachs  , 
Hoofd-  waar  van  onze  bcnaaming  haare  afkomst  heeft. 
STUK.         pigj.  fnaai^t:,  uit  een  Vezeligen  Wortel, ronde 
njQ,        Stengetjes ,  van  één  of  twee  Voeten  hoog,  on- 

geregeld bezet  met  Blaadjes ,  van  een  Duim  lang , 
Lancetvormig  ,  fpits  en  groen ,  zeer  glad.  Op 
den  top  heeft  het  fchoonHcmelfchblaauwe  Bloe- 

men 5  op  enkelde  Steekjes ,  die  veelal  aan  Tak- 

jes groeijen  ,  v\relke  gebladerd  uit  de  Oxels  der 
hovende  Bladen  fchieten.  Daar  op  volgen  ronde 

Zaadhuisjes,  met  platte,  gladde,  bruine,  we- 
derzyds  fpitfe  Zaadjes. 

De  nuttigheid  van  dit  Kruid  is  ongemeen.  De 
Vezelachtigheid  van  deszelfs  Stengetjes  maakt 
het  binnenfle  daar  van ,  door  zekere  bereiding  , 
die  men  braaken  noemt ,  bekwaam  voor  de  We- 

veryën  van  het  Linnen,  welks  menigvuldig  ge- 
bruik om  het  Lighaam  zuiver  te  houden  en  tot 

den  opfchik  der  Vrouwsperfooncn ,  t'over  be- 
kend is.  Ook  weet  men  ,  hoe,  van  het  afge- 

fleeten  Linnen  ,  de  Vodden  flrekken  tot  hec 

thans  in  de  Samenleeving  zo  onontbeerlyke 
Papier,  dat  de  Grondflag  der  Geleerdheid,  het 
Werktuig  der  Correfpondentie  en  de  As  is, 
waar  op  de  Koophandel  draait»  Ondertusfchen 
wordt  op  de  Eilanden  aan  de  Middellandfche 
Zee  en  in  de  Levant,  zo  Toürnefort ver- 

haalt, het  Vlafch  allecnlyk gezaaid,  om  de  Olie 

uit  het  Zaad ,  welke  men  aldaar  tot  de  Spyzen 
gebruikt.  Die  Olie  is  ongemeen  verzagtende  , 

CD 



en  dient  derhalve,  inwendig,  tegen  't  Graveel,      IV. 

den  Rooden  Loop ,  Bloedfpuuwing  en  alle  Kwaa-  Afdeel, 
len,  die  uit  fcherpe  Stoffen  ontdaan,  mids  men  Hoofd- 

'er  een  groote  veelheid  van  inneeme.  In  Kly-  ̂ tuk. 

fteeren  wordt  zy  byna  altoos  gedaan»    Uitwen-  ̂ ^^'^^^''^ 
dig  gebruikt  menze,  om  plaatfen,  waar  men  zig 

aan  't  Vuur  of  gloei jend  Yzer  gebrand  heeft ^  te 
beftryken.  De  Schilders  mengen  hunne  Verwca 
met  gekookte  Lyn  -  Olie  :  de  Drukkers  Inkt 
worde  van  dezelve  gemaakt  ;  men  brandtze  in 

Lampen  ,  enz»  Het  Zaad  op  zig  zelve,  of  het 
Meel  daar  van  ,  kan  gegeten  worden ,  gelyk  , 
by  gebrek  van  Xoorn  ,  wel  gefchied  is ;  doch 
het  vak  zwaar  om  te  verteeren.  De  Lynkoeken, 
waar  de  Olie  is  uitgeperst  ̂   flrekken  tot  goed 
Voedzel  voor  het  Rundvee. 

(2)  Vlafch  met  de  Kelken  en  Zaadlmisjesjiomp :      tt, 
de   Bladen  overJioeks  Lancetvormig  effen-pe^sZT 
randig.  overbiy- 

Deeze  ovefblyvende  Soort  van  Vlafch,  vak 
in  Siberië  als  ook  in  Engeland  ;  maar  de  Sten- 

gen van  het  Siberifche  waren  opflaande ,  diQ 
van  het  Engelfche  leggende  zegt  de  Ridder,  en 
vraagt  of  dit  altoos  plaats  hebbe  ?  R  a  y  zal  zyn £d. 

fz)  Limm  Calycibus  Capfullsque  obtufiusculis  êcc.  MiLE.. 

Dii^.  T.  166,  f.  2.  H.  Ups,  72.  H.  Cltff.  T14.  R,  Lugdh. 

434.  GoiTAN  Mom-p,  158.  Linum  perenne  inajus  coemicum- 
MoRis.  Wili,  II.  p.  573.  Linuta  fylvej(ke  cocsal,  p^ennc 
«rèaius  Sec.  Raj.  AngU  III,  p.  362. 
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É76       Vyfmannige  Kruide»; 

IV.  Ed.  aanflonds  beantwoorden  ,  uit  z\me  aanhaa- 

Afdeel,  j,^g  ̂   j^j^^  onder  geplaatst ,  alwaar  dezelve  hcü 
Hoofd-  den  naam  geeft  van  Wild  overblyvend  Hemelfch- 
*^"^*  blaauw  Vlafch  ,  dat  regter  op  Jiaat ,  enz»  zeg- 

vigei""'^'  gende,  dat  het  overvloedig  groeit  op  de  Heuve- len en  aan  de  kant  der  Bouwlanden  by  Cam- 
bridge«. 

-ï^-        Cs)  Vlafch  met  Lancetvormige  ,  Haairige  j  vyf- 

x^tc/Z.  ribbige  Bladen. 
Kleverig. 

Deeze  Soort  groeit  op  de  Gebergten  van  Lom- 
bardie ,  als  ook  by  Augsburg  en  elders  in  Duicfch- 

^  land. 

IV,         (4)  Vlafch  dat  de  Kelken  ruig,  ge/pitst,  on* 

'^^'ikuig!''  gefteeld^  overhoeks  geplaatst  heeft,  zowel als  de  Bladen  ̂   maar  die  aan  de  Takken 

gepaard. 
Op  verfcheide  hooge  drooge  Velden,  zo  in 

Ooftenryk  als  in  Tartarie  y  groeit  deeze  Soorc 
van  Vlafch,  welke  byna  van  hoogte  als  het  Ge- 
meene  is  ,  met  dikke  ,  ruige  Steelen  en  Blade- 
ren, 

(O  Vlafch 

f  3)  L'inum  Füljis Lmceohtis  ,  Pllofis ,  quinquenerviïs.  Lln# 
fylv.  latifol.  Caule  Viscofo  ,  flore  rubio.  C.  B.  Pin.  2i<f, 

RAJ.  Htjl»  roy-f, 

(4)  Linum  Calycibus  hirfatis  &c.  Linum  fyl'/.  latifol.  hir- 
futum  coeruleum.  C,  B.  Pm.  339.  MoRis.  Hiji.  II.  p. 

573-  $.  5.  T.  2Ö.  f.  S'  Raj.  Hifi.  1073.  Linum  fylveftre 
latifolium.  Clus.  Hifi.  I.  317-  Lin.  fylv.  ipriraiim.  fANN. 
n.9%'  T.  255?.  KHAra.  Aufir.  «6, 

I 
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(5)  Vlafch  dat   de  Kelken  ge/pitst  heeft:  ,   de     iV, 

Bladen  Lancetvormig ,  verjlrooid ,  geftrekt ,  '^^^^sl. 
ruiw  671  puntige  de  Steng  rond  en^van  on*  Boofd- 

deren  getakt,  stuk. 
V. 

Deeze  Soort  groeit  in  dat  gedeelte  van  Euro-  ̂ sr^f^tTe^- 
pa  5  't  welk  men  oudtyds  Gallia  Narbonenjis  f^- 
plagt  te  noemen  ;naamelyk  in  Languedok  en  Pro- 
vence.  Het  heeft  de  Stengetjes  een  Voet  hoog  , 

Houtig  :  de  Bladen  donker  groen ,  zeer  fcherp 
gepunt:  de  Bloemen  groot 3  Hemelfchblaauw  5 
in  Kroontjes. 

(6)  Vlafch  met  gefpitfte  Kelken ,  en  vêrjlrooi-      vr. 

de  Borftelig  Liniaale  Bladen^  die  ̂ ^ciarag'j!J^f^'' 
Uren  ruuw  zyn,  Duni>iadig. Agt 

fs)  Linuta  Calycibiis  acuminatis  ^c.  Vin.  fyJv.  ceeml.  fo- 
lio acuto.  C.  B.  Fin.  214.  Prodr.  107.  Lin.  fylv.  angufïif. 

cocful.  amplo  flore.  Magn".  Sauv-  Gouan  Moasp.  158.  Ger. 
Frov.  4.20. 

(6)  L'iKum  Cal.  acuminatls  ,  Fol.  fparfis  &c.  Lin.  perenne 
Fol.  anguftlorilius.  HALL.  Helv.  371.  Lin.  iy'Iv.  anguftifo- 
liura  Flore  magno.  C.  B.  Pin.  214.  Lin.  CyW.  V.  angaftif. 

CluS.  Hi/i.  I.  p.  3! 8.  ̂ ,  Lin.  fylv.  anguftif.  Fl.  magno  'm- 
^enfe  coer.  Tournf.  /«/.  340.  y^  Fl.  migno  Ticiaceo.  Ihld. 

'f  Lin.  purp.  diflim^o.  Ii)id,  «.  Fl.  magno  coer.  6c  velut  ci- 
netco.  /^zV.  Lin.  fylv.  V.  anguftif  aÜud  genus.  Cltts.  /ï/^a 

I.  p.  3ï8-  ̂ ,  I-fn-  fylv.  ang.  Fl.  dilute  purp.  vel  carn.  C.  B. 

Pin,  214.  Lin.  Oxyph.  mukicaule.  Bocc  J^It^s.  IL  p.  169, 

T.  ia;,  jj.  Linaria  Capili.  folio  altera.  C.  B.  Fin.  213.  $>, 

Lin.  anguftifoliam  album  &c.  TouRNF.  /«y?»  340»  2.»  Lin» 
fylveftre  anguftioribus  5c  denfioribus  foliis  ,  fl.  tHinorc.  C. 
B.  Pin.  21^.  Lin.  fol.  altern.  Linearibus  Sec.  SCOP.  Carn.€^ 
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«7S  VVFMANNIGE    KrUIDEN. 

^  ̂ ^'  Agt  Verfcheidenheden  heeft  Li nn.^üs  op- 
vi.     gegeven   van  deeze  Soort  ,  die  op  drooge  Vel- 

HooFD-  ̂ en  jq  Vrankryk  en  Switzerland  haare  Groei- 
,^/      plaats  heeft,  hoeveel  men  ze  in  Laoguedok  en 

w|f.  Provence,  ja  zelfs  in  Karniolie  en  in  Ooftenryk 
ook  aantreft.  De  Ridder  wil  echter  thans ,  dat  men 
de  Vierde  daar  van  zal  uitfluiten.  De  Kleur  der 

Bloemen,  die  of  hoog  blaauw,  of  paarfchach- 
tig,  of  bleekblaaüw  en  zelfe  Vleefchkleurig  zyn , 
maakt  het  meelle  verfchil  in  deezen.  De  Heer 

FoRsKAOHL  vondc  een  dunbladig  Vlafch  , 

met  geele  Bloemen  ,  in  Arabic.  Volgens  H  al- 
ler geeft  de  Houtige  V/ortel  veele  Stengetjes 

van  een  Voet  hoog  ,  die  Heefterachtig  en  ge- 
armd zyn  ,  met  zeer  fmalle ,  dikachtige  Blaad- 

jes en  de  Kelken  zyn  gebaard.  Linn^eüs 
noemtze  Eyrond  ,  zeer  gefpitst,  en,  gelyker- 
wys  de  Bladen  ̂   met  kleine  Stekeltjes  Zaagswy- 
ze  getand» 

vTi.         (7)  Vlafch  met  gefpitfte  Elsvormige  Kelken\ 

Gaiil"^  jLfmfl/2^  LancHvormige  overhoekfe  Bladen: 
franich.  twegbioemïge  Steekjes  van  de  Pluim  en  by- 

na  ongejieelde  Bloemen* 

Deeze  byzondere  Soort  groeit  in  Bosfchen  van 
Languedok  en  Provence.  Somtyds  heeft  dezel- 

ve drie  5  fomtyds  vyf  Stylen  op  't  Vrugtbeginzel, 
(8)  Vlafch 

(?)  Linum  CalyciT^us  Subulatis  acutxS  &c.  Lin.  fylv.  ml- 
rus  ïloie  Uueo.  C.  B.  Pin.  214.  Lin.  Fol.  lineari  -  laneeol. 

fAUV.  Monsp,  53.  Lin.  CaJ.  aciitis,  60UAN  Moftsfi»  15^, 

^Iji,  Fr^v,  411.  T3b,  lip  Fig,  i. 



Pentandrïa:  27^ 

C8)  Vlafch  met  E-yronde  ,  fpitfe ,  ongedoornde     IV. 
ire/;^e72 :  ̂ ^  J5/ö(i^72  Lancetvormig ,  ̂5  c72-  '^^^J^"^* 
derjien  gepaard.  Hoofd- stuk, 

Deeze,  die  het  Wilde  Vlafch  is  van  Dodo-     vin. 

NiEüs,  groeit  aan  den  Zeekant  in  Italië ,  Pro- '^?''i'^^^'*' 
vence  en  Languedok;  doch  ook  op  het  Geberg- zeekauts, 
te  van  Baden  in  Ooftenryk.  Zy  gelykt  vry  veel 
naar  het  Tamme  Vlafch  ,  maar  de  Bloemen  zyn 

geel.  Ook  heeft  zy  veel  overeenkomst  met  de 
voorgaande  Soort. 

C9_)  Vlafch  met  geronde  Jlompe  Kelken ,  Lini-      ̂ j. 

aale  fpitsachtige  Bladen  en  neergeboogen /^i^^uch.' 
Stengen. 

Behalve  de  Vierde  wordt  hier  ook  t'huis  ge- 
bragt  de  Eerde  verfcheidenheid  van  het  Dun- 
biadige  Vlafch  ,  hier  voor  befchreeven.  Naar  de 
volgende  gelykt  deeze  Soort  zeer ,  maar  de  Sten- 

gen hellen  en  de  onderllc  Bladen  zyn  Schubs- 

wys' 

(i)  Ltnum  Calycibus  ovatis  acutïs  mutïcis  &c.  Linum 

Caule  llmplici  &c.  //.  CUf.  114.  R.  Lugdh.  434.  Gouan 

Me^tp'  IÏ9-  Ger.  Ptov.  419.  KRAM.  Aujlr.  S7.  Linum 
maritimum  luteum.  C.  B.  Pin,  214.  Lin.  lureum  Narbo- 

nenfe.  J.  B.  Hifi.  III.  p.  4^4.  Linum  iylveftrc.  DOD.  Pempt, 

534- 
(9)  Linum  Galycibus  rotundatis  obtufis  ac.  5/>.  Plant» 

I672.  jAcq.  Vind.  229.  Lini  tenuifolii.  Var.  /3,  prima.  Sp. 

Plant.  398.  Linum  fylv.  perenne  coeruleura  ,  noftras.  Ra|, 
Uifi'  1073.  Lin.  perenn.  min.  coemleum.  M0RI8.  Hifi.  lil, 

p.  573.  N.  4-  Lin.  fylr.  quint.  angufti^  ait.  CluS.  Htfi'^ 
i.  p.  3 18.  Lini    tcnuif.  Var.  quarta. 
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IV.     wys'  omgeboogen»  't  Gehcele  Gewas  is  eiren 
^FDESt.  j^^gj.  eeriyoudige  ronde  SteDgetjes,  die  b^na  op 
Hoofd-  den  Grond  leggen»  De  Bladen  klimmen  op:  de 

STUK.      Bloemen  zyn  blaauv/  en  niet  klein,  Ket  groeic 

J^'^/'"^'  op  de  Oüflenrykfe  Bergen. 

3C,  (lo)  VMc\ï  met  geronde  flompe  Kelken  i  en  Li' 

/rilZm^  niaale  fpitfe  regtachtige  Bladen.  , OüUeii- 

^y^-  Van  dit  Neder -Ooflenrvkfe  Vlafch,  dat  op 
den  Kalenberg  en  anderen  groeit,  zyn  de  Sten- 

gen korter  dan  in  't  gewooiie,  de  Bladen  ver- 

fpreid ;  de  Bloemen  voor  't  bloei  jen  knikkende ; 
<]e  Kelken  Eyrond,  (lomp. 

::i.        Cl  O  Vlafcb  met  fpitfe  Kelken^  overhoeh  y   de 
Firginia-  Raadhuis] es Jiornp ;  een  Draadach  tige  Pluim  $ 
Virgmifch.  LancetvoTmige  overho&Jfe  Bladen  ',  de  Wor* 

telUaden  Eyrond, 

In  Virginie  en  Pcnfyl vanie  groeit  dceze  Soort ; 

die  g^ele  Bloemen  heeft  3  ongevaar  een  Voee 
hüog. 

xiT.        (12)  Vlafch  met  hyiia    Zaagtandïge  ̂ ruuwe.^ 

La?i- (10)  LtKum  Cal  rofund.  ohtufis  &c.  Lin.  fylv.  angufiif. 
Fol.  rarioibut.  C.  B.  Pm.  214-  I-in-  fylveftte  fecundmiLfc 

TAFSFN.    'c.  S22.   Mant.   259.  KR\M.  ^u/ir.  87. 

(ily  Linum  Ca'ycif>us  acuti-  aU^rnis  &c.  Lin.  R^mis  Fq- 
libque  akesnis  &c.  GroN-  ̂ irg.   35,  48. 

(i2;  Linum  Ca'yc'hus  fubferrato -fcabil;  &c.  Maat.  160. 
Lin.  fyly.  latifd,  lureura.  C.  B.  Pin.  SI4.  Linum  Iati(. 

Jutïum.  j.  B.  fó^-lf.  II'.  p.  454.  Lin.  fyl?.  tert.  IntifoL  Clus^ 
1^,  1,  p»  5i7'  «^^i?»'   30J.  KRAM,  -^«/r,  S7^  ̂ tfwr.  iio^ 

<ieel. 
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/ .        Lancetyormige  naauwlyks  gejieelde  Kelken :     IV, 

in  een  Plidm  van  gegaffelde  Takkm*  ^^vi,^^' 
HOOFD- 

Decze  heeft  ,   aan  de  Blaadjes ,  wederzydSijxuK. 

een  Stip  :  de  Kelk  is  hoekig :  de  Bloemblaadjes  Pextaiy^i 

zyn  geel  met  SafFraankleurige  Streepen»     Do^'^^ 
Groeiplaats  is  in  Ooftenryk^KarniolieiLaogue* 
dok  en  elders. 

(13)  Vlafch  met  Elsvormige  Kelken  en  Lan-  xrrr. 
cetvormige  geftrekte  gefpitfte  Bladen^  ̂ ^^/JSuZ 
aan  de  kanten  ruuw  z'yn*  Geftrekt, 

In  Languedok  ,  Spanje  en  op  Sicilië ,  groeit 
dit  Kruid,  dat  tot  het  Steenzaad  is  betrokken 

geweest  door  C.  B  a  ü  H  i  N  us.  't  Gclyktinder- 
daad  niet  weinig  naar  hetzelve ^  volgens  de  Af- 

beelding van  de  Pasferina  met  Vlafchkruid- Bla- 
den by  L  o  B  E  L  ,  welke  door  J.  B  a  u  H  i  n  u  s 

5s  aangehaald.  De  Bloemen  zyn  Tuilachtig  ver- 
gaard :  de  Kelken  eens  zo  lang  als  het  Zaadhuis- 

je, daar  in  vervat. 

(14)  Vlafch  met  Liniaale  fpitfe  ruuwe  Bladen     xïv. 

:  ".      en  laag  Heejierige  Stengen*  /^f'/*'"^*' 
;  InHeederig* 

{13)  Linum  Calyclbus  Subulatis  &c-  Lin.  Fol,  afperls  &v, 

M4GN.  Monsp.  164.  GOÜAN.  159-  GkR.  Prov.  421.  Lichosp. 
Linariae  foüo  Monspel.  C.  B.  Fm.  250,  Pasfèrina  LobelH. 

J,  B.  Hifi*  III«  p-  455.  rasferini  Linarix  folio.  Los.  h. 

411. (14)  Lïnum  Fo!.  linearSbiis  acutis  fcabns  jcc.  Lmum  zn- 

pifti&lium  Fruticofum  ValentinmTs.  ToaSNF»  In^>  3^0, 
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q82       Vyfmannige   Kruiden. 

IV.         In  't  Ryk  van  Valence ,  dat  tot  Spanje  behoort: 

y^^   *  groeit  deeze ,  volgens  den  vermaarden  Kruid- 
Hoofd-  kenner  To urnefort. 
STUK* 

YiHum     ̂ ^^^  Vlafch  met  Wigvormige  Bladen  en  Boom^ 
Arhorenm,  ücJitige  Stengen» 
Boomach- 

^'S-  A  L  p  I N  u  s  kreeg  van  't  Eiland  Kandia ,  onder 
den  naam  van  Boomachtig  Vlafch,  een  Tak  van 
een  Plant,  welke  de  Bloemen,  VrugtenenZaa- 
den,  volmaakt  na^  die  van  Vlafch  gely kende, 
hadt.  Zy  is,  zegt  hy^  Boomachtig,  hebbende 
tengere  ronde  Takken,  fcheefgeftrekt  en  zware 
van  Bast:  met  Bladen  als  die  der  Myrthen  by- 
na  geheel  bedekt ,  en  aan  de  toppen  Bloemen 
draagendci  die  geel  van  Kleuren  zeer  bitter  wa« 
ren.  De  Vrugt ,  van  grootte  als  Cicers ,  bevatte 

^  vier  Zaaden ,  aan  die  van  het  Vlafch  volkomen 

gelyk.  't  Gewas  groeit,  volgens  Li NN-ffi us, 
0ok  in  Italië. 

XVI.       (i(5)  Vlafch  5  welk  het  Grondjluk  der  Bladen^ 

SX"""  wederzijds.  Klier ig  gejiippeld  heeft. Klokbloe- 

mig.  Tot  de  Klokjes  is  deeze  betrokken  geweest: 
want  de  Bloem  heeft  eene  alszjns  Klokvormige 

(rs)  Linum  Fol.  Caneiformibus  ,  Caul.  Aiborcscentibus. 
Alp.  Exöt.  lp.  T.  18. 

(i6)  Linum  Fol.  bafi  utrinque  &c.  GOüAN  Msmp.  159. 
Ger.  Prtv.  420.  Lin.  fylv.  luteum  Fol.  fubrotundis.  C.  B. 

Fin.  212.  Rapunculus  neiiior.  anguftif.  ld.  ps.  Camp.  lutea» 

Linifolia  Montis  Lupi.  LoB.  Ie.  -f14.  Campanula  LinUbliJ 

lutea.  J.  B.  liijï>  l\>  p.  817- k 
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figuur»  Men  vindt  hec  Kruid  op  den  Berg  van      Iv; 

St.  Loup  by  Montpgllier,  als  ook  in  de  Zuide-^^^^^^' 
lyke  deelen  Provence*    De  Stengetjes  zyn  maar  Hoofd- 

cen  Vinger  lang ,  hoekig  en  loopen  dikvvils  aan  ̂'^^'^' 

't  end  uit  in  drie  groote geüeelde  Bloemen^  rntt niL'"'^''^^'' 
Lancetvormige  fpitfe  Kelken.  De  onderfte  Bla- 

den zyn  breed  en  rondachtig;  de  bovenften  als 
die  van  Vlafch :  de  Bloemen  geel. 

(17)  Vlardi  met  gepaarde  Lancetvormig  Lini-    xyir. 
aak  Bladen,  de  endbloemen  gejlseld,  J/JzZ- num. 

Deeze  Soort,  in  de  Leidfche  Akademie  Tuin,    ̂ rf' 

^ig  bevindende,  v^as  uit  Afrika  afkomdig.  ̂ "^^* 

(18)  Vlafch  met  de  Bladen  hy  de  Bloemen  Lan^    xvm. 

cetvormig  en  gepaard^  de  Bloemen  overlioeks  ̂ ^^^^'ZT 
en  mgejueldi  met  Kelken  zo  lang  ah  ̂ e'jiocmig. Bladen, 

Op  Kleijige  Velden  van  Italië  groeit  deezc, 
die  de  Stengen  hoekig,  efFcn,  in  t7/ee  of  drie- 
eti  gedeeld  heeft  ;  de  Bladen  wederzyds  van 
agteren  met  een  bruine  Klier,  die  aan  de  Sten- 

gen ovcrhoeks  en  Lancetvormig,  aan  de  Tak. 
ken 

(17)  Linum  Foliis  oppoStis  linearl  -  Lanceolatis  &c.  R. 
Lugdb»  434.  Lin.  Afticanum  luteurn  JFol.  conjugatis.  Boerh. 

Lugib.  I.  p.  2S4. 

Cis;  Litium  Fol.  Floriferis  oppofit?6  Lanceolads  &c.  M* 

CHf,  114.  Linum  luteum  ad  fingula  Gcnicula  floridum.  C, 

B.  Pin.  214.  MORIS.  Hij}.  II.  p.  574.  S.  5-  T.  26.  f.  ii.  Lin. 

luteum  fyly.  latifoiiura.  COL-  £cp&r.  IL  p,  79.  T.  go, 
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S84       Vyfmannige  Kroiben; 

r/.      ken  fmaller  en  gepaard  :  de  Bloemen  geelach- 

Afdeel.  ̂ ig^  meteen  Bladerigen  Kelk, 

(19)  Vlafch  met  gepaarde  Eyrond  Lancetvor^ 
XIX.  mige  Bladen  ,  gegaffelde  Stengenen fpitfe 

i^ïnLÏ;  Bloemblaadjes. 
Purgce- 

lend.  Op  de  Velden  der  Noordelyke  deelen  van  Eu- 
ropa niet  alleen,  maar  ook  in  Pruisfen,  Oollen- 

ryk,  ja  zelfs  in  Languedok  en  Provenccjgroeic 
deeze  Soort ,  welke  men  Purgeer  -  FT>afch  noemt^ 
Men  vindt  het  in  onze  Nederlanden  in  de  Zalli- 
ker  Waard,  volgens  den  Heer  de  Gorter, 
In  Switzerland  is  niets  gemeener  op  de  Gras- 
Landen  ,  volgens  den  Heer  Hall  er.  Men 
vindt  het  by  weinigen  goed  afgebeeld ,  dan  by 
J.Baühinus  en  by  Loesel. 

Het  Plantje  groeit  naauwlyks  een  Handbreed 
hoog  en  heeft  rondachtige  Wortelblaadjes ,  de 
bovenden  fmaller  en  de  Bloemblaadjes ,  die  wie 

of  bleek  geel  zyn  ,  fpitc  ̂   't  welk  ,  benevens  de 
kleinte  der  Bloempjes,  hetzelve  van  de  andere 
Soorten  onderfcheidt.  Het  Loof  is  uitermaate 

bitter  en  dient  tot  een  Purgeermiddel  voor  't 
Landvolk.  Een  Handvol  ̂   daar  van ,  een  nagü 

ge- 

(19)  L'tKum  Fol.  opp.  ovato  -  lanceolatis ,  &c.  H.  Clif» 
114.  R.  Lngdb.  434.  GOUAN  Monsp.  160.  GER.  Prov.  4ip. 
Gort.  Bttg.  90.  Ksam.  Aujïr.  87.  Fl.Suic.  zsst  271- Mae» 

Med.  isi'  L'nura  Fratenfe  Floribus  exiguis.  C.B.  Pin.  214, 
Alfine  verna  gla!:*ri  Flor.  umbellatis  albis  vel  potius  Lin. 

minimum.  J  E.  Hiji.  IIL  p.  4J5.  Spergula  bifolia  Liai  Cïe 

pitul-k.  LOES.  Pruif,  x6i.  T.  8(f, 
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getrokken  in  Wey  of  Water,  dat   men  's  mor-     ̂ ^^ 
gens   inneemt  ,  doet  zagtelyk  afgaan ,  en  even '  ̂̂ ^ ̂^^ 
't  zelfde  kan  men  doen  met  een  vierde  Loots  Hoofb«5 

van  't  gedroogde  Kruid.  *^^^* 

(20J  Vlafch  met  gepaarde  Bladm  ,  een  gegaf^  RadidZ 

felde  Steng;  de  Bloemen  viermannigen yf^r-Gsüiaaid, 
w^jvig. 

Wegens  de  gelykenis  van  de  Vrugc  naar  die 

van  't  Vlafch,  noemde  Michelius  die 
kleine  Kruidje  Limcarpum*  Anderen  hebben 
het  Lmof^^x  geheten  en  Vaillant  Chamcelinum  , 
dat  is  Laag  Vlafch»  Om  dat  de  Zaadhuisjes ,  open 
geborlten  ,  zig  met  hunne  Hokjes  Raderachtig 

gedraald  vertoonen  ,  gaf  D i l  le n  i  u  s  'er  den 
naam  aan  van  Radiola,  NiettegcnfLaaode  het  ia 
getal  der  Vrugtmaakende  deelen  van  dit  Geüagc 
afwykt ,  oordeelt  de  Ridder  ,  dat  het  daar  toa 

,  behoore.  Het  heeft  vier  Meeldraadjes  5  vier  Sty- 
len  ,  vier  Bloemblaadjes  en  agt  Hokjes  in  de 
Vrugt.  De  Bladen ,  naar  die  van  Muur  gelyken- 
de,  zyn  naauwlyks  grootcr  dan  een  Speldekop 
en,  de  Zaadjes  byna  oiizigtbaar,  zonder  Mikros* 

koop.  't  Geheele  Plantje  ̂   dat  zeer  Takkig  is  5 
groeit  naauwlyks  een  halven  Vinger  hoog.  De 

(20)  Linam  Fol.  oppofitls  «^c.  H.  Clt^,  114.  R.  Lu^dL 

454.  FL  Susc.  2j6,  272.  Goar.  Bdg.  91.  Oed.  Dan.  ij^„ 

ehamïelinura  vulgare.  vaïll.  Paris,  33.  T.  4,.  f.  e.Lnocar-' 

pura  Serpilli  folio.  MiCH.  Gen.  23.  T.  21.  Radiola  vuig.  Set" 

ptUifolia.  Raj,  AngL  lïl.  p.  161.  T.  ï5-  f.  3-  Polygon.  rai» 
nimum,  f.  Millegrana  miainia,  C  B.  Ph,  asz.  Lal.  /f. 48a» 

II.  DEEL,  VllI*  SXaS. 



ftS(5       Vyfmannige  Kruiden; 

IV  Engelfchen  noemen  het  All/eed  ,  als  byna  ge- 
Afdeel  j^g^j  ̂ jj.  2aad  beflaande ,  en  het  behoort  tot  hec 
Hoofd-  zogenaamde  Dui%endgrein,  De  Groeiplaats  is  op 
STUK.  vngtigc  Zandgronden,  door  geheel  Europa, als 

,,;^f"^^^'"  ook  in  onze  Nederlanden,  doch  niet  algemeen.- 
xxr.       (ii  J  Vlafch  met  kruisUngfe  Bladen. 
Linum 

ilum/'^''  Deeze  Soort  heeft  Stenget  jes  van  een  half  Voet 
\ie£biadig.of  hooger ,  die  by  tusfchenwydcen  met  vier  Blaad- 

jes omringd  zyn  en  zig  boven  in  Takjes  verdee- 
len  ,  met  taamelyk  groote  vyf  bladige  Bloemen. 
Behalve  dedze  wordt  ook  het  Zeekants  -  Vlafch  , 
door  den  Heer  N.  L.  Bürmannüs,  onder  de 
Kaapfche  Planten  geteld. 

De  Bloempjes  van  het  kleine  Kaapfe  Plantje, 
alhier  in  Fig,  i ,  op  Plaat  XLVI ,  natuurlyker 
grootte,  vertoond;  heb  ik  bevonden  vyf  Meel- 
draadjes  en  vyf  Stylen  te  hebben ;  des  hetzelve 
volftrekt  tot  deezen  Rang  behoort  en  volgens 
de  Geftalte  komt  het  aan  geen  Gellagt,  daar 
in,  nader,  dan  aan  dat  van  Vlafch»  Het  enke- 

le dunne  Stengetje  ,  daar  van  ,  is  by  my  Bla- 
derloos,  doch  dewyl  het  drie  Knoopjes  heeft, 
geloof  ik  5  dat  het  Bladertjes  gehad  zal  heb- 

ben ;  doch  of  die  kruislings  om  het  Stengetje 
hebben  gedaan ,  of  enkeld ,  is  my  onbekend» 

(1^)  Vlafch 

(2T)  Linum  Foiils    qu2ternls.  L'n.    Afric.  Rubiae  folifs  qua- 
teriiis  fieUatis.    B.AJ.   3uppU   sz%>   BeöM.  Fl,   Ca^,  frtdr» 

i 
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(iz)  Vlafch  dat  de  Bladen  gekranst  heeft.  IV; AfdeelJ 

'In  Italië  groeic  deeze  Soort ,  die  een  Plantje     v^-  ̂ 
3$  van  een  Handbreed  hoog,  dat  uit  een  dun  langg^uK.   * 
Worteltje  ronde  Stengetjes  fchiet ,  met  Krans-    xxir. 

blaadjes  van  een  Duim  of  daar  omtrent  lang.^^^^/f^"^^. 
Op  den  top  heeft  hec  vry  groote  paarfchblaau-'^f- 
we  Bloempjes,  op  welken  een  rond  Zaadhuisje 

volgt ,  dat  tienhokkig  is  gelyk  in  de  andere  Soor-», 
ten, 

Aldrovanda» 

De  Kenmerken  van  dit  Geflagt,  zyn  eenvyf- 
deeligeKelk,  vyf  Bloemblaadjes ,  een  vyfklep- 
pig  Zaadhuisje,  dat  in  ééne  holligheid  tienZaa- 
den  bevat. 

Het  is  benoemd  naai*  den  vermaarden  Natuur-      r- 
befchryver  Aldrovandüs,  en  bevat  ̂   tot  da  re^tu- 

nog  toe,  maar  ééne  Soort  (i),  voorkomende  op  ̂'^^33^^^^^. 
Moerasfige  plaatfen ,  zo  van  Italië  als  van  Oost- tigc, 
indie.    Montius  heeft  de  ecrfte,  in  de  Ver» 
handelingen  der  Geleerden  Sociëteit  van  Bono- 
nie,  befchreeven  en  in  Af  beelding  gebragt.  De 
Indifche  is   voorgeikld  door  den  fchranderea 

Plü- 

(za)  Lïnum  Folils  Vertlcillatis-  Linutn  fylv.  lEloie  cxGo^ 

Floribus  verticillatls.  Bocc.  Mus.  II.  p.  49.  T.  4^.  Raj» 
Suppl.  524-  BARR.  Rar.  6S5.  T.  lZl6. 

(1)  Aldrovanda.  Syji.  Nat.  XII.  Gen.  325.  p,  225.  yeg, 

XIII.  Gen.  39°-  P-  251.  Mont.  A&.  Bonon.  IL  P.  3,.  P0404, 
T.  12.  Lenticula  paluftiis  Indica.  TtUSt.  Alm,  zii,  T.  41, i« 
6*  EuRM.  jF;.  hd.  p.  78, 

lU  D££L,  VIII.  $TUB« 
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IV,  F  L  u  K  E  N  E  T.  't  Gewas  heeft  rondachtige  Blaad- 

^*^^ï^^*  jes ,  gclyk  ons  Eendekroos  ,  die  met  twee  Haair- 
HooFD  tjes  aan  't  agter  -  end  gebaard  zyn»  Ook  draags 
STUK,  het  Blaasjes,  byna  gelyk  de  Utriculariay  maar 

J^J'^r  ̂^jgj.  getropc  by  elkander. 
D  R  o  s  E  a  A.    Zonnedaauw. 

Dit  Geilagt  heeft  een  vyfdeeligen  Kelk  en  vyf 
Bloemblaadjes*  Het  Zaadhuisje  is  eenhokkig, 

gelyk  in  't  voorgaande  en  aan  den  top  ook  vyf« 
kleppig,  bevattende  veele  Zaadjes.  Voorts  wor- 

den de  Planten  ,  tot  hetzelve  behoorende,  door 

zekere  byzondere  gedaante  ,  die  'er  den  naam 
aan  geeft ,  onderfcheiden.  In  zes  Soorten  zya 
zy  verdeeld,  als  volgt. 

T.  (i^  Zonnedaauw  mtt  de  Bloemlïeeïtjes'  uit  den 
■Tjr,/era  WorUl  671  fchy/ronds  Bladen, 

Rondbia-     (2)  Zonncdaauw  met  de  Bloemjteeltjes  uit  den 
'^'  Wortel  en  langwerpige  Bladen. 

Langbia- '    Dcczc  beide  Soorten  komen  op  vogtigeHey- öig.  Vel- 

fi)  ttroferA  Scapls  riilcatis  Fol.  orbkuUtls.  Syfi.Nat.XlT, 

Gen.  387.  p.  az;.  Veg-  XHI.  Gen.  391-  p-  25t-  ̂ at.  Mei^ 

jyg.  R.  Lugdb.  417,  GOüAN  Momp.  I60.  FL  Lapp.  Suec. 

£dg.  WEIG.  Pom.  6©.  ReiG.  Ged.  96.  Ghon.  l^irg.  3;.  FL 

'Zs-jl.  120.  BuaM.  Ze-jl.  207.  T.  94.  f.  2.  Ros  Soïis  folio  ro- 

Êundo.  C  B.  Pin.  3; 7-  Korida  f.  Ros  Solis  major.  lob.  /cöm,' 

gïi. 

iz)  Br  o/era  Scap.  Rad.  Fol.  oblongis.  Fl.  Lupt.  Sttec.  Belfr» 
R.  Lugdb.  417.  Ros  Solis  folio  obloago.  C.  B.  Pin.  $57.  Kas 

S»lis.  DoD    Pefsp:.  474,  Iteiïi  Rory^  Jftinor.  LojB./tfffi^.  81I» 



P     E     N     T     A     N     D     R     I     A.  2^^ 

Velden  door  de  geheele  Veluwe,  op  Grasheu-     iV^^ 

veltjcs  by  Naarden ^  als  ook  in  Friesland,  en  el-      yif^"" 
ders  in  onze  Provintiën ,  voor.  Zy  groeijen  voorts ,  Hoofo- 

door  geheel  Europa  ,  niet  alleen,  maar  ook  in'*^"^* 

Afia,  Afrika  en  Noord -Amerika;  ten  minfte  de»/^/'""'^'^  ̂ '. rondbladige :  want  de  langbladige  is  minder  ge- 
meen. Men  zou  echter  met  den  Ridder  kunnen 

twyfelen ,  of  het  ook  een  Verfcheidenheid  mog- 
te  zyn.  Men  heeftze  beiden  Ros  SoUs  of  Zonne- 
daauw  genoemd, om  dat  de  Blaadjes  op  de  kanc 
met  Haairtjes  bezet  zyn>  waar  aan  men  altoos^ 

zelfs  in  't  heetfte  van  de  Zonncfchyn ,  hier  en 
daar  Druppeltjes  ziet  van  een  kleverig  Vogt  5  't 
welk  zig  als  Daauw  vertoont.  De  fchikking  der 

Blaadjes  en  derzelver  JSguur  wykt  in  het  Cey- 
jonfche ,  door  den  Heer  Bürmannüs  afge- 

beeld ,  aanmerkelyk  van  het  Europifche ,  dat  de 
Blaadjes  vry  lang  gedeeld  heeft  ,  af  en  komt 
meer  met  het  Afrikaanfche ,  van  H  e  R  M  A  N  n  ü  s , 

overeen  (*}• 
In  fommige  deelen  der  Nederlanden  noemt 

men  dit  Plantje,  dat  uit  een  Roosje  van  Wor* 
telbaden  ongedeelde  Bloemftengetjes  ,  van  on- 
gevaar  een  Vinger  hoog ,  Uitgeeft ,  LoQpigkruid  5 

öm  dat  de  Koeijen  'er  loopig  of  geil  door  wor- 
den, volgens  DoDONiEüs  ,  wanneer  zy  daar 

Van  eeten.  Voor  't  Vv^olveeondercusfchen  is  hee 
zo  wel  in  Virginie  nadeelig  bevonden  als  in  S  wit- 

zer* (*)  Ros  Solls  Africanus  minitnus  Fol.  oblongö  -  tomtidis, 
HeBM.  Cati  Plant.  Afr.  p,   19. 

T 
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i^o       Vytmannic^e  Kruideït. 

IV.     zerland.  Het  is  fcherp ,  maakt  Zweeren  in  de 

yj^  '  Huid  en  veroirzaakt  de  Teering  inde  Schaapen, 
Hoofd-  gelyk  men  by  Aalburg  ondervonden  heeft ,  vol- 
fiTUK.        ̂ ^g  BoRRicHiüs  C^\  Hierom  is  het  te  ver- 
*-%.        wonderen  ,  dat  hetzelve  in  Menfchen ,  als  een 

Eorstmiddel »    zodanig   aangepreezen    zy    ge- 

weest (t)-  Evenwellooptmen'eropCeylonniet 
ginder  hoog  mede,  dan  in  Europa,  volgens 
Hermannus.  Het  Zout  daar  van  zou  tegen 
de   Verftoppjngen  van  de  Lever  ,  Milt  en  het 
Darmfcheil,  een  byzonder  Middel  zyn  (|). 

iTi.  (3^  Zonnedaauw  met  de  Bloemfleeltjes  uit  den 

Lujtalka,  Wortel ;  de  Bladen  Elsvormig  van  onderen 

^f  h^''  verhevenrond:  de  Bloemen  tienmannig. 

R  A  j  ü  s  acht  dit  Kruidje  ,  dat  in  Portugal 
groeit,  geen  Soort  van  Zonnedaauw  te  zyn.  Het 

heeft  wel  dergelyke  gehaairde  Bladen ,  doch  't 
getal  der  Meeldraadjes  van  de  Bloemen  is  altoos 
tien.  De  Bladen  zyn  zeer  fmal,  een  Span  lang, 
co  de  Bloemen  vry  groot,  wier  Steeien  eenige 
Blaadjes  hebben. 

tv.        (4)  Zonnedaauw  met  de  Bloemfieeltjes  uit  den 

Wor" 

(*)  A^.  Hafrt.  Ann.   IV.  Obs.  52. 

(t)  HALL.  Helv.  ̂ .  Z7i^ 

(I)  EüEM.  ZeyU  p.  zog. 
(3)  Dro/cra  Scapis  Rad.  &c.  Ros  SoIIs  Luiïtanicus  Fot» 

Asphodeli  minoris.  MORis.  Hi/i.  III.  p.  <ï2o.  S.  15.  T.  4. 
f.  4«  Pluk.  ̂ Im.  323.  T.  117.  f.  2.  Raj.  Suppl.  $51, 

('t)  Drofera  Scapis  Rad.  &c.  {Jros.  FoJ»  ad  Radiccm  lön- 

Capen/is. 
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Wortel  en  Lancetvormigs  van  onderen  ruu'     It^i* 
w  Bladen.  AFDEEis 

(■5)  Zonnedaauw  met  een  enhelde  gelladsTds ^j:^^  * Steng  en  Lancetvormige  Bladen,  v. Drof$rm 

Deeze  beide  Soorten  groeïjen  aan  de  Kaap  der  ̂^'^J^j^;^ 
Goede  Hope,  als  ook  in  andere  deelcn  vanAfii-mig. 
ka,  ten  minfte  wac  de  laatfte  betreft,  welke  de 
Vader  van  B  r  e  y  n  i  u  s  van  de  Kust  van  Gui- 

nee hadt  ontvangen.  Zy  verfchillen  aanmerkelyk 
ten  opzigt  van  de  Bloemen ,  die  in  de  eerfte  ge- 

aaird ,  aan  de  ééne  zyde  van  't  top  -  end  aan  lan- 
ge Stengen  voortkomen ,  in  de  andere  met  haar 

tweeën  uit  het  top -end  van  korte  Stengetjes. 
Deeze  zyn  gebladerd  en  die  deir  eerde  ongebla- 

derd ,  een  Span  lang.  De  Bloemen  zyn  in  de 
laatftè  öok  veel  grooter  dan  in  de  eèrlle ,  wier 
Bladen  ,  uit  deii  Wortel  voortkomende,  lang 

geileeld  zyn  en  dikwils  omgekruld»  Van  de  laat- 
lle  ,  welke  de  Bloemen  wit  of  fchoon  paarfcL 
heeft  5  komt  eene  Verfcheidenheid  voor ,  by  Ptu- 
KENET  ,  aan  de  Afrikaanfche  Kust ,  tegenover 
Madagaskar,  verzameld,  hebbende  de  Wortcl- 

blaad- 
gisfirn's ,    FK    Spicatls.    BuÉjA.   jifr.   209.    T.  75,  f.  i.   Roi 
Sölis  Afi.  Fol.  piïslongis ,  Caule  nudo  aiiislimo.  Khp  SuppU. 

SIS- 

(s)  Dro/sra  Cadlc  fimpl=  foliofo  &c.  Drofèta  Fol»  adCau» 
Icm  oblori^is  alternis,  Fl.  ampio  porpureo.  BüRm.  Afr.zio« 

T.  75.  f.  i.  Ros  Solis  Folio  angufto  Fiore  amplo;  BESYiiff 

Jf'rodr.  lil.  T.  22.  f.  2-  Ros  Sc!.  Afr.  Cifti  fioie  zlbo  g 

Ciitle  foliofo.  Raj.  SuppLsis-  ̂ .  ̂B-VK.  Fkyt.  Ti<f.4eo  JF%^  7, 

T  Q, 



iipa         VïFMAKNÏGE    KrüIdêIT; 

IV.  blaadjes  korter  en  breeder  en  aan  het  Bloem- 

^* vi^^^* Itengetje  langer  fmaller  Blaadjes,  met  een  klei- 
HooFD-  nere  Bloem.  Zodanig  een  Plantje  heb  ik  van  de 
STUK»  j^ggp  i^ei^omen  ;  zo  wel  als  van  het  Grootbloe- 

^ige.^  niige;  't  welk  ik,  om  dat  van  de  VVortelbladen door  de  Heeren  Burma^tnüs  en  Breyn 

geen  gewag  gemaakt  en  flegts  enkele  Takjes  af- 

gebeeld worden  ,•  als  ook  wegens  een  aanmerke- 
lykeverfchillendheid^in  fommige  opzigten ;  hier 
op  PI.  XL VI.  Fig  Q,^  in  de  Natuurlyke  grootte 
afgebeeld,  mededeel. 

jL.  xLvi.  Di  t  Plantje  heeft  veele  fyne  röode  Worteltjes  ̂  

^'^'  ̂ '  byna  zo  lang  als  de  Bladen  ,  die  aan  den  Stoel 
in  't  ronde  uitfchieten  ̂   van  een  Stroobreed  aan 
't  begin  allengs  verfmallendc  en  in  zeer  fyne 
puntjes  uitloopende.  Op  de  zyden  zyn  deeze 
Blaadjes  over  de  geheele  langte,  eveneens  als 

in  het  gewoone  Zonnedaauw,  met  Knopjes  ge- 
haaird.  Het  Stengetje,  uit  het  midden  voortko- 

mende ,  is  wit- Wollig  en  bezet  met  dergelykc 
Blaadjes  ,  uit  wier  Oxelen  hetzelve  Bloempjes 
uitgeeft,  wier  getal  hier,  met  het  endelingfe, 
drie  is.  Deeze  Bloempjes  beflaan  ieder  uit  een 
Kelk  van  vyf  dergel yke  met  Knopjes  gehaairde 

Blaadjes ,  byna  even  zo  lang  als  de  Bloemblaad- 
jes 5  en  zeer  puntig  ,  zo  dat  de  uitgefpreide  Kelk 

zig  gelyk  een  Ster  vertoont.  De  Bloemblaadjes 

zyn  aan  't  end  rond  en  roodachtig  van  Kleur. 
Vyf  Meeldraadjes  omringen  den  Stamper,  die 
een  langwerpig  rond  Lighaam  heeft  of  Vrugtbe- 
ginzel ,  waar  op  een  enkel  dun  Styltje  met  een 

kleiD 
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klein  Knopje  als  Stempels  De  Meelknopjes  zyn      IV. 

zo  lang  als  de  Meeldraadjes.  Zy  beftaan  ieder  ̂ ^'^^^ï** uk  twee  Rolrox^de  deelen,  nevens  malkander,  Hoofd- 

roodachtig  van  Kleur,  doch  die  aan  't  onderend  ̂ '^'^^' 

een  zwart  rond  Schyfje  hebben  ,  waar  in  het  nia!*^^^^^' 
puntje   van  het  Meeldraadje  fteekt ,   daar  zy 
waarfchynlyk  zig  op  beweegcn  of  draaijen ,  ge^ 
lyk  men  dit  in  ee.nige  andere  Bloemen  waarneemt. 

In  de  vergroote  Bloem  ,  by  A,  en  daar  ne- 
vens ,  by  ̂ ,  is  dit  blykbaar, 

Niettegendaande  de  overeenkomst  der  gedaan- 
te met  de  Soorten  van  dit  Geilagt,  beken  ik, 

heeft  in  dit  Plantje  een  aanmerkelyk  verfchil 

plaats;  doordien  het  geen  vyf  Scylen  en  zeer 
groote  Meelknopjes  heeft :  dus  zou  het  nader 
met  het  Geflagt  van  Roridula  overeenkomen  , 
maar  het  kan  tot  de  voorheen  befchreevene  eeri,^- 

fte  Soort  daar  van  *  niet  betrokken  worden ,  als  ̂   ubdzo 

geen^Heeüer,  noch  Heeftertje  zynde,  gelyk  de^^'- '"  '^ 
Heer  N.  L.  Bürmannus  'ervan  zegt;  hoe 
zeer  ook  de  Deelep  der  Vrugtmaaking  gelykcn 
ipogen^  Zy  worden,  in  het  GrootbloemigeZon- 
Ecdaauvv,  thans,  door  den  Ridder  aldus  befchree* 
ven. 

,,  De  bodem  van  de  Bloem  is  zwart.  De 
,,  Meeldraadjes  zyn  zwart  ,  van  langte  als  de 
„  Kelk :  de  Meelknopjes  Hartvormig  geel ;  de 
jj  Stamper  zwart.  Het  Vrugtbeginzel  is  Eyrond  <, 
3,  en  aan  hetzelve  zitten  rondom  den  top ,  niet 
„  op  denzelven,  vyf  zwarte  StyleOj  van  langte 

T  3  „  als 
IL  D£EL.  VIII.  StuS. 



sf4      .Vyfmankïge  Kruiden, 

IV.     5,  als  de  Bloemblaadjes ,  en  aan  't  end  verdeeld 

^^  vi^^'  „  in  twee  dunne  Haainjes." 

STUK.         ̂ O  Zonnedaauw  met  een  Takkige  gebladerde 
vr.  Steng  ̂   de  Bladen  LiniaaU  , 

Dr  o/era 

oofti^l  Deeze  Soort,  in  Ooflindie  vallende,  en  door 
fKffh-  den  Hoogleeraar  J,  Burmanwus  onder  de 

Geylonfche  Planten  afgebeeld  ,  heeft  volgens 
zyn  Ed.  een  Stengetje  van  een  half  Voet  lang  , 
dim  5  Takkig  ,  met  zeer  dunne  Blaadjes  over- 

hoeks,  ten  halve  ,  naar  't  end  toe,  met  Haair-t 
tjes  gedekt*  Uit  derzelver  Oxelen  komen  de 
Elocmfleeltjes  voort,  met  drie  en  meer,  of  ook 
fomtyds  met  enkelde  Bloemen.  Het  overige  was 

zyn  Ed.5evcn  als  in  de  andere  Soorten  yan2^n- 
nedaauw,  vpprgekomen. 

G  ï  S  Ë  K  I  A. 

De  Kenmerken  van  dit  Geflagt,  dat  zynea 
iiaam  van  den  Kruidkenncr  G  i  s  e  k  e  heeft ,  zyn , 
een  vyfbladige  Kelk  ,  zonder  Bloemblaadjes  , 
en  de  Vrugt  uit  vyf  roodachtige  ZaadhuisjcN  ̂  

ieder  met  één  Zaadje  ,  digt  aan  elkander  ge« 
voegd,  bellaande» 

Gifikia  -^^  eenigfte  Soort  (i),  daar  van  bekend,  is 
Fh-JTKU'  on- 
eicides. 

Muurach-     ̂ ^^  xxro/era   GsuIes^Ramofo    foliofo   Fol.    linearibus.  Fl. 
-Zeyl,  121.    Ros  Solis    Ramofus   Caule   foliofb.  BURM.  Zt^U 

zo-J.   T.   94.  f".  I.  Arak.1   Puda.  Hort.  MaL  X.  T.  zo. 
(i)  Gifekia.  Sjfi.  Nat.Veg.  XIII.  Gen.  1340-  Mant.  562. 

Jtolreutera  MoIIuginoides.  MuBR.  Cmm.  Cm.  Noy,  T»  3.  |>. 
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onder  den  naam  van  Koolreutera  die  naar  de  MoU    IV. 

lugo  gelykt ,  door  den  Hoogleeraar  M  u  r  r  a  y  ̂̂ ^^2L«} 
in  de  Gottinger  Verhandelingen  befchreeven.  Hoofo- 

De  Heer  Linn^üs  geefc   'er  den  bynaam^^^^- 

Pharnacioides  i  als  een  Kruidje  naar 't  Pharna»^,-^^"^''^^* 
cium  gelykende ,  aan.  Doch  zyn  Ed.  zege  thans , 

dat  het  de  gedaante  heeft  van  'c  Jllecebrum  Fi- 
coideum*  De  Stengetjes  zyn  Kruidig , glad ,  rond  , 
een  Voet  lang ,  op  den  Grond  leggende ,  aan  de 
bovenzyde  geflreept  ,  met  Knietjes  ver  van  el- 

kander :  de  Blaadjes  gepaard  en  kort  gefteeld, 
Lancetvormig  ovaal,  ftomp,  eiFen:  de  Bloem- 
fteeltjes  komen  enkeld  in  de  Oxelen  voort:  zy 
zyn  rond  en  naakt,  draagende  een  veelbloemig 
Kroontje,  met  Bloemen  van  buiten  groen ,  van 

binnen  wit,  die  neerhangen,  doch  by'tbloeijen 
zig  opregten.    De  Groeiplaats  is  in  Ooftindie. 

Crassula»    Dikblad. 

De  Kenmerken  van  dit  uitgebreide  Geflagt 

zyn:  een  vyfbladige  Kelk,  vyf  Bloemblaadj- s' 

vyf  Honigfchubbetjes  onder  aan  't  Vrugtbeg^n* 
eel  en  vyf  Zaadhuisjes ,  by  elkander  vergaard» 
Hier  kan  men  de  dikte  der  Bladen  ,  naar  die 

van  't  Huislook  gelykende  3  by  voegen,  waarvan 
het  den  naam  gekreegen  heeft  by  Dille- 
Kius.  Ver  de  meeften  zyn  Afrikaanfche  of  lie- 

ver Kaapfche  Planten. 
Onder  de  Soorten  van  hetzelve,  wier  getal 

thans   tot  vyfentwintjg  is  aangegroeid,  komen 

'er  voor  die  Heefterachtig  zyn  ,  gelyk  de  tien 
T  4.  eer- 

Si.  DUU  VIII.  STUK,, 



29^  VVFMANNÏGE    ErUÏDIN; 

ÏV.     eerflen:  de  overigen  zyn  van  een  Kruidige  ge-. 
'ArnKEL.  /!.,], 

Vi.       ̂ '■-^-t;. 

STUIT.  *      (O  Dikblad  met  Eyronde  ,  platte ^  KraaBee- 
I.  fifg  op  de  kant  gehaairde  Bladen ,  die  om 

csfcZf!*^'^  ̂ ^  ̂^^^^S  Scheedswyzefamengegroeid  zyju^ . 
Hoogrood. 

Deeze,  uk  den  Hortus  Medicus  alhier  door 

den  vermaarden  C  o  m  m  e  l  y  n  in  Af beeldiiig 
gebragt ,  heeft  een  ronden  rooden  Stam  ,  als  uic 
vcrfcheide  Leedjes  beftaande^diezigin  Takken 
verdeelt  ,  welke  met  gemelde  Bladen  bezet  en 
aan  den  top  met  Tuikjes  van  Roode  Bloemen 
gekroond  zyn.  Deeze  Tuikjes  zyn  dubbeld  ge- 

gaffeld en  de  Bloemen  in  vyvea  gedeeld.  Ky 
hadt  ze  Cotyledon  geheten. 

n.         C 2}  D ikblad  met  Liniaah  Kraakheenig  op  de  kant 

^ekloo^d'.  gehaairde  Bladen  .  die  om  de  Steng  Scheeds- 
'ivyze  fammgegroeid  zyn;  de  Steng  Heejle* 

rig^  met  een  end  ~  Tuiltje, 

'  De  fmalheid  der  Bladen  onderfcheidt  voor* 
ma-nelyk  öAre?^  ,  die  ook  van  de  Ka^p  afkom- 
ftig  is ,  gf 'yk  de  vcorgaaode  en  volgende.     De 
Stengen  /yn  een  Span  hoog  en  vergaan  jaarlyks , 

'  ■         ̂   doch 

(ï)  Crs^fula  Fol.  o.vatis  planis  Cartibgineo  - ciliads  ̂ c» 

Syp.  Nat,^  XïL  Gen.  3SS.  p.  zis-  ̂ '^eg.  Xül.  Gen.  §92.  p, 
251.  Mant.  36c.  H.  Cllf.  iió.  R.  Lui^dh.  454.  Gotyled. 

Afr.  Frutescens.  t  omm.  Rur.  24.  T.  24.  Bbadl.  Snee.  5.  p, 
7,.   T.    50.    BRtYN    Frodr.  lil,  p.  30.  T.  20,  f.   I. 

(s)  Cr/?i/a/;/ Fol.  Hneaxibus  Carnla|;ineo  -  ciliatis  5^^.  ̂ 4?f,^ 

3,22..  Eekg.'  Ctf/>,.  84^ 

i 
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doch  de  Wortel  blyfc  over.  De  Kroontjes  zyn      IV". 

klein  ,  maar  de  Takken  zeer  lang  ,  zo  Ber-  "^-''^^^^^ ciüs  aanmerku  ^  Hoofd- STLTüC. 

(3)  Dikblad    met  platte  f  amen  gegroeid-  door-     in. 

hoorde  effene  Bladen ,  de  Bloemen  TiLÜach-  ̂ ^ j{*^f 
tig  gepluimd,  Geel, 

Deeze  heeft  de  Steng  een  Span  hoog,  van 
boven  lange  ronde  Sappige  Bladen  uitgeeveode, 
en  daar  tusfchen  komen  Tuikjes  van  geele  Bloe^ 

ipen  voort. 

(43   Dikblad   met  Elsvormige  ,  rypig  riiuwe     iv. 

Bladen,  getuilde  Bloeme?i  eneene  Heejier-^^'^^'-^'^; 
achiige  Steng, 

Dit  is  een  Heellertje  van  een  Voet  hoog ,  ge- 

gaffeld, hebbende  de' Takken  Bloedk'curig  en , 
zo  v^el  als  de  geheele  Plant,  gelyk  als  met  Ys- 
deeltjes  befprengd.  De  Bladen  zyn  gepaard.  Li- 

niaal ,  Vleezig.  Op  de  toppen  draagt  tiet  kleine 
Tuilcjes  van  witte  Bloemen  ,  mee  Lancet vor- 
ipige  uitgefpreide  Blaadjes. 

(5)  ÏJÏkbhd  met  gepaarde )  uitgebreide  ̂   f  amen-      v. Scihra. 

■  f?)  Cr/isfula  Fol.  planis  connato  *  peiToüatis  Isvibus  ècc. 
Crasf.  Fo!.  teretibas  &c.  Alant.  60.  EuSm.  y^fr.  37.  T.  23, 

f.  2.  Sedum  Afdc.  umbelIatum.PLiK.  ^Im.  340.  T.  3i4.f.z, 

.  C4)  Crasfala  Fol.  Su!)ulatis  Pruinofo  -  fcabris  &c.  Mant.  60. 
(5^  Crasftila  FoJ.  oppofiïis  patenabus  connatis  &c,  Cras- 

fula  MerembxyantU.  foliis  longis  asperis,  Dill.  Eltk.  117,  T. 

35>.  f.  117.  Cotyledon   Afiicana  frui^ü'cns   ikc.  Mart.  Q«i. 
T  <?  ,. 

)^.  Deel.  Viiu  Stuk. 



2p8       Vyfmannige  Kruiden. 

^^'  gegroeide  ̂   ruuwe ,  op  de  kant  gehaairde  Bla^ 
Afdeel.  ^^^ .  ̂ ^  siQjjg  agt^rwaards  ruuw, 

sTUÈ.         Deeze ,  die  door  de  ruuwheid  van  de  Bladen' 
vyfwy^  en  Steng  uitmunt ,  is  door  DiLLENiusin  Af- 

beelding gebragt.  Zy  is  ,gelyk  alle  de  voorgaan- 
den,  van  de  Kaap  afkom ftig. 

y»ge, 

vr.  C6)  Dikblad  met  Lancets^vys'  Elsvormige^  on* 

fn7oi(a!l  gepelde ,  famengegroeide  ,  gejleufde  Bla- 
Dooibia-  fi^fi  ̂   ̂is  yan  onderen  verhevenrond  zyn, 

In  de  Europifche  Tuinen  komt  deeze  zo  wel 
als  de  eerfte  voor ,  moetende  bevs^aard  voorden 
in  de  Winterhuizen.  Co  m  m e ly  nr  heeftze  ge» 

noemd  j^lo'é,  diegefteeld  is  en  doorbladig,  niet 
gedoomd  ,  Zeegroen  van  Kleur.  Zekerlyk  zal 
die  Hoogleeraarde  Bloemen  niet  gezien  hebben  , 

welken  dit  Gewas,  in  't  jaar  1725,  in  de  El- 
thamfche  Tuin  by  Londen  voortbragt ,  en  waar 
uit  blykt ,  dat  het  van  de  Aloë ,  het  Huislook 
en  dergclyke  Planten ,  in  Geilagt  verfchille.  De 
Steng  is  kruislings  omringd  met  dikke  Bladen  , 
die  fcheppende  fhan  en  van  boven  Geutswyze 
uitgehold  zyn,  welker  zwaarte  zy,  dikwils  zes, 
agt  Voeten  en  hooger  groeijende ,  zonder  fleun- 

zel 
24»  T.  24.  FIcoIdes  Afmm  frut,  BOERH.  LugS.   I.   p.  292. 
N.  II. 

(6)  Craifu^.a  Fol.  Lancecilato  -  Subulatls  &c.  H-  Clif.  116. 

E..,  Lu'idh.  45J.  CrasC  altisfitna  perfoliata.  DiLL.  Ehh.  114. 
T.  96.  f.  113.  MiLL.  Ic.  108.  AlocAfricana  Caulesceas  &c, 

Cqmm.  Pr&l,  74.  T.  sj. 



zcl  naauwWks  kan  draagen.  De  Plant  heeft,     IV. 

gelyk  de  vülgendea,  mede  haar  afkoirjst  van  de  ̂^^]^^^' 
Kaap.  Hoofd- «TÜ5« 

(7}  Dikbhó  met  gepaarde  y  Elsvormig  fpitfe  ̂      vil 

uitgebreide  ,   fommigen    agteromgekromde  Frl^tkuh- 
Bladen;  de  Steng  Heejlerachtig,  f'^-        . 

Van  deeze ,  die  met  een  Steng  van  maar  een 

Voet  hoogte  in  de  Upfalfche  Akademie-Tuin 

geteeld  is ,  heeft  men  'er  eene  Verfcheidenheid, 
van  dergelyke  hoogte  ,  die  in  eenige  opzigten 
verfchilt ;  doch  zo ,  dat  zy  beiden  onder  de  ge- 
dagte  bepaaling  vallen.  De  Eladen  zyn  niet 
grooter  dan  die  van  den  Geneverboom,  de  ou- 

den krommen  zig  om,  en  de  Steng  geeft  fom- 
tyds  Wortels  uit. 

C8)  Dikblad  7/ïet   Elsvormige^  een  weinig  op-^^'^^^^' 
w aards  gekromde  ,  fiaauw  vierhoekige  ̂   uit- \[ctb.o&^ 

gebreide  Bladen',  de  Steng  opgeregt ^  Boom-^^^' 
achtig  en  Wbrtelfchietende . 

Deeze  ,  ook  in  onze  Kmidhoven  bekend,  k 
Heefterig,  met  een  Steng  van  drie  Voeten  hoog, 
?:cgt  de  Ridder  ;  hebbende  de  Bladen  gepaard en 

(7)  Crus/ula  Fol.  oppos.  Subu!3tls  acutis  patentlbus  &c. 

^ant.  61.  /3,  Crasfuia  Caffta.  Jïant.  2za. 

(g)  Crasfula  Fol.  Subulatis  fub-incurvis  Sec.  H.  Clif.116, 
B..  Lugdh.  4yj.  Cotyledonoides  Afiicanum.  Bradl.  Suec, 

V.  p.  18.  T.  II.  f.  41.  Crasfula  Sububra.  Berg.  C/!p.  53. 
Spirxa  Capenfis  Coraofa  FL  albo. Petiv.  Gazopb.T,  gp.f.  s. 

\l.  DEEL.  VIlï,  S%\i^ 
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IV*  en  een  naakte  ronde  Bloemfteel ,  waar  op  een 
Afdeel.  zeerTakkige,  driedeelige,  getopte  Pluim, van 
Hoofd-  witte  Bloemen,  mee  paarfche  Meelknopjes» 
STUK. 

IX.         (9)  Dikblad   met  gepaarde  hyna  Lancetsw^s^ 

thvaiia!a  Mesvormigs  Bladen ,  digt  aan  elkander, 
Befchut. 

'    X.  (10)  Dikblad  met  gepaarde  ̂   Jtoinp  Eyronde^ 
Cüitrats.  effenrandige ,  byna Mesvormige  fcheeve  Bh' 

mig.     '  den ;  Paarswyze  famengegroeid  en  wat  van 
elkandersn  af* 

De  Bloemen  van  deeze  beiden  komen  in  die 

eigenfchap  overeen  >  dat  zy  hier  te  Lande  nooit 

Qpengaan. 

(11)  Dikblad  met  eene  geheel  enkelde  Steng  ̂ 
Crasfuia  gefpitjie  Bladen  ,  en  ongefleelde  zydelingfi 

Deeze  is  niet  aan  de  Kaap  maar  in  Siberië 

waargenomen  door  den  Heer  G  m  e  Li  n ,  zynde 
bevoorens  tot  het  Geflagt  van  Navclkruid  be- 

trokken geweest.  Zy  heeft  Wortelbladen ,  ia  't 
ronde  gefchikt ,  als  het  Huislook ,  die  byna  ̂ 1- 

.  Ten  Elsvormig  zyn ,  en  een  enkelde  regtopftaan- 
dc  Steng  van  een  Voet  lang,  Spiraalswyze  mee 

Bla- (9)  Cta%fula  Fol.  pppoutis  fubUnceolat^s  &c.  Mant.  (Ji, 
(10;  Crasfula,  Fol.  opp.  phtüfe  ovatis  integcrrltnis  &c,  i/. 

Ciif.   49<ï.   R-  litigdb,   -f5  5.  Crasfula  Anacampfetotis  folio. 

"DiLL.  Elth>  115.  T.  97.  f.  114. 
,  (i\)  Crasfula .CdL\x\Q  fidiplicistimo  &c.  Mant.  388.  Crasfu- 

la Foüis  planiuscuüs  mucronntis.  Gmel.  S'tber,  IV,  p.  173»  T, 
67»  f.  2.  Cotyledon  fpinola.  Sp*  Plant,  6x|. 
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Bladen  omringd*   Van  drie  tot  vyf  witte  Bloe-    IV, 

raen  zitten  in  de  Oxelen,  maakende  Aairen  bo.*^^vl^^* 
ven  aan  de  Stengen.  Hoofd^. STUK* 

(12)  Dikbhd  meteene  kruidige  gearmde  Steng ^  xir.  • 
de  Bladen  Hartvormig  ongefleeld ,  de  Stee-  ctntfurti"  ̂ 

len  eenhloemis:^  '^"• °  Santone- 

Deeze  wederom  behoort ,  gelyk  alle  de  vol- 
gende, tot  de  Afrikaanfche  of  Kaapfche  Plan- 

ten. 

(13)  Dikblad  met  een  Kruidige  gegaffelde  Steng ;    xiil 

Lancetvormig  Eyronde  Bladenden  ̂ enbloe'^^^^^^f'- 
mige  Steelen, 

Een  Plantje  van  naauwlyks  een  Handbreed 

hoog,  't  welk  eenigermaate  de  gedalte  van  de 
kleine  Santorie  ,  doch  dikke  Sappige  Blaadjes 
heeft,  maakt  deeze  Soort  uit*  De  Bloemen  zyn 
van  buiten  paarfch ,  van  binnen  Goudgeel. 

(14)  Dikblad  met  een  Kruidige  gegaffelde  riiu-     xiv, 

we  Steng yLanc eivormige  Blaadjes y  ds  en- ^J^J^'"^^ 
deling/e  Bloemen  getropt^  Getropco, 

Dit 

'    (ii)  Crai/ulaCzxi\Q  Herbaceo  Brachiato  Scc.  Am.  Acai.  VI. 
Aff'  «•  Sedoides  Afr.  annua  Centauioides,  Herm.  Parad. 169, 

(13}  Crasfula  Caule  Herb.  dichotomo  &c.  Sedum  Africa- 
num  annuum,  Centaurü  minoris  folio,  Fiore  Aureo.  HEaM% 

Lugdb.  sso.  T.  SSi' 

(14)  Cras/ula  Caule  Herbaceo  dichotomo  fcabro  Sec.  Ficoi- 
des  Afric.  annua  minima  Muscofa.  Herm.  Par.  170.  Crasfulu 

glomerata.  Berg.  Cap.  8;. 
II.  Deel.  viil,  stvr* 
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IV.         Dit  heeft  niet  meer  hoogte  dan  't  voorgaandeó 
Afdeel.  Sommige  Bloempjes  komen  uit  de  Oxeis  der 
Hoofd*  Blaadjes,  die  Vleezig^  dun  en  fpits  zyn^enkeld 

STUK.      voort ,  anderen  tropswyze  aan  't  end  der  Takjes  ̂  

%,fi{'^^"   gelyk  in  de  Veaekous.  Het  heeft  een  eenbladi- 
gen  vyfdeeligen  Kelk.  met  vyf  kleine  witte  BIoem« 

blaadjes  ,  die  veel  kleiner  zyn.  't  Geen  Ber- 
G I  u  s  onder  deezen  bynaam  befcbryft ,  is  wat 
verfchillende ,  en  heeft  het  getal  der  Vriigtmaa- 
kende  deelen  fomtyds  zes. 

XV.        (15)  Dikblad  met  eên  Kruidige  opfiaande  Steng 

nlTofa^  e»  gegaffelde  Takken^  met  gepaarde  flomp 
Büifieiig.  Eyronde  Borjielige  Bladen  5  de  Steelt jes  Bert- 

hUemig. 

Van  deeze  tvordt  gemeld ,  dat  de  Steng  een 

Span  hoog  en  wat  ftekelig  is ;  de  Bladen  gepaard  ̂  

geltreeptj  efFenrandig ,  de  onderden  dikwilsge- 
fteeld.  Veel  Bloemen  komen  op  enkelde  Ste ei- 

tjes, aan  't  end  der  Takjes  voort,  wier  Kelken 
Eorlteiig  zyn  (*). 

xvT.        (i6)  Dikbhd7netéen  Kruidige  leggende  Steng; 

j/oïditir»  ̂ ^  Bladen  gepaard ,  Eyrond ,  bultig  én  op 
elkander  leggende :  de  Bloemen  eenzaam  en 

«  ongejleeld.  De 

(if)  Cras/ala  Cöule  Ucth.  ei-etSo  dichotomo  ,Fol.  obovads 
llrigofis  j  Bedunc.  uniflods.  Jlmi  Aead.  VI.  Afr.  9. 

(*)  Calycss  firigpfi  ft;}at  'er  in  Am.  Acad.  Dit  betekent  ̂  
dat  zy,  gelyketwys  de  Bladen,  met  kleine  Bcwftelige  Haait- 

tjes  bezet  zyn.  Phil.  Bot.  p.  219,  45* 
(16)  Crasfula  Caule  Herbaceo proftrato  ,  Föl.  opp. ov. gibb^i 

imbdcatis  j  Flor.  fcsfiübus  loiitaais.  Am,  A^adi  YI.  Afca  jo,- 
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De  SteDgetjes  zyn  Draadachtig,  zelden  Tak-,  ̂ ^* 

Jcig  in  deeze  zeer  kleine  Soort,  welke  zeer  klei-   ̂ yf^^* 
ne  Vleezige  Blaadjes  heeft.  De  Bloempjes  zyn^^^FD- 

van  langte  als  de  Blaadjes.  *^"^ 

(17)  Dikblad  met  gepaarde  ovaale  platachtige  r^^l', 
ver  a/Jiandige  ,  op  de  kant  gehaairde  Bla-  auata. 

den  en  endelin^fe  Bloemtuiltjes.  icamhaai- 

Deeze  Soort  groeit  omtrent  een  Voet  hoog  ̂ 
met  een  kort  Stengetje ,  dat  verfcheide  Takjes 
Uitgeeft,  die  met  Blaadjes  als  van  Huislook^ 
doch  by  paaren  kruislings  geplaatst,  bezet  zyn* 
Men  vindtze  in  de  Europifche  Kruidhoven, 

(183  Dikblad  met  gepaarde  Eyronde  gejtippel-   xvin. 

de  kanthaairige  Bladen ,  de  onderjten  lang-^lf^'^:^^ werpig. 

Een  rood  Stengetje  ,  met  Vleezige  Blaadjes 
van  gezegde  figuur,  die  met  kuiltjes  geftippeld ., 
van  onderen  vcrhevenrond  zyn,  en  op  de  kanc 
zeer  fyn  gehaaird :  zeer  korte  Tuiltjes  in  de  Oxe^ 

len  ,  van  witte  Klokswy ze  Bloempjes,  met  paar- 
fche  Meelknopjes,  heeft  deeze  Soort. 

(19)  Dik- 
f17)  Cras/ula  Tol.  oppoïïtls  ovaübus  planiusculfs  ,  diftinc- 

tls,  Ciliatis.  /ƒ«  Cliff*  49^.  R-  LugS.  4>-s.  Crasfula  Cau!es~ 
eens  Fol.   Scmpervivi  ctuciatis.  Dill.   EItA.   iic.  T.  s?8.  f. 
116. 

(18)  Cras/ula  Fol.  oppofitis  ovstis  pun(9:atis  ciliatis  Sec, 

Craslula  Cauie  flaccido  ikc.  MïLL-  Di£f»  Telephiuun  JFmiêS'^ 

eens  öcc*  Raj.  Supp/,  118* 
II«  DS£U  VIIU  STUS« 
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IV.         (19)  Dikblad  met  Elsvormige  Spilronde  uttge^, 
AvviLüU  breide  Blaadjes  en  eene  Kruidige  Steng^ 

Hoofd-      j^^g^e  is  Afrikaanfch  wit  Huistook  van  Her 

^^%iK.     MANNös  genoemd,  't  Gewas  beett Sappige Sten- 
Craifuia  ggj-jes  hoogcr  dan  een  Span ,  met  fmalle ,  dikke 

llfvouutg.  groene  gefpitlte  Blaadjes  ,die  kruislings  de  Steng 

omringen.  Het  draagt  een  Kroontje   van  witte 

Bloempjes  en  da-ir  op  volgen  kleine  Zaadjes ,  in 

vyf  by  elkander  gevoegde  Haauwtjes. 

XX.         (aö)  Dikblad  met   Zaagsw'js'  getande  platte 
jihernifo'  Blaadjes  overhoeks  ,  een  zeer   eenvoudige 
üverhoeks.  Steng  en  Imngende  Bloemen. 

Deeze  is  door  den  Heer  J.  Burmannus 

afgebeeld  onder  de  Afrikaanfche  Planten  ,  ea 

befchreeven  ,  als  Takken  uitgeevende  van  tv^^ee 

Voeten  lang ,  die  paarfch  en  ruig  zyn  5  bezet  mee 

getande ,  langwerpig  fpitfe  Bladen .  uit  wier  Oxe- 
len  eenzaame  geele  Bloemen  voortkomen  ,  met 

korte  Steekjes» 

xxi.         (21)  Dikblad  met  Spoelachtige  een  weinig  plat^ 
Ruheni 

te 

f  19)  Cras/uU  Fol.  Su^ulatis  tcretibus  patentibus  ,  Caule 

Hecbicco.  Ma>''t.  aóo.Sedum  Afric.  iimSelIatumalSmn.  Hernj. 

Lugdl;.  552»  Spirsa  Capenfis  Comofa  Flore  albo.  fEriv.  Gaz* 

T.  gp.  f.  8.  Crasf.  Subulata.  Berg.  Cap.  8j. 

(20)  Crai/ula  Fol.  Serrito  -  dentatis  &c.  II,  Cl'lf.  ̂ 97-  R. 
Ltigdb.  ̂ 55.  Crasf.  Fol.  oblongis  acutis  dentatis  &c.  Burm. 

^fr.  5  8,  T.  24..  f.  I-  Cotyledon  fiore  luteo  media.  Herm. 

Lugdb.  ipï. 

(il)  CrAs/uU  Fol.  Fufiformibus  fubdcpresfii  Sec,  Sedunr 
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te  Bladen  \  een  vierdeelig  gebladerd  KrooU'     IV. 

tje  van  ongefleelde  Bloemen  met  omgebooge-    ̂ yjf  ̂' 
ne  Meeldraadjes.  Hoofd- 

stuk* 
Dit  Kruidje,  thans  wegens  de  Vyfmannigheid  Pentagy-  , 

van  het  Huislook,  dat  tien  Meeldraadjes  heeft, ""** 
uitgemonfterd  ,  voerde  aldaar  den  zelfden  by- 
naam.  Daar  waren  wel  vier  Verfcheidenheden 

aangehaald  ,  doch  ik  plaats  hier  flegts  de  be- 
fchryving,  welke  de  Ridder  van  het  zynegeeft^ 
Dit  hadt  een  Stengetje  van  een  Vinger  hoog  , 

met  verftrooide  ,  langwerpige  ,  flompe ,  Vlee» 
zige  Blaadjes  3  de  onderden  by  vieren :  een  drie- 
of  vierdeelig  Kroontje  met  omgekromde  Takjes 

en  ongefleelde  Bloemen,  wie  van  Kleur  en  zeer 
gefpitst ,  met  een  ruigen  paarfchachtigen  Kiel  en 
een  Vrugt  van  die  zelfde  Kleur,  De  meefteAu- 
theuren  hebben  het ,  wegens  de  Gedake,  onder 

het  Hiiislook  geteld,  't  Gelykt  zeer  naar  die  Soort, 
welke  den  byuaam  van  Jaarlyks  voert.  Het  groeit 
in  de  Zuidelyke  deelen  van  Europa  ,  als  ook  in 
Switzerland. 

(£2)  D\khhd  met  een  Kruidige  Steng  ̂   uitge-    Kxir.    " 
breide  Bladen  en  gekranjle  gebaarde  Bloe-  renkui^- 

xubeni.  Sp.  Plant.  «19.  Oeo.  D^n.  S2»  Sedum  Foliis  oblon- 

go-ovatis,  Floribus  in  fumtnum  Caulein  congeftis ,  Calycem.- 
bcnte.  HALL.  Helv.  196. 

(2z)  Crasfula  Caule  Hetbacco ,  Fol.  patentlbus  &c.  Mant, 

561.  S-jst.  Nat,  XII.  Tom.  3.  App.  p,  130.  SecJuai  aanuuiu 

V  «ai" 
U.  Piïil-*  VUL  STUK, 
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ÏV.       Dit  kleine  Plantje,  by Montpellier in  Langtie- 

vi'.    *  dok  ontdekt  door  MAGNOLius^en  door  hem 
Hoofd-  jq  Afbeelding  gebragt ,  is  niet  nieuw ,  zo  de 
*Ty^'      Ridder  aanmerkt ,  en  ook  geene  Verfcheidenheid 
vige^        van  de  voorgaande  Soort.  Het  groeit  in  't  wil- 

de niet  meer  dan  één  of  twee  Duimen  hoog. 
L I N  N^.  u  s  heeft  het  in  de  üpfalfche  Tuin  ge- 

teeld ,  met  een  enkeld  Stengetje  van  een  Vin- 
ger hoog,  dat  roodachtig  is  en  weinige  Takjes 

uitgeeft  y  met  zeer  kleine  Vleezige  Blaadjes.  De 
Bloempjes  omringen  Kranswyze  de  Steng;  zy 
hebben  een  groenen  Kelk  en  witte  Bloemblaad- 

jes met  paarfche  Slippen  of  Baardjes,  't  Getal 
der  Vrugtmaakende  deelen  ,  in  't  algemeen ,  is 

vyf.  De  Kelk  fluit  zig  na  't  bloei  jen  en  dan  ftee- 
Icen  de  puntjes  van  de  Bloemblaadjes  door  de 
Spieeten  heen.  Dit  alles  moet  met  een  Mikros- 
koop  waargenomen  worden.  De  gefternde  Zaad- 
huisjes  zyn  groot ,  rood  van  Kleur  en  met  het 
bloote  Oog  taamelyk  zigtbaar. 

xxiïT.      (23)  Dikblad  met  Elsvormige  Wortelhladen  en 

^:d{f:lL  eene  naakte  Steng. 
Nsskt" 

ftengig.        Qh^  Dikblad  met  Kinderende  Rankjes  ,  die 
XXIV.  Ie, 

Orbicula- 

*'"•     ,.      minimum  Stellatum  rubrum.  Magn.  ̂ tfKi/)»238.T.237.  Gek, 
^ig,  Prev.  426.  Tillaea  erefta.  Hort.  Ups.  24. 

(23}  Craifula  Fol.  Subulfltls  Radicalibus  Caule  nudo.  H. 

Clif.  116.  R.  LugS.  455.  CEasfula  Caespitofa  longifolia.  Djll* 
JËltA.  liö.  T.  98.  f.  ÏI5. 

(24)  Craifula  Sarmentis  Proliferis ,  determinate  Foliofis  &c. 

J/.  Cllf.  496.  R.  Lugdh.  Ibid.  Crasf.  Orbicularis  lepeos  F»l, 
Sempeivivi.  Dill.  Elth,  119,  T.  loo»  f.  ii?. 
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hepaaldelyk  gebladerd  zyn^  de  Bladen  zeer     IV» 

uitgebreid  en  op  elkander  leggende.  Afdeel* 
Hoofd  - 

(45)  Dikblad  met  een  Jlappe  kruipende  Steng  en  stuk^ 
gepaarde  Blaadjes.  xxv. 

ï)eeze  drie  laatfte  Soorten  ,  wederom  ̂   zyn  Door-''* 
van  de  Kaap  afkomftig  en  door  den  beroemden  ̂ ^^^"^"^* 
DiLLENiusin  Afbeelding  gebragu  De  Sten- 

getjes  van  de  eerfte  en  derde  vallen  fomryds 
een  Voet  hoog  of  lang,  en  komen  opflygen  uic 
het  midden  der  Bladen,  die  in  de  tweede  Roos- 

jes op  den  Grond  maaken ,  gelyk  fommig  Huis* 
looL  Decze  heeft  zeer  kleine  Stengetjes ,  naauw- 
lyks  een  Vinger  hoog,  In  de  derde  kruipen  zy 
ïangs  den  Grond. 

Alle  de  Soorten  van  dit  Geflagt ,  uitgenomen 
de  Siberifche,  die  thans  de  Elfde  is  en  de  twee 
hier  naaftvoorgaande  Europifche ,  hebben  haare 

Groeiplaats  op  't  Zuid -end  van  Afrika  of  aan 
de  Kaap  der  Goede  Hope*  Men  vindt  'er  een- 

entwintig ,  waar  onder  eenige  byzondere^  door 
den  Heer  N.  L.  Burmannüs  opgeteld  in 
zyne  voorftelling  der  Kaapfche  Planten  ,  en  on- 

der de  Oostindifchen  brengt  zyn  Ed.  eene  Cras-- 
fula  Scutellaria  te  berde  5  welke  de  Bladen 
overhoeks ,  Nierachtig ,  bolrond  en  flaauw  ge- 

kar- 
(2j)  Crasfula  Caule  flacddo  repente  ,  Fol.  oppoll- 

tis.  Crasüila  Portulacae  facie  repcns.  D  l  L  L.  EUk*  Ibid.  f, 

119* 

V  2 
DEEL.    VIII*  STUK* 
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IV.     k^i-teld  heeft  met  Doorn a eb tig:e  Tandjes  C*). 
Afdeel.  -jj^.Q^Q  2:ou  de  Ecrfle  Scliotteljlruik  van  R  u  M 
Hoofd     p  h  i  ü  s  zyn  ,  dus  genaamd  ,  om  dat  de  Bladen 

^'^^^        van  de  Indiamen  als  Kommetjes  gebru'kt  wor- 
vhef^^'  ̂ ^"'  ̂ ^  ̂ ^^^  "'^  Bryof  Pap  te  eeten  ;  evenals 

men   zulks  hier  te  Lande  met   Kools    Bl-^den 

zou  kunnen  doen.  't  Gewas,  desw^gen  Daun 
Papeda  gjenaamd ,  is  een  Staiik  van  tien  of  twialf 
Voeten  hoog ,  met  den  Stam  heneden  een  Been 
dik:  zo  dat  het  ontza^I^k  verfchillen  zou  van 
de  ar  dere  Soorten.  Byna  nooit  bloeit  dit  Ge* 
was,  zyn  Ie  aan  gezegden   Hoogleeraar  zonder 
Bloem  of  Vrugt  overQ;czonden.   Men  roemt  het 

in  't  M'^leitfch  on]<  Daun  Manko,  onder  welken 
naam  ik  een  Takje  met  drie   Bladen  van  Java 

gekreegen  heb  .  die  volnaakt  metdegeda^te  be- 
fchry ving  overeenkomen,  doch,  gedroogd  zyn- 
de  5  zo  dun  zyn  als  Lindebladen, 

V  I  s  E  N  I  A.    Wifeno. 

De  Kenmerken  zyn :  een  vvftandige  K^okvor- 
mi!?e  Kelk;  een  vyfbladige  Bloem  en  een  Vrugt 

uit  vvf  2aad^^ui<!jes  heH-annde. 
Indien  de  Geflalce  niet  zo  zeer  verfchilde,  zou 

men  dit  Gewas  tor  het  voorslaande  Oeflagt,  en 

Indien  de  Vrugt  vyfhokkig  was  tot  de  Maher- 
nia 

f*)  Crasfula  ?  ( ̂cutelïaria)  Fol.  aTternis  Reniformibus  con- 

cavi'  ,  oSfo'ce  fcrntfs,  Serraruris  fpinois.  BüRM.  Ft.  !nd.  p. 
78.  Scutellaria  prima.  R.ÜMPH.  Amk,  lY.  p.  75.  T.  lU 
f.  I, 
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Diabetrekken  kunnen  (*j.  Van  beiien  verfchik het     IV* 

bovendien ,  door  het  oncbreeken   van  blykbaare  '^^^j^^* 
Honigbakjcis  of  bchubbeijes     ho  wel  het  iets,  Hoofd- 

naar  dez'  iven  gelyken  Je ,  rond  )i-n  het  Viugtbe-'^'^"^* 

ginzel  heeft ,  daar  de  vyf  Meeldraadjes  op  ge-  nia!"""*^^' 
plaaf^t  zyn. 

Ik  heb  het  uit  Oostindie  bekomen,  onder  den      ̂ ^^ 

naam  van  Wifino  ,  en  derhalve  geei  ik  'er  den  umbTJ^a. 

Latynfchcn  nadiB  Ff/èma  aan.  üe  Afbeelding ,  ^;^'';^"'''"^' 
Fig.   3  ,   PI.  XL VI  ,    vertoont  het  Takje  ,  dat  Pi-^a^i. 

GafFelswyze  verdeeld  is  en  in  Bloemcro^jes  uit-      ''^'  ̂' 
loopt  ,  die   famengevoegd  een  fonrt  van  Kroon 
of  Zonnefchcrm   maakcn.     Het  Blad  is    Hart* 

vormig  ,   aan  't  end  fpits  ,  op  de  kanten  Tands. 

wyze  ̂ efchanrd , zeer  ruuw  op  't  gevoel,  en  lang 
gedeelde  De  Kelk  der  Bloemen  is  Klokvormig, 

vyftandig  yerdsreU,  met  fpitfe  punten  en  blyfc 
over.  De  Bloem  beftaai  uu  vyf  Eyronde  Blaad- 

jes ,  veel  langer  dan  de  Kelk  ,   aan   't  Voetje 
fmallrr  tn  gefteeld  ,  aan  de  tip  breeder  en  rond. 

De  Meeldraadjes  zvn  breed  en  platachtig,  om- 

ringende digt  het  Vrugtbegm^el ,  doch  niet  fa- 
men^e  roeid.  Zy  hebben  dubbelde  Meelknop- 

jes ,  die  lan^vrerpig  en  geileufd  zyn.  Vyf  Sty- 
len  5  bvna  zo  lang  als  de  Bloemblaadjes  en  lan- 

ger '^an  de  Meeldraadjes ,  zitten  op  het  Vrugt- 
beginzel  en  loopen  uit  in  Stempels,  die  maar 

weinig  dikker  zyn ,  kroonende  de  Vrugt ,  die  ia 

't 

f*)  De  Mahernia  is  in  het  IV.  STUK,  ondsr  dcHecH^rsj 
bladz.  4^9.  enz.  bcfchreeven. 

V3 

II.  0£Eu  vm.  Stuk* 
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IV,     »t  geheel  Eyrond  is ,  doch  befcaat  uit  vyf  lang- 

VL^^  werpige  platte  Zaadhuisjes  ,  van  onderen  een 
Hoop-D    weinig  dikker  en  aldaar  een  enkeld,  gefpitst, 
STUK,      rondachtig  Zaad  bevattende.  De  Takjes,  Blad- 

•vi^.'  fteelen  en  Zaadhuisjes ,  zyn  met  een  fyne ,  naauw- lyks  zigtbaare,  Wolhgheid  bedekt.    De  Vrugt- 
maakende  deelen  zyn  by  B  ,  in  de  geopende 
Bloem,  viermaal  in  langte  en  dus  Lighaamelyk 
vierenzestig  maal  vergroot  zynde ,  aangeweezen  , 
en  de  Vrugt  met  haare  Zaadhiiisjcs  vergroot  by 
Letter  C. 

Tot  de  Veelwyvigen  onder  de  Vyfmannige 

Planten  ,  behoort  een  enkel  Geflagt  ,  't  welk 
ó'iQ  Klasfe  beiluit.  Het  voert  den  naam  van 

M  Y  o  s  ü  R  ü  s,    Muifen -Staart. 

^.         De  ecnigfte  Soort  van  hetzelve  (i)  groeit  in 

Myo/urus-g^^Qp^      ̂ jq^]^  jg   j^j^f.  premeeu.  Zy  maakt  een 
zeer  klein  Plantje  uit ,  dat  door  zyne  geiteelde  Aairt- 

'^^^*"'  jes  den  naam  van  Muizeiijtaartjes  bekomen 
heeft.  Men  noemt  het  in  't  Franfch  ook  Qiicue 
de  Souris ,  m.aar  in  't  Engelfch  Blodjlrange ,  in 
't  Hoogduitfch  Taiizendkorn,  De  Groeiplaats  is, 
in  onze  Nederlanden ,  op  vogtige  Zandgronden 

en 

(i)  Myofums,  Syst.  Hat.  XIT.  Gen.  3po,  p.  227-  ̂ ''eg- 
JMl'  Gen.  394-  p-  254.  MycfumS  Fol.  integerrirais.  //. 

Cnf  117.  Fl.  Suec.  261  ,  276.  R.  Lk^S.  492.  GouAN 

Monsp.  16 ï.  GeR.  FroV.  383-  JACQ.  yi»d.  SS-  Oed.  Da*:. 

'  406.  GOET.  B^l^'  92.  Hclofteo  nffinis  Cauda  Muns.  C.  B. 
Fin.   150,  T0URN5,  Faris.  471,  Cauda  ̂ luüs.  Dqd.  Pem^i^, 
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«o  op  fommige  plaatfen  tusfchen  't  Koorn.  In     vi. 

April  bloeit  het  en  het  Zaad  rypt  aan  in  Mey,    ̂ ^^'^^^' 
waar  na  het  Plantje  t'eenemaal  verdort  en  niet  Hoofd- 

dan  in  't  volgende  Jaar  voortkomt  uit  zynZaad^^^^^* 

Ey  Aftrachan  ,  aan  de  Kaspifche  Zee  ̂   is  dit«/«/''  ''^^ 
Kruidje  ook  door  den   Heer  S.  G.  Gmelin 

gevonden  en  afgebeeld.  Zyne  befchryving  ver- 
fchilt  een  weinig  van  die  van  L  i  n  n  ̂   u  s. 

De  geheele  hoogte  is  niet  meer  dan  drie  of 
vier  Duimen.  Het  heeft  dikke  Grasachtige 
Blaadjes  ,  tropsv/yze  voortkomende  ,  en  daar 

tusfchen  groeijen  de  Steekjes,  die  aan  't  end 
een  Aair  hebben  van  vyfbladige,  aangegroeide 
Kelkjes  en  deeze  bevatten  ieder  vyf  Honigbak- 
jes,  die  Elsvormig  zyn,  gelykende  naar  Bloem- 

blaadjes. De  menigvuldigheid  der  Styltjes  maakt 
deeze  Aairtjes  in  fommig  gedeelte  ruig»  Het 
komt  ook  voor  met  twaalf  Meel  draadjes ,  en 

vervolgens  beftaan  de  Aairen ,  als  't  ware ,  ge- 
heel uit  Zaadjes;  weshalve  het,  van  fommigcn, 

Duizendgrein  genoemd  wordt.  De  Smaak  is  een 
weinig  fcherp  en  fanientrekkende. 

V4  VILHOOFD- 
H.  Dekl,  VIII,  Stuk. 
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Zesmannige  Krüideit, 

Hoo'ri.  VIL    HOOFDSTUK. STUK. 

Befchryving  der  Zesmannige  Kruiden, 
(Hexandria)  ,  dat  is  ,  die  zes  Meeldraadjes 
hebben  9  tot  welken  de  Ananasfen,  Aspergies, 
Aloë  -  Planten  ,  Patich  of  Zuuring  en  anderen 
lehooren. 

Onder  de  Zesmannige  Kruiden  komen  veele 

Lelieachtige  en  Bolplanten  voor ,  welken 
ik,  volgens  de  orde  van  myne  befchry ving ,  zal 
afzonderen.  Het  eerfte  Geflagt,  in  dceze  Klasfe 
van  het  Stelzel  der  Sexen ,  voert  den  naam  vai 

B  R  o  M  E  L  I  A.     Ananas. 

Als  bevattende  die  zeer  bekende  Planten  ̂   wel- 
ken de  vermaarde  Vrugten ,  Ananasfen  genaamd  , 

voortbreDgen.  Het  is  genoemd  naar  den  Sweed- 
fchen  Geneesheer  Bromelius,  door  zyne 
Flora  Gotbica  vermaard»  De  Kenmerken  zyn: 
een  driedeeligcKelk,  boven  het  Vrugtbeginzel; 
drie  Bloemblaadjes ,  ieder  een  Honigfchubbetje 
aan  den  voet  hebbende  en  een  Vrugt  met  drie 
Zaad  hokjes. 

Zeven  Soorten ,  meest  uit  de  Westindiën  of 

uit  Zuid -Amerika  afkomftig^  worden  'er  thans 
in  opgeteld  >  naamelyk 

(i)  Aca- 
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(i)  Ananas  met  kantdoornige  gejpitfie  Bladen     ̂ V* 

en  een  gekroonde  Aair*  ^  vu^' 
HoOFD- 

Dit  is  de  gewoone  Ananas  -  Plant ,  te  belcendsruK. 
om,  wat  de  uiterlyke  gedaante  aangaat  ,  om-      i. 
Handig  te  befchryven.  In  de  Westindiën  en  aan^-j^XT/^ 

de  Vafte  Kust ,   byzonderlyk  te  Suriname,  als^'^"''^-'^*^* 
ook  in  Brafil  en  elders ,  groeit  zy  wild ,  zynde 
van  daar  in  Ooflindie ,  zo  wel  als  in  Europa  o- 
vergebragt,  waar  menze  in  Broeibakken  teelt. 
De  Plant  gelykt  naar  een  Diftel  met  Aloë -Bla- 

den en  de  Vrugt  naar  een  Pynappel.  't  Gewas  , 
naamelyk,  fchiet  een  Steng  van  weinig  hoogte, 

die  tusfchen  de  Bladen  een  Bloem -Aair  krygc, 
zynde  van  onderen  in  eenige  gekranfte  Bladen 
vervat,  en  van  boven  met  dergelyken  gekroond. 
De  Bloemen  zyn  ongedeeld  en  maaken  een  dik- 

ke Aair  uit,  zo  wel  als  de  Vrugt,  welke  als  't 

wa- (1)  Bromelia  Fol.  cillato  -  fplKofis  mucroiiatls  ,  SplcX  Co- 
mofa.  SyJI.  Nat.  Xil.  Gen.  39T.  p.  2}z.  ̂ eg.  Xlii.  Gen. 

39;.  p.  259.  Bromelia  Fol.  fpinofis,  Fruólibus  connatis  Cau- 
lem  ciniTcntibus.  H.  Cü^.  n?-  ̂ ^ort.  Ups.  73.  R.  Lugdb» 
24.  Carduus  Brafilianus  Fol.  Aloës.  C.  B.  Pin.  384.  Annnas 

Acoflac.  COMM.  Hort.  l.  p-  109.  T.  57.  Ananas  acu!.  FrutSiu 

ovato  Carne  albida.  Tournf.  Trew.  Ehret.  T.  2.  Anasfa. 

RUMPH.  Amh.  V.  p- 12,7.  T.  81.  Kape-Tfiakka.  Hort.  Mal. 

XI.  p.  I.  T.  I,  2.  /8.  Ananas  acul.  Fruftii  pyramidato , Carne 

Aurea.  Toürnf.  Inji.  653-  y«  An.  acul.  Fr.  Conico,  Carne 

Aurea.  Plum.  Sp.  20.  J,  Ananas  lucide  wirens  Fol.  vix  fer- 

lato.  DiLL.  Elth.  25.  T.  21.  f.  22-  Ananas  non  aculeatus, 

Pitta  diéèus.  Plum.  Sp.  20. 

V5 
n.  DEEL.  VIII.  STUB< 
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IV.     ware  uit  famengegroeide  Besfen  ,  gelyk  een 

Ai^^^^^^MoQïbeÜQy  beftaat. 
Hoofd»  Deeze  Vrugt,  die  men  Ananas  noemt  ̂   valt 

STUK.  grooter ,  kleiner  en  pieramidaal  of  byna  geheel 

mfe""^^'  ̂^^^^'  ̂ ^  algemcene  benaaming ,  by  de  meefte 
Natiën  van  Europa  ,  is  Pyn-y^ppels,  maar  de 
Franfchen  nocmenze  ook  Pain  de  Sucre,  dat  is 
Suikerbrood.  In  de  Indien  vallen  zy  dikwils  van 
die  figuur:  hier  te  Lande  zyn  zy  doorgaans 

ronder  en  kleiner  5  hoewel  menze  'er  ook 
geteeld  heeft  van  zeven  Duimen  hoogte  en 
dertien  Duimen  omtreks.  R  u  m  p  h  i  u  s  zegt , 
dat  zy  in  Ooftindie  een  Voet  lang  vallen 
en  van  dikte  als  eens  Menfchen  Been.  De 

grootte  5  derhalve ,  maakt  geen  v^eezentlyk 
verfchil  uit ,  zo  min  als  de  figuur ;  doch  men 

heeft  'er  3  met  het  Vleefch  witachtig  en  Goud- 
geel; zynde  de  Kleur  van  buiten  ook  meer  of 

minder  geel ,  met  ros  of  bruinrood  gemengd. 
De  Bladen  zyn  gemeenlyk  blaauwachtig  en  flerk 

gedoomd  ,•  maar  men  vindt  'er,  die  dezelven  hel- 
der groen  en  weinig  of  niet  gedoomd  hebben ; 

gelyk  de  Wilde  Ananas  ,  Pitta  genaamd  ,  by 
P  L  u  M  I E  R  ,  van  welker  Bladvezelen  ,  met  Ka- 

toen gemengd ,  in  Indie  Garen  gemaakt  wordt , 

daar  men  in  Bengale  Zakdoeken  en  andere  wStof- 
fen  van  weeft.  Deeze  moet  wel  onderfcheiden 

worden  van  de  Amerikaanfche  Aloë ,  wier  Bla- 
den het  Fil  de  Pite ,  ook  een  foort  van  Garen  of 

Touw  ,  uitleveren.  In  Oostindie  groeit  deeze 

wilde  Ananas  zo  menigvuldig ,  zelfs  op  afgele- 

gen 

i 
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gen  Eilanden  ,  dat  men  'er  die  naauwlyks  den-      IV. 
ken  kan  van  buiten  ingebragt  te  zyn,  gelyk  de^^^^^^^^ 
Tamme ,  wier  Vrugt ,  aldaar  geteeld ,  in  't  eerst  FIoofd- 

den  Dukaaten  goldt ,  zo  A  c  o  s  t  a  meldt.         ̂ ^^^'^' 

De  Ananasfen  worden  byna  van  iedereen  ge  vj^'f^^"^^^" 
preezen  ,  wegens  haare  lekker heid.  Sommigen 
vergelyken  den  Smaak  by  dien  van  Aard  beden , 
anderen  by  dien  van  Druiven.  Me  r  i  a  n  wil , 

dat  men  'er  veelen  van  onze  aangenaamile  Vrug- 
ten  te  gelyk  in  proeft.  Zo  hebben  zy  ook  een  zeer 
aangenaamen  Reuk.  Maar  de  hoedanigheid  ver- 
fchilt  aanmerkelyk  naar  de  behandeling  en  den 
Landaart.  In  de  Westindien  ,  daar  zy  rykelyk 

zyn ,  moet  men  zig  dikwils  in  't  gebruik  derzel- 
ven  5  gelyk  van  andere  verkoelende  Vrugten 

maatigen  ,  om  niet  in  't  Kolyk  of  den  Rooden 
Loop  te  vervallen  (*),  Hierom  zynze,  wat  'er 
ook  van  gezegd  mag  worden  ̂   tot  Voedzel  niet 
70  dienltig  als  de  Eanannen.  De  Slaavinnen 

zelfs  weetendoor  het  rykelyk  eeten  deezer  Vrug- 

ten, die  zy  in  't  Bofch  vinden,  zig  de  Vrugt  af 
te  dryven ;  zo  men  verhaalt.  Hier  te  Lande  is 

het  Sap  wat  fcherp  ,  zo  dat  men  'er  door  tot 
Bloed- 

f*)  Sommigen  noemen  ele  Ananasfen  verhittende,  om  dat 

sy  Ontileekingen  maaken  ia  de  Ingew^mden  ;  doch  die  kun- 
.ïien  ook  uit  een  fcheïp  Zuur  ontft-iars  ,  en  deihaive  ksn 
menze,  van  een  fcherpen  V/ynachtigen  Smaak  zynde,  onder 

de  Verkoelende  Vrugten  tellen^  Men  heeft  immers  ,  mee  dat 

oogmerk  ,  het  uitgepeifte  Sap  ,  in  de  Indien,  wel  in  heet^ 
Koortfen  gebruiken  lanten  :  doch  de  hoedaaighdd  deezec 

Vrugten  is  zeer  veifchillende.. 

II.  Deel.  VIII»  STwa 
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ÏV.     Blüedwaferen    zou  kunnen  vervallen ;  ̂ 'clyk  in 

^^vn!'    ̂"^^'ie  wel  gebrurt.    M^nüivdt  d-rhalve  de  ge- 
Hoofd    fchilde  Ananas,  en  legt  de  Si  eedj  s  in  Spaan- 

STUK       fchen  Wyn  ,  of  in  Water ;  vvaar  door  de  fcher- 

vigeT^^'  pigbdi  verzagt  wordt  en  dus  kan  menze  -/onder 
gevaar  gebruiken.  Ook  wordt  'er, in  de  In.iiën, 
een  zeer  lekkere  Wyn  van  gemaakt.     Door  de 

aangenaamheid    der  Vrugten   worden   de   Kak- 
keriakken  aangelokt  ,  die  op  de  Plant  vnorttee- 

ien  ;  gelyk  dezelve  ook  tot  voeding  van  Want- 
fen  en  ander  Ongediert ,  en  van  de  Rupfen  (Irekt, 

die  de  bekende  Ananas -Kapel  uitleveren. 

^^-        (2)  Ananas  met  kant-Doomige  gefpitfle  Bid" 

Fi^uTn.  '^  d^n  en  een  Tros  aan  't  end  van  de  Steng. QetiQitc. 

Een  zeer  fraaije  Afbeelding  van  deeze  vindc 
men  onder  de  Planten  van  EHRET,door  Tuew 

int,:egevi  n  ;  waar  uit  blykt  ,  dat  de  boven fte 

Bladen,  by  de  Vrugt-Tros,  rood  zyn.  Zywas 
niet  afgebeeld  door  M  1  L  l  e  «  ,  noch  ook  door 

P  L  (^  M  I  E  R ,  zo  D  I  L  L  E  M  1  u  s  aanmerkt ,  die 
bet  Ge  v/as  ook  in  Pla  r  gebragt  heeft.  Het  wordt 

op  de  Erge^fche  Eilanden  Pinguin  genoemd,  IJe 

Heer  J  a  c  Q^n  i  n  verba  It ,  dat  mi^n  op  Jamaika 
danr  van  leevende  Om;uiningen  dtr  Landeryën 

en  Hoven  maakt,  welke  zo  fierk  zyn,  dat  geen 
Menfch 

{z)  Brome'ia  FoL  düato -fpino'ïs  mucronatis  ,  Rscemo 
terminal.  H»  Clff.  R.  Lm_dh,  Bnowv.  J>im.  \^%.  N.  4. 

jAcq^  Amer.  91.  Tkew.  Ehret,  T.  5;.  hn.  Americin»  fylv. 
altera  minor.  Pl"r.  Mant.  z$.  T.  2^8.  f*  4-  Piw^UJn,  D!LL« 
EUh,   izo.  T.  2^0.  f.  3 il. 
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M<"n^ch  in  (tnat  is  ,  da  ir  over  heen  te  klimmen ,      ̂ ^^ 

en  ̂ een  Bcelten  *er  door  kunnen  breeken.  ^  ̂vn.^ 
De  Rbden  zyn  zeer  ftyf  en  mee  fcherpe  Door-  fïooFD- 

nen  gew^p-nd  ,   vyf  of  zes  Voeten  lang.  Het  '^'^^* 

maakt  een  Steng  van  twee  of  d» ie  Voeten,  d\e niaj"^^^^' zeer  fraay  is  en  beladen  met  veele  Rooskleurige 
Bloemen  ,   van   omtrent   twee   Duimen  langte. 
Hier  op  volgen  geelachtige  Vruj.ten    die  lang- 

werpig Eyrond  en  k'ein  zyn  (*),  zuunc'ui^en 
niet  aangenaam  van  Smaak;  hoew^-I  zy  van  de 
Muizen  of  Rotten  zeer  bemind  w>rdtn,  diedts- 

wegen  in  nif^nigte  onder  deeze  P  anten  neftelen* 
't  Gewas  geeft  AFzetzels  uit ,  gelyk  het  Huis- 
iook,  waar  door  het  zig  (lerk  voortplant. 

C3)  Ananas  met  regtopfiaande  Bladen  ,  en  on-     rrr Kir  at 

On^efteel gejteelde  by  den  Wortel  vergaarde  Bloetnen.  icJIr!!!^ 

Deeze,  in  Zuid  Amerika  groei  jende,  is  ook'^^' 
in  de  We&tindië  1  gevonden  door  den  Heer  Jac- 

QPiN,  die  de  zonderlinge  Eiger>fchappen  waar- 

genomen h'e^t.  Het  is  ,  zegt  hy  ,  een  fraaije 
ongpfteelde  Plant  ,  met  niet  dan  Wortel-  of 
Stoelbladen  ,  doch  zeer  talryk,  Elsvormig  Li- 

ni- 
(*)  De  Heer  Jac<^"ïn  zegt  yan  een  Duim  of  een  weinig 

grooter  >  doch  by  Trfw  komen  zy  een  Vinger  la»i?  en  dik, 
vo'.r ,  zynde  bnunacuig:  van  Kleur.  Oe  Ananas  van  AcosT\, 

we  ke  nmr  de  grootte  van  een  k'eine  Citr  en  hadt ,  zou  n 
dat  o/>ziRt  meer  met  deeze  of  de  volj^enJe  Soort  ftrooken. 

rs  Bromelia  FoU  ere(5lis ,  Floribus  acaulibus,  fesfilibosi 

aggreg  tis.  |AG(^  Amer,  Hiji.  $o>  tiirt,  |i,  32, 

lU  DEEL.  VIU.  SrvK^ , 
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IV.  niaal  of  Degenvormig,  op  de  kant  gedoomd  eït 

-Afdeel  regtopflaandc  ̂   doch  zo  Ityf  Eiet  als  in  de  ande- 
HooFD-  i"e  Soorten,  en  hierom  aan  de  Punt  dikwils  om- 
STUE,  geboogen  ,  meer  dan  eens  Mans  langte  hoog* 
Eenvjyj^Q  Bloemen  zyn  Rooskleurig  ,  zonder  Reuk  , 

byna  drie  Duimen  lang ,  met  den  Kelk  en  't  Vrugt- 
beginzel  Roestkleurig  gehaaird.  De  Vrugten  , 
ook  van  drie  Duimen ,  van  ovaale  figuur,  twee 

of  driehonderd  in  getal,  ziiten  in  *t  kaffige mid- 
delpunt der  Bladen  ,  en  beflaan  een  holte  van 

een  half  Voet  middellyn»  Onder  een  Lederach* 
tigen  geelen  Bast  hebben  die  een  witachtig  Sap- 
pig  Vleefch  ,  dat  van  een  zoetachtig  zuuren 
Smaak  is  ,  en  waar  in  veel  gladde  rondachtige 
Zaaden  ,  die  bruin  van  Kleur  zyn  ,  neftelen. 
Gefchild  zyn  deeze  Vrugten  ,  volkomen  ryp 
zynde  ,  niet  onaangenaam  van  Smaak  ;  doch 

onryp  zynde  zo  fcherp ,  dat  'er  de  Mond  fom- 
tyds  door  aan  't  bloeden  raakt ,  en  de  Tong  als 
ontveld  wordt ,  in  de  genen ,  die  ze  eeten.  Ja 

de  Keizerlyke  Tuin  te  Vi^eenen  hadt  deeze 
Plant  reeds  Vrugt  gedragen»  Op  Martenique  en 
Kuba  heeft  hy  dezelve ,  op  Bofchachtige  plaat- 
fen  der  Gebergten ,  groeijende  gevonden  ̂   wor- 

dende van  de  Ingezetenen,  met  een  Karibifchen 

naam,  Karatas  geheten.  De  Vrugten  ryp  wor- 
dende 5  wyken  de  Bladen  van  een,  naar  den 

Grond  ,  en  geeven  dus  gelegenheid ,  om  'er  by 
te  komen ,  fchietende  de  Plant  vervolgens  haare 
Afzetzels  tot  voortplanting  uit. 

(4^  Ana- 
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,(4}  Ananas  met  Zaagsw^s*  gedoomde  fiompe     IV. 

Bladen  en  overhoekfe  Aairen,  AffDEEi^> 

Deeze  heeft  de  Bladen  Tongachtig,  dat  is  .tuk. 

aan  't  end  fcomp,en  een  Bloemfteng  met  zyde-     iv, 

lingfe  Aairen  ,  aan  welken  de  Vrugten  als  -Bes- ^f^^'^J^^'^ 
fen  groeijen;  zo  dat  zy  van  de  voorgaanden  zeer  cj^tongdq, 
verfchilt.   P  L  u  M 1  e  r  heeftze  in  Zuid  -  Ameri- 

ka waargenomen. 

(5)  Ananas  met  de  Wortelbladen  Boornachtig      y- 
getand  i  de  Stengbladen  geheel  effenrandig*   NaJS- j 

fleng. 

Deeze ,  door  dien  zelfden  Pater  in  Zuid  -  Ame- 

rika gevonden ,  onderfcheidt  zig  door  de  gebla- 
derde Steng  3  die  ver  buiten  de  Bladen  uitfteekt, 

van  de  gewoone  Ananasfen.  Myns  oordeels  zou 

ze  derhavle  beter  den  naam  van  Bladjlengig  mo- 

gen voeren» 

(6)  Ananas  5  die  hyna  ongejteeldü,  met  ver-    ̂ vr,^ 

gaarde  ongejieelde  Bloemen  en  afzetzels  in   Laage! 
de  Oxelen. 

Volgens  den  Fleer  Jacqüin  wilde  deeze zeer 

(4)  Bromdia  Fol.  fertato  -  fpinofis  obtufis ,  Spicis  alternïs. 
Brom.  Ramofa  &  Raceinipfa ,  f  oliis  Arundinaceis  ferratis. 

Plum.  Gen.  26.  Ie.  64.  f,  1. 

(^)  Bromelia  Fol.  radicalibus  dentato  -  fpinofis  &c.  Bio- 
melia  Pyramidata  aculeis  nigris.  Plum.  Gen,  46.  Ie,  6z. 

(6)  Bromelia  fubacaulis,  Flor.  aggregatis  fesfilibus  ,  A«il- 

lis  Stoloniferis.  Jacq^  f^ind.  30$, 

II*  DEEL,  VIII.  STUX4 
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IV»    '  zeer  wel  voort,  en  hadt  vcrfcheide  maaien  Bloem 
^^ viL^  en  Vrugt  gegeven  in  de  Keizerlyke  Broeihuizen. 
Hoof ü-  De  Bladen  zyn  ongemeen  flyf  en  fterk  gedoomd  , 

STUK»      ̂ jq^{^  korter  dan  in  de  andere  Ananasfen.  Dertig 

vige?""^'  Bloemen  ,  blaauw  van  Kleur,  komen  in  't  mid- delpunt  der  Plant,  zonder  Steel  of  Steng  voort, 
byna  als  in  de  Karatas ,  voorgemeld.  De  Vrug- 
ten  zyn  klein.  Zy  fchiet ,  uit  de  Oxels  der  onder- 
lle  Bladen ,  dikke  korte  Byfcheuten  of  Afzetzels> 
die  nieuwe  Planten  raaaken.  De  afkomst  zal  ze- 

kerlyk  ook  uit  de  Westindiën  zyn. 

VIT.         (  7  )  Ananas  met  een  verfpreide  Pluim  en  op 

^Acanff.  ̂ ^  ̂ ^^^^  gedoomde  gefpitjte   omgehromdi Ktombia-  Bladen. 

Deeze  wordt  door  de  gezegde  byzonderlieid 
ffians ,  volgens  den  Heer  Jacqüin,  van  de 
Derde  Soort  afgezonderd ,  en  voert  den  bynaam 
van  Pis  o  ontleend.  Men  noemtze  in  Nieuw 

Spanje  Mexocotl  ,  'C  welk  H  e  r  N  a  N  d  E  z  als 
een  Plant  die  Vrugten  gelyk  Pruimen ,  by  elk- 

ander als  eene  Ananas  vergaard,  voortbrengt, 

zynde  zeer  aangenaam  van  Smaak,  heeft  afge- 
beeld. Warneer  de  Vrugt  ryp  is  ,  hangen  de 

Bladen  geel ,  even  of  zy  verflenst  waren ,  naar  den 
Grond 

(7)  Bromtlia  Panicula  difFufa  &c.  Sp.  Plant.  I.  p.  sgy. 

Broraelia  Fol.  fpinofis.  Caraguati  -  Acanga.  Pis.  Bras.  190, 
T.  191.  Mexocotl  f.  Manguei.  HERN.  Mex.iji.  MORIS.  Hiji. 

II,  S.  4»  T.  2z.  f.  7.  Brom.  Fol  fpinofis  obliqiie  i«c«rvis* 

H.  Ups.  73.  Karatas  Fol.  altisfimis  &c.  Plüm.  Gen,  10  ? 
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Grond  omgeboogen.  Zy    komen  uit  een  kort     IV. 

dik  Stammetje  ,  niet  uit  den  Stoel  of  Wortel  ̂ ^^^^^^^ 
voort ,  en  bevatten  den  tros  van  de  gezegde  Hoofd- 

Vrugten,  Morison  heeft  de  figuur  van  Her-^"^"^* 

KANJ)Ez  overgenomen  of  gekopieerd,  nia!^^'"^^^ 
TiLLANDSIA* 

Dit  Geflagt,  door  den  Ridder  benoemd,  ter 
^ere  van  zekeren  T  j  l  l  a  n  d  s ,  d^n  eerden  en 

eenigftcn  Kruidkundigen  ,  die  weleer  in  E'inlaod 
is  geweest  5  bevat  verfcheide  Wesrindifche  Ge- 
wasfen,  die  even  als  de  Marentakken  op  Boo- 
men  groeijen ,  en  in  derzelver  Schors  geworteld 
jzyn» 
Het  heeft  een  driedeeligcn  blyvenden  Kelk ; 

^e  Bloem  is  Klokvormig  ,  eenbladig,  in  drieëa 

gedeeld:  het  Zaadhuisje  eenhokkig  met  gepluis- 
de Zaaden. 

Dit  Geflagt  bevat  zeven  Soorten  ,  akemaal 
Westindifche  of  uit  Zuid  -  Amerika  ̂   hier  vol- 

gende. 

CO  Tillandfia  met  esn  gephdmde  jBkemJleng»  j. 

Vol-     Uiricula- 
ta. 

{i)  TillarJfia  Scapo  pankulato.  SyB,  Nat.  XIL  Gtn.  392-  gende,'^^" p,  2JZ.  Feg.  XIII.  Gen.  396-  p-  ̂ S9^  H.  Cliff.  IZ9.  Viscum 

Caryophylloides  maximum  &c.  Sloan.  Jam.  j6.  Hl^.  I.  p. 
jSs.  Visci  modo  Arboribus  Indicis  adnascens.  C.  0.  Pw. 

423-  Caraguata  muhiplici  Spica.  Plüm.  Gen.  10.  viicuaia 

Periivianum  aliui  ,  Aiccs  facie,  Arboribus  item  innascens. 

Lob.  Adv.  p.  452  &  ajj.  Jcon.  il.  240.  f,  2. 
X 

lï.  DEEL  VI lU  STUK. 
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IV.  Volgens  éc  bcfchryving  van  den  vermaardea 

^^vfi^*  S  LO A N  E  omringt  deeze  Plant,  met  veele  brui- 
HooFD  ne  Vezelen  ,  de  Takken  of  vStammen  der  Boo- 

STUK.  j^-jgj^  ̂   ̂y^a^.  Qp  2y  groeit ,  en  maakt  zig  dus  een 

-iiigeT^^'  ̂ ^^^^  ftandplaats,  waar  uit  Bladen  voortkomen  > 
naar  die  der  Ananasfen  of  Aloë -Planten  gely- 
kende  ,  van  dcrdhalf  Voeten  lang.  Zy  loopen 

puntig  uit,  dochzyn  aan  den  Wortel  een  Hand- 
palm breed,  omvattende  elkander  zodanig ,  dat 

door  de  famenvoeging  der  zyden  van  verfcheide 
Bladen  met  malkander  een  foort  van  Kelder  of 

Bak  gemaakt  v\^ordt  ,  v^^aar  in  het  Regenwater 
zig  even  als  io  de  Bladen  van  onze  Vollers 
Kaarden  vergaart ,  en  door  de  kleine  opening 
van  boven  niet  fchielyk  vjQg  dampt.  De  knob- 

belachtige Voet  der  Bladen  aan  de  Steng,  maak? 

dat  dezelve  zig  als  met  Blaazen  beladen  ver- 
toont. Dit  Water  llrekt ,  door  een  byzonderc 

gunde  van  den  Schepper  ,  tot  Dorstlesfching 
voor  Vogelen  en  andere  Dieren,  ja  zelfs  voor 
Menfchen,  in  dat  heete  Klimaat.  Want  ,  de-- 
wyl  deeze  Plant  niet  fchadelyk  of  Vergiftig  is , 
kan  men  het  zonder  hinder  drinken  ;  gelyk 
D  A  M  p  I E  R   verhaalt  ,  zelf  gedaan  te  hebben. 

Gedagte  Bladen,  nu,  geeven  uit  het  midden 

een  ronde  Steng,  van  drie  of  vier  Voeten lang- 
te,  die  altoos  loodregt  flaat,  om  dus  het  Wa- 
ter  te  kunnen  vangen.  Gekwetst  zynde,  geeft 
zy  een  doorfchynende  witte  Lymerigc  Gom 
uit.  Boven  verdeelt  zy  zig  in  Takjes ,  die  hier 

^_.  en  daar  bezet  zyn  met  Bloemen  van  drie  Blaad- 

jes^ 
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|es,  bleek  geel  of  groenachug  van  Kleur,  met    IV. 

paarfche  Meeldraadjes  ,  waar    op   driekandge  ̂ ^yj^f^* 
Zaadhuisjes  volgen,  die  kleine  Zaaden,  met  een  cïoofd- 

lang  Pluis  voorzien,  bevatten,  en  zelf  in  de^"^^^' 
drie  Blaadjes  van  den  Kelkbegreepen  zyn.Dee-»j^^f''^^^" 
7e  Zaadhnisjes  ,  ecnigermaace  naar  die  der  An- 

jelieren gelykende  ,  kunnen  de  reden  zyn  van 
den  bynaam ,  welken  L  i  n  n  uE  u  s  geeft  aan  dit 

Gewas,  dat  zig,  voor  't  overige  5  byna  als  een  Aloë- 
Plant  vertoont. 

Ca)  Tillandfla  met  de  Bladen  van  boven  Zaag-      ir. 

tandig  gedoomd^  en  een  gebladerde  Aair.  J^f^2^^^ ZaagtancK? 

Deeze  heeft  de  Bladen  ook  eenige  Voeten  ge. 
lang,  naar  die  der  Ananasfen  gelykende,  doch 
breeder  en  flonip,  en  eene  pieramidaale  Aair  , 
met  Bladen  tusfchen  de  Bloemen /t  welk  dezel- 

ve zeer  fraay  bont  maakt.  Zy  groeit  op  oude 
rottige  Boomüammen  in  Zuid -Amerika. 

(3)  Tillandfia  met   Tongachtig  Lanceivormige     Uh 
Bladen  ,  die  effejirandig  tyn  en  aan  den  cefongdel 
F'üet  Blaasachtig^ Door 

(z)  Tillandfta  Pol.  fuperne  forrato  -  fpinofis  ,  Spici  Como- 
ii:  Tühndlk  parafitica  maxima  &c»  Erown.  Jam.  195,  Ca- 
wguata  clavata  &  Ipjcata.  Plum.  Gen,  10.  Ie,  75.  f.  i. 

(3)  TillaniH/ia  Fol.  T^anceolato  -  Lingulatls ,  integernmlï, 
bafi  Ventricods.  jAcq.  ̂ m.  Hiji.  9^.  T.  62.  TdhndCia  me- 
^ia  parafitica  &c.  Brown.  Jam.  19?^.  Visctm  CaryopUyü, 
«naxiraum  &c.  Sloan".  ^am.  77.  Hi/I.  I.  p.  igp.  t.  120. 
PvAj.  SnppL  4oy.  Caraguata  larifolia  Sc  clavaf.3.  Plüm=  Qm IC.  Ie.  7<j, 

n>  DESI-.'  VUT.  STüs, 
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IV.         Door  den  Heer  J  a  c  q  u  i  n  is  deeze ,  zo  wei 

^^•'uf ̂*  als  door  Plumier  en  Sloane,  afgebeeld. 
Hoofd-   De  Bladen  vcrbrecden  zig  Tongachtig  naar  't 
STUK.      gjjj  gp  rondachtig  by  den  Voet,  alwaar  zy  ook 

^i^ef**^^' het  Regen  -  Water  ,  even  als  de  eerüe  Soort  , vergaderen  ;  doch  de  Steng  is  hier  enkeld  en 

kort.   Op  lommerryke  en  vogtige  plaatfcn ,  ia 

groote  BosfchenjOp  't  Eiland Martenique,komü 
dit  Gev7as  op  de  Stammen  van  ontzaglyke  Boo- 
men  voor  ,  wordende  van  de  Franfchen  aldaar 

Bofch' Ananas  geheten. 

IV.         (4)  Tillandfia  met  Draadachtig   duniie  j  effen" 

tfnuifüia^  raw^/ge  Bladen  en  eene  enkelde  los/e  Aair. Danbladi- 

ge-  Deeze  die  den  zelfden  Heer  overvloedig  voor- 
kwam op  het  Geboomte  ,  dat  by  Karthagena 

groeit  aan  de  Zeeltranden ,  is  merkelyk  kleiner 

dan  de  voorgaanden.  Zy  heeft  de  Bladen  EIs- 

vormig  dun ,  naar  't  begin  verdikkende ,  ook  hol 
gefleufd  als  die  der  anderen,  maaf  fpiraal  om- 

gedraaid en  door  witte  dwarsbandjes  bont;  dus 

naar  een' Soort  van  Aloë  gelykende.  't  Gewas  is 
daarom  fraay  en  praalt  met  roode  Bloemen ,  die 
ver  van  elkander  voortkomen  aan  een  dunne 

regtopflaande  Steng,  Het  draagt  bruine  Zaad- 
huisjes. 

(5)  Til- 
(4)  Tillard/ia  Fol.  Filiformlbus  integeitlmis  Scc.K.  Lagdk 

25.  jAcq;  Amr.  Hijf.  p.  92'  T.  Ö3.  Till.  parafitica  parva&c. 
BROWN.  Jam.  19^.  Renealraia  SpicS  multiplici.  Pltjm.  Gen, 

37.  Ie.  238.  f.  2.  Viscura  Carvophylloides  minus  &c.  SL9AN. 

Jam,  77.  Hi^.  I.  p.  lj>o.  T.  ïaz.  f.  i. 
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(5^  Tillandfia  met  zeer  korte  Wortelhladen ,  een     l\f, 

hyna  naakte  Steng  y  en  ee?2Ïgermaate  yer-^^^^^^  • 
deelde  opflygende  Takken.  Hoofd- STUK. 

Als  een  Kandelaar,  met  vcele  Arraeö,  breidt      y. 

zigdeeze  uit,  met  kleine  Bloemtakjes,  die  over-  ̂ f^J^^** 
end  flaan  op  de  dwars « Takken  der  Steng.  De  cepiuim- 

f A'den  5  welke  den  Stoel  maaken  ,  zynzeer  kort.  ̂' 
*t  Is  ook  een  Bygewas ,  als  de  anderen. 

(6)  Tillandfia  die  een  Halm  heeft  ̂   met  op  el-      vt. 

kander  leggende  zydelingfe  Aairen,  chif.^^^ 

Veel- Qj)  Tillandfia  met  Lmiaale  gejleufde  neerge- ^^'^'^5^' 
hoogen  Bladen ,  een  enkelde  gefchubde  Halm  j^^^lj]^^ 
en  enkelde  Aair.  f^h^-    . 

Enkel- 

Deeze  twee,  ook  in  Zuid -Amerika  door  Pa*"'^^"^^^' terP  JL  ü  M I E  R  ontdekt  5  fchynen  meest  door  de 
gcfteldheid  der  Aairen  te  verfchillen, 

(8^  Tillandfia  met  Elsvormige  rnuwe  Bladen  ̂     viir. 

Omge- (i)  TillayJfia  Föl.  Radicalihus   brevisdmis  &c.  TillsnclHakcomde. 

Parafitica  major  &c.  Crown.  Jam.  154.  Ratïealmia  Ramoüs- 

lima  &c.  Plüm.  Gen.  i-j.  Ie.  237. 
(6)  Tillandfia  Culmo  Spicis  imbrkatis  lateralibus.  Viscum 

Cacyophylloides  anguftifolium.  CateSB.  Car.  II.  p.  §9-  T. 

89  ?   Renc;]!tnia    Spica    raukiplici.  Plum.  Gen,  37.  Ie.  258, 
f.  2. 

(7)  TilltiKtlfia  FoI.  IfnearibHS  canaliculitis  reclinatis  Sfc. 

Reni  non  ramofa  fquaaiata  &  fioribus  niveis.  Plum.  Oen, 
37.   Ie.  23?.  f.  f. 

(8)  Tillandfia  FoI.  Subulatls  fcabrfs  &c.  R.  Lugdh.  aj, 

Till.  paralltica    paiva  pruingfa  &c.  Erown.  Jam,  ïp|.  Vis- 

II.  DEfL,  viir.  Stuk. 
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IV.  die  omgehoogen  zyn  ,  eenbloemige  Halmm 

Afd^eel.  g^  tweeblomige  Kaf j es. 

STUK*         ï-'öor  S  L  OANF.  IS  deeze  op  de  Boomen  vaï3 
£f»wy»  Jamaika  waargenomea  ,   die  aanmerkt  dat  het 

*^^^'  Gewas,  in  manier  vangroeijinga  in  Blaasachtig- 
heid  der  Bladen  aan  de  Steng,  en  in  'topv^^-i- 
gen  van  't  Regenwater,  met  de  eerfle  Soort 
overeenkome ,  maar  door  de  Grasaehtige  fmal- 
heïd  der  Bladen ,  welke  veel  naar  die  der  Anje- 

lieren gelyken ,  daar  van  verfchille.  Ook  zyn 
de  Bladen  met  een  korte  witte  WoWigheid  be- 

dekt ,  die  dezelven  ,  gelyk  in  de  volgende ,  als 
met  Ryp  bedaauwd  doet  voorkomen.  Het  heef^ 
een  dunne  Steng  én  eene  dricbladige  paarfcb© 
Bloem,  met  gepluisd  Zaad  als  de  overigen. 

IX.         (^)  Tillandfia  die  Draadachtig^  is^  mruuw^^ 

Uirlaeu  '^^^  migedraaide  Takken, 
Mojaclju- 
SC'  Deeze  Soort,  op  de  Takken  der  Boomen  groei»» 

jende  als  de  anderen  ,  hangt  als  Mos  van  de 
zei  ven  nederwaards  ,  en  heeft  de  Stengetjes 

en  Takjes  Draadachtig  dun.  De  langte^  welke 

dec- ciira  CaryophylWdes  minus  Sec,  Sloan.  ̂ am.  77.  Hrji.  r.  p« 
150.  T.  121.  f.  1  = 

(9)  THlandfta  Filiforinis  Ramofa  intorta  fcsbra.  H.  CHffl 

119'  K.  LugS.  2y.  Grom.  Vtrg.  56.  EAKR.  ̂ tjuh»  99. 

Renealmia  parafltica  &c.  ̂ Beown^  Jam.  192.  Visc.  Caryo-*. 
phyll.  tenuisfimurn  S^c.  Sï-oan,  Jam.  77.  Hiji.  I.  p,  191. 

T,  I2Z.  f.  2  5  3,  Cascuta  Ramis  Arborum  innascens  &c. 

1'LüK,  Alm.  ïz6.  T.  z6.  f.  5.  Qminbaja.  MAUCGE.  Bras^ 
«6,  PET.  G42\  T»  6i.  f.  ia. 
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dceze  Draadachtige  Stengetjes  nederhangen ,  is     IV. 

fomtyds  tot  twintig  Voeten.  Het  wordt  van  de  ̂^^j^^' 
Engelfchen  ,  deswegen ,   een  oud  Mans  Baard  Hoofd'» 

genoemd»  De  Vogeltjes ,  die  Hangnesten  aan  de ''^"^* 
uiterfte  Takken  der  Boomen  maaken ,  neemen  fom-  niaT'^^' 
tyds  daar  toe  de  Draaden  van  dit  Gewas*  Het 
komt  voor  in  Virginie ,  aan  de  Vaste  Kust  van 
Zuid  -  Amerika  en  in  de  Westindiën» 

BURMANNIA» 

Dit  Geilagt  is  door  den  Ridder  benoemd, 
ter  eere  van  den  vermaarden  Hoogleeraar  der 
Kruidkunde ,  in  de  Hortus  Medicus  dcezer  Stad 
Amfteldam  ,  den  Hooggeleerden  Heer  Joan# 

NES  BüRMANNus,  die  door  zy ne  befcliry- 
ving  der  Ceylonfche,  niet  alleen,  maar  ook  der 
j^frikaanfche  of  liever  Kaapfche  Planten ,  als  ook 
door  de  Latynfche  Vertaaling  van  \  Ambonfclis 
Kruidboek  van  RuMPHiusen  andere  Werken ,  ,^ 
zig  een  eeuwigen  roem  verworven  heeft. 

De  byzondere  Kenmerken  van  hetzelve  zyn ; 
een  driekantige  ,  driedeelige ,  gekleurde  Kelk  , 
met  Vliezige  hóeken:  drie  Bloemblaadjes,  een 
driehokidgregt  Zaadhuisje,  met  kleine  Zaadjes. 

Het  bevat  twee  Soorten,  waar  van  de  eene 

op  Ceylon ,  de  andere  in  Virginie  haare  groei- 
plaats heeft;  als 

•  (i)  Burmannia  met  een  dubbelde  Jak.  ^ ^C"    Dtifman* 

nia  iijuchet 

(i)  Burmannia  SfMca   gemina,   S-ifl.  Na,  XII.  Cen.  393.     Twee- 

II.  Deel,  VUL  Stue^ 
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ÏV«        Geda2;te  Hoosleeraar  heeft  dceze  Soort,  die 
Apdeel  o  t- 

 ' 

VII.     op  Moerasfige  plaatfen  van  't  gemelde  Eiland 
Hoofd-    groeit ,  omflandig  befchreevcn  en  afgebeeld»  Men 

*'^"'^*      noemtze  'er  Jawael  oï  Jawul  en  Dyajawul ,  dat, 
vigs^^"^^  is ,  Water- ja^ ui*   H  e  r  ivl  A  n  n u  s  hadtze  ge- 

noemd Ceylo7ifche  Hyacinth  der  Moeras/en,  't  Is 
een  klein   Plantje  ,  met   Grasachtige  Blaadjes 
van  twee  Duim  lang, allen  by  den  Wortel  groei- 
jende^waar  tusfchen  het  een  Stengetje  heeft  van 
één  of  anderhalve  Span  ,  met  eenige  Blaadjes 
overhoeks  bekleed,  en  zig  verdeelende  in  twee 
Aairtjes  van  zeer  fraaije  Bloemen ,  die  blaauw 
van  Kleur  zyn  en  overend  ftaan  ,  als  op  een  ry 
geplaatst,    Zy  hebben  een  Pypachtigen  Kelk  3 
met  drie  Vleugels  op  zyde  en  van  boven  in  drie 
geele  Puntjes  uitloopcnde.  De  zes  Meeldraadjes 
zyn  zeer  kort  en  het  Zaadhuisje  lang werpig  met 

-  drie  hoeken. 

(2)  Burmannia  met  twee  Bloemen* 

nihrflora.  Deoze  ,  in  Virginie  groeijende  ,  is  ook  een 

1  .  eoice-  j^jgij^  VVaterplantje ,  dat  een  fraai  je  paarfche  Bloem 
op  den  top  van  het  Stengetje  heeft,  volgens 
Clayton.  De  Bloem  bedaat  uit  drie  Blaad- 

jes,  die  als  Pluimen  uitfteeken  aan  de  zydcn  van 
den  Kelk%  De  Stengetjes  zyn  zo  fyn  als  Haair, 

naakt, 

p.  2  3  3-  t^ez-  XIII. Gen.  397' p'-öo,BURM.^?;y/.  So.T.  20,  f.  r. 
Fl.  Zeyl.  12?.  //.  Clif.  128.  R.  Lugdi.  125.  Planta  Zeyla- 

Kica  Aquatica  5cc.  RAJ.  Suppl.  ss9' 

(%)  Buryna'-iKza  Flore  geniino.  H.   CliJ^.   ïz%,    Barmanaia 

Scapo  bifioio.  G&OW.  nrg,  16, 

mjge. 
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naakt ,  komende  uit  eien  Tropje  van  fmalle  Blaad-     IV. 

jes  voort  en  de  Wortel  is  Vezelachtig,  ^'"vu^^* ^  Hoofd- Tradescanti/\.  stuk^ 

Dit  Geflagt  is  door  R  u  p  p i  us  benoemd  naar «?« ƒ ̂̂̂•^" 
zekeren  Engelfchen  Heer Tradescant, van 

wiens  Kruidtuin  een  Planten -Lysc,  in  de  be- 
fchry ving  van  zyn  Kabinet ,  is  gegeven. 
De  Kenmerken  daar  van  zyn,  een  driebladi- 

ge  Kelk  ,  drie  Bloemblaadjes ;  de  zes  Meel- 
draadjes  ruig  door  gewrichte  Haairtjes  en  de  Stem* 

pel  Pypachtig:  het  Zaadhuisje  driehokkig. 
Zeven  Soorten  komen  thans  in  hetzelve  voor, 

naamelyk 

("i)  Tradescantia  die  opgeregt  is  en  gladhla-      r.    - 
dig,  met  getropte  Bloemen.  f/^i'/^: niana. 

Deeze  is  in  de  Bloemtuinen  niet  onbekend  ,  ̂'i^^gini- 
maakende  een  Plant  uit  van  gladde  Biesachtige 
Wortelbladen ,  tusfchen  welken  Stengen  voort- 

komen, die  korter  zyn,  met  tropjes  van  Bloe- 
ïnen  ,  die  uit  drie  rondachtige  Bloemblaadjes 
beflaan.    De  Bloem  valt  grooter  of  kleiner  en 

van 

(i)  TradeicmtliZ  ereiS-a  Ixvïs  ,  Flonbns  coïi?:efi:is.  Syft. 

Nat.  Xir.  Gen.  3  94-  p-  233.  F'eg,  XIlï.  Gen.  398-  p.  2(»o. 
fl.  Cli_ff.  127.  Ups.  73.  R.  Lugdb.  37.  GOUAN  Monsp.  162. 

Rupp.  Jen.  48.  Gron»  t^irg.  3<S  ,  49-  Ephemcrum  Vlrginia- 
num,  Flore  coernleo  minori.  ToüRNf.  InJJ,  16%.  Eph.  Pha^- 
langoides  tripetalum  &c.  MoRiS.  Hifi.  IIÏ.  p.  6o5.  S.  15. 

T,  2.  f.  4.  Allium  iïve  Aloly  Virginianura.  C.  B.  Fin.  50^. 

X  5 

Jl.  DSïL,  Vïll.   SIÜK, 
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IV.  van  Kleur  blaauw,  paarfch,  rood  of  wit,  met 

^^vif  ̂*  eenige  veranderiDgen ,  *c  welk  agt  Vcrfcheiden- 
HooFD*  heden  uitmaakt , die  door  Toüunefort voor 

STUK.  Soorten  geteld  zyn.  Decze  Kruidkenner  vergelykc 

^.■^^^^^' de  Zaadhuisjes  by  Tarwe -Graan.  De  Bloem- 
tropjes  zyn  in  twee  lange  fpitfe  Bladen  vervat. 
Het  wordt,  gemeenlyk,  Ephemerum  geheten, 

IT.         (2)  Tradescantiarf/^  opgeregt  is  en  gladhladig  ̂  
thtMaia-  ^st  ̂ er  lange  enkelde  Bloemjleekn. 
iarica. 

Maiabaar-  i}^  Afbeelding  van  deeze,  die  aan  de  Kmt 
van  Malabar  groeit  3  vindt  men ,  onder  den  naam 

van  Tali  -  Pulli  ,  in  de  Malabaarfe  Kruidhof. 

fche. 

III.         (S)  Tradescantia  met  de  Steng  e'enbkemig^ Kerv&fa» 

Geïibde.  Deeze  ,  by  Suratte  gevonden  ,  heeft  ver- 
fpreide  Stengetjes  van  een  Handbreed  hoog  , 

niet  korte  Lancetvormige  Scheedachtige  Blaad- 

jes 5  en  aan  't  end  een  Draadachtigen  langen 
BloemfteeU  De  Bloem  is  groot  en  heeft  drie 

vyfribbige  Blaadjes,  gdyk  ook  de  Bloemblaad- 
jes veelribbig  zyn  :  zes  Meeldraadjes  met  vio- 

lette Haairtjes  en  een  aan  't  end  haakigen  Scyl. 

^y-  _    (4)  Tradescantia  die  nederlegt  en  ruig  ü. 
sa.  Op 
Knoefige. 

fa)  Tr&isseantia  tttQ-i  IxvJs ,  PeduncuHs  folitariis  longls- 
éimis.    Tali-Pullj.  Hort,  Mal.   IX.   p.     123.  T.  63.  BuBM. 
FU  IrJ.  p.  79. 

(3)  Traicicatttia  Scapo  unifloro.  Mant.  223. 

(4)  l>adeuantia   hirfuta   procumbens.   Trad.  Caule  gcni- 

ctilato  ,  bafx  rep^me.  Jacc^  Amir.  liijl.  54.  T.   64»  Ranun- 
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Op  Maïteniquc   vondt  de  Heer  J  A  c  Q  u  i  n     ̂ ^* 

dit  Plantje,  dat  zeer  teder  is  en  Stengetjes  heeft'  vit   ' 
die  in  't  eerst  langs  den  Grond  kruipen ,  maar  Hoofd- 

vervolgens  zig  opregten.  De  Eladen  zyn  Hart-^^"|^^^ 
vormig  en  meest  op  de  kanten  wat  ruig,  doch«j^  '*'''^^' xo  ruig  niet  als  in  de  Afbeelding  van  die,  welke 
P  ï.  u  M I E  R  in  Zuid  -  Amerika  vondt, 

(j)  Tradescantia  met  een  Takkige  Steng  en      v, 

ongeJUelds  zydeli?igfe  Bloemen.  cJlZ'^i^ 
xuL'irh. 

Deeze ,  voorheen  Commelina  genoemd  geweest  5  oxetbioe- 

groeit  in  Oostindie  op  Waterige  plaatfen.  De'^^^^' 
Steng  is  ook  van  onderen  kruipende,  met  Lini« 
aale  Blaadjes,  uit  wier  Oxelen  de  Bloempjes  als 
uit  Blaasjes  voortkomen  ,  die  gekleurd  zyn,  Zy 
?yn  eenbladig ,  Trechtcrachtig ,  m  drieën  gedeeld 
en  blaauw  gezoomd ,  met  zes  gehaairde  Meél- 
draadjes,  even  als  de  andere  SoorteD* 

(ö)  Tradescantia  die  kruipt  ̂   gladbladig  met     vl 

Dee. 
tweebladige  ScJmhbige  Bhemfcheeden,         g^  k'^Q^' 

culus  f,  Daraafoniiim  rcpens  ParnasHa:  follis  villolïs.  Plum. 
Ia.   116.  f.  2. 

(j-)  Tradescantia  Cau!c  Ramofo,  Flor.  fesfilibus  laterall- 
bus.  Mant.  32-1*  Commelina  Asillaris,  Sp.  Plant.  p.  62. 
Ephem,  Phalang.  Maderaspar.  minimum.  Pluk.  ̂ Im.  135. 

T.  174.  f.  3-  Npr-Pulli.  HoTt,  Mal.  X.  p.  28.  T.  13.BURM. 
Fl.  Inct.  p.  16. 

(6)  Tradescantia  repens  I«vis  ,  Spathis  tüphyllis  imbrica- 

tis.  Commelma  criftata.  Sp.  Plant.  62.  FL  2^syl.  32.  Ephem. 

Zeylanicum  procumbens  inflatura.  Herm.  Parad.  14 8.  iUj» 
iïi/?.  J6Ó,  BU&M.  Fl.  IrJ.  p.  18.  T.  7,  f,  4. 

II,  D£EU  VIII,  STUK^ 
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IV-         Deeze,  opCeylon  en  Malabar,  inMoerasfïge 

^^  vif.^'  Gfonden ,  voortkomende ,  is  door  den  Heer  N, 
Hoofd-  L,   Burmannus  afgebeeld.     Zy  heeft  de 
STUK.      Btoempjts  wederom  driebladig ,  met  Haairige 

Meeldraadjes ,  een  geknodften  Styl  en  een  Pyp. 
achtigen  gekarteldcn  Stempel.  De  Bloemfcheed- 
j©s  beftaan  uit  zes  paar  of  minder  Bloempjes 
over  ééne  zyde.  Het  Plantje  heeft  ronde, Tak* 
kige,  verfpreide  gladde  Stengetjes. 

VII.        (7)  Tradescantia  die  kruipten  gladhladig  is ̂  
^antiaPa-  ^st  driehUdige  gefchubde  Btoemfcheeden, 
^ilionacea. 

Vlinder-  Dceze  Soort  is  ook  door  gezegden  Hooglecraar 
afgebeeld  en  aan  den  Ridder  medegedeeld,  Zy 
maakt  een  klein  Plantje ,  dat  uit  de  Knietjes 
Wortel  fchiet ,  aan  de  Kust  van  Koromandel , 
uit.  Door  de  gekleurde  Schubbetjes,  waar  in  de 
Bloempjes  zitten  ,  vertoonen  die  zig  eenigszins 
Vlinderachtig.  Linn^us  merkt  het  als  vaa 

't  voorgaande  weinig  verfchillend  aan. 

PONTEDERIA. 

DitGeflagt^naarden  beroemden  SItaliaan  Pon- 
teder a  gety  teld^  heeft  de  Bloem  eenbladig,  in  zes- 

fen  gedeeld ,  met  twee  Lippen  ;  drie  Meeldraad- 

jes in  de  tippen ,  drie  in  't  Pypje  der  Bloem  in. 
geplant ;  het  Zaadhuisje  met  drie  holligheden. 

Het  bevat  vier  uitheemfche  Soorten  ̂ ^Is  volgt. 

(O  Pon- 
(7)  Tradescantia  repens  lat  vis,  Spathis  triphylHs  imbiica- 

*ls.  J^Unt,  61  i  513.  BüiUM.  FU  Ind,  p.  17.  T,  7.  f.  i. 
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(1^  Pontedcria  met  Eyronde  Bladen  enkoppi-     IV, 

ge  Bloemen.  ^^vfi!^*' 

Op  Waterige  plaatfen,  in  't  Ryk  van  Mala-  gxuK. 
b^r  3  groeit  deeze,  welke  Bladen  als  de  Water-       i. 

Weegbree  heeft  of  liever  naar  die  van  de  Can.^^jf^^'^ 
nacorus  gelykende.  De  Bloemen  komen ,  byna  Eyronde. 
als  in  het  Parnaskruid, uit  de  Bladfteelen voort, 
zynde  de  Stengen  hol  en  Kruidig. 

(2)  Pontederia   met  Hartvormige  Bladen  en      il 
een  knikkende  Bloemtros.  Sedfge. 

Tot  die  Soort ,  waar  aan  de  Heer  N.  L.  Bür- 
MANNUS  den  naam  van  Scheedige  gegeven  hadt, 

is  door  den  Ridder  thans  ook  t'huis  gebragt  heft 
Moeras  -  Moes  van  R  u  m  p  h  i  u  s ,  't  welk  de  Bla- 

den naar  die  van  't  Kalf s voet  gelykende  heeft, 
't  Is  een  groote  WaLcrplaut,  met  dikke  fappige 
Bladfteelen ,  uit  welker  Blaasjes  de  Bloemften- 
gen  voortkomen.  Somtyds  zyn  de  Bladen  ron*- 
der,  fomtyds  fpitfer.  Zy  worden  van  de  Ma- 
casfaren  ,  inzonderheid  daar  men  Ryst  teelt  , 
veel  tot  Moes  gebruikt* 

(3)  Pon- 
(2)  Pontederia  Folils  ovatls  Floiibus  Caphatis.  S)it.  Nat, 

%l\.  Gen.  395.  p.  233.  f^eg-  XIIT.  Gen.  399.  p-  461.  Plan- 
taginis  Ac].  Fol.  Flor.  glomeratis.  PLUK.  Alm,  299*  Namkila. 

Hortj  Mal.  XI.  p.  67,  T.  34. 

.  {z)  Penuderia  Fol-.  Cordatis  Racemo  cernuo.  Mant.  222. 
Pontederia  Vaginalis.  Burm.  Fl,  Ind,  p.  go.  Plantaginis  ftelia* 

t«  foliis  &c.  Pluk.  Alm.  199.  T.  215,  f.  4,  Olas  palttftre- 
ILt;mph.  Atab.  VI.  p.   178.  T=  7$,  I. 

U.  l5sSL«  VIII»  ST^ÜSt 
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^^*  Cs)  Poot^deria  met  Hartyormigs  Bladen  m 

^^vfi!^'  g^(^(^irde  Bloemen. 
Hoofd» 
STUK*  Déeze  Soort  is  een  Virginifche  Water-Plant^ 

in.     die  eenigermaate  naar  de  Water-  Weegbree 

clTlttal"  gelykt  5   volgens  Plukenetius,   hebbende 
Hartvor-ggj^  Aair  van  blaauwe  Bloemen  als  eenHyacinth* 

'^  *       Volgens  Clayïon  zyn  de  Bladen  van  eene 
Pylachtige  figuur  ,  met  lange  ronde  Biesachtige 
Steelen    De  Bloemen  van  de  gezegde  Aair  zyn 

eenbladig  ,  in  twee  Lippen  verdeeld ,  die  we- 

derom in  drieën  gefnceden  zyn,  't  welk  zes  Slip- 
pen maakt ,  hebbende  de  bovenfle  van  binnen 

een  geele  Vlak.  Het  Zaadhuisje  is  rimpelig  en 
van  eene  Peerachtige  figuur ,  een  enkel  Zaad 
infl  uitende. 

IV.         (4)  Pontederia  met  Piekvormige  Bladen  en 

?itvot  Kroontjes 'Bloemen, 

In  verfcheide  deelen  van  Oostindie  groeit 
deeze  Planc ,  die  eenigermaate  naar  het  Pyl- 

kruid 

(i)  Pemederia  Fol.  Cordatis  Flonhus  fpicatls.  H.  Cliff. 

153.  R.  Lugih.  87«  GRON.  Vir%.  50.  LoEFL.  Itin.  J4.G!a- 
diolus  laciiftris  Virg,  coeruleiis.  Petiv.  Caz.  I.  T.  i.  f.  iz. 

SagiU3B  rim.  Planta  Pal.  Virg.  MoRls.  Hift.  IW  p.  612.  S. 

35.  T.  4.  f.  8.  Plantag.  Aq.  accedens  &c.  Pluk.  M&nt,  151. 
T.  549-  f-  uit.  BüRM.  M.  I»d.  so. 

f4)  PcKtcd'TÏa  Fol.  Ksftaiis  ,  Tloribus  Umbellatis.  Fi. 

-Zeyl.  ïtjï.  Ssgïtf*:  quodamiiaodo  fimilis  Pl*iHta  Maderaspa- 
tana  &c.  Pluk.  Alm.  iz6.  T.  2zo.  f.  g.  Moris-  utfupra» 

f.  7-  Carimgola.  Hor;.  M^L  XL  p.  pr.  T.  4f.  BüfiM.  i^» 
/««^.  p.  So. 

m'ge» 





z  -Deel   PliAAT    XL  Vil. 
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kruid  gelykt ,  doch  op  de  manier  van  dit  Ge-     ïV, 

(lagt  de  Bloemen,  uit  het  midden  derBladftee-  Afdeel» 
len  of  Stengen ,  als  uit  een  Blaasje  voortbrengt.  Boofd- 

Die  van  Java  ,  onder  den  naam  van  Plompen  ̂ tuk* 

met  Pylsvvyze  Bladen ,  door  den  Heer  Klei  n-  «,-^,  '^'''"^^^ HOF  aan  den  Hoogleeraar  Bürmawnus  was 

gezonden ,  hadt  meer  dan  twintig  Bloemen.  L  i  n- 
N  ̂   ü  s  merkt  aan  ,  dat  deeze  Soort  een  Ton- 

getje onder  de  Bloem  heeft,  gelyk  in  de  Mah- 
baarfe  Carimgola  \  het  welk  aan  de  tweede  Soorc 
ontbreekt» 

Hier  ter  plaatfe  behoort  het  Kaapfe  Kruid, 
dat  in  Fig.  i ,  op  Plaat  XLVIL  is  voorgefteld  , 
hetwelke,  fchoon  in  eenige  opzigten  overeenko- 

mende ,  nogthans  te  veel  verfchilt ,  om  tot  het 
voorgaande  Geflagt  betrokken  te  worden»  Ik 

piaak  'er  derhalve  een  nieuw  Geflagt  van ,  het- 
welke ik ,  wegens  de  verdienden  van  den  Fran- 

fchen  Kruidkenner  deezes  naams ,  doop  met  dea 
thans  openftaanden  naam  van 

Renealmia; 

De  Kenmerken  zyn,  een  zesbladige  Kelk  en 
driedeelige  Bloem ,  gelyke  Meeldraadjes  en  Meel- 
knopjes,  rondom  het  Vrugtbeginzel ,  enecneén- 
hokkig  Zaadhuisje. 

De  eenigftc  Soort ,  my  daar  van  bekend ,  heeft      r. 

Biesachtige  holle  Bladfteelen ,  ter  langte  van  vier  cI^^^^/T.!^ 
Duimen  uit  den  Wortel  voortkomende ,  en  op  Ij^^Pf yj* 

't  end  langwerpig  ovaale  Bladen  hebbende ,  fcheef  'rig.  u 
en  ongelykzydig  ,  waar  van  de  grootften  onge- 

vaar XI,  DiEÏ.,  VXÏI*  stus» 
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IV.     vaar  twee  Duim  lang  zyn  en  één  Duim  breed* 

vif.^^  Hier  in  gelykt  zy  veel  naar  dat  kleine  Kruidje, 
Hoofd-  't  welk  thans  Limofella  genoemd  wordt ,  of  ook 
STUK.      J322J.  ̂ Q  voorgaande  eerfte  Soort.  De  Stengen  , 

yi^eT^^'  die  meer  dan  een  Voet  hoogte  bereiken ,  ver- 
deelen  zig  meer  dan  eens  GafFelswyze,en  eindi- 

gen in  Tropjes  van  Bloemen ,  die  meestal  ook 
in  tweeën  of  in  drieën  verdeeld  zyn»  By  ieder 
verdeeling  hebben  de  Takken  een  ,  naar  boven 
langs    hoe  fmaller  en   kleiner  ,  Lancetvormig 
Blaadje.  Aan  de  toppen  worden  deeze  Blaadjes 
als  Stoppelcjes.  De  Kelk,  die  men  gedeeld  kan 
noemen,  is  groen  en zesbladig  fpits  gepunt, be- 

vattende de  eenbladige  Bloem ,  die  ftomp  gelipc 
is  en  Oranjekleurig.  De  zes  Meeldraadjes  zyn 
zeer  dun  en  klein ,  met  grootte  langwerpige ,  Li- 

.    Diaale  Meelknopjes ,  van  aanraerkelyke  dikte. 
Zy  omringen  het  Peerachtige  Vrugtbeginzel , 
dat  een  langen  Styl  heeft,  met  een  driedeeli- 
gen  Stempel,  en  eene  eenhokkige  Vrugt  wordr. 
Men  kan  zulks  duidelyk  in  de  vergroote  Kelk, 
by  a,  befchouwen.  De  minder  volkomen  Bloe- 

men hebben  de  Kelken  vyfbladig,  en  maar  v}^ 
Meeldraadjes. 

Hier  de  Hcemanthus ,  Galanthus  en  veele  an- 

dere Geflagten  ,  die  tot  de  Bolplanten  behoo- 
ren,  overilaande,  koom  ik  tot  dat  vaa 

AsPARACüs.    Aspergie» 

Deszelfs  Bloem  is  in  zesfen  gedeeld  en  op- 

itaan- 
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(taande ,  met  de  drie  binoenfle  Blaadjes  aan  de  1^« 
tippen  omgeboogen  ;  de  Vrugt  een  Bezie  met  vu. 

drie  holligheden  en  in  ieder  twee  Zaaden.         Hoofd» 

Dertien  Soorten  vindt  men  thans  in  dit  Ge-^"^"^ 

flagt  opgetekend,  meest  uitheemfche  3  doch^^„,-^,'^*'' waar  ondel*  ook  Europifche  voorkomen  ,  gelyk 

Cl)  Aspergie  met  een  opgeregte  ronde  Kruidige  J^-^  ̂̂ 
Steng  y  Borflelige  Bladen  en  gelyke  Stop-  offidnaiis, 

peltjes.  C^^^^^^^- 

De  Griekfche  naam  ,  Asparagos^  is  tot  alle 
Natiën  byna  van  Europa  overgegaan  ;  zo  dat 
de  Italiaanen  dit  Kruid  Asparago^  de  Duitfciiers 
Spargen,  de  Engelfclien  Sperage ,  de  Franfchen 

Asperges  en  wy  Nederlanders  Aspergies  en  ge- 
meenlyk  Sperfie  of  ook  Koraalkruid  noemen» 

Meest,  echter 3  geeft  men  den  naam  van  Sper- 
lies  aan  de  Jonge  Spruiten ,  die  3  wanneer  zy  zig 
effen  boven  den  Grond  vertoonen ,  om  laag  uit- 
geltoken  v/orden  ,  en  dan  gckooKt  toe  een  lek- 

kere Toefpyze  ürekken.  Ten  dien  einde  teek 
men  het  Kruid  uit  Zaad ,  en  plant  vervolgens 
de  jaarige  Stoelen  in  Bedden  van  Paarden  -  Mesc 

en  Zand  ,  waar  door  dezelven  in  't  derde  Jaar een 

(1}  Aiparagui  Caule  Herbaceo  tereü  credo  &c.  Syfi.  Nat, 

211.  Gen.  4'2o.  p.  245.  y^g-  XIIL  Gen.  424.  p.  274.  Mat, 
Med.  169,  H.  Cliff.  121.  R.  Lu^ih.  2?.  Fl.  Suec.  27a  ,  25» i. 

fi,  Asparagus  fativa.  C  B.  Pin.  425.  y.  Asp.  raarltimus  ccis^ 

fiote  folio.  ̂ .  Asp.  fylv.  tenuisflmo  folio.  C.  B.  Pin»  49Ö1 

J^ant.  490,  GOUAN  Monsp.  ij6,  GSR.  Frgv*  134, 
y 

tl»  Diih,  Vllh  5TÜX, 



23^       ZesmaNnIge    KrüidenJ 

iV.     goeden  Oogst ,  van  wel  gevoede  Sperfies ,  uiu 

'^' vu.'^'  leveren. Hoofd»      Deeze  tamme  of  Hof  •  Aspergie  verfchilt ,  zo 
STUK.      ̂ ^  Ridder  zegt  ,  door  de  K  wecking  alleen  van 

wf f!^^"    ̂ e  Wilde  Aspergie  ,  die  overvloedig  in  Velden 
aan  den  Ryn  en  Donau  ,  als  ook  in  *t  Zand  aan 
den  Zeekant  van  Europa,  gelyk  in  Engeland  en 
onze  Provinciën  ,  ja  zelfs  in  Sweeden  in  een  Bofch 
van   Schoonen  en  aan  de  Middellandfche  Zee 

voorkomt.  De  Wilde  ,  nogthans,  is  fyner  van 
Loof  of  ook  grover ,  en  zoude  ,  volgens  Dok- 

tor G  e  r  a  r  d  ,  in  Provence  tweehuizig  zyn  , 

dat  is  op  fommige  Planten  Mannelyke  of  on- 
^-  vrugtbaare  ,  op  anderen  Vrouwelyke  Bloemen 

hebben.  Dit  heeft ,  zegt  L  i  n  n  iS  ü  s ,  in  de  flof- 

Aspergies  geen  plaats.  Men  ziet  'er  echter  on- 
der 5  die  geen  Besfen  draagen ,  terwyl  anderen  , 

die  men  insgelyks  na  den  fnytyd  iaat  opfchie- 
ten ,  met  roode  Besfen  als  Kraaltjes  üerk  bela*» 
.den  zyn. 

Ik  zal  my  niet  ophouden  met  de  befchryving 
van  dit  aan  iedereen  zeer  bekende  Gewas ,  maar 
alieenlyk  ,  ten  opzigt  van  deszelfs  Eigenfchap» 
pen ,  aanmerken ,  hoe  de  Spergies  geen  ongezond 
Voedzel  zyn ,  laxeerende  en  het  Water  fterk  af- 

zettende, geevende  tevens  daar  aan,  by  de  loo- 

I*  zing,  een  ongewoonen  Reuk.  De  Wortels,  ge- 
droogd  zynde  ,  v^^orden  onder  de  Vyf  Openen- 

de, die  veele  inwendige  Verlloppingen  wegnee- 
men,  geteld.  De  Ouden,  evenwel,  hebben  door 
Jsparagus  een  ander  Kruid  gemeend.  Sommigen 

'Wil- 



willen ,  dat  de  Wortels  verfch  gebruikt  moeten  .  ̂̂ * 

worden  ,   om  van  kragt  te  zyn*   De  Besfen  ,     yii.  * 
eenigszins  zoet  van  Smaak ,  zyn  van  dergelyke  Hoofd- 

hoedanigheid  en  bevatten  een  rondachtig  Zaad,*"^^^* 

dat  ook  geteld  wórdt  onder  de  Winkelmiddelen.  «/^.  '^"''^^^' 

(2)   Aspergie   7net   een    ongedoornde    ronde      u- 
Steng  ,  afgeboogen,  Takken  en  Borjlelige  fJZaim. 

Bladen.  Afgcboo^. 

gene» ■\  5,  Deeze  Afrikaanfche  gelykt  naar  de  voor- 
^,  gaande  Soort,  maar  is  höoger ,  met  meer  Bla- 
5,  den  en  die  eens  zo  lang  zyn.  De  Steng  ver- 
5,  gaat  Jaarlyks»  Zy  heeft  enkelde ,  Lancetswys- 
35  Elsvormige  Stoppeltjes ,  van  onderen  met  een 

3,  Vliezige  punt.  De  Bladen  zyn  zeven  of  tien- 
„  voudig.  Draadachtig ,  uitgebreid.  Myne  Plant, 

53  van  de  Kaap,  is  Mannelyk^^zegt  de  Ridder. 

(3)  Aspergie  met  enkelde  omgekeerde  Doornen  3  ̂^  .^^^' 
ronde  Takken  en  Zeisfenvormig  Degenach-zeuï-cnbii-^ 

tige  Bladen,  ^^^^^' 

Op  Ceylon  groeit  deeze,  die  door  den  Heer 
J.BüRMANNüs  is  afgebeeld. 

f4)  Aspergie  met  ronde  Doornen ^  ronde  omge- ^^^^l^' 

hoO'  ̂^^' 
Breektal^^ 

(i)  Aspüragüs  Caule  inermi ,  Ramis  decHnatis ,  FoU  Se-  ̂'2^* taccis.  R.  Lugdb.  2p. 
(3)  Asparagus  Aculels  folitatiis  fcverfls ,  Ramïs  teretibuj 

&c.  Fl.  Zayl.  123.  Asp.  Fol.   falcatis  ex  uno  punfto  numC' 
jEofis.  BURM.  ZcyL  16.  T.  13.  f.  2. 

(+>  Aiparagus  Aculeis  foUtariis  &c.  Asp»  FlHt»  Fol.  ̂ tti^ 

II.  Desiu,  VïIUStüis^ 



34^         Zesmanwiöe  Kruiden'. 

iV.  bootene s  terug  gebroken,  Takkenen  Bor» 

^Tiif  ̂ '  ft^^ig^  gsbonddde  Blauen^ 
HOOFD- 

6TUK*         De  Bladen  komen  getropt  en  als  gefternd  ,  ge* 

^.f/"'^^"  lykerwys  die  der  Lorkeoboomen ,  op  't  end  der Takjes  voort  in  deeze,  die  de  Takken  rond  en 
gegafFeld  ;  de  Mikjes    Wrattig  met  een  klein 
knikkend  Doorntje  heeft» 

V-  (5J  Aspergie  met  enkelde  omgekeerde  Boorens^ 

'^jZpi^^  ̂ ^  Takken  hoekige  de  Bladen  Lancetvormig 
**"•      .  Liniaal. 
Ethiopi- 

Aan  de  Kaap  der  Goede  Hope  groeit  deeze  en 
de  voorgaande.  Zy  gelykt  naar  de  derde  Soort, 
maar  heeft  de  Bladen  kleiner,  omtrent  zeven-, 
niet  drievoudig;  de  Stoppel tjes  geeven  een  ag- 
terwaards  gekeerde  Doorn  uit :  de  Takken  zyn 
t)°g^lg  >  gehoekt,  als  Heeiterachtig,  groen. 

/ 
/"   VI.  {6)  Aspergk  met  enkelde  Doornen,  een opjlaan- 

o^snndi-'  de  Steng  ̂   Draadachtige  Takken  en  getrop' fche.  te  Borjielige  Bladen*, 

On. cels  terttlinaHbus  ètc.  H.  CHf.  121.  R.  Lugdb.  21.  Asp.  Afric. 
tenuifolïus  &c.  Pluk.  Amalth.  40.  T,  375.  f-  3. 

(5)  AsparGgus  Aculeis  folitariis  reverfis,  Ramis  angHlatis 

&c.  M^nt.  63.  Asp.  aciilèacus.  Afr.  Coriudae  tenix  Clufii  fi* 

»ilis.  Raj.  Suppi.  3S9.  N.  5  &  2. 
(6)  Asparagui  Aculeis  folitariis  ,  Caule  ere<ao  ,  &c.  Asp. 

Aculeis  alternis,  Ramis  folitariis  &c.  H.  Cliff.  122.  R. 

JLu^db.  9.e  Asp.  aculeatus  minor  fanuentofus.  Pluk.  Alm^ 

^4.  T.  IS*  f.  4.  Asp.  Aüatleiif,  BuRMt  Fi,  Jni,  p.  n* 
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34  ï 
Onder  den  bynaam   van  Afiaticus  \s  deeze,    IV. 

in  Ooftindie  groeijcnde  ,  voorgefteJd  door  den '^''^^^^« 
Heer  B  ü r  m  A  n  n  us  ,  die  daar  toe  de  Kleine  Hoofd» 

gedoomde  Aspergie  van  Madrafs ,  welke  ranlc-^^^^- 

achtig  groeit,  volgens  de  Afbeelding  van  PLü-„;^'f^'"'^^^* K  E  N  E  T  betrekt. 

(7)  Aspergie  met  enkelde  Doornen ,  gehoekte     vil 

houtige  Takken  ,   en  getropte  driekantige  ̂ iihuL''^'*^ 
'     fiompe  y  afvallende  Bladen^  Witte*_ 

Boven  Li&fabon  ,  niet  verre  van  de  Taag  , 
vondt  C  L  ü  s  I  ü  s  deeze  Wilde  Aspergie ,  die  ook 
op  andere  plaatfen  van  Portugal  en  Spanje  groeit , 

overvloedig,  't  Is  een  Heeflerig  Gewas ,  mee 
witte  Stengen,  zig  in  Takken  verdeelende,  die 
bogtig  en  aan  ieder  bogt  voorzien  zyn  met  een 
enkelde  ,  fterke,  nederwaards  geflrekte  Doorn. 
Daar  nevens  geeven  zy  tropjes  uit  van  vyf  of 
zes  opdaande  Blaadjes  ,  in  welker  midden  aan 
dunne  Steeltjes  neerhangende  Bloemen  voortko* 
men,  waar  op  een  roode  Sappige  Bezie  volgt j> 
die  driedeelig  fchynt ,  doch  gemeenlyk  maar 
één  en  fomtyds  twee  Zaaden  bevat. 

(8)  As^ (7)  Aipardtgus  Acül.  folltirsis  ,  Rnmis  angulatis  fiexuofis 
&c.  R.  L.ugd.  29-  AsD.  acQleatus  Spinis  horridus.  C  Ji.  Pin, 

^90.  Corruda  rern'a.  Clus.  Hiü.  II.  p.  178.  H'ap  p.  +60. 
U.  4(Jï.  Aspar.  Ivlveftris  tertms»  DOD.  Per?ïpt.  jof,  QQimd^ 

t^rtia  plufji.    Lob.  1g,  7%%. 

YS 

IL  DMtL»  VIll.  StuS, 



-34'i        Zesmannige  Krütden. 

IV.         (8)  Aspergie  met  een  ongedoornde  hoekige  Hee- 
Afdeel.  fierige  Steng  ̂   de   Bladen  Naaldachtig  ̂  
Hoofd*  fiyf^  blyvende»  gefpitjt  y  egaaL 
STÜK^ 

vm.        j)q  vermaarde  Clusius  vondc  deeze,  die 
acutifoiius.hy  de  eerfte  Corruda  noemt,  insgelyks  in  Span- 

dfjè"  ̂  ̂"  J^  5  alwaar  men  deeze  wilde  Soorten ,  door  mal- kander i   Esparragos  noemde  ,  en  by  de  Grie- 
ken, zegt  hy  ,  Wilde  Aspergies^  De  Steeltjes 

of  Spruiten  ,  voegt  hy  'er  by ,  zyn  ook  eetbaar, 
doch  bitter,  en  de  Wortels  overtreiFen  in  Ge- 

neeskragt  die  der  tamme  Aspergies.    't  Woord 
Corruda  is  van  Latynfcbe  afkomst  en  zou  vaa 
het  afvallen  der  Bladen  afgeleid  kunnen  worden ; 
doch  dit  heeft  in  deeze  Soort  geen  plaats.  De- 

zelve is  Heefterachtig  en  heeft  van  vyf  tot  zeven 
Blaadjes ,  die  Draadachtig  dun ,  een  weinig  ftyf 
en  flekelig  zyn.  De  Wortels  hangen  tropswyze 
aan  den  Stoel  en  zyn  Spoelachtig  dik,  gelyk  in 

'         de  AfFodillen  :  't  welk  ook  plaats  heeft  in  de 
voorgaande  en  andere  zo  tamme  als  wilde  As- 
pergies.    Hier  zyn  de  Besfen,  in  de  rypheid  , 
Afchgraauw, 

n-         (p)  Aspergie  die  ongehladerd  is  ,  Heejlerig  ̂ 
Uorriduï. 

Schroo- 

y^f. 

js^clykö. 
( 8  )  Asparegus  Caule  inermi  angulato  Fruticofo ,  &c. 

G0T7AN  MoHsp.  176,  Asparagus  Fol.  acutis.  C.  B.  /V«.  49o« 

Asparagus  fylv.  Cam.  Epit.  260.  Coiruda  prior.  CluS.  Hijf»; 

II.  p.  77-  J^^^P-  P»  457.   Jt^'  458. 

(9)  Asparagus  aphyllus  Fruticofus  &c.  Asp,  Hlsp.  Aculei^" 
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vy f  hoekig  •.  met  vierhoekige  famengedmkU     jv; 

gejlreepte  Doornen.  AfdeelJ 

Wegens  de  ontzaglyke  Doornen  ,  van  een^^^l^J^' 
Vinger  lang,  welken  deeze  Spaanfche  heeft,  is    ji^oMgy. 
de  bynaam  van  Toürnefort  ontleend.        "'«• 

(ic)  Aspergie  met  een  onge doomde  ,   hoekige      ̂ • 
Heejlerige  Steng  ,  de  Bladen  Elsvormig ,  aphylius, 

gejlreept ,  ongelyk  en  fpreidende^  10026^' 
Buiten  de  Doornen  ,  die  met  hun  drieën  of 

vieren  getropt  voortkomen  ,  heeft  dit  Gewas  5 

dat  op  't  Eiland  Sicilië,  in  Spanje  en  Portugal 
groeit  ,  geene  Bladen  :  des  het  Blader  loos  ge- 

noemd m;^g  worden.  De  Besfen  hebben,  ryp 
zynde ,  een  zwarte  Kleur,  Men  kan  hier  toe  de 

Heellerachtige  Aspergie,  welke  Toürne- 

Ji-ORT  op  Kandia  vondt ,  en  afgebeeld  heeft, 
betrekken. 

(11)  Aspergie  met  viervoudige  Doornen  en  ver*  „  ̂^-^ '^  Lapenjii, 
gaar-  Kaapfdi^, 

(ro)  Asfcra^us  Caule  inerml  nngulato  &c  H.  CUff'.  ixxo 
R.  Lugdb.  29.  Asp.  acule.uus  alter  ,  tribus  aut  qu  ̂ uor  Spi- 

nis &c.  C.  B.  Pin.  4.90.  Corruda  altera.  Cltjs  Hi/l.  II.  p» 

178.  Hisp.  457.  Je  459.  Asp.  fylv.  ■^hev.  DOD.  Tempt,  704* 
Conudx  varietas  SeC.  LoiS.  h.  727.  p^  Asp.  Cret.  fruticoftós 

icc.  ToURNF.  Rtiz'..  bl.  9i.  Tab. 

(11)  Aioaragui  Spinis  quaternis  &c.  Asp.  fol.  quJnis  Seta» 

eeis  &c.  ti.  CUff.  -zï.  Asp.  aculeatus  triplici  Spina  lurre^us. 
Pluk.  Alm.  T.  78.  f.  ?.  A^p.  mbicundus.  Berg.  Cap.  8€«, 

Corruda  Afrkana,  Spinis  bievibus  aduneis.  B.AJ.  <5«/»p/.  3IS» 

¥4 

II.  DEEi..  VIII.  Stok. 



'^44        ZesManntge  Krüidëbt. 

W.  gaarde  ronde  Takken  y  die  BorJleMge  Bla^ 

^^vn!""  dm  hebben.- 
Hoofd,       ̂   .     ,   ,  ,        ,      , 
sTüir.        Deeze  voert, in   t  byzondcr,den  bynaam  van 

Eenvjy-  Kaapfchc,  Dc  Wortel  is  knobbelig  of  Bolachtig : 

*^'^^'  de  Stengen  zyn  Drasdig,  bogtig,  Hfieüerachdg. 
Zy  heeft  vier  uitgebreide,  iets  omgckromde , 
zeer  fcherpe  Doornen ,  uit  wier  Oxelen  Draad- 

achtige Takjes  voortkomen ,  flap,  ongedoornd, 

afvallende,  met  Bcrftelige,,  fcherpe  korte  Blaad- 

jes ,  zynde  de  Takken ,  tusfchen  de  Takjes ,  ftyf. 

xïT-         (ia)  Aspergie  met  enkelde  Liniaal- LanceU 

Sarmente-  voTimge  Bidden ;  een  hogtige  Steng  en  om- 

l^anidge,  gekromde  Doornen^ 

De  Afbeelding  van  Hermannus  verklaart 

genoegzaam  dit  Gewas  ,  't  welk  op  Ceylon  in 
de  Bosfchen  groeit ,  en  aldaar  van  de  Inlanders 

Eatawarija  ,  van  de  Europëers  Scorzonera  ge- 
heten wordt.  De  Wortels ,  naamelyk  ,  in  Melk 

of  Vleefchnat  gekookt,  of  met  Zout,  Azyn  en 

Peper,  toegemaakt,  zyn  een  lekkere  Verfnape- 
ring. 

XIII.         (13)  Aspergie  met  gekranste  Bladen. 
Vemcilla- 
lus. 
CSckranste.  -  lÖ- 

(i%)  Asparcgus  ToVns  folitariis  Lïneari -Lanceolatis  &c. 
JV.  2Vv/.  124.  Asp.  acul.  Zeyl.  maximus  Sarmenrofus.  Herm.. 

Lugdb.  62.  T.  63-  Schada  -  Veli-Kelangu.  Hort.  //<?/.  X.  p, 
ïp,  BURM.  F/.  Ind.  p.  82. 

(13)  Asparagus  Fol.  vetticjjlati?.  Asp.  Oricntalls  FoIiisGal*, 

In.  TOUBNI.  Cor.  21.  Büxb.  Cent.  V.  App.  47.  T.  37. 
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In  de  Levant ,  Klein  Afie  en  verder  Oost-     I^. 

waards ,  heeft  dit  Gewas  zyne  Groeiplaats ,  zyn*  "^^J^^^^ï.. 
de  door  ToüRNEFORT  tot  de  Aspergies  be-  Hoofd» 

trokken.  s^^^- 

Verfcheide  andere  Gewasfen ,  bevoorens  door „•  ^^'"'^'^'^" 
den  Ridder  hier  i'huis  gebragt,  zyn  thans  in  het 
volgende    Geflagt  geplaatst  ,   waar  van   ik  de 
Boomachtigen   reeds  befchreeven  heb  ,   zo  dac 

nog  twee  Kruidige  daar  in  overbleven,  als  volgt. 

D  R  A  c  JE  as  &. 

De  Kenmerken  van  dit  Geiïagt  zyn  ,  door  my  ̂ 

omftandig  te  boek  gefield  Q^).  Het  bevat  vyf 
Soorten  ,  waar  van  de  twee  laacflen  zyn  ,  als 

volgt. 

(4)  Dracsna  die  Kruidig  is  en  e  eniger  maat  e      w. 

gefiengd  ,  met  Degenachtige  Bladen.        iJ^ft^l 

Dagenijk- Dit  is  een  fchraal  Gewas  ,  dat  omtrent  tcrci.g-. 

hoogte  van  een  Elle  opfchiet ,  met  Bladen  als 

die  van  fnydend  Lifch ,  verlcheidene  by  elkan- 

der getropt  en  dus  een  nieuwe  Steng  uitgeeven- 

de,  op  't  laatst  een  dun  Stengetjc  met  Bloemen  ,  > 
die  als  aan  Draadjes  hangen ,  geflernd  zynde  en 

zesbladig,  hoogblaauw  van  Kleur  met  zes  gee- 
le  Meeldraadjes.    De  Vrugt  is  Beiieachtig  met 

ecni- 
(*}  ir.  n.  II.  Stuk,  bl.  125,  eni. 
(4.)  DracAna  Hcrbacea  fabcaulescens  j  Fol.  EnOformibus. 

^mt.  63.  Giadiolu«  odoratus  indicus.  RUa^ph.  Amb.  S\  p, 
I85.  T.  73. 

Y  5 

B.  Diii.  VUL  Stuk, 



34^        Zesmankige  Kruiden. 

IV      eenige   Pukkeltjes  ,  zoet   van  Smaak  en  geeft 

vn!^*  een  paarfchachtig  Sap  ,   dac  de  Handen  verwt. 
Hoofd     De  Wortels  of  derzeiver  Vezelen  ,  gedroogd 

STUK,      zynde ,  komen  onder  ander  Reukwerk  en  daar- 

vkeT'^^'  om  noemt  R  ümph  lus  dit  Gewas  Welrieken- 
de Oostiodifche  Gladiolus ,  zeggende  dac  dezel- 
ve veel  op  Java  groeit» 

V-  (5)  Dracsena  die  Kruidig  is  en  ongejiengd  y  met 
Br^c^na  Uniade  Bladen. 

fsLis. 
Grabbhdi=      Dccze  Soott ,  dic  mede  in  Ooflindie  groeit  3 
ge heeft  Grasachtige  Bladen  ,  die  zeer  geflreepc 

zyn  ,  een  Span  lang :  de  Bloemfteng  is  weinig 
langer ,  geeveade  aan  ieder  Tandje  van  de  Tros 
vier  of  vyf  Bloemen  iiitj  welke  als  uit  een  ftomp 
Kafje  voortkomen . 

CoNVALLARïA.     Dalkruid. 

Een  zesdeelige  Bloem  en  een  gevlakte  Belle 
met  drie  hollighedcn ,  in  ieder  een  Zaadje  be- 

vattende, Duszyn  de  byzondere  Kenmerken  van 
dit  Geflagt  opgegeven,  waar  in  de  Heer  Lin- 
i^^üs  drie  onderdeelingen  gemaakt  heeft;  de 

eerde  met  Kbkswyze,  de  tweede  met  Trech-' 
terachtige  en  de  derde  met  Radvormige  Bloe- 

men De  tweede  bevat  de  Polygonata  van  Tour- 
i^efokt;  de  derde  deszelfs  Smilaces  ̂   voor  een 

ge- 

(s)  Br&cAna  HeAacca  acauh's  ,  Fo!.  linearibus.  Aspa- 
23gus   Graminifoiias.  Sp,    Fiant.    4? o,   Bürm.   FL  Ind,  p, 

S2. 



H      E      X     A      N      D      R      ï      A,  34.7 

gedeelte  ;  de  ecifle  alleen  het  volgende  Kruid ,      IV. 

dac  den  naam  aan  'c  geheele  Geilagt  geeft.  Afpeel* 

"^  Met  Klokswyze  Bloemen.  g^us:.  " 

Cl)  Dalkruid  met  een  naakte  Bloem  -  Sten^y»  i. 

Onder  den  naam  van  Lelietjes  van  den  DJe  is  "f.  '^'^''^''^* dit  Kruid  in  ons  Land  zeer  bekend ,  wordende    ^^e'ietjea 
ook  i¥(?3;l?^ce?72^?2 genoemd, gel yk  in  Duiifchland ,  Dak 
of  Lely  Convaly ,  met  een  bafterdDaam.     De 

Franfchen  heeten  het  Muget  cfLysdes  P^allées'^ 
de  Engelfchen  Lilly  Convally  ,  May  -  Lilly  of  ' 
Conval  -  Lilly,  Het  groeit  op  Berg  velden ,  in  W 
kijen  of  Dalen ,  en  in  Bo&fchen  der  middellle 
deelen  van  Europa  ,  gelyk  in  Duitfchland  en 
Switzerland  3  als  ook  in  onze  Nederlanden  hier 
en  daar  ;  doch  allerover vloedigst  in  Sweeden  , 
zo  LiNN^us  aanmerkt.  Men  heeft  het  ook 

in  Siberië  gevonden.  Het  komt  insgelyks  in  de 
Zuidelyke  deelen  van  Europa  voor. 

Het  Kruid  geeft ,  uit  een  voortloopende  Wor- 
tel ,  twee  breedachtige  Bladen  ,  naar  die  der 

Leliën  eenigszins  gelykende  ̂   v/elke  een  Sten- 
getje  influiten,  van  ruim  een  half  Voet  hoogte, 
;iiet  een  Aair  van  kleine  witte  Bloempjes ,  zeer 
aangenaam  van  Reuk,  Hier  van  wordt  eeo  Wa- 

ter en  Geest  gedefinieerd,  die  Hoofd-  en  Hart« 

lier- 
fi)  Convallarla  5cppo  nudo.  S'j^t.  Nai,  XTI.  Gen.  421.  p, 

245.  f^eg.  XUl.  Gen.  ̂ i§.  p.  zys.  Mat.  Md.  167.  H.  Clif. 

B..  Lugdb.  26,  Goi/AN  MQnsp>  ij6^  GOIIT.  Belg,  57,  &iQ<,  * 
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IV,     fterkende  is ,  gepreezen  tegen  de  Valleode  Ziek- 

yif^^   te  en  andere  Zenuwkwaaien.    Het  Pooijer  der 
Hoofd    gedroogde  Bloemen  kan  toe  een  Niesmiddel  die- 
STUTC,      j^gpj^  Qq  roode  ronde  Besfen  zyn,  zo  wel  als  de 

v^l*!""^'  Bladen  en  Wortels,  zeer  bitter.  Van  de  Bladea maakt  men ,  met  Kalk ,  een  fchoon  groene  Kleur, 
die  duurzaam  is . 

■^^  Met  Trechterachtige  Bloemen. 

ïT.         CO  Dalkruid  met  gekranste  Bladen» 

ria  verti'  Qp  j-^tiwe  Steenachti2;e  Gebergten  der  Noor- 
Gekranst,  delykc  dcclcn  van  Luropa,  zelfs  van  Lapland, 

niet  alleen  ,  maar  ook  der  Zuidelyke  deelen  , 
gclyk  in  Provence  ,  groeit  dit  Kruid ,  dat  niet 
zeldzaam  is  in  Switzerland ,  noch  ook  in  de  Bos- 
fchen  van  Oodenryk  en  Hongarie.  Het  heeft 
regte  Stengen  van  een  Elle  hoog^  die  fomtyds 
getakt ,  fomtyds  enkeld  zyn  ,  Kranswyze  by 
verdiepingen  omringd  met  vier  of  vyf  fmalle 
Lancetvormige  Bladen  ,  uit  wier  Oxelen  de  Bloem- 

pjes ,  en  voorts  de  Besfen,  aan  Trosjes  neder '^ 
hangen. 

ni.        (3)  Dalkruid  met  overhoekfe  omvattende  Bla» 
turn.  deny 
Salomons- 

zegel, r^)  C§nvxllarU  Vol.  yerftcillatls.  H,  CUf^  izj.  K.  LmiK 

26.  GooAN  Monsp,  177.  Gpb.  Prov,  135.  Fl.  Sutc.  Lapp. 

Scc.  PoIygon^Turn  alterum.  DOD.  Pempt.  3^5.  Polvg.  angufti-» 
fjiiuna  ramofum.  C.  8.  Pin.  303  ,  304..  Tournf.  Inji.  yZt 
HALL     Helv.   Sgg.  OeD.    f^r4K.    96. 

{ij  CnnvaUana   FoL  alternis    amplexl  -  cauHbns  &c.  Mat, 



den ,  een  tweefnydende  Steng  en  byna  een-      Iv; 

bloemige  Oxeljteeltjes.  Afdeel, 
Hoofd* 

Dit  Kruid ,  dat  op  dergelyke  plaatfen  ,  onder  stuk 

en  by  het  voürgaandc  ,  doch  ook  in  onze  Ne-    Mono^y* 

derlanden  en  elders,  waar  het  andtre  niet  groeit,"'^" 
zelfs  in  Virginie  en  Siberië  ̂   voorkomt;  w^rdc 

Salomons - Zsgel  genoemd,  naar  den  Latynfchen 

naam ,  dien  men  'er  in  de  Apotheeken  aao  geeft. 
Men  leidt  dien  naam  af  van  de  Merken  ,  als 

met  een  Stempel  ingedrukt,  welken  op  de  Wor-= 
tels  zouden  zyn.   De  Griek fche  naarn ,  Polygo- 
natum  ,   fchynt  duidelyker   van   de  bogtigheid 

der  VVortelen  ontleend.    Men  noemt  het  m  'c 

Franfch  Seaa  de  Salomons  in  't  Engclfch  Solo^ 
mons  Seal,  maar  in  't  Hoogduitfch  JVeisfwurts ^ 
dat  is  Witte  of  WitworteU 

Het  maakt  Stengen  van  omtrent  een  Ella 
hoogte,  die  niet  Takkig  zyn,  maar  knikkende, 
bezet  met  ovaale  Bladen ,  dikwils  opwaards  (taan- 

de 5  wier  Ribben  aan  de  kanten  evcnwydig  loo- 

pen.  Het  Kruid  heeft  dus  een  byzondere  ge- 
daante ,  waar  aan  het  zeer  gemakkelyk  kenbaar 

is.  Men  heeft  *er  Verfcheidenheden  van ,  in  de 
hoogte  van  't  Gewas ,  in  de  grootte  der  Bladen  ̂  
ia  de  Reuk  der  Bloemen  ,  als  ook  daar  in  ver- 

fchii^ 
JHed.  i(Jg.  H.  CU  f.  R.  LugS.  GOUAN  Monsp.  Ger.  Prev. 

1J5.  Fl.  Belg.  Suec.  &c.  &c.  Polygonatura  latifoiium  vuJga- 

ie.  C.  B.  P'm.  10$.  DoD.  Pempt.  343  ,  346.  Polygon,  vulgo 
Sajilluin  Salomonis.  ]♦  B.  ////?.  lil.  p.  529. 
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IV.     fchillende  j  dat  dezelven  aan  enkelde  Steekjes 

^vii^^  haogen ;  terwyl  in  anderen  de  Bloemen ,  by  twee- 
Hoofd-  ën ,  drieën  ,  aan  een  Trosje  groeijen.    Zy  zyn 

^^^^V    lang  3  wit  5  aan  den  rand  in  zesfen  verdeeld^  met 

wge!"^^"  groene  Tandjes.  Men  vindt  het  metroode, met 
paarfche  ,  met  zwarte  Besfen ,  die  een  Braak- 
ïüiddel  zyn.  De  Wortel  is  zoet  met  eenige  fcherp- 
heid  ;  het  Kruid  walgelyk.  Men  heeft  het  onder 
de  Geneesmiddelen   geteld  ,  doch  de  kragt  is 
duider.  De  Bladen  worden,  uitwendig,  in  ver- 

zagtende  Pappen  ,  van  fommigen  gebruikt, 

IV.  (4)  Dalkruid  mat  overhoekfe  omvattende  Bla- 

^u'^nuiT-  ̂ ^^ >  ̂^^  ''^^^^ ^^^^ë ^^^  veelbloemige OxeU 

^'^'  Hier  wordt  het  Groothladige  Salomons  -  Zegel 
bedoeld,  dat  op  de  zelfde  plaatfen  als  het  voor- 

gaande groeit  5  en  ook  eene  Verfcheidenheid  van 
het  gemeene  fchynt  te  zyn ,  zo  fommigen  aan- 

merken. De  Bladen  zyn  ,  volgens  Clüsius, 

fomtyds  zo  groot  als  die  van  het  Witte  Nies- 
Wortel  Kruid. 

*  -  *  Met  Raderachtige  Bloemen. 

V.  ̂        (5)  Dalkruid  7net  ongefleelde  Bladen  en  een  fa- 
mmgeftelde  end  -  Tros.  Dit 

^4)  ConvaUaria  Fol.  altsrnis  Sec.  Conv.  Fol.  al(.  Pedanc» 

pendtilis  mukifloris.^SAUV.  Monsp.  Gouan  &c.  &c.  Polygon. 
latifoiium  maximum.  C.  B.  Pin.  303.  Polyg.  latifol. primiim. 

Clus.  /i'T?.  J.  p.  275. 

(5)  CenvüUarla  Tol.  fesfilibus  &c.  R.  Lugdb.  26»  H.  Clif, 

Getrost. 
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Dit  Kruid  ,  in  Virginie  en  Kanada  groeijcn      IV, 

de,  is  üetrosc  Salomons- Zegel  genoemd  van  ̂ ^^f^^^ 
CoRi^üTüs  5   die  het  afbeeldt.   Het  heeft,  ̂ oofd 

insgelyks,  een  witten  Wortel:  de  Steng  isen-^*^^^* 

keld  ,  met  ongetande  ,  breede  ,  geribde  fpitfe^^-^""^^' Bladen,  naar  die  van  de  Weegbree  gelykende, 

witachtig  van  Kleur.  De  Bloemen  komen  Aairs- 

wyze  voort,  zynde  klein  en  vyfbladig,  waar» 

op  roode  Besfen  volgen ,  ieder  met  twee  harde 

glanzige  Zaaden.   Deeze  Besfen  worden  'er  ge- acht   Hoofd-   en  Hartfterkende   te  zyn  ,  zegt 
C  L  A  Y  T  o  N» 

(6)  Dalkruid  met  zeer  veele  omvattende  Bladen,  ̂ "^^-  „ 

Men  vindt  deezc  Soort  onderfcheiden  door  üeikmue,' 
een  gelternde  Bloem  ,  en  zy  is   Viugtbaar  ge- 
aaird  Salomons  -  Zegel  getyteld  door  C  o  r  w  u- 
Tüs:  de  Groeiplaats  is  in  Kanada. 

C7)  Dalkruid  met  drie  omvattende  Bladen  en     vit» 

■eenenhldoend.Tm.  ^[^^ 

In 

tis.  Gron.  Virg.  3S.  PoIygonatamKacemofum.  Ccrn.  C^« 
nad.  i6.  T.  3  7'  Poiyg,  Racera.  Americ.  Pluk.  Alm.  301.  1% 

SI  '.  f.  2.  Mor.  tli/i.  ili.  p.   537'  s.  13.    T.  4.  f.  9. 

(6)  ConvaUaria  Fol.  amplexicaulibus  plurimis.  Polyg.  Vk» 

gin.  ereélum  fpicatum  &c.  MORis.  Hs/i.  IIL  p,  $2,6.  S.  13. 
T.  4.  f.  7.  Poiygon.  Canad»  Ipicatum  fertile.  Corn.  Canad^ 

p.  T.   33. 
(7)  Cvnvallaria  Fol.  amplexicaulibus  ternis  Sec.  ConvalL 

ïlor.  Racsmofis  &c.  Gmel.  Siber,  h  p.  3<s«  T.  6»?haia3igium 
yetatri  foliis.  Amm.  i?«ï^4  137, 
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IV.        Ia  de  Bcsfchen  van  Siberië  is  deeze  waafgd« 
'^^vfh ̂' ^^^^^"  door  den  Heer  Gmelin,  zynde  Pha- 
Fïooj?D-  langiummec  JBladen  van  Wit-Nieswortel  Kruid 
STUK.      cIqqj.  Amman  getyteld.  Zy  heeft  twee,  drie 
i/zg-??'^'^'  of  vier  Stengbladen  van  verfchillende  grootte  en breedte.  De  Bloempjes  komen  yl  aan  een  naakt 

Stengetje  voort  en  daar  op  volgen  roode  Besfen  ̂  
bevattende  twee  of  drie  geelachtige  Zaaden, 

vïiT.        (8)  Dalkruid  met  Hartvormige  Bladen, 
Cer.vall.z- 

'i'4Ë!a-*     ̂ ^^  ̂ ^^^^  *  ̂̂ ^  ̂ ^^  Eenhlad  noerat ,  hoe  wei 
<3i£-  het  aan  de  Steng  altoos  twee  Bladen  heeft,  is 

door  geheel  Europa  gemeen,  By  ons  vindt  men 

het  in  't  Haagfe  Bofch,  in  Gelderland,  Vries- 
land en  elders.  Eerst  komt ,  uit  den  Vezeligen 

,  Wortel,  een  enkele  Steel  met  één  Blad,  waar 
jQog  één  of  twee  aan  de  Steng ,  die  maar  een 
fiandbreed  hoog  is ,  bygevoegd  worden ,  zynde 
allen  Hartvormig.  De  Bloempjes ,  die  yl  aan  het 
Stengetje  liaan  ,  fpreiden  zig  door  den  Ouder- 

dom langs  hoe  meer  in  de  vlakte  uif.  Het  draagt 
roodachtige  Besfen ,  die  tweehokkig  zyn ,  doch 
gcmecnlyk  maar  één  Zaad  hebben,  dewyl  het 

andere  misdraagt ;  terwyl  die  van  't  Salomoiis 

Ze- 
(%)  CenvéillaTia  Fol.  Cordati;.  H.  Clijj'.  jzj.  R.  Lugdh. 

36.  GouAN  Mcnsp.  177.  Ger.  Ptov,  135.  FL  Belg,  9S.  FL 

Lapp.  Suec.  ̂ ,  Kra?v5.  AuJ^r.  97.  Gmel.  Sik.  I.  p.  35-  Li- 
liurn  convailiuu  minus.  C.  B.  Pin.  304.  Gramen  Parnasff. 

Cam.  Epit^  744.  Inifolium.  Pod-  Ptmpt.  205.  Monophyl- 
lon.    L03.   Um.   J03.  Smilax  unifolk  IwföUiima.  TOüRWff 



Zegel  veelzaadig  zyn.  Dit  maakt  een  merkelyk     IV. 

vèrfchil  mee  de  opgegeVene  Kermerken^  hoe-     y^J'^^ 
wel  de  Besfen  ,  door  haare  Vlakkigheid  voor  HooFii. 

de  rypwording,  in  de  meefte  Soorten  daar  aan*^^^* 

voldoen.  ,/!fr^^'' 
A  L  o  ë. 

De  Kenmerken ,  waar  aan  dit  Geflagt ,  dafe 
uit  zlg  zelve  kenbaar  is^  onderfcheiden  wordt, 

zyn  een  hangende  Bloem  (*^,  die  het  Vrugtbe- 
ginzel  omvat  en  het  Honigbakje  in  ha^r  bodem 
heeft  5  de  Meeldraadjes  in  het  Kasje  ingeplant. 

Van  dit  Geflagt  zyn  veele  Soorten ,  meest  al- 
len uit  Afrika  afkomftig ,  in  de  Broeikasfen  det 

Liefhebberen  bekend  en  tot  de  eerfte  Soort  kun'» 
nen  een  menigte  Verfcheidenheden  betrokken 
worden  ,  welken  ik  zal  optellen»  L  i  n  n  -ffi  u  s 
heeft  de  Soorten,  elk  op  zig  zelve,  en  volgens 
xie  Bloemen  ,  en  volgens  de  Bladen ,  befchree- 
ven ,  als  volgt, 

(O  Aloë 
(*)  Corolia  ere&a ,  Ore  paft» ,  vind  ik  wel  als  Kèfimef- 

leen  opgcgevan,  maar  zulks  is  tegen  ft  cyd  ig  ,  aangezien  de 
meefiè  Soorten  vati  dit  Gefligt  hangende  üioemen  hebben, 

tk  geloof,  derhalve  ,  dat  dit  CoroUa  infèra  zal  willen  ayn  , 

waar  door  hetzelve  zig  van  *t  volgende  blykbadtlyk  onder- 
fcheidt.  Ook  hebben  zy  allen  geen  uitgebreiden  Mond.  De 

Amtrikaan^chs  Ahé\  die  federt  veele  Jaarcn  daor  haar  bloei-* 

Jen  In  Europa  zö  veel  gerugti  gemaakt  heofc,  is  In  *t  ̂ (Af 
g«ide  Geflagt  geplaatst. 

n,  DUU  VIU.  STUKii 
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1V#  (i)  Aloë  met  gefteelde  ,  knikkende  ,  getroste  l 

vif.^*  2?;y72fl  Cylindrifche  Bloemen.  Alcë  we?  gf- 
Hoor0.  tande  ,  Scheedswys  omvattende  Bladen  aan 
*^^^'  f/e  vSïewg  5  die  dikwils  wortelt ,  /cZfoo«  op' 

Aicé'perfo'  Jlaandè. iiata. 

^Boorbia-     jjj^j.  ̂ j^^^j.  ̂ ^j^  ̂ ^  volgende  VerfcheidenhedeB door  den  Ridder  begreepen. 

A.  Aloë  uit  Afrika,  die  een  Steng  heeft ,  met 
meer  Zeegroene  Bladen,  de  Steng  omvatten- 
de  en  ftomper  gepunt. 

B.  Aloë  uit  Afrika  ,  die  een  Steng  heeft  met 

minder  Zeegroene  Bladen ,  op  't  end  aan  de  Rug 
gedoomd. 

C.  Aloë  uit  Afrika,  die  een  Steng  heeft  met 
breeder  Zeegroene  Bladen  ,  die  aan  alle  kanten 

gedoomd  zyn. 
D.  Aloë  uit  Afrika,  die  een  Steng  heeft  met 

Zeegroene  zeer  korte  Bladen,  die  aan  *t  end  , 
van  binnen  en  van  buiten ,  een  weinig  gedoomd 

E. 

ft)  AÏ09lE\ot. pedunculatiscernuis  ,  Corymbons&c.  Aloë  FoL 

Caulinis  &c.  Sy/l.Ndt.  XII.  Gen,  ̂ z6.  p.  248.  P^eg.XlU.  Gen. 
4.JO.  p.  278.  H.  Clijf:  Ups.  R.  LugS.  23.  GOUAN  Monsp.  179. 

A.  Aloë  Afr.  Caulescens  &c.  Comm.  fr*/.  63.  T.  17, 
^ar.  44-  T.  44' 

B.  Aloë  Afr.  Caulescens- &c.  Comm.  Prat.  69-  T.  ij. 
C.  Aloë  Afr.  Caulescens  &c.  Comm.  Pr^t/.  70.  T.  19. 
D.  Aloë  Afr.  Caulescens  &c.  Comm.  Pr^i*  7*'  T*  *3* 

Kêr,  45.  T.  4;- 
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£♦  Aloë  uic  Afrika,  die  een  Steng  heeft , met    'V* 

Zeegroene  Bladen  ̂   wier  geheele  Rug  gedoomd  is,    ̂  vif.^ 

.    F.  Aloë  uit  Afrika  ,  die  een  Steng  heeft  met^^^^^^ 

kortere  Zeegroene  Bladen  ,  in-  en  uitwaards  een'  ̂ .'^.«^ weinig  gedoomd»  «»«• 

G.  Aloë  uit  Afrika,  die  een  Steng  heeft,  met 

Zeegroene  ,  de  Steng  omvattende  Bladen. 

'    H.  Aloë  uit  Afrika,  die  een  Steng  heeft,  met 
gedoomde   Bladen ,  die  wederzyds  witachtige 
'Vlakken  hebben. 

L  Aloë  uit  Afrika,  die  een  Steng  heeft, door« 
jbladig  is  en  Zeegroen ,  niet  gedoomd. 

K.  Aloë  uit  Afrika  met  Zeegroene  Bladen  ̂  

die  aan  den  rand  en  op  't  end  aan  de  Rug  ge- 
fioornd  zyn ,  met  roode  Bloemen. 

L.  Aloë  uit  Afrika  ,  die  gevlakt  is  en  gedoomd  ̂  
de  grootfte. 

M.  Aloë  uit  Afrika ,  die  gevlakt  is  en  gedoomd  ̂  
de  kleinüe.  /  N* 

E.  Aloë  Afr.  Caulescens  Sec.  Comm.  I*rjtl,  71.  T-  zoo 
Jicrt.  II.  T.  13.  HALL.  Geett.  71. 

F.  Aloë  Afr,  Caulescens  &c.  Comm   PraL    72.  T.  ü. 

G.  Aloë  Air.  Caulescens  &c.  COMM.iforr.il.  p.zj.T.^* 
H.  Aloë  Afr.  Csalesccns  &c.  Comm.  Hert.  il.  p.  9.  T.  5. 
1.  Aloë  Afr.  Oulescens  &c.  Comm.    Pr£L  74.  T.  aj. 

K.  Aloë  Afr.  Fol.  glaucis  ace.  COMM.  Frai.  7;.  T.  24^; 
^6rt.  II.  p.  13.  T.  12. 

X.  Aloë  Afr.  maculata  Ipinofa  major.  DlLL*  EIt&.  17.  T^ 
14.  f.  15. 

JM.  Aloë  Afr.  maculata  fpinofa  minor,  DiLi,.  JE/iA»  ih  X? 
T5   f.  16, 

Z   S 
lU  V%U„  VIII.  STVK, 
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ÏV*  '  ]sr,  Alo^  uit  Afrika  met  Myterachtige  ge» 
vn!^  doomde  Bladen. 

s^üK^^*  O.  Aloë  van  Socotora  ,  die  fmalbladig  is  ea 
£eniuy^  gedoomd,  met  paarfche  Bloemen. 

^'^^'  Deeze   Verfcheidenheden   van    Afrikaanfche 
Aloë ,  komen  daar  in  overeen ,  dat  zy  allen  dik- 

ke Vleezige  Bladen  hebben ,  die  een  geelachtig 
fitter  en  Hinkend  Sap  uitgeeven.  De  Bladen 
groeijen  in  de  meeften  aan  een  dikke  Steng,  doch 
in  de  vyf  laatften  komen  zy  getroptby  den  Wor- 

tel voort ;  hoewel  door  den  Ouderdom  zig  ook 
fomtyds  op  een  Steng  verheifende,  gelyk  in  de 
Elfde,  welke 5  zo  Dilleniüs  oordeelt,  de 
zelfde  is  als  de  Agtfte,  hebbende  de  Bladen  ook 

gevlakt*  De  Steng  zit  als  een  Paaltje  in  de  Grond  , 
öitloopende  in  veele  Koordachtige  Vezel  -  Wop* 
telen*  Altemaal ,  behalve  de  Negende,  hebben 

zy  de  Bladen  ,  die  in  allen  meer  of  min  rond 
van  Rug  en  hol  van  binnen  zyn ,  op  de  kanten  ge- 

wapend met  fcherpe ,  fterke  en  kwetzcnde  Door- 

nen. De  laatfte ,  van  't  Eiland  Socotora ,  aan 
den  ingang  der  Roode  Zee  ,  af komftig  ,  heeft , 
volgens  CoMMELYN,  een  Sap,  dat  wel  ook 
geel  en  bitter  is ,  doch  minder  vies  van  Reuk  , 
gelyk  die  der  beste  Aloë ,  naar  dat  Eiland  ge- naamd. 

N.  Aloë  Afr.  Mitriformis  fpfnofa.  DiLV.  Eltk,  21.  T.  17. 
r.  19. 

o.  Aloë  Jttccotrina  anguftifolia  fpinofö ,  FI.  purputeo.  COMiwt. 

florf.  I.  p.  9u  T.  48.  Aloë  Atnericana  Aoans  f toiibus fu^lr 

vcfubsntibus.  Pluk.  ̂ />«,  19.  T.  zio*  f-  4» 



H     E     X     A     N     D     R     I     A^  J5^ 

caamd.  De  meeflen  zyn  uit  den  Amflerdamien    jy; 

Kruidtuin  afgebeeld  ,  en  veelen  bevinden  zigAFDE^u' 

in  de  BroeihuizeR  van  voornaame  Liefhebbers,  jj^q^^^^ 
Men  vindtze  byna  allen  s  en  nog  veele  anderen  ,stük. 

met  Kleuren  in  het  Kruidboek  van  Wein-  .-^«^«'iry' 

M  ANN,  op  meer  dan  dertig  Plaaten,;  zeer  na- 
tuurlyk  voorgefteld»     Twee  voegt  de  Ridder 
nög  ,  als  Verfcheidenheden  ,  onder  byzondere 
naamen ,  by  deeze  Soort ;  te  weeten 

P.  Aloë  met  opftaande  Elsvormige  Wortel-    Ahê 

Maden  ,  jdie  overal  bezet  zyn  met  weerlooze*'*^ga^, 
Ipoornen. 

Deeze  wordt  Ladge  -^/oe  genoemd,  om  dat  zy 
kleiner  dan  de  voorgaanden  valt,  hebbende  de 

Bladen  maar  vier  Duimen  lang,  wederzyds  be- 
zet met  Wratten  en  naauwlyks  fteekende  Door- 

nen 5  en  uitloopende  in  een  Punt ,  die  naar  't 
midden  van  de  Plant  is  omgeboogen.  Tweemaal 

's  Jaars  fchiet  zy  een  Bloemfteng,  zelden  hoo- 
ger  dan  anderhalf  Voet  ,  welke  roode  Bloemen 

draagt ,  die  aan  't  end  groen  zyn,  by  den  top 
vergaard  als  in  de  anderen»  Het  Sap  was  in  't 
eerst  een  weinig  bitter ,  doch  aanflonds  zoet 
wordende,  bevonden. 

,  Q.  Aloë  mee  getropte  ,  Scheedachtige,  ge-    moB 
Aloë. , 

P.  Aloë  Fol.  eredis  Subulatls  radicatls  &c.  H.  Cliff.  131. 

R.   Lugdb.  24.  Aloë  Afr.  bumilis  &c.  CqMxM.   PrAl.  77.  T. 

^6.  Rar.  4(J.  T.  +5. 

Q;  Aloë  Fol.  Spinofis  confcrtis  ,  dentatls ,  vagiaantihu* , 

planis  maculatis.   Mat,  lïei.    160.   H.  Qliff.  130.  üfs,  86, 

II.  DS8U  SVilt  STUK* 



^Sd       Zesmannige  Kruiden. 

ÏV. 

r^FDEEL. VII. 

Hoofd. 
STUK. 

Eenwy' 

vlakte,  platte,  getande,  gedoomde  Bladen, 

De  Groeiplaats  van  deeze,  diedeij'^are  AM- 
Plant  der  Autheuren  geacht  wordt  te  zyn,  is  in 

Afrika  en  de  beide  Indien ,  'komende  ook  voort 
in  Italië,  op  Sicilië  en  Maltha,  op  de  Daken  en 

op  oude  IVIuuren.  Zy  kan  ,  derhalve  ,  ook  wel 
in  Spanje  groeijen ,  van  waar  zy, volgen sMuN- 

^iNG ,  overgebragt  wcrdt ,  die  'er ,  zo  wel  als 
RüMPHius,  den  naam  van  Spaanjche  Aloë 
aan  geeft ,  en  zegt,  dat  dé  Franfcheö  dezelve 

Perroquet  noemen.  Men  vindtze  by  veele  Aü- 

'  theuren  afgebeeld  ,  en  daar  uic  blykt ,  dat  25: 
aanmerkelyk  van  die  van  Spcotora ,  by  Com- 

me lyn  ,  verfchillc  ;  hoewel  zy  ook,  waar- 
fchynlyk ,  op  dat  Eiland  groeit ,  en^  van  lömmi- 
gen  Aloë  Socotorina  geheten,  wordt,  u/  .^  ,,  >  ̂ 

;4/ö^"  offi-  I3at  de  Waare  of  Echte  Aloë  ook  in  Arabie 

^Winkel-  groeit ,  fchynt  te  blyken  uit  de  WaarneemingcjQ 
van  wylen  den  Deenfchen  Geneesheer  Fo  r§- 
K  A  o  H  L.  Deeze  ,  immers ,  vondt  by  Loha# 
ja  een  Aloë  ,  met  gevlakte  Bladen  en  ̂   geeïc 
Bloemen,,  hebbende  de  Steng  anderhalf  Voet 
hoog ;  en  eene  andere ,  waar  aan  hy  den  naam 

'geeft  van  Winkel  -  Aloei  alzo  het  groene  Lyme* 
ïige  Sap  der  Bladen  den  Reuk  vandeSocotryn- 

Aloé. 

B..  Litgib.,zi.  GOUAN  M»n$p.  ï«o.  B&OWN.  Jam.  I67. 

BURW.  FA  Jni.  83.  Aloë  rulgaris.  C.  B.  Pin.  z%6.  A\oè  ve- 
ra.  Munt.  Je.  96.  Kad;naku  f.  CataValg.  Horr.  Mal.  XL  p. 

7.  T.  3-  Semperyivura  majus  Jndiciim.  RümpH.  Amb.  V.  p. 

2,71.  Aloë  vera  de  larbados.  KNÓBRj  Regnum  Fltra,  No=» 

itmï)."  J770.  p.  IS*  Tab.  A,  s* 
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ie  hadt.  Deeze ,  van  de  Arabieren  Sahr  genoemd  ,     IV. 

worde  dus  door  hem  befcbreeven  (*).  Afdeel; 
,,  De  Bladen  zyn  uitwaards  dunner,  van  bo- Hoofd-^ 

^,  ven  hol,  van  onderen  rond;  hebbende  aan^^^^^* 

,,  de  kanten  opftaande,  platachtige,  korte  Door- „jj^^"*^^*' 
„  nen ,  digt  by  en  tegenover  elkander.  Aan  deu 
^,  Voet  zyn  ze  plat  en  maaken  een  Scheede.  De 
„  Kleur  is  groen,  met  wit  gewolkt,  van  onde- 
s,  ren  rosachtig.  De  Steng  is  twee  Ellen  hoog , 
5,  rond  5  glad ,  Afchgraauw ,  fomtyds  in  tweeen 

5,  gedeeld  ,  met  cene  end  -  Tros  van  een  Voet 
„  langtc.  De  Bloemen  zyn  rood,  kort  gefleeld , 
a,  neergeboogen,  rondachtig  driekant ,  hebben- 

„  de  de  Slippen  van  den  Mond  aan  't  end  om- 
s,  gekromd  •  de  drie  binnenflen  beneden  de  tip 
„  famenluikende  en  een  weinig  langer  dan  de 

„  overigen.    Ieder  Bloem  is  van  onderen  ge- 
„  fchoord  5  door  een  Vliezig  ,  Lancetvormig  , 

,,  afgqboogen  Blikje/' 
De  maaier  der  Bloeijing  en  de  Bloemen  ko* 

men  yolflrekc  in  de  Echte  Aloë  met  de  Door- 
bladige  overeen  ,    zegt  LiNNiEüs,  en  daarom  ■ 
heeft  zyn  Ed»  dezelve  tot  die  Soort  betrokken, 
hoewel  zy  de  Bloem  een  weinig  minder  verdeeld 
fcheen  te  hebben;  maakende  daarvan  een  dub- 

belde Verfchcidenheid  ,  zo  ten  opzigt  van  de 
Bloemen  als  van  de  Bladen ,  uit. 

De  Drogcry  ,  die  den  naam  van  Aloë  voert , is 

-  C*)  Flor.  jegyfh  Arah  Hafn.  1775.  p.  73, 

Z4 

o.  OML.  vui.  Snis, 



S^o       Zesmannige  Krtjideït: 

IV.      is  het  verdikte  Sap  van  zodanige  Planten ,  e« 

viL^*  dewyl  men  het  Sap  derzelven  van  byzondere 
Hoofd*  hoedanigheden^  in  fommigen  ftickende,  in  an. 
STUK.     deren    maar  weinig  onaangenaam  van   Reuk , 

vij^^^'  bevindt  té  zyn  (*)  ;  acht  men  het  zeer  waar- fchynlyk  ,  dat  de  byzondere  Soorten  van  Abë 
uit  byzondere  Planten  komen.  Van  de  Bereiding 
kan  het  ook  veel  afhangen  ;  of  naamdyk  het 
van  zelf  uitloopende  Sap  der  Bladen ,  dan  het 
uitgeperfte,  of  eindelyk  ook  het  Afkookzelvan 

het  overblyvende  na  de  perfing,  tot  het  berei- 
den van  dit  Extrakt  gebezigd  worde.     Voorts 

maakt  dq  Groeiplaats  hier  in  mede  een  gewel- 
dig verfchil:  want  in  het  Sap  der  Ocstindifche 

Aloë  -  Planten ,  van  deezen  aart,  vondt  Rum- 
p  H I  ü  s  geen  de  minfte  bitterheid :  welke  het- 

zelve ook  door  Gifling  geheel  verliest ,  zo  Boer» 
jïAAVE  uit  Wedelius  heeft  aangetekend  (f). 
Men  twyfelt  derhalve  niet  ,  of  de  Aloë  die 

raen  Socotorïna]^  wegens  haare  eerfte  afkomst , 
noemt ,  en  ltU:ida  9  wegens  haare  helderheid  , 
is  het  verdikte  zuivere  Sap  van  die  Plant ,  wel- 

ke Commelyn  onder  deezen  naam  heeft  af- 

gebeeld.  De  Jloè'  Hepatica  fchynt  het  verdikte 
cn  waarfchynlyk  door  uitperfingverkreegeneSap 

te 

(*)  H?t  gene  in  't  Oude  Tcftanaent  onder  den  n^am  van 
j^Iqï  voorkomt,  meent  men  het  zogQnzdLxndLQ  Agalloehum  of 

tignum  Aloës ,  dat  is  weliiekend  Hout  ,  gewceft  te  zyn  | 

doch  in  't  iNfieuwe  Teftamenc  ijrorclt  van  ̂ it  veidik«;  $a,|i 

g^(prok«n. 
("j")  Chm*  Tom.  II.  p,  i?4V'  _  .^ 
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te  z^n,  van  de  gemeene  of  Echte  Aloë,  laatst     VI» 

befchreeveria    De   Cahallina^  die  vol  onzuiver-    *'vuf^' 
heden  is  ,  zwart  ,  donker  en  zeer  ftinkende ,  Hoofd- 

zal  van  de  een  of  andere flegte Soort, of moog-^"^^^* 

Jyk  op  de  laatfte  manier  van  Bereiding  ,  of  door  „,-^/'^''^' ^kooking,  vervaardigd  zyn* 

De  Aloë,  in  't  algemeen,  beflaat  uit  Gom- en 
Harftige  deelen ;  waar  van  de  eerlten  het  voor^ 
naamfte  Purgeermiddel  zyn  ,  en  hierom  wordt 

de  Leverkleurige ,  ten  dien  opzigte ,  van  fom-^ 

migen  verkoozen ;  doch  als  het  op  't  uitwendi- 
ge gebruik,  tot  zuivering  van  Wonden  en  Z  wee- 

ren ,  of  toehaaling  derzelven  ,  aankomt ;  wan- 
neer de  Balfamieke  hoedanigheid  meest  gezogc 

wordt ,  dan  zal  de  Harstachtigfte  en  zuiverfte 

de  befte  zyn.  Verfcheide  wasfchingen  en  be- 
reidingen der  Aloë  ,  die  men  in  de  Winkels 

oudtyds  heeft  ingevoerd,  zyn  nutteloos ;dewyl 
de  Natuur  zelve  de  befte  bereiding  en  menging 
gemaakt  heeft  van  dit  Sap,  waar  van  men,  naar 
de  byzondere  oogmerken  ,  de  een  of  andere 
Soort  gebruiken  kan.  Ipwendig  fchaadt  het  niet , 
dan  door  te  veel  aanhouding,  als  ook  doorzy- 
se  fcherpheid,  in  fommigen  ,  die  het  niet  ver^ 

draagen  kunnen.  ^'    •;      •     ■  -     - 

(!j)  Aloë  met  getroste  ̂   knikkende  ,  hyna   Cy-      ii. 
;.        j4Ioe  V^i 

"»•  riegata. 

(i)  ̂ laé'  Flor.   Racemofis  cernuis  &c.  Aloë  Fol.  Caullnis 
tilfariis  imbiicatis  &c.  Aloë  Fol.  Canaliculatis  &c.  H.    Clif. 

}iz.  ï/p^.  87.  R.  Lu^db,  z^.  GoüAN  Mon^f.  \%o,  Alüc   Afr, 

Z   5  .      tris-> 
IJ,  pESL.  vui.  Stuk. 
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iV.  lindrifche  Bloemen ,  die  een  gelyken  gaa* 
Afbeel.  penden  Mond  hebben   Aloë  met  de  Stmg'- 
Hoofd*  bladen  drievoudig  ,  Schuhbig  regtopfiaaur 
•TUK.  ^  gf^  ̂ Yif  Kraakbeenige  hoeken, 

Eenvjy- 

^'^^*^  Deeze  Soort  ,  bont  genaamd ,  wegens  de  te-» 
kening  der  Bladen  ,  met  groote  en  kleine  wit- 
achtige  Vlakken  op  een  donker  groenen  Grond, 
heéfc  dezelven  zeer  dik  en  flyf ,  in  een  driehoe- 

kige punt  üitloopende ,  op  de  kanten  en  de  Rug 
met  een  witte  ruuwe  Streep,  doch  ongedoornd- 
Zy  zyn  by  den  Wortel  getropt  en  geeven  een 
dunne  Steng  uit,  luchtig  bezet  met  roode  Bloe- 

men. Het  Sap  der  Bladen  is  zoetachtig»  Op 
Kleijigc  plaatfen  aan  de  Kaap  groeit  deeze,  die 

door  Afzetzcis  zig  rykelyk  voortplant*  In  't 
Franfch  noemt  menze   Fappegaais  -  Aloë ̂   zegt 
GÓÜAN» 

in.         Cs)  A^^^  met  gefieelde  hangende^  Cylindrifch 

'^icha  '^"'  Ey ronde  kromme  Bloemen»  hlo'é  met  To7ig' 
Tweezy-  achtfge  uitgebreide  Bladen  ,  op  twee  ryè'n» 

Dee- humilis  Fol.  ex  albo  &  vitidi  variegatis.  Comm.  Pral,  79. 

T.  Z8.  Rar.  T.  47-  TlLL-  /*«•  7-  T.  7. 

(i)  Aloë  Flor.  pcdiinculaiis  pendulis  &c.  Aloi'  Fol.  Lïn- 

^uiformibus  öcc.  /f.  CUff",  Upi,  Ik.  Lugdè.  Aloë  Afric.  FI^ 
-  V.  ;  *.X  tubro  &c.  CüMM.  Hort.  11.  p.  15.  T.  g.  ̂ ,  Aloë  Afr.  Sec. 

"'.'*""  Jèid.  p.  17.  T.  9-  y.  Aloë  Afr.  fesfilis,  Fol.  Carinatis  Vcrru- 
coCs.  DlLL.  Elti,  22.  T.  18.  f.  20.  MiLL.  Di^.  T.  19. 

^.  Aloë  Afr.  Fol.  planisconjogatis.  MART.  Cwf.  II.  T.  ii. 

«•  Aloë  Afi.  Atboresccjis  montana  non  iplnofa  ̂ c.  COKiMt 

H»rt.  IL  p.  >-.  T.  3. 
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Deezc  wordt ,  in  't  Franfch ,  Jkè'  a  bec  de     IV. 

Canne-i  dat  is  Eendeheks  - Alöe\  geheten.    DQ-'^^^f^f* 
Bladen  hebben  inderdaad  iets,  dat  naarde  fi- Hoofd- 

guur  van  zulk  een  Bek  gelykt:  terwyl  zy  ook,^*^"^' 
op  een  zonderlinge  manier  ,  op  elkander  leggen  „i^*"'^^ 
en  maar  aan  twee  zyden  ̂   tegenover  malkander, 
grüeijen.  Wegens  derzelver  figuur  noemt  men» 

ze,  ook  Fiiet  oneigen.  Tongen- AloL  De  Sten- 
gen ,  die  daar  tusfchen  voortkomen ,  zyn ,  20  wel 

als  de  Bloemen ,  Koraalrood  in  fommigen,  Eeni- 
gen  hebben  de  Bladen  Wrattig ,  anderen  maar 

gepukkeld  of  met  wïtte  Vlakken:  *t  welk  aan- 
merkel yke  Verfcheiden heden  maakt ,  die  door 
de  Tongachtigbeid  der  Bladen  en  de  kromte  der 

Bloemen  tot  deeze  Soort  famengebragt  zyn. 
Dus  komt  hier  ook  de  Alcë  van  Comme-  p:^^^^;^^ 

LYN  met  geplooide  Bladen  t'huis  :  een  zeer  Geplooid 

misfelyk  Gewas  ,  dat  de  Bladen  by  uitdck  lang  ̂* 
en  Tongachtig  heeft,  voortkomende  uit  den  top 
van  een  dik  Stammetje.  Zy  draagt  roode  Bloe- 

men en  kan  in  de  befchryvinge  van  den  Amder- 
damfen  Kruidhof  nader  befchouwd  worden. 

C4)  Alo'é  met  geaairde  Eyronde^  ruige  ge  kar-      j^ 
'''""       telde  Bloemen  ,  wier  binnenfle  Slippen  fa-    .-^^«'^ 

-        menluiken'.  Aloë  met  zesvoudige  ̂   Eyr on- spLtliL 
de  3  gefpitfle  Stcnghladen^ 

Dee- 
(4)  Ahe  Flor.  Spicatls  ovatis  muncatis  &c.  Aloë  F©I.  Cau!. 

ftxfariis  &g.  Al.  Fol.  ovat.  acuin.  Caulinis  quinqaefariam  im- 
bricatis.  H.  Cliff.  Ups.  R.  Lugdb.  Aloë  Afr.  Crecia  rotunda 

&c.  DiLL.  Elth.   ï6.  T.  J3.f.  H»  GoMM.  FrétL  S3.  T.   31, 

II»  CSEL.  VIII*  STUK. 



364 
Zesmannige  Kruiden. 

IV. 
Afdeel. 

vu. 
Hoofd* 
STUK* 

Deeze  Soorn ,  op  Velden  in  Afrika  groeijen- 
de,  maakt  een  Gewasje  uit,  dat  zeer  Jbekend 
is  in  de  Broeikasfen  der  Liefhebberen  van  vreem- 

de Kruiden.  Het  groeit  van  een  Handbreed  toü 
een  Voet  hoog ,  en  beftaat  uit  korte  dikke  Blaad^, 
jes  ,  met  een  zeer  fchcrpe  flyve  Punt ,  welkQ 
als  Spiraalswyze  om  een  Steng  groeijen,  die  zy 
geheel  pnzigtbaar  maaken.  Somtyds  geeft  dit 
Plantje,  van  boveo  of  ter  zyden,  eene  dunne 
Bloemfteng  uit  5  van  één  of  anderhalf  Voet  lang, 

met  hangende  Bloemep ,  die  in  't  eerst  paarfch, 
vervolgens  witachtig  zyn ,  doch  aan  den  Mond 

groen ,  en  voorts  als  gezegd  is.  Het  Sap  is  Wa- 
terig en  Smaakeloos*  De  Franfchen  noemenze 

Aki  en  Efi,  dat  i3  ̂ Geaairde  of  Koorn-Aair 
Alcë. 

V. 

retu/a. 
Geknakte. 

(5)  Aicë  met  geaairde  driekantige  tweelippige 
Bloemen  ,  die  de  onderfte  Lip  omgejlagen 

hebben.  Aloë  met  de  Stengb laden  vyfvoudig 
Ruitachtig  gebuikt  ,  met  een  driekantige 
Vlakte  uitpuilende. 

In  Afrika  groeit  deeze  op  Kley -Gronden , 

volgens  den  Ridder.  Men  geeft  'er,  vsregens 
de  zonderlinge  gedaante  der  Bladen ,  in  't  Franfch 
den  naam  aan  van  Aloë  a  Pouce  eer  af é  y  dat  men 

'm 

(5)  Aloê?  Flor.  S^icatis  txiquetris  bilabiatis  &c.  Aloë  Fol. 
Caalinis  &c.  H.  Cllf,  132.  Ups.i7.  R.  Lugdh.  24.  GovAN 

Monsp.  18 o.  Aloë  Africana  brevisfimo  crasfisfimoque  folio- 

IPOMM.  H^rt.   II.  T.  6,  TÏU..  Fis.  6,T.  5 f 
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in  't  Neerduitfch  zou  kunnen  noemen ,  VUu     IV. 

duim-AlQÏ.    De  reden  hier  van  is,  dat  de  Bla-  ̂ ^^ekl; 
den ,  die  zeer  kort  en  dik  zyn ,  uitwaards  als  Hoofd* 

een  geknakte  punt  liebben  y  naar  't  end  van  een  ̂ '^^^^ 

platgeknelden  Duim  gelykende.  Ik  begryp  noch-  ̂ y^"^" thans  niet  ,  met  wat  reden  Linn^us  het 
Stengbladen  noemt.  De  Bloemen  gelyken  zeen 

naar  die  der  laatfte  Soort ,  zo  zyn  Ed.  aan- 
merkt. 

(6)  Aloë  met  geaairde  Trechter achtige  twee-     vr. 

Uppige  Bloemen  ,  die  vyf  Slippen  omgeboo-  vkH/I 
gen  hebben  y  de  bovenfle  opjtaande.  Aloc  ̂ y^''^*^' 
met  drievoudige  gejleufde  op  elkander  leg- 
gende  Bladen  y  die  aan  de  tippen  uitgebreid 

zyn* 

De  Bladen  van  deeze,  f  die  weezen  tlyk  Steng- 
bladen  zyn ,)  zitten  als  driepuntige  Blakertjes 
in  malkander ,  zynde  zo  hol ,  dat  menze  teregt 

Geutjes -Aloë,  in  't  Franfch  Aloë  en  eclmtière  , 
noemen  kan.  Men  zou  ze  ook  Lampjes-AIoe 
kunnen  heeten.  Zy  groeit  naauwlyks  een  Voet 
hoog  en  geeft  een  dunne  Bloemfteel  uit  van 
één  of  anderhalf  Voetlangte,  met  eenige  wei- 
pige  Bloemen  ,  die  onregelmaatig  gelipt  zyn , 

aa& 

(6)  Aloêf  Flon  SpiCatis   Infundibuliformibus  Sec.  Aloë  Fal. 

rtifarüs  Canaliculatis  &c.  H.  Cliff.  13a.  Ups.  $7»  R.  Lugdk.  - 
13.  GoüAN  Monsp.  181.  Aloë  Afr.  ereaa  ttiangularis  &  ul^ 

ang.  fofio  viscoro.   Comm.  FtaL  82.  T.  ji.  TiLï..  /'m,  4, 
T.  ;.  DiLL.  Elt&.  15.  T.  13.  f.  i|. 

TI*  deel;  vul  stuk» 
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IV.  aan  't  end  bezet ,  paarfchachtig  van  Kleur^ 

'Afdeel.  Dillenius  verbeeldt  zig,  dat  de  Lymerig- HooFD.  heid  der  Bladen ,  waar  Commëlyn  van  fpreekt , 
STUK.  ^[^jgj.  jQj.  QQj^  bynaam  gebruikt,)  betrekking heb- 

njtfeT^^'  be  op  derzelver  Sap ;  want  aan  het  Gewas ,  van buiten  ,  hadt   hy   geene  Kleverigheid  kunnen 
waarneemen, 

VIT.  ̂     (^7)  Aloë  met  geaairde  tweelippige  Bloemen ,  d& 
'Jiloëpuml»  ,  UT'  .  ,  1/7 ia.  Dovenjte  Lip  regtst  opy  de  onderjte  omge* 
Kleine.  kfomd,  Aloë  met  vergaarde  Wortelhladen ^ 

die  Eyond  Elsvormig  gef pitst  en  gedoomd 

zyn, 

i'argari'     Tot  decze  Soort  worden ,  in  de  eerfte  plaats  9 

^Paaüdraa-  ̂ ^  Gepaareldé  Aloes  t*hüis  gebragt ,  dat  is  de  zo- 
«ende.      danigen,  die  de  Bladen  met  witte  Wrat  ten,  als 

met  Paarlen  ,  begroeid  hebben  ;  hoewel  zulks 

maar  in  de  jonge  Bladen  plaats  heeft :  want  ge- 
dagte  Wratten  zyn  op  de  oude  Bladen  groen. 

'  Men 

(j)  .y</9<?Flor.  Spicatis  bllablatls  &c*  Aloë  Pol.  aggregatis 

Eadicalibus  &c.  «g.  Aloë  Foliis  ovatö  -  fabolatis  &c.  H.  Cliff. 

IJl.  R.  'Lugdh.  24.  Aloë  Afr.  Folio  in  fammit.  triang.  Mar- 
garitifera.  Comm.  Hert.  II.  f.  19'  T.  lo.  Aloë  Afr.  Mar- 
garitifera.  Bbadl.  Succ.  3.  p.  i»  T.  21»  j8.  Aloë   Afr.  Marg. 

minor.  Comm.  uts.  T.  11.  Dill.  Elth.  19.  T.  i<J.  f.  17- y» 

   minima.  Comm.  PtaL  43.   Dill.  Elth.  Ibid.  T.  ig. 

*.  Aloë  Afr.  humilis  Arachnoidea.  Comm.  Pral.  78.  T.  27. 

a^  Aloë  Fol.  ovato  -  lanceolatis  Carnofis  &c.  //.  C/i^.  131. 

fL  Ups.  S6.  R.  LagS.  24.  GOüAN  Monsp.  igi.Aloë  Afr. 

mir/amaatroviridis.  Spinis  Herfjaceis numerofis  otnata.  BOERH? 

lit^dh  11.  p.  T.  131.  BH&DL.  (ï«fff,  S.   P»  ia»  T.  3f« 
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Men  heeft  'er  een   Groote  van  ,  als  ook  een     IV. 

Kleine  en  een  Allerklein  (te,-  verfchillende  dee-^^^af^* 
zé  allen  byna  alleen  in  de  Gróótte  van  't  Ge- Hoofd-:; 

was  en  van  de  Paarlachtige  Wratten.    In  de*"^"^''" 

Groote  werdt  het  Sap,  in  de  Hortus  Medicus nij""^^'^'  ̂  
alhier ,  door  wylen  den  Hoogleeraar  Comme- 
LYN  zoet,  in  de  kleine  Zoutachtig  bevonden. 
De  Bloemfteng  is  in  allen  rond,  maar  in  de 

Groote  Takkigst  en  draagt  in  allen  grocoachti- 
ge  Bloemen  met  eenig  paarfch  ,  naar  die  van 
enkelde  Hyacinthen  gelykende» 

Wegens   de   overeenkomst  der  Bloemen  is-^j-^'^^-''- 
hier  ook  een  zonderlinge  Aloë  betrokken,  die  'spinne- 
men  in  't  Franfch  a  Pattes  d'Araignée  noemt, ^**®'* 
dat  is  Spinnepoot.    De  Bladen  zyn  Laccetvor- 

mig  Ëyrond  ,  Vleezig ,  aan  't  end  driekantig 
en  met  een  menigte  van  weerloozc ,  flappe  , 

witachtige  Doornen  bezet,  die  'er  gezegden  naam 
aan  geeven.  De  Plant  is  klein  en  geeft  op  zyde 
een  Bloemftenguit,  famtyds  een  Voet,iömtyd$ 

twee  V^oeten  hoog  en  hooger  :  zynde  van  ver- 
fchillende dikte  en  met  een  dergelyke  Aair,  als 

een  Hyacinth,  praalende.  Het  Sap  der  Bladea 
is  Smaakeloos. 

De  Uvaria  ,  ook  tot  dit  Geflagt  betrokken  ' 
geweest,  thans  in  dat  van  Aletris  geplaatst, zal, 
om  dat  de  Wortel ,  ten  minfce  die  van  de  Eer- 
fte  Soort,  Bolachtig  is,  en  wegens  de  gelykheid 
der  Bloemen ,  onder  de  Bolplanten  befchreevea 
worden» 

Behalve  een  Bonte  Alok',  met  Liajaal-Lan- 
■    -  eet' 

U.  D££L,  VIII,  STURf 
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IV.     cetvormige  Bladen  ,  .en  een  e  de  Hangmde  gcf« 

siu'*  naamd  ,  om  dat  zy  dikwils  aan  Rotfen  hangen- 
Hoofd*'  de  voorkwam ,  met  zeer  fmalle  Bladen  van  om» 

STUK*      trenteen  Voet  lang  ;  als  ook  een  Ongsdoornde ; 

fi£e/^^^'  vondt  de  Deenfche  Doktor  Forskaohl,  in 
Arabie ,  nog  eene  Soort ,  welke  hy  Waggeknde 
AM  tytelt*   Deeze  hadc  de  Bladen  platachtig, 
donker  groen  ,  Tandig  gedoemd ,  en  byna  on- 
gefteelde  ,  knikkende  ,  geelachtig  roode  Bloe* 
men.  De  Stam,  welken  zy  opgroeijende  ki7gt, 
een  Arm  dik  ̂   en  een  Elle  lang,  zegt  hy,  was 

20  zwak ,  dat  hy  door  't  minf Ie  geweld  omviel , 
ten  zy  'er  een  Steen  of  ander  Steunzel  ter  zyde 
ware.  Het  verfche  Sap  was  geelachtig  ,  het  droo* 
ge  Bloedrood :  waar  door  zy  genoegzaam  van 

de  Echte  Aloë  onderfcheiden  werdt  (*>. 

Agave.    Boom -Aloë. 

Dit  Geflagt  vef  fchilt  van  het  voorgaande  doof 
een  opdaande  Bloem  ,  die  ook  wel  geen  Kelk 
heeft,  doch  boven  het  Vrugtbeginzel  geplaatst 
is.  Hier  zyn  de  Meeldraadjes  langer  dan  de  Bloem 
en  overend  llaande.  De  Steng  is  Boomachtig. 

Het  bevat  vier  Soorten,  allen  uit  Amerika af- 

komftig,  naamelyk 

I,  (i^  Boom  -  Aloë  met  Tandachtig  gedoomde 

'AmrVLa,  Bladen  en  eefie  Takkige  Bloemfieng, 
Westindi-  Hiel* 

fche. 

(*)  Flor.  ̂ gypt»  ̂ rah  p.  74' 

(i)  Agave  Fol.  dcntato  -  fpinoüs ,  Scapo  Ramofo.  ̂ m,  Aeadt 
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Hiel:    v/ofdt    dié  Soöit  van  AI0B  bedoeld  ̂      IV. 

^-elke,  uit  de  Westindiën  afkomdig,  en  aldaar    ̂ yfif  * 
jk/^r^  genaamd  ,  zo  groote  Planten  maakt  ̂   dat  Hoofd - 

menze  naauwlyks  uit  en  in  de  Winterhuizën  ̂ '^"^*  ̂ 

kan  brengen.    Men  vindt  'er  met  Bladen  van  nia.  ̂̂ ^°^" 
meer  dan  een  Vadeni  lang ,  byna  een  Voet  breed 

en  meer  dan  een  half  Voet  dik :  zo  dat  het  ge- 
heele  Gewas  >  in  zyne Tobbe,  byna  tv^^ecMans 
langten  boven  den  Grond  komt  met  de  Punten 
zyner  Bladen ,  en  eenen  omtrek  beOaac  van  ver- 
fcheide  Vademen.  Zodanig  is  de  grootte  onge-* 

Vaar  van  deeze  Plant ,  wanneer  zy  aan  'c  bloei- 
jbn  toeiSjCen  tydflip  dat  veelen  in  de  tydvan 
twee  Eeuwen  ,  dien  dit  Gewas  in  Europa  is 

geweest  en  aangekweekt  (*) ,  te  vergeeffch  heb* 
ben  verwagt  en  dus  hlmuQ  moeite  vrugteloos 
hefteed  in  verlangen  om  hetzelve  een  Steng  te 
zien  fchieten  als  een  gcheele  Boom  (f)  ̂   met 
een  fierlyk  gearmde  Kroon  vau  Bloemen  ̂   meet dan 

in.  p.  22.  Syst.  Tfat.  XII.  Gen.  417.  p.  24^.  Pêg,  XIII« 

Cs'en.  431.  p.  272.  /ƒ.  Ups.  81.  Aloë  Fol.  Lanceolatis  ddnta- 
tis,  &c.  //.  Ciifi  130.  R.  La^dk  zi.  Aloë  Folio  in  oblon- 

gum  mucTonem  abeunte,  C»  B.  Fï».  285.  Gquan  Momp.  iSïo 
Aloë  ex  America.  Dod.  Pempt.  359. 

i^)  t5eeze  Plant  h^éi.  ,  zo  ik  meen ,  éersé  in  Itallè  gehai 

jAC.  Anton.  CoBtusus  ,  een  der  Edele»  van  Padiïa  ,  groot 
van  vetdienftén  ia  de  Kmidktinde  ♦  by  wien  ik  zë  onder 

öndere  üitgelezene  klanten  zag  ,  in  den  jaare  ijéi  :  fchryf^ 
Cameê/UIIÜs  ïlort.  Med.  p.   ii» 

Ct)  Men  noemtze,  in  't  Fra n fch ,  Aloè'  en  Arhrs  ,  dat  is 
Êoomachtige  of  Boom  -  Aloë  ;  welke  henaaming  ik  hier  lieli 
gebruikt.  FörskAohl  vondt  iu  Arable  een  A!öS  AroQua^ 

Hit  wier  Sap  Vergift  gemaakt  werdr.   Fkr,  Ar&h*  p'^  CJ5 
Aa 

IL  DèSL.  VIII.  Sfuü» 
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IV.  óan  een  Vinger  lang  ,  die  een  zeer  aangenaa» 

^^vfïf^*  men  Reuk  verfpreidcn  en  zelfs  Honig  uitftor- 
HooFD'  ten  in  Bakjes  daar  onder  geplaatst. 
STUK.  Reeds  in  den  jaare  1580,  evenwel,  heeft dee- 

^^^sKvjy-  ̂^  Westindifche  Aloë  gebloeid  in  de  Tuin  van den  Groot  Hertog  van  Toskanen  ,  een  Steng 
fchietende  van  meer  dan  twaalf  Ellen  hoog» 

Vervolgens  bloeide  'er  te  Rome  één ,  in  de  Tuin 
van  den  Kardinaal  FARNESE,in  't  jaar  1Ö25; 
een  andere  te  Madrit  ̂   agt  Jaaren  laater ,  die 
vyfentwintig  Voeten  hoog  wierdti  In  de  voor- 

gaande Eeuw  hebben  'er  ten  minfte  nog  twee 
in  Duitfchland  gebloeid,  en  in  decze  is,  na  het 

Jaar  1730,  het  bloeijen  deezer  Aloë -Planten 3 
meest  van  Vera  Cruz  in  Nieuw  Spanje  af- 
komftig  ,  zo  gemeen  geworden  ,  dat  men  het 

Diet  meer  als  iets  zeldzaams  befchouwt  (*J.  't  Is 
bekend  dat  federt ,  zo  te  Leiden  als  hier  te  Am- 
fterdam  ,  verfcheidene  gebloeid  hebben.  Dit 
komt  buiten  twyfel  daar  van  daan,  dat  de  Plan- 

ten ,  in  de  Kruidtuinen  van  Europa  aangekweekt, 
door  den  tyd  baaren  daar  toe  bekwaamen  Ou- 

derdom ,  van  vyf tig  of  misfchien  honderd  Jaa- 
ren ,  hebben  bere  ikt  (f)*  Dit 

i  (*)  Te  Leiden  heeft  decze  Aloë,  de  cerfte^maal  zo  veel 

bekendis,  in  de  Nederlanden , gebloeid  't  jaar  173 ƒ. 
(|)  Gemecnlyk  Iaat  men  de  Steng  en  Plant  na  het  bloeijen  ver- 

welken en  verdorren  5  doch  de  Hovenier  van 't  Keizerlyke  Hof, 
te  Ween«n,  heeft  zodanig  eene  Aloë -Plant,  met  haarc  Steng, 

die 'er  in 't  Jaar  1760  ,  of  daar  omtrent,  gebloeid  hadt,  in  het  zeer 

groote  Btoeihuis  den  Winter  over  in  't  Leven  behouden ,  en  dus 
daar  aan ,  in  't  volgende  Jaar ,  nieuwe  Bloemen  en  rypc  Vrug- 
ten ,  benevens  een  menigte  Afzetzels ,  bekomen.  JAC^  0^j« 

App.  p.  307%  , 
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jDit  Gewas  ,  dat  men  JM'  Jmericana  major  IV. 
noemt ,  (in  onderfcheiding  van  een  kleine  Soort ,  vn^^' 
die  volgt ,)  is  thans  in  de  Zuidelyke  deelen  van  Hoofd» 

Europa  zo  gemeen  ,  dat  men  *er  in  Portugal  ̂ ^"^* 

Haagen  van  maakt ,  naar  't  zeggen  van  L  i  n-  nia^^^^' 
HMVS*  Zyn  Ed^ verhaalt ',  dat  hetzelve , in  de 
Westindiën  en  Amerika ,  op  droóge  Steenach- 

tige Heuvels  voortkomt.  In  Nieuw  Spanje 
groeit  het  zeer  veel,  wordende  aldaar  gebruikt 
tot  Omtuiningen  der  Landeryën  en  om  de  Woo- 

ningen te  befchutten  voor  den  aanval  van  Vyan- 
den  en  Verfcheurcnde  Dieren.  De  Bladen  naa- 

melyk  zyn ,  Tandswyze ,  op  de  zyden  gewa- 

pend met  fcherpe  Doornen  en  loopen  aan  't  end 
niet  alleen  fpits,  maar  in  een  dikken  ,  fterken 
en  zo  fcherpen  Stekel  uit ,  dat  de  Amerikaancii 
zig  daar  van  als  een  Els  bedieuen ,  en  ook  de 
Punten  hunner  Pyien  dikwils  daar  mede  wape- 

nen. De  Bladen  zyn  Zeegroen  en  hebben  een 
Soort  van  Daauw  of  Waafem ,  die  maakt ,  dat 

'er  de  Tekens  der  aanraaking  met  den  Vinger 
lang  op  blyven  ftaan.  Men  vindt  'er  een  Ver- 
fcheidenheid  van,  die  de  Bladen  fmallcr,  dun- 

ner en  groener  heeft ,  doch  voor  't  overige  wei- 
nig fchynt  te  verfchillen.  De  Wortel  is  voorzien 

met  veele  Vezelen,  gclyk  in  andere  Soorten. 
Hy  geeft  veele  Afzetzels  uit ,  die  men  zorgvul- 

dig wegneemt ,  qm  de  Moederplant  kragtig  te 
maakcn. 

Te  vergeefs  zou  men  hier  de  bitterheid  zoe- 
ken, die  in  de  Echte  Aloë -Plant  heerfcht:  al- 

A  a  2  zo 
u,  Di».«  yiiu  siux. 
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1V«     zo  het  Sap  der  Bladen  ziltig  is ;  ja  men  wil ,  daC 

Tuf^*  h^^  Merg  derzelven  en  der  Stengen ,  in  Ame- 
HooFD-  rika  ,  gekookt  zynde   gegeten  worde  ,  zynde 
STUK.      ̂ j^g  2:eer  aangenaam  van  Smaak»  Ook  voege  mea 

viie.^**^'"'  '^r  by,  dat  het  Sap  van  den  Wortel,  doorkoo- king verdikt  zynde  ̂   Suiker  uitlevere ,  en  door 
Gifling  Wyn  worde ,  doch  die  zo  flerk  is ,  dat 
zy  niet   dan   voor  de  Wilden  drinkbaar  geacht 

worde;  flaande  de  Europeaanen  ,  die  'er  niet 
gewoon  aan  zyn  ,  aanftonds  in  'c  Hoofd.  Men 
kan  'er  dan  ook  Azyn  van  maaken ,  gelyk  iigt  is 
te  begrypen.  De  Amerikaanen  zouden  zelfs  door 

denheeten  Damp,  der  gekookte  of  op 't  Vuur  ge- 
braden Bladen ,  zulk  een  Zweet  weeten  te  verwek- 

ken 5  dat  de  Venus  -  Ziekte  'er  door  genezen  wer* 
de;  zo  Clüsius  verhaak,  Hy  hadt een  Net<» 
je ,  van  de  Bladvezelen  door  de  Zuster  van  zyn 
Hospes  gemaakt ,  te  Valence  gezien  ,  en  gehoord 
dat  men  te  MadritHembden,  daarvan  vervaar, 
digd ,  te  koop  hield  (*> 

Men  kan  dus  te  regt  zeggen ,  dat  deeze  Soort 

van  Aloë  den  Wilden ,  in  Amerika  en  de  West- 
indien  ,  Voedzel  en  Dekzel  en  allerley  Levens- 

behoeften uitlevert.  De  Stengen  ,  die  zo  dik 
als  Sparren  of  Juffers  zyn, dienen  tot  fchooring 
der  Daken  en  de  drooge  Bladen  tot  Dakpannen 

of  Schindels :  terwyl  de  Vezels  of  Draaden  ge- 
bruikt worden  ,  om  het  een  met  het  andere  te 

verbinden ,  en  de  Doorens  aan  't  end  zelfs  die- 
nen kunnen  tot  Spykers  en  Nagelen. 

(O  Boom- 
(*j  Rar,  Stirp.  Hhp,  p.  -f+a  *  44^- 
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(2)  Boom  -  Aloë  met  getande  Bladen ,  de  Meel-     IV. 

draadjes  niet  langer  dan  de  Bloem.  afdeel 

Dit  is  de  Kleine  Amerikaa72fclie  AloevanMüN-^^^^^ 
TiNG,  welke  fommigen  ten  onregte  met  de  n. 
voorgaande  Groote  verward  hebben.  Zv  was   ,^,s^^' °  -^  vivipara. 

alhier  weggeraakt  ,  doch  wcrdt,  met  den  aan- veeiteeii- 

vang  deezer  Eeuw  ,  aan  den  Hortus  Medicus ^^* 
-weder  bezorgd  door  den  Burgermeefter  H  ü  d- 
3; e;  zo  CoMMELYN  Verhaalt,  Men  onder- 
fcheidt  ze  door  de  kortheid  der  Meeldraadjes, 
die  in  de  andere  veel  langer  dan  de  Bloem  zyn  , 
genoegzaam.  De  Bladen  zyn  zelden  meer  dan 

twee  Voeten  lang  en  in  't  midden  ruim  een 
half  Voet  breed.  De  Steng  ,  welke  zy  hier  in 
de  Hortus  uitgaf,  was  ruim  tien  Voeten  hoog  {y^ , 
en  droeg  aan  den  top  wel  een  Kroon  van  veele 
geelachtig  groene ,  opftaande  Bloemen ,  in  fi- 

guur naar  die  van  de  Groote  Aloë  gelykende  , 

doch  de  onderde  Takken' waren  met  veele  Af- 
zetzels  of  jonge  Planten  beladen :  ja  ,  dat  ver- 
wonderlyk  is  ,  ds  overigen  bragten  zelfs,  na het 

(2)  Ag&vi  Fol.  dentatis,StHminIbits  Corolhm  asq^aaatibuf. 
Aloë  Amedcana  polygoraa.  Comm.  Pt&U  6$.  T.  i|.  Aloë 

Americtina.  Rümph.  Amif,  V.  p,  273.  T.  94. 

(*}  Hier  uit  blykt  ,  dat  zelfs  de  vermaarde  Rieger,  'm 
Xyr.e  IntroduFiie  ad  noiitiAm  Rerum  Naturalium  dcc.  de  Groo- 

te met  de  Kleine  verward  heeft,  zeggende,  dat  uit  het  mid- 
den det  Bladen  een  Steng  komt ,  van  dikte  als  een  Arm  en 

van  hoogte  als  een  kleine  Piek:  want  in  't  eerst  befchryft  hy 
de  Bladen  als  vyf  of  zes  Voeten  lang.  Zie  Wadz.  ̂ 11  ,  4-32,, Aa  3 

ïl.  Deel.  vin.  Stuk» 
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^  ̂V'     het  verflenzen  der  Bloemen,  een  menigte  zu!- 
VII.    ke  Spruiten  voort. 

Hoofd-      Hermannüs  heeft  wel,   in  de  befchry- 
STUK.      ̂ .^g  ̂ ^^  Planten  van  den  Leidfeu  Tuin,  een 
vige.        Spruit  dr  mgende  Alo'é  ,  die  by  Haarlem ,  op  de 
Sshijfcra.  Hofilcde  vanden  Heer  de  Flines,  gebloeid 

gende,^'^^' hadt  C*)  :  doch  dezelve   verfchilde  t*eenemaai van  de  befchreevcHe  zegt  Commelyn:  wes- 
halve hy  die ,  tot  onderfcheiding ,  Pdygona ,  dac 

is  Veelteciige ,  genoemd  heeft.  In  deeze ,  't  h 
waar ,  zyn  de  Meeldraadjes  veel  langer  dan  de 

Bloem  vertoond  ;  't  welk  dezelve  nader  brengt 
aan  de  Groote  Westindifehe  Aloë,  waar  van  de 

een   en   andere  mooglyk  flegts  Verfcheidenhe- 
dcn  zyn.  Want  deeze  hadt  de  gedaante  van  een 
jonge  Elant  daar  van,  en  bragt  een  Steng  voort 
van  zes  of  zeven  Voeten  hoog.  De  Wilde  Oost- 

indifch  Aloë  Y^n  Rumphius,   welke  door 
hem  met  de  Amerikaanfche  vergeleeken  wordt, 

fchynt  my  nog  meer  van  de  gedagte  Kleine 
af  te  wyken,  (boewei  zy  ook  Spniitdraagende 
isj  als  hebbende  een   :Steng  van  drie  of  vier 
Mans  langten  hoog  {f}. 

De 
(*)  Aloë  Amcricana  Sobolifera.  Herm-  Lugd^.  i6.  T.  17* 

(t)  Ik  weet  niet,  welke  van  deeze  de  Aloé'  Amerisana 
SrMlfera  geweest  ay ,  die  uit  Zaad,  dat  door  den  Heer 

»£  LA  CONDAMINE  ,aan  de  Rivier  der  Amazoonen  verga- 

derd was  ,  voorrgeteeld ,  in  den  jaare  1768  te  Sciionbrunn, 

in  de  Keizetlyke  Tuinen  ,  gebloeid  hecfr,  In  't  Voorjaar 
was  de  Steng  reeds  zeventien  Voeten  en  had  van  veertig 

tot  vyftig  Bloemtakken,     Caztttt  de  Leidt ,  %  Avtil   1768. 
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De  Heer  Jacquin  befchryft ,  onder  den     IV. 

naam  van  Jgave  Ciibenjis^  een  dergelyk  Ge-    \^f,^^ 
was ,  dat  veel  op  't  Eiland  Kuba ,  in  de  West-  Hoofd- 

indiën  ,  door  hem  ,  groei  jende  gevonden  was»  *^'^'^' 

Hetzelve  hadt  een  zeer  fraaye  gedaante.    De  ̂ ijf^*""'-^^" 
Bladen  waren  Degenvormig  gefpitst,  dik,  op- 
flaande,  bleek  groen,  drie  of  vier  Voeten  lang. 
Een  opgeregte  Steng,  van  vyftien  Voeten  ,was 
zeer  fchoon  gepluimd  met  menigvuldige  han- 

gende Bloemen,  aangenaamer  van  Reuk  dan  de 
Afrikaanen.  De  Vrugtmaakcnde  deelen  kwamen 

met  die  van  dit  Geflagt  overeen,  't  Is  mede  een 
Spruitdraagende  Gewas,  draagende  aan  deTak^ 
ken  van  de  Bloemplüim  Bolletjes,  welke  nieu- 

we Planten  voortbrengen.  De  Ingezetenen,  by 

wien  dit  Gewas   Maguey  genoemd  wordt,  ge- 
bruiken de  Bladen   of  derzelver  Merg  om  het 

Linnen  te  wasfchen ,  in  plaats  van  Zeep  (^)* 

Cs)  Boom  -  Aloë  met   Tandachtig  gedoomde    J^^- 
Bladen  en  eens  zeer  eenvoudige  Steng,        Virginica^ 

Virgini- 

Van  deeze  ,  die  in  Virginie  groeit ,  vallen  de^*^^^* 
Bladen  in  de  Herfst  af,  doch  de  Wortel  blyfc 
over.  Zy  heeft  een  enkeide  Steng  als  een  Le- 

lie, 

(♦)  jAcq.  Amer.  HiJÏ.  p.  loo.  Ky  betrekt  'er  toe  de  Na- 
^uametly  Marcgr.  i^ras.  L.  2.  p.  IC» 

(i)  Ag/ivs  Fol.  dcntato  -  IpinoHs  ,  Scapo  firaplicisfirao. 
Gr«n.  Virg.  52.  Aloë  Fof.  Lanceol.  Spina  Cariilaginea 

teim"natis.  Am.  Acad.  IIL  p.  22. 
Aa  4 

II.  PEIL,  VUL   Stuk. 
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IV»  3je,  met  ovcrhoekfe  ongefteclde  Eloemen  be* 

^^°„^^'zet:,  die  aangenaam  van  Reuk  zyn,  groen  van 
KooFD-  Kleur,  met  de  Meeldraadjes  eens  zo  Jang  als  de 
STUK.  Bloem ,  en  zeer  lange  ,  trillende  ,  opleggende 

'v-^e!''^^'  Meelknopjes.  De  Bladen  zyn  fmal,  met  kleine Doornachtige  Tandjes, 

IV.  (4)  Boom -Aloë  met  geheel  effenrandige  Bla-^ 

Dceze  Soort  verfchilt  van  de  anderen,  door- 
dien  de  Bladen  geheel  zonder  Stekels,  niet  dik, 

flap  en  volkomen  gelyk  of  effen  van  Rand  zyn. 

Aan  't  begin,  echter,  zyn  zy  fmaller  en  dikker, 

worden  naar  't  midden  breeder,  en  eindigen  in 
een  Punt  die  niet  fcherp  is  noch  gedoomd» 

Deeze  Bladen  vallen  wel  vyf  Voet  lang  en  vier 

Duimen  breed*  Zy  komen  voort  uit  een  dik 

ïoöd  Stammetje  ,  van  een  Handbreed  boog,  't 
welk  de  Wortel  is,  die  daarorn  Kcobbelachtig 

genoemd  wordt,  zynde  met  roode  Vezels  in  de 

Grond  vast.  De  Bladen  fpreiden  zig  in  de  rond- 

te uit  van  een  Hoorn  ,  die  in  't  midden  ftaat, 
gelyk  in  andere  Aloë- Planten.  Zy  hebben  een 
aanmerkelyken  Stank,  Van  deeze  Plant  worden 

voornaamelyk ,  in  de  Westindiën  ,  daar  de  In- 

landers dezelve  'Piet  noemen,  de  Bladvezels  tot 

Draa- 
f4)  jégsvs  Tol,  integerrimis.  Am.  A(^i>  UI  p.  22.  Aloë 

Fol.  iiitegerdmis  patentius^culis  &c.  FL  Clif^  ili.  Aloë  Ame- 
^'icana  viiidi  &  rigidisiimo  Folio  ,  Put  difta  Indigenis.  COMM. 
|iörr.  IT.  p.  3  5-  T.  18.  Aloë  A.mei.  Radice  ittijeicrd  minoi;.. 
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den  5  en  in  't  byzonder  op  Kurasfaü   van  de     IV. 

Schoenmaakers  gebruikt  :  zo  dat  die  Draaden  ̂ ™e^» 
zeer  fterk  moeten  zyn.  De  Jfrikaanfche  Boom- liooiun 

achtige  y  mot  witte  zeer  welriekende  Bloemen  (*),stük. 

die  men  lang  in  de  Hortus  Medicus  alhier  gehad ^.j^*'^"^^^ 
heeft,  fchynt  'er  in  Gewas  naar  te  gelyken.  Hier 
szyn  de  Bloemen  by  getekend ,  zo  als  men  die 
aan  de  Kaap  waargenomen  hadt, 

A  c  o  R  (j  s.    Kalmus, 

Een  Cylindrifche  Bloemfteng ,  Aairswyzege- 
dekt  met  zesbladige  naakte  Bloempjes,  die  zes 
Meeldraadjes, doch  geen Styl  hebben:  de  Vrugü 
driehokkig» 

Dus  komen  de  Kenmerken  voor  van  dit  Ge-       i. 

flagt,  w^ciks  eenigile  Soort  (i),  in  ons  Land^^^^^"* 
zo  de  Heer  Linnjeus  aanmerkt,  gemeener^^"^^^"^ 
dan  elders ,  evenwel  ook  overvloedig  groeit  in 
verfcheide  deelen  van  Duitfchland  ,  gelyk  om- 
ftreeks  Weenen  ,  by  Dantzig,  in  Pommeren 
in  Switzerlacd,  ja  zelfs  in  de  Zuidclyke  deelen 

van 

(*)  Aloë  Afiicana  Arborescens,  Flor.  albicantlbus  frsgran- 
tisfiiïiis.  COMM.   Hert.  Amji.  II.  p.  7,  T.  4. 

(t)  Acorus.  Syft.  Nat.  XII.  Gen.  430.  p.  249.  Ve^^.  XflI. 

Ccn.  434.  p.  279-  Mat,  Md.  i6.  R.  Lugdif.  6.  GouAN 
Momp.  182.  Ih  Clijf.  Ï3  7.  FL  Belg.  93.  Pi.  Snee.  277,297. 
Acorus  verus  f.  Cal.  Aromaticus  Officinarum.  C  B.  Pin.  34. 
Typha  Aroraatica  Clava  rugos.i.  Mor.  Hifi.  \l\.  p.  246.  S- 
8.  T.  X3.  f.  4.  ̂ ,  Acorus  Afiaticus  Rad.  tenulorc.  Heem. 

l-ugdh.  9.  f/.  Zeyl.  I3Ï.  Acorum.  Rümph. -4«ï^.  V.  p.  i^g, 
T«  ?2«  f.  I.  Waembu.  Hort.  Mal.  i\.  p.  99.  T.  5o. 

Aa  5 

lU  D»EL  VIXU  STUK» 
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IV.    van  Sweeden.  Overal  is  deszelfs  Groeiplaats  aan 

^^vfu ̂*  de  kanten  van  Graften ,  Vy vers ,  Slooten  en  Mei* 
HooFD^  ren ;  by  ons  in  de  Trekvaarten  tusfchen  Haar- 
«TUK.     2em  ,  Leiden  ,  Delft  en  den  Haag  ,  na^   ü- 

J^J!""^'  trecht  toe  :  in  Slooten  en  Graften  van  Gelder- 
land ;  als  ook  in  de  Provincie  van  Vriesland  op 

Moerasfige  Gronden  en  in  Poelen  of  Itaande 
Wateren.    Mor  is  on   heeft  het  in  fommige 
deelen  van  Engeland  en  zeer  overvloedig  tus- 

fchen Sluis  en  Brugge  in  Vlaanderen  waargeno-» 
men.  In  Vrankryk  fchynt  het  zeldzaam  te  zyn» 
Waarfchynlyk  zal  het  ook  in  Griekenland  en 
Klein  Afie  groeijen ,  dewyl  het  Gev^^as  aan  D  i- 
oscoRiDEs  is  bekend  geweest  en  voor  des- 

zelfs Echte  Acorus  of  Akoron  gehouden  wordt. 
Die  Griekfche  naam   is   in   Italië  en  zelfs  in 

Duitfchland  overgebragt  met  de  Plant  ,  welke 
Keizer  Maximiliaan  de  II ,  zo  men  wil ,  uit  de 

Turkfche   of  Tartaarfche    Landen  kreeg   (*}. 

Gemeenlyk  ,  echter  ,  noemt  men  't  in  Europa 
Kalmus ,  naar  den  naam  van  Calamus  Aromati' 

cus  5  éiQ  'er  in  de  Apotheeken  aan  gegeven  wordt. 
Van  M  o R I  s  ON  is  het  Kruiderige  Lifchdodde  , 

met  een  rimpelige  Knods ,  gety teld.  Het  heeft , 
inderdaad ,  iets  dat  naar  de  geftalte  van  Lifch 
zweemt ,  en  gelykt  door  zyne  Aairen  naar  de 

Plant  die  men  Typha  noemt,  groeijende  op  der- 

ge* 

f*)  Sommigen  meenen  ,  dat  het  dus  yoortgeplant  zou  zyn 
in  ons  Wcreldsdeél;  doch  de  algemeenheid  ma^kt  zulks  by 

mj  onwaairchynlyk. 
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gelyke  plaatfeD.   De  Bladen  zyii  lang  ̂  naauw-     ̂ ^* 

]yks  eea  Vinger  breed,  mee  de  rug  een  weinig    ̂ yfif" 
uitpuilende ,  doch  de  cenc  helft ,  langs  de  Rib  Hoofd- 

heen  ,  is  breeder  dan  de  andere  ̂   en  de  Kleur  ̂ ^^^' 

fchoon  glanzig  groen.  De  ilair,  of  zogenaamde  «j^',"'"^*^^ 
Knods  5  is  niet  verheven ,  gelyk  in  de  Lifchdod* 
den,  maar  komt  zydelings  uit  een  Blad  voorc; 
hoewel  fommigen  dit  een  Steng  noemen.  Met 
Zaadhuisjes  beladen    is   dezelve   fomtyds  een 
Vinger  lang. 
De  Wortel  van  dit  Gewas  ,  die  lang,  dun  en 

Knoopig  is  ,  bevat  deszelfs  uitmuntende  Krui- 
derigheid  ,  welke  echter  ook  in  de  Bladen 

plaats  heeft,  en  de  Vaarten  ,  in  't  doorreizen, 
met  haaren  Geur  vervult^  De  Smaak ,  echter  , 
is  niet  aangenaam;  hoewel  men  de  Schyfjesvan 
den  gedroogden  Wortel  dikwils  in  Koek  bakt, 
om  die  geuriger  en  verte  erbaarer  te  maaken.  Hy 
is  een  goed  Middel  voor  de  Maag ,  Windbree- 
kende  en  verwarmende.  Men  kan  hem  op  Wyn 
zetten  en  dus  gebruiken.  Het  gedellillcerde 
Water  is  ook  niet  zonder  kragt.  Hy  komt  in 
verfcheide  Opiaaten  en  andere  Winkelmiddelen. 

Als  eene  Verfcheidenheid  wordt  hier  t'huis  ff^*' 
gebragtde  Oostindifche  Kalmus  ̂ oï  Acorus  mzt.^^^^' 
een  dunner  en  knoopiger  Wortel,  van  H  e  R  m  A  n- 

wus  gemeld,  en  volgens  hem  anders  weinig 
van  de  Gemecne  of  Europifche  Kalmus  verfchü- 
lende.  O^  Geylon  wordt  deeze  jTazumho,  aan 
de  Kust  van  Malabar  Waenibu  geheten^  R  üm- 
p  H 1  ü  s  ,  die  ze  afbeeldt  ,  zegt ,  dat  men  het 

Ge. 
II.  DEEL."  VIII»  Stuk. 

verus. 

Ooftmdi- 
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IV,     Gewas ,  in  de  Maleitfe  Landen , Deryngo  noemt, 
Afdeel  '(-  ̂ eii^  ̂ Q  Portugeezen  Dirimgo  fchryvcn ,  ea 
Hoofd-  fomtyds  Coryaitgo  :  ook  waren  'er  die  het  Ka- 
STUK.      run  noemden  ,  welke  naam  eenigszins  overeen- 

EeKwy  j^omt  met  Acorum.  Het  groeit  'er  overvloedigst 
in  de  Waterryke  Landen ,  gelyk  aan  de  Ganges 
in  Bengale.   Hy  hadt  het  echter  ook  op  hooge 
drooge   Gronden  der  Molukkes  zien  groeijen. 
De  Wortel  was  fcherper  en  heeter  dan  die  van 
onze  Kalmus.  Die  op  Ceylon  voortkwam,  was 

aangenaamer  van  Reuk  en  Smaak  dan  de  Euro- 
pifche.    De  Cliineezen  leggen  de  Bladen  in  de 
Bedfleden  om  de  Weegluizen  te  verdry  ven,  en 

verbeelden  zig  ook,  dat  het,  in  de  Huizen  op- 
gehangen ,  de    Booze  Geeften  verjaagt :  mis- 

fchien  ,  om  dat  het  de  kwaade  Dampen  weg- 
neemt. 

Orontiüm. 

De  Kenmerken  zyn ,  een  Cylindrifche  Bloem- 
fleng  gedekt  met  zesbladigc  naakte  Bloempjes : 
het  Vrugtbeginzel  zonder  Styl ;  de  Vrugt  een 
eenzaadig  Blaasje. 

T- .        De  eenigfte  Soort  van  dit  Gewas  (i)^  tot 
^^uati-  nog  toe  bekend ,  groeit  m  Staande  Wateren  en 

^waten-r.  ̂ ^^  Bceken  in  Kanada  en  Virginie,  volgens 
den 

(i)  Orontiüm.  Syst.  Nat.  XII.  Gen.  431.  p.  2jo.^^.  XIII. 

Gen.  435.  P'-  279.  ̂ m.  Acad.  III.  p.  17.  T.  i.  f.  3.  KALM, 
JttK.  Iir.  p.  4j,  68.  Arum  fiuitans  Pene  nado.  Banisteh 

Virg,  1924.  CbtesB.  Car,  I.  p,  sa.  T.  82.  SSL.  Fog,  IV-  Ö' 
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den  Ridder.  De  Geflalte  is  zodanig  met  die  van    IV. 

het  Kalfsvoet  -  Kruid  overeenkomdig,  dat  men-  ̂ ^^eel* 
ze  met  het  ̂ rum  Virginimm  verward  heeft.  Boofd^ 

'c  Zou  het  dryvend  Kalfsvoet  met  ecne  naakte  ̂ ^"^» 

Schaft  zyn  van  B  A  N I  s  T  E  R  5  daar  C  a  t  e  s  b  Y  „•^"f^""^^' 
de  Afbeelding  van  geeft,  zeggende  dat  het  een 

Aair  heeft  van  blaauv7e  Bloemen,  aan 't  end  van 
Stengen  ,  die  vier  Voeten  lang  zyn  ;  waar  op 
groene  Besfen  volgen ,  die  nooit  hard  worden , 

afvallende  wanneer  zy  ryp  zyn.  De  B!aden  wa- 
ren ovaal  ,  ruim  een  Voet  lang,  groen  en  kwa- 

men aan  lange  Sappige  Steelen  voort.  De  Vrugt- 
maaking  fchynt  my ,  in  haar  geheel ,  meer  naar 

die  van  't  Kalfsvoet  te  gelyken  ,  en  de  zelfde 
Aanhaalingen  vindt  men  aldaar  ,  by  den  Heer 

Gronoviüs  (*). 
Volgens  LiNNiEus  behoort  hier  de  Taahê 

of  Taa/iJm- Wortel  der  Amerikaanfche  Wilden, 
daar  Ra  lm  van  zegt,  dat  zy  dezelven,  onder 

de  Afch  gebraden,  aten,  en  dat  de  Zwynen  'er 
zo  gretig  naar  waren  ,  dat  die  dezelven  diep  uit 
den  Modder  gingen  uitwroeten.  Zy  groeiden  in 
Noord  -  Amerika  dikwils  zo  dik  als  een  Man  om 

zyn  Middel  ,  en  waren  raauw  zo  fcherp ,  dat 
men  ze  voor  de  Menfchen  Vergiftig  achtte. 
Kalm  zegt ,  dat  dit  de  Wortel  van  het  Virgi- 
nifche  Kalfsvoet  is,  by  de  Wilden  in  Karolina 
Tuckahoe  genaamd ,  en  aldaar  gedroogd  gegeten 
wordende. 

Ri- 
(*)  zie  Amm  Fol.  enem  ovato.  GRON,  f^irg.  p.  142, 

II.  Deel,  VliU  SïuS 
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iv.  r  i  c  h  a  r  d  i  a» 
AfdeeL. 

Hoofd-      ̂ ^^  zesbladige  Kelk,  een  eenbladige  Bloem, 
STUK.      die  byna  Rolrond  is  en   drie  Zaaden,  komen 

Eenwy^  als  byzondcre  Kenmerken  voor. 

'"'^''  De  ecnigfle  Soort  van  dit  Geflagt  (i),  te  Ve- Richardia  ra  Cruz  groeijende  ,  is  door  Houston  waar- 

Rutwc.     genomen  en  befchreeven*  De  Plant  behoort  tot 

de  Gefternde  (*j.  De  Steng  is  hoog,  gearmd, 
eenigermaate  als  met  Leedjes ,  flaauw  vierhoe- 

kig ,  flekelig ,  met  flyfachtige ,  verftrooide ,  om- 
«       geboogene  Haairen.  De  Bladen  zyn  Lancetvor- 

mig  Eyrond  ,  overhoeks   geribd  ,  effenrandig, 
eenigermaate  gedeeld  en  ruuw.  De  Bloemen  zyn 
doorgaans  ook  Kranswyze  famengehoopt ,  End- 

hoofdjes maakende  die  geftraald  zyn  met  vier 
of  meer  Bladen,  De  Bloemen  zyn  lang  en  dun, 

*  ̂i^m- gelylj  in  de  Ruuwkruiden*,  maar  in  zesfen  ge* 

deeld  en  de  Vrugt  beftaat  m*t  drie  Zaaden. 
Canarina. 

De  byzondere  Kenmerken  van  dit  nieuwe  Ge- 
flagt zyn  dus  opgegeven.  Een  zesbladige  Kelk 

en  zesdeelige  Bloem ,  die  Klokvormig  is  en  zes 
Stempels  heeft,  boven  het  Zaadhuisje,  dat  zes« 
hokkig  is  en  veelzaadig. 

calariKa     ̂ ^  cenigflc  Soort  (i),  te  vooren  door  Lin- 
p«;>4««-  KiEÜS la. 

^chtige.  (O  RJcHardia.  Syji.    Nat.    XII.  Gen.   434.  p-  251.  ̂ é;^. 
XIII.  Gen.  434-  P«  251.  ̂ eg.  XIII.  Gen.  439.  p.  28 x. 

C*)  Zie  het  II.  D .  J.  Stuk  deczer  Natuurl.  Hifi.  bladz.  190, 

(O  Canarina,   Syjl.  Nat.  Veg.   XIII.   Gen.    1301.  p.  agj. 
Maku 
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N^tTS  onder  de  Klokjes  geplaatst  en  aldaar  on-     IV. 

der  den  naam  van  Kanarifche  door  my  befcbree-  ̂ ^  y^f  ̂* 
ven  (*) ,  is  wegens  dezesdeeligheid  in  de  Vrugt-  Hoofd- 

maaking,  aldaar  gemeld  ,  door  den  Ridder  af-^^^^- 

gezonderd,  en  hier  geplaatst.  Ik  zal  dit  Gewas  „j-f^'''^''^^* derhalve  niet  nader  befchryven. 

Frankenia» 

Van  dit  Gcflagt  is  de  Kelk  vyfdeelig  Trech^ 
teracbtig ,  met  vjff  Bloemblaadjes ;  de  Stempel 
in  zesfen  gedeeld  :  het  Zaadhuisje  driekleppig 
met  ééne  holligheid. 

Het  bevat  drie  Soorten ,  altemaal  in  Europa 

groeijende ,  als  volgt. 

(i)  Frankenia  met  Liniaale  Bladen ^  die  aan      k  ̂ 

den  voet  op  zyde  gehaaird  z'yn.  flv"!^''''^ Gladde. Naar 

Mant.  zzs.  Catnpanula  Canarieniïs.  Sp,  Plant,  238.  Syji» 
J^4t.  reg.  xiir.  p.  175. 

(*;  Zie  't  voorgaande  VII.  stUK,  bladz.  595. 
(i)  Frankenia  Fol.  Lineatibus  bad  ciliatis.  Sy/l.  Nat.  XIT. 

Gen.  441.  j>.  Z53-  P'sg-  XIII.  Gen.  44;.  p.  283.  Frankenia 
Fol.  confertis.  R.  Lugdb.  452.  Frank.  Fol.  Aciformibus  con- 

geftis.  S.  Momp.  46»  GOüAN  Monsp,  185.  Ger.  Prov.  319- 

Franca  Flor.  folit.  &c.  GuETT.  Stamp.  II.  p.  459.  Franca 

matlt.  fup.  faxatills  &c.  MlCH.  Gen,  23.  T.  22.  f.  i.  Lych- 

nis  fup.  maritima  Ericae  facie.  RAJ.  Angl.  III.  p.  38.  Anthyl- 
lis  repens  Italica.  Till.  Pis.  45.  Polyg.  Frutic.  fupinuna  &c, 

Babr.  Ic.  714.  Bocc.  Mus.  I.  p.  7.  T.  II.  Polygonum  ma* 
xit.  minus  foliisSerpylli.  C.  B.  Pin.  28I.  Kali  f.  Vermiculari 

matinx  non  disfimilis.  J.  B.  Hifi.  lil.  p.  703. Polyg.  altemm 

puflUum  &c.  L02,  Icon.  422, 

II,  DSEL,  VIII.  STVSi 
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IV.         Naar  eeilen  Doktor  Franchi,  te  Floreii* 

^^v^f"  ce  praktizeerende,  een  groot  Kruidkenner,  heeft 
Hoofd-  MiciiELiüs  den  Geflagtnaam  Franca  inge^ 

STUK.      fteid,  waar  van  de  Ridder,  zo  'c  fchync,  Fran- 
Eenwy-  ̂ ^^^^  gemaakt  heeft.  Decze  Soort  groeit  aan  de 

Kusten  van  de  Middellandfche  Zee ,  zo  wel  ia 
Italië  als  in  Languedok  en  Provence.  Men  vindt^ 
ze  by  de  Autheuren ,  wegens  de  uitwendige  ge-^ 
daante,  tot  het  Varkensgras  betrokken ;  hoewel 
Ray  het  Lydmis  noemde,  wegens  de  Bloem* 
pjes,  welke  Anjelierachtig  zyn.   Het  gelykt  ook 
eenigszins  naar  Heide.     Sommigen  vergelyken 
het  byde  Kali.   Het  groeit  naauwiyks  een  Span 
hoog  en  heeft  knoopige  Takjes  met  getropte 
Wormachtige  of  Naaldswyze  Blaadjes»    Meest 
komt  het  hurkend  of  leggend  voor;  doch  uit  de 
Afbeelding  van  den  Heer  S.  G.  GfAlLi^iia^ 
die  hetzelve   by  de  Aflrachanfche  Zoutmeiren 

vondt,  fchynt  het  veeleer  opflaande  te  zyn  (-^> 

n.         (2)  Frankenia  met  ruige  Stengen ,  en  gehon* 
Frar.kerJa  ^^1^^  ̂ yj^ ,  Blaadjes. 
hirfuta.  ■* 

'^^^'^^  Deeze ,  zo  wel  als  de  voörgaaöde ,  allerbest  by 
M I  c  H  E  L 1  ü  s   afgebeeld  ,   was  door  hem  ia 

Apulie  en  door  Toürnefort  op  't  Eilacd 

Kan. (*)  Reiti  düreh  Rusland,  tl.  Th.  T.  41* 

(z)  Frankenia  Caulibus  hirlutis  &c.  Franca  maricima  fup. 
multiflora  candida.  MiCH.  Gen.  23-  T.  Z2.  f.  2.  Poiygon» 

Crer.  Thymi  folio.  C.  B.  Pin.  281.  Prodr.  331.  AlfineCre* 

tica  marit.  fupma  &c.  ToURNF.  Or.  45»  Nothria  hiirut«« 

BEBG,  Cap,  171.  T.  I.  f.  2. 
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Kandia  gevöndeti.  L  i  N  n  ̂   u  s  voegt  hier  thans     IV. 

het  Kaapfe  Plantje  by ,  'c  welk  de  vermaarde  ̂ ™^^* 
Sweed,  Bergiüs,  onder  den  naam  van  iVb- Hoofd» 

thria  3  heeft   afgebeeld   en   befchreeven  (*) ;  ̂̂ ^^• 

doch  hetwelke  zyn  Ed.  tot  de  Enkel broederi-„^.^f'"''^3f' 

gen  hadt  t'hnis  gebragt  ̂   om  dat  de  Meeldraad- 
jes  in  een  Cylinder  famenloopen.  Ook  verfchik 

zyne  Afbeelding  veel  van  die  des  eerstgemel- 
den. 

CrC)  Frankenia  metjlomp  Eymide  Bladen ^  die  ̂   ï^^»  . 
^*^^  .  •.       7  Frank.eni/t 

van  onderen  als  gepoeijerd  zyn»  pniveruky.» 

Onder  den  naam  van  Anthyllis  befchryft  Clu-  seftoove- 
sius  een  Kruidje  en  beeldt  het  af,  dat  hy  in 

Spanje  gevonden  hadt ,  en  wei  alleen  aan  de 
Graften  der  Stad  Valeoce.  Het  groeit  ook  in 

Provence  en  Languedok  onder  en  by  de  eerile 

Soort,  en  aan  de  Oevers  der  Zuidelykc  deelen 

van  Italië.  *t  Gelykt  zeer  naar  het  Kruid  dat 
men  Chamcefyce  noemt  3  door  zyne  rondachtige 

Blaadjes,  die  aan  leggende  Stengetjes  grocijen  ,  ' 
uit  wier  Oxelen  de  Bloempjes  getropt  voof  tko- 

men , 

(*)  Naamelyk  Noihrlt  hlr/uta.  B  É  R  g  i  Ü  s  heefc  niets 
anders  dan  Noihria  reptns^  zeggende  dat  de  Steng  en  Takkca 

glad ,  doch  de  Takjes  ruigachcig  zyn  ;  't  v/eik  vau  dee/.e 
Europifche  veel  verfchilt. 

(3)  FrarJienia  Fol.  ohovatls  reïmis  &c.  Frank.  Fol.  ov.5- 

libiis.  S.  Monsp*  i62.  GOUAN  Momp.  185.  GeR.  Prov.  319, 

ÏJ^nca  marlt,  quadrif.  rupina.  Misa.  Gen.  23.  Asithyllis 
Valentina.  ClüS.  Hifi.  \\.  p.  igö.  Hhp.  479.  lob.  Icon^ 
4ii.  Anthyilis  raar.  Chaiaar/ces  ilmiüs.  G.  B.  fin,  2Sx, 

'  Bb 

II.  
Dexi..  

yiil  
Sïus, 
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ÏV*  men  >  welke  vierbladig  zyn  ,  wi tachtig  of  bleek 

^^vfh  ̂'  paarfch.  Het  heeft  een  Zoutigen  Smaak  ,  en 
Hoofd,  fchynt ,  volgens  hem ,  als  met  fyn  Zout  beijn'engd 

STUK-,  j.^  2;yn.  ToüRNEFOuT  hadt  dit  Kruidje  toe 
^i^f"^'  liet  Muur  betrokken  (^j. 

P  E  P    L    I    S, 

De  Kelk  is  Klokvormig,  aan  den  Mond  in 
twaalven  gefneeden  3  mee  zes  Bloemblaadjes  , 
daar  ingeplant,  en  het  Zaadhuisje  heeft  twee  Hol- 
lighedea  in  dit  Geflagc,  dat  twee  Soorten  be- 
vat. 

I. Feplis 
Cï)  Peplis  met  ongehladerde  Bloemen. 

Fortuia.  ̂   Op  Moeras%e  overftroomde  Gronden  en  in 

fche.  ondiepe  ftilflaande  Wateren,  zo  van  onze  Ne- 
derlanden 3  als  in  Switzerland  en  elders  in  Eu- 

ropa ;  groeit  dit  kleine  Kruidje ,  't  welk  door 
M I  c  H  E  L I  u  s  en  andere  voornaame  hedendaags 

fchen  is  afgebeeld  en  befchreeven^  Dille- 
is^ïüs  hadt  het, onder  zyne  nieuwe  Geflagten, 

by 

C^)  Alfine  maritlma  fiipina  Fol.  Chamsfyces.  Toubnf. 

Inji.  App.  6SS' 

(i)  Peplis  Fleribus  apetaHs.  Syfi.  Nat.  XII.  Gen.  44^-  P- 

2? 3-  l^eg.  XÏII.  Gen.  ̂ '^6.  p.  283.  Gort.  Belg,  102.  Fl. 

Lapp.  128.  Fl.  Suec.  291,  312.  HALL»  Heh.^06.  Glaucoi- 

des  paiuftre  Portulacae  folio.  MiCH.  Gen,  21.  T.  i?.  Glaux 

paluilris.  PRTIT.  Ge'4.  43.  T.  4?- Glaux  Aquatica  foüo  fub- 

ror,  LoESs.  Prusf.  106.  T.  20.  Glaux  altera  fubrotundo  fo- 

lio. VAïLL.  Paris.  so.  T.  15.  f.  S-  Alilne  paluftris  ininoc 

Serplilifolia,  C.  E,   Fin,  251.  GlauK  palufins  &c.  TOUENf. 
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by  den  naam  van  Portula  voorgelleld  ,>  waar    ^^'^» 
van  de  bynaam  is  ontleend.  Sommigen  hebben    ̂ ^ff  ̂' 
het  Glaux  of  Glaucoides  genoemd ,  om  dat  het  Hoofd- 

daar  naa  gelykt.    By  B  a  u  h  i  n  u  s  heet  het  ''^"^* 

Kleine  Moeras -Mtiur  met  wilde  Thym  Blaad-^^^^ia?'''' 
jes. 
Het  heeft  kruipende  Stengetjes  ,  die  overal 

Wortelen  en  onder  elkander  verward  zyn ,  ein- 
digende in  een  Roosje  van  Bladen.  De  Bloem- 

pjes komen  aan  de  Scengetjes,  in  de  Oxels  der 
Bladen  voort  ,  en  zyn  als  gemeld  is.  Dikwils 
komt  de  Kelk  zonder  Bloemblaadjes  voor,draa- 
gende  evenwel  Vrugt*  Toürneforï  heeft 

het  Moeras  -  Gteji; ,  met  een  geftreepte  gefloote- 
ne  Bloem  en  Porfelein  -  Bladen ,  getyteld. 

(a)  Peplis  met  viermannige  eenUadige  Bloe»  ̂   ir. *^  Fep  fis  te- 
men*, trandra. 

Westmdi- 

Dit  is  een  teer  jaarlyks  Plantje ,  in  de  West-^^'"-^* 
indien  groei  jen  de ,  't  v/elk  rondachtige  Blaadjes 
en  in  derzelver  Oxelen   ecnzaame  Bloempjes 
heeft*    De  Wortel  is  Vezelig  en  brengt  kleine 

Knobbeltjes  voort.  De  Steekjes  zyn  twee  Dui-  ^ 
men  lang :  de  Bloempjes  wit.  Om  de  gelykheid 

der  Gcilaite  heeft  de  Ridder  het  hier  t'huis  ge- 
bragt. 

"^^an    de    Tweewyvigen  is    de    Atraphaxu 

on- 

fa)   Feflis  
 
Floribu

s  
tetrani

ris  
moncpet

alis,  
Jacq^  

 
Amer. 

Biji.  loo.   T.   180.  f.  29.  Am.  A^ad.  V.  f.  4U.  Araman
ia 

hirta  &c.  Brown,
  

Jam.  145. 
Bb  s 

II.  Deel.  VIïIi  Stok» 
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IV.     onder  de  Heefters  reeds  befchreeven  ^  en  de 

viu^^  Kyst  betrek  ik  tot  de  Grasplanten:  gaande der- 
Hooi-D   halve  toe  de  Driewyyige7i  onder  de  Zesmannigea 

over ;  waar  van  het  eerfte  Geflagt  is 
STUK; 
Driewy 

'''^''  R  u  M  E  X.    Patich. 

De  byzondere  Kenmerken  van  dit  Geflagt  zyn , 
een  driebladige  Kelk  en  drie  famenluikende 

Bloemblaadjes,  welke blyven  en  het  beklcedzel 
worden  van  een  driekantig  Zaad. 

In  hetzelve  komen  byna  dertig  Soorten ,  meest 

Europifche  5  voor ;  dewylde  Zuuring  en  anderen 
van  dien  aart  ook  daar  in  bcgreepen  zyn.  Zy 

worden  in  drie  Rangen  onderfcheiden  ^  als 

volgt.  '        -^    ̂         : 

*  Tweeflagtige ,  die  de  Klepjes  van  de  Bloem 
met  een  Korreltje  getekend  hebben. 

T.  (i)  Patich  met  tweeflagtige  Bloemen ,  de  Klep- 

pftientia,  i^^  effenrandig    één  Korreldraagende :  de 
Tamme.  Bladen  Eyrond  Lancetvormig, 

Dit  Gewas  wordt  in  de  Hoven  gezaaid  en 

derhalve  Tamme  Patich  of  Patie?itie  genoemd  , 

welke  naam  misfchien  van  *t  Franfche  woord 

Patience  afkomftig  is.    Men  noemt  het,  in  't 

La- 

(i)  Rumex  Flor.  hermaphroditis ,  Valvulis  integerrlrais  unl« 
ei  GraniferS  ;  Fol.  Cordatis.  Sytt  Nat.  Xir.  Gen.  44^5.  p. 

ZS^.  yeg.  XIÏI.  Gen.  451.  p.  284.  Lapathum  hortenfe  Fo- 

lio oblongo.  C.  B.  Pin.  ih«  Lapathum.  fauvura.  Dod.  Z*??»/»?, 
ö4?« 
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Latyn ,  zo  wel  als  de  volgende  Soorten  ̂   RiLniex ;     IV- 

want  Lapathon  is  een  Griekfch  woord.  De  Ica- ^^^f,^^* 
liaanen  heecen  het  Lapatio  of  Rornbic e  ̂   de  En- Hoofd- 

gcirchen   Doek  ̂   de   Duitlchers  Me72gehmrtz  j^'^^'^' 

Streiffwurtz    en  Zitterwurtz ,  of   Grindwurtz.  ^j^""'^^' 
Alle  welke  benaamingen  ook  toepasfelyk  zyn  op 
de  volgende  Europifche  Soorten, 

De  tamme  Patich  krygt  dikwils  een  Steng  van 
eens  Menfchen  hoogte.  De  Bladen  zyn  fomtyds 
een  Voet  lang  en  een  half  Voec  breed  ,  ten  min- 
üe  wat  de  onderlten  aangaat:  want  naar  boven 

worden  zy  j^llengs  kleiner.  Zy  zyn  (lyfachtig, 
ruuw  en  oneffen*  De  Zaadbladen  zyn  Pylvor- 
mig ,  als  die  van  Zuuring ,  zegt  L 1  n  n  ̂ e  u  s  en 
de  Steng  is  wel  rond,  doch  gefleufd,  Hy  loopt 
uit  in  een  e  i\air  van  Bloemen  ̂ i  waar  op  Zaa- 
den  volgen  van  gezegde  hoedanigheid.  De  Wor- 

tel is  van  buiten  rood,  van  binnen  geel  van  Kleur, 

l-jet  Kruid  wordt  tot  Moes  gebruikt,  doch  ia 
gantfch  niet  aangenaam  van  Smaak.  De  natuur- 
lyke  Groeiplaats  zou  zyn  in  Italië. 

fa)  Patich  met  tweejiagtige  Bloemen^  de  Klep-      n- 
jes  effenrandig  ,  één  Komldraagende :  de  Sa^guZu'. 

Bladen  Lancetswys  Hartvormig*  .  ̂^^f^ 

De 
fz)  Rumex  Flor.  Herm.  Va!-/.  Jnteg.  8cc.  Mat.  Mei.  518. 

H.  Clif,  Ups.  K.  LugS.  1229.  Lapaümm  Folio  acuto  rubcn- 
te.  C.  E.  Pi^.  lï;.  Lapathum  rubens.  Don.  Pempt.  650. 
CAM.  Epit.  2zj>.  Lap.  Sanguiiieam.  LOB.  Ison.  zpo,  GOET» 
Belg.  iQi. 

U.  DEIL.  VHÏ.  SrKK. 
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iV.        De  Bloedkleurige  Ribben  en  Aders  der  B?3- 

^vfj^^'den    onderfcheJden  deeze  inzonderheid  van  de 
Hoofd-   andere  Wilde  Patich.    Hier  om  noemt  men  'e 
STUK.      Bloedkruid  of  Draakenhloed  in  onze  Nederlan- 
t^s^eT      t^en  5  daar  het  van  zelf  niet  alleen  in  de  Moes» 

hoven  ,  maar   ook  aan  Wegen  en   op  ruuwe 
plaatfen  voortkomt.  Het  gelykt  anders  veel  naar 
de  Spitsbladige  Soort ,  en  kan  daar  voor  in  de 
Geneeskunde  gebruikt  worden.    Het  Sap  ,  dat 

men 'er  uitperst  3  is  Bloedrood  en  maakt  Afgang ; 
doch  het  Zaad,  in  Afkookzel  gemengd,  zo  wel 
a:s  de  Wortel ,  worde  tot  Bloedllcmping  aange- 

preezen. 

!"•         (3)  ̂ ^.tkh  met  tweejl,  BI.  de  Klepjes  effenran- 

^tld'iil'  ̂ ^ë  ■:  ̂̂ ^^^^  Korreldraagende :  de  Bladen Lan-- 
ius.  eetvormigy  met  Rok ónde  Scheeden, 
Gekranste, 

^7'    .      C4)  P^tich  met  tweejl.  BL  de  Klepje?  effenran* 

cji.  ̂'      '  dig ,   allen  Korreldraagende  :   de  Bladeii 
Lanc eivormig  3  met  jlaauwe  Scheeden, 

Deeze  beide  Soorten  zyn  als  Virginifche  Plan- 
ten door  den  Heer  Grokovïus  opgetekende 

In  de  voorgaande  is  een  Cyiindrifch  Vliezig 

Stoppekje ,  dat  het  Leedje  hyna  tot  de  helft  be- 
kleedt ;  doch  in  deeze  niet.  De  Bloemfteeltjes  , 

in 
f  3)  Rumex  Flor.  Herm.  &c.  Lspath.  Ag.  Fol.  longis  an- 

gurtis  acuiis  &c.   Gron.    yirg.  39,  55. 

(4)  liumex  Flor.  Hermaphr.  &c.  Rumex  Aq.  &c.  COLD, 

Noveh.  g?.  Lapathum  Foi.  longis  latis  vis  acaminatis  &c« 
GaoN.  yirg^  39»   55» 

Britcatl' 
gidhe. 
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in  de  andere  dikker,  zyn  in  dceze  Haairacl.tïg      IV, 

dun.  Zy  is  meer  gepluimd  ;  de  voorgaande  meer    ̂ vif.^ 
geaaird  en  heeft  de  Bloempjes  Kranswyze  aan  Boofd- 

de  Knietjes  der  Stengen  of  Takken*     Clay-'^'^"^' 

TON  fcbryft:  aan  deeze  roode  Ribben  en  Aders  ̂ ;^^''^^'" 
toe ;  doch  L  i  k  n  ̂   u  s  heeft  'er  van  bekomen  , 
die  ze  niet  hadt :  waarom,  mooglyk,  de  Bloed- 
Itreepige  door  zyn  Ed,  ook  als  een  Virginifche 
is  aangemerkt.  De  Wortel  is  van  buiten  zwart, 
van  binnen  geel. 

(5}  Patich  met  tweejï.  BL  effenrandige  Korrel-  ^• 
draagende  Klepjes  en  Lancetvormige  ge^crispus. 

golfde  fpitfe  Bladen.  
Gekruide. 

De  Wilde  Patich  komt  met  fmalle  gegolfde 

of  gekrulde  Bladen  door  geheel  Europa ,  op  wil- 
de woefte  plaatfen ,  aan  Wallen  en  Wegen ,  in 

vogtige  Weiden,  en  aan  de  kanten  van  Slooten, 

veel  in  onze  Nederlanden  voor;  doch  de  Keer 

H  A  L  L  E  R  oordeelt  dezelve  niet  weezendyk  van 
de  Water- Patich  te  verfchillen. 

(6)  Patich  met  tweejl,  BI,  en  getande  Klepjes  ̂      vr. 
7      Perfica- 

^^   rioides. 

Smaiblgdi- 

(5)   Rumex  Flor.  Kermaphrod.  Sec.  H-  Chff.  135.  F/,  Sa^c.ge, 

294,  314-  Gort.    Bdp;.   p.  103.  Gouan  MoAsp-  186.  Ger^ 

Prov.    415,    Kram.    AnJIr.    loz.  Fi.  Lapp.    iz$.  Lapathum 

Folio  acuto   crispo.   C.    B.  Pin.   115,  Lap    ncutum  crispunn. 

Tab.  Ic,  436.  /3.  Lap.  Folio iong'sfimo  ciispo. Boerh.  Zï^^^^. 
2.  p.  85.  N.  lo. 

{6)  Rumex  Flor.  Hermiphr.  &c. Bb  4 

II.  Deel.  VIII.  Stuk. 
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IV.  allen  Korreldraagmde  y  ds  Bladen  Lanceh 

^'^^"^^  vormig. 
Hoofd- 

stuk* Deeze  ,  ook  in  Virginie  groei  jen  de  ,  is  een 

Drievjy-  2ecT  Takklg  Plantje  ,  van  een  Span  hoog ,  met 

^'^''        Lancetvormige  ,  gelieelde,   gegolfde,  gladde, 
eiFenrandige  Bladen ,  tcrwyl  de  Klepjes  der  Bloe- 

men wcderzyds  drie  lange  Tandjes  hebben ,  zyn- 
de  allen  gedekt  met  groote  bleeke  Korreltjes. 

VIT.         (?)  Patich  met  tweejj.  BI.  de  Klepjes  driedeellg 
/?«7»fr  geborjleld ,  het  eene  Koneldraagende, 

jche!^^^^'  Deeze  heeft  ,  aan  de  Klepjes  der  Bloemen  , 
zeer  lange  Borflelachtige  Tandjes ,  waar  door 
de  Zaadhuisjes  zig  als  gebaard  vertoooen.  De 

Groeiplaats  is  gefield  in  Egypte,  alwaar  For  s- 
K  A  OH  L  ccn  Soort  van  dit  Gcilagt  vondt,  met 

gebladerde  Aairen ,  welke  eenigszins  naar  deeze 
fcheen  te  gelyken.  Hy  heeft  ook  de  voorgaande 

en  volgende  ̂   aldaar  of  ia  Arabie ,  vvaargenQ- 

men  Q^). 

VUT. (8;  Patich  met  tweejl,  BL  de  Klepjes  allen  ge ~ 
iy?ntatus.  tand  en  Korre Idraagende ;  de  B leiden  Lan» Getande. 

cetvormig^ 

Thans  is  deeze ,  ook  uit  Egypte  afkomfiig ,  vaa de 

(y)  Rum?x  F!pr.  Kermaphr.  &c.  II.  Ups,  %9'  Wagh.  Ultr. 

391.  Lap.  iS?ypdacam  anuuum  ,  Padetan\Te  falüs  &c.  TiLL. 
Fis.  43-  T.    37.  f.  I. 

(*)    Flor.  Mg-jpt.  Ar  ah.  p.  7<y. 
(51}  E.umex  Fior.  Hcrmaphr.  &c.  Lapathum  iïgypt'  Capful. 

femlüis  alba  &  crenaw.  DihU  BUh,  ipi.  T.  iss-  ̂ '  Jpf» 
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de  voorgaande  afgezonderd  ,    doordien   zy  de     Iv* 

Tandjes  geenszins  Borjielachtig  of  langer  dan  de    ̂ ^,ff  ̂ 
Klepjes   heeft  ,   en  van  de  Zesde  Soort ,  wier  Hoofd- 

Tandjes   Elsvormig  zyn  ,   door  Lancetvormige^'^''^^^ 
Tandjes.   Het  komt  hier  dan  op  een  zeer  fyne^j^/'^^ 
onderfcheiding  aan :  terwyl  de  Bladen  ,  in  alle 
drie  Soorten,  Lancet vormig  of  langwerpig  zyn. 
De  Bloemen  kwamen  in  de  Upfalfche  zydelings 
voort ;  in  die  van  Dilleniüs  Kranswyze  om 

de  Steng,  die  gebladerd  was  en  geaaird,  an- 
derhalf of  twee  Voeten ,  in  die  van  den  üpljil- 

fchen  Tuin  maar  een  Span  hoog*  Naar  alle  ge- 
dagten  zal  in  de  Patich,  welke  in  Egypte  en 
Arabie  groeit,  niet  minder  Verfcheideoheid  plaats 
hebben  dan  in  onze  Wilde  Patich,  Immers  de 

gemelde ,  van  den  Heer  F  o  r  s  k  a  o  h  l  in  Egyp- 
te waargenomen,  welke  hy  Comofiis  noemt,  ver- 

fchilde  zeer  in  de  deelen  der  Vrugtmaaking» 
De  Kelk  van  deeze  hadt  maar  twee  Blaadjes    ̂ umsx 

en  de  Bloem  bcftondt  uit  twee  getande  Klepjes  ̂ ^Son- 
waar  van  het  binnenüe  grootst.  De  Klepjes  wa-^^* 

ren  vyf  of  zeventandig.  't  Getal  der  Meeldraad» 
jes  was  vier,  der  Stamperen  twee.  De  Stempel 
was  in  vyven  verdeeld  ,  het  grootfle  Klepje  ia 
de  Vrugt  Korreldraagende.  Het  Kruid,  dat  hy 

in  December  aan  't  Kanaal  by  den  Tuin  van 
Ibrahim  Bey,  te  Kairo  ,  zag  bloeijen  en  Vrugr- 
draagen  ,  hadt  een  leggende  ronde ,  roode  Steng  ̂ 

van  anderhalf  Duim  dik  (*)  ,  in  een  Aair  uit- 

loc- (♦)  Hy  zef^t   2]leenlyki  fes^uipoUiciiris ;    dit  kan  ,  myns 

oordeels ,  nietdnn  de  dikte  betekenen.     B  b  5 
II.  DüEL.  VUL  STüX, 
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IV.     loopende,  welke  niet  alleen  tiisfchen   de  Bloe- 

viï!^  ̂ ^^  gebladerd,  maar  ook  van  boven  mccBlaad- 
RooFD   jes  gekroond  was, 

STUK*  Jqj.  id^^Yóei'  begrip  van  de  gefleldheid  der 

JapffifJ.'  Klepjes  ,  heb  ik  in  Fig,  2,  opPLA  at  XL VI f, 
^^'J^^i^'  ̂ ^  Afbeelding  gebragc  van  de  Vrugt  eener  Ja- 

panfche  Patich  ,  uic  myne  Verzameling  ,  die 
met  de  bepaaling  van  deeze  Soort  volkomen 
flrookt.  De  Bladen  ,  immers ,  zyn  Lancetvor- 
mig,  de  Bloemen  tweeOagtig  en  de  Klepjes  alle 
drie  Korreldraagende  en  getand.  Dit  laatfte  ver- 

toont zigduidelyk  in  het  viermaal  overlangsver- 
groote  Zaadhuisje  by  Letter  by  dat,  geopend 
zynde  en  uitgebreid ,  van  onderen  voorkomt  als 
by  c  ,  en  dus  het  driekantige  Zaad  uitgeeft, 

even  veel  vergroot  hy  d^  't  welk  in  die  Klepjes 
was  begreepen.  Deeze  Klepjes ,  zynde  de  voort- 
gegroeide  Blaadjes  van  de  Bloem,  als  gezegd  is , 
hebben  ieder  zulk  een  Korreltje  als  een  Beursje 

uitpuilende,  van  binnen  Sleufachtig  en  dus  ge- 
fchikt  om  de  drie  uitfteekende  hoeken  van  het 

Zaad  te  bevatten.  Zeer  fraay  zyn  deeze  rosach- 
tigc  Klepjes  verflerd  met  een  geweefzel  van 

bruine  Adertjes.  In  *t  Bloempje  komen  die  Kor- 
rclachtigc  Blaasjes  veel  kleiner  en  byna  onzigt- 
baar  voor. 

IX.         (9)  Patich  met  tweejl,  BL  de  Klepjes  getard 

K^cri'ümus,  ̂ ^2  Korreldraagende;  de  Bladen  Liniaal, üevciichc.  ^an 

(9)  Rumex  Flor.  Hcrmiphr.  &c.  It.  Scan.  z^%.  FL  Susc. 

II. 
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Aan  de  Zeekusten  van  Europa,  zo  in  Italië     vi, 

als  in  Sweeden ,  groeit  deeze ,  die  de  Bladen    ̂ ?/jf ̂' 
zeer  fmal  en  fpits  heeft ,  den  Wortel  rood ,  de  fïooFD- 

Bloemen  geel ,  weshalve  het  Anthoxanthon  van^^""^^ 

fommigen  is  geheten.  Het  heeft  weinig  meer^i^/'^-^' 
hoogte  dan  een  Handpalm» 

(10)  Patich  met  tweejl  BI,  de  Klepjes  getand    _^^^ 
en  Korreldraagende 'y  de  Bladen  lang  Hart- divarica- 
vormigftomp  en  ndgachtig.  Gemikt^, 

Deeze  groeit  op  de  Velden  in  Italië  Wegens 

de  langte  der  zy  -  Takken  5  die  wyd  gemikt 
zyn  ,  heeft  zy  deh  bynaam. 

(11)  Patich  met  tweejl,  ̂ L  de  Klepjes  getand     xt. 

en  Korreldraagende ,  de  Bladen  lang  Hart-  s^tSÏ- 

vormig  ge/pitst.  ^^'^e,^* 

De  Spitshladige  Patich  komt  in  onze  Neder- 

lan- 
11.  N.  313.  Lapathum  Aq.  LutcoLx  folio.  Tournf. /«/?.  yo<f. 

Lap.  Aq.  anguft.  acum.  Polio.  Bocc  Mus.  II.  p.  142.  r. 

104.  Lap.  minimum.  C.  B.  Pin.  115.  Anthoxanthon.  J.  Ü. 
Hiji.  11.  p.  987. 

(10)  Rumex  Pion  Hermaphr.  &c.  Lapath.  Afvenfe  fubhir- 

fatum  ,  Folio  retufo ,  Cauie  longius  brachiato,  &c.  Iill* 
Pis.  93.  T.  37.  f.  2. 

(u)  Rumsx  F!or.  Hermaphr.  &c.  Mat.  Med.  176.  H. 

Cliff.  13  8.  R.  Lugdb.  129.  GOüAN  Mon$p,  l%6.  GER.  Prov, 

445.  KRAM.  Au/}.  103.  GORT.  Belg.  io4.  Lapathum  acutum 

f.  Oxylapathum.  J.  B.  Hiji.  11.  p.  85.  Lap.  Fol.  aciitoplfn'-. 
C.B.  Pin.  115.  Lob.  Ic.  284-  p,  Lapathum  acutum  mini; 
mum.  Ibid.  Gort.  Belg»  104^ 

IL  DEEL.  VIJL  StüS» 
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ÏV»      landen  en  in  andere  deelen  van  Europa ,  by  de 

^^viL^*  Gekrulde  en  andere  Soorten  van  Wilde  Patich 
HooFD^  voor,  welke  het  Landvolk  Le^^ew  noomt ,  mis- 

sT^K*      fchien  om  de  verachtelykheid  van  het  Kruid.  Ia 

vige!'^^'  Pfovence  noemt  menze  Rénebre*.  In  Switzerland groeit  dezelve,  zo  de  Heer  H aller  aante- 
kent ,  fomtyds  drie  Ellen  hoog.    Hier  valt  zy 

kleiner  en  fchynt  dikwils  naby  te  komen  aan  de 
Bloed  (Ir  eepige  ,    voorgemeld.    De    allerkleinüe 
Spitsbladige  van  Lob  el  zal  hier  ook   behoo- 
ren  :  raaakende  het  verfchil  van  den  Grond  en 

Groeiplaats  dat  onderfcheid  van  Gewas.     De 
Wortel  is  geel  en  komt,  zo  wel  als  de  Bladen 

en  't  Zaad  ,  onder  de  Winkelmiddelen  voor. 
Men  heefcze  uitwendig  als  zuiverende,  tegen 
Huidziekten;  inwendig  als  Ontlading  maakende, 
voorgefchreeven ;  waar  in  deeze  Soort  meest  be- 

antwoorden zou  aan  den  Griekfchen  naam.  De 

Wortel  tot  poeijer  en  met  Hennendrek  tot  een 

Pap  gemaakt,  zegt  men  een  zeker  Middel  te- 

gen Schurft  te   zyn  ,  by  *c  Gemeen  io  ge- 
bruik (*)♦ 

Xïl. 
Rumix 

êhtufifolius, 
Stornp- 

bladigc. 

(12)  Patich   met   tweejl^  BI,  ̂   getande  Korrel- 
draagende  Klepjes  en  lang  Hartvormige 

jlompachtige  gekartelde  Bladert^ 

Door 
(*)  MAPP.  Als.  p.  i6z. 
Cl 2)  Rtmex  Flot.  Hermaphr.  &c.  Lip.  Invo!.  Sem.  den- 

tato  &c,  HALL.  Helv.  172.  Lap.  fylv.  fol.  fubrot.  MOR» 
Ui/i.  II.  p.  580.  Ltip.  folia  minus  acuto.  C.  B.  Pin.  m. 

L^p.  vuig.  Fol.  obtufo.  J.  B.  Raj.  HiJ2.  i-js,  Lapathnm. 
CdM.  Epk,  aas.  GORI.  Belg.  104. 
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Door  de  flompheid  der  Bladen ,  by  den  Wor-     jyj 
tel  naar  die  van  Beete  gelykende,  verfchilt  dee- Afdeel; 

VII 

ze  alleen  van  de  voorgaande  ,  volgens  Game-  Hoofd* 
R  A  R  I  ü  s  5  die  'er  byna  de  zelfde  kragten  aan  stuk, 
toefchryfc.    Van  de  Water -Patich  is  zy  door    Trigy. 

de  getandheid  der  Zaadklepjes  ligt  te  onder-  * 
fcheiden.    Zy  komt  by  de  voorige  in  de  meeüe 
deelen  van   Europa  voor  ,  en  overvloedig  op 
Zandige  Gronden  ,   als  ook  in  de  Moeshoven 
van  onze  Nederlanden. 

ri3)  Fatich  met  tweejl.  BI.  en  mande  Klep»  ?"^' 
jes  ;  byna  maar  een  Korreldraagende ;  de  pukher. 

Wortelbladen  Lierachtig.  schoone. 

Deeze  heeft  haar  bynaam  wegens  de  fraai- 

heid  van  't  Gewas ,  welks  Wortelbladen  naar 
een  foort  van  ouderwetfche  Schilden,  of  naar 
het  Speeltuig,  dat  men  een  Viool  noemt,  ge- 

lyken.  Zy  loopen  naar  't  end  rondachtig  en 
breeder ,  hebbende  wederzyds  een  uitgulping 
by  den  Steel.  De  Stengbladen  zyn  langwerpig 
Eyrond  en  niet  uitgehoekt  :  de  Bloemtakjes 
omgeboogen:  de  Klepjes  van  den  Kelk  getand  , 
aan  de  tippen  (lomp  5  waar  van  het  buitenfle 

een 

(13)  Rümex  Flor.  Heriïiaphr.  &c.  Lap.  Fl.  Herm.  FoL 
Lyratis.  Güett.  Stamp.  i.  p.  7.  Lap.  Ram.  procurab.  &c. 

Mor.  fBj?.  !I,  p.  5S0.  Lap.  pulchrum  Bononienfe  finmtum» 

7.  Ij.  Hifi.  11.  p.  98S.  Raj.  if(/?.  174.  Lap.  Arvenfe  fubhit- 
futum  &c.  TiLL.  Pis.  9^'  T.  37.  f.  1,  Hall.  Emsnd^zo, 

WiLL.  Illujït.  5.  GoRï'.  Belg.  103 o 

U,  Deel.  Vlll»  i'sm 
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IV.  een  Korreltje  draagt ,  in  de  overigen  is  het 

^Tiïf^'  ̂ ^^^  flaauw  (*).  De  Groeiplaats  is  in  Engeland, 
Hoofd-  Vrankryk  en  Italië,  ja,  volgens  Boerhaa- 
STUK*      y-g^  (3q|^  jj^  Qjj^e  Nederlanden. 
Drk-wy- 

W5^  ^^  Tweellagtige,  die  de  Klepjes  zonder  Kor* 
relt  je,  of  naakt,  hebben. 

XIV,  (14)  Patich  met  tweejl.  BI  en  getande  naakte 

MceMo'  Klepjes ;  ds  Steeltjes  plat  verdikt  en  omge- 
phorus.  hoogen,  ' 
Oslekoppi» 

^^'  De  omgekrulde  Kelkblaadjes  geeven  aan  de 
Zaadhuisjes  de  vertooning  van  een  Osfekop,in 
deeze  Soort ,  welke  Zuuring  van  Napels  met 

Ocymum  -  Bladen  is  genoemd  geweest ,  groei- 
jende  in  Italië.  Drie  Bloempjes  komen  altoos 

by  malkander  voor» 

^^:       (^5)  Patich  met  tweejl,  BI,  en  ongetande  naakte 

waS-*"^*  Klepjes'^  de  Bladen  Hartvormig  glad ^  ge* 

Door 

(*)  In  deeze  Soort  fchynen  dan  de  Zaadklepjes  van  den 
Kelk ,  niet  van  de  Bloem  ,  afkoraftig  te  zyn. 

(i^)  Rumex  Flor.  Hermaphr.  Sec.  H.  Ups.  90.  Ram.  Fr. 

dcnt.  Cal.  reflexis  ,  Cap.  Bovïnutn  referentibus.  H.  CUff.  ii9. 

Acetofa  Ocymi  folio  Neapolitana.  C.  IJ.  Pin.  114.  Bucepha- 
lofhoros.  Col.  Ecphr.  1.  p.  151.  T.  150. 

(ij)  Ramex  Flor.  Hermaphr.  &c.  F/.  Suee,  II.  N.  3 IJ. 

Mat.  Med.  177.  Lap,  Aquaticum  Folio  Cubitali.  C.  B.  Pin. 

116.  Lapathum  palaike.  Tab.  Ic.  437.  Hippolapathum.  Da- 
LEGH.  HiJI'  604.  Cam.  Epit.  232.  Herba Brittannica.  MuNT. 

Menogr.  T.  i.  Hydrolapaïhum  majus  &  minus.  LOB- /(?.  z8j  » 
sss.  Lapailiura  Aq.  minus.  C.  B.  Piu.  ïi6. 
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Door  deeze  bepaaling  iDzonderheid  wordt  dee-  iV. 

ze  Soort  van  de  Gekrulde  Patich  onderfcheiden ,  ̂̂ ^,^^^ 
by  welke  z.y  aan  de  kanten  van  Slooten  en  Graf-  Hoofd* 

ten ,  Meiren  en  Moerasfen ,  zo  in  onze  Neder-^^"^^ 

landen  als  door  geheel  Europa  groeit.  Men  vindt^i^y^^'^^" *er  een  Groote  van ,  die  de  Bladen  dikwils  meer 
dan  een  Elle  lang  heeft ,  op  fommige  plaatfen, 
en  de  Steng  één  of  anderhalf  Elle  hoog,  en 

eene  welke  Kleine  Water  -  Patich  genoemd 
wordt;  hoewel  Boehmer  deeze,  in  deLeip- 

ziger  Kruidbefchryving ,  voor  eene  byzondere 
Soort  houdt.  Munt  ing  heeft,  met  veelc  re- 

denen 5  getracht  te  Haaven ,  dat  de  Groote  Wa- 
ter-Patich  de  echte  Britannica  der  Ouden  zy, 

en  die  benaaming  moest,  volgens  hem ,  niet  van 

't  Eiland  van  Groot  Brittanoie  ,  maar  van  de 
kragten  afgeleid  worden.  Brit ,  zegt  hy ,  bete- 

kent by  de  Friezen  vastraaaken,  Tan  een  Tand 
en  ica  of  hica  uitwerping.  Dus  zou  die  naam  een 

Kruid  betekenen  ,  'c  welk  Tanden  ,  die  wagge- 
len en  anders  uit  zouden  vallen ,  vast  zet.  Een 

famentrekkende  kragt  heeft ,  zo  wel  als  een  bit- 

tcrachtige  wrange  Smaak,  in  de  Wortel  plaats, 

gelyk  in  deSpitsbladige  en  andere  Soorten.  Dee- 

ze is  't  ,  welke  eigentlyk  Feerdick  of  Faardik 
geheten  wordt.  Men  noemtze  ,  in  de  Elfaz , 
Water  -  RJmharber  :  want  ,  op  drooge  plaatfen 
geteeld,  heeft  de  Wortel  eenaanmerkelykepur- 
geerende  kragt  en  wordt  derhalve  het  Gemeen  ̂  
door  fommige  Chirurgyns,  by  dubbelde  Gifte  , 

in 

IL  DlEL.  VÏII.  STWK, 
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IV»     in  plaats  van   Rabarber  ingegeven;  zo  Doktor 

^^^f^  Map  PUS  verhaalt  (*> 
Hoofd- 

stuk.        (i6)  Patich  met  tweejl,  BL  en  e  ff  ene  Klepjes  i 

xvr.  de  Bladen  Hartvormige  de  Steng  Boom- 
Lunaria.  ÜChtig* 
Bootnach- 

«ige*  Deeze  Boomachtige  Patich ,  met  byna  ronde 
Eladen ,  in  de  openbaare  Kruidhoven  bekend  en 

van  de  Kanarifche  Eilanden  af komftig ,  heeft  de 

Bloem  in  drieën  ̂   niet  in  zesfen  gedeeld ,  zege 

de  Ridder,  Het  Maankruid  der  Arabifche  Wys- 

geeren  hadt  Klyfachtige  Bladen ,  en  fchynt  der- 
halve hier  van  te  verfchillen ,  doch  de  Heer 

Hall  ER  merkt  aan,  dat  de  Blaadjes  in  de 

jongheid  londa  inde  volwasfene  driehoekig  zyn» 

(17)  Patich  7net  tweefl,   verdubb»  BL  en  alk 

^,jj  Klepjes  zeer  groot  ̂   Vlies achtig^  omgeboc^ 

v'eficarlus.  geui  de  Bladeu  onverdeeld. Bhasdraa-  .  ' 

gcade.  Y>Q  Vrugt  van  deeze  is  Blaasachtig,  waarvan 
zy  den  naam  heeft ,  komende  ook  in  de  open- 

baa- (^)  H(/?.  Plant^  Alfau  p.  163. 

{16)  Rumex  Flor.  Hermaphr.  &c.  Vir.  Cllf.  32.  H.  Cliff', 
119.  R.  Lugdb,  520.  Acetofa  Arborescens  fubrotundo  folio^ 
Fluk.  Alm.  8.  T.  25a.  f.  3.  Lunaria  Magorum  Arabum.  J, 

B.  Hifi'  II.  p.  99^"^-   HALL.  Helv.  ̂ 69. 
(17)  Rumex  Flor.  Hermaphr.  geminatis  &c.  H.  Cltff'.  Ups. 

R.  Lugdb.  GouAN  Monsp.  1S7.  Oxalis  feu  Acetou  Ameri- 
cana.  BaRR»  Icon.  11 12.  Acer.  Aracrlc.  Fol.  longisHmis  Pe- 

diculis  don;!£is.  C.  E.  Fin.  11+.  Froir.  J4.  Moa.  //{/?,  Jl.p, 
583.  S,  5.  T.  i8.  f.  7' 
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b^aare  Tuinen  voor*  Men  vindtzè  Amerikaanfchè  .^^ 
Ziiuringy  met  zeer  lang  geileelde  Bladen  ,  by  de      vii. 

Aucheuren  genoemd.  Baühinüs  befchryftze  ̂ °°^^* 
eïi  MoRis  ON  beeldtze  af,  onder  dien  naam.    q^Ji-^ 
LiNN^.us,  echter.   Helt  de  Groeiplaats  in^j^^ 
Afrika  te  zyn ;  bevoorcns  in  Afrika  en  Amerika : 
BüRMANNus  in  Afia  ,  Afrika  en  Amerika* 
De  laatfte  hadt  een  Zuuringachtige  Padcii  met 
rondachtige  Bladen  van  Java  ontvangen ;  doch  in 

de  Afbeeldingen  van  deeze  Soort  zyn  zy  zoda* 
nig  niet.  Het  is  een  Jaarlyks  Zaaygewas  ,  welks 
Bladen  driekantig  of  Pylvormig  als  die  der  Mel- 

de, en  zeer  lang  gelteeld  ,  een  Zuurachtigen 
Smaak  hebben ,  volgens  B  a  u  h  i  n  11  s, 

(18)  Patich  met  twee/l.  afgezonderde  BL  het  xvjin 

éêne  Klepje  em  groote  Fliezige  Netswy-  j^^^^^^^"^ 
%e   Wiek  hebbende :  de   Bladen  als  uit^e^  roozc- 
>T  ,  ^      kleange» knaagd. 

De  geleerde  S  h  a  w  vondt  deeze  Soort ,  gelyk 

uit  de  bepaaling  blykt,  in  Egypte  :  Forska- 
o  H  L  heeft  wel  de  Blaasdraagende  ,  maar  niet 
deeze ,  aldaar  aanr;etroffen.  Het  kan  de  Gefchil* 
derde  {Riimex  pidtiis)  niet  zyn,  welke  zyn  Ed* 
by  Rofette  doorgaans  op  Zandige  plaatfen  vondt  t 
want  die  hadt  de  Klepjes  Korreidraagende  onge- tand  3 

(is)  Ramex  Flor.  Hermaphr.  diftiiKÜis  &c.  R.  Lugdkz^ós 

Acetofa  iEgypiia  Rofeo  feminis  involucto  Folio  lacero  LippL 
Shaw.  A/r,  5.  f.  s* Cc 

u.  Dttu  vni.  stvk; 
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^V.    tand,  de  Bladen  Liniaal  ,   Vinswyze  gelrarteld 

vaL^'  ̂ ^  Bladen  zyn   hier  op  de  kanten  als  uitge- 
HooFD    fcheurd,  gclyk  in  de  Rakette:  de  Klepj  s  van 
STUK.      ̂ g  Zaadhuisjes  weleen  Duim  groot,  Rooskleu- 

•vife?^^^'  ̂'^^  >  aan  de  kanten  getand  ,  rondachtior,  doch van  onderen  en  van  boven  in  tweeën  gefpleeten» 

XIX.        (19)  Patich  7net  tweed  afgezonderde  BL  Hart- 

TJi.gZnus,  vormige  Jtompe  ,   effenrandige  Klepjes  en 
Barfaan-  Eyrond'  i  ylvormige  Bladen. 

De  Bladen  zyn  in  deeze  ,  die  in  Barbarie  en 

Spanje  groeit, ook  uirgehoekt.  't  Gewas  is  lang 
bekend  geweest,  en  woYót  Stifikende  Zee -Pa- 

tich genoemd  van  B  a u  h  i  n  u  s ,  die  zegt,  dat 
het  aan  den  Zeekant  niet  wyd  van  Montpellier 
voortkomt  By  Gooan  nogtlians  vind  ik  het 
Biet  gemeld»  Het  blyft  over. 

XX.         (20)  Patich  met  tweejl.  BI. ,  Piekswyz*  HarU 
^^iHn''  vormige  Bladen  en  ronde  Stengen, Zuiuing. 

Dee- O9)  Rumex  Flor.  Herm.  dift.  &c.  Acetofa  dentata  peren- 
nis.  ZANON.  Hi/f.  14.  Arcrofa  VeilcarJa  Tingitana  &c.  MoR. 

lliji.  uis.  f.  8,  Lapathutn  matitimum  foetidum.  C.  B.  Pi», 
II6.   Prodr.   56. 

(zo;  Rumex  Flor.  Herm.t  Fol.  Cord.  Haftarls.  T/'ir.  Clif. 
R.  Lugd",  GOUAN  Monsp.  18  8.  Acetcf?  rotundifr>!h  Hortcn- 

fls.  C.  B.  Pin.  114.  ̂ OURNF.  Infl.  50J.  GÉR.  Prov.  447. 

Lapathum  androgynum  acetofum  &c.  Hall.  Helv.  170. 
SCOP.  Carn.  120.  Oxalis  rotundifolia.  DOO.  Pempt.  645).  A 

Atêtora  fcutata  repens.  G.  B.  Pin,  114.  Pndr,  55. 
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Deeze  Soort  is  de  door  geheel  Europa  zo  be-     IV, 

kende   Tuin ' Zuuring  ,  welke  men,  by  M  on- '^^ir^' 
TiJSG,  in  Gemeene,  in  Roomfche  of  rondbin'.  ï(v.fd- 

dige  en  in  Spaaiifche  j   die  de  grootfte  is  van^''^^'^; 

Blad ,  onderfcheiden  vindt»  De  Gemeene  is  door^j^,  '*^^' 
Ray  op  Gebergten  in  Engeland,  door  Hal 
LERin  Sv/iczerland,  op  de  Alpen,  door  Vol- 

kamer in   Beijeren  wild   groeijende  gevon- 

den ('^).  Door  kweeking  fchyntdie  zodanig  ̂ er*. 
anderd  te  zyn ,  dat  zy  ronder  en  grootcr  Blad-Q 
heeft,  wordende  dus  gemeenlyk  Zuurirg  of  ook 

Zutkeh  in  't  Franfch  Ozeilk  of  /ligrette ,  in  *c 
Engelfch  Sorrel ,  in  *c  Hoogduitfch  Jmpfet  of 
Sauer  -  Ampfer  ̂   in  't  Spaanfch  Azederas  en  in 
't  Latyn  Acetofa  genoemd,  wegens  den  zuuren 

Smaak,  die  'er  ook,  by  de  hedendaagfche  Grie- 
ken ,  den  naam  van  Oxalis  aan  doet  geeven. 

De  kleine  Schildbladige  Zuuiing,  in  de  Kruid* 

tuin  te  Padua  gegroeid  ,  met  kruipende  Stenget- 
jes  van  vier  Duimen  lang  en  Blaadjes  als  een 

Na- 
f«)  Zonderling  is 't,  dat  menze,  in  Switzeriand  en  P'-overxe, 

tusfchen  Steenhoopen  zou  aantreffen  ,  gelyk  de  R' Jdcr  zej^r» 
De  Keet  Hall  er  verhaalt  ,  dac  zy  door  HuberuS  ia 

Graauwbunderbnt!  ,  aan  de.  Grenzen  van  Swaben ,  omftreeks 

Plurs,  overal  groeijende  gevonden  is  in  de  fchunfe  Beddin* 

gen  van  beweee:lyke  Steenen  ,  aldair  Biefeier,  gensamd.  In 

Pravence  grodc  zy  ,  volgens  Ger  AR  D  ,  op  Steen  "ge  Berg- Vel- 
den en  inde  Vale  jen,  wiid.  Te  Montpe'üer  in  Lingueiluk 

Worde  zy  volgens  Gouan,  gelyk  by  ons  in  de  Tmncn,  gf 
tceld  en  tot  Moeskruid  gehouden. 

Cc  2, 

a»  D££L.  Vm.  STUBf 
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IV.     Nagel  groot ;  wordt  als  eene  Verfcheidenheld 

vfi!^*  hier  t'huis  gebragt  tot  dit  Gewas  ,  't  welk  'er 
Hoofd*  ontzaglyk  van  verfchik.   De  Geftalte  is  ieder- 

^"^"^^     een  bekend.  De  Bladen  ftian  niet  alleen  over- 
3»^^7^^^"  end ,  maar  vooral ,  wanneer  het  in  't  Zaad  fchiet, 

de  Stengen ,  die  ftevig  zyn  en  fomtyds  opfchie- 
tcn  tot  twee  Ellen  hoogte,  zynde  dan  beladen 
met  een  groote  Aair  van  Bloemen ,  op  welken 
gemeenlyk  een  driekantig  zwart  glanzig  Zaad 
volgt.  Men  vindt  nogthans  gewag  gemaakt  van 
eene  onvrugtbaare  Zuuring  van  deezen  aart, die 
het  Mannetje  fchynt  te  zyn  van  deeze  Soort, 

De  Tuin » Zuuring  is  van  grooten  dienst  in  de 
Huishouding,  dewyl  zy  allerley  foort  van  Moes, 
Vleefchnat  en  Sausfen,  fmaakelyk  niet  alleen ,  maar 
ook  gezonder  maakt ,  voor  heete  Galachtige  Ge- 

itellen, in  welken  dit  Kruid,  door  zyne  verkoe- 
lende hoedanigheid  ,  tot  een  Geneesmiddel  kan 

flrekken.  Het  bedwingt  de  Galbraaking  en  her- 
ftelt  den  Appetyt,  ja  neemt  de  Dorltigheidweg, 

in  allerley  bed^rflyke  Koortfen.  Men  kan  het 
uitgeperlte  Sap  of  Afkookzel  der  Bladen  gebrui- 

ken laaten.  Het  Zaad  heeft  een  Hartfterkende 

hoedanigheid  en   is   eenigszins   famenrrekkende 
en  (toppende  ,  gelyk  inzonderheid  de  Wortel , 

die  aan  't  Afkookzel  eene  roode  Kleur  mede- 
deelt. 

XXI.        Qq.i)  Patich  met  tweejlagtige  Bloemen  ̂   die  twee 

digynu!,^  Meeldraadjes  hebben. Tweewy-  Dee- 
fige. 

<zi)  Rumex  Flor.  hermapHroditis  digynis.  iï.  Clif»  xjS* 



Hexand    ria.        405- 

Deeze ,  die  de  Rondbladige  Alpifche  is  van  C.     ̂ ^• 

Baühinüs,   heeft  het  Loof  als  van  Lepel-    ̂ ^n^^' 
bladen  ,  doch  eenigszins   uitgerend.    De  Kelk  Boofd- 

is  tweebladig  ,   zo  wel  als  de  Bloem,  die  zes^'^^^'^ 

Meeldraadjes  entweeStylen  heeft,  verfchillen-„;-4.  ̂ '^^' 
de  dus  aanmerke'yk  vande  anderen.  Het  Plant- 

je ,  op  de  Muuren  van  een  Gasthuis  op  den 
grooter.  St.  Bernhards  Berg ,  in  Switzerland ,  ge- 

vonden ,  was  minder  dan  een  Handpalm  hoog 
en  hadt  zeer  lang  gedeelde  Blaadjes.  Het  groeit 
ook ,   volgens  L  i  n  n  ̂ e  u  s ,  op  de  Laplandfche 
Bergen  en  volgens  G  e  r  a  r  d  in  Provence, 

***  Met  tweebeddige  Bloemen, 

(2a)  Patich  met  tweejlagtige  onvrugthaare  en  xxfr. 

Frouwelyke  Bloemen ,  met  gekartelde  naak'-  A^pt^Js"! 
te  Klepjes  en  Hartvormige Jiompe  rimpelige  ̂ ^P^^''^^^ Bladen, 

De  Monniken  -  Rhabarher  der  Winkelen  wordt 

ge- 

R.  Lugdh.  23c.  Fl.  Susc.  Lapp.  Acetofa  rotundlfolia  Alpina. 

C.  B.  Fin,  114.  Prodr.  s$-  ÖED.  Dan.  T.  14.  Acetofa  re- 

pens,  Cochleaiiae  foliis  &c.  Pluk.  Aim.  8.  T.  2; 2.  f.  2.  A- 
cetofa  Britaniüca  rotundifülia.  Fr.  compresfo.  BLAia  Obs. 
67.  T.  67. 

Czt)  Ritmx  Flor.  herrmphr  (IcrlIRvas,  foemineisque  &:c. 

Rum.  Fol.  Pedali  cordato  &c.  Lap.  Androgynum  ebfuisfo- 
lium.  HALL.  Helv.  170.  Lap.  Hort.  rotundif.  live  Monta- 

niuii.  C.  B  Pin.  iij-rotundifolium.  CLDS.f/^/?.  lï.  p.  69.  Rha- 

ba.ibnrum  Monachorum.  Jlfat.  Med.  lyg.  Lap.  Flor.  fuper, 
jiiiscniis,  infer.  foemin.  Fol.  Cordatis.  ZiNN.  Cgett.  %%, 

Cc  3 

11.  Deel,  VI y,  Stük^ 
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IV,  geacht  deeze  Soort  te  zyo ,  welke  in  Switzerlam! 

^^vff  ̂  zeer  gemeen  is  omtreDJ^-de  Berg  -  Stallen  op  de 
Hoofd  Alpen,  Het  komt  ook  in  de  ZiiToëlyke  deelen 

«TUF,  y^^  Vrankryk  voor,  en  op  verfcheide  plaatfen 

^nfw>-  ̂ 20  Diiitfchland.  Ten  opzigte  der  Ooftecrykfe 
Bcfgen  fpreekt  Clüsiüs  'er  dus  van.  „  Op 
5,  alle  die  Ruggen  ,  inzonderheid  omtrert  de 
3,  vogdglte  plaatfen  ,  alwaar  de  Beeften  ,  die 

,,  men  'er  in  de  Zomerfche  Maanden  voedt, 
„  gewoon  zyn  om  te  drinken  by  een  te  komen, 
„  valt  zeer  menigvuldig  die  groote  PatichjmeC 
,.  hreede  en  cirkelronde  Bladen,  welke  fommï- 
53  gen  verkeerdelyk  Rbabarber  meenen  te  zyn» 
55  Dezelve,  nogthans,  heeft  den  Wortel  niet, 
,5  5;e]yk  raenze  gemeenlyk  afbeeldt,  even  als 
,,  de  Radys  of  Paarden «Patich  (*}  ,  regt  ia 
,5  den  Grond  neerdaalende ,  maar  langs  de  Op- 
,3  pervlakte  ,  byna  als  die  van  de  Kalmus  en 
„  Irisfen  ̂   kruipende  ,  fomtyds  een  Arm  dik ,  met 
„  Vezels  hier  en  daar  vast  ,  voorwaards  aan- 
33  groeijende  en  voortloopende  ,  gelyk  die  van 

de  Ka'mus  en  *t  Salomons- zegel  Kruid  ,  vaa 
binnen  uitdergeeienpaarfchachtig.  Gedroogd 
zynde  ,  zweemt  dezelve  naar  Rhabarber  en 

,3  kleurt  niet  minder  af." 
Dit  Kruid,  dat  in  geüalte  en  grootte  naarde 

Rhabarber  zweemt  ,  is  van  fommigen  daar  voor 

gehouden  en  gebruikt ;,  doch  het  heeft  naauw- 

]yks 

(*)  Dit  is  de  Groote  Warer  =•  ?aiidï ,  hier  voor  befchrcc- 
ven. 

3> » 
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iyks  andere  hoedanigheden  dan  de  gewoone  ̂ ^' 
Patich  of  Paardik,  zo  L  o  e  e  L  aanmerkt ,  door  vii. 

wien    no2;thans    de   onderde   Bladen  ,  volgens  f^^oFo- STUK 

Haller.  te  rond  zvn  afgebeeld,  Deeze  Kruid  ̂   .* 
kenn(?r  houdt  hetzelve  ,  benevens  de  voorge-Ki<«. 
lüelde  Spitsbladigeen  Gekrulde ,  als  ook  de  Groo- 
te.  Kleine  en  ailerkleinlte  Water -Pauch,  al^ 
temaal  voor  Verfcheidenheden  :  „  want,  zege 

„  hy ,  de  Kransjes ,  die  in  de  jonge  Plant  zeer 
„  digt  by  elkander  waren ,  verfpreiden  zig  door 

^y  't  opfchieten  :  de  Bladen,  onder  aan  llomp 
,5  cn  breed  ,  worden  fmaller  en  fpiifor  naar  bo- 
5,  ven  :  in  de  jongheid  krullen  zy  zig  aan  de 
3,  kanten  om;  doch  worden  vlak  in  de  Ouder- 
5,  dom.  De  Goudkleur  der  Aairen  verdwynt  op 

„  zyn  tyd  -  en  wordt  donker,  zo  doordeMeel- 
5,  draadjes  als  door  de  Zaaden.  De  Bladen,  tus- 
5,  fchen  de  Kransjes,  zyn  in  de  jonge  Plant  ver- 
.,  horgen ,  doch  komen  te  voorfchyn  in  de  vol- 
,5  wasfene  en  lleeken  uit  ,  en  wat  dies  meer 

„is." Indien  echter  de  hier  voor  befchrcevcne  Pa- 

tich -  Planten  tweeflagtige  Bloemen  liebben  ,  zou- 
den zy  weezertlyk  van  deeze  verfchillcn,  die, 

volgens  de  Waarneemingcn  van  Zi n  jn  i  us,  by 
Gottingen,  de  bovenile  Bloemen  van  de  Aairen 
Mannelyk  ,  de  onderden  Vrouwelyk  heeft ; 
zeer  met  het  vcreifchte  tot  bevrugting  overeen- 

kom (lig  ;  en  Hartvormige  Bladen, van  grootte 
als  die  van  de  Rhabarber ,  doch  gerimpeld ,  vol- 

gens LlNN^US. 

Cc  4  in)^^' lU  Deel,  VIII.  Stuk. 
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IV.         C^3)  PsfJch  met  Manwjvige  Bloeme  Ct)> 

'Afdeel.  ^g  J^roumlyke  Kelken  eenbladig ;  de  huiteii- 
HooFD'  fle  Klepjes  met  omgeboogen  haakjes  heb' 
STUK,  jj^f^^e, 

XXIIT. 
Run:ex 

J'pincjus. 
Gedoom-hier  betrokken.  Men  vindt  'er  de  Afbeelding 

van  by  C*  B  A  ü  H I  IS  u  s  5  die  aanmerkt  dat  de 
Stengen  een  £lle  lang  zyn  en  langs  den  Grond 

verfpreid:  de  Bladen  als  die  der  Zvï^arte  Êeete, 
doch  kleiner  en  lang  gefteeld.  Men  vindtze  in 

de  Europifche  Kruidhoven,  Toürnefort 

hadtze  tot  de  Spinagie  tehuis  gebragt» 

XXIV.        (^4)  Patich  met  Tweehuizige  Bloemen ^  Pieks* 

'^tk^iob-"  ̂ ^^^'  Lancetnrmige  Bladen  en  uitgebreide btide.  Ooren, 

In  Italië  is  de  Groeiplaats  van  deezca  welke 

naar  onze  Veld-Zuiinng  veel  gelykt  en  'er  wel 
een 

(23)  ̂ i^t»ex  rior.  Ardrogynis,  Calycibus  foemineis  mono- 

phyllis  &c.  Ca!,  ff.  uncinau's.  ii.  Cli§.  135.  R.  Lugdh.  230, 
GouAN  Monsp.  188.  Bet?!  Cretica  Scmine  echinato.  C.  B* 

Tin.   118.  Piedr.  $■],  Beia  Ciet.  Sera.  Spinofo.  J.  B.  Hijl.ll. 

p.   p62. 
(*)  Manvjyvige  Bleemsn  ïs  Avat  diiifter  uitgedrukt;  betes 

ware  *c  gezegd  Manvjyvige  P/anj :  devvyl  zulks  betekent  ,  dat 
deaelve  Mannelyke  en  Vrouwelyke  Bloemen  draagt,  zynde 

even  't  zelve  dat  anders  door  Monoikia  of  Eenhiiizige  bete- 
kend wordt.  Des  de  Bloemen  van  deeze  Soo  t  Ttueeheddig 

Menhuizig  zyii ,  gelyk  die  van  de  volgende  Tweehuizig. 

(24)  Rutxex  Flor.  Dioicis ,  Pol.  Lanceolato- Sajoittaiis, 
Hamis  patentibus.  Acetofa  tuberosa  üadicc.  C.  B.  Pin%  Jt(<|« 

Qxalis  tubciofa.  Poo.  Fmpt,  6-\9k 
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een  Badaard  -  Soort  van  zou  fchynen  te  zyn  ;      f7. 
doch  de  Ooren  der  Bladen  gaapen  van  agteren  ̂ ^^^^u 
meer  en  de  Stoppeltjes  zyn  langer:  terwyl  zy  Hoofb- 
veele  Knobbeltjes  aan  de  Wortelen  hangende^^u^. 

heeft.    De  Steng  is  opftaande  en  niet  getakt  ,^.^y'''*>' 
volgens  den  Ridder. 

(25)  Patich  met  Tweehuizige  Bloemen  en  Piek-    xkv. 

vormige   Bladen  ,    die    gevingerde  Ooren  ̂ ^^^^'^"^^^ 
hebben  ('*).  Veeldeeli^ 

ge* 

Op  de  Bergen  van  Toskanen ,  het  Napelfche , 
als  ook  in  de  Levant  ,  worde  de  Groeiplaats 
van  deeze  Soort  gefteld  te  zyn.  De  Vingerach- 
tige  verdeeling  van  de  Kwabben  der  Bladen  maakt- 
ze  zonderling. 

(26)  Patich  met  Tweehuizige  Bloemen  enlang'  xxvr.    ̂ 

werpige  Pylvormige  Bladen,  Dif^yei^l* Zuuring. 

fis)  J^umex  Flor.  Dioicis  Fo!.  Haftatis, Auriculis  palmatls. 
Acetofa  minor  erefila  Lobismultifidis.  Bocc-  Mus.  II.  p.  154.  T. 
Iz5. 

(♦)  Ik  vo!g  hier  de  Spec.  Plantarum'.  want  AurlcuUs  lias- 
tatisy  ge'yk  het  in  Syjl,  Nat.  Veg*  Ed.  Xlll.  is  veranderd, 

km  ni'et  din  een   mhUd^^  zyn. 
(26;  Rumex  Flor,  Dioicis  ,  Fol.  oblongis  Saglttatis.  Mat. 

Mei.  529.  H.  CUff.  ïjo.  Ups.  89*  R.  Lugdh.  231-  GouANf 

Monsp.  188.  Fl.  Belg.'  105.  FL  Suec.  zpy,  318.  Lapp.  130^ 
KU^M.  Au/Ir.  Ï04.  WeïG.  Pom.  Rug.  6j.  Reig.  Gedan.  103. 

SCOP.  Carn.  118.  Ger.  Prev,  447.  TouaNE.  Paris.  i.  Ra7- 

Angl.  31.  Acctüfa  Pratenfis.  C.  B.  Pi».  114.  CKM.Epit.z3c, 
Var.  2,  Florre  albo.  Tüurnj. /«/?.  3.  Oxilis  crispa.  J.  B. ////?. 

\h  p.  990.  Tabern.  Ic^  4.40.4.  Acetofa  raontana  maximi.  C. 

B.  /*i«.  114.  SCHETJCHZ.  ^Ip.  29.  s-  Acer.  mont.m4I.uo 
Ari  totundo  folio.  BOCG.  Jklus.  i6s.  T.  izs> 

Ccj 

U,  Dl»L.  VIU,  STUS, 



410        Zesmannige    Kruiden. 

IV*         Dit  Kruid,  onder  den  naam  \an  Feld- Zuu^ 

%'if,^' ring   by  ons   a gemeen   bekend,  groeit  in  de 
Hoofd-  W  eiden  of  Graslanden  door  byna  geheel  Euro- 

STUK.      pj^^  jyjp^  noemt  het  ,  de.swegen ,  in  't  Franfch 

^l'''^^" Ozeüle  de  Préz,  als  ook  Vinetteo^  SaUette\  in 
't  Engeiich  Wild  Sorrel  of  Wilde  Zuurdig.  Zuf 

kei  i^  de  beiiaaming  ,  die  'er  op  fommige  plaat- 
fen  van  ons  Land,  zo  wel  als  aan  deluin-Zuu- 
ring  of  Spaanfcne  Zuuring  ,  voorgemeld ,  door 
onze  Landsgenooten  aan  gegeven  wordt. 

In  dit  bekende  Gewas  zullen  weinigen  opge- 

merkt hebben ,  dat  'er  van  hetzelve  Planten  zyn 
die  alleen  Mannetjes  en  anderen  die  niet  dan 

Wyfjes  Bloemen  draagen  :  weshalve  hetzelve 
tot  de  Tweehuizigen  bthooit*  Onder  de  Kruid- 

kundigen zelfs  zullen  veclen ,  miffchien ,  niet  ge- 
let hebben  op  hvt  onder fcheid  dier  Planten  y  „  dac 

„  naamelyk  de  Mannetjcskkmex zyw  ̂   metpaar^ 

„  fche  Bloemüeeltjes  en  gaapende  Kelken  ,  heb- 
5.  bende  zes  Meeldraadjts  met  geele  Knopjes, 

3,  d;e  panrfch  worden  ,  uitgenomen  het  Voet- 

„  (tuk,  dat  geel  blyft:  dat  de  Jfyfjes-Fhmcn 
„  grooter  zyn  ,  met  de  grootfte  Kclkblaadjes 

3,  omgeboogen  ,  de  I  kirden  öpgeregt  ,  het 

,5  Vrugtbeginzel  dekkende  ,  drie  Stylen  met 

5,  mode  gepluimde  Scempels  :  als  fjok  dat  de 

♦,  Klepjes  allengs  ,  tot  wiiwordens  toe  ,  ver- 

,5  blerken."  Dus  heeft  Doktor  Scopoli  dit 
oiidcrfcheiü  ,  wel  waardig  in  een  zo  gemeen 
Mantje  onzer  Velden  met  een  keurig  Oog  nage- 

gaan ie  worden,  voorgeiteld  en  befluit  daar  uit, 
dat 
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dat  de  Mannetjes  -  Plant  ,  tot  de  bevrugting  ,     IV. 

niet  grooter  behoeft  te  zyn  dan  de  W^fjes*  l^^^^rf,^^^* 
de  Tweehuizigen  ,  inderdaad ,  waar  het  Stuif-  Hoofd- 

meel  door  den  Wind  moet  overgebragt  worden  /'Tuk, 

Ican  dit  kleine  verfchil  van  hoogte  weinig  nadeel  ̂ :^'''^^'' 
doen.    Ondertusfchen   vergaat    wel  het   derde 

deel  der  Wyfjes  -  Bloemen  zonder  zig  tot  Vrugt 
te  zetten  ̂   offchoon  zy  het  Mannetje  zeer  naby 
hebben ,  getuigt  die  zelfde  Heer* 

Aanmerkelyke  Verfcheidenheden  yyn  tot  dee-* 
ze  Soort  betrokken.  Behalve  die  mee  witte 
Bloemen  ,  door  Tournefort  waargeno- 

men 9  komt  'er  ook  een  Gekrulde  op  't  Tapyt. 
Deeze  allen  groeijen  op  de  Velden  ;  doch  de 

Zeer  groote  Wilde  Berg- Zuuring  van  C.  B  a  u- 
HiNüs  is  door  Scueuchzer,  Hall  er 

en  anderen,  op  de  Switzerfche  Alpen  gevonden, 
groeijende,  tegen  de  natuur  der  andere  Planten, 
op  de  hooge  Velden  hooger,  dan  in  de  Valei* 
jen.  Nog  ecne,  die  een  zeer  breed  Blad  heeft, 
nam  Boccone  in  Italië  op  de  Bergen  waar, 
Deeze  beiden  verfchiilen  anders  niet  van  de 

gewoone  Veld  -  Zouriog. 
Het  Loof  van  deeze  Plant  komt  met  de  Tuin- 

Zuuring,  in  hoedanigheden,  byna overeen.  Men 

kan  het  als  Salade  nuttigen ,  gelyk  by  't  Landvolk 
dikwils  gefchiedt.  In  de  koude  dcelen  des  Aard» 
bodems  verftrekt  het  voor  de  Ingezetenen  en 

voor  't  Scheepsvolk,  dat  'er  aanlandt,  tegen  'c 
Scheurbuik  tocMedicyn.  De  Croenlanders  men- 

gen, ten  dien  einde,  de  Bladen  van  Veldzuuring 

en IL   Deel.  VilL  Stüs. 
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IV.     en    Lepelbladen  ,    in    hunne  Pottagiën  ondef- 

vn^^  een  (^j.  Voor  't  overige  is  aan  den  Wortel  een 
Hoofd-  byzondere  kragt ,  tot  het  wegneemen  der  Ver- 
STuïï,      ftoppingen  van  de  Lever,  toegefchreeven  Boer-. 

vf^t!^^"^'  HAAVE  prees  het  Zout,  door  Kryltallizatie  uit het  eieperüe  en  geklaarde  Sap  bereid,  in  heete 
Ziekeen  en  Rotkoortfen  grootelyks  aan» 

xxvTi.     (22)  Parich  met  Tweehuizige  Bloemen  enLan^ 

^Z^o/eUa.  cetvormig  Piebwyze  Bladen. Sch  wps- 
Zurkci.  Dit  Kruid  is,  in  zyne  Verfcheidenheden ,  ge- 

noegzaam kenbaar  aan  de  Piekswyze  figuur  der 

Blaadjes  ,  die  by  G  a  m  e  r  A  R  i  u  s ,  Dodo- 
heus  en  L  o  B  E  L  ,  vry  wel  vertoond  wordu 
Het  groeit  ook  in  alle  deelen  van  Europa  en 

wordt  door  de  benaaming  van  Schaaps  -  Zurkel 
of  Kleine  Wilde  Zuuring,  onderfcheiden  :  want 

het  Gewas  valt  in  allen  deele  kleiner,  dan  'e 
voorgaande.  Op  Zandachtige  Gronden  groeit  het 
dikwils  zo  overvloedig ,  dat  het  Koorn  daar  door 

verdrukt  wordt  :  gelyk  in  Brabant  en  Vlaande- 
ren veel  plaats  heeft.    Een  half  Voet  zyn  de 

Sten- (*)  BARTHOL.  A^.  Mei.  167 1.  Obs.  9. 
{zj)  Rumex  JFloribus  Diolcis  ,  Foiiis  Lanceoiato -haftjtis. 

H.  ClijJ.  öcc,  &c.  utfupra  Acetofa  Arvenhs  Lanceolata  C. 

B.  PtK.  114.  Oxalis  Ovina.  Tabern.  /<?•  440.  Oxalis  minor. 
Cam.  Epit,  23 r.  Oxalis  tenuifolia  {jnuita  Vervecina.  Loh. 

Je.  29.  OxaÜs  minima.  Dod.  Pempt.  650.  Var.  z.  Aeetofa 

Laoc.  anguftifo?!*  repens.  C.  B.  Pin.  i  T4.  Prodr,  ss.  i-  Ace- 
tola  Aivens.  minima  non  Lanceolata.  C  B.  Pin.  114.  4.  Acet. 

msn.  ereéfc'  Lobis  muitifidis.  Bocc.  Mus,  164.  T.  12e.  Lapa>- 
thum  aeetöfttm  &c.  Hall.  Helv.  i6§. 
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Stengetjes  zelden  hoog  en  de  Blaadjes  niet  bo-     IV, 

ven  een  Duim  lang.  De  Bloem-  en  Vrugtmaa-  A^'^^^^l; 
king  komt  overeen  ,-  maar  't  Mannetje  is  hier  Hoofd- 

zo  groot  als  't  Wyfje.  Somtyds  kruipt  hetjfom-*"^^^; 
tyds  (taat  hec  overend.   De  Blaadjes  zyn  lar)g-„;^/'^^' 
werpiger  of  ronder,  en  hebben  forntyds  krom- 

me haikige  O  oren  ,  fomtyds  eenvoudige  by- 

hangzels  ,  fomtyds  in  't  geheel  geen  Ooren  of 
Haaken  ,  die  aan  de  bovenfte  Blaadjes  altoos 
ontbreekcn.   De  Smaak  is  zuur  en  in  kragten 
komt  het  met  de  voorgaande  overeen. 

(28J  Patich  met  Tweehuizige  Bloemen^  Lan-  ̂ ^virr. 
cetvormi^e  gejieelde  Blaien ,  en  omgeboo-  acuieatus, 

gen  Frugten  met  kanthaairige  Klepjes.        zuuilng" 

Dit  Kruidje  heeft  Bladen  als  die  van  de 

Schaaps  -  Zurkel ,  doch  geheel  zonder  Ooren  of 

Haaken ,  zegt  L  1  n  N  ̂   u  s.  De  Afbeelding  van 
C»  Bauhinüs  toont,  dat  dezelven  zeer  Lan- 

cetvormig  zyn.  Hy  hadt  die  van  het  gene  in  'c 
jaar  1594  ,  in  de  Tuin  des  Hertogs  van  Wir- 
temberg  ,  bloeide ,  ontleend  ,  en  noemc  de 

Zaadhuisjes  ftekel^g.  De  Sten^^etjcs  waren  ruim 
een  Handbreed  hoog.  Het  groeit,  volgens  dea 
Ridder,  op  Kandia  en  in  Spanje» 

(29)  Pa- 
(i%)  RuKsx  rior.  Dioicis  &c.  Acetofa  Ctct.  Semine  acu- 

leato.  C.  B.  Pilt.  114.  Prodr»  jj.  Oxalis  mifloi:  aculeatj 

Candiac.  J.  B.  Hiji.  II.  p.  *^i. 

n.  HUU  VIIÏ,  STUK» 
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IV.        (29}  Patich  met  .♦....»  Bloemen ^  Hart'^ot» 
Afdeel.  ^i^  Piekswyze  Bladen  en  leggende  Stengen  y 
Hoofd*  die  hoekig  zyn^ 
STUK. 

XXIX.  in  de  Üpfalfche  Tuin  heeft  dit  Gewas ,  van 

^ZtfJns'.  de  hooge  Gebergten  by  Bononie  in  Lombardye 
weeidigQ  afkomftig,  geen  Bloem  willen  vertoonen,  niet- 

tegenitaande  net  zeer  weeldig  groeide  3  brengen» 
de  een  menigte  van  leggende  ,  Takkige,  hoe- 
Icige,  geflreepte  Stengen ,  die  één  of  anderhalf- 

Voetlang  waren,  uit  een  Wortel  met  dergely* 
ke  Knobbels  daaraan  hangende, als  in  de  Knob- 

bel-Zuuring ,  voort.  De  Bladen,  van  gezegde 
gedaante  5  waren  üitermaatezuur,  aan  den  rand 
paarfchachtig  5  gegolfd  en  naauwlyks  gekarteld. 
Zy  zyn  langer  dan  die  van  de  Veldzuuring ,  zo 
L  iNN-ffiüs  aanmerkt.  Hier  mede  wil  zyn  Ed. 
dat  men  eene  Kaapfe  Zuuring  ̂   Plant ,  door  Plu- 
KENET  afgebeeld ,  zal  vergelyken. 

XXX.  Daar  zyn  genoegzaame  redenen ,  om  die  Ja- 

^^^^^^^j^j  panfche  Plant,  waar  van  ik  inJ^V^  3,  op  Plaat 
Kroontjes- XL VII ,  de  Afbeelding  mededeel,  insgelykstoc 

PI '  XX vil.  dit  Geflagt  te  betrekken.   Ik  geef  'er  derhalve 
^''S'  ̂ -  den  naam  van  Kroontjes  -  Zuur  ing  aan*     Zeer 

blykbaar,  immers,  heeft  dezelve  een  algemeen 

Kroontje,  uit  byzondere  famengefteld ,  hebben- 
de het  eerile  een  éénbladig,  de  anderen  veel- 

bla. f  29)  Rumex  Flor   Fol.  CordatO'  Haftatis ,  Caa* 
libus  decumbentibus  ,   angulatis.  Munt.  6^.  Acetofa  Fagooyd 
folio.  EOCC.  MtiS.  165.  T.  iJ6.  Pluk.   Ph^t*  T.  3JI.  f.  2. 
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bladige  Omwindzels*  De  S^erg  is  kruipende ,     i^» 

hoekig  of  geileufd  5  bogtig  en  mee  Kpoopen  ,    ̂vfi!^* 
aan  ieder  van   welken  zy  een   groote    V  liezige  Boofd- 

Sclieede  heeft,  zo  wel  als  aan  den  oirfprong^""'^; 
der  Takken  en  Bladfleelen.   De  Bladen,  wier«£^/''^^"' 
figuur  Piekswys*  Hartvormig  of  Spatelachtig  is , 
zyn  op  de  gewoone  manier  geaderd ,  niet  ftcrk 
geribd  en  hebben   middelmaatige  Steelen  ,   die 

vry  dun  zyn.  Ge^n  Wolligheid  heeft  in  *t  gehee- 
Ie  Gewas  plaats^  Op  *t  end  der  Takken  komt, 
uit  een  dergelyke  Vliezige  Beursnchtige  Scnee- 
de ,  het  Bloemfteelt je  voort ,  dat  de  Kroon  draagt , 
benevens  nog  een  byzonder  Steekje  .  mee  een 

enkeld   Kroontje  ,   hoedanigen  'er  vier  op  hec 
andere  Steeltje  zyn  ,  elk  een  byzonder  Ste-  Ir  je 
hebbende.  Van  de  Omwindze^s  heb  ik  gefpro- 

ken.  't  Getal  der  Bloempjes,  in  ieder  Kroon* 
tje  ,  fchynt  omtrent  tien  te  zyn.  Blykba  rlyk 

hebben  dezelven  ,   door  't  Mikroskoop  order- 
zogt  zyn  de  ,   een  Kelk  die  verdeeld  \s  in  drie 
fpitfe ,  waar  binnen  drie  ftompe  Bloemblaadjes.. 

In  't  midden  van  de  Bloem  zyn  drie  Jange  dun- 
ne witte  Stylen  ,  ieder  met  een  roodachtigen 

Stempel  geknopt  ,  en  omringd  van  zes  kortere 
Meeldraadjes  met  groote  ronde  Knopjes. 

Dus  komt  het  getal  jgelyk  de  Ridder  fpreekt, 
in  deeze  Plant  volmaakt  met  dit  Geflagt  over- 

een (*) ,  en  ,  zo  veel  ik  zien  kan ,  in  deeze 

klei- 
en) Dat  is  Calyx  3  Jidus^  CgrolU  i   pttalai  Stamka  6 

Styli  3  s  Sem,  i. 

IL  DEll»  Vin.    $TU% 
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^Y*    kleine  Bloempjes ,  hebben  zy  een  roodachtig 

viu  '  bruin  ,  driekantig  Vrugtbeginzel  ,   't  welk  de 
Hoofd-  overeenkomst  nog  vermeerdert.  Maar,  volgens 

^"^^^^     de  onderzogte Bloempjes,  zou  zy  tot  de  Twee- 
vi^e?'^^  flagtigen  onder  de  Patich  behooren.  Uit  de  ge- 

dagte  groote  Scheedeu  ,  v^aar  uit  de  Takken  en 
Bladfteelen   voortkomen  ,   vermoed  ik  dat  hec 

jcen  Waterplant  zy ,  in  welken  men  meermaals , 
gelyk  in  het  Fonteinkruid  ,  zodanige  Vliezige 
Scheeden  vindt ;  dienende ,  naar  myne  gedagten , 
om  de  nog  tedere  Knoppen  voor  de  te  fterke 
aandoening  van  het  Water  te  befchutten. 

M  E  D   E  o  L    1. 

Van  dit  Geflagt  zyn  de  byzondere  Kenmer- 
ken ,  een  zesdeelige  Bloem  ,  die  agterom  ge- 

boogen  is ,  zonder  Kelk ,  en  de  Vrugt  eene  drie- 
zaadige  Bezie. 
Twee  Soorten ,  beiden  üitheemfche ,  komen 

'er  in  voor,  naamelyk 

T.         ( I )  IMedeola  met  gekranste  Bladen  en  ongeck^rn  * 
^''^?^':  ,  de  Takken. 
na. 
virgini-       In  deeze  Virginifche,  welke  naar  het  Paris- 

^  ̂'        kruid  gelykt ,  is  de  Steng ,  op  zekere  hoogte , 

Krans- 
(i)  Medcola  Fol.  verticillatis ,  Ramis  Inermibus.  Sy/ï.  Nat. 

XII.  Gen.  450.  p.  z%6.  Veg.  XlH.  Gen.  455.  p-  2,87.  Med. 
Fol.  Sreüatis,  Fnidu  baccato.  Gron.  Virg.  39,  $$.  Liltum 

f.  Martagon  pufillum  &c.  Pluis;.  Alm,  401.  T.  328.  f.  4» 
Herb»   Paridi  affinis  Mariana  &c.  PETIV.   Mus.   411.  Raj, 
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Kranswyze  omringd  me£  zes  of  zeven  Lancet-      IV, 

vormige  Blaadjes*  Op  den  top  groeic  een  trop»  ̂^yf^^^' 
je  van  Bladen ,  't  welk  eenige  Draadachtig  dun- Hogfd- 

ne  Steekjes  uitgeeft  ,  die  tusfchen  de  Biaden^"^y^^; 

neerhangen  ,  ieder  met  één  Bloempje  ̂   dat  gé-„Jf'^'^-^ 
Itraald  is ,  met  omgeboogen  Punten  en  bleek. 
Öp  de  Bloem  volgt  een  vógtige  Bezie ,  zware 
van  Kleur ,  met  drie  of  vier  harde  Zaaden* 

(2)  Medcola  met  gevinde  Èladm  ,  de  Blaad-    Jjl^i^ 
jes  over  hoeks  ê  Aspa^agu^^ 

des, 
JDlt  Gewas,  onder  den  naam  van  Afrikaan  fcheaci^Etgef 

Klimmende  Spergie  met  Myrthebladen  ̂   door 
TiLLius  geboekt  j  h  ook  door  Herman^ 
Nüs,  als  in  de  Lcidfe  Tuin  bevindclyki  afge* 
beeld.  De  Stengen  zyn  rond  en  ongedoorndi 
de  Bladen  komen  op  eene  andere  manier  voort  dan 
in  de  gewoone  Vinbladige  Planten,  en  hebbcrt 

doorgaans  zeven  Blaadjes  wederzyds.  '\  Öewas klimt  dikwils  op  ,  tot  meer  dan  eens  Mdns 
langte  hoog.  De  Bloemen  komen  5  aanSteekjeë 
hangende 3  uit  de  Öxels  der  Bladen,  en  opde- 
zelveo  voigden  fchoonroodd  Besfen^  als  diedeï 
Spergies ,  volgens  H  e  r  m  a  nn  u s^ 

Van  de  Veelwyvigen  komt  'm  deeze  KJ^tsfö 
één 

(t)  Médeola  Fól.  p'mmtls  ,  Foliolii  siltéïnis.  Aisp'ar^  Folé 
ovato  -  lanceoiatis  &Ci  //.  Cliff.  122,  r.  Lugdh.  29.  Asp.  Afr.* 
fcanddns  Myrti  folio*  Till.  Pis.  16  T.  iz.  f.  t  yt.Mm\x% 
Alexanddna  Ramofa  Fmftu  e  Tummit.  Caulium.  Hesm*  Ltê^d^.i 
6?$>.  T.  681. 

Dé 
IL  DEEL.  VIII»  SÏÜÏS, 
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IV      ééQ  Geflagt  voor,  't  welk  den  nam  voert  van ArDEEL. 

vil.  A  L  I  s  M  A.     Water  •  Weegbree. 
HOOFD- 

*^"^'         Den  Griekfchen  naam  Alisma,  vati  Dios- 

J^""''  CORIDES  afkomüig,   geeft  de   Heer  Lin- 

N  iE  ü  s  aan  dit  Geflagt ,  waar  in  verfcheide  Soor- 

ten van  Water-  Weegbree  begreepen  zyn. 

De  byzondere  Kenmerken  beftaan  in  een  drie- 

biadigen  Kelk  en  drie  Bloemblaadjes ,  met  zes 

Meeldraadjes  en  verfcheide  Stampertjes ,   voU 

gende  daar  op  veele  Zaaden*  't  Getal  der  S
oor- 

ten  is  agt,  als  volgt. 

T.         (i)  Water  -  Weegbree  met  Eyron
de  fpüfe 

Aiilma  Bladen  en  flom-p  driehoekige  Vrugten^ PlantagOé^ 

*^""'"*  De  twee  Verfcheidenheden  van  dit  Kruid  ,- 

waar  van  de  eene ,  die  Breedbladigis ,  zeer  fraay 

bv  Camera Riüs,  de  SmalWadige  by  Lo- 

B  E  L  en  D  o  D  o  N  é  o  s  afgebeeld ,  
komen  door  ge- 

heel  Europa  aan  de  kanten  van  
ftUftaande  Wa- 

teren  en  in  ondiepe  Meiren  of  Moerasfen  
voor. 

Men  zietze  by  ons ,  aan  den  Duinkant  
en  el- 

oers, 

fit  Aliimé  Fol.  ovatis  actós  &c
.  S)r/?.    Nat.  XII.  Gen. 

J,\i7-  reg.  XII..    Gen.  ,C
o.  p.  «8.  GOUAN  ƒ/.».?• 

A  ism,  Fruau  ob.ufo  .r-gono.  H.  U
pp.  S«..  GMEI..  S^». 

,.  p.  77.  Plantago  A,.  la.ifoH..  C.  B.  Pin
.  •'<>•  «  »"g°  \ 

\ZL  CAM.  Epit.  .64.  /9.  Pl-t
.  Aq.  a„gumfol.a.  C^B. 

P-^  „o.  ïlant.  Aq.  Don.  P,mp,.
  p.  «.«•  «^nt-  Aq-  f»'" 

Be"«  aut  Planug-mis.  Flore  Gallu  al
bi.  LOB.  U.  3=o.  Dama- 

foiüura,  HiLL.  Utlv.  300. 
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d€rs5"veel  in  zodanige  Slooten,  inzonderheid     IV. 

de  Breedbladige  j  die  de  gemeende  is,  Misfchien  ̂ ^^^^''^^^• 
komt  het  verfchil  der  Bladen  alleen  van  de  hoe- Hoofd-. 

danigheid  van  den  Grond,  't  Gewas  verheft  zig  ̂'^^^' 
boven  't  Water  ,  zo  met  zyne  Bladen  als  Sten-  „,-£*^^^*" 
gen ,  virelke  met  een  fchoone  Aair  of  Pluim  van 
witte  Bloemen,  praalen.  De  Wortel  beftaat  uit 
een  dik  bos  Vezelen»  De  Bladen  zyn ,  even  als 
in  de  Weegbree,  overiangs  flerk  geribd  en  lang 

gelteeld.  De  Aair  is  aar  tig  met  haare  Steekjes 
gekranst  en  deeze  wederom  met  kleiner  Bloem- 
Iteekjes.  De  Vrugt  is  een  Hoofdje  van  veele 

eenzaadige  Haauwtjes  ,  in  't  ronde  geplaatst, 
doch  in  drieën  verdeeld» 

Men  wil  dat  dit  Kruid  voor  het  Vee  Vergif- 

tig zy.  F  A  B  R  E  G  o  ü  zegt ,  dat  'er  K  oei  jen  van 
zyn  geftorven.  Deszelfs  Sap  is  zo  fcheip,  daC 
men  de  Bladen  tot  een  Blaartrekkend  Middel  ge- 

bruiken kan ,  zo  H  A  L  L  E  R  meldt» 

(2)  Water  -  W^eegbree    met   Eyronde  fpitfe      ir. 

Bladen^  gehoonde  Steekjes  en  Klootronde  jifj"!"^ 
Vrugten.  Geeic- 

ïn  Zuid -Amerika  komt  dit  Gewas  voor,  't 
welk  allergrootst  Damafonium  van  Plu  mi  er 

geheten  wordt.  De  Bloem  is  geelachtig  ,  de  Vrugt 
Klootrond, 

(3)  Wa. (^)  Alisma  Fol.  ovatis  acHtis  &c.  Damafonium  maximuoi 

JPlantag.  folio,  Flore  flavesccnte,  fr.  globofo*  Plüm.  Spec^ 
7.   Ic,   IIJ. 

Dd  2 
II.  DSEL  vin,  STUK. 
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^^*        Cs)  ̂ ^ter  ̂ VJ eeghïee  met  langwerpig  Hart ̂  

viu^'  'yormige  Bladen  en  zeswyvige  Bloemen :  de 
Hoofd-  Zaadhuisjes  Elsvormig* 
STUK. 

lïi.  Deeze  Soort  ,  die  de  Haauwtjes  der  Zzaden 

^l>w"Sterswyze  geplaatst  heeft  en  daar  door,  zo  wel 
Geikmde.  als  doör  de  Bladen,  zeer  zigtbaar  van  de  ande- 

ren verfchik,  is  ,  zo  wel  als  de  volgende.  Da- 
mafoniiim genoemd  door  Vaillant  en  ande- 

re Kruidkundigen  (^).  De  vermaarde  Tour- 

w  E  F  o  R  T  hadt  'er ,  onder  dien  naam ,  een  by» 
zonder  Geflagt  van  gemaakt  en  de  Bloem ,  zo 

wel  als  't  Zaadhuisje,  zeer  fraay  afgebeeld;  ge* 
lyk  men  de  geheele  Plant  by  L  o  b  e  l  vindt.  Zy 
groeit  in  Engeland  en  Vrankryk  op  Waterige 

plaatfen. 

iv.         (4)  Water -Weegbree  met  Jiomp  Hartvormi- 

Hatfbiadi-  S^  Bladen  ,    twaalfmannige  Bloemen  en 
ge.  Haakig  gefpitjle  Fnigten, 

Dee* f 3)  Alh/aa  Fo?.  Cordato  -  oblongïs  Sec.  Alisma  Ffudu  feX* 
cornl.  //.  Clif.  1^1.  GOUAN  Monsp.  19C.  R.  Lugib.  45. 

Plant.  Ag.  Siellata.  C.  B.  Fin.  190.  Flanr.  Ag.  mmor  altera. 
XOB.  Ie.  301.  Damafonium  ftellatum.  Dal.  Hifi.   10 jg. 

{*)  VaiilANT  vertaalt  dat  woord  >  FLute  de  Berger  cf 
Herders  -  flu  t  en  de  Duitfchers  noemen  dit  Geflagt  Frofch' 

lóffel ,  dat  is  K'kvorfch  -  Lepel  ;  welke  beide  benaamingeii 

my  wat  vreemd  en  ver  gezogt  voorkomen. 
(4)  AlUma.  Fol.  Cordatis  obtufis&c,  Damafbnium  raraofum 

Polio  Cordformi.  Vaill.  Mem,  A€  1719-  p.  28.  Sagitraria 

VJrginiana  &c.  MOR.  HUI.  ?IT.  p.  618.  S.  15-  T.  4.  f.  ̂, 

Ranunculus  Aquaücus,  Afari  foliis  &c.  SLUM.Sp*  7. /c»aj4» 
f.  2., 
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Deeze  ,  die  als   een  middelflag  tusfchen  de    IV* 

Water- Weegoree  en  het  Warcr-Pyjkruid  uit-  ̂^^^^^^^^* 
maakt,  groeit,  volgens  de  Waarneemingen,  zo  Hoofd ^ 

wel  in  Zuid-  als  in  Noord- Amerika.  Ten  min-^'^'^'^* 

üc  wordt  de  Water  -  Ranonkel ,  met  Mans  -  Oov^^'/^^'^ 
Bladen  ,  die  aan  de  Knoopen   Kroontjes  draagt, 

van  Pl  IJ  M I E  ti ,  hier  ook  t'huis  gebragt» 

(  5  )   Water  -  Weegbree  met  Jlomp  -  Eyronde      v. 
Bladen  en  eenzaame  Bloemjieden*  natanT 

JJryvendc. 

(<5)  Water  -  Weegbree  met  Liniaal  Lancet^      vi. 

vormige  Bladen  en  Klootronde  rappïge  Zaad-  fotlT''*' 

.  huisjes,  S'^e'"'^^" 

Deeze  beide  Soorten  groeijen  op  fommige 
plaatfen  van  Vrankryk,  Engeland  en  Sweeden, 
ïn  de  Slooten»  De  eerfte  moest  niet  verwarrea 

met  den  Water  -  Ranonkel y  die  Grasachtige  en 
ronde  Bladen  heeft,  Zy  heeft  doorgaans  agt 
Zaadhuisjes.  De  andere  komt  in  onze  Neder- 

landen ,  overvloedig  ̂   in  de  Trek  vaarten  vin 

Zuid« 
{$)  Alisma  Fol.  Ovat's  o')CaGs  ,  &c.  Fl.  Saec.  II.  324^ 

Datnas.  repens  Potamogetonis  rotundifoJü  foiio.  Vaill-  Alem. 

J1719.  p.  29.  T.  4-  f-  8.  Ranunculus  paluftjis  FoL  Grami- 
neis  Sc  fubrotundis.  Petit.  Gen.  47.  ZiNN.   Coett.    112. 

(6)  Alima  Fol.  Lineari  -  Lanc^olatis  &c.  Al.  Fr.  globofo 

und;que  echinato.  Hort.  Clijf.  R.  Lugdb.  45.  Fl.  Belg.  \q>-j^ 
GouAN.  Monsp.  130.  ̂ c.  &c.  Damas.  anguft.  Plant,  folio. 

VAILL.  Mem.  1719.  p.  35.  Plant.  Aq-  humilis  anguibfolh. 

].  B.  Hijl.  III.  p.  738.  Lob.  Ic.  300.  Ran.  Atj.  Plant.  Foijo 
anguftisdmo.  Pet.  Gaz.  41.  T.  26.  f.  12, Dd3 

II.  Deel.  Vlli,  Stok* 



412^  Zesmaknige  Krui  ©en. 

IV*     Zuidholland  ,  als  ook  in  Overysfel  en  Vries* 

^^  viL^*  land  op  Landen  ,  die  Moerasfig  zyn  of  onder 
Hoofd  -   Water  ftaan ,  en  elders ,  meest  op  Zandige  Gron- 

«TUK.      fj^Q^  YQoi-^  Zy  wordt  kleine  Water -Wseghree  ge* 
p^«/itfy-  noemd  ,  dewvl  de  Bladen  naar  die  der  fmalbla- 

dige  Weegbree  gelyken.   Deeze  beide  Soorten 

zyn  zeer  Ranonkelachtig. 

vv,  (7)  Water  -  Weegbree  ;KeJ  ̂ /xvormfge  5/aie/?, 

SMaia.  j)j|.  jg  ggij  j^|eji5  Plantje,  met  witte  Bloemp- 
£€,  jes  ,  door  den  Heer  Clayton  m  VJrginie 

waargenomen. 

VIII.  (8)  Water  -  Weegbree  met  fpits  Hartvmnige 

fouT.      '  Bladen  en  gewrichts  Bladjteelen. Parnas- 

icruidbiadi-  yajj  ̂ ^jf  jg  ̂ q  reden  van  den  Bynaam  blyk- 
baar  ]n  deeze  nieuwe  Soort ,  in  Italië  op  Wa- 

terige plaatfen  in  de  Appennynfche  Bergen  waar- 
genomen. Volgens  de  nadere  befchryving  heeft 

zy  de  Bladen  Hartvormig  effen ,  lang  gefteeld , 
naauwlyksgefpitsten  de  Bladfteelen  maarflaauw 

gewricht ,  komende  de  Bloemfteng  volmaakt 
met  die  der  Water  -  Weegbree  overeen. 

VIII.  HOOFD. 

f7)  MisiTsa  FoliïS  Subulatis.  GaON.  f^irg,  57.  Ssg.  pufiJla 
&c.  Clayt.  N.  723» 

(8)  Alisma  FoU  Cordatls  acutis  Sec.  Bas§.  -<4/?.  Bonon» 
1768,  Jdfant.  371.  Syst.  Nat.  XII.  Tom.  3-  App.  p.  230. 

Alisma  peltata  Fol.  patulo  -  cordatis.  Toorell.  PU'  MO.  Ra- 
nunc.  pal.  Flore  alb© >  Graminis  JRarnasii  folie»  TiLL.Fij.14;* 

T.  46.  f.  I, 

ge 
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VIII.    HOOFDSTUK.  Roofd- STUK. 

Befchryving  der  Zevenmannige  Krui- 
den fHeprandria,)  waar  van  maar  weinige 

Cejlagten  voorkomen. 

Onder  de  Zevenmannigen  is  het  Geflagt  van 

Miculus ,  dat  den  Paarde-Karftengen  Boom 
bevat ,  EOg  maar  alleen  ,  als  Boomachtig  be- 

fchreeven :  des  'er  nog  vyf  Geflagten  overbly- 
ven ,  welke  my  thans  te  befchry ven  ftaan.  Het 

eerfte  behoort  tot  de  Eenwyvigcn  (*j  en  voert 
den  naam  van 

Trientalis. 

De  Kenmerken  zyn  een  zevenbladige  Kelk  ea 

zevendeelige  Bloem ,  die  gelyk  is  en  vlak ,  wor- 
dende gevolgd  van  eene  drooge  Befle. 

De  eenigfce  Soort  hier  van  (i)  ,  groeijende      i- 
.      Trié'ntalis in  EuropAa,. 

Europi- 
(*)  Dat  in  deeze  Klasfe  geene  Onderdeelingenzyn,  gelykrchc. 

ik  hladz.  247.  in  het  II.  D.  II.  Stok.  gezegd  heb,  ziet  al- 

leen, op  die  der   Rangen  ,  waar  van  ik  aldaar   bbdz.  225 

fprak. 
(i)  Trlentalis  Fol.  Lanceolatls  integerrltnis.  5^5?.  Nat.Til. 

Qtn.  456.  p.  1$^.  f^eg.  XflI.  Gen.  461.  p.  290.  Triennlis. 
ƒ/.  Lapp.  139.  FU  Smc,  302 1  3^6.  R.  LugS.  438.  Hall. 

Opusc.  123.  KALM.  Itin.  II.  p.  263.  Alfïne  Alpina.  Schwenckf. 
Silez.  117.  Pytola  AlfineS  flore  Europxa.  C.  B.  Pin  191. 

Prodr.  100.  Fig.  |».  gg.  fub  non^ine  Pfyliii  mmoris  i  item 
Brafiliana:ibid.  p.  100. 

Dd4  , 
II.  Dwt.VlII.  SlWK, 
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IV.     in  de  Bosfchen  en  Kreupelhout  der  Noordelyke 

vüL^' ̂ ^'^^^'"  van  Europa,  is  onder   den  naam  van 
HcoFD    Wintergroen  met  Bloemen  van  Muur  bcfchree^ 

ST^UK,       ̂ ^^  ̂ ^   afgebeeld  door  C.    BAüHiNüs,die 
fir^^"^  aanmerkt  dat  'er  ook  een  groote  en  kleine  Bra-- 

liliaanfche  is,  waar  van  de  laatfte  volkomen  ge- 
lykt   naar  de  Europifche.    Deeze  is  een  kleïn 

.      Plantje  3  misfchicn  wegeiis  het  weinig  aanzien, 
op  z\g  zelve ,  Herha  Jrientalis  genaanid ;  hoe-. 

wel  'er  de  dorre  Berg-  en  Bofchvelden ,  zo  in 
Lapland  en  Sweeden  als  in  Duitfchland ,  onge-. 
rneen  door  yerfierd  verorden  ̂   v^anne^r  het ,  in 

"t  midden  van  Juny  bloeijende  ,  dezelven  als 
met  een  wit  Laken  overdekt.    Het  groeit  ook 

op  de  Gebergten  in  Noord  -  Amerika  en  in  Si- 
}ezie.     De  Heer  Maller  vondt  het  zeer  ge^ 

meen  in  de  Bpsfchen  by  Celle  in''t  Hanove;*- 
fche  j  CD  keurt  de  befchry ving  van  L  i  n  n  iE  u  s 

goed. Dit  Kruidje ,  dat  naauwlyks  een  half  Voee 
hoog  groeit ,  heeft  een  pnkelde  Steng ,  eerst  met 

kleine  ('mal ie  Bladertjes ,  die  opwaards  vergroo- 
ten,  maakende  een  Kransje  van  zeven,  agt  toü 
ïiegen  Bladen  in  de  hoogte.  De  BlocmfleeltjeSji 
die  het  aldaar  uitgeeft  ,  zyn  fomtyds  enkeld  , 
forptyds  dubbeld  en  de  Bloem  is  doorgaans  in 
gevcBcn  gedeeld  ,  zo  wel  als  de  Kelk  ,  die 

paarfch  is,  gelyk  de  buitenzyde  van  het  Bloem- 
blaadje 5  dat  van  binnen  Melkwit  is  met  zeven 

Me^ldi-andjes  5  die  Goudgeeïe  ronde  Meelknpp,'., 
|es  hebben  en  een  enkelen  StyU 

D^ 
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D  I   S  A  N  D  R  A,  IV. Afdeel 

Dit  nieuwe  Geflagt  heeft  de  KenmerkenjWat  /^'^J- 
het  getal  belangt,  zeer  onbeltendig  in  eene  zelf- .tuk! 
de  Soort  en  Plant.  De  vcrdeeling  van  de  Kelk    Monog-,^ 

en  Bloem  is  van  vyven  tot  agten  en  dit  volgt'"''* 
ook  het  getal  der  Meeldraadjes ,  welken  het  van 

vyf  tot  agt  heeft ,  doch  meest  zeven  en  dus 
is  alsdan  ook  de  Bloem  en  Kelk  verdeeld,  Zy 

;zyn  korter  dan  de  Bloem ,  en  hebben  Pylswy- 
ze  Knopjes.    De  Styl  is  Draadachtig  met  een 
enkelden  Stempel  en  het  Zaad  huisje  Eyrond »  vaa 
langte  als  de  Kelk ,   tweehokkig  ,   bevattende 
vpele  Eyronde  Zaadjes. 
De  eenigfte  Soort  (i)  ,  weleer  Sihthorpia    ,  i- 

genoemd  geweest  ,  is  een  Plant  met  leggende  5;)r'^Lr'^, 
ronde,  ruigachtige  Stengen  ,  van  één  of  twee  ̂ "^^^"^®' 
Voeten  langte.  De  Bladen ,  die  Nierachtig  rond , 
met  dertig  Tandjes,  gedeeld  en  ook  ruig  zyn  , 
groeijen  overhoeks  ,  en  hebben  Bloemflecltjes 
in  de  Oxelen,    Deeze  komen  meest  dubbeld  , 
zelden  één-  of  drievoudig  voor  :   zy  zyn  dun , 
Haan  regtop  ,  ieder  met  ééne  Bloem,  die  geel 
js  van  Kleur.  De  Afrikaanfe  Sibtborpia  van  Shaw 

fchynt  ook  veel  naar  deeze  te  gelyken.  De  Groei- 
plaats is  in  de  Levant. 

On« 
(O  Difandra.  SyB.  Nat.  Veg.  XIII.  Gen.  p.  290.  Sibtbor- 

pia Fol.  Reniformibus  crenatis.  &c.  S-jft-  Nat.  Xl[.  p.  42 1. 

^.  Flant.  880.  Am.  ̂ cad.  III.  p.  22.  PLUK.  P^j/o  T.  2^7, 
f.  5. Dd  5 

II.  ïiEEL.vni.  Stuk,  
~ 
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IV.         Onder  de  Tweewyvigen   voert  het  eenigfte 

^^  v^f.^*  Gcüagt  den  naam  van 
Hoofd- 

stuk. JL  I  M  E  ü  M# 

w;gc.  Dit  heeft  een  vyfbladigen  Kelk  en  vyf  egaale 
Bloemblaadjes  ;  het  Zaadhuisje   is   rond  met 

twee  holliglieden. 

T.  De  eenigfle  Soort  (i),  van  de  Kaap  afkom- 

AfriTJnZ.ü^gy  heeft  de  geftake  van  de  Corrigiola  of  Te- 

Kaapich.    ]ephiuni  ̂   zegt  de  Ridder.  De  Stengen  zyn  flap  , 
leggende  ,   hoekig  ,  naakt ;  een  Span  lang  :  de 
Blaadjes  overhoeks,  ver  van  elkander.  Lancet- 
vormig  Liniaal,  klein,naauwlyks  gefteeld.  Aan 

't  end  komen  famengeftelde  naakte  Bloemttosjes 
voort,  die  vry  lang  gefteeld  zyn. 

In  't  Jaar  1766  is  aan  den  Hoogleer  Bür- 
M  A  N  N  ü  s  een  Takje  overgezonden  ,  dat  de 

Blaadjes  langwerpig  Eyrond  en  de  Steng  regt- 
opftaande  heeft ,  de  Tros  jes  niet  zo  lang  gefteeld , 
fchynende  van  het  voorgaande  te  verfchillen. 
Een  laag  Limeum^  met  Eyronde  Bladen,  vondt 
de  Heer  FoRSKAOHLby  Lohaja  in  Arabie. 

Dit  hadt  leggende  Stengetjes  :  de  Kelk  was 

naauwlyks  gekield, met  ipitfe Bloemblaadjes (*J. 
Pe  Driewyvigen  leverden  in  deeze  Klasfe  geen 

Geflagt  uit ,  des  ik  het  hier  nevens  op  Plaat 

XL VIII 5  in  Fig.  1 ,  afgebeelde  Japanfche  Kruid heb 

(1)  Lhneum.  Sy/i.  Kat.  XIU  Gen.  45«ï  P-  259-  P'eg.Xlll. 
463.  p^.  291.  B'JRM.  Predr.  FL  Cap  p.  M. 

{*)  Flor.  ̂ g)pt.  Arah.  p.  7P« 
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heb  ingevoegd  als  een  nieuw  Gcflagt ,  onder     iv, 

den  naam  van  ^^,^f,^^' 

Hoofd - T  R  ü  ë  L  L  u  M.    TroiFelkruid.  siu^ 

Om  dat  de  Bladen  naar  een  Metzelaars- Trof- ^J-^i'V:  ir. 

fel  (J"^  zweemen.  Zy  gelyken  wel  zeer  veel  naar 
die  van  dat  Kruid ,  't  welk  onder  den  naaa)  van 
Doorbladig  Duizendknoop  door  den  Hoogleeraar 
N.  L.  BüRMANNüs  is  afgebeeld,  hebbende 
ook  agterwaards  gedoomde  Stengen :  doch  hec 

verfchilt  daar  van  door  de  plaatzing  der  Bloem- 
pjes, welke  hier  tot  Hoofdjes  vergaart  zyn^  als 

ook  door  de  Vrugtmaakende  deelen ,  zeer  veel. 

Dit  Kruid  ,  dan ,  heeft  lange  dunne  Knoopi- 
ge  Stengen,  met  omgekromde  Doorn tj es  bezet, 
zo  wel  als  de  Bladiteelen  en  Middelrib  der  Bla- 

den ,  wier  figuur  ,  als  gemeld  is,  men  in  de 
Afbeelding  befchouwen  kan.  Haar  punten  maa^ 

ken  byna  een  gelykzydigen  Driehoek  u;c.  Op  'c 
end  der  Stengen  of  Takjes  ,  zig  Gaffelswvs' 
verdeelende,  komen getrop te  Bloempjes,  ieder 
een  zevenbladigenKelk  hebbende  en  zeven  Meel* 
draadjes,  mee  dubbelde rosfe  Meelknopj es.  De 
Bloem  is  eenbladig ,  in  vyven  verdeeld ,  paarfch- 
achtig  van  Kleur.  Drie  Stylen  zitten  op  het  Vrugt- 
beginzel ,  dat  een  pyramiedaale  driezaadige  Vrugc 
wordt.  ^  , 

De 

(*j  De  Latynfche  benaaming  van  (Jat  Werktuig  (Trulla) 
is  niet  zeker;  doch  de  Franfche  (Truéiu)  hetft  éaai  veel 
overeenkonast  mede. 

11.  DEEL,  Vill.  STUK, 



4:ïS       Zevenmannige  Kruiden. 

IV.        De   Vierwyvigen    geeven  het  Geflagt  van 
Afdeeu 

VIII. 

HoorD 
STUK, 

nerwy- 

S  A  ü  U  U  R  ü  S. 

Dat  een  Kat  draagt  met  eenbloemige  Schub- 

vige*  "  ben  5  vervattende  zeven  Meeldraadjes ,  zonder 
Bloem ,  en  vier  Vrugtbeginzels ,  waar  op  vier 
eenzaadige  Besfen  volgen. 

Tw-ee  Soorten ,  beiden  uitheemfche ,  zyn  thans 
daar  in  voorgefteld,  naamelyk 

T.  (i)  Saururus  met  een  gebladerde  veel-Aairige 

Knikken» 

^e.  Dit  Virginifche   Gewas  heeft  Hartvormige 

zeer  fpitfe  Bladen  ,  naar  die  van  de  Tamrus  ge- 
lykende  en  uit  een  Vlies,  dat  de  Steng  Scheed- 

achtig omwindt  ,  met  hunne  Steelen  voortko- 
mende. De  Steng  is  belaJen  met  hangende 

Bloem  -  Aairen  ,  gelyk  die  der  gewoon  e  Ama- 
ranthen ,  wit  van  Kleur  met  veele  zwarte  Meel- 

draadjes,  die  niet  ligt  te  tellen  zyn,  voor  dac 
de  Aair  haare  Schubben  verlooren  heeft,  gelyk 

menze  cus  by  F^  loken  et  vindt  vertoond. 
De- Kelk  is  Vliezig,  eenbladig,  zeer  klein.  Op 
Waterige  plaatfen  groeit  dit  Kiuid  in  menigte. 
De  Wortels  zynverzagtende,  weekmaakende , 

op- 

(i)  Saururus  CauJe  foüofo  polyftachyo.  SyJ?.  Nat.  XIT, 

Gen.  4J9.  p-  259.  ̂ eg.  Xlll.  Gen.  464-  p-  Z9i-  Saur.  Fo!. 

eordatls  petiolatis  &c.  H.  Ups.  91.  Saur.  fol.  profunde  Car- 

datis  &c.  H..  Cliff.  K,  Lugdb,  8.  GRON.  ̂ i^^.  4°,  S^-  S?t-» 

pentarla  repens  ,  Hor.  Stam.  fpicatls  &c.  Pluk.  Alm,,  3i3« 
T.  117.  f.  3,  4' 
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oplosfende  en  Pynflillende  fchryft  Clayton^     JV. 

Q2)  Saururus  zonder  Steng  ̂   met  eene  enkelde     ̂ ^^^' 
AdlT*  6TUK» 

De  Heer  Koenig  ,  deeze  in  de  Weiteren  saull'rus 
van  Oostindie  aantreffende  ,  was  van  vermoe- ^'^^'^''g^j ̂ ^ 
den  of  ze  niet  wel  tot  dit  Geflagt  behooren  mog- 
te  ̂   hoewel  hy  het  juifte  getal  der  Meeldraadjes 

niet  heeft  kunnen  waarneemen.  't  Kruid  gelykt 
zeer  naar  ons  rondbladig  of  dryvend  Fontein- 

kruid ,  maar  heeft  drie  Draadachtige  Stylen» 
De  Bladen  zyn  Hartvormig  ovaal,  drieribbig, 
glad  met  zeer  lange  Bladfleelen  ,  en  dryven  op 
het  Water.  Dat  met  Bladen  als  Zyde  en  Goud- 

kleurige Aairen  van  Plükenet,  fchynt  hier 
yan  in  Soort  te  vcrfchillen* 

Nog  bly ven  de  Zevenwy vigen  over ,  tot  wel- 
ken het  Geflagt  behoort,  dat  den  naam  deswe- 

gen  voert  van 

S  E  P   T  A   S« 

Welks  Kenmerken  zyn  ,  een  zevendeelige 

Kelk  ,  zeven  Bloemblaadjes  ,  zeven  Vrugtbe- 

ginze's ,  en  zeven  veelzaadige  Zaadhuisjes.  Het 
getal  van  zeven  is  derhalve  hier  zeer  volko- 
men. 

De 

(z)  Saururus  acaulis  ,  Scapo  raonoftachyo.  Mant.  227» 

Parya  Kalanca.  Hort.  Mal.  XI.  p.  31.  T.  «5'  Confer.  Po- 

tamog.   Ind.  Fol.   Sericeis  Spica  Aurel.    FluK.  fhyt.  Tab, 

II,  Dl£L.  VIII.   STVK, 
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ÏV.         De  cenigfle  Soort  (f)  van  de  Kaap  afkom- 

viiL^'^Uï  bevondc  zip;  ,  oneer  den  naam  van  Trien- 
BooFD    talis  met  rondachtige  gekartelde  Bladen  >  in  de 

*'^^'^'      Leidfe  A'-'adt  mie -Tuin.  Pluken  et,  diehet 
Se  'tas  Kruidje  af  heelde ,  twyfelde  of  het  een  kleine 

Cap^jis.  s^Qf^j-t  van  Üoronicum  ware ,  dan  of  het  totHie- 

*  r  icium  behoorde.  Hy  noemt  het ,  in  't  Engelfch  , 
LUtle  Grim  the  Collier.   De  Bladen  van  zyn 

rian'r je ,  aan  den  Wortel  groeijende ,  geleekea 
naar  die  der  Auriculaas  en  de  Bloem,  op  een 
Stengetje  enkeld  daar  uit  voortkomende  ,  was 
doiiker  Saifraankleur.  Daar  is  van  de  Kaap  on- 

langs een  Plantje  gebragt  met  Liniaale  Bladen 
en  Orarjekleurige  Bloemen,  tot  ditGeflagtbe* 
hoorecde, 

IX.    H  o  o  F  D  S  T  U  K, 

Befchryving  van  de  Agtmannige  Krui- 
de n  (  Odlaodria  ) ,  tot  welken  de  Spaanfche 

Kers  en  veeier ky  Soorten  vaw  Varkens  -  Gras 
cf  DuJzendknoop  ,  waar  onder  de  Boekv/eit^ 
€nz,y  behoren* 

De  Agtmannigen  ,  dat  is  die  agt  Meeldraad* 
jes  in  de  Bloem  hebben,  zyn  door  den 

Ridder,  ook,  in  Een-,  Twee-  Drie-  en  Vier- 

wy- fi>  Seotas.  Sy/t.  Hat.  XII,  Gen.  4(5o.  p.  259.  P^'eg.  XIII. 
G-n,  +65-  p.  ̂ 9l^  A>a.  Aead.  VI.  Afr,  13.  BuRm.  Frodr^ 

Ci^4p.  p.  II.  Doroiïici  an  fpecies  pumila  Auricula:  Urfi  folio 
f  t  ro.  Pluk:.  Alant,  6$.  T.  s+o.  f.  ̂.  Tiicntalis  fol.  fubro- 

^audiS  cxcnatis.  &.  Lu^db.  $i%* 
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wy vigen  verdeeld  ,  waar  van  de  eerfte  Rang ,     iV. 

als  gewoonlyk,  de  meede  Geflagten  bevat, die  ̂'^j^^^^'^ï'* 
wederom  gefmaldecld  zyn ,  naar  dat  zy  Bloem-  Hoofd* 

blaadjes  liebben  of  niet.  Van  de  eerften  komen  ̂ "^"^^ 

de  volgende  Kruiden  voor.  '  „1^7^^" 

XROP-ffiOLUM.    Spaanfche  Kers. 

Dit  Geflagt  heeft  den  Kelk  eenbladig ,  gjpfpoord 

en  vyf  ongelyke  Bloemblaadjes  :  de  Vmgt  be- 
Haat  uit  drie  drooge  Besachtige  Zaaden,  't  Ge- 
lal  der  Soorten  is  vier  als  volgt. 

(l)  Spaanfche   Kers   met  Schildvormige  f*)      r» 

uitgegulpte  Bladenen  fpits-BorJielige  Bloem-  JZt'  "^^ 
blaadjes.  ^^^'""^^ 

Dit  thans  onder  den  naam  van  Spaanfche  Ker$ 
algemeene  Kruid ,  natuurlyk  groeijende  in  Peru  , 
omlheeks  Lima  ,  is  by  de  twee  Eeuwen  reeds 

in 

(*)  Schilivormig  gé^nxik  ik,  als  een  algemeene  benaaming, 

voor  Peltatumj  't  welk  e?gentiyk  maar  op  de  inpl^ntint»  van 
het  Steeltje  in  de  vl;kte  des  Blads,  niet  in  den  Rand  of  aan 

't  End  ,  ziet ,  en  geenszins  op  de  figuur.  PbiL  Bot»  p.  48. 
Fig.  9Z. 

(i)  TropAolum  Fol.  Peltatis  repandis  ,  Petalis  acuminato- 
Setaceis.  Syst.  Nat,  XII.  Gen.  461.  p.  263.  Veg,  XIII.  Gen. 

Gen.  466.  p.  19$.  H.  Ups.  93.  Trop.  Fol.  peltatis  orbicu* 
latis.  H,  Cliff.  143.  R,  Lugib.  462.  Cardamindum  minus  & 

vulgare.  Tournf.  Feuill.  Peruv.  III.  p.  h*  T.  8.  Niftut- 
tium  Indscum  majus.  C.  B.  Pin.  106*  Naftmtium  indicuia, 

lOB.  Ie.  615.  Fig.  med. 

l\,  DML,  VUL  STÜS» 



43^         Agtmannige  KRüIDEf^; 

IV*     in  Eui'opa  bekend  geweest  (*J.  In  't  Franfch 

lï^^  noemt  men  het  la  Capucine  ,  wegens  de  figuui? 
Hoofd,  van  de  Bloem:  in  andere  Taaien  Indiaanfche  of 

®^"^*     Spaanfche  Kers,  dat  niet  oneigen  is,  dewyl  het 

yige^'^^'  over  Spanje  uit  lodie   herwaards  is  gekomen* TouL<NEFOR.T  hadt  het  Cardamindum  gehe* 
ten  3  als   Cardamum  Indtm  ,   zo  hy  het  ver- 
verklaart  (fj  ;  doch  dien  bafterd-naam  heeft 
LiNN^üS  getragt  te  verbeteren  met  Tropd^Q" 
?Mm;  willende  daar  mede  aanduiden,  dat  het  vaa 
de  Tuinlieden  veel  gebruikt  wordt  om  zékere 
Pieraraieden  van  Latwerk  te  bekleeden  ,   waar 

aan  het  met  zyne  Bladen  de  Schilden  en  metzy- 
ne  Bloemen  ,  Helmen  met  Bloed  gekleurd,  en 
van  een  Lans  doorftoken ,  zou  kunnen  beteke- 

nen en  dus  een  foort  van  Zegetckenen  der  Ou- 
den affchetzen  (|)» 

Deeze  zo  wel  als  de  volgende  Soort  hadt  zyn 
Ed.  Tropcsolum  met  Schildvormige  Schyfronde  Bla^ 
den  genoemd  gehad.  Thans  onderfcheidt  hy  ze 
door  de  figuur  der  Bloemblaadjes  ,  die  in  dö 
kleine  Soort ,  volgens  de  Afbeeldingen  van  Do- 
DON^üsenLoBEL,  puntig  voorkomen ; doch 
ik  vind  niet,  dat  zy  Borfcelig  gefpitstzyn,  ea 

in 

(♦)  Hahitat  in  Peru,  Limae  innotuh  1580  pev  Boion<tunt* 

Dus  ftaat  'er  in  Spec.  Plantar.  LiNN.  Maar  de  zinfcheiding 
2al  dus  moeten  zyn.  Habitat  Lua&  in  Feru:  innotuit  Anna 

1580  per  Dodonaum. 

(t)  D  t  '  etekcnr  Indiaanfehe  Kers:  want  't  Griekfch  dif'* 
datKOn  is  ons   Nafiurtium  of  Kcrs. 

(4.;  Hort.  CLiff'orU  p.  143» 
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Sn  de  aangehaalde   Afbeelding  der   Kleine  ge-    IV, 

meene  Spaanfche  Kcrfe,  welke  men  in  Vrank- "^^^^^f^* 
ryk  la  petite  Capucine  noemt ,  uit  F  E  u  i  l  l  e  e  ,  flooFo- 

zyn  dezelven  zo  ftomp  als  in  de  andere  ,  die  ̂ ^^^^ 

volgt,  genaamd  ,,,f  "^^^^ 

(2^  Spaanfche  Kers  mét  Schildvormige  byna  rp^^hohm 
vyfkwabhige    Bladen    en  Jlompe    Bloem- ^v'^'- 
blaadjes. 

Een  zonderlinge  mié/lag  ,  van  imdora  voor 
Indica^  maakt  de  aanhaaling  van  Herman- 
Nus  tegen  (Irydig  en  on  verdaan  baar.  Hy  noemt 
dit  Kruid  Kimmende  Indifche  Viool ,  den  Smaak 

hebbende  van  Tuinkers  ̂   zeer  groot  en  welrieken* 
de.  Dezelve  was  3  zegt  die  Hoogleeraar,  een 
nieuwe  Soort,  in  den  jaare  1684  eerst  door  toe- 

doen van  den  Edelen  Heer  Bevernunc  uit 

Amerika  in  Nederland  overgcbragt  en  vervol- 
gens zo  aan  de  Tuinen  der  Liefhebberen  als  aan 

den  Leidfen  Akademie  -  Tuin  medegedeeld.  De 
aaiigenaame  Reuk  en  fierlykheid  maakt  dit  thans 
gemeene  Gewas  ,  inzonderheid  met  dubbelde 
of  volle  Bloemen  ,  behaaglyk.  Het  wordt  zo 
wel  van  Stek  als  door  Zaad  voortgeteeld ,  en  dus 

van 

f2)  Trop&oïum  ̂ o1.  peltatis  fubqtiirtquelobis ,  3?et3!)S  obta- 
fis.  H.  Ups,  93.  Trop.  Fol.  pek.  orbiculatls.  H.  CUff.  143. 

Cardamind.  atnplioti folio  &  majori  Flore.  Tourkf.  f  eoill. 
Per.  (II.  p.  14.  T.  8.  Acriviola  maishm  cdorata.  BoERii. 

Lugd.  1.  p.  2,44.  Vlcla  Indica  fcardens  ,  Nasturtii  faporc,  ma- 
xima odorata.  Herm.  Lugdb.   6z8.  T.  (Tzj. 

Ec 
II.  Def.l.  viu,  Stuk. 
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IV.  van  een  Jaarlyks  in  een  overblyvend  Kruid  ver- 
Afdeel.  anderd.  De  Bladen  gebruikt  men  in  Peru  als  een 
Hoofd-  Wondmiddel  en  tegen  't  Scheurbuik ,  tot  Me* 
STUK*      clicyD. 

"I-         Cs)  Spaaufche  Kers  met  byna  Schildvormige 

Hylltdi^  vyfkwabbige  effenrandige  Bladen  y  en  ver* 
üaftcrtl"  anderlyke  Bloemblaadjes, 

In  zekere  Tuin  te  Stokholm  was  uit  een 
vreemd  Zaadje  voortgekomen  een  Soort  van 
SpaanfcheKers,  ?meest  byzonder  door  de  Bladen  , 
.die  niet  regt  Schildvormig ,  maar  Wigachtig  en 
vyfkwabbig  waren  :  welke  door  den  Heer  Ber- 
Giüs  is  afgebeeld  en  omüandig  befchreeven. 

Ook  is  't  opmerkelyk,  dat  de  Bloemblaadjes  in 
deeze  byna  geduurig  veranderen. 

IV.  (4)  Spaanfche  Kers  met   byna  Schildvormige 

vr'eemd*'"*  yyfkwahbige  getande  Bladen ;  de  Bloenu 
blaadjes  Kanthaairig  als  gefcheurd. 

Pater  F  e  u  i  l  l  e  e  heeft  deeze  Plant  niet  ver 

van  Lima  in  Peru  waargenomen.  Zy  is  wel  dui- 
dclyk  van  de  anderen  verfchillende ,  hoewel  zy 
ook  een  Rankgewas  maakt,  dat  byde  Boomen  , 
zegt  hy  5  tot  aan  derzelver  Toppen ,  opklimt. 
De  Bladen  gelyken  eenigszins  naar  die  van  hec 

ge- 

Cs)  TfopAoïum  Fol.  fubpeltatis  quinqiielobis  integerrimis , 
Petalis  vatiautibus.  Mant.  64.  Trop.  fol.  fubpelt.  fubcun. 

quinquelobis.  BERG.  A^,  Holm.    1765.  p.   32.  T.  i. 
(4;  TropAolutn  Fol.  fabpeltatis  &c.  Cardaraindura  Quinquc- 

foMi  folio  vulgo  Malla.  Fïuill.  Piruv,  ll,  p.  755.  Pi.  <ji» 
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jgëwoóne  Pasfiebloem.  De  Bloemen  hebben  twee    i\r: 

groote  en  di'iezeer  kleine  Bhadjes  >  vertoonen-'^f'^EELi 
de  dus  als  de  Vlerken  van  een  Vogel;  weshal-  HoofJ> 
vö  de  Spaanfchien  den  naam  van  Paxarito  aan  stuk. 

dit  Gewas  haddeö   gegeven.      Voor  't  overige    -l^^onogy^ niu» 
verfchilde  het  3  ten  öpzigt  van  de  deeleh  der 

Vrügtmaaking ,  niet  van  de  andere  Spaanfche 
Kers  5  zo  die  Pater  omdandig  befchryfti  Het 
Zaad  was  fcherp  en  een  weinig  zuurachtig  vaü 
Smaak» 

R  H  E  S  1   Ai 

Ëeh  vierdeeligc  Kelk  en  vier  Bloemblaadjes 

die  in  den  Kelk  zyn   ingeplant:  de  Meelknop- 

jes  afgeboögèn  en  een  vicrhokkig   Zaadhuisje  ̂ in  de  Kelk  befiooten* 

Dus  komen  de  Kenmerken  voor  van  dit  Ge- 

fiagt,  *t  welk  drie  altemaal  Amerikaanfehe  Soor- 
ten heeft  5  naamelyk 

^i)  Rhexia  met  öngejleelde  Zaagsvi^^s'  getande      ï. 
Bladen  en  gladde  Kelken,  v^l 

Virgini* 

t)ee^e  ,  in   Virginie  groei  jende,  én  aldaar  ,  ^^^^'^^ 
\vegens  het  Zaadhuisje ,  de  Ëuighöttél  of  hec 

Pypkannetje  genaamd ,  hecfc  de  Steng  met  Vh'e- 

zi* 
(i)  Rhexia  Fo!.  fesfiHbus  fcrratis  &c.  SyJI.  Nat.  XII. 

Öeh.  463.  p.  263^  f^eg»  Xlil.Geh.  408.  p.  295'  GïKot^.  P'irgi 
41»  5«i>  Aliphanus  vegetabilis  CaiolinidnUs.  Pluk.  Amakhö 

S.  LyOraachia  iion  pappoia  Virg.   öcc.  PLUK.  Alirn,  zi$,  Ti 
iQ2.  fi.  8. 

Ee  ̂  
tl.  Dtfcu  viii.  STua, 
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IV.     zige  kanten;  de  Bladen  gepaard,  eenigermaate 
IX.    Lancetvormig  ,  ongedeeld  en  Haairig  ruig.  Aan 

Hoofd-  't  end  komt  een  gegaffelde  Bloemfteel  voort, 
STUK»     j^j^j.  eenzaame  ,    vierbladige,  roode  Bloemen, 
t^ige^^-^  die  Zeisfenvormige  geele  Meelknopjcs  hebben, 

dwars  op  de   Meeldraadjes  geplaatst     Hierom 

noemen  fommigen  het  Ankerbloem.  De  Vrugt  is- 
langwerpig  ,  dikbuikig  ,  met  een  famengetrok- 

ken  Mond.  Men  noemt  het  *er ,  volgens  C  l  A  y- 
TON,  ook  Soepkruid, 

ïi-  .      Qi)  Rhexia  met  kanthaairige  Bladen, 

Mafyinnd-     Deeze  ,  in  Maryland  waargenomen  ,  heeft 

^^'  dergelyke  Bloemen  en  is  geheel  ftekeüg  ,  de  Kelk 

bezet  met  Borflels ,  die  ̂ an  'c  end  gelternd  zyn. 
Zy  valt  ook  in  Brafil. 

iiT.        (3)  Rhexia  met  overhoekfe,  gefteelde  ,  vyfdee- 
Aófanthe^  /f^(?  Oxelbloemen. 
Westindl- 
fche,  Deeze  Westindifche  ,  door  B  r  o  w  n  E  Act- 

fanthera  genaamd  ,  heeft  Houtige  Roedswyze 

Stangen  ,  met  vierhoekige  Takken,  en  drierib- 
bige  Eyronde  ,  gekartelde  Bladen ,  tegenover 
elkander.  De  Bloemen  komen  eenzaam  voort  , 

gelyk  in  de  andere  Soorten» 

(2)  Rhexia  Fo!.  cülatis.  Lyllmachia  non  papp.  Terrae  Ma- 
rian^  &c.  Pluk.  Mant.  123    T.  428.  f-  i. 

(3)  Rhexia  Flor.  airernis  Axillnribus  peduncuhtis  &c.  ArM 

Acad.  V.  p.  395.  Acifanthera  erefta  Ramofa  &c.  BROWN. 

Jam.  ZIJ.  T.  22»  f.    1. 
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OENOTHERi\.    Ona^ri.  IV. Afdeel. 

Die  Soorten  van  Planten ,  welken  T  o  u  r  n  e-  ̂ ^^'  ̂ 
FORT  in  het  Geflagt  van  Onagra  hadt  geplaatst ,  stuk. 
zvn  door  den   Heer  L  i  n  n  /e  u  s  met  deezen    Mom- 

Griekfchen  naam ,  die  van  T  pi  e  o  p  h  r  a  s  t  u  s^^""** 
afkomrtig  is  en  een  foort  van  LyJimacJm  bete- 

kend heeft,  bedempeld.  Men  moet  denzelven 
als  Enothera  of  Oinothera  uitfprecken. 

De  Kelk  is  vierdeelig  mee  vier  Bloemblaadjes 
en  het  onderfte  van  het  JBloemfteeltje  wordteen 
Rolrond  Zaadhuisje  met  ongepluisde  Zaadjes  ̂   fn 
vier  hokjes  vervat, 

In  dit  Geflagt  komen  tien  Amerikaanfche  Soor- 
ten voor,  naamelyk 

(i)  Onagra  met  Eyrond  •  Lancetvormige  vlakke       r. 

Bladen^  de  Steng  Doornachtig  ruig,  kienntl!^^^ Tweejaarir 

Dit  Kruid  ,  in  Virginie  en  andere  deelen  van  ̂^* 
Noord  -  Amerika  natuurlyk  groeijende  ,  is,  nu 
ruim  anderhalve  Eeuw  geleeden  ,  in  ons  We- 
reldsdeel  overgebragt  en  aldaar  zodanig  genatu- 
ralizeerd ,  dat  men  het  thans ,  uit  gevallen  Zaad , 

over- 
(t)  Oenothera  Fol.  ovato  -  lanceohiis  planis  &c.  Syfl.  Nat, 

X!I.  Gen.  464.  p-  263.  f^eg'  XUI.  Gen.  459.  p.  zpJ-  H, 

Cliff.  144.  R.  Lugdb.  251.  GOUAN^  Mom-p.  192.  Fl.  Belf. 
109  Gron.  if'i^g'  2,54,  58.  Kalm.  /fii.  111.  p.  fQ9.  LyH- 

m^chia  lutea  corniculata.  C.  B.  Pik.  24;  ,'516.  MoRis.////?. 
]].  p.  271.  S.  3.  T.  II.  f.  7-  Hyoscyaraus  Virginianus.  Alp.. 
Exot.  325.  T«  324.  Onagra  laritolia.  TOURNF.  Injl.  302. Ee  3 

11.  DEEL.  VI! !♦    STö« 
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IV,     overal  in  't  wilde,  zo  wel  als  in  de  Tuinen, 

ixf^*  ziet  voortkomen.    Men   noemt  het  gemeenlyk 
HooFp-  Gehoornde  geele  Wederick .  wegens  de  overeen- 
STUK.      j^omst  der  Geftalte  met  dat  Kruid  en  om  dat  de 

^%fr^^'  Zaadhuisjes  zig als  Hoorntjes  vertoonen.  't  Schyn^ het  Virginifche  Bilfenkruid  te  zyn  van  Alp i- 

K  ü  s.  De  Afbeeldingen ,  evenwel ,  die  men  'er- 
van heeft,  voldoen 5 myns  oordeels,  weinig  aan 

de  natuur. 
Het  Kruid  5  dat  in  het  tweedejaar  eerst  bloeit 

en  dan  vergaat  ,  heeft  de  Wortelbladen  onge*» 
vaareen  half  Voet  of  langer  en  een  Duim  breed. 
De  Steng  ,  die  het  fchiet  ,  bereikt  dikwils  vyf 
of  zes  Voeten  hoogte ,  en  verdeelt  zig  in  vee- 
Ie  Takken  ̂   die  insgelyks  met  dergelyke  doch 
kleinere  Bladen  bezet  zyn  ,  welke  een  witte 

middelrib  hebben  ,  zynde  zagt ,  groen  en  Sap-, 
pig,  aan  de  kanten  naauwlyks  uitgegulpt;  doch 
de  onderfce  Bladen  vindt  men  dieper  ingefnee- 
den.  Uit  de  Oxels  der  Bladen  komen   Bloem-» 

fteelen  voort ,  met  groote  vierbladige  geele  Bloe- 
men, die  tegen  den  Avond  open  gaan,  en  dan 

een  zeer  lieflyken  Geur  vcrfpreiden.  Den  vol- 
genden  morgen   verflenzen  die  Bloemen  ,  en 

tegen  den  avond  komen  anderen  te  voorfchyn : 

,  't  welk  een  goed  deel  van  den  Zomer  duurt, 

iT.         (2)  Onagra  met  Eyrond  ■  Lancetvormige  vlak' 
■p^Zffiora.  ̂ ^  Bladen  en  eens  effene  weinig  gehaairde. 
Kieinbioe-  Steng,  Dee- 

(1)  Oenetkra  Fol.  oyato,«LanccoIatIs  j^lanis  &rc.  Qenoth. 

Fol. 
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Deeze  zou,  volgens  de  bepaaling  ,  de  Steng     ̂ ^' 

minder  ruig  hebben  dan  de  voorgaande ;  hoewel    ̂ ^x.^^* 
M I LL  E  R  die  ftekelig  noemt* Zy  is  rood ,  ruuw  Hoofd- 

en  met  Haairen  befprengd ,  volgens  den  Ridder,  ̂ '^^'^' 
De  Bladen  zyn  eenigermaate ,  als  met  Tandjes,  «i^. 
iiitgegulpt  en  zo  zagt  niet.  De  Kelk  heeft  zyn 
Pypje  viermaal  zo  kort  en  beneden  de  Punt  met 
een  Tandje.    De  Bloemblaadjes  zyn  de  helfc 
kleiner.     De  Vrugt  is  met  een  agtdeeligen ,  niet 
vierdeeligen  Stempel,  gclyk  inde  voorgaande, 
gekroond  en  de  Zaadhuisjes  vierkleppig.  Voorts 
gelykt  dit  Kruid  ,  dat  mede  in  JSIcord- Amerika 
groeit,  naar  dezelve  zeer. 

C3)  Onagra  met Lancetvormige  vlakke  Bladen;     ni. 

de  Steng  paarfchachtig  en  gedoomd*         muJlcaiZ'^ 
Gedoorn- 

Deeze  gelykt   naar  de   voorgaande  zegt  de^^* 
Ridder  ,  maar  heeft  de  Vrugt  van  boven  niet 

agtdeelig  :  de  Steng  is  met  roode  Stippen  be- 
fprengd ;  de  Groeiplaats  in  Kanada.    ; 

(4)  Onagra  met  fyn  getande  Bladen ,  eiikslde      ̂ ^• 

Haairige  Stengen  en  afftandige  tweekwab-  Lanfwoc-* 
tige  Bloemblaadjes»  *"^^^- 

In 

Fol.  Lanc.  Caps.  Ventr.  con'cis.  ZiNN.  Goett.  799,  Oeno- 
ihera  Fol.  Lanc.  dert.  Csule  hispido.   MiLL.  Ic   is 9.  f.  3. 

(3;  Oenothera  Fol.  Lanceolatïs  planis  &c.  Syst.  Nat.  Ve^, 
XIII. 

(4)  Oemth?ra  Fol.  denticularis ,  Caulibus  fjinpl.  Pilofis  ̂  
Pctalis  diftantibus  bilobis.  Mant.  zzy. Ee  4 

II.  DEEL.  VIII.  SruK, 
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IV,         In  't  Land  omdreeks  Euerios  Ayres,in  Zuid- 

^^ixf^*  Amerika  ,  grecic  dceze ,  die   in  de  üpfalfche 
Hoofd-  Tuin  is  gekweekt  en  naauv; keurig  waargenomec» 
STUK.      ujj.  ̂ ^^  Stoel  j  die  met  veele  breed -Lancet- 

vi/e?^^"  "vormige  Bladen  omringd  was  ,   kwamen  door- 
gaans vyf  Stengen  voort ,  zynde  ruig  en  groen  , 

met  langwerpig  Eyronde  ̂   getande,  ongedeelde 
Bladen  bezet.  De  Bloemen  kwamen,  met  een 
Haairig  Steekje ,  uit  de  Oxels  der  bovenfle  Bla- 

den voort ,  en  hadden  vier  geele  ,  ftomp  Hart- 
vormige ,  tweekwabbige  Bloemblaadjes  ,  zeer 

veel  naar  die  van  de  ge wooneOcagragely kende, 

zo  wel  als  het  Zaadhuisje  (*}• 

V-  f  5)  Onngra  7nct  langmrpig  Lancetvormige  ̂  

cFfoZtZ?  g^JP^^P^  vlakke  gladde  Bladen. 
Agtklep- 

V'è'^-  Deczc  Soort ,  die  door  de  Agtkleppigheid  der 

^'Aj!'"/'  Zaadhuisjes  zig  onderfcheidt ,  komt  in  andere 
opzigteo  grootelyks  met  de  voorgaandcn  over- 

een. De  aangehaalde  figuur  van  Plümier 

gelykt;  ook  naar  de  Kleinblocmige  ,  zo  Lin- 
^'iEUs  aanmeikt.  Ik  vind  aldaar  de  Zaadhuisjes 
vierkantig  afgebeeld.  De  Heer  J  A  c  Q  u  1  n  haalt 
mettemm  die   figuur  ook  aan  op  detze  Soort  ̂  

wel- 
(*)  Ik  denk  dat  de  Ridder  ,  met  Oêmthera  Onagra^  de 

hhnnis  y  zynde  onze  eeifle  Soort  ,  bedoelc:  v/ant  ik  vind 

nergens  eenc  Soort  met  dien  ïiynaam. 

(5;  Osnoihera  Pol.  Lanceolato- oblongls  acuminatis  ,  pla* 

r^is  gl^bris.  Iacq.  Amer.  15.  Hiji.  T.  70.  Cnagra  fol.  Per- 
iicznx  anguftiotibus  flore  lïiagno  lureo.  fLü-M.  Sp.  7.  Ic. 

Ï75.  f.  l. 
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welke  zyn  Ed.  op  de  meefle  Karibifche  Eilan-    IV. 

landen,  inde  Westindiën,  hadc  aangetroffen.  Ik^^^^^^^« 
heb ,  uic  Oostindie ,  zo  wel  een  Takje  vao  de  Hoofd- 

Kleinbloemige  als  van  deeze  ontvargen ,  waar  van^^uK. 

de  Af  beelding,  doormy ,  hieropPLAATXLVIII,^./'"''^^'' 
in  fjg;.  I ,  is  medegedeeld.  Te  meer  heb  ik  zulks 
gedaan, om  dat  van  de  Agtkleppigheid  der  Zaad- 
huisjes  geen  blyk  is  in  de  zyne^  Zie  hier ,  hoe 
zyn  Ed.  het  Westindifche  heeft  befchreeven. 

3,  De    Kelk    beftaat  uic   vier  fpits  Eyronde 
„  Blaadjes,  die  onmiddelyk  op  het  Vrugtbegin- 
„  zei  zitten  :  de  Bloem  heeft  vier  Homp  Hart- 
,5  vormige  uitgerande  Blaadjes,  langer  dan  die 

5,  van  den  Kelk  en  insgelyks  uitgebreid,  't  Ge- 
„  tal  der  Meeldraadjes  is  agt,  die  E'svormig, 
55  krom ,  en   byna  van  langte  als  de  Siyl  zyo , 
„  met  Eyronde  opleggende  Meelknopjcs,    Op 
,,  het  Vrugtbeginzel  ,  dat  Rolrond  ,  langwer- 
3»  pjg  >  agtftreepig  is  ,  zit  een  dikke  Styl ,  half 
„  zo  lang  als  de  Kelkblaadjes  ,  met  een  grooten 

„  geknopten  Stempel.  Het  Zaadhuisje ,  dat  één- 
5,  hokkig  is,  fplyt  in  agten  open  en  bevat  een 
„  menigte  van  zeer  kleine  hoekige  Zaadjes, ühs  , 
,,  geen  Pluis  hebben  ,  zittende  aan  een  vier- 

j,  hoekig  Scandertje ,  vry  geplaatst,"  Dit  Stan- 
dertje  is  in  't  midden  van  het  Zaadhuisje,  gelyk 
hetzelve  zig  ,  met   vecle  Zaadjes   beladen,  in 

myn  Takje  vertoont,  en  hetzelve  komt,  voor  'c 
overige  ,  met  zyne  befchryving  overeen.  Zyn 
Ed.  merkt  aan  ,    dat  dit  Kruid  een  middelüag 

Ee  5  fchynÊ 
n.  D£1U  VIIÏ.  STJK» 
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IV»  fchynt  te  zyn  tusfchen  dit  en  't  volgende  Ge* 

ixf  ̂  flagt ,  als  van  beiden  verfchillende. 
Hoofd»  ' 
STUK*         C  6  )   Onagra   met  |  Lancetvormige   gegolfde, 
VI.  Bladen. 

Oenothera 

lttii7gie.  ̂ eezc ,  in  't  Land  omftreeks  Buenos  Ayres groeijende  ,  was  uit  Zaad  ,  dat  men  van  daar 
bekomen  hadt,  inde  Elthamfche  Tuin  geteeld , 
en  is  in  Afbeelding  gebragt  door  Dillenius, 
Hier  is  een  afvallend  Steekje  onder  de  Bloem , 

gelyk  in  de  gewoone  Onagra ;  't  welk  de  voor- 
gaande Soort  niet  heeft,  't  Geheele  Gewas  is 

digt  bekleed  met  eene  zagte  Haairigheid  (^J. 
JMen  vind  het  ook  afgebeeld  door  Pater  F  e  ü- 

ILLEE,  die  hetzelve,  Mithou  genaamd,  in  't 
Ryk  van  Chili  gevonden  hadt,  hebbende  een 
Steng  van  drie  Voeten  hoogte.  De  Bladen  wer- 

den 'er  ,  als  een  heilzaam  Middel ,  op  Kwet- 
zuuren  en  Kneuzingen  gelegd.  In  Virginie,  al- 

waar het  ook  groeit ,  gebruikt  men ,  volgens 
Clayton,  de  Bladen  zeer  veel  als  een  Wond- 
middel. 

(j)  Ona- 
f 6}  Oenothera  Fol.  Lanceolatls  undulatis.  H.  Cliff.  3  3-  R« 

Lugdh,  251.  GOUAN  Momp.  192.  H.  Upi.  144.GRON.  F^zV^. 

S%.  Onagra  Bonarienfis  villofa  ,  Flore  mutabili.  DiLL.  Elth, 

Z97'  T.  219.  f.  286.  Onagra  Sallcis  angufto,  dentato^ue  fo- 
Jio.  Feuill.  Peruv.  III.  p.  48.  T.  36. 

{^^  Op  deeze  merkt  Dïllenius  aan  ,  d^t  d't  Kruid  de 
Oenothera  of  Onagra  der  Ouden  niet  kan  zyn ,  om  dat  alle 

Soorten  een  Amerikaanfchen  oirfprong  hebben.  Ik  kan  niet 
danken  ,  dst  myne  Oostindifchen  aldaar  uit  Wcstindifch  Zaad 
voortgeteeld  zonden  zyn. 
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(7)  Onagra  die  ruig  is  5  met  de  Bladen  van      IV. 

hoven  glad.  ^^^^f^* 

Ook  deeze  komt  in  Zuid -Amerika  voor,5TUK. 
?,ynde  door  Pater  Plumier  aldaar  waargeno-  vir 

men.  't  Gewas  is  Heederachtigj  zeer  ruig,  met^^ 

Oenotb Ot'jSTO. rta. 

JS31aden  naar  die  van  den  Oleander  gelykende.      ■^"^s^. 

(8)  Onagra  met  Tandio;  uit^ehoekt^  Bladen  ,     J:'"^- 
de  Steng  knikkende  getopt*.  uitgchoek- te. 

Dit  Jaarlykfch  Virginifch  Kruid,  door  Plü- 
KENET  in  Afbeelding  gebragt  ̂   is  ook  in  de 
Upfalfche  Tuin  geteeld.  Het  hadt  de  Stengeen 
Voetboog,  regtopftaande ,  met  ovcrhoekfe  on- 
gefteelde  Bladen  als  boven ,  en  Bloemen  in  de 
Oxelen ,  die  zeer  Haairig  vaaren  ̂   hebbende  ccn 

fpitfen  Kelk  op  een  Steekje ,  boven  het  Vrugt- 
beginzel,  dat  een  vierhoekig  Zaadhuisje  wierdt, 

met  uitgerande  Kwabhen  van  boven  en  vierklep- 
pig.  Het  heeft  vier  Bloemblaadjes ,  zo  lang  als 
de  Kelk.  By  nagt  flaapt  het,  zegt  de  Ridder , 

met  de  bovende  Bladen  uitgehold  (*). 

(9;  Ona- 
(j)  O?notherét  Ii'rta  Fo'.  fupra  gkbrïs.  Oenoth.  osfargcns 

hïrfuea.  Eeov/n.  Jam.  2og  2  Omgra  Frut.  &  hirfuta. 

Nerü  folio  ,  F!,  ma^no  hiteo.  Plum.  Sp.  7.  Ie.  174.  f.  2. 

(l)  O'-nothera  Fo!.  dentato,  -  fïnumis  ̂ c.  May.t.  218. 
Lyfimachia  Corniculata  maritima  &c.  P-jluk.  Alm.  235.  T. 
103.  f.  5. 

(*)  Dormit  no6bu  ,  Folüs  füperioribus  escavatis.  Mant* 
aas. 

U,  DEEt,.  VIII*  stuk; 
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IV»        Cp)   Onagra  met  Lancetvormige  eenigtrmaate 

ix!^*  ̂ ^fa/z^^  Bladen,  gejleelde  Zciadhuisjes  met 
Hoofd*  fp^tfe  hoeken  en  gejleelde  Bloemtrosfm» 
STUK» 

IX.  Deeze  Virginifche  heeft  een  roode  Steng  en 

/r^S'/r^'^ma^Je  Wilgenbladen  ,  die  zwart  gevlakt  zyn^ 
Heeiter!ge.Qygi.hoe]^s :  de  Bloem  is ,  volgens  Clayton, 

groot  en  fraay  ,  zittende  op  een  fierlyk  ge- 
ftreeptZaadhuisje.  DeEelk,  vierbladig  en  paarfch- 
kleurig,  barst  dikwils  maar  aan  ééne  zyde  open. 

X.  (lo)  Onagra  met  Lancetvotmige  Jlompe  gladde 

Zeef'  eenigermaate    gejleelde   Bladen  ,   leggende 
ï^leinc.  Stengen  en  fpitshoekige  Zaadhuisjes. 

In  Noord  -  Amerika  is  de  Groeiplaats  van  dee- 
ze, die  een  Kruidig  rond  Stengetje  heeft  van 

een  Handbreed  hoog  en  ovaal  Lancetvormige 
Bladen»  De  Bloemen  komen  eenzaam  in  de 

Oxelen  voort  en  hebben  ftomp  Hartvormige  gee- 
le  geüreepte  Blaadjes.  De  Zaadhuisjes  zyn  ovaal- 

achtig (lomp  ,  agthoekig  en  vierkleppig.  De 
Wortel  blyft  over. 

Epi- (9)  Oenotkera  Vo\  Lanceolatis  flib'dcntatis  ,  ̂c.  Oenoth. 
Flor.  Calyce  monophyilo.  Grom.  t^irg.  4S ,  58.  Oenothera 
Fol.  Lsnceohtis,  Flot.  termin    paniculatis-   GouAN  Monsp^ 

191.  Onagra  anguftifoüa  ,  Cauie  lubro  ,  Flore  miiiüre.  TOURNF» 

Jnjl.  30Z. 
(10)  Oenothera  Fol.  Lanc.  obtufïs  glabris  fubpetlolatis  &c., 

Oenotb.  Fol.  Radical.  ovatis  &c,^Mill.  lXl[f.  T.  I8R.  Lyfi- 

machia  Siliquofa  plabra  minor  Mariana  &c.  Plt/K.  J/uKf.  I25. 

tyfim.  Marilandica  paiva.  RAJ.  Suppl.  41c:, 
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E  p  I  L  O  B  I  u  M.    Basterd-Wederk.  IV. 
Afdeel» 

Die  Kruiden,  welken  m^n  gewoon  is  Chamcs'  „  ̂^* 
neriQti  te  noemen  ,  zyn  nier  begreepen  onder  ̂ ^uk, 

het  gelyknaamig  Woord  EpUohium ,  aanduiden-    Momg^i^ 
de ,  dat  de  Bloem  op  het  langwerpige  Vrugtbe-  «'^* 

ginzel  of  Haauwtje  groeit»  Men  geeft  'er,  om 
dat  zy  veel  naar  het  Wederik  gelyk^n,  in  't 
Neerduitfch  den  naam  van  Bafterd   Wederik  aan. 

De  Kenmerken  komen  met  die  van  het  voor- 

gaande Geflagt  byna  overeen  ,  verfchiüende  ten 
voornaamde  daar  in ,  dat  het  gepluisde  Zaadea 
heeft. 

Het  bevat  zeven  Soorten ,  waar  van  de  twee 

eerflen  de  Mecldraadjes  afgehoogen .  de  overigen 

deze]  ven  regtopjlaande  en  regelmaatig ,  de  Bloem- 
blaadjes in  tweeën  gedeeld  hebben :  dus 

(i)  Bafterd  -  Wederik  met  verfpreide  Liniaal-       r. 
Lancetvormige  Bladen  en  ongelyke  Bloemen.  anlui^ifT- 

Hum. 

Aan  de  kanten  van  Graf  ten ,  Slooten ,  Moe-  smaibia- 

rasfen  ,  Meiren  en  andere  Wateren ,  is  dit  Kruid ,  ̂̂* 
zo  in  onze  Nederlanden  als  door  gantfch  Euro- 

pa, 

fi)  EpUohium  Tol.  fpirfis  Lineari-Lanceolatis  &c.  Sy/i, 

N/3t,  XII.  Gen.  465.  p.  264.  r'esr.  Xïll.  Gen.  47 t.  p.  296, 
GOUAN  Mcnsp.  193.  Fl.  Bels^.  109.  Epüob.  Fol.  difFormibus. 

Fl.  Suec.  304  ,  iz-j,  Epil.  Fol.  LanceoUïis  int^geirimis.  Fl. 
Lapp.  145.  H.  Clijf.  JJ4.  Lyllraachia  Chamxnerion  di£la  an- 

gurtifolija  ;  ̂.  latifolia:  y»  Alpina.  C.  B.  Pin.  245.  Proèir. 

iiö.  GmëL.  Sih.  I.  p.  218.  HALL.  lid-p.  ̂ i.TOURNS,  lajl^ 
p.  302.  T.   187. 

IJ,  Deel,  vm,  stuk^ 
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IV*  pa,  tot  in  Lapland  ,  gemeen.  Het  komt  met 
Afdeel  bj-eeder  of  fmaller  Bladen  voor,  en  gelykc  zeer 
Hoofd-  veel  naar  het  Wederik  ia  geilake.  Het  groeit 

STUK.  zo  hoog,  dat  men  de  Hutten  der  Bofch - Lap^ 

'öigeT'^^^  pen^  dikwils,a]s  met  eene  Bosfchagie  daardoor omringd  vindt,  die  dezelven,  wanneer  het  mee 

zyne  fchoone  pm-pere  Bloemen  praalt,  zig  als 
Paleizen  doet  vertoonen ,  zoLinn^.us  aan- 

merkt. Men  zal  zig  hierover  niet  verwonderen , 
wanneer  men  zig  erinnert,  hoe  de  Meftvaaltcn, 
Vuilnishoopen  en  Wildernisfen ,  hier  te  Lande , 

*er  dik  wils  door  veriierd  worden.  Hoe  fraay  moet 
dan  die  Landdreek  in  Switzerland ,  (^door  de  ver- 
woefting  van  het  Bofch  Bremgarten  ,  daar  de 

Denneboomen,  in  't  jaar  1720,  aan  een  Kwaal 
geftorven  zyn,)  welke  'er  vol  van  is,  met  dit 
Onkruid  praaleo.  Op  de  Alpen  komt  eene  Ver- 
Icheidenheid  voor  die  kleiner  is,  naauwlyks  eeii 
Voet  hoog  5  met  zeer  fmalle  korte  Blaadjes ,  naat 
die  van  Rosmaryn  gelykende >  zoBaühinus 

aanmerkt'. 
Het  gewoone  Kruid  deezes  naams ,  heefteen 

regte  ,  ilyve,  gebladerde  ,  niet  Takkige  Steng  $ 
bezet  met  langwerpige  >  fpitfe,  weinig  of  niet 
gekartelde  Bladen,  die  van  boven  glad,  van  on- 

deren Wollig  zyn ,  en  uitloopende  in  een  Pluim 

van  paarfche  Bloemen ,  met  Kelken  van  de  zelf- 
de Kleur.  Van  de  vier  Bloemblaadjes  laaten  de 

twee  onderden  door  eengroote  gaaping  den  Styl 

door ,  die  dus^  nederhangt  of  knikt ,  gelyk  de 
Meeldraaüjcs  :  hec  welk  door  T  o  u  r  n  e  f  o  r  t 

zeer 
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!2,eer  wel  in  Afbeelding  is  vertoond.  Men  vindt-     -ÏV. 

ze  ook  mee  witte  en  met  bonte  Bloemen ,  ten    ̂ ^^x!^* 
minfte  wat  de  kleine  Alpifche  aangaat  5  die  door  Hoofo. 

den  Heer  H  a  l  le R  is  afgezonderd.  ^^'"^* 

(2)  Bafterd- Wederik  met  overhoekfe,  Lan»      n. 

cetvormig    Eyronde    Bladen  en  ongel-yke  laüfofuT 
Bloemen^  Ilreedbla* 

dige. Deeze  ,  die  in  Siberië  groeit ,  verfchilt  vao 
de  voorgaande  niet  alleen  door  de  Bladen  veel 

breeder  ,  overhoeks  en  niet  verfpreid ,  weder^ 
zyds  met  eene  zagte  Wolligheid  bekleed  te  heb- 

ben ;  maar  ook  ,  doordien  de  Bloemen  eens  zo 
groot  zyn.  Het  Merg  of  Pit  der  Stengen  worde 
door  de  Ingezetenen  van  Kamtfchatka ,  op  den 

Ooflelyken  uithoek  van  Afic,  voor  een  lekker- 
ny  gehouden.  Ook  heeft  men  aldaar  bevonden , 
dat  het  Aftrekzel  der  Bladen  tot  de  Gefling  der 

Heilkruid  Bladfteelen  gebruikt ,  meer  Geest  uit- 
leverde (*). 

Aanmerkelyk  verfchillen  deeze  twee  Soorteu 
van  de  volgende:  want  zy  hebben  de  Bloemen 
ongelyk  met  geheeld  Blaadjes;  de  Meeldraadjes 
om  laag  naar  den  Styl  hellende,  den  Stamper 

neer  geboogen  ;  de  Bladen  overhoeks  en  by  't 
uitbotten  omgekruld :  't  welk  in  de  anderen  geen 
plaats  heeft. 

(3;  Bas. (z)  EpiloUum  Fol.  aliernis  Lanceolato  -  ovatls ,  Flor.  inae* 

qualibus.  OED.  Dan.  S6y.  Gmel.   Sib,  I.  p.  ziJ» 

{*)  Zie  bladz.  loi  - 103  ,  hier  voor* 

II»  DEEL.  VIII*  STUK.  V 
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IV*       C3)  Basterd  -  Wederik  met  gepaarde  Lancetvor- 

^^^ix!^^*  wz/ge  Zaagswys'  getande  Bladen^  die  afloo' 
HöoFD'  pejïde  de  Steng  omvatten, 
STUK. 

iH;  De  ruigheid  der  Bladen  maakt  deeze  ,  die 
hirfutliT.  overal  onder  de  ecrite  of  op  de  zelfde  plaatfcn 

Ruige.  gj-Qcjt;  ̂   t'over  kenbaar,  Zy  worde  ook,  zo  wel 
als  die  ,  Herha  Antoniana  van  fommigen  ge- 

noemd, 'c  welk  men  St.  Anthoni's-  Kruid  vertaa- 
ien kan  5  en  misfchien  afleidelyk  is  van  de  kragt 

tot  verdryviog  van  vergiftige  Dieren  of  booze 

Geeften  ,  welke  'er  aan  toegefchreeven  wordt. 
De  Duitfchers  noemen  het,  om  die  reden,  U«- 
holdeii'  dat  is  Tover  -  Kruid.  Het  zou  ook  daar 
op  kunnen  zien ,  dat  de  Bloemen ,  op  Azyn  ge- 

zet, dien  (lig  geacht  worden  tot  verdry  ving  van 

de  Roos,  genaamd  vSt.  Anthoni's  Vuur.  Ande- 
ren noemenze  beiden  Filiiis  ante  Patrem,  dat 

is  ,  't  Kind  voor  den  Vader ;  *t  welk  meer  ei- 
genfcbap  heeft,  als  daar  op  zinfpeelende ,  dat 
de  Haauwtjes  zig  eer  vertoonen  dan  de  Bloem. 

Dit  Kruid  is  ruir^achtig  en  heeft  den  Voet  der 

Bladen  in  't  midden  hooger  dan  aan  de  zyden. 
Het  komt  voor  met  grootere  en  met  kleinere 
Bloemen ,  en  van  dit  laatfce  heeft  men  een  groo- te 

f 3)  Eplloblum  Fol.  oppoGtis  Lmceolitis  ferratls  &c.  H, 

CIW.  R«  Lugih.  Fl.  Sue:.  Belg.  GeR.  Prov.  &c.  &c.  Lyfi- 

mschia  filiqaofa  hirfuti  magno  fiore.  C  Bc  Pin.  24.$.  Lyfi- 

machid  putpurca.  Fucrs.  Hi/i.  491.  Icon.  279-  fi.  Lys.  fïliq. 

hirfata  patvo  üoiQ.  C.  B.  Pin.  24.5.  Frodr.  116.  HALL.  f/f/v. 

408.  OSD.  D^n,  32S. 



te  Soort  3  wel  twee  Ellen  hoog  en  een  kleine,  ̂ ^^^'  , 
maar  een   Voec   hoog  opfchietende  ̂     volgens     i^^^^* 
•Baühinus*  Haller  merkt  die  met  groote  Hoot^b- 

Bloemen  als  de  hoogde  van  allen  aan,  groeijen-^"^^^'  ̂ 
de,  aan  den  Waterkant,  wel  eens  Mans  lang- «,>/''"^^^ te  hoog.    De  Bloem  van  deeze  is  een  Duim 
breed  en  donker  paarfch ,  die  der  andere  bleek 
rood*  Beiden  komen  zy  ook  voor  met  witte 
Bloemen» 

Cd)  Baflerd- Wederik  met  gepaarde  Eironde  ̂   ï^*«' 
,      _,,     ,  "  "^  EpilohiafÜ 

getande  Biaaen»  montmurH, 

Bergmin-» 

(5)  Basterd- Wederik  met  Lancetvofmig  g^-"^"^^* 
kartelde  Bladen ,  de  onder jlen  gepaard ;  de  Tetrago^ 
Steng  vierhoekige  ^*'»;    , . 

(6)  Bafterd- Wederik  met  gepaarde  Lancet^^^\^^ vormige  effenrandige  Bladen  ;   de  Bloeni'^  Paiufire, 

.   blaadjes  uitgerand ;  de  Steng  regtopjiaande,  ̂ ^^^'^^^^^ 

(7)  Bas- (4)  Èpitohium  Fot.  oppóHtls  OvfitiS  dentati?,  H.  CU  f.  R„ 

Lngdff.  8>cc.  Fl.  Suec.  Lapp.  Belg,  Prov.  &c.  Lyfimachia  Si- 

llquola  glabra  major,  C.  B.  Fin.  24J.  Pleudo  -  Lyfimachium 
purp.  primum.  DOl>.  Pampt.  8j.  Kruldb.  11  ƒ . 

(5)  Epilobium  Fol.  Lanceolsrïs  Denticulatis  j  iitiis  oppofi- 

«19,  Caule  tetragono.  Göuan  Monsp,  194.  Lylïm.  Sil'qiiora 
glabra  minor.  C.  B.  Pin.  2<j.5.  Raj.  f/f/?.  801.  Chamtnerioii 

glabrum  minus.  Tournf.  Inji.  303.   Willich.  Obs.  69. 
(6)  Epilobium  Fol.   oppofids  Lnnceolatis    integcrriaiis  &c« 

FL  Suec.  Belg.  &c.  Epil.    Fol.  linearibiis.  FI.  Lapp.  149»  K*  ' 

Lu^db. 'zsi'  Lys.  Siliq.  glabra  angadifoiia*  C*  U,  Pin»   ̂ 45, 

Ff 
II.  D»El,  Vni.  STOK, 



450        Agtmannige    Kruiden. 

IV.  e 7)  Bafterd  -  Wederik  met  gepaarde  Eyroni 
Afdeel*  Lanc eivormige   effenrandige  Bladen  ,  on» 
Hoofd»  gefleelde    Haauwtjes    en    een    kruipende 
«Tüic.  Wortsl 

VIT. 

aipinu^  De  Heer  H  A  l  l  e  r  oordeelt,  dat  alle  deeze 
Aipiiche.  ̂ |(.j.  Soorten ,  die  in  ons  VVereldsdeel  ,  hier  en 

daar  ,  zo  op  Moerasfige  plaatfen ,  als  op  Zand- 
gronden 5  in  de  Hoven  eii  op  Gebergten  voor- 

komen ,  enkele  Verfcheidenheden  zyn  ,  mis- 
fchien  door  de  Groeiplaats  of  door  vermengde 
Bevriigting ,  gelyk  in  meer  andere  wilde  Krui- 

den plaats  heeft ,  veroirzaakt.  De  Kleine  Glad- 
de ,  met  een  vierhoekige  Steng  ,  is  in  de  Ho- 

ven ,  by  ons  5  zeer  gemeen  en  heeft  zelden  meer 
dan  een  Voet  hoogte  :  ds  Groote  Gladde  komt 
meer  op  verhevene  Zandige  Gronden  voor :  dg 

Smalbladige  in  vogtige  Duin-Valeijen  ,  en  de 
laatlte  ,  in  Beekjes  der  Alpen  groeijende,- met 
zeer  kleine  Blaadjes ,  is  in  Vriesland  $  aan  rui- 

ge W^  allen  ,  door  Me  ES  E  waargenomen.  In 
allen  zyn  de  Bladen  glad  en  zy  maaken  een  zeer 
laftig  Onkruid  uit ,  door  middel  van  de  gepluis- 

de Zaaden  zig  alom  verfpreidende. 

A  N- 
f7)  EpiyAum  Vol.  opp.  ovato  •  Lanceolatls  integerrimis  &c. 

Epil.  Fol.  ovalibijs.  Fl.  Suec.  308,  331.  Fl.  Lapp.  ijo.Epil. 

Fol.  ell.  obtufe  Lanc.  torum  laeve.'  Hall.  Helv.  409.  Cha- 
maen.  Alpinuin  Alfines  foliis.  Schetichz.  Alp.  13^  f  3  32. 

Lys.  Siliq.  nan^i  PrunelU  folüs.  Bocc.  Mus,  IL  p.  161.  T« 

iSo. 
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Antichorüs*  IIV» Afdeel. 

Van  dit  nieuwe  Geflagt  is  de  Kelk,  zo  wel  hoofd- 
a!s  de  Bloem  ,  vierbladig:  het  Zaadhuisje  Els- stuk. 

vormig,  vierhokkig  en  vierkleppig,  bevattende   J'^'^'^^m" 
veelc  Zaadjes» 
De  eenigfte  Soort  hier  van  (ij  is,  volgens  /. 

den  Ridder, een  klein  Plantje,  naar  de  Corcho-,^f''^^ 
lus  gelykende  ,  dat  in  Arabie  groeir.  De  Sten- 
getjes,  die  rond  zyn,een  Handbreed  lang , leg- 

gen op  den  Grond  :  de  Blaadjes  ̂   die  gefteeld 
zyn  en  ovaal ,  (taan  overhoeks :  de  Stoppeltjes 
zyn  Elsvormig»  Twee  Bloempjes  ,  zeer  kort 
gedeeld  en  geel ,  komen  tegenover  malkander 
in  de  Oxelen  voort  ,  met  dikachtige  Steekjes 
en  twee  Blikjes,  De  Vrugt  is  knikkende,  digc 
onder  de  Steng  omgeboogen» 

Fuchsia* 

Dit  Geflagt ,  dat  naar  den  ouden  Kruidkenner 
F  ü  c  H  s  I  ü  s  benoemd  is ,  van  de  Viermannigen 
thans  hier  verplaatst,  heeft  geen  Kelk, de  Bloera 
agtdeelig  ,  en  het  Vrugtbeginzel ,  daar  onder  , 
wordt  eene  vierhokkige  veelzaadige  Bezie. 

Twee  Soorten  zyn  'er  thans  toe  betrokken  , 
naamelyk 

(fi)  Fuch- 
(i)  Amlchorus.  Syfi.  Nat.  Veg.  XÏIL  Gen,  1257.  P-  '^91' 

mï.  Nat.  Xli.  Mant.  64. 
Ff  2 

51.  DE£U  VIÏÏ,  Srus. 
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IV.         (i)  Fuchfia  met  eenhkemige  Steekjes, 
Afdeel. 

jx         In  Zuid- Amerika  groeit  deeze,  die  een  zeer 

STUK.  '   eenvoudige   Kruidige   Steng   heeft ,  met  drie- I.      voudige  Lancetvormige  ongefteelde  Bladen  en 

hÜIT  ̂^°^  regtopftaande  Tros  aan  *c  end. 
Dricbladi-  r-»     i  /»  t,  » 
ge.  fa)  Fuchfia  met  veelbloemige  Steekjes, 

II. 
iiaitiflora.    Van  dceze  vind  ik  niets  byzonders  aanc:ete- 
Veelbloe-  ,  ^  ö 

mige.       Kend. 

C  H   L  o  R  A. 

Een  agtbladige  Kelk ,  een.  eenbladige  Bloem 

die  in  agten  gedeeld  is :  het  Zaadhuisje  eenhok* 
kig  ,  tweekleppig  veelzaadig.  Dus  komen  de 

byzondere  Kenmerken  voor  van  dit  Geflagt, 
tot  het  welke  thans  de  drie  volgende  Soorten 

betrokken  zyn. 

I.         (i)  Chlora  met  door  gehoor  de  Bladen^ 
ChLora  J)jj. 

DoQibhdi'  ̂ jj  ̂ ^^^^^  pedunculls  unifiorls.  SyJI.  Nat.Xlll.  Gen.  i2g. p.  299'  MiLL.  Di&.  4.  Fuchüa  triphylla  Flore  coccineo. 
Plum.  GeK.  14.  T.  133.  f.  I. 

(z)  Fuchfia  Pedunculis  multifloris.  MUT. 

(i)  Chlora  Foliis  perfoiiatis.  Sy/l.  Nat.  XIÏ.  Gen.  1258. 

p.  267.  l^eg.  XIII.  Gen.  1258.  p.  2p9-  Gentwna  perfoliata. 
Sp.  Plant,  3  35-  Blackftonia.  HuDS.  Angl.  146.  Gent.  Caule 
dichotomo,  Fo!.  conn.  Cor.  odofidis.  H.  Cliff.  gi,  495.  R. 

Lugdk.  433.  GoüAN  Monsp,  129.  Dalib.  Par.  si.  Fl.  Eelg, 

73.  Centauriiirn  iuteuin  peifoliatura.  C.  B.  /^/«.  278.MOBIS. 
Hiji.  ir.  p.  565-  S.  $.  T.  25.  f.  1,2.  Cent.  parv.  fl.  lutco. 

Cl^'S.  Hifi.  II.  p.  ï8o.  Chlora.  Renealm.  Sp.  80.  T.76.  fi^ 
Centaiirium  pufillum  luteum.  C.  B.  Pin,  278.  Cenc.  novum, 
Col.  Ecphr.  2.  p.  78. 
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Dit  Kruidje,   dat  in  geheel  Europa,  buiten     ÏV» 

de  Noordelykc  deelen  ,  als  ook  in  onze  iVeder-      jxf  ̂* 
landen,  groeit,  is  doorbladige  geele  Santorie  ge- Hoofd - 

Eoemd  geweest  ,  om  dat  het  veel  naar  dezelve  *'^"^' 

gelykt,  zynde  zelfs  ook  bitter  van  Smaak.  Het^j^.  ''"''^^' maakt  een  Stengerje  van  ruim  oen  Voet  hoogte, 

met  Blaadjes  die  'er  zodanig  om  fluiten ,  dat  zy 
zig  als  doorboord  vcrtoonen  ,  raaakende  zelfs  een 
hol  Kommetje  om  de  Steng ,  waar  het  Regen- 

water in  vergaart ,  gelykerwys  in  het  Kaarden- 
kruid.    Uit  deeze  Kommetjes  komen  de  Bloem- 
fleeltjes  voort,  metGoudgeele  Bloempjes,  die 
vyf,  zes  of  ook  agtbladig  zyn.  Men  vindt  het 
in  de  openbaare  Kruidhoven. 

(2)  Chlora,  die  vierbladig  is,  n. 

In  de  Zuidelyke  deelen  van  Europa  groeit  dit  ̂"^  " 

Plantje ,  't  welk  aangemerkt  wordt  uit  de  voor-^!^^"^^^" 
gaande  Soort ,  door  het  Vierbladige  Vlafch  be- 

zwangerd, te  zyn  gefprooten.  De  Steng  is  maar 
een  Span  hoog  ,  gewricht  of  met  Leedjes :  de 
Blaadjes  zyn  zeer  fmal ,  en  maaken  met  hun  vie- 

ren Kransjes  uic.  Vyf  Bloemdeeltjes  komen  aan 

't  end  voort,  ieder  met  drie  Bloempjes,  in  agtcn 
gedeeld  ,  maar  fmalbladiger  dan  in  de  voor- 

gaande. 

(3)  Chlora  met  gepaarde  Bladen*  m. 
Dee-  Dodecan- dra. 

(2)  Chlora  Fol.  quaternis.   Gentiana  Folils  quaternis.  Sp,    "^^^.^'^^ 
Plant,   16-71.  ^ 

(3)  Chlora  Fol.  oppofitls.  Chironia  dodecandta. 5;>.  Plant. 

Ff  3  ^7J. U«  DsiL*  VIII*  Sivx« 
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IV»         Deeze  groeit  in  VIrginie  en  wordt  van  Clay- 

ixf  ̂'  TON  genoemd  Kleine   Santorie  ,  met   Vleefch- 
Hoofd-  kleurige  Bloemen  ,   die  in  elf  of  twaalf  flippen 

STUK.      ̂ yjj  verdeeld.  Men  ziet  Jhier  uit  de  Geftakcder 

j^-'^y  Planten  van    dit  Geflagt ,  terwyl  zy  in  Bloem» 
ea  Vrugtmaaking  van  het  gemelde  Kruid ,  dat 
onder  de  Gentiaan  betrokken  is ,  verfchillen. 

vtge 

S  T  E   L   L  E  R  A. 

'  Naar  den  vermaarden  S  t  e  l  l  e  r  u  s ,  die  uie 
Rusland  de  Ooitelykfte  deelen  van  Siberië  door- 

kruist heeft  ,  is  dit  Geflagt  benoemd  ,  welks 
Kenmerken  zyn,  een  vierdeelige Bloem, zonder 
Kelk,  met  zeer  korte  Meeldraadjes  en  een  en- 
keld  Zaad  ,  dat  een  Snuitje  beeft.  Twee  Soor- 

ten komen  'er  in  voor ,  naamelyk 

L  (i)  Stellera  met  Liniaak  Bladen  en  vierdeeli" 

rÜX-  ge  Bloemen, 
Smaibladi- 
ge.  TouRiSEFORT  ,  die  dit  Kruidje  5  zo  wel 

als 

ayj.  Gentlana  Flor.  ia  petalis,  Fol.  diftindis.  Gron.  Virg» 

(ï)  Stellera  Foliis  linearibus ,  Flor.  quadiiSdiSo  Syst.  Na}, 

XII.  Gen.  48  3.  p'  273'  ̂ ^g-  XJJI.  Gen.  48  8.  p.  305.  ̂ »». 

^cad,  I.  p.  400.  SAUV.  Monsp.  69.  Govh^  Monsp.  197. 

GrR.  Prov.  4:5.4.  Pasrerina  Fol.  ünearibus  Sec.  GUElT.  Stamp, 

aS-  Dalib.  Farii.  118.  Thynielaa  Linariac  folio  vulgaris. 

Vaill.  Par.  19'"  ToüRNP.  Par,  «37.  Pasferina  Tragi.  J.  B. 
Hiji.  111»  p.  4SÖ.  Hall.  J^elv.  187.  Lithofpermura  Linaiiae 

folio  Germanicum.  C.  B.  Pi».  ̂ S9-  Linana  alicra  Botryoides 

montana.  Col.  Ecphr.  p.  82.  T.  so. 
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als  anderen,  omflreeks  Parys  gevonden  heeft,  iV. 

merkt  aan  ,  dat  Columna,  die  'er  de  bede  ̂ ^x!^^' 
Afbeelding  van  heeft  gegeven,  het  maakzel  der  Hooi^d- 

Bloemen  niet  gekend  heeft,  *t  welke,  zegt  hy  ,^^"^' 

door  J»  Baühïkus  wel  is  befchreeven.  Zy  r,;^/*"^'^^" gelyken  veel  naar  die  der  Thymehai  weshalve 

hy  ze  ook  in  dat  Geflagt  hadt  geplaatst.  Mee 
de  Gnidia  en  Pasferina,  twee  Geflagten  van 

meestal  Kaapfche  Hceilers,  door  my  voorheen 

befchreeven  (*) ,  waar  dit  tusfchen  komt ,  ftroo- 
ken  zy  ook  zeer  wel.  Ik  begryp  naauwlyks  , 

waarom  ƒ♦  B  a  u  h  i  n  u  s  dezelven  by  ccn  Korf- 

je  vergelykt.  Zy  zyn  Trechterachtig  en  vier- 

deelig^  doch  zeer  klein,  komende  aan  de  zy- 

den  ongefleeld  voort  in  een  fyne  Wolh'gheid  , 

d'ic  naauwlyks  te  bekennen  is  dan  op  de  Zaadjes, 
met  de  Bloemblaadjes  gekroond,  welke  ecne  Peer- 

achtige figuur  hebben ,  zynde  uitermaate  klein* 

Aan  dit  Kruid ,  ongevaar  een  Voet  hoog  met 

een  regt  Stengetje  ,  opgroeijende  ,  vverdt  door 
fommigen  ,  zegt  Tr  agüs  ,  de  naam  gegeven 

van  Pasferina ,  om  dat  de  gladde  Blaadjes  naar 
de  Tongen  der  Vogeltjes  ,  die  men  Mosfchen 

noemt,  gelyken;  zo  Bauhinüs  het  ver- 
klaart, die  hetzelve  Pasferina  Tragi  noemt.  Dit 

is  dan  de  oirfprong  der  benaamm^e  van  dat  Ge- 
flagt, hier  tot  een  bynaam  gebruikt.  Hy  beclct 

het  in  'c  Zaad  flaande^doch  anders  redelyk  wel , af;     _ 

(«)  Nat.  llifl.  II.  D.  IV.  STJ'K,  bladz.  5+5,  S49. 
Ff  4 

ïï.  Deelx  VIII.   Stuk. 
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IV.  af;  flellende  het  als  een  Wilde  Soort  van  Steer^ 

^™f^*  van  Steenzaad  voor.  De  Groeiplaats  is  in  Italië^ 
KooFD-   Vrankryk  ,   Duitfchland  ,  op  drooge  Velden» 
STUK. 

II.  (2^  Stellera  m^t  Lancetvormige  Bladen  en  vyf- 

ctü'I/a.  deelige  Bloemen. 
Buikbiadi^     De  bynaam  Chamcejasme  is  de  naam ,  welken 

^'^'  de  vermaarde  Gmelkn  aan  dit  Kruid,  door 
hem  in  Siberië  ontdekt  ,  gegeven  hadt»  Het 
komt  in  Gcflake  taamelyk  met  de  kleine  San^ 
torie  overeen  5  doch  uit  éénen  Wortel  fchieten 
wel  van  twintig  tot  dertig  Stengetjes,  die  dun 
en  zwak  zyn ,  doorgaans  minder  dan  een  Voet 
hng.  Die  Wortel  is  ook  groot  en  zonderling*. 
Van  boven  dikwils  dikker  dan  een  Duim ,  ver- 

deelt hy  zig  gemeenlyk  in  twee  Wortelen  van 

een  Voet  lang  en  van  eene  zo  zonderlinge  ge- 

daante ,  dat  men  in  fommigen  de  figuur  van  *t 
Onderlyf  van  een  Menfch  waarneemt,  even  als 
in  de  V/ortel  van  het  Mandragers  Kruid,  Hy 

bezit  een  aanzienlykc  purgeerende  hoedanig- 

heid :  want  twee  Scrupels  ,  daar  van  ̂   na  't 
droogen  fyn  gewreeven  en  met  Honig  gemengd, 
deeden  een  ilerk  Menfch  vyf  of  zes  maal  afgaan 
*€n  twee  of  driemaal  braaken ,  doch  zonder  be- 

raauwdheid  of  aanmerkelyke  Buikpyn:  *c  welk 
wylen  de  Heer  G  J34  £  n  n  zelf  hadt  byge-. 
woond. ^  On. 

(z)  Sullera  Fol.   Lanceolatis ;  Florrfcus  quinquefidls.  Am. 

^cad.  I.   p.   4C0.  Chamacjasme  Radice    Mandragois.  hiAls,. 
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Onder  de  Tweewyvigen  van  deeze  Klasfe  is     IV. 

het  eenigsc  overgebleeven  Gellagc ,  dat  my  nu  ̂^^ï^^^kl. 
nog  te  befchryven  ftaat,  genaamd  Hoofd- stuk. 

M  o   E   H   R    I    N   G    I    A.  Digy^ nia» 

Naar  den  niet  minder  vermaarden  Kruidken- 

ner  deezes  naams.  Geneesheer  te  Jever  iu  Oost- 
vriesland en  Lid  van  de  Keizerlyke  Akademie, 

door  wicn  verfcheide Planten,  in  derzelver  Ver- 
handelingen 5  omftandig  befchreeven  zyn. 

De  Kelk  en  Bloem,  beiden,  zyn  in  hetzel- 
ve vierbladig :  het  Zaadhuisje  eenhokkig ,  vier- 

kleppig. 

De  eenigfle  Soort,  hier  van(i),  is Mosach-      i, 
ti^e  gebynaamd  ,  om  dat  het  Kruidje  zig  byna  jPiuJ(!ff 
als  Mos  vertoont.    Het  is  tot  de  Soorten  van  Mcsachti-- 

Muur   t'huis  gebragt  geweest  en  Berg -Muur 
met  Haairachtige   Bladen    door  fommigen  ge- 

noemd.   Dalechamp  befchryft  het,  onder 
den  naam  van  Mosachtig  Muur  ̂   volgens  Mo- 
RisoN,  aldus.  „  Dit  Mosachtig  Muur,  inde 
„  Stammen  van  rottige  Boomen  ,   op  vo^uge 
^,  Muuren  en  andere  donkere   natte  plaatfen 

,,  voort- CO  Moehringla.  SyJ?^  Nat.  Xlh  Gen.  489.  p,  275.  I^eg, 

Xlll.  Gen.  494*  P«  3il.  GOUAN  Alomp.  I97.  Alfine  monta- 

na  Capillaceo  folio.  G.  B.  Fin.  251.  ScHEUCEZ.  ^//>.  503. 
T.  6.  Pluk.  Mm.  23.  T.  75-  f«  i.  Arenaria  Corollis  tetra- 

pecalis.  Gek.  Prov.  404.  Alfme  anguftif.  minima  montcma. 

Col.  Ecp6r,  1.  p.  2s>2.  T.  290.  Aiüne  tenuif.  Aluscofa.  C, 

^.  Pin.  151.  MORIS.  K//?.  n.  p.  ssi'  S.  S'T.ii.f.  iz« 
JlALL.   Helv.  390. 

Ffj 

U.  DHL.  VUL  SlSB. 
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IV.     ,^  voortkomende ,  geeft ,  uit  een  dun  ,  kort  ge* 

^^^xf^"'  5'  ̂^^^^'^  Worteltje  ,  veelc  verfpreide  Takjes 
Hoofd    ,,  die  zig  taamelyk  van  den  Grond  verheffen, 

STUK,      ̂ ^  met  kleine  Haairdunne,  digt  getropteBlaad- 

ï/^r^^^'  5>  J^s  9  en  witte  niet  tweedeelige  Bloempjes  , 35  waar  op  zeer  klein  Zaad  in  kleine  Hokjes 
5,  volgt  ,   die   vyfdeelig  zyn  ,  geiyk  in  de  an- 

y,  dcre  Muur -Soorten.'*  Het  groeit  in  de  Zui- 
delyke  deelen  van  Vrankryk,  in  Jtalic,  Oost- 
enryk  en  Switzerland  ,  op  vogtige  plaatfen  der 
Gebergten  3  aan  Bronnen  en  Beeken.  De  Heer 
H ALLER  fchync  het  met  de  eerde  Soort  van 

VetmuuKj  hiervoor  befchreeven  C*Jj  verward 
te  hebben. 

Onder  de  Driewyvigcn  van  decze  Klasfe,  be- 
hoort tot  de  Kruiden  een  zeer  uitgebreid  Ge- 

flagt,  dat  den  naam  voert  van 

PóLYGONüM»    Duizendknopp. 

Hier  in  ,  naamelyk ,  zyn,  behalve  het  On- 
kruid van  dien  naam,  dat  mengemeenlyk  Far- 

kensgras  noemt  ,  ook  de  Kruiden ,  welken  tot 

de  Geflagtcn  van  Brftorta  en  Perjicaria  behoo^ 
ren,  ja  zelfs  het  Boekweit  en  anderen,  wegens 

de  overeenkomst  der  Vrugtmaakinge  en  Ge- 

ftalte  ,  begreepen  :  weshalve  'er  ook  Soorten 
onder  voorkomen,  die  in 't  getal  der  Meeldraad- 
jes  en  der  Stylen  verfchillen ,  gelyk  wy  zullen 
zien. De 

(*]  zie  het  VIL  Stuk  dee2er  Nat.Jl.Jï.  bl.  40S. 
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De  byzondere  Kenmerken  zyn  opgegeven  te     IV. 

beftaan  in  een  vyfdeelige  Bloem  ,  die  als  voor  ̂ ^^^|i^u Kelk  verftrekt  en  een  hoekig  Zaad.  Hoofd- 

De  Soorten  ,  wier  getal  zevenentwintig  is  ̂  ̂'^'^^* 

jfyn  in  de  volgende  Rangen  onderfcheiden.         nia"^' 
^  Atraphaxoides. 

Met  een  Heefterachtige  Steng. 

CO  Duizendknoop  ,  die  de   Stens:  Heellerig  „    ï* 
,      ̂   T^  77,7       >•  »  ^  Poly^onum 
heeft  en  twee  Ketkblaaajes  omgeboogen*      frutescens, Heel^exig. 

Dit  Kruid  ,  te  vooren  Jtraphaxis  genaamd 
met  den  Griekfchen  naam  der  Melde ,  naar  wel- 

ke het  eenigszins  gelykt  ,  geeft  de  benaaming 
aan  deezen Rang*  Toürnefort  heeft  het  ia 
de  Levant  gevonden  en  Oofterfche  Patich ,  een 
laage  Heelter ,  met  een  fraaije  Blcefem ,  gehe- 

ten. Dergelyk  een  Gewas  groeit  ook  in  Siberië, 

maakende  aldaar  een  Heeflertje  met  lang  uic- 
gefpreide  Takken ,  en  Bladen  veel  naar  die  van 

'c  Varkensgras  gelykende ,  glad ,  ftyf  en  geribd , 
brengende  een  driekantig  Zaad  tusfchen  drie 
rondachtige  Rooskleurige  en  fraay  geüreepte 
Blaadjes  voort. **Bi- 

(l)  Polygonftm  Caule  Fruticofo  &c.  SyJI.  Nat.  XII.  Gen. 

490.  p.  275.  V'eg.  XIII.  Gen.  ̂ 95-  p-  3ii.  H.  Ups.  95.  A- 
traphnxis  inermis  Fo!.  planis.  //.  CiiJl.  138.  R.  Lus^dh.  209. 
Lap.  Oriëntale  Frut.  humilis  ,  fl.  pulchro.  TouP.Nï.  Lor.  33, 

Lap.  Daur.  mont.  ftutlcms.  Amm.  Ruth.  N,  217. 

IL  Deel.  VIII,  Stuk^ 
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IV.  **      B    I  S   T   o   R    T  A. 
'Ar  DEEL. 

^,  ̂ ^'  Met  een  enkelde  Aair. 
Hoofd  " 

*"^"^*         (2)  Duizendknoop  7izet  een  gantfch  enkelde  een- Foiygonum  Aaifige  Steng  ;  de  Bkiden  Eyrond  in  een 

^tnet  Steel  afioopende. 
Wortel. 

Op  de  Gebergten  van  Switzerlandj  Ooftcn- 
ryk  ,  Vrankryk ,  ja  zelfs  in  onze  Nederlanden , 

komt  dit  Kruid  wild  groei  jende  voor,  'c  welk 
ook  in  de  Kruidhoven  om  den  Wortel  wordt 

geteeld.  Het  heeft  van  deszelfs  omkrommiüg 

den  Latynfchen  naam,  dien  het  in  't  Spaanfch, 
Franfch  en  Italiaanfch  behoudt ,  doch  de  Duit- 

fchers  noemen  hetzelve  Natterwurts  en  wy  Na- 

ter-  of  Slangen  -  Wortel.  Ook  wordt  'er ,  wegens 
de  figuur  der  Eladen,  welde  naam  van  bloeiende 

Hertstong  aan  gegeven. 
De  Bladen,  naamelyk^  uit  den  Wortel groei- 

jende  ,  gelyken  veel  naar  die  van  't  Kruid  dat 
men  Hertstonge  noemt:  zynde  groot  en  breed  , 

met  tv/ee  lappen  zydelings  aan  den  Steel :  die 

aan  de  Stengen  groei  jen  veel  fmaller.  Aan  der« 
zciver  top  komt  een  korte  Aair  van  gefteelde 

Bloempjes  voort ,  die  paarfchachtig  Roozekleur 
zyn 

(z)  Polyionam  Caule  fimpL  polyftachyo  &c.  Mat.  Mei. 
l%%.  H.  Cliff.  Ups.  R.  Lugdb.  zij.  GOüAN  Monsp.  198.  FL 

Melg.  ii?.  Biftorta  major  Rad.  magis  intorta.  C.  B.  Pin. 
19Z.  Biftorta.  Cam.  Epit.  683.  DoD.  Pempt.  nz.  Biftorta 
Bs^jttannica.  LOB.  /c  252.  Colubiina  minor.  TRAG.  321. 

HALL.  He/v.  178.  ^ 
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y.yn  en  op  welken  eeii  driekantig  Zaad  volgf.     IV. 

De  Wortel  is  rond  en  in  de  langte  eens ,  twee  ̂ ^^|^^ ' 
of  driemaal  omgeboogen  (^)  ,  waar  van  men  üoofd» 
Verfcheidenheden  gemaakt  heeft.    Ook  is  de^^"^* 

Groote  >  met  JBJaden   van  een  Voet  lang ,  ̂n^-^''^^' 
Switzerland  ,  zegt  Hall  er  >  niet  zeldzaam. 

De  gemeene  groeit  'er  overal  in  vogtige  Berg- 
velden. 

De  Wortel  van  dit  Kruid  is  zuurachtig  wrang 
en  zeer  famentrekkende  ^  wordende  derhalve , 
zo  in  Gorgeldranken  ,  wanneer  de  Tanden  los 
ftaan  ,  als  inwendig  ,  tot  ftuiting  van  Buikloop 
en  Bloedvloeijingen,  die  uit  enkele  verflappiog 
ontftaan ,  aangepreezen. 

(3)  Duizendknoop  met   een  gantfch  enhlde  p  ̂̂ '^• 
éèn  -  Aairige   Steng    en    Lancetvormige  pro'ifrrum. 

Bladen.  ^^''- 

Een  fraaije  Afbeelding  is  van  dit  Gewas  ge- 
geven door  CamerariüSjZO  de  Heer  H  a  L- 

L  E  R  aanmerkt  ,  die  'er  by voegt  ,  dat  alle  de 
Verfcheidenheden ,  van  middel/lag ,  kleine  en  al- 
krkleinfte  ̂   by  B  a  u  h  i  N  u  s  ,  tot  eene  zelfde 

Planc 

(*)    zie  TOURNF.  J«/?.  R.  Hsrb.  T.  29T. 
(3)  Polygonum  Caule  fimpl.  monoftachyo  &c.  Bift.  Fol. 

Lanceolatis.  Fl.  Lapp.  Suec.  IL  Cliff'.  Biftorta  montana  mi- 
nor, Radlce  intorta  inodota  &c.  Amm.  Ruth.  p.  \6g.  Bi- 
ftorta Alpina  media.  C.  B.  Pin.  ipi.  Oed.  Dan,  T.  13. 

Bift.  Alp.  minor.  C.  B.  Pin,  192.  Bift.  Alp.  minima.  HALL. 

Opuic.  234.  Bift.  minoi  feu  Alpina.  Cam.  Epit,  684,    ̂  

II.  Deel.  VIII*  Stuk» 
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ïV*  Plant  behooren.  Hy  noemt  dezelve  Biftorta 

IX  ̂̂   W25f  de  Bladen  aan  den  rand  geribd  ̂   de  onder* 
Hoofd-  fien  ovaal  ̂   de  bovenjten  liniaal  en  het  Zaad  als 
sTüK^  j^ridvepitten.  De  Bloem ,  zegt  hy ,  is  altoos  wit 

vke?^^^'^n  het  Zaad  rond  met  een  byhangzeltje.  DeRib» 
ben  der  Bladen,  in  den  rand  uitloopende,  maa- 
ken  dat  dezelve  zig  als  geüippeld  vertoont.  Die 
overal  in  de  Alpen,  nu  hooger  dan  laager,  voor- 

komende Kruid  5  merkt  zyn  Ed.  aan ,  hetzelfde 

te  zyn,  met  dat  gene  ,  't  welk  Amman  vol? 
gens  de  Waarneeming  van  Messerschmid 
voorftelt,  als  in  Siberië  of  Rusland  groei  jende, 
en  van  het  gemeene  Naterwortel  niet  alleen 
door  de  rondheid  van  het  Zaad ,  maar  ook  daat 
in  verlchillende ,  dat  in  het  onderfce  van  de  Aair 

Bolletjes  voortkomen,  die  een  jong  Plactjezyn» 
Dit  heeft  öok  in  de  Alpifche  Planten  plaats ,  en 
derzelver  Aair  draagt ,  dus ,  fomtyds  Bladertjes 
in  plaats  van  Zaad ,  gelyk  TouRNEFORThet 

een  en  andere  duidelyk  heeft  afgebeeld  (*)• 
De  Tartaaren  kooken  dit  Kruid  met  den  Wor- 

tel en  gebruiken  't  zelve  als  een  Geneesmiddel 
tegen  Pynlyken  Buikloop*  Gm  el  in,  die  het 
overvloedig  in  de  Velden  der  Mynwerken  van 
Argun  vondt ,  getuigt  ,  dat  de  Tunguzers  den 

Wor-1 

(*)  Zie  Inji.  H.  Herlf.  p,  5ÏI.  T.  291,  jgatfi  TOÜRNE- 
SORTIUS  ex  vulgari  fpeck  phgit ,  zegt  de  Heer  H aller  > 

doch  ik  meen  dat  zyn  Ed.  daar  mis  in  heeft.  Die  Kmidken- 

ner  heeft  duidelyk  een  fongdraagende  Aair ,  en  niet  van  de 

gemeene  maat  van  een  andere  Seort,  afgebeeld,  gelyk  hyia 

de  bcfchryving  zegf. 
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Wortel  zorgvuldig  tot  WiUfter- Voorraad  opzog-     ̂ V. 

ten  in  de  holen  der  Berg -Muizen,  gebruiken-    ̂ '^Jf^* 
de  dat  arme  Volk  dien  ,  onder  den  naam  van  Hoofd- 

Muka,  tot  Spyze.  '™^: 

^**    Persicaria. 

;    Met  een  tweedeeligen  Stamper  of  minder  dan 
agt  Meeldraadjes. 

(a)  D\x\zQXiékx\oop  met  V'^fmannige  half -twee-  ̂   ,'v» 
wyvige  Bloemen  ,   «z^  m  vieren  ongeLyk  r^irf-mia- 
verdeeld  zyn^  en  Eyronde  Bladen.  IT^inïCch. 

Van  deeze  Virginifche,  die  in  deEuropifche 
Kruidhoven  bekend  is  ,  zegt  C  L  A  y  t  o  n  ,  dat 
zy  de  Kelken  wit ,  in  vy  ven  gedeeld  en  op  een 

lange  ry,  aan  den  top  van  de  Steng,  Aairswy- 
ze  geplaatst  heeft ,  zynde  de  Bladen  zagt  en 
fpits  ,  het  Zaad  glanzig  en  hard,  een  weinig 
famengedrukt  en  aan  de  punt  ruig.  De  Styl  is 
ten  halve  in  tweeën  gedeeld. 

(5)  Duizendknoop  met  yyfmaniïige  half -twee-  j^J^l-j-^^ 
•^    P4tichbla- 

(4)  Polygtnant  Plor.pentandrls  femfdigynis  &c.  Perfic.  Flor.    '^" 
pentandris  digynis  &c.  WACHE^b    Ulir.  258.  Pers.  Pi.  Sca- 

mlnibus  q-ïinis.  H.Cl'iff'.  R.  Lugdb.  21e.  N.  %*  GoijiM  Monsp» 
198.  Gror.    ̂ irg.   43,  <Si*  Pers.  fiutescens  maculofa  Virgi- 
niana.  &c.  toosnf.  InJ}.  510. 

{$)  Poyyonum  flor.  pentandr.  feraidigynis  ̂ x.  Pers  Flor, 

pent.  dig.  &c.  W.\CH.  Ultr.  isj.  Perficaria  msjoc ,  Lspathi 
foliis,  Catyce  Flor.  purpiueo.  ToüRNF.  /«/?.  510.  Perficariï 

Hydropiper.  lob.  Ic.  hs» 

II,  DEEL.  vnu  SruK» 
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ÏV«  wyvige  Bloemen  ,  de  MeeUraadjds  egaal 
Af  DEEL.  ^gj  ̂ Q  regelmaatige  Bloem* 
Hoofd. 

STUK.  2eer  wel  is  't,  dat  de  Ridder  deeze  van  hee 

^fl'f^^'  gewoone  Water -Peper  ,  dat  volgen  zal,  onder* 
fcheidc ,  maar  zyn  Ed.  zal  niet  opgemerkt  heb* 

ben  ,  dat  de  Afbeelding  van  Lob  el, hier  aan- 

gehaald ,  juist  even  de  zelfde  is,  als  die  van 

DoDONiï:üs,  door  hem  t'huis  gebragt  tot  de 
Negende  Soort  (*)  ,  en  Tournefort  zou 
dit  Kruid  'er,  door  een  byzonderen  naam, niet 
van  afgezonderd  hebben  ,  indien  het  niet  anders 
dan  door  de  Meeldraadjes  verfchilde.  Voeg  hier 

by  ,  dat  L  o  b  e  l  de  zyne  neemt  voor  het  ge- 
woone Waterpeper  ,  met  witachtige  en  Lyf- 

verwige  Bloemen ,  gelyk  hy  in  zyn  Kruidboek 
zegt.  Deeze  Soort ,  met  paarfche  Bloemen  , 

groeit  in  Vrankryk,  zegt  de  Ridder  ,  en  be- 

fchryftze  dus. 
5,  De  Steng  is  regtopftaande ,  fcevig,  effen, 

„  met  ruigachtige  kanthaairige  Scheedjes  en 

y^  Eyronde  gefteelde  Bladen  ,  van  grootte  als 

„  die  der  Phytolacca.  De  Bloemfceeltjes  ftaan 
„  tegen  de  Bladen  over,  van  langte  als  deBla- 

3,  den  en  zyn  Trosachtig  ge-aaird»" 

(6)Dui. 
(♦)  Tot  het  drukken  der  Werken  van  Cltjsiü3,  Do* 

©ON^us  en  Lob  EL,  zyn  van  veele  Planten  de  zelfdo 

^ouifnee-  Plaaten  gebruikt. 
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(ó)  Duizei)dknoop  met  vyfmajinige  Iialf-twes-    IV* 

wyvige  Bloemen  en  eene  Eyronde  Aair.     Afdeel^j 

Dus  heeft  thans  Linn^üs  dit  Kruid  betersxus» 

bepaald ,  terwyl  de  Heer  J  a  c  Q  u  i  n  heeft  v/aar-     vr. 

genomen, dat  in  't  Water  de  Meeidraadjes  ̂ (^r- ^^^^^^'l^, 
ter ,  op  't  Land  dezelven  langer  dan  de  Bloem  T^^'^^^^s- 

zyn.  Dit  Kruid ,  naamelyk ,  heeft  voortloopen*^'^* de  Ranken  5  die  zig  van  den  kant  der  Slooten, 

Graf  ten  en  Meiren,  op  't  Water  üitfpreiden  en 
aldaar   een   geheel   ander   Gewas   verbeelden  ,  " 
met  de  Bladen  breeder  en  glad  :  terwyl  de- 

zelven 5  op  de  Wal ,  volmaakt  Lancetvormig 
ruigachtig ,  fmaller  en  als  ingekrompen  zyn ,  daar 
het  opftaande  Stengen  heeft.  Sommigen  hebben 
hier  van  een  byzonderc  Soort  van  Perfenkruid 

gemaakt  (*) ,  die  in  eene  Verhandeling  op  zig 
zelf  door  Schulzius  is  befchreeven.  De 

Afbeelding  van  DoooNi^ns  is  taamelyk  , 

hoewel  zy  het  Kruid  buiten  'c  W^ater  affchetsti: 
die  van  Lob  el,  hier  een  geheel  andere , fchync 
hetzelve  ook  te  willen  vertoonen  :  doch  beiden 

heb- 
(6)  Polygonum  Flor.  pcncandr.  femidigynis  &c.  Pers.  FL 

Stam.  quinis  &c.  H.  Clif.  K.  Lugdb.  216.  N.  1,  Pers.  Flor» 

peniandr.  digynis  &c.  Fl.  Suec.  318  ,  s-fi*  Fl-  Bel^.  114, 
GOUK\i  Monsp.  198.  GF.R.  Frov.  449.  KRAM.  Auflr,  lïf. 

&c.  Potamogecon  Salicis  folio.  C.  B.  Pin.  193*  P©r(icaria  SaU 

folio  &c.  TouRNF.  /«/?.  5©9.  Potamogeton.  Doa.  i*?;?;?:.  522^ 
Potam.  five  Stachytes  Fontalis  et  fpicnt.i.  Lob.  Ic.  307. 

(*^  Ferficaria  acidi  peculinris.  jüNG.  HOFM.  F/.  Altdorf» 
Trew.  Comm.  Lit.  Nor.  1737.  T.   y.  f.  i  ,  a« 

Gg 

II.  DïEI..  VIII.    STUH, 
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IV.     hebben  zy  daar  in  mis ,  dat  zy  de  Ranken  met 

^^^1^^' Worteltjes  afbeelden  en  zeggen,  dat  het  door 
Hoofd-  middel  van  die  Worteltjes  zyn  Voedzei  uit  den 
STUK.      Grond  zou  trekken  onder  Water.  Het  is  altoos , 

vSe!^""^'  zo  veel  ik  waargenomen   heb  ,  in  de  kanten 
der  Vyveren  ,  Slooten  en  Graften,  geworteld 
en  fchiet  van  daar  zyne  Ranken ,  langs  de  Op- 

pervlakte 5  verfcheide    Ellen    uit  ,  terwyl  de 
tóloem-Aairen  zig  daar  boven  regtflandig  ver- 

heffen   tot    een   Handbreed   of  meer  hoogte. 
De  Heer  Haller  vergelykt  de  Bladen,  zo 
wel  als  de  Aairen  ,  by  die  van  het  Naterwor- 
tel  ,  en   zegt  dat  de  Aairen  altoos  roodachtig 
zyn,  of  bleekrood.  Dikwils  vindt  menzefchoon 

paarfch   van  kleur,    't  Getal  der  Meeldraadjes 
is  vyf,  de  Styl  diep  in  tweeën  verdeeld  en  het 
Zaad  platachtig  Eyrond. 

Dit  Kruid  komt  op  dergelyke  manier,  als 

gezegd  is ,  door  byna  geheel  Europa  voor.  Men 

geeft  het,  in  't  gemeen ^  dergelyken  naam,  als 
aan  de  Soorten  van  Fonteinkruid'^  hoewel  dit, 
in  't  byzonder ,  by  ons  ook  wel  den  naam  van 
RooyvilUgen  voert  ;  om  dat  de  Bladen  als  der 

Wilgen  en  de  Ranken  rood  zyn.  Op  't  Land 
groeijende ,  bloeit  het  zeer  zelden  en  fchynt  alsdan 

buiten  zyn  Element  te  zyn.  Men  heeft  'er,  ik 
weet  niet  om  welke  reden  ,  een  Steenbree- 
kende  kragt  aan  toegcfchreeven  ,  doch  welke 

niet  genoegzaam  blykt,*  gelyk  de  geleerde  Hof- 
Arts  T  R  E  w  omflandig  ,  in  de  Neurenburgfche 
fche  Verhandelingen ,  heeft  aangetoond. 

(7)  üüi- 



•i> 
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(*7)  Duizendknoop  mei  gekartelde  Bladen.  IV. 
^'^  AfdeeU 

Zodanig  eene  Soort  heeft  de  vermaarde  Shaw-^  ̂ ^* 
in  Barbarie  waargenomen*  Ook  is  een  Water- sruK 

Perfenkruid  ̂   met  gekartelde  Bladen ,  van  Java     vil 
OVergebragt.  /erratum. 

^Zaagtan- (8)  Duizendknoop  met  vyfmafinige  driewyvi'^^^" 
ge  BUemm  en  Lancetvormige  Bladen*.       odeatum 

Gelaarsd. 

Deeze  groeit  in  Siberië  ̂   volgens  den  Heer  pj,  ̂liXi^ 

G  M  F.  L I N.  De  Heer  P  a  L  l  a  s  vondtze  'er  5  aan  %^  ̂* 
de  Oevers  van  zeker  Meir^  overvloedig»  Zy 
heeft  Bloemen,  die  nit  eene  menigte  lange  Aai- 

ren  famengèfteld  :^yn5  en  Lancetvormige  om- 
geböogene  Bladen;  doch  is  inzonderheid  ooder- 
fcheiden  door  Buikige  efFene  Scheedjes,  veel 
wyder  dan  de  Steng  en  onverdeeld ,  by  deri 
Voet  van  ieder  Blad  ,  waar  door  de  Steng  zig 
als  met  Laarsjes  vertoont. 

Deeze  gefteldheid  heeft  volkomen  plaats  in 
dat  Oostindifche  Perfenkruid,  waar  van  ik,  uiÊ 
myne  Verzameling  ̂   hier  de  Afbeelding  ̂   ia 

Fig.  i  >  op  Plaat  XLIX.  mededeel  't  Gewaë 
heeft  een  dikke  holle  Steng,  donker  bruin  van 
Kleur,  omringd  met  de  gezegde  Laarsjes,  die 

zig 

(7)  Polygonum  Fö!.  ccenatls^  Polyg.  JFoJ.  oblongo  crenato» 
Shaw.  Afr.  489.  BuBM.  FL.  Ind.  p.  8$>' 

(z)  PolygOKum  Plor.  pentandris  trigynis  &e.  Terflc.  Spids 

longis  numerofis  j  Vaginis  integris  &c.  Gmsl»  Sib,  lil.  p^. 
5!.  T.  8. 

Gg  2 
IL  DEEL»  Vin.  SïüS. 



4<^B       Agtmannïge    Kruiden. 

l^«      zig  in  't  bovenfle  gedeelte  als  Kousjes  in  mal- 

IX.    *  kander   fceekende  vertoonen  ,  ros  van   Kleur. 
Hoofd-  De  onderften  aan  myn  Tak,  die  aldaar  opeen 

^'^^^'      Voet  langte  een  Kwartier  Duims  dik  is,  zyn 
vise'^"^^'  rykelyk  een  Duim  lang.  Zy  zyn  niet  alleen aaa 

ócn  bovenkant, maar  over  't  geheel,  met  kleine 
Haairtjes  bezet  ,  en  de  Bladfteelen  komen  op 
zyde  uit  dezelven  voort.    Haar  Geweefzel  is 

Vliezig  dun  ,   geaderd  ,  en  vertoont  zig  byna 
als  de  Wieken  van  een  Vlieg,  met  het  Mikros- 

koop  gezien.  De  Bladen  zyn  volmaakt  Lancet- 
vormig  ,  met  een  lange  fpitfepunt,  wel  zeven 
Duim  lang ,  aan  beide  zyden  zeer  ruuw  gehaaird. 
De  Aairen  verdeelen  zig  zeer  ruim  en  beftaan 
uit  enkelde  Bloempjes ,  overhoeks  geplaatst ,  ie- 

der vervat  in  dergelyke  Schubbetjes  of  Blikjes, 
als   de  Stoppeltjes  voorgemeld  zyn  ,   hoedanig 
een  Schubbetje,  vergroot,  by  A  is  voorgefteld. 

Ik  heb  de  Bloempjes  bevonden  vyf  Meeldraad- 
jes  te  hebben  ;  waar  uit  nog  te  meer  blykü, 
dat  dit  Gewas   niet  tot  het  Gebaarde  Perfen- 

kruid  behoore.  Het  Zaad  is  fameugedrukc  rond- 
achtig. 

Tx.         (9)  Duizendknoop  metzesmannige  half  twee- 

Scherp.  {9)  Polygcnum  Flor.  licxmdris  femidigynis  &c.  Polyg.  Fol. 
Lanceolatis.  Mat.  Mei.  178.  Perficaria  Flor.  hexandr,  &c. 

Hort.  Citff.  46.  R.  Lugdh.  216.  GOUAT^  Monsp.  198.  GER. 

Frov.  4fg.  Vaill.  TouRNF.  Par.  HALL.  Helv.  18I.  Fl> 

Suec.  320,  343.  FL  Belg.  114.  Perficaria  urens  feu  Hydro- 

piper.  C.  B.  Pin,  lol.  Hydcopiper.  DOO.  Pempt,  607»  I^OB, 
Is,  31;, 
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wyvige  Bloemen ,   Lancetvormige    Bladen     IV, 

en  naauwlyks  gehaairde  Stoppeltjes^  Af^deel, 
Hoofd* 

Onder  den  Griekfchen  naam  Hydropeperl  of  stuk, 

WcLterpeper  ,  is  dit  Kruid  in  de  meefte  Taaien  .  ̂̂ ^kr 

van  Europa  bekend  ,  hoewel  men  het  in  'tFranfch""** 
Curage  noemt.  Het  groeit  byna  overal  in  ons 
Wereldsdeel,  op  vogtige  Zandgronden.  Het  is 

zeer  Takkig  en  Knoopig  ,  met  fmaller  Lancet- 
vormige Bladen  en  fchraalder  Aairen,  dan  het 

gewoone  of  zagte  Perfenkruid.  Het  heeft  over- 
al gladde  Stoppelfcheedjcs  ,  doch  die  niet  dan 

aan  de  mikken  der  Takken  kanthaairig  zyn* 

By  de  Ouden  hadt  dit  Kruid  zo  groeten  naam , 
datPARACELSüs  hetzelve  Mercurius  terres^ 
tris  noemde ,  willende  dat  alle  Kwaaien  daar 

door,  op  een  Sympathetifche  manier ^  wegge- 
nomen werden.  Het  is  zo  heet ,  dat  men  de 

Tong  brandt  door  het  te  kaauwcn,  en  zig  daar 

mede  af  te  veegen  maakt  Vuurïgheid  aan  't 
Fondament.  Niettemin  bedient  men  'er  zig  uit- 

wendig met  vrugt  van  ,  in  Pappen  met  Armo- 
niak-Zout,  om  koude  Gezwellen  te  doen  ver- 
£laan,en  tot  zuivering  van  Zweeren  ,  inzonder- 

heid in  Paarden  ,  is  het  Kruid  op  zig  zelf  dien- 
Hig.  De  ligte  Husfaaarcn  leggen  de  gekneusde 
Bladen  op  Ontvellingen  door  den  Zadel  gemaakt ^ 
welke  daar  door  geneezen.  Inwendig  heeft  men 

het  gedefinieerde  Water  tegen  't  Graveel  aan- 
gepreezen.  Het  Afkookzcl  in  Vleefchfop,  of 
door  andere  Middelen  verzagt ,  is  diendig  be- 

Gg  3  voïi- 
II.  DEEL  VlIU  Stuk. 
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IV,     vonden  tegen   de  Verfloppingen  der  Ingewan-* 

lix.   *  ̂ei^  >  in  de  Waterzugt,  Geelzugt,  enz.  Men 
Hoofd-  zegÊ,  dat  het  de  Vlooijen  verdryft  en  dat  de 

Muggen   of    Vlie^^en   niet   zullen    komen  aan 
Drtewy- 

yige,  Vlcefch  ,  't  welk  met  het  Sap  is  beflreeken ; 
weshalve  het  van  fommigen  Vkoijen-  en  Mug- 

genkruid  geheten  wordt»  Ook  wordt  'er  een 
WormdoodendO'kragt  aan  toegefchreeven» 

X.         (lo)  Duizendknoop  77iet  zesmannige  tweewy 

FerftZrla.  yigs  Bloemen  ̂   lêJigwerpig  Eyronde  Aai- 
qehaaird.  ^^j^  ̂   Lancetvovmige  Bladen  en  kanthaai- 

rige  Stoppeltjes» 

Zeer  veel  komt  ook  dit  Kruid ,  niet  alleen  in 

geheel  Europa  ,  maar  inzonderheid  in  de  laage 
deelen  van  onze  Provinciën  ,  aan  de  kanten  der 

Wegen  ,  in  de  Hoven  en  Bouwlanden  voor. 

Het  voert  den  naam  van  Perficaria ,  in  't  Franfch 

Perjicaire ,  in  't  Neerduitfch  Per/en-  of  Perfik- 
Kruid  ;  om  dat  de  Bladen  veel  naar  é\c  van  den 

Perfiken  -  Boom  gelyken.  In  't  Engelfch  noemt 

men 

f  lo)  Polygonum  Flor.  hrX.tndds  digynis  Sec.  H.  C'i'iff.  R. 
Lugdb.  GOUAN  Mon%p-,  Ger.  Ptov.  bl.  Bfig.  Suec.  Slc.  hc. 

iperficaria  initis.  j.  B.  Hiji.  II!.  p.  779.  bl,  Lapp.  71-  Per- 

licaila  mitls  maculofa  et  non  macuIoQ.  C.  B.  Pik.  ioi. 

Pers.  foi.  anguftisfimis  &c.  Hall.  Helv.  i8ï.  Perficaria  mi- 

tis.  Lob.  Ic.  315.  Perficaria.  Dod.  Pompt.  60%.  Pers.  angus- 

^ifolia.  C.  B.  Piyi'  ïo-*  Prcir.  43.  Pers.  FoI.  Ciiht.  tomento-! 

fis.  Hall.  Helv.  181.  Pers'ïcaria  pufliia  repens.  Raj.  Angl. 

111.  p.  ï45«  Perficaria  minor.  C.  B.  Pin.  lor.  MORIS.  Hi^» 

\\r  S.  5.  T.  15>. 
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men  het  Lake-Weed  of  Ar  smart  \  in  't  Hoog-      IV. 

duitfch  Ferfichkrauu  ^"^^ 
Ongemeen  veel  veranderingen  komen  in  dit  Hoofd-. 

zo  gemeene  Onkruid  voor.  Het  verfchilt  voor  ̂ ^'"^• 

eerst  daar  in  ,  van  meer  of  minder  >  en  fomtyds  „,•  J"^'*^^" 
geheel  niet  gevlakt  te  zyn ;  daar  anders  de  on- 

derde  Bladen  met  een  groote  halfmaanswyze 
Loodkleurige  Vlak  zyn  getekend.    Ook  heeft 
het  de  Aaircn  onryp  groen ,  doch  bloeijende  V7\t 
of  rood.  In  fommig  zyn  de  Bladen  brecder,  in 

fommig  fmaller,  en  ook  v^rel  van  onderen  Wol- 
lig, zo  H  A  L  L  E  R  opgemerkt  heeft.  Men  vmdc 

het  doorgaans  met  leggende  Stengen  ,  die  zig 

opregten,  fomtyds  een  Elle  hoog:  maar  het  klei- 
ne kruipende  Engelfche  Perfenkiuid  doet  zulks 

niet,  en  fchynt  evenwel  tot  deeze  Soort  te  be- 
hooren. 

Dit  Perfenkruid  heeft  eene  zagte,  eenigszins 

famentrekkende  ,  zout-  en  zuurachtige  Smaak. 
Het  wordt  gehouden  voor  een  goed  Wondmid- 
del,  en  is  dienflig  tot  Infpuitingcn  ter  zuive- 
ring  van  de  Borst,  na  dat  de  Etter  daar  uit  ont- 

last is.  Men  heeft  het  ook  tot  Steenbreeking 
aangepreezen. 

(\i)  Duizendknoop  Tmt  zesmannïge  driewj'     xr. 

^olygoK 

arhatu 
Gebaard, 

.   Polygonum ^^"  barbatum. 

(ii)  Pol-^gonum  Flor.  hexandrïs  trigynis.  Spicis  virgatis  &c. 
Perficaria  Maderaspatana  longiore  fclio  hirfuta.  Pluk.  Alm, 

288.  T.  2IO.  f.  7  ?  Pers.  Fül.  ovatis  glabris  KRAsCH.  Cmw. 

Petrop.  1747.  p.  375.  T.  15  ?  Velurti  Modela  M.[xc\x,  liort.  Mal. 

8p. XII.   p.   145.  T.  77.  liURM. f:.  Ind.  p. Gg4 

11.  DEEL.   VIII.  StüK. 
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^^*  yige  Bloemen  ,  Roedswyz3  Aaïren  ,  Lan- 

IX»   '  cetvormige  Bladen^  en  geknotte  Stoppeltjes 
Hoofd-  ^/^  Burftelig  gehaaird  zyn, STUK. 

z>r/fxyj;=      ujt  (jeezc  bepaaling  blykt ,  dat  de  hier  bc 
doelde  Soort  de  Stoppeltjes  zeer  lang  gehaaird 
en  als  een  Baard  maakende  heeft.   De  Ridder 

verklaart  zulks  ,  uit  zyn  Chineefch  Exemplaar 

'   waavfchynlyk  ,   met  te  zeggen  ,   dat  derzelver 
Borftelige  Haairen  byna  zo  lang  zyn  als  het 

Stoppeltje.  Ik  heb  'er  van  Java ,  met  die  Haai- 
ren een  halven ,  ja  een  geheelen  Duim  lang  , 

en  dus  langer  dan  de  Stoppeltjes  ;  verfchillen- 
de  daar  in  grootelyks  van  het  Gelaarsde  Per- 
fenkruid  ,  in    Fig  i.    afgebeeld.    Hier  fluiten 
ook  de  Stoppeltjes  digter  om  de  Steng  en  de 
Aair  is  niet  zodanig  ̂   maar  de  Steng  en  mid- 

delribben der   Bladen   zyn  roodachtig.      Haai- 
righeid  of  Wol  word  ik  aan  de  Steng  niet  ge- 

waar ,  zo  min  als  aan  de  Bladen  ̂   die  altemaal 
Lancecvormig   zyn  ,   gelyk   L  i  n  n  ̂ï:  u  s  zegt : 
hoewel  zyn   Ed.   ock  een    Perfenkruid  ,  mee 

Eyronde  gladde  Bladen  ,  daar  toe  fchynt  te  be- 
trekken. 

De  gebaardheid  der  Stoppeltjes  en  de  figuur 
Tapsnrch.  der  Aairen  betrekt  hier  dat  Japanfche  Kruidje, 

h^'  2."  waar  van  de  Afbeelding  in  Fig.  2  is  medege- 
deeld. Hetzelve  heeft  een  dun  knoopig  Stenget- 

jCj  dat  zig  in  Takken  verdeelt^  die  aan  't  end 
geaaird  zyn.    Aan  ieder  verdeeling  en  by  den 

üirfprong  der  Blaadjes  ̂   groeit  een  zodanig  Scheed- 

2ch« 
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acbtig   Vliesje  ,  met  zeer  lange  Haairtjes.    De    IV. 

Bladen  zyn  Lancet vormig  ,  doch  naar  de  langte"^"^!^^' 
taamelyk  breed  ,   en  dun.   De  Blommet jes  der^ooFD* 

Aairen  zyn  ook  door  gehaairde  Blikjes,  elk  op^^^^* 
zig  zelve  ,  gefchoord  y  en  als  daar  ingekast.  Ik  be- 

vind in  dezelven  zes  of  zeven  Meeldraadjes  en 
het  Zaad  is  driekantig ,  gelyk  in  de  anderen  van 
deeze  Soort, 

(12)  Diiizendknoop  met  zevenmannige  twes" 
wyvige  Bloemen  ,   Ëyronde    Bladen  ̂    een    xir. 

regtopflaande  Steng  en  ruige  Trompetach-o'tStlL 
tige  Stoppeltjes.  ooiletfdi. 

Dit  overal  thans,  zelfs  in  de  gemeene  Bloem- 
hoven van  Europa  ,  zeer  bekende  en  om  de 

jfierlykheid  van  zyn  Gewas  en  Bloemen  bemin* 

de  Kruid,  is  door  To urnefort,  in  't  al* 
Ier  voorde  deezer  Eeuw  ,  op  zyn  Levantfchen 
Keistogt  ontdekt  3  en  uit  het  Zaad  in  ons  We- 

reldsdeel  voort^eteeld.  't  Is  een  Jaarlyks  Gewas , 
dat  in  grootte  alle  andere  Soorten  van  dit  Ge- 
flagt  verre  overtreft ,  groeijende  wel  zes  of  ze- 

ven Voeten  hoog.  Men  heeft  het ,  uit  Zaad  van 

Smyrna  gezonden  ,  hier  in  de  Hortus  Medicus 
meer 

(i7,)  Polygo'/ium  Flor.  heptandrls  difiVrs's  c.  H.  Clijf.  41, 
Ups.  96.  R.  Lugdb.  216.  GOUAN  jMonsp.  159.  MiLL.  Z)//7. 

T.  20 ï.  Perficaria  Orientafis  Nicotianss  ToVio  ,  Calycc  F!o- 
mm  purputeo.  Touunf.  Cor.  38.  Coaom.  Rar.  p,  T.  45. 

Schovanna  modela- muccii.    Hort.  MaU  Sll.  p.   14.7.  T.  7^« 
BURM.   Fl.  Ind.  p.  gp. 

II.  DSEL.    Vni.   SXÜS^ 
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IV.     meer  dan  twaalf  Voeten  hoog  geteeld.  Hy  geeft 

^^ix.^^*  '^^  B^^'^den  van  Tabak  aan  ,  doch  zy  fchynen 
Hoofd-  my  meer  naar  die  van  Patich  of  zelfs  ,  als  men 

STUK.      Qp  ̂Q  evenwydige  Ribben  acht  geeft,  naar  die 
^i)nVzü>-  ygjj  »j.  Oostindifche  Eloemriet  te  gelyken;  val- 

lende de  onderden  zeer  groot ,  wel  een  Voet 

lang  en  meer  dan  een  half  Voet  breed.  Hier  te 

Lande  heeft  het  weinig  ruigte,  doch  het  gene 
in  Ooflindie  groeit ,  van  waar  ik  een  fchoonen 

Tak  thans  voor  my  hebjis  overal  met  eeneaan- 

merkelyke  witte  Haairigheid  bezet ,  en  heeft  de 

Bekeracbtige  Stoppekjes  ,  inzonderheid  ,  zeer 

ruig  van  buiten  ,  doch  zonder  Haairtjes  op  de 

kant.  Het  is  met  fierlyke  paarfche  Bloem -Aai- 
ren  gekroond,  en  flrekt  dus,  in  de  Herfst,  tot 

fieraad  van  Tuinen  en  Buitenplaatfen, 

xiïi.  (i^)  Duizendknoop  7net  agtmannige  tweewy 

Fen/yiva-  vlgc  Bloemefi  yfiekelige  Bloemjleeltjes ,  Lan- 

PenfViva-  cetvormige  Bladen  en  oiigedoornde  Stoppel- 
nifch.  tjes» 

In  Pcnfylvanie  komt ,  volgens  Kalm,  deeze 

Soort  voor ,  die  veel  naar  het  gewoone  Perfen- 
kruid  gelykt  ,  doch  grooter  is  en  geftrekter  in 
alle  opzigten ;  zynde  de  Bladen  van  onderen  ook 
zeer  ruuw  en  de  Bloemfteelen  met  fly ve  Borftel- 
tjes  bezet,  die  zeker  Lym  uirgeeven :  de  Aairen 
Trosachrig»  Men  heeft  dergelyk  ook  in  Enge- 

land waargenomen. 

P  o- 
(13)  PolygOKum  F'or,  C(^andrls  digyn's  5fc.  "''eracana  mitis 

major  Florlbus  palüdioribus.  Raj. -^«^Z.  lil.  p.  h5-  Muds. 
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P  O  L   Y   G  O  N   ü  M.  IV. 

,    , ,.  ̂ ,   ,  .     Afdeel, 
^  *  *  ¥  Met  onverdeelde  Bladen  en  agtmannige      ix. 

Bloemen.  H^^ 

(14)  Duizendknoop  met  agtmannige  driewy-     xiv. 

vige  Oxelbloemen  en  Eji'ond-  Lancetvor-  m-um.  ̂   ^' 
mige  altyd  groene  Bladen  ,  de  Steng  laag  ̂^^^^^^-^^ 
Heejierachtig. 

Deeze  Soort ,  Zeekants  -  Daizendknoop  ge- 

naamd j,  in  'c  Franfch  Renoiiée  de  Mer ,  groeit 
op  de  Zee -Oevers  der  Zuidelyke  deelcn  vaa 
Europa ,  de  Levant  en  Virginie  ̂   volgens  den 
Ridder,  Zy  gelykt  naar  de  volgende  zeer^  maar 
is  ftyver  en  grooter:de  Blaadjes  zyn  altyd  groen 

en  worden  door  't  droogen  blaauw;  de  Steng  is 
hard  ,  Heefterachtig  en  blyft  over. 

(15)  Duizendknoop  met  agtmannige  driewy*     p'- 
vige  Oxelbloemen  ,  Lancetvormige  Bladen  Avkaiare,, 

en  leggende  Kruidige  Stengetjes.  Gemeen. Dit 

(14)  Polygor.um  Flor.  Odandrss  trigynis  Axillaribus  &c.  Po- 

Jygonum  maritlmum  „latifolium.  C.  B.  Pin.  2Sr.  TOURNF. 
JFx/?.  GoUAN  Monsp.  198.  Folygonum  marftinoutti.  Cam. 

Ep'it.  691. 
(15)  Polygonum  Flor.  oiïrandds  trïgyni^  Asillaribus  Sf:c. 

J^fat.  Med.  186.  H.  Cl'ijf.  R.  Luidh.  Go??AN  Montp,  Gee, 
Prov.  VaiLL.  Paris.  TOüRNF-  PI'  Bei?;.  &c.  &c.  Poly^o. 

nura  latifoHum.  C.  B.  Pin.  z?i.  (i,  Polyg.  brevi  angudo  rb- 

Ho.  5/;,  Po!,  obloni^o  angufto  folio.  C.  B.  Pin. zsi.$^  po!. 

ang.  fol.  Cal.  pnrp.  &  g.  Pol.  ere(9:um  huinile,  Fo!.  orbum. 

DiLL.  App.  6S'  H.41.L.  Heh.  itz.  Polygonum  mas.  Dod. 
Pempt^  113.  Lob.  Ic.  419. 

II.  DEEL.   VIII.  STUK, 
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IV.  Dit  Kruid  voert  van  ouds  den  naam  van  Po* 

^^^^^^»  lygoi2U7n  of  Centumnodia  y  by  ons  Duizendknoop , 
Hoofd-  wegens  de  Knoopigheid  vandeszelfs  Stengetjes, 

STüK.  QQ  Varkens  -  Gras ,  misfchien  om  dat  de  Var- 

^^n^tyy.  j,gj^^  j^^j.  ̂ ^^^^  ̂   ̂̂ ^j.  j^^^  ̂ ^^  andere  Beeften 
wordt  voor bygegaan.  Het  heet  ook  ZreMpe/gr^j , 
om  dat  het  op  den  Grond  legt.  De  Duitfchers 

noemen  het  Wegegrasf  en  Wegetritt ,  de  Fran- 
fchen  Renouée  of  Terrasje  of  Corrigiole  y  naar 

den  Latynfchen  naam  Corrigiola  ,  die  'er  ook 
aan  gegeven  wordt :  de  Engelfchen  Knotgrasf. 
By  de  Grieken  voerde  het  vcelerley  benaamin- 

gen. Het  komt  overal  in  Europa  ,  zo  wel  als  in 
onze  Nederlanden ,  aan  de  Wegen  en  op  woes- 

te plaatfen  voor ,  zeer  weelig  groeijende  in  de 
allerichraaUle  Gronden ,  en  die  beldecdcnde  als 

een  Tapyt.  De  Bladen  zyn  in  't  algemeen  uit 
den  ovaalen  gefpitst  en  worden  op  eenigen  af- 
fland  van  den  Wortel  grooter»  Men  vindt  Vr 
Verfcheidenheden  van,  met  fmaller  ,  breeder, 
korter  of  langer  Blaadjes  :  men  heeft  het  ook 
met  opüaande  Stengetjes  Bladerloos  gezien. 

Overal,  by  den  oirfprong  van  een  Blad  of  Tak- 
je ,  maakt  het  Stengetje  een  Knietje  en  daar  is 

een  zeer  dun  Vliezig  Scheedje  ,  waar  in  vier 

Bloempjes,  by  malkander,  vervat  zyn ,  op  wel- 
ken een  driekantig ,  zeer  klein ,  Zaad  volgt. 

Dit  Onkruidje,  welks  Zaad, door  een  byzon- 
derc  voorzienigheid  van  den  Schepper,  rykelyk 

aan  de  Wegen  verfpreid ,  het  kleine  Gevogel- te 
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te  's  Winters  tot  Aas  flrekt ;  waar  vande  by-     IV. 

naam  is  ontleend ;  heeft  ook  nog  andere  nuttig-    ̂ ^j^^* 
heden.  Wegens  zyne  famentrekkende  hoedanig- Hoofd^; 

heid  is  het  Sap  daarvanof  het  Aftrekzelin  Wyn^'^"^* 
of  Water,  en  het  Kruid  zelf ,  uitwendig  opge-«;^/''^^* 
legd ,  tegen  Breuken ,  Bloedloop  en  andere  Vloeit 
jingen,  nuttig  bevonden.  Een  Blaadje  daar  van 
opgelegd  en  (lyf  aangedrukt,  heelt  een  verfche 
Wond.   De  Ingezetenen  van  Karniolie  gebrui- 

kcnze,  met  vrugt,  op  Adderbeeten  ("*;. 

(i6)  Duizendknoop  met  agtmannige  driewy-     xvi. 

yige  Oxelhloemen  ,  ovaale  Bladen  en  een  JsehT."^ 
cpgeregte  Kruidige  Steng,  opgercgt. 

Uit  Zaad, dat  Kalm  van  Philadelphia  hadt 
medegebragt  5  is  deeze  voortgekomen. 

(17)  Duizendknoop  met  agtmannige  driew^-    xvrr. 

vige   Bloemen  ,   gewrichte  Pluim  •  Aairen^^^^"^"*^^' 
en  geknotte  Scheedswyze  Stoppeltjes,  Gewricht. 

Dceze  werdt  in  Kanada  door  dien  zelfden 

Heer  gevonden.  Zy  maakte  Stengetjes  van  een 

Voet  hoog  ,  in  Blocmpluimen  aan  't  end  ver- 
deeld 5  met  Liniaale  gladde  Bladen.  De  Pluim  was 

fa- 

(*)  SCOPOLT,  Carn.  p.  4iB- 

(16)  Pohgonum   Flor»  oaandris  trigynis  AxUIaribus  ,  FoL 

övalibus ,  Caule  erefto  Herbaceo. 

(17)  Polfgonum  Flor.  o^andr.  trigynis,  Spicis  articulatls, 

Paniculatis  .j  üipulis  Vagln.  truncatis. 
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IV.      famengefleld  uit  Draadachtige  Aairen ,  van  bleek- 

^^?x?^  roode  Bloempjes. 
Hoofd*       ,     ̂   ̂   -       ,,  *       ,  . 
STUK,         (i8)  Duizcndknoop  met  agtmannige  driewy» 

xviiu  vige  Bloemen  ,   die  Trosachtig  zyn;  Lan» 

^n;ar>^a-  cetvormige  Bladen  en  een  uitgebreide  wyd 
wyd  ge-  gemikte  Steng, mikt. 

Men  vindt  dit  Kruid,  dat  Tournefort 

Veelhloemige  Takkige  Orientaalfche  Boekweit 
noemt ,  zo  wel  in  Afie  als  in  Italië.  Het  Blad 

gelykt  naar  die  van  Perfenkruid  ,  zynde  zwart^ 
achtig  van  Kleur  en  de  Bloemen  wit.  De  Steng 
groeit 5  in  Siberië,  van  één  tot  drie  Ellen  hoog, 
en  geeft  op  zyde  Takjes  uit  van  een  Voec 
lang. 

Hier  is ,  in  de  laatfte  Uitgave  van  het  Samen- 
üel  der  Natuur,  de  Zevende  Soort,  zynde  het 
Zaagtandige  Duizendknoop ,  geplaatst. 

***^*  Helxine. 

Met  byna  Hartvormige  Bladeö. 

Deeze    Rang  bevat  de   Soorten   van  Dul- 

zend- 
(i8)  Folygonum  Flor.  oélandns  trigynis  &c.  Heixine  Foh 

Lanceol.  U.  Ups.  96.  Fagopyrum  Oriëntale  Ramofum  &Ci 

BüXB  Cent.  II.  p.  31.  T.  31.  TOURNF.  Cor.  35.  Perficaria 

Alp.  fol.  nigvicante.  Flor.  a!bis.  All.  Pedem,  41.  T.  8.  Pers. 

Alp.  alt.  Saxatllis.  Bocc  Mus.  II.  p.  lOS.  T.  83.  Pers. raon- 
tana  &c.  Amm.  Ruth,  240.  Pers.  Caule  dtfFufo.  Gmel.  Sib^ 

111.  p.  5  8.  T.  II.  f.  <:.  Polyg.  Spicis  paniculatis.  Gmel.  Sib. 
lil.  p.  ;7'  T.  11»  f.  I. 
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zendknoop  /  die    Daar    Boel  weit    gelyken  en     IV. 

nien  zal  hetzelve  ,  üraks ,  daar  onder  geteld  '"^^^l^i- vinder.  Hoofd- stuk, 

(19)  Duizendknoop  met  agtmannige  driewy'^    xix. 
vige  Bloemen  ,   ruuwe  Bloemfteefen ,   Ey-  OnlZjK 

ronde  Bladen  en  Hartvormige  Blikjes.         chuieeich. 

Van  dit  Gewas  is  de  Steng ,  volgens  den  Rid- 
der, bogtig;  de  Bladen  zynEyrond- Hartvormig 

of  breed  Eyrond  ,  wederzyds  glad ;  de  Bloem- 

fteelen  ftekelig  ,  aan  't  end  dikwils  driedeelig. 
Het  heeft  breede  Scheedswyze  Stoppeltjes ,  die 

niet  ingefneeden  of  kanthaairig  zyn,  Eyrond. 
De  Bloemen  komen ,  by  weinigen ,  in  rondach- 
tige  end -Hoofdjes  voort. 
Hier  mede  oordeek  de  Heer  N.  L.  BuR-javaanfeh. 

MANNüs  dat  Kruid  overeenkomitig ;  't  welk 
zyn  Ed.  van  Java  ontvangen  hadt,  onder  den 

naam  van  Javaanfche  Klimmende  Berg  -  Boekweit , 
w^elke  aldaar  Rankachtig  tot  agt  Voeten  hoog 
groeit,  zynde  onder  den  naam  van  Sit-Java 
bekend. 

Ik  zal  hier  de  befchryving  invoegen  van  een  jipmfch. 

Rankgevvas ,   waar   van  ik  een  aanmerkelyken^^'^^^^^^* 
Tak ,  wel  anderhalf  Voet  lang  ,  uit  Japan  be- 

komen heb  ,  zynde  in  Fig.  3 ,  op  Plaat  XLIX. 
het  bovenfte  gedeelte  daar  van  afgebeeld.    De 
Rank  is  dun  ,  rond  en  roodachtig  ,  geevende de 

O9)  Polygonum  Flor.  oftandris  trJgynis  ,  Pedunc.  fcabrfs, 
Fol.  «vatis ,  BraaeisCordatis.  BuRM,  FL  Ind,  50.  T.  30.  f.  3- 

riu  DBE14  VIII,  STUK, 
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IV.     overhoeks  Bloemtakjes  uit ,  die  zeer  wyd  ge- 
Afdeel.  j^ii^j.  y,^^  ̂   Trosachtig  bezet  men  Bloempjes :  zo 
Hoofd-  dat,  ware  het  niet  om  de  Bladen,  dezelve  tot 
ÊTüK.     jje  Agttiende  Soort  betrekkelyk  zou  kunnen  zyn^ 

Jh7J^^'  ̂ ^  Bladen  zyn  hierbyna  volmaakt  Hartvormig, 
doch  puntig,  en  vry  lang  gedeeld.  Geen  ruuw- 
heid  is  aan  dezelven  of  aan  deBloemfceekjes  te 
befpenren.  De  Bloempjes ,  die  ieder  in  een  Blikje 
zitten,  zyn  ontzaglyk  klein»  Ik  heb  niettemin, door 

'  c  Mikroskoop ,  in  één  derzeiven  agt  Meelknopies 
en  drie  driekantige  Viugtbcginzels  of  Zaadjes  , 
zeer  duidelyk  waargenomen :  zo  dat  het  Gewas 

zekerlyk  hier  t'huis  behoort.  De  Kelk  of  Bloem 
is  vierdeelig. 

^^^         (ao)  Duizendknoop   met  Pylvormige  Bladen, 
Pükz-gnara  ^q  Steng  gedoomd, 

^Abhdig-      Deeze ,  op  vogtige  plaatfen  in  Virginie  en 
Maryland  groeijende  ,  is  een  Gewas  dat  naar 
het  Boekweit  gelykt,  doch  fmaller  Bladen  heeft, 
die  van  agteren  uitgehold  zyn ,  ver  van  elkander 
geplaatst.  Het  klimt  fomtyds  als  de  Winde  by 

't  Geboomte  op,  en  heeft  de  Ranken  gedoomd. 
Men  vindt  het  in  vogtige  Weiden,  wordende 

aldaar  Cow  -  longue  geheten  ,    zo    Clayton 
aanmerkt. 

(qi)  Dui- 
'fio)  Polygonum  Fol.  Sagittatis ,  CRule  aculeito.  Gmel, 

5!^.  lïl.  p.  6j.  T.  13.  r.  2.  Gron.  F'irjr.  44,  <>i.  Hclxlne 
Canie  erefto,  Aculeis  refiexis  &c.  H.  Clijf.  i;r.  T.  12.  R. 

L'Agdh.  z\u  Fagotritico  {Imilis  &c.  PluK.  Mant.  74.  T.  358. 

f.  5e  Plant.  post.  e  novoBelgio.LAET*  ATiar.  73.  T.  74. 
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Cal)  Duizerdknoop  met  Piekvormige  Bladen ,  ̂   ̂̂ » 

de  Steng  gedoomd.  ^^?xf  ̂ * 
TT'    '  '  i^i        Hoofde 

Op  waterige  plaatlen  ,  in  Virgmie  en  Flori-  stux*    : 
da,  komt  ook  deeze  voor,  die  caauwlyks  dan      xxl 
door  de  figuur  der  Bladen ,  welke  naar  die  van  Jr7ffauZ 

Kalfsvoet  gclyken  ,  verfchilc»  Het  is  een  klim-  Piekbiadig.. 
mend  Kruid. 

(a2j  Duizendknoop  met  driehoekige  Bladen,     xxn, 

een  gedoomde  Steng  en  doorbladige ,  ronde,  tumT**'^ 

gaapende^  Blader ige  Stoppeltjes.  ^poorbk- 

Öeeze  Soort ,  naar  de  voorgaanden  gelyken- 
de,  is  door  den  Heer  N.  L.  Bürmannus 

in  Plaat  gebragt  ,  en  heeft  ,  volgens  zyne  Af- 
beelding 5  de  Bladen  veel  breeder  dan  zy  lang 

zyn ;  terwyl  nogthans  zyn  Ed.  daar  toe  de  Chi- 
necfche  Plant ,  naar  Boekweit  gelykende,  van 
Plukenet  betrekt ,  welke  de  Bladen  drie- 

maal zo  lang  als  breed  heeft.  Öok  hadt  dezelve 
opgeregte  Stengetjes  en  opftaande  Doornen :  de 
zyne  was  een  Rankgewas  ,  met  omgeboogen 
Doornen ,  zynde  Klimmende  gedoomde  Beziedraa- 
gende  Zuuring  van  K L  e i n h  of  getyteld ,  dié 

op 

r  fzx)  Tólygonum  Fol.  Haftatis  êcc.  Fagotritlco  fimilis  fpi- 
jiofafcandens,  Ati  folio  latiore  8cc.  ̂ L\iK>  Amalth.  87.  T.  z^u 

f.  3.  Planta  prior  e  novo  Belgio.  LAET.  Ai^er,  73. 

{zz)  Poljgonüm  Fol.  triangulatibus  ,  Caule  aCulcatö  &c« 

BURM.  PI-  Ind.  90.  T.  3ï.r.a.  Fagotriticofimilis  fpinofa  im^ 

lior  Siaica.  PLUK.  Amalth.  87.  T.  398.  f.  i. 

Hh 
II,  DESL.  Vni,  SXUS, 
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IV*    op  de  Bergen  van  Java  groeit»  De  Bloempje* 

^^fx  ̂^  verfchillen  ook  zeer.  Myn  Japanfch  Gewas ,  ia 
Hoofd-   Fig»  i ,  op  Plaat  XLVIIi,  afgebeeld,  komt  ia 
STUK-      j^gj.  i^oof  vry  veel  met  dat  van  zyn  Ed,  over- 

4^;^r^^^'een,  doch  verfchilt,  gelyk  ik  aangemerkt  heb, in  Bloem>  en  Vrugtmaaking,  niet  alleen,  maar 
ook  in  de  figuur  der  Stoppeltjes  ,  welke  hier 
doorbladerig  geflooten  zyn  vertoond.    De  af- 

komst was  van  Java, 

xxiir.        j^j23)  Duizendknoop  met  Pyïswys*  Hartvor^ 
Tataricum»  mige  Bladeii ,  een  ongedoornde  opgeregt» 

te!"^'  5^572^  en  eenigermaate  getande  Zaaden, 
,.  Het  verfchil  van  deeze  Siberifche  of  Tartaar- 

fche  met  de  gemeene  Boekweit ,  bèftaat  daar 
an;  I.  dat  zy  de  Bloemen  niet  wit  en  hol,  maar 
groen  en  vlak  en  twee  derden  kleiner  heeft :  2. 
dat  de  hoeken  des  ZaaJs  aan  ieder  kant  twee 

ftompe  Tandjes  hebben  :  3.  dat  zy  anderhalf 
of  tweemaal  zo  veel  Zaad  geeft  als  de  gemee- 

ne. Derhalve  zou  deeze  Siberifche  met  voor- 

deel kunnen  geteeld  worden,  te  meer,  omdat 

zy  de  Koude  en  Vorst  veel  beter  kan  uitftaan ; 
zo  de  Heer  Linn^.us  aanmerkt. 

ixiv.       (24)  Duizendknoop  met  Pylswys'  Hartvor» 
rum. 
Boekweit. 

(23)  Folygonum   Fol.  Cordato  -  Sagittatis   &c.    Fagopyrutit 
ereiSum  Fruólu  aspero.   Amm.  Rut&.   a+i.   Gmel.  £ik  lil. 

p.  64.  T.  13.  f.  1.  H.  Ups.  96.  Clijf.  151.  Fagotriticum  Si- 
biricttin.  A&.  Stockh.  i744«  p»  io5'  T.  4. 

(2f}  Polygomm  Foi.  Cordato  -  Sagittatis    &c«  Mat,  Mei. 
38S. 
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tnige  Bladen j  een  byna  regtopfiaande  on^     IV; 

gedoomde    Steng   en   de  hoeken  van  liet  '^^^^^^ 
Zaad  effen^  Hoofd*» 

STUK. 

Dit  Kruid  heeft  zynen  Griekfchen  naam  Fa-  Tti^y- 

gopyron^  den  Lacynfchen  Fago-  triticum  en  den"''*^ 
H')og-  of  X\Verduiüchen  Boekweit,  of  Buecken- 
waite  ,  van  de  gelvkenis  naar  de  Nooten  der 
Beukeboomen  ;  terwyi  het  tevens  voor  Tarw 

of  Weite  V'-rlirekt.  De  Engelfchen  heeten  heü 
Buckweat  of  Brank,  Men  noemt  het ,  in  de  ho- 

vende dcelen  van  Duitfchland ,  ook  Reiden-Kom^ 

in  't  Franfch  Blénoir  of  Bied  Sarrajin  ̂   zo  om 
de  bruinheid  ,  als  om  dat  men  hec  voor  drie  of 
vierhonderd  Jaaren  eerst  uit  Afrika  of  Arabie^ 

en  dus  Van  de  Sarrazynen,  bekomen  heeft.  Lm- 
mjEm  Itelt  nogthans  de  Groeiplaats  in  Alle.  Het 
wordt  tegenwoordig  in  alle  dcelen  van  Europa 

gezaaid. 
Het  onderfcheidt  zig  van  alle  andere  Soorten 

van  Koorn  door  zyn  Gewas,  't  welk  geene Hal- 
men maakt ,  maar  een  Takkig  Kruid  met  Klyf- 

•achtige  Bladen ,  aan  den  top  met  witte  Bloem- 
pjes gekroond  ̂   waar  van  het  Gezigt ,  zo  wel 

als  de  Keuk^byzonder  aangenaam  is  indeBloei- 
tyd  CD  duizenden  van  Byekorven  vult  mee  Ho- 

nig 

188.  Hdxine  Caule  et&Sïo  inermu  li.  Ups^  Cliff.  R.  Lugdb. 

aiy.  GoüAN  Monsp.  199.  Fl.  Suec.  Belg.  Eryfiraum  cerealö 

I^ol.  hederaceo.  C.  B.  Pin,  295.  Ocymmn  C«fX?aI«  TASj/f^i^* 
27i»  Fagopyron.  DOD.  Pempt.  712. 

Hh  2 
n.  Dmi.  yni,  sww. 
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IV.  nig  en  Wafch,  Het  groeit  fchielyk  en  rypc 

Afde£l  fchi(.]yk  aan  ,  doch  verdraagt  geen  guur  Weer 
Hoofd-  of  aanmerkelyken  Vorst ,  ook geene  fterke  droog- 
*'^^^*  te  ODdertusfchen  is  *t  een  voordeel,  dat  het 

J^e'f^^'  in  de  fchraalfte  Landen  groeijen  wil ,  en  dezel- ven  eerder  mest  dan  uitpuurt^ 
Dit  Kruid  wordt  in  fommige  Landen ,  gelyk 

in  Italië,  tot  Voedzel  voor  het  Vee,  nog  eens 
in  de  Herfst  gezaaid ;  doch  in  de  middelfte  en 

Koordelyke  deeJen  van  Europa ,  gelyk  ook  by 
ons ,  ftrekt  het  gebroken  Graan  of  Grutte ,  en 
het  Meel  daar  van  ,  als  bekend  is ,  tot  Voedzel 
voor  den  Gemeenen  Man»  Dit  Koorn  maakt  een 
der  voornaamfte   Voortbrengzelen  van  Karnio- 
iie  uit,  zegt  Doktor  Scopoli.  Het  is  een  zeer 

gezonde  Spyze  en  op  den  duur  beter  dan  Tarw 
alleen  ;  dcwyl  het  ligter  verteert  en  meer  Af- 

gang maakt ;  maar  het  verflerkt  in  lang  zo  veel 
hetLighaan  der  Arbeidslieden  niet,  als  Gars- 
ten  -  Gort  of  het  Roggen  -  Brood»  Voor  zwakke 
Lieden  is  het  zelfs  een  Geneesmiddel.  Men  kan 

'er  ook  Brood  van  bakken; dat  wel  fmaakt,doch 
het  is  wat  bruin.  Het  Afkookzel,  of  Bry  daar 
van ,  in  Karnmelk ,  is  een  zeer  goed  verkoelend 

Middel  in  heete  Koortfen.  De  Pap  van  't  Grut- 
ten-Meel  ftrekt  ongemeen  tot  rypmaaking  van 

Gezwellen  5  als  ook  om  Pynen  te  doen  verflaan. 
Lob  EL  zegt  ,  dat  hy  Bier  van  Boekweit  hadt 

gezien ,  't  welk  aangenaamer  doch  bruiner  wa- 
re ,  dan  van  ander  Koorn.    Het  Vee  ,  inzon- 

derheid het  Pluimgedierte,  wordt  'er  vet  van. 
Mea 
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Men  gebruikt  het  in  Switzerland  om  Varkens     IV, 

te  mesten.  De  Doppen  hebben,  als  bekend  is,  ̂̂ ^j^^^* 
ook  haare  nuttigheden.  Hoofd- stuk, 

C25)  Duizendknoop  met  Hartvormige  Bladen  ,    xx\% 

een  windende  gehoekte  Stengen  Jiompach-clnvoh^ 
tiEe  Bloemen*.  ^«^-  ,    . 

de» 
Totdeeze  Soort  zou  de  naam  van He^xf we,  welke 

aan  de  Boekweit  gegeven  wordt ,  meer  fchynen 

te  behooren  ;  alzo  dit  Kruid  door  zyne  winden- 
de Ranken  als  nedertrekt.  Hierom  wordt  het , 

van  DioscoRiDEs,  zo  men  wil,  Cifampelos 

geheten ,  als  zig  om  de  Wyngaard  Ranken  flin* 

gerende.  Gemeenlyk  noemt  men  't  Zwarte  Win* 
dt  of  Wilde  Boekweit ,  en  wegens  het  Zaad  mag 
men  het  ook  wel  Boekwinde  heeten»  Het  groeit 

door  geheel  Europa,  gelyk  by  ons,  in  Bouwlan- 
den ,  Moeshoven ,  aan  Wegen  enz.  Men  heeft 

het  als  een  laflig  Onkruid  aan  te  merken. 

De  Stengen  zyn  gcflrcept ,  en  geeven  Bloem- 

trosjes  uit  de  Oxels  der  Bladen,  waar  op  Zaa- 
den  volgen 5 met  den driekantigen  Ke%  bedekt, 

zegt  LiNNiEUs  ;  die  'er  Violetkleurige  Meel- 
knopjes  aan  toefchryft»  De  Heer  H  a ll e  r  , 

on» fa;)  Pêlygonum  Fol.    Cordatis  ,"  Canie  volubili  angulata  •/ 
8:c.  Heixine  Caule  volubili.  H.  Cliff  R.  Lugih.  Gïr.  Prov, 

449.  SCOP.  Carn.  4^3.  KRAM.  Au^.  Ti  3.  Fifir.  Belg.  iif, 

Convolvulum  nigmm.  Dod.  Pempt.  306.  Helx  ne  Cisfam- 
pelos  altera.  Lob.  Ic.  624.  Convolvulus  minor  fernine  tri- 

angulo.  C.  B.  Pin,  295.  fagopyruni  viilgtte  fcandem* 
To  URF.  /«/?.  511. Hh  3 

n.  Duu  VIII»  Stuk* 
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IV,  ondertusfchen ,  merkt  aan ,  dat  hier  de  agt  Bol- 

^^^x^^  letjes,  die  mea  in  de  Bloem  van  de  gewoone 
HoofW  Boekweit  vindt ,  ontbreekeo :  't  welk  nader  on- 
STUK.      derzoek  verdient. 

XXVI.        (26)  Duizendknoop  met  Bartvonni^e  Blhden , 
Dum^T-  ^^^^  mnêmde  effene  Stmg  en  Kklachtig 
^^^'  gewiekte  Bloemen» 
«ooge.  ^ 

Deeze  zeer  groote  lang-Ranki^fe  Soort  vaa 
Eoekv^inde  groeit  in  de  lommerryke  Bosfchea 

der  Zuidelyke  deelen  van  Europa^  zegt  Lin- 
N  ̂   u  s ,  aanmerkende ,  dat  dezelve  witte  MeeU 

knopjes  heeft.  Ik  vindze  echter  onder  de  Krui* 

den  van  Languedok  en  Provence  niet  aangete- 
kend.   De  Heer  H  a  l  l  e  r  zegt ,  dat  zy  over- 
vloedig ,  in  Swïtzerland,  in  de  Heggen  groeit, 

Hy  zou  ze  voor  eene  Verfcheidenheid  van  de 

voorgaande  houden  :  doch  volgens   den  Ridder 

heeft  zy  de  Kwabben  der  Bladen  van  agteren 

rond;  de  Steng  niet  geftreept  en  de  Pluim  be- 
ftast  uit  een  famengeftclde  Tros,  dieoverhoeks 

in  tweeën  is  gedeeld.  Voeg  hier  by  dat  de  Zaa* 
den  gevleugeld  zyn ,  zo  wel  als  de  Bloemen. 

XXXVII,     (27)  Duizendknoop  met  Hartvormige  Bladen  , 

^vtr'^tnT-  ̂ '^  ̂ ^'^  regtop  klimmende  Steng,  Be» 

(16)  Polygonum  Fol.  Cord.  Caule  volubili  \xvï  &c.  Fago- 
pymm  6cc.  DiLL.  App.  60,  RuPP.  Jen.  99-  HALL.  Helv, 

173.  Fagop.  Sylvat.  fcandens  ,  Flore  foHaceo.  VonT»  Anth^ 

265.  Fsgop.  msjjs  fcandens.  Vaill.  Pay.  52. 

(zy)  Poljgonum  Fol.  Cord.  Caule  ereéio  fcaiidente.  Fagop. 

fc«nd.  Amerlc.  maximum.  TOürmj,  lriji>  511.   Fegop.  fcand* 

tche. 
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Dewyl  in  deeze  Westindifche  of  Amerikaan-      W: 

fche  de*  Bloem  en  Vrugt  famengedtukt   Vliezig   "^^^|^^ 
zyn  ,  zo  behoorde  zy  mede  afgezonderd  te  wor-  Hoofd* 
den.  Het  is  een  zeer  uitgebreid  klimmend  Ge-^^"^- 

was ,  dat  allergrootfte  Amerikaanfche  Boekweit  „-^f '^^^'^ 
genoemd  wordt  van  H  e  r  m  a  n  n  u  s ,  geevende 
ook  veel  grooter  Zaad  dan  de  gewoone. 

Deeze  drie  laatfte  Soorten  hebben  dit  gemeen, 
dat  de  voet  der  Bladfteclen  van  onderen  met 

een  Gaatje  doorboord  is;zoLiNNiEüs  aan- 
merkt. 

Cardiospermum*     Hartvrugt- 

Een  vierbladige  Kelk ,  vier  Bloemblaadjes  ea 
een  ongelyk  vierb^adig  Honigbakje  ,  komt  in 
dit  Geflagt  voor,  dat  zynen  naam  heeft  van  de 
Vrugt,  welke  beftaat  uit  drie  famengegroeide 
Blaasachtige  Zaadhuisjes, 

Twee  Soorten,  beiden  uitheemfche,  zyn  'er 
in  vervat,  naamelyL 

(i)  Hart  vrugt  met  effen  e  Bladen.  By  ̂ J- 

permum 
Caule  mb.  Semine  nigro.  Grom.  rïr^.  44,  6i,  Fagotr.  vo-  H.Aicaea^ 
lubüe   majus   Virginianutn.   Pluk.    Alm.    14?.  T.  177.  f.  7.  bum. 

Fagop.   fcand.    f.  Volubilis  nigra  major.    Sloan.  Jam    4Ö.  ̂ ^^1?''^*^ tlifl,  I.    p.   i^g.   T.  90.  f.    I. 

{t)  Carimfermum  Fol.  laevibus.  S-^ft.  Nat.XW.  Gen.493o 
p.  iTj.Vtg,  XIII.  Gen.  498.  p.  SU-  ̂ -  CUf.Ups.  K,  LugdL 

464.  GOUAN  Monst>.  199.  Fl.  Zeyl.  x^z.  Pifum  Veticariutu 

FruiSa  nigro.  C.  B.  Pin.  743.  Halicacabum.  Rumph.  /Jw>. 

VI.  p.  60  r.  24.  f.  2  Halicacabus  peregrinus.  Dod.  Pempt, 

455*  fi,  Coxindum  ampliore  folio,  Frudlu  maximo.  y.  Cor- 

Ind.  Fr.  &  folio  minori.  ToüRNF.  fn/i.  4ji,  BUJJM.  FH^^ 

il.  Deel,  villj  STWfi 
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IV.        By  ToüRNEFORT  vindt  mëf^  een  fraafje 

'^^^j^^'  Afbeelding  van  de  Vrugt  van  dlc  Gevsras,  die 
Hooj'D    grooter  of  kleiner  voorkomt ,  en  dus  Verfchei^ 
STUK.      denheden  maakt.  Wel  twee  Eeuwen  is  dit  Kruid 

^aricwjf-  j,^^^^  .^  Europa  bekend  geweest ,  alzo  men  heü 
by   DoDONiEus    afgebeeld   en    bcfchreeven 

vindt.  In  Vrankryk  noemt  men  het  ̂ 'ois  demer- 

yeillêf  in  Engeland  Black  Winter  -  Cherrie  ̂   'm 
Duitfchland   Schwans  Schlutun  ,  wegens  de 
bruinbeid  der  Vrugten ,  welke  Blaasachtig  zyn 
als  die  der  Alkeken gi  ,  en  hierom  noemt  gedag-^ 
te  Autheur  het  Zwarte  of  Vreemde  Krieken  van 

over  Zee.  Dit  is  een  weezentlyke  naam,  dewyl 

men  't  Kru^d  uit  Opflindifch  Zaad  geteeld  zal 
hebben.  •      ■    -  '    ■ 

Het  maakt  een  Takkig  Gewas ,  met  dunne 

gefleufde  Ranken ,  die  Vinswys'  verdeelde  Bla- 
den hebben  en  zeer  lange  Klaauwjeren  ,  veel 

Ijngerdande  Bladen,  Deeze  Klaau wieren,  aan 

't  end  in  tweeën  gedeeld  en  omgekruld ,  geeveE 
daar  tusfchen  ccn  Steekje  uit,  dat  zig  in  drieën 

'-•■  verdeelt,  met  Bloempjes,  als  gezegd  is  ,  die 
een  klein  grojn  Kelkje  hebben.  Hier  op  volgt 

een  Blaasachtige  Vrugt,  drie  harde  ronde zwar- 
te  Zaaden  ,als  Erwtjes ,  bevattende.  Het  groeit, 

volgens  RüMPHius,  in  Indie  veel  op  zan- 
dige  plaatfen  ,  in  verlaten  Tuinen  en  aan  vlak- 

ke Oevers  van  Rivieren. 

11-,         (i)  Hanvrugt  met  Bladen  ,  die  van  onderen 

r'^lT  WolUgzyn.  Dee- 
Por- i'rJuftf.  ■       ■   Cdrdhspermum  Fol.  fubtus  tomentofis.  Cardiosn.  villo- 
l(aaf.fcb.    fum,  Foi.  incifis  obtuüs,  Petiolis  brevibus.  MiLL.  Di^» 
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Deeze  ,  m   Brafil  vallende,  gelykt  naar  hec     IV. 

voorgaande  ̂ j  doch  heeft  de  Huisjes  en  Bladen  ̂ ^^|^^* 
van  ODderen  Wollig  ruig ,   en  de  Bloemlleel-  Hoofd- 

tjes,  tusfchen  de  Krulletjes  der  Klaauwieren  ,'Tuk. 

met  tien  of  elf  Bloempjes ,  die  na  't  afvallen  der  J"n' 
Vrugtmaakende  deelenoverblyven,  zyndt  flyf, 
en  de  Zaadhuisjes  fmaller. 
De  Vierwy vigen  ,  in  deeze  Klasfe ,  leveren 

de  drie  volgende  Geflagten  van  Kruiden  uic. 

Paris,    Wolfsbezie, 

De  Kelk  is  vierbladig  in  dit  Geflagt,  met  vier 
fmallere  Bloemblaadjes  en  de  Vrugt  een  vier- 
hokkige  Bezie. 

Hier  van  is  maar  ééne  Soort  bekend  ("i),      r. 
welke  onder  den  naam  van  Herha  Paris  of  Pa- ^ri^fdil''.^'' 
ris-  Kruid ,  door  den  grooten  Kruidkeiiner  Tour-  vïerbiadig. 
KEFORT  5   werdc   befchreeven.      Men    noemt 

het ,  in  't  Franfch  ,  Raidn  de  Renard  of  Vos- 
fendruif ,  in  't  Hooeduirfch  Wolfsheer  of  Ein- 
])eer^   en   by  ons   Wolfshezie  of  Spinnekoppen  ̂  
inzonderheid  in  Brabant ,  volgens  D  o  d  o  n  ̂   u  s. 

Het  groeit  veel  in  't  Soenjer-Bofch  by  Brus- 
fe\^  en  verder  in  andere  declen  van  Europa, 
tot  zelfs  in  Lapland  toe, Uie 

(i;  Paris.  Syjf.  Nat.  XII.  Gen.  49J.  p»  278.  reg.  XIII, 

Gen.  500.  p.  3 15.  H.  Clif.  R.  Lugdh.  451.  GojjkN  AJonsp. 

aóo.  Qer.  Prtv.  143.  HALL.  Helv.  412.  FL  Su?s.  525, 
34O,  Fi.  Lapp.  155.  Solanum  quadrifol.  Bacciferum.  C.  B. 

pin.  J67.  Acotiitum  Salutifermn.  Tab.  /fj^-?.  720.  Herba 
faris.  DOD.  Ptmpt.  444. 

Hh  y 

IJ.  DEKt.  VIII.   JlVK 
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IV.  Uit  een  Stengctje  van  omtrent  een  Spanboog, 

^^T^!^*  geeft  het  vier  Bladen  uit  ,  fpics  Eyiond  van 
Hoofd    fi  uur ,  die  in  't  kruis  ftaan ,  en  geftreept  zyn» 
STUK       jj-j.  j^^j.  leidden   derzelven  komt  een  Steekje, 

vi^eT^  'm^t  etn  Bloempje  van  vier  zeer  (malle  groen- achtige Blaadjes  5  fmaller  en  korter  dan  de  vier 

Kelkbladen.    In   't    midden  is    een   vierdeelig 
Viugtbeginzel ,  van  agt  Meeldraadjes  omringd 
en  met  vier  Stylen  ,  die  omgekruld  zyn ,  ge- 

kroond. Hier  op  volgt  een  zwartachtige  blaau- 
we  Bezie  >  die  ia  vier  holligheden  veele  Zaa- 
den  bevat. 

Sommigen  hebben  dit  Kruid  by  de  Nagtfcha- 

de  vergeleeken  en  'er  een  verdoovende  kragc 
aan  tcegefchreeven.  Anderen  noemen  't  heil- 

zaam. De  Besft  n »  die  een  Zuurachtig  Sap  be- 
vatten ,  worden  van  Viervoetige  Dieren  zonder 

hinder  gebruikt»  Lobel  verhaak,  dat  menze 
gemengd  hadt  onder  een  Tegengift ,  waar  door 
een  Hond  ,  dien  hy  Rottekruid  en  Sublimaat, 

tot  een  half  Drachme,  hadt  ingegeven,  was  ge- 
nezen. Het  Zaad  zou  Menfchen  ,  die  half  gek 

waren ,  herfteld  hebben.  Het  Kruid  geftampt , 

en  als  een  Pap  verfch  opgelegd ,  neemt  de  Zwel- 
ling der  Teeldeelen ,  en  andere  Ontlteekingen  ̂ ^ 

fomtyds  weg. 

A  D  o  X  A.    Muskuskruid. 

De  Kelk  is  tweedeelig  beneden,  de  BloeTti 

wer  of  vyfdeelig,  boven  het  Vrugtbeginzel  ge- 
plaatst j 
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plaatst ,  dat  een  vier-  of  vyf bokkige  Bezie  wordt,      IV. 

met  den  Kelk  famengegroeid.  '^'^ix^'^ 
De  eenigfte  Soort,  hier  van  bekend  (i),  is 'iooFD- 

ook  in  de  Bosfchen  van  ons  Wereldsdeei  o'ec''^--^^' 
ongemeen ,  en  groeit  zelfs  in  Sweeden.  By  Bern     J^^ 
in   Switzerland   vondt   de  Heet   Hallf:r  ze  ;^^«^^-ïe/- 

menigvuldig.  LoBELnoemize  Aller kkinjle  Ra» EuL'^puch. 
nonkel  der  Noordelyke  Landen  ,  mee  een  Krui- 

dige Mosachtige  Bloem.   \  Is  mede  een  ̂ .eer 
klein  Plantje,  met  Blaadjes  als  van  Duive  Ker- 

vel en  niet  onaangenaam  van  Reuk ;  v^eshalve 

CoRDüs  'er  den  naam  van  Moschatellina  aan 
heeft  gegeven*  Die  Muskus -Geur  is  echter  ciet 

dan  by  'c  bloei  jen  te  b.efpeuren. 
5,  In  *t  vroege  Voorjaar  (zegt  Hall  er) 

33  brengt  het  uit  zyn  Stengetje,  op  ongeblader. 

3,  de  lange  Steekjes  ,  zyne  geelachtig  groene 
j,  Dobbelfteenijes  voort.  Het  zyn  Tterlingfe 
3,  Aairtjes  van  vyf  Bloemen,  de  vier  zydeling- 
3,  fen  Raderachtig  ,  m  vyven  gedeeld  ,  ieder 
3,  met  een  drieblaJigen  Keik  en  tien  Meeldraad- 
3,  jes,  uit  het  Pypje  van  dc^  Bloem,  en  vyf  eo- 
3,  kelde  Scylen.  De  Vrugt  is  vyfhokkig,  vyf- 
^P  zaadig ,  door  aanryping  zagt  wordende  ea 

.,  Be- 
CO  Adox3.  Syfl,  Nat,  XÏI.  Gen.  49^-  p-  278.  Veg.  XIIL 

Gen.  JOK  p.  315,  H.  Cliff^  152.  R.  Lugdb  z$^.  Goüan 

Mcnsp.  100.  \V£I(3.  Pom,  Rug.  7$.  Fi,  Suec.  3:6,  347. 

Moschatellin
a.  

CoRB.  Hijl.  17a.  Ranunc.  nemorofsis  Moscha- 

tellina diftus.  C.  B.  Pi>i-  278.  Fumaria  bulbofa  feu  'Jubero- 

fa  minima.  TAB-  /<:.  39.  Ranunc.  minim.  ie^snfülona
iiuin 

&c.  Lob.  Ic.  674. 

lï.  Dl*!.,  VIÏI.   STyjS» 
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IV*     ,,  Bezieachtig.  De  bovenfte  Bloem,  alleen,  is 

^Tx!  ̂   >^  i^  vieren  gedeeld  ,  met  vier  Vrugtbeginzels 
Hoofd.  ,,  enStylen  en  agt  Meeldraadjcs*  Ilchcbookeen 
STUK.      ̂ ^  Teerling-  Aairtje  gezien,  dat  uit  agt  Bloempjes 

^^y  ,,  beftond."  Van  de  middelfte  of  end  ̂   Bloem , 
als  de  voornaamfte ,  heeft  L 1  n  n  ̂ e  ü  s  de  Ken- 

merken ,  zo  in  deeze  als  in  anderen ,   afge- 
leid (*> 

E  L  A  T  I  N  E.    Water -Muur. 

De  Kelk  en  Bloem  zyn  ,  in  dit  Geflagt , 
beiden  vierbladig  :  het  Zaadhuisje  vierhokkig , 
vierkleppig  ,  platachtig.  Tvsree  Soorten,  beiden 

'Europifche ,  komen  in  hetzelve  voor ,  naa- 
melyk. 

T.  Cl)  Water 'Muur  met  gepaarde  Blaadjes» Elattne 

/iW^''/>*-  p^gjj  YJj^^ij.  (leeze  Soort  in  eenige  deelen  van 
riaibiadig.|7ui-opa,  doch  gantfch  niet  algemeen.  Zy  is  in 

Rivieren  en  Meiren  van  Lapland  en  Sv^eeden , 
onder  Water  ,  niet  zeldzaam.  De  bynaam  is 
van  B u XB  A  ü  M  ontleend ^  die  haar  in  de  Oos- 
terfche  Landen  zal  hebben  aangetroffen.  Zy 
valt  oolc  in  Virginie.  Vaillant  heeft  dit 
Kruidje  omftreeks  Parys  ,  of  wel  in  de  kleine 

Meir- 
(*)  vide  Phi:.  Bot.  N.  178. 

(i;  Elatine  Foliis  oppofitis.  S-jft.  Nat.  XIT.  Geh.  497.  p. 
278.  yfg.  XIII.  Gen.  5oi.  p.  3t5«  R*  Lugdb.  452.  Fl.  Lapp, 

356.  Fl.  Suec.  327  ,  348.  GRON.  rirg.  ij8.  Hydropiper. 

BuxB.  CeKt.  iii.  p.  35.  T.  37.  f-  3.  Alfinaftmm  S^rpillifo-, 
Uüm.  VAILL.  Farïs.  5.  T.  z.  f»  i ,  z. 
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Mcirtjes  van  't  Bofch  van  Fontainebleau  v^^aar-     iV; 

genomen ,  alwaar  het  dikwils  den  Grond  en  de      j^.  * 
kanten  met  zyn e  groente  bekleedt,  In  de  ElfazHooFo- 

was  het  ook  gevonden  door  Doktor  M  a  p  p  u  s.  '''^"^' 

Het   heeft    kruipende    Stengetjes  ,  geen    half^J/'^'^^^ Voet  lang  ,  overlangs  geftreept  en  als  verdeeld 

in  kleine  Leedjes,  aan  welker  voeg  de  Blaad- 
jes ,  tegenover  elkander   voortkomen.     Deeze 

gelyken  naar  die  van  Muur ,  doch  zyn  langer 

en  fpitfer.    Uit  derzelver  Oxelen  komen  Steel- 
tjes  met  Bloempjes  van  gezegde  hoedanigheid : 

't  welk  dit  Kruidje  van  de  Muur -Soorten  onder- 
fcheidt.    Het  is  den   Heer    Vajllant  met 

witte  vierbladige  en  met  Rooskleurige  driebla- 
dige  Bloempjes,  voorgekomen, 

(2)  Water  -  Muur  met  gekranste  Blaadjes.         u. 
ElatineAl- 

Minder  zeldzaam  fchynt  deeze  Soort  te  zynv^^^fj^^'* 
als  groeijende  ,  by  Abo  ,  Leipzig ,   Parys  endig» 
Montpellier,  in  Water- Graften  ,  zo  de  Ridder 

aantekent,    B  a  u  h  i  -v  u  s  hadt  'er  ,   onder  den 
naam  van  Water  -  Paardeflaart ,  met  Bladen  van 
Vlafch  -  Bezemkruid ,  gewag  van  gemaakt.    Ge  • 

dag. 

(2)  Elatine  Foliis  vefticillatis.  R.  Lugdh.  452.  Fl.  Saec 

ÏI.  N.  349.  SAüv.  Monsp.  164..  BOEM.  Lips.  127.  Elatine 

Fol.  eraerfis  Linearibiis  ,  immerfis  Capillaceis.  AcI.  Monsp, 

1743.  p.  ïo.  Ericoides  fade  Pinaftellaj.  Rupp.  Gen.  90.  Equi- 

fetutn  paluftre  Liaariae  fcoparis  folio.  C.  B.  Pin.  ij.  Alllna- 
fttum  Galiii  folio.  Vaill.  Paris.  6.  T.  i.f.  6.  Alfinaftruïa 

Giatiolx  foüo.  TOURNï.  In/i.  544.  Raj.  Suppl.  502. 

lU  DERL.  VllU  STUK, 
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IV*     dagte   Vaillant  noemtze  ^  zo  wel  als  dö 

^^u^^*  voorige  ,  Alfinaflrum  ,  dat  is  naar  Muur  gely* 
Hoofd-  kend  Kruid  ,aoch  geeft  'er  't  Loof  aan  van  Wal- 
STUK.      £^j.QQ  ̂   gn  onderfcheidc  hetzelve  van  't  Muuf 

vSr^^'  ̂ oor  eenen  eenbladigen  Kelk.  TouRnefort 
noemt  ook  een  Alfinaltrum  met  Loof  van  Gods- 

genade.  De  Heer  V  a  i  L  L  a  n  t  toont  in  zyne 
keurlyke  Afbeelding  van  dit  Kruidje  aan5  hoe 
de  Bladen  van  het  onder  Water  zynde  gedeelte 

meer  naar  't  eerstgemelde  ̂   en  öie  van  't  boven 
Water  uitfteekende  naar  die  van  't  laatstgemelde 
Kruid  gelyken:  zo  dat  het  eene  zelfde  Soort  is. 
Een  of  twee  Duimen  verheft  zy  zig  met  haare 

Steügetjes  boven  't  Water,  en  gelykt  dan  wel 
wat  naar  de  zogenaamde  Katteltaarten.    In  de 
Oxels  van  die  Blaadjes  zitten  holle  Kelkjes,ia 
vieren  gedeeld  j  een   vierbladig  Bloempje  be- 

vattende, waar  op  een  rond  Zaadhuisje  volgt, 

.  dat  in  vieren  fplyt  ,  even  als  in  't  voorgaande; 
De  Groeiplaats  was  in  verfcheide  Meirtjes  der 
Bosfchf  n  omftreeks  Parys ,  alwaar  het  in  July 
en  Auguftus  bloeide. 

X.  HOOFD. 
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Hoofd» 

X.    HOOFDSTUK.  s^"^»-  ̂ 

Sefchryving  der  Negenmannige  Krüi- 
DüN  (Enneandria,)  dat  is,  die  negen Meel- 

•  draadjes  hebben  ,  van  welken  maar  weinige 
G^^Jlagten ,  en  daar  onder  de  Rbabarber ,  voor- 
komen, 

In  deeze  geheele  Klasfe  zyn  maar  zes  Ge* 
Aagten  begreepen  y  van  welke  ik  drie ,  naa- 

melyk  ,  dat  van  den  L  urierboom ,  den  Lau- 
ruv  Tious  ,  en  het  Anacardium ,  te  vooren  on- 

der de  Tienmannigeo  gerekend,  reeds  in  haare 
Soorten  befchreeven  heb.  Nu  blyven  dan  nog  drie 
ter  befchryvinge  over,  waar  van  het  eerde  on- 

der de  Een-  ,  het  tweede  onder  de  Drie-  het 

ander-e,  onder  de  Zeswy  vigen  forteert ,  als  volgt. 

G  A  s  s  Y  T  H  A.    Vlegtkruid, 

De  Bloem  ̂   die  voor  een  Kelk  verftrekt,  is 

zesdeelig  :  het  Honigbakje  beftaat  uit  drie  ge- 
knotte Kheren ,  welken  het  Vrugtbeginzel  om- 

ringen: de  binnenfte  Meeldraadjes  zyn  KÜer- 
draagende :  de  Vrugt  is  eene  eenzaadige  Pruim 

in  dit  Geflagt ,  't  welk  thans  twee  Oostindifche 
Soorten  bevat,  als 

(O  Vle-G. 
K.  Deel,  YIU.  Stuk,, 
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IV*        ( ï )  Vlegtkruid  met  Draadachlige  los/e  Ranken* 
\r 

Hoofd*      E)en  Gi'iekfchen  naam  Casfytha ,  behoorendc 
9TiJK»      tot  het  Warkruid  ,  in   'c  Latyn  Cuscuta ,  dat 

^  ̂V  L  ik  reeds   befchreeven  heb  *  ,  is  gegeven  aan 
Cas/ftha  ir   '  •  i 

Tiiiformis.  het  uïtheemiche  Kruid  van  dien  aart ,  't  welk 

D^raaaacn-  ̂ ^^  ̂ j^^^^  dergelyken  naam  geeft.  Het  valt  ia ^  vil.  Oost-  en  Westindie»  Aan  de  Kust  van  Mala- 

STüXjbi.  ̂ ^^  noemen  de  Hollanders  het  Meer-Vlegt^ 
worteL  R  u  M  p  h  i  u  s  meent  dat  de  Indiaanea 

van  't  woord  Cuscuta  hun  Koes  -  Koes  gemaakt 
hebben,  waar  mede  zy  allerley  Bygewasfen  der 
Boonien  ,  die  een  warrig  aanzien  hebben,  be- 

tekenen. Aan  het  tegenwoordige,  dat,  gelylc 
het  Europifche,  veelerley  Kruiden  en  Heefters 
omftrengelt  en  verdikt,  hadt  men  geen  Wor- 

tels in  de  Grond  kunnen  vinden.  De  Heer 

jACQUiiN  nam  dit  Vlegtkruid  in  de  Wesdn- 
diën ,  by  Karthagena ,  waar ,  en  heeft  de  Zaaden 
daar  van ,  door  zyn  Ed.  medegebragt  ,  in  de 
Keizerlyke  Broeyhuizen  te  Weenen  uit  den 
Grond  op  gekrcegen  :  waar  uit  blykt ,  dat  het 

weezentlyk ,    even  als   ons  VV^arkruid  ,  zynen eerftea 

fi)  Caif-)tha  Flliformls  laxa.  Syfl.  Kat.  XTT.  Gen.  500. 
p.  281.  reg.  Xiir.  Gen.  S05.  p.  318.  Osb.  hin.  i^-s.jACq; 

Amer.  20.  ///?.  115.  T.  79.  Cuscuta  altera  f.  major.  Ca- 
iviBLL.  Luz.  i.  N.  I.  Pet.  Gaz.  77.  T.  49.  f.  iz.  Cuscuta 

Baccifera  Barbadenfium,  Pluk.  ^Im.  126.  T.  i/it  f.  2. 

Cusfuta.  RuMPH.  Amh.  V.  p.  491.  T.  184.  f.  -f.  Acatiia-Vah 

U.  Hort.  Mal,'S*  p.  8  3.  T.  44» 
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eerflen  oirfprong  in  de  Aarde  heeft ,  gelyk  or*     IV. 
dinaire  PJanteo.  Afdsel; 

't  Gewas  gelykt  naar  de  Europifche  Cuscuta  Hoofd- 

zeer,  doch  verfchik  in  de  Viugtmaakende  dee-^^'^^- 

len  ,  welke  5  dat  zonderling  is,  veel  overeen- ^i^"''"''^^* 
komst  met  die  van  den  Laurierboom  hebben. 

Het   bedaat   uit  een  menigte  van  Takkigc  , 
Draadige  ,   Ranken  9  welks  de  Planten,  daar 
het  by  kan  komen  ,  als  met  Pootjes  vatten ,  zo 

dat  men  hetzelve  'er,  zonder  kwetzing,  niet  af 
kan  fcheuren.   Zyn  EJ.  bevondt  ,  dat  het  een 

driebladig  Bloempje  hadtin  een  driebladig  Kelk- 

je;  't  welk  dan  famen  een  zesdeelige  Bloera  uit- 
maakt. De  Vrugt  is  een  Nootje,  gekroond  met 

een  puntje  van  de  blyvende  Meeldraadjes» 

(2}  Wkgikmïd  met  Houtige  gedoomde  Ranken^      tl Cas/jtha 

Deeze  Gehoornde  Soort  hadt  de  Heer  Bu  R-,^';"''"^" 
MANNUS,  in  't  jaar  1758,  van  Java  ontvan- ^e^ooi^»^« 
gen  ,  onder  den  naam  van  Bloem  zonder  Blad 
draagend  Rarikgewas,  Zyn  Ed.  heeft  hetzelve 
met  Hoorn tjes  ̂   die  naar  Doornen  gelyken  en 
met  de  Vrugten  ,  aFgebeeld»  Rümphius 
fpreekt  wel  van  een  Hoornachtige  Cuscuta ,  é\Q 
men  op  de  Gebergten  van  Celebes  vindt,  doch 
merkt  hetzelve  maar  als  een  Soort  van  taay  Ga- 

ren aan  ,  dat  de  Indiaanen  tot  Vlegtwerk  ge- 

brui  • 

fz)  Ca^fytha  Ramis  lignofïs  fpinoHs.  burm.  Fl  Ind.  93, 
T.  3J.  f.  I.  ̂ far.t.   732.  Cosfytha   Cornea.   Rümph.  4mk 
YIJ.  P-  sz. 

lï    - 
U.  Deel.  VI1I«  Sïok* 
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ÏV.  bruiken  ,  zonder  gewag  te  maaken  van  eenige 

x1^^*C)oornen  of  Boorntjes,  en  'e  afgebeelde  fchynt 
Hoofd,   d^ar  onbekwaam  toe» 

»TUK.  ^j^.^.  f^^^j^j.    Yiet    Geflagc    van   Folutella , 
een  ongetakt,  Bladerloos,  Gewas ^  't  eenemaal 
uit  dunne  Draaden  beftaande ,  en  zig  om  de 

Boomeii  vlegtcnde ;  't  welk  wylen  de  Heer  Foas- 
KAOHL  in  Arabie  waarnam ,  t'huis  te  hooren. 
Het  droeg  een  fmaakelooze  Bezie,  waar  van 

het  Zaad  eenigszins  Peperachtig  was  ̂   doch  niet 

fcherp.  De  Kinderen  aten  die  Besfen ,  en  de- 

zelven  werden  van  de  Arabieren,  gekneusd, op 

Wonden  gelegd.  Ik  weet  niet,  waarom  hy  das 
Gewas  niet  tot  de  Casfytha  betrokken  bebbc. 

R  H  E  ü  M*    Rhabarber. 

Dit  alom  zeer  bekende  Kruid  heeft  een  zcs- 

deelige  blyveode  Bloem,  zonder  Kelk  (*)  ,mct 
Meeldraadjes  en  drie  Stykjes:  zynde  de  Vriigt,. 

die  in  de  Bloem  aanrypt  5  een  driekantig  Zaad,^ 

Vyf  Soorteti  van  hetzelve  zyn  door  den  Rid- 
der opgegeven  5  naamelyk. 

T.  f  j)  Rhabarber  met  gladde  Bhdén  en  wat  ge* 
Jleufde  Bladfleelen, 

Bk jR.bapon- tjcum. 

Levant^* 

fche.  ^sjsj  jj^  jjg  j^yg^  ̂ gp  Gelïagten  vindt  men  Cal.  6 ,  in  plaat* 
van  Cal.  o  of  Calyx  nullus ;   een  Drulcfeil  dien  men  onvct- 
beterd  in  Syjl-  Nat.  Veg.  Ed.  XÏII.  heeft  overgenomen. 

(i)  il^^a?»Fol.glabns,Pe£iolis  Tabfulcatis.  5y?.  Nat.  XIL 

Gen*  50I-  p.  iSi.  Veg,  XIlI.  Gen.  %q6.  p.  3i9*  Rhaaia 

ïoL  glabrls.  Mau    Med,    isZ.   N,    Ups.    58.    Rheiitn.   R. 
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Dit  Kruid  werdt ,  door  L  i n  n  .^  u  s ,  in  den     IV, 

jaare  1737^  toeü  hy  den  ClifFortfchcn  Tuin  uit-  ̂ ^^^-^-^  • 
gaf  j  voor  de  zelfde  Soort  aangezien  ,  als  de  Hoofd. 

Monniken -Rhabarber,  thans  in  het  Geflagc  van  ̂ "i'^^- 

jpatich  geplaatst^.  B  a  u  11 1 n ü s  oordeelde  het-^j^^* ^^^^g. zelve  de  Rha  of  Rheum  van  Dioscolhdes  hier  voot, 

te  zyn,  dat  niet  onwaarfchynlyk  is.  Het  wordt  ̂  
niet  oneigen  ,  Rhaponticum^  naar  Z3^ne  Groei- 

plaats ,  in  de  Levant  en  Klein  Afie ,  genoemd 
fen  is  ten  onregte  voor  het  Kruid,  welks  Wor- 

tel de  echte  Rhabarber ,  die  wy  thans  gebrui* 
keh^  uitlevert  5  gehouden  geweest  (fj:  doch  zy 
Verfchik  daar  van  aanmerkelyk. 
De  Steng  is  meer  dan  een  Elle  hoog  eh  wel 

twee  Duimen  dik  ̂   hol  ̂   gelleufd  ,  aan  de 
Knoopen  Bladen  geevende^  die  fpits  uitloopené 
De  Wortelbladen  die  aan  dikke  paarfche  Stee- 
ïeri  van  twee  Voet  langte  voortkomen  5  zyii 
glad  3  rond  en  zeer  groot ,  fomtyds  wel  ander- 

half of  twee  Voeten  lang  en  breed;  des  de  Plant 

met  dezelven  in  't  ronde  een  pldats  beflaat  van 
eenige  Voeten  middellyns.  De  Steng  maakt  èeü 

getakte  dikke  Aair  ,  van  witachtig  geele  Bloem- 

pjes i Lugdh.  ZZ9-  li'  Cliff.  155.  Rhaponticum.  Alp.  Rhdpont.  ï« 
T.  I.  Rhapont.  Fol.  Lapatlii  majotis  glabro.  Rha  &  Rbciisn 

Dioscoridi.s.  C.  B.  Pin.  116.  Lnpathiim  prssflantisfsmunlRha- 

batbamm  OfHcinarum  di.dum.  Moa.  Hiji*  li.  p,  $77^  S.  5, 
T.  z7'  f-    I- 

(t)  Door  den  vermaarden  Mobisopj  zelfs ,  wox^t  de  Pontïrchc 

èa  Chineefche  Rhabarber- Plant,  als  ce^  en  de  ;Èelfd.e^be= 
fthieeven  en  afgebeeld. 

Il   ̂  
H.  Ditt.  Vllï»  StÜX. 



STUS 
D 

vige 

500      N£genman:nige  Kruiden; 

ÏV«     pjcs,  veel  Daar  die  der  Paiich  gelykende,  doch 

jc!^  'met  negen  Meeldraadjes,  waarop  een  driekan» 
Hoofd-    tig  Zaad  volgt. 
■"^^"  De  Wortel ,  van  deeze  Plant ,  is  van  buiten 

_^j2m>  ̂y^.^^i^^Q^XAg  van  binnen  geel ,  zonder  Reuk,  van 
eene  vooze  zelfftandigheid  ,  welke,  wanneer 
menze  kaaiiwt  ,  het  Speekzel  SafFraankleurig 
maakt.  In  veele  opzigten  komt  hy  dan  met  het 
Rha  van  Dios  cori  des  ,  dat  die  Autheur, 
als  in  de  Landen  van  het  hedendaags  Turkye 

groeijendebefchryft,  overeen.  Hy  purgeert  zag* 
telyk,  gedroogd  in  Poeijer  gebruikt  zynde  van 
een  half  tot  een  geheel  Loot ,  of  in  Afkookzel 
tot  een  Once  :  maar  heeft  fterker  famentrek- 

king  dan  de  echte  Rhabarber,  des  men  'er  zig 
met  vrugt  tegen  den  Loop  en  Rooden  Loop  van 

bediene  (*). 

ir         (2)  Rhabarber  met  eenigermaate  Haairige  ge- 
mal7r7a-  goJ/ds  Bladen  en  effene  Bladjleekn. 
rum. 

Moskovi-  Weinige  Drogeryën  hebben  de  Wereld ,  over 
haaren  eigentlyken  oirfprong  ,  in  zo  veel  ver* 
warringe  gebragt ,  als  de  Rhabarber,  Wanneer 

TOÜR- 
(^)  Tour N F.  Mat,  Merl.  I.  Part.    p.  5<5. 
(2)  Rheum  Fol.  fubvillofis  ,  Peciolls  xqualibus.  Am.  Asad. 

III.  p.  2U.  T.  4.  Rheum  undulatum.  S/>.  Plant.  II.  p.  53T' 

Rheura  Fol.  fubvülolis.  Mat.  MeL  197.  H.  Ups.  s%* 

GoüAM  Monsp.  20J.  Rhab.  Fol.  oblongo ,  crlspo  undulato  , 

FlagcUis  fparfls.  GeoïFR.  Mat.  Mei.  II.  p.  125.  Rhaborba- 

rum  Sinenfe  ,  Folfo  crispo  &c.  Amm.  Herb.  zo6.  Ratb.  $a 

Acecofa  montana  &c.   Mesfeïfchpiidii.  Amm.  Rutè,  Z2$. 
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T  o  u  R  N  E  F  o  R  T  zig ,  in  't  begin  deezer  Eeuw ,      f  V. 
in  Armsnie  bevondt  ,  waren  aldaar  Pakhuizen  ̂ ^^^^-l. 
gevuld  mee  decze  Drogcry ,  die  men  wel  wist  Hoofd- 

uit  Tartirie  te  komen ,  doch  niet  van  welk  Kruid, '''^'^''^• 

Hierom  merkte  hy  naderhand  aan,  dat  de  Plant,  „,-J"'^^' 
die  de  Winkel  - Rhabarber  uitleverde,  nog  on- 

bekend ware, of  van  niemand,  zo  veel  hy  wist, 
befchreeven»  Toen  het  Rusfifche  Ryk,  in  dec- 

ze Eeuw, zulke  (terke  voortgangen  maakte  in  de 
mfddelfte  deelen  van  Afie  ,   werdt  door  hunne 
Kruidkundigen    dit  Gev/as  ontdekt ,  hetwelke 
van  fommigen ,  al  te  voorbaarig ,  voor  de  echte 

Khabarber- Plant  gehouden  werdt  (*). 

't  Verfchilt  veel  van  de  voorgiande  Soort. 
De  Steng  is  driemaal  zo  lang  als  de  Wortelbla-    pl.  l. 
den ,  doch  deeze  zyn  langwerpiger  en  gegolfd , 

o£ 

(*j  Gelyk  ,  by  voorbeeld  ,  door  den  permaarden  GroF- 
ÏROY  ,  wegens  de  gelykheid  der  Zaaden ,  met  de  genen  welke 

uit  China  voor  die  van  de  Echte  Rhabaii^er- Planr  gezonde» 
waren;  als  ook  in  de  Verhandeling  {de  E^haharbato)  onder 

Voorzitting  van  den  Heer  LiNN/EüS  ,  in  't  jaar  1752,  te 
üpfal  verdedigd  ,  {Am.  Acad.  uts.)  en  wanneer  de  Ridder 

zelf,  in 't  jïar  174°,  g^^^ig'^s»  ̂ '^'^  de  Rhabarber  in  Hol- 
land zo  goed  en  !<ragtfg,  als  in  de  Ooflerfche  Landen  j  ge- 

groeid ware,  fchynt  zyn  Eci.  geen  andere  bedoeld  te  kunnen 

hebben  :  (Zie  Siokhoimfs  Ferh.  II.  Band.  p.  197.  j  of  het 

moest  de  voorgaande  Soort  zyn  geweesr,  welke  zyn  Ed-, 

drie  of  vier  Jaaren  te  vooren  ,  oog  voor  de  Echte  Moskovi- 
fche  en  Chineeiche  hielde  iHort.  Cliff.  p.  15 j.)  niet  alleen, 

maar  deeze  ook,  in  't  jmr  1749,  nog  voor  de  Wiiikel-aha- 
barber  der  Apotheeken.  Zie  Mat.  Med,.  p.  ö6.  N.  197,  ai- 

fïipia. 

lis 

II.  Deel,  VIII.  Stuk. 

fff.  I. 
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ÏV.      of  eenigszins  gekruld  op  de  kanten ,  anderhalf^ 
^FDHEL.  j^^^j  j^Q  jgjjg  jjjg  bfee^j^  j3e  Bladileelen  zyn  wei- 
Hoofd  nig  of  niet  gefleufd ,  glad  en  groenachtig.  De 

STUK.  Bloempluim  beflaat  uit  verfpreide  Takjes  en  is 

i)7fext;j-  j^jgj.  j^Q  ̂ jgj.  gcj-fQpt;  ̂   als  die  der  voorgaande.  Zie 
de  Afbeelding  van  de  Steng  verkleind,  in  Hg.  i. 
pp  PU  L.  hier  nevens. 

Dat  deeze  geenszins  de  echte  Rhabarber-PIant 
zy  5  offchoon  zy  van  de  Rusfcn  Siberifche  Rha,' 
harher  genoemd  werdt,  is  door  den  Heer  Am- 

man , .  in  't  jaar  1739  ,  reeds  aangetoond.   Zyn 
Ed.  maakte  zulks  op  uit  de  Berigten  vanME«- 
s  E  R  s  c  H  M  I D ,  in  Siberië   gereisd  hebbende  5 

wien  door  cenHeidenfch  Pricfter  verhaald  was^ 
dat  de  echte    Rhabarber  -  Plant  van  de  Tan- 

guters  Gfungka    genoemd  werde ,    en    in  dat 
Land  ter  grootte  van  eens  Kinds  Hoofd  over- 

vloedig groeide.     Deeze  Plant ^  in  tegendeel  , 

'^erdt  van  deTartaaren  Tfchune  geheten  ̂   groei- 
jende  in  Gebergten  aan  de  Rivier  Uda  en  om- 

üreeks  het  Meir   Ukir-Noor,  in  Daurie  (^■>. 
Zy  badt  een  Zuurachtigen  zeer    aangenaamen 
Smaak  ,    en  van  het  Volk  werden  de  Stengen 
of  BladCleelen  ,  daar  van  ,  zo  raauw  tot  ver- 
frisfchinge  voor  den  Dorst ,  als  gekookt  tot  Moes 

gegeten.  Hierom  werdt  zy  Berg- Zuur  ing  ̂ mQt 
Bladen  vaneenEUe  lang,  door  Mess  er  sch- MID 

(*)  De  Heer  Paixas  fpreekt  van  hoogc  Bergen  ,  beoofteii 

dat  gedeelte  van  Siberië  ,  waar  hy  reisde,  die  met  Rhapon- 

^ik  (Rheum  undulatuniy  gelyk  hy  zig  uitdj'ukt ;  't  welk  dee- 
«e  Soort  is,  begroeid  waren  en  daar  van  èitïi  naam  hadden. 

II.  Dl^EL.  II.  Boek,  p3g.  5  3Ï. 
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uiD  genoemd.  Ook  had t  de  Ruslifche  Gezant,     IV. 

Heer  Panin  ,  toen  hy  zig,  in  't  jaar  1751^^^^^^'^' 
te  Upfal  bevondt ,   verhaald,    dat   het  by  deHooFD- 

Rusfen  zeer  gemeen  was,  de  Bladen  van  deeze''*^^'^^' 

in  Vleefchnat  te  kooken ,  en  die  op  allerley  ma-  „^^^  '''^^' 
nieren  als  Moesh'uid  te  nuttigen :  gelyk  mende- 
zelven  ook  ,  kaaiiwende,  een  weinig  Zuurach- 
tig  bevondt  te  zyn» 

(3)  Rhabarber  m^t  gepalmde  ge/pit fte  Bladen»     11  l Rheum 

Deeze  Soort ,  die  door  haare  Bladen    zeer  g^j^^^^^d^; 
van  de  anderen  verfchilt,  heeft  men  nu  eeni-    p^^,  i^. 

gen  tyd  voor  de  echte  Chineefche  Rhabarber-   ■^^"  ̂' 
Plant,  by  den  Muur  ,  ̂ÏQ  Tartarie  van  Chioa 
fcheidt,  groeijende,  gehouden.  Na  dat  dezelve 
door  den  Heer  D.  de  Gorter,  uit  Rusland 
terugkomende  ,  was  in  zyn  Tuin  geteeld  en 

bekend  gemaakt ,  werdt  het  Zaad  ,  in  *t  jaar 
1763,  ook  medegedeeld  aan  den  Heer  Hope, 

Hoogleeraar  in  de  Genees-  en  Kruidkunde  op 
de  Univerfiteit    van  Edenburg  en  Schotland  , 

by  wien  in  't  jaar  17Ó5  een  Plant  Steng  fchoot 
en  bloeide,  waar  van  hy  een  fraaije  Afbeelding 

aan  't  licht  gegeven  heeft  ("^J.  In  veeru'en  Da- 

gen 
(3)  Rhcum  FoL  palmatis  acuminatis.  Linpt.  Ufys.  Fase. 

I.  p.  7.  T.  4-  Ph'ii-  TraYLfüüt.  1765.  p.  z,jz,  T.  I2,  13, 
Rhabriibe.  Brun.  Oriënt,  ipz.  T.  7.3. 

(*)  Zie  PhiL  TranfaEf.  ais  boven.  Ik  heb  dezelve  hier  ,  tot 

de  helft  verkleind,  overgenomen  ,  met  de  figuur  van  't  El3< 
by  A  en  een  Bloemrakje  \n  de  Natuuriyke  gcootte  by  B , 
daar  nevens. 
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IV.    gen  groeide  de  Steng  van  vier  tot  agt  Vcetett 

Afdeel.  hoogte ,  en  was  zeer  fchoon  ,  met  veele  prag- 
HooFD    tige  Pluimen    van    Vleefchkleurlge    Bloemen 

STUK.      Kranswy2;e  geplaatst  en  fierlyke  Bladen  aan  deo 
Brieiuyr  Voet»  Deeze  Bladen  waren  twee  Voeten  lang 

en  hadden  Steelen    van  de  helft  dier  langte> 
meest  groen ,  maar  in  fommige  Planten  met  klei- 

ne paarfehe  Vlakjes  ,   in  anderen  byna  geheel 

paarfch.  De  Steelen  liepen  aan  't  begin  des  Blads 
in  drie  of  vyf  Ribben,  van  onderen,  uit,  die 
het  Blad   flevigden  ,  van    een  e  Hartvormige 

figuur ,  diep  ingefneeden  ,  met  fpitsachtige  Slip- 
pen, van  boven  groen  ,  van  onderen  witachtig, 

aan  beide  zyden  eenigermaate  114;' b?'"^        eng, 
die  onder  twee  Duimen  dik   ..as,   hadt  toen 
veertien  Leden  en  aan  ieder  een  omgeboogen 

Blaadje ,  allengs  verkleinende  naar  den  top ,  en 

de  gezegde  Kransjes  van  Bloempluïmen  uitgee- 
vende.  De  Bloem  en  Vrugtmaaking  kwam  met 
de  overigen  van  dit  Geflagt  overeen. 

Ten  opzigt  der  hoedanigheden  meldt  ̂ lo,  Hoog- 
leeraar  ,  dat  de  Bloemen  een  famen trekkende 
Smaak  hadden ,  zo  wel  als  de  Bladen ,  doch  dee- 

ze waren  bitterachtig,  de  Bloemen  zuurachtig  , 
gelyk  de  Bladflcelen  en  Ribben,  in  welke  laat- 
Iten  eene  walgclyke  bitterheid  heerfchte.  Wat 
den  Wortel  aangaat  ,  dezelve  gaf  verfcheide 
Armen  of  Takken  uit  een  dikken  Knobbel  of 

Hoofd,  't  welk ,  doorgefneeden  zynde ,  een  Sly- 
mig  zoet  Sap  hadt ,  doch  denzclven  kaauwende 
tevondt  men  daar  in  niet  alleen   de  Reuk  eo 

Kleur 
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Kleur,  maar  ook  den  Smaak  van  de  Winkel-     IV. 

Soort*  Ook  hadt  zyn  Ed.  het  Poeijer  van  dee-^^^^f  ̂^' 
zen  Wortel,  in  purgeerende  kragt,  waargeno- Hoofd- 

men  even  zo  kragtig  en  gemakkelyk  te  werken  ̂ ^'^'^^^ 

uls  de  echte  Rhabarber.  „;^.  "^^'' 
De  Heer  dk  Gorter,  voorgemeld,  een 

levendigen  Wortel  van  deeze  Rhabarber- Plant 
aan  den  Heer  L  i  n  n  te  u  s  gezonden  hebbende , 

gaf  deeze  'er 5  onder  de  zcldz^iame  Planten  van 
den  üpfalfchen  Tuin,  in  't  jaar  17Ó7  de  Afbeel- 

ding ook  van  uit ;  waar  in  de  figuur  der 
Eladen  zig  duidelyk  vertoont  ,  zo  wel  als  de 
Stoppeltjes,  die  de  Steng,  in  het  mikje  van 

ieder  .,>iö'lLtv  -  Scheedachtig  omvatten»  De 
Bladen  zyn  hierf  gelykerwys  in  die  van  Hope, 
Vinswyze  verdeeld  en  zweemen  eenigermaate 
naar  die  van  den  Acanthus  of  Beerenklaauw.  Op 

'c  end  der  befchryvinge  fpreekt  de  Ridder  dus. 
„  De  eenigfte  Autheur  ,  die  de  echte  Rha- 

5,  barber  op  zyne  natuurlyke  Groeiplaats  gezien 
„  heeft  5  is  L  E  B  r  u  n  ,  doch  men  moet  zig 

beklaagen  dat  hy  ,  fchoon  zelf  een  Schilder 
zynde  ,  zulk  een  gebrekkelyke  Afbeelding 
dasr  van  beeft  gegeven.  Deeze  Soort  van 
Rheum  komt  overeen  met  de  Winkel- Rha- 

,,  barber:  want  de  Voor}a:irs -  Spruk  (Gemma 
„  Fernalis)  is  geel,  niet  rood  :  de  Bladen  ,  ge-  . 
„  droogd  zynde,  kunnen  ,  in  Reuk  en  Smaak, 
,,  niet  van  gerooste  Rhabarber  (Rhabarbarum 

tojium)  onderfcheiden  worden  :  bovendien 
gelyken  de  verdeelde  Bladen  meer  naar  de 

lis  3>  i'uu- II.  DZEL  VIIuStuk, 

39 

3> 

V 
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IV.     3,  rauwe  Figuur  van  d  e  B  r  u  i  n  ,  dan  de  te  voo- 

'iAfdeel.^^  ren  bekende  Soorten.   De  roode  Vcorjaars- 
HcoFD-  5,  Spruit  toont  genoegzaam,  dat  noch  het  Rheum 

sTUK^     55  met  geg^olfde  Bladen ^  gclyk  Ger  b  e  r  en  an- 
Sr;Vwy.  ̂ ^  ̂^^^^  gewüd   hcbbeu  ,•  noch  dat  met  dikke 

5,  Bladen^  gelyk  Millerüs  beweert;  de 
5,  waare  Planten  van  de  Winkel  -  Rhabarber  zyti : 
„  aangezien  de  roode  Kleur eeji zuuren  Smaak, 
3,  met  den  bitteren  flrydig  ,  en  de  geeie  een 

3,  bitteren  aanduidt." 
Vervolgens  fchynt  de  Ridder,,  na  deeze  pleg- 

tige  Üitfpraak ,  vast  te  flellen ,  dat  de  gezegde 

Voorjaars  -  Spruit ,  een  ronde  Koolachtige  Knop , 

met  welke  dit  flag  van  Planten  t'allerccrst  uit 
den  Grond  voortkomt  ,  de  eigenlyke  Rbabar- 

ber  zy  (*).  Volgens  de  befchryvingen  ,  nog- 
thans,  welken  men  van  Reizigers  in  de  gezeg- 

de Landdreeken  heeft  ,  zyn  het  weezentlyk 

de  Wortelen  5  tegens  den  Winter  of  in  't  Voor- 
jaar uitgegraven  wordende,  welke  van  de  Tar- 

taaren ,  na  dat  zy  gcfchild  zyn  aan  Hukken  ge- 
fneeden  en  met  een  Gat  doorboord ,  vervolgens 

aan  een  Touw  gercegen ,  te  droogen  opgehan- 
gen 5  en  verder  of  jn  Wollen  Zakken ,  of  aan 

den  Plals  der  Kemclen  of  Paarden  hangende  , 

vervoerd  woorden.  In  het  voorzigtig  droogen  , 

naamelyk ,  beilaat  de  deugd  der  W^ortelen. 
Voons  vertoont  de  Winkel  -  Rhabarber  mets 

min^ 

f*)  Rheum   Offidnale  Cerminura.   Syf..  Na:.  Vig,  Xïlï, 
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ITiinder  dan  een  uit  Steelen  en  Bladen  faraenge-    IV. 

pakte  Knopof  Spmit, 
 '^'''l^''*- 

Hoofd  - 
(4)  Rhabarber   met  eenigermaate  gekwabde  .stuk.^ 

zeer  fiompe  y  zeer  gladde  ,  glanvdge  Bla-     iv. 
dm  ̂   met  kleine  Tandjes*  compaS^^, 

Deeze,  ook  in  Tartarie  en  China  groeijende  ,gc. 
heeft  de  Bladen  Lederachtiger  of  dikker  en  dig- 
ter  dan  de  anderen  ,  met  rondachtige  minder 

blykbaare  Kwabben  ;  gekarteld  aan  den  Kraak- 
beenigen  Rand  met  fpitfe  Tandjes;  wedcrzyds 
zeer  glad,  met  fteviger  Kibben  3  en  de  Takjes 
van  de  Bloempluim  knikkende  y  zegt  Linn^üs» 

Het  is  die  Soort ,  door  den  fchranderen 
MiLLER  afgebeeld,  welke  volgens  deezen  de 

gewoone  Winkel  -  Rhabarber  zou  uitleveren. 
De  Hoogleeraar  P  a  l  l  a  s  fcheen  niet  vreemd 
van  dit  Denkbeeld,  toen  zyn  Ed.  onlangs  ,  zïg 
in  Rusiifch  Tartarie ,  en  wel  in  de  Handelplaats 
KiachtcLy  bevindende,  aldaar  de  Gepalmde  Rha- 

barber niet  bekend  vondt;  wordende  hem  ver- 
zekerd ,  dat  de  echte  Rhabarber  -  Plant  miar 

kleine  Infnydingen  hadt»  De  Gepalmde ,  onder- 
tusfchen  ,  is  uit  Zaad  geteeld,  dat  men  van  de 
Tartaaren  daar  voor  bekomen  heeft,  en  werdt 

by  Moskou  5(  op  een  groot  Veld,  aangekweekt, 
ten 

(4)  FJyeum  Fol.  fublobatis  ,  obtufisfïmis,  glabertimls  ,  lu- 

^idis  ,  denticiilatis.  Rheura  Fol.  Cordatis  glabris,  mnrgini- 
bus  finuatis  ,  Spicl§  divifis  imtanti(jus.  MiLL.  Di^.  T. 
218. 

II.  Dwu  VIII»  SruK* 
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IV*  ten  einde  daar  van  den  Wortel ,  als  de  echte 

Atbeel,  }^[^abarber  zynde,  door  den  tyd  te  kunnen  ge- 
Hoofd-  bruiken»  Zyn  Ed,  verbeeldt  zig,  deriialve,dat 
STUK.  ̂ g  Rhabarber,  die  men  in  de  Winkelen  heeft, 
^^  wu;y-  ̂ ^1  ̂ ^^  verfcheldcriey  Planten  van  dit  Geüagc 

mogt  komen  (*) ,  die  ten  aanzien  van  den  Grond , 

waar  zy  groeijen  ,  zo  't  my  voorkomt ,  ook  wel 
een  weinig  in  Blader- Loof  verfchillen  kunnen. 
Doch  het  is  zeker ,  dat  de  befchreevene  Soor- 

ten ,  zig  hier  in  de  Hortus  Medicus  bevinden- 
de 5  weezentlyk  onderfcheiden  blyven.  Dus  is 

aldaar  het  Eheum  midulatum  aan  zyne  gekrulde 
kleine  ,  het  Compadtum  aan  zyne  overmaatig 
groote  efFene  Bladen ,  en  het  Palmatum  aan  zyne 
diepe  Infnydingen  kenbaar.  Maar  liet  is  ook  bekend; 
hoe  ongemeen  de  Wortels  naar  den  Grond, den 
tyd  des  Jaars ,  het  Saizoen  en  naar  dat  het  Kruid 
een  Steng  gefchooten  of  niet  gefchooten  heeft, 
verfchillen.  Dus  verandert  fomtyds  het  zoete  Sap 

derzelven  in  bitter;  gelyk  in  de  Raapen  of  Knol- 
len en  Radyzen  :  even  als  men  die  beide  Smaa- 

ken  inde  Rhabarber -Wortel  waarneemt  (f). 
In  de  Soorten  van  Winkel -Rhabarber,  zelfs 

die  uit  ccne  zelfde  Kas  komt,  is,  voor  't  ove- 
rige, gelyk  men  weet  ,  een  aanmerkelyk  ver- 

fchil;  zynde  het  ééne  Stuk  geeler,  het  ander  als wit 

(*)  PALLAS  Reizen.  lïl.  DEEL,  bladz.  iSJ,  enz. 
ft)  Want,  volgens  den  Hoogleeraar  HOPE  ,  was  het  Sap 

van  den  doorgefneeden  Wortel  eerst  zoet,  en  vervolgens^ 

onder  't  kaauwen  ,  als  die  van  de  echte  rvhabarber,  welks 
altoos  iets  bitteracht.gs  heeft.  Zie  biadz.   504. 
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x^^it  en  rood  gemarmerd  en  andere  byna  geheel     IV* 

wit.  Men  kan  de  deu^d  byna  aan  den  Reuk  ont-  ̂ ^^^'^^^^ 
dekken.   De  Möskovifche  geldt  byna  eers  zo  Hoofd- 

veel  als  de  Oostindifche  ,  die  niettemin  kragti-^'^'"^* 

gerdan  dezelve  fchynt  te  zyn,  geevende  meer  «i.^f'*''^^' Extrakt ,  meer  Harst  en  na  de  verbranding  meer 

Zout  (*).  Beiden  komen  zy  van  de  Chineczen 
of  Tartaarcn  ,   de    eene    over    Rusland  ,  de 
andere   onmïddelyk   uit  China  ,  met  de  Sche- 

pen der  Oostindifche  Kompagnie,  ons  toe.     Ik 
zal   van  haare  byzondere  kragten  in  deeze  en 

gene   Kvi^aalen  ̂    (dev^yl  zy  meest   tot  enkele 
Buikzuivering  gebruikt  wordt  ,J  noch  van  haare 

Stopping  na  't  Purgeeren  ,  welke  alleen  in  't 
Poeijer  3  niet  in  'c   Afkookzel  of  Aftrekzel, 
Tincluur  of  Syroop ,  plaats  heeft ,  gewag  maa- 
ken.    Het  laatüe  is  in  de  gerooste  Rhabarber 

zeer  aanmerkelyk.    Best  is  *t ,  dat  men  ze  mee 
andere  Middelen  gemengd  voorfchry  ve. 

(<:)  Rhabarber  7net  korrelig  ruuws  Bladen  en       v. 
effene  BladfleeUn.  ^     ̂^^ 

Dit  Vi^tacïige. 

(*)  Zie  KALENBERG  ,  Pfoevcn  €ia  Aanmetkingen  over  d^ 

Rliabarber ,  enz.  Hed.  F'adnl.  Letter  -  Oeff.  V.  DEEL.  N.  ó. 
Mengelw.  bladz.   223. 

(5)  Rheum  Fol.  granulatis  ,  Petiolis  aquaübus.  GROJf» 

Oriënt,  ijo.  Lapathum  Gr.  aspqo  &  Vermcofo  folio.  Dill. 

Elth.  191.  T,  Ï5S.  f.  (92.  Lap.  Or.  tomentofum  &c.  Breym 

Eph.  Nat.  Cur.  Cent.  7.  p.  7.  Lap.  Or.  asperum  &c.  Po» 

TOCK  Orknt,  189.  T.  84.  Ribes  Arabum.  Rauw.  h.  266 , 
282.  Ribcs  Af=  foliis  Petafitidis.  C.  B.  Pin.  435.  Ribes  Ie- 

gifimmn  Arabum.  Glus.  Hijl,  I.  p.  lao.  Exat,  IV.  C  2i« 

IL  DlEL.  VUL  St«K, 
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IV.         Dit  Gewas  j  dat   in   de  Ooflerfchë  Landefi 

Afdeel.  g^Qglj.  ̂   is  wegens  de  gelykheid  hier  t'huis  ge- 
HooFD-  bragt;  hoewel  het  met  de  Rhabarber  geen  meer 
STUK.      overeenkomst  heeft  dan  alle   de  Soorten  van 

i-f r^"^^"  Paiich ,20  DiLLENius oordeelt.  Men  noemt 
het  3  in  *c  algemeen ,  Aalbes  der  Arabieren  3  om 
dat  dezelven   uit  de  Stengen   en  Bladlteelen 
een  zimrachtig  Vogt  perfen  ,  waar  van  door 
hun  eene  verfrisfchende  Geley  gekookt  wordt. 

Hier  van  is  veel  verticring  naar  Konftantinopo- 
len  uit  Paledina  en  Syrië:  want  dit  Kruid  groeit 
overvloedig  op  de  Bergen  Libanon  en  Karmel; 
als  ook  in  Perfié  ,  alwaar  men  de  jonge  Sprui- 

ten met  Peper  en  Zout  eet  ̂   zo  d  E  B  r  ü  in  ver- 
haalti  Dit  heeft  veel  overeenkomst  met  het  ge- 

bruik  der   Golfbladige  Rhabarber ,  die  Berg- 
Züuring  genoemd  wordt  in  Siberië  ̂ gelyk  ik  heb 

gemeld  (*). 
Men  heeft  dit  Kruid  meer  dan  agt  Jaafen  id 

de  Elthamfe  Tuin  gehad,  zynde  derwaards  van 
den 

(*)  BlactZ.  503.  In  de  Bladen  van  *t  Rhsum  undulaiüm^ 
waar  van  veifchcide  Planten  hici  in  de  Hoitas  zyn  ̂   vind 

ik,  by  't  kaauwen  ^  geen  merkelyke  Zuurheid  ,  doch  dé 

^'msak  koffit  my  als  die  van  Beete^  Spinsgie  ,  Patich  en  det- 
geiyke  Moeskruiden  ^  voor:  ook  zonder  aanmerkelyke  bit- 

terheid. Zy  vertoonen  zig  geheel  glad  en  groen,  zonder  céni- 

ge  Wolligheid.  Die  van  't  Rheum  compa^um  aldaar,  föaityiis 
•wel  drie  Veeren  lang  grocijende  ,  zo  my  de  Heer  Storm 
verzekeitj  en  dus  de  groorilen  ondexde  Rhabarber  -  Planten , 

zyn  grysaehiig  met  eenige  witte  HaairtjeSjdoch  zonder  Tand- 

jes ,  en  ik  km  'er  ook  geen  Kraak:jeenigcn  Rand  aari  bc- 
fpeuien.  De  c»-de;k3Rt  van  dcèze  Bladen  ,  die  zeer  breed  zyn  ,■ 
heeft  een  zigcbaar  Netwéik  van  kleine  Adertjes,  dat  men  niét 

aan  't  UnduUtum  vindt :  doch  zy  fchyncn  my  niet  dikkeii 
noch  digtcr  van  zelfflandgheid  te  zyn  ,  dan  de  andcreii. 
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deö  Eerg  Libanon  bezorgd  door  Doktor  S  h  e-     itf. 

liARD^   zo  DiLLENiUs  aaotekcot :  zonder '^™^^« 
dat  hec  Bloem  of  Vrugt  voortbragt.  Het  gaf  Hoofd* 

alle  Voorjaarcn  uit  den  Wortel,  die  dik  en  lang®^"'^* 

is,  bynaalscen  Pinkdernakel ,  een  groote  Knop „jj^"'^^' 
of  Kool  van  Bladen  ,  die  zig  uitbreidende  de 

grootte  byna  van  Dokkebladen  bereikten ,  zyn- 
de  drie  Voeten  breed  en  twee  Voeten  lang,  Zy 
hadden  derhalve  ook  zeer  dikke  3  korte  Steden 

en  zwaare  Ribben,  tot  vyf  in  getal,  zigallengs 
verdeelende.    De  geheele  Oppervlakte  van  het 
Blad  s  en  inzonderheid  de  Ribben  ,  waren  be- 

zet met  Wrattige  Korreltjes  als  Kandy- Sui- 
ker 5^  doch  meesÊ  aan  de  boven  zyde.  Van  Po- 

TocK  wordt  'er  een  groote  paarfche  Vrugc 
aan  toegefchreeven  ,*  doch  dit  zou  misfchien  de 

gedagte  Knop  of  Kooi,  die 's  Voorjaars  uit  den 
Grond  fpruit ,  kunnen  betekenen. 
Hec  Takje,  van  Clusiüs  voor  de  echte 

Ribes  der  Arabieren  afgebeeld  ,  en  de  rond- 
bladigheid,  welke  aan  dit  Kruid  door  de  Au» 
theuren  toegefchreeven  wordt  ,  doen  my  hier 
denken  om  de  Schottelflruik  van  R  ü  m  p  h  i  u  s , 
die  ook  byna  nooit  Bloem  of  Vrugt  draagt , 

len  wiens  Bladen  van  dergelyke  figuur  en  groot-r 

te  zyn.  Ik  heb  daar  van  hier  voor  in  't  Ge- 
llagt  der  Crasfula  gefproke«. 

't  Geflagt  van  Butomus  ̂   behoorende  tot 
de  VV^ater  -  Lifch  ,  zal  ik  ,  wegens  de  gelyk- 
heid  van  Gcilalte ,  tot  de  befchryving  der  Le»» 
'lieachtige  of  Bolplanten  befpaaren. 

XI.  HOOFD- 
11.  Dïii..  VIII.  STü«» 
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Hoofd- 
stuk, xr.    HOOFDST

UK. 

Befchryving rf^rTiENMANNiGE  Kruiden, 
dat  is  die  tien  Meeldraadjes  hebben,  tot  wel- 

ken ,  behalve  het  van  ouds-  bekende  Esfchen- 
kruid ,  Voetangel ,  Wintergroen,  Steenbreek , 
Zeepkruid ,  de  Anjelieren ,  Duizendfchoonen ; 

verfcJwide  Soorten  van  Lychnis,  Klaver-ZuU'. 
ring,  Huislook,  het  Sternmuur,  Zandmuur, 
Spurrie  ,  ook  het  nieuwlings  ontdekte  Kruid  , 
dat  men  Vliegenknip  noemt ,  ̂n  veele  anderen  , 
betrokken  zyn. 

Zeer  veele  Soorten  vandeeze  KlasfezyndocFr 
my  reeds  onder  de  Boom  en  en  Heefters 

befchreeven :  zo  dat  alleen  de  volgende  overbly- 
ven  3  naamelyk 

C  o  D  o  N. 

Van  dit  nieuwe  Geflagt  zyn  de  Kenmerken 
door  den  Leidfen  Ooogleeraar  ,  den  Heer  D. 

VAN  R0YEN5  zodanig  aan  den  Ridder  opge-» 
geven  ,  dat  hetzelve  den  Kelk  en  Bloem ,  bei- 

den, eénbladig,  in  tienen  gedeeld;  een  Honig- 
bakje  van  tien  Schubbetjes :  het  Vrugtbegiuzel 
Kegelachtig  en  het  Zaadhuisje  tweehokkig  , 
veelzaadig  heeft. De 
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De  eenigffce  Soort  daar  van  5  R  o  y  e  n  i  door     IV; 

LinnjEüs  gebynaamd  (ij  ,  wier  Groeiplaats    ̂ xi^^* 
onbekend  was ,  lieeft  een  ftevige ,  'kruidige  ,  Boofd- 

ronde  Steng  ,  van  een  EHe  hoog,  mctopgaaïi-'^'^"^* dé  Takken  :   de  Bladen    ovcrhoeks  ,  gefteeld  ,    codon 

Hartvormig  Eyrond  ,  iets  nitgegulpt ,  ̂ °ver- ^^^J^^^^ 
deeldj  gefpitst,  Lederachcig,  glad-,  vanboven 
ongeaderd»    De  Bloemen  geÜecld  ,  boven  de 
Oxelen  voortkomende,  gelyken  naar  die  van  de 
Belladonna ,  zynde  witachtig  en  van  buiten  mee 
tien  paarfehachtige  Streepen  getekend.  Qok  is 
het  geheele  Kruid  geüreept^ 

D  I  c  T  A  M  N  u  s»    Esfchenkruïd. 

.  De  Kelk  en  Bloem  zyn  beiden  vyfbladig: 
de  Meeldraadjes  met  Klierachtige  Stippen  be- 
fprengd :  het  Zaadhuis je  beflaat  uit  vyf  famen- 
gegroeide  Hokjes  »  in  dk  Gefiagt, 

De  naam  van  een  5  in  de  Geneeskunde  der 
Ouden  zeer  bekend  Winkelkruid  ,  gemeenlyk 
X)lptam  genaamd  ,  thans  tot  het  Geflagt  vaa 
Origanum  betrokken  ,  is  hier  gegeven  aan  de 
Fraxinella  ,  een  Plant,  die  beter  deezen  naam 
behouden  hadc  (i).  Evenwel  is  deszelfs  Wor.      f, 

(i)  Codon.  Syfl.  Nat.  Xll.  Gen.  irsj.  p.  292.  ï^é-^.  XIll, 

p,  330. 
(i;  Dl^feamnus.  H.  Clif.  i4i.  H.  Ups.  loa.  R,  Lugdb, 

4«3.  GOÜAN  Afansp.  205.  GER.  Frov.  382.  Garid.  I9I.  T, 

3?.Di^amnus  albus  vulgo  Fraxinella.  C,  B.  Pin.  zzz.  Mat. 

Med»  20S.  Fraxtnella.  Hall.  Helv.  ui.  Renv*I-M.  Sp, 
jzz.  T.  lai.  DOD    Pempt.  3^8.  Lofi.  Ic.  $37- Kk 
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.  ̂̂ '     tel ,  onder  den  naam  van  BiEtamni  albi  Radix « 
XI.      in  de  Apotheeken  bekend  ,  en  wordt  dikwils 

Hoofd •  voor  den  echten  Diccamnus  'der   Ouden   ge- STOir 

*  ̂   bruikt,  zynde  van  een  verwarmende,  Hartfter- 
-vige,  '  '   kende  en  Tegengiftige*^  hoedanigheid  :   zo  dac 

hy  ook  komt  in  de  Theriaak  en  andere  Winkel- 
bereidingen. 

Het  Kruid  ,  dat  in  de  Zuidelyke  deelen  van 

Vrankryk  ,  in  Switzerland  ,  Ooflenryk  en  Ita- 
lië ,  in  Bergachtige  Bosfchen  groeit ,  bereikt, 

met  zyne  Takkige  Stengen ,  fomtyds  de  hoogte 
van  vier  of  vyf  Voeten  ,  zegt  H  a  l  L  e  r  ,  en 
ik  heb  hetzelve ,  hier  in  de  Tuinen  ,  byna  zo 

V  hoog  gezien  :  des  ik  my  verwonder,  hoe  de 
hoogte  door  Goüan  maar  tot  een  Voet  en 
door  DoDON^us  tot  andcrhalven  Voet  of 

hooger  gefield  v/orde  (^),  Van  onderen  heeft 
het  Bladen  ,  die  gevind  zyn  en  gekarteld ,  veel 
naar  de  Bladen  van  den  Esfcheboom  gelykende 
doch  kleiner.  Boven  fchiet  hetaanzienlyke  Bloem- 
pluimen  van  een  paarfchachtige  Kleur  ,  die  den 
Hof  zeer  verfieren.  De  Bloemen  zyn  taamelyfc 
groot  en  vyfbladig,  doch  onregelmaatig ,  heb- 

bende tien  zeer  lange  ,  ver  uitfteekende  Meel- 
draadjes  ;  gelyk  men  dit  in  de  fraaije  Afbeel- 

ding van  dezelven^  by  Tour^efort,  dui. 

de- 
(*)  Te  weeten  in  zyn  Neerdnitfche  Kruidboek  ,  bl.  5tfj. 

in  't  Latynfche  vindt  men  ,  dat  het  Stengen  van  een  Elle 

of  hooger  heeft;  't  welk  beter  ftrookt.  By  GOUAN  m'^tXül^ 
Wtuda  fUalii  zekerlyk  ook  een  misflag  zyn» 



Decandrïa;        ƒ!ƒ         ̂  

^elyk  kan  zien  ,  zo  wel  als  de  Vrugt,  die  uit     IV- 

vyf  Haauwtjes  beftaat ,  welke  ieder  een  krom  ̂ ^^^^^^ 
Zaadhuisje  bevatten  ,    dat   Veerkragtig    openHooFD-? 

fpringt  en  zyne  ronde  ,  zwart  glanzige  Zaadjes  ̂ ^"^' 

uitwerpt.  De  Voetjes  der  Bloemen  en  Vrugten  ̂ iff'^^^^' 
zyn  ruig  en  kleverig ,  de  onderden  tweedeelig 
en  tweebloemig.  Zy  hebben  een  Herken  Reuk, 
die  van    eenigen   Bokkig ,   van    anderen    Ci- 

troenachtig geoordeeld  wordt  3  en  fommigen  wil- 

len ,  dat  'er  iets  nadeeligs  in  fchuile.  Men  vindt       s 
dit  Gewas  ook  met  Sneeuwwitte  Bloemen.  De 

gedroogde  Wortels  zyn  wit,  en  hiervan  hcefc 
het  Kruid  den  bynaame 

Z  Y  G  o  p  H  Y  L  L  o  M.    Dubbelblad. 

In  dit  Gellagt  is  de  Kelk  en  Bloem  ook  vyf- 
bladig  ,  doch  het  heeft  een  tienbladig  Honig- 
bakje  3  waar  door  het  Vrugtbeginzel  gedekt 
wordt.  Het  Zaadhuisje  heeft  vyf  Holligheden. 

Het  bevat  negen  uitheemfche  Soorten ,  waar 
van  reeds  een  onder  de  Boomen ,  en  drie  onder 

de  Heelters  befchreeven  zyn,  zo  dat  'er  nog  vyf 
overblyven ,  als 

(i)  Dubbelblad  met  gepaarde  ,  gefleelde  Bla-      r. 

den.,  de  Blaadjes  Jiomp  Eyrond ^  ̂̂   ̂^^^'^^fulzFahll 
Eirond.  go- 

We-    t'^aa
uw- 

Kappers. 

fs)  ̂ ygophyllum  Fol.  conjugatls  petiolatis,  &c.  SyJl.Nat. 

XII.  Gen.  J24-  P-  ̂ 9$•  V'eg.  XIH.  Gen.  530.  p.  333«  Zy- 
goph.  Caps.  Prism.  pentsdns.  //.  Ups.  103.  Sp.  PI.  i.  p. 

385.  GRO^f.  Oriënt.    132.  Zygoph.   Fo!.  petiolads.   H,  Cliffo 

Kk  2  i«5' 
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IV.        We,5;crs    de   tweebladigheid  van   dit    Kruid 

^^ xi^^*  h^^'^^  ̂ ^^  Geilagt  den  naam.  Het  groeit  narwur- 
HooFD'  lyk  in  Syrië  en  de  Noordelyke  deelen  van  Afri- 
$TUK.      j.^  ̂   20  L I  N  N  tï:  u  s  aanmerkt.  Sommigen  heb- 

xiie?^^'  ben  het  tot  de  Kappers  betrokken ;  anderen  Fa* 
bago  genoemd  ,  wegens  de  Haauwtjes  ,  die  het 
draagt ;  eenigen  Capparis  -  Fabago ,  dat  is  Haauw- 

Kappers,  't  Is  het  jdrdifrigi  van  A  v  i  c  e  n  n  A  , 
het  Andirian  van  Rhases,  en  .v^ordt  van  de 
Ingezetenen  der  Oofterfchc  Landen  Morgfani 
geheten,  zo  R  au  wol  f  getuigt, 

üit  een  rcdelyk  dikken  Wortel  ,  die  over* 
blyft ,  komen  jaarlyks  groene  Takken  voort  , 
weike   op  knobbelige  Voetjes  gepaarde   dikke 
ovaale  Blaadjes  uitgeeven.    Dé  Bloemknoppen 
gelyken  naar  die  der  Kappers ,  doch  opengaande 
hebben  zy  maar  korte  Meeldraadjes ,  omringen- 

de den  Styl,  die  een  langwerpige  Vrugt  wordt» 

beflaandc  uit  vyf  Zaadhuisjes.  De  Smaak  van  't 
Kruid  wordt  geoordeeld  naar  diender  Kapperen 
te  gelyken  ,  zynde  bitterachtig  en  een  weinig 
heet.  In  Syrië  zou  men  het  tegen  de  Wormen 

ingeeven, 

11.         fa)  Dubbelblad  met  gepaarde  gejleelde  Bla- 

i^m^Zd-'  ̂ ^^ »  ̂^^  rolrond  Vkezig  m  effen  zyn, 
Roodbloe-  Dee- 
neum 

160.  R.  Lugdk.  460.  GouAM  Homp.  206.  Fabago  Belg.  fea 

feplus  Parifienfium.  Tournf.  259.  Capparis  Portulacae  folio. 
C.  B,  Pin.   480,    Capparis  JFabtigo.  DOD.  Pempt,  741.  Lob. 

U,  II.  p.  ya. 

(a)  Zygoph-^Uum  Fol.  conjug.  petiolatis  &c.  Zygoph.  Qz^%. 
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Decze,  door  Shaw  in  Barbarie  gevvinden,      IV. 

onderfcheidc  zig  van  de  voorgaande  niet  alleen  ̂ '^^^^^ï^- 
door  de  Rolroode  figuur  der  Bladen  en  Haauw- Hoofd- 

ties  ,  maar  ook  door  de  hoogroode  kleur  der^'^^'^* Bloemen^  n^a. 

(3)  Dubbelblad  imt  gepaarde  gejleelde  Bladen ,      in. 

die  geknodst,  Vleezig  en  grys^  als  met  een  lumi'/hnL 

Spinneweb  overtoogen  z^n.  witWadig. 

Deeze  ,  door  den  jongen  Heer  L  i  n  n  je  u  s 

in  Plaat  gebragt  ,  is  een  Sappig  Heeftertje  , 

dat  volgens  Doktor  Roq^ue  in  Egypte  groeit, 

hebbende  een  VleezigeVrugt,  die  kon  en  Itomp 

is  5  met  tien  flaauwe  hoeken  ;  doch  men  hadt 

'er,  teUpfal,  maar  het  Vrugtbeginzel van  ge- 

zien. De  Heer  Forskaohl  heeft,  zo  't  my 
toefchynt ,  dit  zelfde  Heeflertje  by  de  Zouc- 

pannen  van  Alexandria  in  Egypte  gevonden  (*) , 
en  (lelt  het  voor,  met  den  bynanm  van  Kin» 

derend  i  om  dat  de  Bladen  uit  malkander  voort- 

komen» De  Vrugt ,  zegt  hy,  is  een  rondach- 

tig  vyfhoekige  en  vyfhokkige,  van  bujten  Sap- 
pige Bezie.  In  de  Woedynen ,  tusfchen  Kairo 

en  Suez  ,  vondt  hy  een  andere  met  Rolronde 

Bezieachtige  Vrugten  5  en  eene  derde ,  die  hy 

Per- Cylinclficis.  Sp.  Plant.  I.  p.  5&(S„  Fabago  Arabica  teretirolia. 
SHAW.    4/r.   2J1.  f.   iJI: 

(  3  )  Zy^ophyllum  Fol.  conj.  periol.  &c.  LiNN.  Dec.  L 
T.  S.  t 

(*)  Zygophylliim  proliferum  5cc.  FUra  jEgypt,  Araèica^ 
descr.  Plant.  p.  S7. 

Kk  3 
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IV.  Porfeleinachtig  Dubbelblad  noemt ,  zynde  zeer- 
'^™^^'  gemeen  in  de  allerdorfte  Wildernisfen  van  A^ 
Hoofd-  rabic  (*), 
STUK. 

(4)  Dubbelblad   met  gepaarde  5  ongejleelde:  , 

ftomp  ovaaie  Bladen,. 

IV. 

iam  JEflur 
ans. 

Suti- 

^  IX. 

S'^mplex. 
Enkeibia- 

Door  den  Heer  Rolander  is  deeze  te 

Suriname  gevonden  ,  en  men  beeftze  te  Upfal 
aangekweekt ;  doch  zy  is  aldaar ,  zonder  Bloem 
of  Zaad  te  geeven ,  verlooren  gegaan.  De  Sten- 

gen zyn  Kruidig  effen  ,  verfpreid,  rondachtig, 
een  Voet  lang:  de  Bladen  gepaard  en  ongefteeldji 
met  vyf  omgeboogen  Stoppeltjes. 

(9)  Dubbelblad  met  mkelde  ongejleelde  Roh 
ronde  Rladen, 

De  gedagte  Heer  Forskaohl  hadt^  u't 
Arabie  ,  Zaaden  gezonden  aan  den  Ridder ,  die 
te  Upfal  een  teder  Sappig  zeer  klein  Plantje 

voortbragten  van  deezen  aart ,  doch  *t  welk  'er- 
Eiet  g{  bloeid  heeft.  Misfchien  zal  het  de  laatst^ 
gemelde  Soort,  van  hem  aldaar  gevonden ,  die 
ook  de  Bloemen  geel  qn  de  Blaadjes  Rolrond- 
achtig  hadt  ̂   geweest  zyn.  De  Arabieren  acht-, 
ten  dezelve  dienflig  om  Vlakken  der  Oogen  weg 

t© 
(*)  Zygoi>b.  Defertorum  &  Poitulacoïdes.  Ihid, 

(4)  Z-^gsphyllum  FoJ.    conjiigatis  fesniibus,  Folioli^  obo» 
vatis  reiufis. 

(9;  Zyg9ph-yiii*r?t   Fol.    flmplicibiis    fcsfilibus  Cylinddcis, 
Mant»  6 Sa 



Decandria.       5ï9 

te  neemen  5  wanneer  de  verfche  Blaadjes,  in     iv. 

Water  gekneusd,  daar  werden  opgelegd.  Afdeel. 

F  A  G  o  N  I  A.  ^^'^'^'^^ 
STüEt 

De  vermaarde  Tourkefort heeft  dit  Ge-  ̂ ^^^''^" 
ilagt  van  Planten ,  ter  eere  van  den  Koninglyke 

Franfchen  Lyf  -  Arts ,  F  a  c  o  Ns  benoemd.  Hec 
heeft  de  Kelk  en  Bloem  ,  gelyk  de  voorgaan- 
den  ,  vyfbladig  ,  de  Bloemblaadjes  Hartvormig; 
het  Zaadhuisje  vyfhokkig,  tienkleppig,met  één 

Zaadje  in  ieder  Hokje.  Voeg  hier  by  de  Drie- 
bladigheid  der  Soorten ,  waar  van  het  getal  drie 
is  in  dit  Geflagt,  naamelyk 

(13  Fagonia  die  gedoomd  is  3  ̂ net  Lancetvor"      r.  ̂ 
mige  9  vlakke  3  effene  Blaadjes.  crtfka^ 

Kandia- De  Afbeelding   van  deeze  vindt  men  by  C.ichc. 
Baühinus,  die  dezelve  Gedoomde  Kretifchs 
Klaver  of  Drieblad  noemt»  Het  heeft,  zegt  hy, 
een  langwerpigen   gehaairden  Wortel ,  die  ver- 
fcheide  Stengetjes,  van  omtrent  een  half  Voet 
hoog,  uitgeeft,  naarden  Grond  hurkende, zeer 
Takkig  ,  hoekig  ,  met  drie  fmalle  Blaadjes  op 
een  Steekje  ,  welke  een  Doornachtig   punrje 
hebben.  Aan  de  Mikjes  der  Takken  komen ,  bo- 

ven- (i)  Fagonia  Spinofa ,  Folioljs  Lanceolatls  &c.  Sy/I^  Nr.t, 

XII.  Gen.  52Ö.  p.  295.  reg.  XVI.  Gen.  531.  p-  3  34-  H, 

Ups.  Ï03.  H.  Clïff.  160.  R.  Lugdb.  461.  GoUAN  MoKsp. 

206.  TouENF.  In/l»  265.  T.  i^u  Trifolium  Spmofum  Cre- 

ticum.    C.  B.  Pin.  330.  PrUr.  142.  Clus.  llïjï.  II. p»  242. Kk4 
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ÏV.  men ,  bovendien  ,  vier  Doorntjes  voor*  De  Blcc-- 

^^x^i!^'  men  gelyken  naar  die  der  Veld -Klokjes  of  Cis- 
HoofD-  tus,  en  zyn  paarfchachtig  blaamv,  zittende  op 
STUK.  ̂ ^^  Knopje,  dat  een  Vrugt  wordt  van  gezegde 
vige,    ''   hoedanigheid» 

TT.  (a)  Fagonia  die  ongedoornd  iV. 

^!S!:      ̂ eeze  fchynt ,  alleenlyk  door  gedagten  Krnid- 
kenner  3»  in  Spanje  waargenomen  te  zyn. 

ni.        (3)  Fagonia  die  gêdo@rnd  is  ,  met  Liniü'ah 
AuJifchet  yerhevmronde  Blaadjes^ 

Behalve  de  ccrfte  vondc  de  Heer  Shaw 

in  Arabie  deeze  Soort,  waar  van  hy  zege,  dac 
de  Bladen  weinig  breedte  hebben  ,  volfapptg 

zyn  en  gefleufdals  Rosmaryn- Bladen.  Uit  zync 
Afbeelding  blykt ,  dat  de  Döorens  langer  zyn 
dan  de  Blaadjes  ,  even  als  dit  plaats  hadt  in 
de  Plant ,  welke  van  F  o  r  s  k  A  o  h  L  voorgefkld 
is  onderden  zelfden  naam.  De  Arabieren  noem» 
denze  iSVMi*  De  Bloemblaadjes  waren  Violet,, 

langwerpig  uitgerand.  Een  andere,  in  de  Woes- 
tyne  by  Kairo  in  Egypte  hero  voorgekomen  • 
hadt  de  Bladen  ruuv/^  met  vier  gekranste,,  ronde  ̂  
fpitfe  Stoppeltjes. 

(z)  Fagonia  inefmis.  Fagonia  Hispanicanonfpincfa.  Tournj, 
ïnfl.  26  y. 

(3)  Ffigonia  Spinofa  FoIioHs  lineiribas  convexis.  Fagonia 

Aiabica  longtsiimis   Ac'uleis  donata.  Shaw.  Afr.  azp. 
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T  R  I  B  ü  L  ü  $♦    Voetangel.  iv. 

De  Kelk  is  vyfdeelig  ;  de  Bloem  heefc  "^V^  i^^^^' 

uitgebreide  Blaadjes  ,  en  geen  Styl,  maar  a^iYUK.  ' 
Vrugtbeginzel ,  dac  eene  Vrugt  worde,  die  uit    ji^eno-- 

vyf  bultige  ,  gedoomde ,  veelzaadige  Huisjes ^^"'''* 
beftaat.    Voorts  zyn   de  Bladen  in  die  Gellagc 

veelpaarig  gevind  ,  even  als  in  de  Cicers,  Vit- 
fen  en  ander  Haauwplanten. 

Het  bevat  vier  Soorten  j  meest  uithecmfche, 
als  volgt. 

CO  Voetangel  met  byna  vierpaarige  Bladen  ̂       h 
de  buitenjien  grootst  i  de  Vrugt  tienxaadigmJximu!. 

ongadoornd.  ^eeigcoDt. 

Het  Groote  Voetangel  -  Kruid ,  in  de  West* 
indien  groei  jende ,  valt ,  volgens  S  l  o  a  n  e  ,  maar 
anderhalf  Voet  hoog  ;  des  de  bynaam  zien  zal 

op  de  Bloem ,  welke  het  zeer  groot  en  welrie- 

kende heeft.  Die  Autheur  getuigt,  dat  'er  een 
Vrugt  op  volgt  3  welke  een  lange  Snuit  heeft, 

byna  als  die  van  'e  Geranium,  doch  voorzien  is 
met  fterke,  niet  zeer  fpitfe  Doorens.  Het  moet 

derhalve  een  ander  Gewas  zyn,  't  welk  Loef- 
LING 

(i)  Trihujus  Fol.  fuhquadrijagis  ,  exterioribus  m;yoribus 

&c.  Sy/{.  Nat.  XII.  Gen.  szj.  p.  269.  l'^eg.XWl.  Gen.  5  32. 

p.  3 34'  LOEïL. /rj'«.  208.  H.  Cliff.160.  Trib.  Fol.  feivs  pin- 
natis.  Brown.  Jam.  220.  T.  132.  f.  3»  Tnb.  terr.  major  &c. 
SLOA^f.  Jam.  90.  Hiji.  I.  p.  209.  T.  132.  f.  f.  Tribulus 

terreftr.  Fr.  turbinato  ,  Fol.  lanuginofis.  Plüm.  Sp.  7.  /tf» 
Z54.  f.  I. 

Kk  5 

II.  DEEt,  VIII.  STUK. 



52S        TiENMA'NNIGE     K  R  ü  I  D  E  N, 

1^»  LiNG  in  Cumana  op  den  Noordoosthoek  vaa 

Afdeel.  2u|^j  .  Amerika  vondc  ,  van  hem  allergrootfte 
Hoofd-  Voetangel  genaamd,  dat  hy  oordeelde, wegens 

STUK,  ^Q  ongedoornde  Vrugt ,  als  een  middelflag  te  zyn 

^jgf/""^^"  tusfchen  dit  en  't  voorige  Geflagt^  In  die  van 
P  L  u  M I E  R  was  de  Vrugt  zo  fterk  niet  gedoomd 
als  in  andere  Soorten, 

Tf.         (3)  Voetangel  met  hyna  vyfpaarige^  vry  gely- 

L^y^ugim-  ̂ s  Blaadjes  en  tweehoornigc  Zanden, 

fus. 

o^tin-  Deeze  Ceylonfche ,  door  den  Hooglecraar  J, 
BuRMANNüs afgebeeld  en  befchreeven , heeft 

Bladen  byna  als  die  der  Vitfen ,  ruig  zo  wel  als 
de  Steng:  de  Bloem  is  byna  eens  zo  breed  als 

in  het  gemeene  Voetangel  -  Kruid  en  brengt  een 
ftekelige  Vrugt  voort ,  op  een  lang  Steekje, 

^"^'  .       Cs)  Voetangel  mk  byiia  zespaarige  vry  gely» 

Gemeen.'^*  ke  Blaadjes  en  nerhoornige  Zaaden. 

De  Zaaden  zyn ,  in  deeze ,  zo  min  als  de  voor- 
gaande gedoomd  ,  maar  de  Vrugten  of  Zaad- 

huisjes  ;  des  de  bepaaling  niet  ftrookt,  Zy  maakt 

een 

(z)  Trihulus  Fol.  fubqulnquejugis  ̂ c.  Trib.  Foüoiis  qain-' 
que  parium.  Flor.  ̂ ty/.  168.  Tiib.  terieltris  Zeylaniciis  &c.. 
BüRM.  2eyL  Zl6.   T.  Io5.  f.    I. 

Cs)  Tribulus  Foliolis  fexjugatis  &c.  H.  Clljf.  Ups,  R. 
Lugdb.  460.  GOUAN  Monsp»  207.  Brown.  Jam.  220.  Tii- 

bulus  terreftris  Ciceris  folio  ,  Fmftii  acaleato.  C.  L'.  Pin, 
250.  TOURNF.  Infi.  Z66.  Trib.  terreftris.  LoB.  Je.  lU  84. 

DOD.  Pempt.  557.  Trib.  teri.  rainoi  incauusHispinicus.  BARE. 
Raro  54.  T.  J58. 
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een  Onkruid  uit ,  dat  in  de  Zuidelyke  deelcn  van    IV. 

Europa  zeer  gemeen  is  3  zo  aan  de  Wegen  en'^^^/jf^* 

Voetpaden  als  in  't  Koorna  \  welk  'er  aanmer- Hoofd- 

kelyk  door  benadeeld  worde.  Het  is  Voetangd  of^*^^^* 

Minkyzer  genoemd  ̂   wegens  de  figuur  derZaad-„^^^  °'''^'^^'' 
huisjes,  en  Aard-  Voetangel, om  het  van  't  Wa» 
ter -Voetangel -Kruid  ,  dat  men  Waternooten 

noemt,  te  onderfcheiden '^»    Die  benaaming  is    *^'s 
Biet  oneigen :  want  Vee  of  Menfchen ,  welke  met  in  't  vooig! 

bloote  Voeten  gaan  op  Velden,  daar  dit  Kruid ^^^'^' 
veel  groeit ,  lleeken  de  Zaadhuisjes  in  de  Voe- 

ten en  blyven  daar  in  hangen ;  zo  dat  men  niet 
gaan  kan*  Hier  om  noemen  fommige  Duitfchers 

bet  Burzel-DorUi  dat  is  Tuimel  -  Doorn» 
Het  heeft  leggende  Stengetjes^  die  ruigen  rood- 

achtig zyn  ;  de  Vinblaadjes  op  de  kant  gehaaird , 
van  onderen  ruig  en  fcheef  Lancetvormig ;  de 
Bloemfteekjes  eens  zo  lang  als  de  Bladen.  Hetdraage 
beurtlings  drie  paarige  en  zcspaarige  Blaadjes,  Van 
de  vyf  Zaadhuisjes  heeft  ieder  zyne  byzondere 
Doorntjes  en  bevat  eenige  Druif  korrelige  Zaadjes. 

(4)  Voetangel  met  agtpaarige   byna  gelyke     iv. 
Blaadjes,  T^i^H''^ 

Deeze  Kurasfaufche  ,  door  Hermannu sdifch?''' 
uit  den  Leidfen  Tuin  afgebeeld,  heeft  een  by- 
zonder  groote   Bloem  ,  naar  die  van  den  Cis- 

tus 

{4)  Trihuht  FoIfoIJs  oÊlojug's  fubxqualibus,,  Trib,  fo!.  oc- 
ta  pariiun  pinnatis-  R..  Lugdb.  460.  Trib.  terr.  mr-jor  Curas- 

fav.  Herm.  Par,  235.  T.  236.  Trib.  tcrr.  Araer.  ArgemoAes 
Hoie  flavo.  Pluk.  Alm.  374.  T.  67,  f.  4, 
lU  Deel,  Viii,  Stcx» 
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IV.  tus  gelykende ,  geel  van  Kleur.  De  Vrugt  Is  vol- 

^' x^^^  gens  Br  E  Y  N  flerk  gedoomd  en  beltaat  als  uit 
HooFDv  vyf  Driehoeken  ;  doch  de  Tribulus  Ciftoides 
STUK.  van  ToiiRNEFORT,  hsdt  tien  rondachtige 

\,;f/"'^^'  Vrugten  zonder  zyd  -  üoornijes  (*).  Dk  komt vry  naa  overeen  met  de  bepaaling  van  de  eerde 
Soort, 

De  Heer  Forskaohl  vondt  by  Kairo  in 
Egypte  een  Kruid, dat  hy  Vy f mannig  Voetangel 

noemt ,  Gotha  geheten  by  de  Arabieren.  Zo  'er 
in  eenige  Bloem  meer  dan  vyf  Meeldraadjes  wa- 

ren ,  ontbrak  'er  een  of  twee  Bloemblaadjes» 
Het  Zaad  was  tweehoornig.  Het  hadt  een  leg- 

gende Steng  en  werdt  van  het  Vee  tot  Voeder 
Dk£  verfmaad, 

T  H   R   Y  A  L   L   I   S. 

Dit  Geflagt  heeft  de  Kelk  vyfdeelig  en  vyf 

Bloemblaadjes  :  de  Vrugt  beüaatuit  drie  Zaad- 
huisjes. 

1.  De  eenigfte  Soort  Ci)>  Héejierachtig  Kruid 

'7'/)r W//5 y^j^  Piso  by  Markgraaf  genaamd  .  in 
fi-   _       Brafil  groeijende ,  is  een  Heeftertje  met  ronde 

fthe.  ̂  ""  gewrichte  Takken ;  de  Bladen  gepaard ,  gedeeld , 
Eyrond ,  efFenrandig ,  met  Borftelige  Scoppeltjes. 

Aan  't  end ,  uit  de  mik  der  Takken  ,  komt  een 
enkeldc  Tros ,  van  een  Voet  langte, voort,  met 

zeer 

f*)  Gen,  Plant.  Ed.  VI.  Germ.  p.  375. 

(i)  Thryallis.  Syji.  Nat.  XII.  Gen.  fiS- p.  i96.Teg.X\\\. 

Gen.  j?3.  p.  334.  Fruticescens  Kerb*  Pifonis.  Marcgr> 
Brau  7p.  f.  3. 
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zeer  korte  Borftclige  Blikjes  en  Draadachtige     IV. 

Steehjes  ,  langer  dan  de  Biüem,  die  klein  is^^^^^^^ 
en  geeL  Hoofd- 

stuk. 
MoNOTROPA.    Bladloos.  mtasyn 

Hier  is  geen  Kelk ,  ten  ware  men  de  vyf  bui- 
tenlte  Bloetpblaadjcs  voor  een  gekleurden  Kelk 
wil  houder^.  Anders  is  de  Bloem  tienbladig  en 
daar  van  maakende  vyf  buitenften  eenfoort  van 
Ilonigbakje  uit.  Het  Zaadhuisje  is  vyfkleppig 
en  bevat  veele  Zaaden. 
Twee  Soorten  komen  in  dit  Geflagc  voor,  als 

volgt. 

(i)  Bladloos  met  de  z^jdelingfe  Bloemen  agt  ̂      i. 

de  endelingfe  tienmannig.  ^Hyllpt^ 
ïkys. 

Deeze  gelykt  zodanig  naar  de  Orobanche  ,    Europi* 

dat  T  o  u  R  N  E  F  o  u  T  het  Plantje  Oroba?ichoides  ̂   ̂' 
heefc  gety teld*    Het  komt  in  Europa ,  zelfs  in 
Languedok  en  in  Swecden,  als  ook  in  Kanada, 
hier  en  daar  op  de  Wortels  der  Boomen  in  de 

Bosfchen  voor ;  want  het  behoort  tot  de  Byge- 

was- 
(i)  Monotröpa   Fior»    lateraUbus  o^landiis  ,  terminali  de-  '] 

cajidro.  Syji.  Nat.  XII.  Gen.  530.  p.  296.  Veg,  XIII.  Gen. 

J36.  p.  33 ?•  Pt'  Süec.  329  y  35 !•  Orobanche,  gux  Hypopi- 

thys  dici  potest.  C.  B.  Pin.  8  8.  Prodr.  jr.  Orob.  Hypopi* 

ihys  lutea.  MentZ-  Pug>  Tab.  3.  Orob.  FI.  brev.  dupl. 
WORis.  Hiji,  III.  p.  50f.  S.  12,  T.  16.  f.  20  Orob.  Ver- 
basculi  odore.  Plot.  Oxf,  146.  T.  9.  f.  5.  Pluk.  Alm.ZTi, 

T.  209.  f.  $.  Orobanclioides.  TouRMF.  Mtm,  170e.  p,  i;o|„ 

Od.  Hypopitis.  HALL.  Hdv.  4x1  o 

U.  D£XL.  VIII.    SXQK« 
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ïV.  wasfent  die  hun  Voedzel  ruigen  uit  een  andere 

Afdeel.  pi^j^^^  De  Heer  H  aller  vondc  het  in  Swit* 
Hoofd-  zerland,  zo  wel  in  de  Beuken-  als  in  de  Pyn* 
STUK.  boom  -  Bosfchen  :  Mentzel  in  Pruisfen  en 

vheT^^'  't  Brandenburgfche  5  onder  de  hoogfte  Harst- 
boomen.  Aldaar  komt  eerst ,  zegt  hy ,  een  rond 

geel  Knobbeltje,  alsof  'teen  Paddefloekje wa- 
re, in  de  Voorzomer  te  voorfchyn  ,  en  fchiet 

vervolgens  meer  dan  een  Span  hoog  boven  den 
Grond  ;  terwyl  het  dikwils  meer  dan  een  Elle 
diep  op  den  Wortel  van  een  Boom  zit.  De 

Steng  is  onder  den  Grond  met  op  elkander  leg- 
gende Schubben  gedekt ,  die  Zy  ook  daar  boven 

heeft,  maar  yler  en  dunner ,  zonder  Bladen»  De 
top  kromt  zig  in  de  jongheid  om  ,  doch  regt 
zig  naderhand  op ,  en  heeft  Bloempjes  ̂   met  den 
aangenaamen  Reuk  van  de  Primula  Veris;  doch 
die  fchielyk  tot  Stank  overgaat  en  de  Plant, 
verdorrende , wordt  zwart.  Dillenius heeft- 

ze  Hypopithjs  genoemd  y  als  onder  de  Pynboo- 

iiien  of  Dennen  groei  jende ,  en 'er  dus  een  nieuw 
Geflagt  van  gemaakt,  daar  hy  zes  Bloemblaad- 

jes aan  geeft  :  Hall  er  vier,  houdende  dan 
de  buiten  den  voor  den  Kelk*  Touknefort, 

op  de  mctite  Bloemen  ziende,  maakte  ze  agt- 
bladig.  Doktor  Mappüs  was  het,  in  de  Bos- 

fchen van  den  Elfaz  ,  onder  dorre  Bladen  en 
Steenbrokken  ,  voorgekomen  met  vierkantige  en 
vierhokkige Zaadhuisjes , gelyk Toürnkfort 

heeft ;  doch  in  't.  bovenlle  komen  zy  wel  vyf- 

hok- 
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hokkig  voor,  zegt  Haller.  Flet  Zaad  is  zo     IV* 

klein  als  Stof.  ^'If^- 

(2)  Bladloos  met  de  Stsng  eenbloemtg  9  de^-ruK^ 
Bloem  tienmannig.  ir. Monotropa 

De  Bloem  ̂   die  eenzaam  aan  den  top  der  "g^^^i^fjg. 
Steng  groeit,  is  knikkende  en  altoos  vyfbla-^id:» 
dig  in  deeze  Soort ,  en  heeft  tien  Meeldraad- 
jes.  Men  vindt  het  Gewas  v^el  afgebeeld  door 
Gatesby,  die  zegt,  dat  het  agt  of  tien 
Duimen  hoog  groeit,  zynde  Vleerchkleurig,eii 
de  Steelen  bezet  heeft  met  kleine  fpitfe  Blaad- 

jes :  doch  het  zyn  maar  Schubbetjes ,  volgens 
C  LAYTON.  Zyne  Af  beelding  vertoont  het  met 
een  gQvlogtcn  Wortel  of  Stoel ,  die  naar  een 
Vogelnest  gelykt*  De  Engelfchen ,  in  Virginie , 
noemen  het  Broomraape, 

D  I  o  N  JE  A.    Vliegenknip. 

De  Kelk  en  Bloem  zyn  beiden  vyfbladig  in 

dit  Geflagt,  't  welk  het  Zaadhuisje  eenhokkig, 
bultig  en  veelzaadig  heeft. 

Voor  weinige  Jaaren  is  de  thans  daar  van  be- 
kende Soort  (i)  eerst  in  Europa  gebragt ,  en      r. 

.  AaierL- 
{z)  Mcmtropa  Caule  unifloro  Flore  decandro.  Mon.  Flore  kaanrch, 

nutante.  Gron.  Virg,  41.  Mon.  raonanthos  Virginiana  &c. 

MoRls.  Hiji.  III.  p.  502.  S.  12.  T.   16.  f.  y.  male.  Oroban» 

che  Virgin.    Flore    pentapetalo  c^nuo.  Pluk.  Alm.  273.  T. 

aop.  f.  7.  Catesb.  Carot.  I.p.  g6.  T.  só.bene.  SELlGM./'^tf^. 
II.  D.  p  58  T.72. 

(i)  Dionasa.   Syfi.  Nat,  Vsg.   XIII,  Gen»  1307»  ?•  335* 

U.  DSEI.1  YIII.  STpii 
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IV.  berugt  geworden  door  een  Brief  van  den  Heet 

Afde^el.  ELLisaan  LiNN^üs^te  Londen ,  den  23 
Hoofd-  September  1769  gedagtekend ;  waar  in  diefchran- 
STUK»     ̂ pj.g  jSTacüur  -  onderzoeker  meldt ,  hoe  hem  in 

w!"^''^'  '^  J^a^    ̂ 7^5  >    ̂̂ ^^   ̂ ^^  ̂ ^^^  COLLINSON, een  droog  Exemplaar  gezonden  werdt  van  dit 

plantje,  *tgcne  in  'c  uiterlyk  aanzien  veel  naar 
dat  Kruid  ,  't  welk  men  Zonnedaauw  noemt, 
fcheen  te  gelyken  ,  doch  bevonden  werdt  de 
Kenmerken  te  hebben  van  een  nieuw  Geflagt, 
zynde  door  zyn  Ed. ,  derhalve ,  Dioncea  gedoopt. 
Het  was  door  den  Heer  B  A  r  t  r  a  m  ,  Koning- 
lyken  Botanist  in  Philadelphia ,  overgezonden. 
Vervolgens  kreeg  men  van  den  Heer  Yoüng,, 
van  daar,  verfcheide  levendige  Planten ,  in  En- 

geland, en  wierd  tevens  van  deszelfs  Eigen- 
fchappcn  onderrigt* 

Het  groeit  op  Moerasfige  Heijen ,  tusfchen 
Noord-  en  Zuid  -  Karolina  ,  op  omtrent  35 
Graaden  Pools  Hoogte,  en  bemint  vogtigelom- 
merryke  plaatfen ,  bloeijende  aldaar  in  July  ea 
Augultus.  Hier  zyn  de  Winters  kort  en  de  Zo- 

mers zeer  heet ,  gelyk  in  Portugal  en  Spanje, 
Uit  een  Schubbigen  Wortel  geeft  het  veele  Bla- 

den ,  waar  van  de  grootflen ,  hem  voorgekomen , 
de  langte  van  drie  en  de  breedte  van  anderhalve 
Duim  hadden.  Zy  beftonden  uit  tweededen, 
waar  van  het  onderfte  Hartvormig  is ,   met  de 

Punt 

:i  ELiis.    Epi/f.  cum  Icone  cdlorato.   Angl.  itgta  Gsrnj..  LlU 

ik  Belgicc.  Qaarrp. 
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PjiDt  naar  den  Wortel  gekeerd  en  die  diende     IV". 

als  tot  een  Steel  voor  het  eigenclyke  Blad ,  dat    ̂ xif ̂ 
op  't  breede  end  zittende  als  een  tweede  Lid  Hoofd- 

uitmaakt,  zynde  de  gemelde  VJiegenknip.  ^^^^^ 

Dit  Blad,  naamelyk^  bellaat  uit  twee  Kwab- „if^^""^^^ 
ben  of  Lippen  ,  van  half  Eyronde  figuur,  op 
de  kant  ieder  een  ry  van  Ityve  Borftels  heb- 

bende,  en  van  binnen  met  kleine roode  Kliert- 

jes  bedekt,  die  zig,  door  't  Mikroskoop,  byna 
als  Aardbefiën  vertoonen.  Doch  die  aanmerke- 

lyke  roodheid  hebben  alleen  zodanige  Bladen 
van  de  PJant,  welke  voor  de  Zonnefchyn  bloot 

flaan.  Voorts  bevinden  zig  ,  in  *t  midden  van 
ieder  Kwab,  tusfchen  de  Klieren  ,  drie  kleine 

regtopltaande  Doorntjes»  Deeze  Kwabben  gaan 
niet  open  ,  wanneer  zy  iets  gevat  hebben ,  dat 

'er  tusfchen fteekt^  maar  wel  ais  men  het  'erge- 
makkelyk  kan  uithaalen:  wil  men  zulks  met  ge* 
weid  doen  ,  zo  breekt  veeleer  de  eene  Kwab 

af»  Ondertusfchen  worden  door  gedagte  Klier- 

tjes  verfcheide  Infekten ,  gelyk  Vliegen  en  an» 

deren ,  aangelokt ,  die ,  zo  dra  zy  'er  op  gaali  zit* 
ten ,  bekneld  raaken ,  door  het  fluiten  der  Kwab» 
ben  en  dood  gedrukt:  want  de  gemelde  Stekel- 

tjes  en  Haairtjes  houdcnze  vast,  zo  dat  zy  niet 
ontworitelen  kunnen.  De  zelfde  fluiting  der 
Kwabben  gefchiedt ,  wanneer  men  ze  met  eea 
Stroohalm  of  Naald  van  binnen  aanraakt. 

Het  Kruid  maakt  een  Steng  van  omtrent  een 
half  Voet  langte  ,   die  regcopüaat  en  rond  is, 
uitloopendein  een  Tros  je  Bloemen  5  Sneeu  wv/it 

L 1  van 
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IV.  van  Kleur,  veel  naar  die  van  't  Parnaskruidge- 

^^xl^^*  lykende.  Hier  op  volgt,  in  Karolina,  een  rond- 
HooFD-  achtig  Zaadbuisje,  met  veele  zeer  kleine  Zaad- 

^"^^^^  jes.  In  Engeland  was  men  met  haare  aankwee- 

yifeT^"^'  king  nog  niet  volkomen  geflaagd  en  hadt  'er  geen ryp  Zaad  van  kunnen  teelen  ,  en ,  of  men  die 
Gevoeligheid  aldaar  reeds  waargenomen  hebbe, 

("welke  veel  afhangt  van  óen  trap  van  Hitte; 
terwyl  zy  niettemin  geen  fterke  Zonnefchyn 
verdraagen  kan  ;)  blyktmy  niet  duidelyk.,,  Om 

3,  aanmerkelyke  Proeven  ,  dienaangaande  ̂   in^t 
,5  werk  te  Hellen ,  zou  het  dienflig  zyn  ,  (zegt 

3,  Ellis  op  't  end  van  gedagten Brief ,}  eeni- 
,,  gen  daar  van  in  Porten  met  ligte  Veen-Aar- 
,,  de  te  planten  en  die  dan,  geduurende  den 
„  Zomer  ,  onder  een  Verdek  of  in  een  open 
5,  Broeihuis  te  houden,  in  Bakken  met  Water; 
3  5  als  door  welke  behandeling  ,  met  haarenaarc 
5,  overeenkomftig  ,  men  de  Warmte  zodanig 
5,  zou  kunnen  maatigen  ,  dat  de  Gevoeligheid 

5,  zekerlyk  veel  toeneemen  zou.  's  Winters 
35  moet  menze  in  de  open  Grond  houden ,  on» 
33  der  een  Glazen  Klok,  en  als  het  fterk  vriest 

3,  dezelve  met  Stroo  -  Matten  zorgvuldig  toe- 
„  dekken  ;  op  welke  manier  men  in  Engeland 

35  verfcheide  Planten  's  Winters  over  behou- 

33  den  heeft." 
J  u  s  s  I  E  u  A. 

De  Kelk  is  vier  of  vyfdeelig  3  met  vier  of 
vy  f  Bloemblaadjes ,  zittende  boven  op  het  Vrugt. 

bc- 
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begmzel ,  dat  een  vief-  of  vyf hokkig  Zaadhuis-     I^. 

Ie  worde,  laogwerpig,  aan  de  hoeken  open  bar-  ̂^i^^e^ï^.' llende  en  een  menigte  van  zeer  kleine  Zaadjes  Hoofd- 

ÏDCvatrende.  stuk. 

lo  dit  Geflagt,  naar  den  beroemden  Franfchen^^.^f''''^^'^ 
Kruidkundigen ,  den  Heer  de  Jüssieu,  ge- 

Daamd  ,  komen  vyf  Soorten  ,  altemaal  uitheem- 
fche,  voor,  naamelyk 

(ï3  Jusfieua  die  kruipt  ̂   met  vyfbladige  tien^      x, 

mannige  Bloemen  en  langwerpig  Eyroi2de  ̂ '«i^^^^j 
Bladen*  Kiuipende» 

Dit  Oostindifch  Gewas  groeit  in  en  aan  de 

kanten  van  het  Water,  kruipende  metzyue  Sten- 

gen langs  den  Grond  en  overal  Wortelfchieten- 

de  ,  daar  het  Blad-  en  Bloemdeelen  uitgeeft. 
De  gedaante  komt  met  die  van  Wederick,  in- 

zonderheid wat  de  Bloemen  aangaat,  grootelyks 

overeen :  maar  de  Zaadhuisjes  gelyken  naar  Kruid- 
nagelen. Hier  is ,  als  eene  Verfcheidenheid ,  de 

Klimmende  Oostindifche  bygevoegd ,  welke  de 

Vrugten  zo  lang  als  de  Bladen  heeft. 

(ü)  Jusfieua  die  glad  jV,  met  vyfbladige  byna      yy. 
Tedere. 

fï)  y^^sfi^'^a  repens.  Flor.  pentipetalis  decandris  &c.  SyJ?^ 

Nat,  XII.  Gen.  532.  p.  297-  ̂ ^'eg.  XIII.  Gen.  538.  p.  33;. 
FL  ZeyL  169.  BüRM.  FU  Ind.  103.  Lyfimachia  Fr.  Caryo» 

phylloideo.  BWEM.  Z'yl'  I4<)«  Nic-Cirambu.  Hort.  Mal.  ir. 

p.  99.  T.  si.KhyHiJï.  15 10,  ̂ ,  Jusfieua  adfcendens.  A'öwf. 

(2)  Jusfieua    glabra  ,   Flor.  pentapetslis  fubfesfilibus  &c. 
BuRM.  Fl.  Ind.  103.  T.  34.  f.  2. 

LI  2 
II.  Deel.  VIII.  Stük, 



53^         TiENMANNIGE    KrüIDEN; 

^^'  ongefteelde  Bloemen  en  gepaarde  LiniaaU 

XI.  *  Lancetvormige  Bladen, Hoofd» 

STUK.  Van  Java  is  deeze,  door  den  Heer  Pr  yon,' 
Eenwy  gezooden  aan  den  Heer  Burmannüs,  die 

^'^^*        haar  in  Plaat  gebragt  heeft.  De  figuur  der  Vrug- ten  komt  met  de  voorgaanden  overeen  ,  maar 
de  Bladen  zyn  fmal  en  fpits,  die  van  de  andere 
ftomp. 

iir.        Cs)  Jusfieua  die  regtopjiaat  ,  met  vyfhladlge 

Pe^uvfa^.  Bloemen  en  gebladerde  Bloemjleelen. 
3>ooraach- 

tige.  Dit  is  een  Boompje,  in  de  Valley  van  Li- 
ma, de  Hoofdftad  van  Peru,  door  Pater  Feü- 

iLLéE  waargenomcc.  Het  verheft  zig  tot  de 
hoogte  van  twaalf  Voeten  ,  en  v^^as  door  hem 

Laurierbladige  Onagra  genaamd,  met  eene  vyf- 
bladige  Bloem  ,  die  geel  is  van  Kleur,  ander- 

half Duim  breed.  De  Bladen  geftampt  en  als 
een  Pap  opgelegd ,  waren  zeer  bekwaam  om 
verouderde  Gezwellen  op  te  losfen  en  te  doen 

verflaan  ,•  inzonderheid  die  der  Liesfchen ,  waar 
mede  men  veel  gekweld  is  in  dat  Land. 

ï^-.        (4)  Jusfieua  die  regtop/iaat  en  ruig  is  ,  met 
Sufrutico-  vierhladige  agtmannige ,  gefieelde  Bloemen, Haefterige» Hier 

f?)  Juiftdta  eraSa  Flor.  pentapetalis  Pedunculis  foliofis* 
Onagra  Laiuifolia,  Flore  amplo  pentapetalo.  Feüill. -P^rav, 

715.  T.  II. 

(i;  Juifteua  ercda  villofa  ,  Flor.  tetrapet.  o^andiis  pedun-  , 
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Hier  behoort  de  Carambu  van  Malabar ,  die     I^» 

een  laag  Heellertje  is ,  van  anderhalf  of  twee    ̂ xi^^' 
Voeten  hoog ,  groeijende  in  Vogtige  Gronden  Hoofd- 

en  zeer  kleine  Bloempjes ,  doch  ook  kleine  Vrug-^^"f* 
1  1  r-t  Tl  MoKOgS- ten  hebbende:  maar  door  den  Heer Bürman-„:4. 

MUS  v^ordt  daar  toe  ook  t'huis  gebragt  de  Cattu 
Carambu  i  uit  dien  zelfden  Kruldhof ,  waar  van 

de  Vrugten  als  groote  Kruidnagelen  zyn ,  byna 

viermaal  zo  lang  en  dik  ,•  de  Zaaden  talryker  , 
rondachtig  ,  eerst  wit  en  vervolgens  ros  van 
ICleur. 

(5)  Jusfieua  die  regtopflaat  en  glad  is  ,  met       y. 

vierbladige  agtmannige  ,  ongefteelde  Bloe-  -7^^^^^ 
men»  Regtop- 

ftaande. 

Op  Waterige  plaatfen  van  't  Eiland  Barbados 
hadt  de  vermaarde  S  l  o  a  N  e  deeze  Soort  ver- 

gaard, hoedanige  ook  in  andere  deelen  van  de 
Westindiën ,  door  Plümier  ,  is  waargeno- 

men. Hier  mede  komt  de  Katalaanfche  ̂ asmyn- boom 

culatis.  BURM.  'Fl'  Ind,  p.  103.  Ladwigia  Capfalis  oblongJs 
uncialibus.  R.  Lugdb.  252.  Lys.  Ind.  non  pappofa  Sec.  Herm. 

Lug^dff.  39<?»  Carambu.  Hort»  Mal,  II,  p.  $$.  T.  49.  Raj. 

Hijl'   I5IO'  Mant,  38 1. 

(s)  Jttifietiti  ereéia  glabra  &c.  Fl.  ZeyL  ijq.I1.  Ups.  103. 
BuRM.  Fl.  Ind.  103.  Ludwigia  Capfuüs  oblongis.  H.  Clif^ 

491.  Onagra  Petficas  foliis  amplloribus.  Plum.  Spec.  7.  T. 
J7J.  f.  2.  Lyfimacbia  lutea  nou  pappofa  erefta  &c.  Sloan» 

Jam.  %$.  Uiji.  I.  p.  37.  T.  11.  f.  i.  Jasminum  Catalon. 

Fl.  luieo.  Seb.  Thes.  I.  p,  42.  T.  26.  f.  3.  Herba  Vitiligi» 
num.  RUMPH.  Amb,  VI.  p.  49-  T.   21.  f.  i.  Mant>  381. 

Lis 

II.  DEEL  VIÏI*  STUK. 
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W»^     hOQM  van  Seba  ,  die  in  de  Tuin  van  den  Heer 

^^XL^^'van  Beaümont   gebloeid   hadt  ,  overeen;. 
Hoofd-  zynde  dus  waarfchynlyk  genoemd ,  om  dat  men 

*'^"^*      hem  uit  Spanje  hadt  bekomen.  Het  Fkkkenkruid; 

■vtgeT'^^'  van  R  ü  M  p  H  I  u  s  betrekt  men  ook  tot  deeze Soort :  zo  dat  derzelver  Groeiplaats  zou  zyn  in 
de  beide  Indien.    Men  geeft  het  in  Oostindie 
dien  naam ,  om  dat  de  wry ving  met  het  Zaad , 

'c  welk  zo  fyn  is  als  Tabaks  -  Zaad  ,  zekere 
witte  Plekken  op  het  Aangezigt ,  daar  de  In- 
di^anen  veel  mede  behebt  zyn  ̂   wegneemt.  Het 
heeft  de  Zaadhuisjes  veel  korter  dan  de  Bladen^ 
die  Lancetvormig,  aan  de  kanten  efFenrandig, 

niet  gekarteld  of  getand  zyn:  't  welk  eigen  is, 
aan  alle  de  Soorten  van  dit  Geflagt. 

P  Y  R  o  L  A»    Wintergroen* 

De  Kelk  is  vyfdeelig  met  vyf  Bloemblaadjes  , 
ook  in  dit  Geflagt ,  welks  Vrugt  mede  een  vyf^ 
bokkig  Zaadhuisje  is,  dat  aao  de  hoeken  open 
gaat.  Daar  komen  zes  meest  Europifcbe  Soor^ 

'  ten  in  voor^,  als  volgt. 

T.  (i)  Wintergroen  met  opgaande  Meeldraadjes 

tu^M^  ^^  ̂ ^^  neergeboogen  Stamper. 
Rondbla-  (2)   Wm- 

(i)  Pyr»la  Stani'n.  adfcsnd.  Piitillo  declinato.  SyJ!.  Nat. 
X!l.  Gen.  545-  P-  3oi.  Veg,  XlII.  Gen.  554-  p-  340.  Mat, 

Med.  ziz.  Am.  Acüd.l.  p.  150.  GöUAN  Monsf.  208.  Ft.  Belg, 

117.  OED.  Dan.  110.  Fl.  Suec.  330,  i6q.  Pyr.  fol,  integerrimis. 

Vir.  Clijf.  37.  R.  Lugdb.  440.  Pyrola  Noveboracenfis.  Colb. 

99.  Pyt.  Stara.  ?^   Piüillo  declinatis.   Fl.   L^fp.  169.  HALL. 

Beiy.  4?o.  PypöU  a  Pyn  fplio,  ï-oiJ.  Ie.  254- 
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(ft)  Wintergroen  met  Trosachtige   verfpreide     IV. 

Bloemen  y  de  Mieidraadjes  en  Stampers  regt^  Afmel. 

C3)  Wintergroen  met  de  Bloemtros  over  éêne  s^ue.  " 
%'jde,  II. Pyrola 

(4)  W^intergroen  met    byna  Kroontjeswyze  '^Kiein. 
Bloemjleeltjes,  iii.  • Secunda. 

(y)  Wintergroen   met    tweehloemige  Bloem- ^^'^^^^^'^' 
Jteeltjes.  UMU;a. 

Gekroond. 

(6)  Wintergroen  met  de  Steng  eenUoemig.  v. 
Maculata, 

Deeze   Soortelyke  Verfcheidenheden  komen    ̂ ^^J'^^* 
'er  voor  in  het  gedagte  Kruid ,  dat  zynen  La-  Uniiüra, 
tynfchen  naam  daar  van  heeft ,  dat  de  Bladen  mig. 

naar  die  der  Peercboomen  gelyken.  Dit  heeft 
in 

(2)  Pyrsla  Flor.  Recemofïs  disperHs  &c.  It.  CothL  Fl. 

Suec.  Fyrola  FoU  lubrotundis  Sec,  A^.  Stockh.  1741.  p.  192. 
Oed.  Dan.  55-  Pyr.  Fol.  obiter  feriatis  &c.  HALL.  Helv, 

420.  Pyrola  minor.  Riv. 

(3)  IP'jTola  Racemo  unilaterali.  FU  Suec.  Lapp.  j65?.  Pyr. 
Fol.  mucronato  ferrato.  C.  B.  Pin*  181.  Pyrola.  2  tenerior. 
Clus.  Pann.  506.  Oed.  Dan,  402. 

(4;  Pyrola  Pedunc.  fub - umbellatis.  FI,  Suec,  333,  363  , 
Pyrola  Frutescens  Arbuti  flore.  C.  B.  Pin.  191,  Pyrola.  3» 
frutescens.  Clus.  Pann.  507. 

(5)  Pyrola  Pcdunculis  bifiürls.  Pyr.  pctiolis  apice  bi-vel 

triflorls.  Gron.  F'irg,  48.  Pyr.  Marüandiea  minor.  P^T.  Mus, 
675.  Pyrola  Mariana  &c.  Pluk.   Mant.  157.  T.  349.  f.  4. 

(6)  Pyrola  Scapo  unifloro.  Fl,  Lapp.  Suec.  Hall.  Helv. 

420,  Pyrola  roiundifolia  minor.  C.  B.  Pik,  191.  Pyr.  fingu* 

Jari  flore  arapliore.  Moais.  JHi(l.  IlI.  p.  505.  S.  12.  T.  10» 

f.  2.  Pyrola  IV.  Oed,  Dar..  T.  8. LI  4 

II,  DEEL.  VIII,  STUK. 
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IV»      in  fommigen  meer ,  in  anderen  minder  plaats ̂  

^^xi^^'  ̂ ^^y^  ̂ ^^ '  ̂^  Afbeeldingen  van  Lob  e  l  ,  Do- 
ÏTooFD'  DON^us  en  Camerariüs  ,  vergelykende 

STUK»      i^gQ  2,jen.    By  den  eerften  koraen  zy  *er  vry 

'vigel'''^^"  wel  mede    overeen  ;  by  den   anderen   zynze byna  rond^  by  den  derden  ovaal,  Nogthansbe- 
booien  deeze  drie  tot  de  eerfte  Soort.  De  Bla- 

den komen  uit  den  Wortel,  op  lange  Steelen 
voort ,  en  bly ven  het  geheele  Jaar  groen ,  waar 
van  de  Hoog-  en  Nederduitfche  als  ook  de 
Engelfche  naam.  Daar  tusfchen  fchiet  een  Sten- 
getje  van  byna  een  Voet  hoogte ,  dat  op  ver- 
fcheide  manieren  met  Bloemen  is  bezet  en  daar 

op  volgen  ronde  vyf hoekige  Zaadhuisjes,  met 
veele  kleine  Zaadjes  gevuld» 

Van  deeze  Soorten  van  Wintergroen  groeft 
de  eene  hier,  de  andere  daar,  zo  in  ons  Wc- 

reldsdeel ,  zelfs  in  Lapland ,  als  in  Nooi-^d  -  Ame- 

rika. Men  vindt  'er  Heeüerachtigen  onder ,  ge- 
lyk  de  derde,  vierde  en  vyfde,  welke  laatfïe 
tot  nog  toe  alleen  in  de  Bosfchen  van  Maryland 
fchynt  waargenomen  te  zyn.  Deeze  heeft  eeni- 
ge  flerk  getande  Bladen  aan  de  Steng,  met  een 
witte  Streep  overlangs  getekend.  De  zesde ,  die 
eenbloemig  is,  groeit  overvloedig  in  de  Noor» 
delyken  deelen  van  Sweeden  en  Rusland ,  in  de 
Bosfchen  ,  als  ook  op  de  hooge  Gebergten  van 
Switzerland  en  zelfs  op  de  Alpen  tusfchen  Pro* 

vence  en  Italië.  Clusius  vondt  ze  ook  op 
de  Ooftenrykfe  Gebergten.  Volgens  den  groo- 
ten  B  o  E  R  H  A  A  v  E  is   deeze  laatfle,  zo  wel als 
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als  de  eerde  5  een  inboorling  van  onze  Neder-     [V. 

landen.  ^'ll^^- 
Door  alle  de  Soorten  van  Wintergroen  wordt  Hoofd- 

de  kaale  Grond  der  Bosfchen  ,  in  de  Zomer  ,^^"^* 

ongemeen  verfierd  ̂   en  's  Winters  ,  daar  geen^.^""''^^^ 
Sneeuw  legt ,  niet  minder.  De  eerde  is  wegens 
haare  famentrekkende  hoedanigheid  en  als  een 
Wondmiddel   berugt  ,  wordende  het  Kruid  , 
zo    inwendig    in   Af  kookzel  ,  als    uitwendig 
gebruikt.    Tot  Verzweeringen  in  de  Borst  en 

Teering  vindt  men  't  ook  aangepreezen.    De 
andere  Soorten  fchynen  van  de  zelfde  kragt  te 

zyn. 
Onder  de  Tweewyvigen  komt  eerst  voor,  het 

Geflagt  van 

Trianthema.    Driebloem. 

Dus  genaamd  om  dat  'er  meest  drie  Bloem- 
pjes by  elkander  voortkomen.  De  Kenmerken 

beftaan  in  een  Kelk  die  een  fpitsje-heeft  onder 
de  punt  en  in  vyven  is  gedeeld  of  vyfbladig  , 

zonder  Bloemblaadjes,  't  Getal  der  Meeldraad- 
jes  is  doorgaans  vyf  ,  doch  fomtyds  ook  tien 
of  meer :  het  Vrugtbeginz  elflomp ,  wordende 

een  Zaadhuisje  dat  Ringswyze  iplyt.  Doch  'er 
komen  aanmerkelyke  veranderingen  in  voor:  des 
men  hier  byvoegen  kan  ,  dat  het  Kruid  zeer 

naar  't  Porfelein  gelykt. 
Thans  zyn  'er  drie  Soorten  in  aangetekend  ̂  

allen  uitheemfche,  naamclyk 

LI  5  (t)  Drie- 
11.  DlEju.  Yin,  Stv%, 
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IV»        r  I )   Driebloera   met   vyfmamii^e  eenww'ze 
^'f^'-  Bloemen. 
Hoofd- 
8TÜK.         ̂ P  Jamaika  en  Kurasfau  is  deeze  waargeno- 

I.      men  ,  die    van    H  e  r  m  a  n  n  u  s  Kurasfaufch 

JrZno' ^(^Kf^^^^^ 9  niet  Bladen  van  Kappers,  een  Mos- 
^ynia.       achtiee  Bloem  en  een  gevorkt  Zaadhuisie ,  2c- 

Roemd  werdt.  Plukenet  noemt  het  leggen- 

■-  de  Kurasfaufche  Kali  met  rondachtige  Blaad- 
jes  (*)♦    De  Stengen  zyn  gewricht ,  de  Bladen 
geüeeld,  ftomp  Eyrond^  met  een  roodenRand, 
gepaard,  het  eene  Blaadje  kleiner: de  Steekjes 
kort  5   tweetandig.   Zo  men  de  twee  onderfte 
Blaadjes  voor  den  Kelk  neemt,  dan  is  de  Bloem 
vyfbladïg;  anders  zyn  het  Blikjes  en  de  Kelk 
beftaar  uit  vyf  Blaadjes.  Meeldraadjes  komen 

*er  van  zes  tot  tien  in  voor,  die  korter  dan  de 
Bloem  of  Kelk  zyn ,  met  ovaale  dubbelde  Meel- 
knopjes.    Het  Vrugtbeginzel  is  Homp ,  twee- 
hoornig  ,  met  een  Draadachtigen  Styl ,  aan  de 
eene  zyde  flekelig  en  een  enkelen  Stempel. 

(s)  Drie- (i)  Trianthcraa.  Sy/Ï..  Nat.  XII.  Gen.  531-  p-  257-  ̂ ^?' 
Xlll..  Gen.  J37.  p.  342.  Trianth.  Portulacaftruai.  5/>.  Plant. 

p.  3^5.  Mant^  65.  Portulaca  Curasfavica  procumbens  &c. 

Kerm.  Par.  T.  p.  213.  PortulacaE  affinis  &c.  Sloan.  Jam. 

S9.  Hiji.  I.  p.  205.  Kali  Curasfavicum  procumbens,  Fo!* 
fubrütundis.  Pluk.  j41»i.  202.  T.  9j.  f.  4* 

(*)  Op  zyne  94  en  95fle  Plaat  zyn  eenige  befchry vin- 

gen ,  gelyk  die  van  dit  Kruidje  ,  by  verwisfeüng  verkeeiil 

geplaatst. i 
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(a)   Driebloem    met  vyfmannige  tweewyvige     IV. 

Bloemen.  Afdeüu 

Al* 

Deeze  Plant  hadtPLUKENET  van  Madrasf^^yj^^  * 
bekomen  ,  doch  haare  Groeiplaats  is  door  den      n. 

Kidder  gefteld  in  Arabie.  De  Steng  is  een  VottZ^'^^^f'" 
lang,  rond,   opfcaande  ,  met  gepaarde  ,  lang  ̂"^-^^^-^ 

gefteelde  ,  ovaalachtige  fappige  Blaadjes»  Ver«  nig!  '^'^ fcheide  Bloemen  komen  famengehoopt ,  over- 
hoeks ,  in  de  Oxelen  voor ;  zynde  ongefteeld , 

van  binnen  bleek  ,  van  buiten  groenachtig.  Zy 

beftaan  uit  een  eenblad  gen  ̂   Klokvormigen ,  vyf- 

deeligen    Kelk  ,    zonder  Bloemblaadjes.    Vyf 

Borfteli'ge  Meeldraadjes ,  van  langte  als  de  Bloem^ 
heeft  deeze*  Het  Vrugtbeginzel ,  daar  binnen, 

is  ftomp  en  rood, met  twee  omgekromdeStylen» 

(3)  Driebloem  met  hyna  tknmannige  tweewy-  j^^j^h 

vige  Bloemen,]  Tienmau-* 

n-g. 

Van  deeze  Soort  hadt  de  Hoogleeraar  N.  L, 

Burmannus  een  Afbeelding  gegeven  onder 

den  naam  van  Zcileja  ,  een  Oostindifch  Plantje 

van  Koromandel  gezonden ;  het  welke  zyn  Ed. , 

oip  dat  hy  'er  twaalf  Meeldraadjes  in  waarge- 
nomen hadt ,  onder  de  Twaalfmannigen  plaat- fee 

(<0  Trlanthema  Flor.  pentandris  digynis.  Mant.  70.  Por- 

tulacaï  affinis  Polygonoides ,  Bliti  folio  öc  faele ,  Maderaspa- 
tenfis.  Pluk.  Alm.  304.  T.  120.  f.  3. 

{i)  Trlanthema  Flor.  fubdecan.ris  digynls.  Mant.  70.  Za- 
leja.  BüRM.  Fi.  Ind,  iso.  T.    31.  f,  i. 

IL  DEïL.  VIIL  SrüK. 
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IV.     fee  5  doch  de  Ridder  heefc  hetzelve  hier  ge- 

XL^^*  Tchikt ,  zeggende  dat  het  meesc  tien  ,  zelden 
Hoofd»  twaalf  Meeldraadjes  heeft  en  de  gefcalte  van 
STUK.     Glinus,    Het  Stengetje ,  dat  Kruidig  is ,  zegt 

^^^'^•^"zyn  Ed.^  heeft  overhoekfe  Takken  ;  gepaarde, 
gefceelde ,  ovaale  ,  eifenrandige  ,  gladde  Bla- 

den, ongelyk  van  grootte,  en  kort  gefteelde 
Bloempjes  in  de  Oxelen  ,  die  uit  een  vyfbladi- 
gen  Kelk  beftaan  ,  met  ovaale  verdeelingen , 
zonder  Bloemblaadjes»    Het  Vrugtbeginzel  is 
ftomp  5  met  twee  Stylen  en  het  Zaadhuisje  als 
in  de  andere  Soorten,  Het  verdeelt  zig,  naa- 
melyk,  in  de  rondte  overdwars  ,  in  dubbelde 
hokjes ,  bevattende  dus  boven  twee ,  en  onder 
twee,  langwerpige  vierhoekige  Zaadjes. 

Chrysospleniüm.     Goudveil. 

De  Kelk  is  in  vieren  of  vyven  gedeeld  en 

gekleurd ,  in  dit  Geflagt ,  't  welk  misfchien  van 
de  Kleur  der  Bloemen  en  van  de  figuur  der  Bla- 

den zynen  naam  heeft.  Bloemblaadjes  ontbree- 

ken  'er  aan.  Het  Zaadhuisje  is  tweebekkig,  met 
ééne  holligheid,  en  bevat  veele  Zaadjes» 

Twee  Europifche  Soorten  zyn  'er  in  vervat 
naamtlyk  ^. 

I.         (i)  Goudveil  met  overhoekfe  Bladen» 
Chryfofpli' 

Sm-:.:'-  c2)  Goud- Bemtbla- 

^'E*  (i)  Chryfofplenium  Fol.  aïternis.  Syit.  Nat.  XII.  Gen.  y 5  j .  p. 

303. r*^. XIII. 558.  p.  i^z.  Fl.Suec. iij ,i6s.OED.  Dan.  166, 

Chry- 
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f  2^  Goud  veil  met  gepaarde  Bladen»  IV* 
^  Afdeel^ 

Deeze  beide  Soorten  of  Verfcheidenheden  van  ̂ ^^p^j^^ 
Gulden  Steenhreeke  ,  gelyk  men  ze  by  de  Au.  stuk.  ' 
theuren  getyteld  vindc ,  komen   in   verfcheide      ir. 

deelen  van  Europa  voor.  Den  naam  heeft  h^tf^f^^Q^' 
daar  van,  dat  het  naar  de  zo  genaamde  Steen- w^^'/"- 

breeke  eenigszins  gelykt  en  Goudgeele  Bloem-  paatbiadf^v' 
pj es  draagt.  Het  groeit  in  Engeland,  Norman- 
die  en  Nederland,  onder  het  Steenlever  -  Kruid 
(LïV^^w)  9  op  vogtige  Steenachtige  plaatfen,  zo 
LoBEL  zegt:  volgens  Dodon^üs  in  Bra- 

bant en  Vlaanderen ,  op  Waterige  Steenachtige 
Gronden.    Die  Soort ,   met  gepaarde  Bladen  , 
welke  zy  afbeelden  ,  badt  H  a  l  l  e  r  in  Swit- 
xerland  ,  daar  de  andere  by  Bern  gemeen  is  , 
niet  gevonden  ;  maar  zy  groeit  in  Languedok. 
Dezelve  heeft  de  Bladfteeltjes   korter  en  de 

Blaadjqs  wat  ronder  dan  de  andere,  ook  groo- 
tcr  en  geoord.  Men  vindt  dezelve  ook  in  de 
Levant  en  in  Kanada.   De  eerfte  is  in  Swee- den 

ChtyforpIenittOi.  H.  Cliff".  145.  R.  Lugdb.  109.  Chr.  Fol.  ampl» 
Awticulatis.  Fl-  Lapp.  151,  Chrys.  Fol.  Pediculis  oblongis. 

TouRNF,  Jnjl.  \^6.  Sedum  paluftre  luteum  majus  &c.  Mo- 

aiS.  /f//?.  III'  P-  477-  S.  li.  T.   8.  f.  8. 

(z)  Chrifefplenium  Fol.  oppofitls.  SAUv.  Monsp,  \i%.  GOUAN 

Monsp.  2o8«  Chrys.  Fol.  ampl.  Auriculatis.  Toüsnf.  In/i, 

146.  Saxifraga  Aurea.  Doo.  Pempt,  31$.  LoB.  Ie.  312." 
Kruidb^  7*8.  Saxifraga  roiuadifoLia  Aurea.  C  B.  Fin.  309, 

Sedum  paluftre  luteura  ,  Foliis  fubrotundis  lesfilibus.  MORis. 
$iti.  f.  7.  Alch.  rotundifolia  Aurea  hitfuta,  Herm»  Lugdh  14* 

KD.  Dan*  365. 

II  DBE  I..  VIII»  5iy^  y. 
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IV.     den,  Rusland  en  Lapland ^  op  verfcheide  plaat* 

^^^f^^'fen,  vry  gemeen.  * 
Hoofd-      Het  is  een  Kruidje  van  omtrent  een  Hand- 

sTUKc      breed  hoogte  ,  dat  by  den  Wortel  en  aan  de 

Tty««?wy-  sj-enggtjgs  Blaadjes  heeft,  zo  groot  als  een  Na* gel,  naar  die  van  het  Aardveil  gelykende , rond- 
achtig  getand.  Boven  verdeelen  zig  de  Stenget-. 
jes  Takswyze  en  hellen  naar  den  Grond,  met 
getropte  geele  Bloempjes ;  waar  op  gehoornde 
Zaadhuisjes  volgen ,  met  zeer  fyn  Zaad, 

Saxifraga.    Steenbreek. 

Een  vyfdeeligeKelk  en  vyf  Bloemblaadjes  heeft 
dit  Gellagt  ,  welks  Zaadhuisje  ook  tweebekkig 
is  met  ééne  holligheid  en  veele  Zaaden. 

Het  bevat  een  menigte  ,  meest  Europifche 
Soorten ,  waar  onder  fommigen  in  de  Noorde- 

l;Srkst  bekende  deelen  des  Aardbodems  ,  anderen 
op  de  koudfte  Bergtoppen  en  veelal  op  Steen- 

achtige plaatfen  of  in  de  Spieeten  van  Rotfen 
groei  jen  ,  waar  van  de  naam.  Zy  zyn  in  vier 
Rangen  onderfcheiden ,  als  volgt, 

*  Met  onverdeelde  Bladen  ,  en  eene  byna 
naakte  Steng. 

T.         (i)  Steenbreek  met   getropte  Wortelbladen  , 

af{^dT  ̂ ^'^  Tongachtig  en  Zaagswyze  Kraakbeenig Genaveid.  getand  zyn^  de  Bloemjieng  gepluimde 

Dee- 
(t)  Sax'tfraga   ïoL  Rad.  3ggrega;,*s  &:c.   Syji.  Nat,  XIT. Gen. 
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Dceze  eerfte  Soort  is  een  volkomen  Berg-     IV, 

Gewas  van  Europa  ,  't  welk  niettemin  ook  in^^'^f.^^' de  Tuinen  voorkomt  ,  en  een  lierlyk  Bloemge-  Hoofd- 

was  maakt.  Men  heeft  het  Cotyledon  of  Venus-^^^^". 

JSfavel  genoemd  en  tot  het  Huislook  betrokken  ̂ '^^'"'^' 
gehad.    Het  valt  zeer  Takkig  en  veelbloemig 
of  met  weinige  en  byna  geene  Takjes  aan  de 
Bloempliüm:  de  Bloempjes  hebben  de  Blaadjes 
of  ongevlakt  of  geftippeld,  en  zulk  houdt  ftand 
in  da  Verfcheidenheden  daar  van  voorkomende, 
die  door  de  Tuinierkonst  zeer  vermenigvuldigd 

zyn, 

(2)  Steenbreek  met  getropte  Wortelbladen ,  die      ir. 

Tongachtig   en    Zaagswyze    Kraakheenig  JaTlt^f'' 
getand  zyn ;  de  Bloemjteng  getrost ,  gebla-  veranderd» derd,  Be- 

Gen.  553-  P-  303.  f^ei*  Xlir.  Gen.  SS9'  p-  21-z.  Fl.  Lapp, 
N.  177.  T.  2.  f.  2.  Fl.  Stisc.  356,  366.  Oed,  Dan,  241.  //. 

Clijf.  16%.  R.  Lugdh.  453.  GOUAN  Mensp,  2op.  Ger.  Prev, 

421.  Kr4m.  Atiflr,  117.  Sanicula  montana  crenata.  Pluk. 
Alm,  3  3Ï.T.  22Ï.  f.  i.Sedum  ferratum  album  bicorne.  Mor. 

Uift.  in.  p.  478*  S.  12.  T.  9.  f.  ip,  20.  Cotyledon  media 

Fol.  oblongi»  ferratis.  C.  E.  Tin.  285.  ̂ ,  Cotyl. minor,  Fol, 

fubrot.  ferratis.  C  B.  Fin,  285.  Frodr,  133.  y,  saxifraga  Se- 

di  folio,  Fl.  albo  ,  multiflora.  Tournf.  Infl.  252.  Seduni 

ferratum  Fl.  albo  ,  mahiflorum.  DOd.  Pempt,  11?.  Saxifraga 

Sedi  fuüo,  Pyrenaica  ferrata.  Tournf.  /«/?.  252.  Cotyledon 

pyramldale  &c.  Eocc.  Mus.  II»  p,  lop.  T.  sé.  Saxifragï 

Sedi  anguftiore  folio  fèrrato.  Seg.  Ver.  448.  T.  p.  f.  i. 

(a)  Saxifraga  Fol.  Rad.  &c.  Saxifr.  Fol.  limbo  Cart.  ia- 

tegro  &c.  HALL.  Helv,  402.  N.  p.  T.  5,  SEG.  Var,  III.  p. 
Ii)j>.  Euas.  XVI.  j?8. 

H.   DEEL,  VIII«  SïUKt 
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IV.        Behalve  aanmerkelyke  Verfcheidenheden  der 

Afdeel.  voorgaande  Soort  groeit,  volgens  den  Heer  Hal- 
Hoofd-  LER  ,  op  de  Alpen  van  Switzerland  deeze,  die 
STUK.      door  den  Ridder  als  een  basterde  wordt  aan- 

Twew;- gemerkt.  Gedagte  Heer  heeft  dezelve  zeerfraay 
afgebeeld  ,  en  zegt ,  dat  zy  de  geftalte  van  de 
voorgaande  heeft ,  doch  het  Roosje  minder  digt , 

de  Blaadjes  komp  ovaal  ,  met  den  rand  aan  *c 
end  niet  getand  en  aan  de  Steng  niet  zeldzaam, 
die  ruig  en  kleverig  is ,  een  Elle  hoog ,  met 
Takkige  Bloemfteeltjes ,   een    lange  yle  Aair 

maakende.  De  Kelk  was  ruigachtig  en  de  Bloem- 
blaadjes fcheenen  donker  rood  geweest  te  zyn  > 

daar  zy  in  de  voorgaande  meest  een  witachtige 
Kleur  hebben.  De  Meeldraadjes  verfchilden  ia 
langte  en  hadden hoogroode  Topjes:  de  Hoofnt- 
jes  van  het  Vrugtbeginzel  waren  geknopt.    Ia 
Italië  komt  ook  deeze  voor. 

111.         (3)   Steenbreek  met  Lancetvormige  getande 
Saxifraga  WortelUadefi ,  een  naakte  gepluimde  Steng 

en  byna  tot  Hoofdjes  vergaarde  Bloem» mca. 
Peijfylva 

nuch. 
In  Noord  -  Amerika  groeit  deeze ,  die  de  Steng 

byna  ongebladerd  ̂   zeer Takkig en  Haairig  heeft , 

met  witte  Mosachtige  Bloempjes  ,  aan  'c  end der 

(3)  Saxifraga  FoL  Lanceol.  denticulatis  &C.GRON.  Z^/r^. 
49,  68.  ̂ axifr.  Novebor.  CoLD.  Saxifr.  Penlylvanica.  Dill. 

Elth.  337-  T.  zsi'  f.  3z8.  Sanicula  Virgin,  alba,  Fol.  ob- 
longo  mucronato.  PLUK.  Alm.  331.  T«  $9,  f.  i.  &  T.  zzz 
f.  i. 
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der  Takjes  vergaard  en  de  Bladen  langwerpig     IV* 

gefpitsc :  zo  dat  de  Geftalte  zeer  verfchilc.  De  '^^xl^*' ' 
Bladen,  die  hec  Roosje  maaken,  hebben  de  fi- Hoofd» 

guur  en  grootte  byna  van  die  van  de  Primula  ̂ "^"K* 

Veris ,  doch  de  dikte  en  gladheid  van  die  der  '^^^>'"^' Auriculaas ,  en  de  Steng  twee  Voeten  hoogte* 

Ca)  Steenbreek  met  [lomp  Lancetvormip-e  ÈlU'  „  ̂Z' 
7  11  -         ri  Saxifrats 

den  en  een  naakte  twesbloemige  Steng,     Andro/»- cea» 

In  Siberië,  zo  wel  als  in  Switzerland,  is  doj^^^^^g^ 
Groeiplaats  van  deeze  Soort ,  die  het  Derde 
Alpifche  Huislook  van  ColüMna  zoude  zyn. 
De  Heer  Hall  er  vondtze  in  Switzerland  en 

geeft  'er  de  Afbeelding  van.  Het  is  een  zeer 
klein  Plantje  ,  dat  de  Blaadjes  fomtyds,  doch 
zeldzaam  ,  drietandig  ingefneeden  heefté 

(5)  Steenbreek  met  Liniaate  doorboorig  ge-      v^ 
Jiippelde  ,  getropte y  omgekromde  Bladenen   ̂ iJ^T 
een  veelbloemige  Steng*  gtaauw^ 

Door  S  c  H  E  u  c  H  z  E  R  is  dit  Kruidje  op  de 
Swit- 

(4)  ̂axifragd  Fo!.  Lanceol.  o&tufis  pilofïs  &Ci  Saxifr.  Gau- 

k  paucifloro.  HALL.  Helv.  405.  Sedum  Alpinum  tertium. 

Col.  Ecphr.  lï.  p.  66.  T.  67.  f.  lUt.  Saxifr.  Alpina  ,  habita 
Androfaces,  villofa.  Hall.  Nerih.  1736.  T.  i.  f.  3.  MoRl3i 
S.  12.  To  9'  f-  i-   Pluk.  T.  222.  f.  2. 

(j)  Saxifraga  Fol.  Linearibus  &c.  Saxifraga  Rofulis  deiifis" 
fimis  &c.  Hall.  Helv.  402.  Sax.  Alpina  minima  &c.  TouRNfi 

Inji.  Shg.  Veron.  449.  T.  9.  f.  *•  Sed.  Alp.  album,  Fol* 

Compaftis.  C.  B.  Pin.  284.  WOB.  T.  7«'  f.  i^»  ScmiicUti 
A^p'  3+ï  >  »4ï'  T.  il;  f.  I.  GÉSN.  iv«K.  af.  T.  ïi.  £  jo. 

Mm 
H,  Dltt.  ViU*  STUS* 



546       TienmanNioe  Kruiden. 

IV.     Switzerfche  Alpen  waargenomen,  daar  het  dik- 

^^^XL^*  ke  Plaggen   maakt ,  beftaande  uit  digt  famenge- 
HooFD*    hoopte  fmalle  Blaadjes,  die  nederwaards  omge- 
STUK.       tromd  zyn  en  waar  van  de  bovenden,  als  met 
jTtüffTyy-  j,|^jj5£  Gaatjes  doorboord,zig  witachtig  vertoo- nen,  met  eene  fchemering  van  blaauw.  Eeiie 

Verfcheidenheid  ,  door  Schmiedel  gemeld , 
heeft  de  Blaadjes  van  onderen  gehaaird. 

vT.        (ó)  Steenbreek  met  getropte  ,  Schtibswys  ge* 

^Burfiril'  plaatjle  ,   driekantige  ,   Ehvormige  effene 
«-«•   ̂   ._  Blaadjes;  de  Steng  byna naakt ^eenbloemig* 

Op  de  hooge  Gebergten  van  Switzerland  en 
Italië  groeit  deeze  ,  die  de  Bloemen  Melkwit 
heeft  met  bleekroode  Strecpen  ,  en  een  kleve- 

rig Stengetje ,  van  een  Vinger  hoog.  Men  vindt- 
ze  ook  met  meer ,  tot  vyf  Bloemen.  De  gcftal- 
te  is  als  van  zeer  kleine  Huislook. 

yn.         (7J  Steenbreek  met  getropte ,  overhoekfe  en 
yaisioo'  gepaarde,  byna  Lancetvormige  Blaadjes; 
*^'8'  de  Bloemen  gejteeld. 

In  dceze  ,  die  op  de  Bergen  van  Trente  en van 

(6)  Saxifraga  Fol.  aggregatls  imbricatis  triquetris  &c.  Sax. 
Alp.  Fol.  glaucis  acutis,  monanthos.  Seg.  Ver.  III.  p.  201. 

T.  5.  f.  2.  Sedum  Alp.  Saxifragae  albx  flore.  C.  B.  Pin.  284- 

BtjRS.  XVI.  6.  Saxiff.  Fol.  crasfis  pung.  Hall.  Aci.  Helv, 
VI.  p.  10.  T.  39. 

<7)  Saxifraga  Fol.  aggreg.  altern.  oppofitisque  fublanceos 
ktis ,  Flore  pedtmculaito.  Saxifraga  Alp.  minima  ,  Fol.  liguU'^ 
tis  &c.  Seg.  Ver,  ̂ jo.  T.  9.  f.  4. 
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Van  Siberië  voorkomt ,  is  het  Stengetje  zeer     iV. 

Takkig  ,  Dfaadachtig  duii  ,  met  fmalle  effene  ̂ ^^^^'^J-i 
Blaadjes  )  die   Roosjes  maaken^  gelyk  de  twee  Hoofd- 

voorgaande*  Het  Steeltje  komt  meest  met  één  5^'^"^* 
zelden  met  twee  of  drie  Bloempjes  voor  ̂   boven  ̂ '^'''^* 
het  Vrugtbegiczel. 

(8)  Steenbreek  met  gehaaïrde  ,  omgehoogene  9    vtir. 

Scimbs wys'  geplaatfte  Bladen ,  en  een  naakt-  BrSdet 
achtig  eenbloemig  Stengetje  (^).  Mosach. 

Dit  is  een  Plantje ,  dat  naar  Mos  gelykt  en 
de  Blaadjes  Doorn  achtig  van  onderen  gehaaird 
heeft ,  met  een  ruig  Stengetje ,  dat  maar  ééne 

Bloem  draagt,  die  ongedeeld  is  ̂  geel  met  ros- 
fe  Vlakjes.  Het  groeit  als  Mos  op  de  Steenen 
in  de  Alpen  en  Pyreneen. 

(9)  Steenbreek  7net  Schubachtige  ̂   Èlsvormi-      ix. 

ge^  kanthaairige  ,  gedoomde  Blaadjes  mus^*^' 
een  byna  naakt  veelbloemig  Stengetje.  Kiöawig. 

Deeze  die,  volgens  Gmelin,  in  Siberië 
groeit  ̂  

(3)  Saxtfraga  Fol.  cUiatls  Jnflexis,  imbricatis  &c.  Sasifr. 

kofuüs  denfislirais  &c.  HALL.  Helv.  403.  SaX.  Pyren.iics 

minima  lutea  Musco  fimilis.  Tournf.  In/},  Sedum  muscö- 

fum.  J.  B.  Hiji,  III.  p.  65I5-  SCHEuCHZ.  Alp.  Hi.  T,  zu 
f.  2. 

{*)  UnifijQTO  is  hier  ,  In  Syit.  Nat.  Veg.  Ed.  XIIIj  ver- 
keerdelyk  in  multifloro  veranderd, 

(9)  Saxifraga   Fol.   imbricatis   Subulatis   clliatis    fpifiofisj 

Cflule  fubftudo   multifloro.    Gmel.  Sik>   IV.    p.  14^.  T»  ̂ ? 

f,  2.  ^  ' Mm  % 
II.  DEËfe.  VlII^StUK, 
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IV.  heeft  langwerpige  Steekjes ,  digt  Schubswyzc 

Afdkei.  i^gi^ig^j^  j^gj.  plat  Elsvormige,  fpits  •  gedoomde 
HooFï>.  en  Doornig  kanthaairige  Blaadjes  ;  een  hoog 

sTüx.  stengetje  met  kleine  fpicfe  Blaadjes,  die  onge- 

ZgJr^'  haaird  zyn ,  en  een  klein  Bloempluimpje. 

X.         (jc)  StcQnhYeQk  met  Zaagswys*  getande  Blaad'^ 

fieZ'^rlf^  j^^  9  ̂^^  ̂ ^^^^  Takkig  Stengetje  en  ge/pit* 
cefternd.  j^q  Bloemblaadjes. 

Op  de  hooge  Gebergten  der  Nóordelyke 

deelen  van  Europa ,  zelfs  op  die  van  Spitsber- 

gen en  Lapland,  als  mede  op  die  van  Styrie 
en  Switzerland,  groeit  deeze,  welke  een  om- 

geboogen  Kelk  en  de  Bloemen  onder  't  Vrugt- 

beginzel  heeft. 

X'.         (ii)  Steenbreek  met  Jiomp  ovaaïe  ,  flaauw 

^Di'kbïa^'  '^^^^^'^V'  getande  9  gejleelde  Bladen  ,  een dig.  naakte   Steng  en  uit   Trosjes  beftaande 

Bloempluim* 

Op  de  Bergen  van  Siberië  is  de  natuurlyke 
Groeiplaats  van  deeze  Soort ,  die  aldaar  een 

zeer  grooie  Plant  maakt  ,  met  Bladen  van  een 
Span 

(lo)  Saxi/raga  Fol.  ferratis,  Caule  nudo  Raitiofo  &c.  FL 

Sitec.3s5,i67.Fl.  Lapp.l^.  175.  Oed.  i)<2«. 23.SaniculaMyo- 

fotls  Sec.  PLUK.  ̂ /«.  3JI.  T.  58.  f-  2-  &  T.  222.  f.  4-  se- 

Öum  mont.  htrfut.  macron.  ̂   dentato  folio.  MORIS.  Hijl:* 

11!.  p.  47S.  S.  12.  T.  5.  f.  13. 

(ii)  Saxi/raga  Fol.  ovalitms  retufis,  obfolete  ferratts  pe- 
tiolJttis  ,  Caule  nudo,  Panicula  conglomeraii.  LlWN.  Dtc,. 

II.  p.  27.  T.   14.  GmSL.  Sik.  IV.  p.  166.  T.  66* 
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Span  lang  en  een  Hand  breed  ;  Stengen  van     IV. 

een   Vinger  dik  en  een   Voet  hoog  ,  en  een  ̂^^^l^^* 
fraai  je  Pluim   van   paarfchachtig  roode  Kloks-  Hoofd  ̂ 

wyze  Bloemen,  Van  Petersburg  in  *t  jaar  1760,^^"^* 

door  den  Heer  David  de  Gorter,  toen  ̂'^>«'''» 
Lyf-Arts  van  de  Keizerin,  naar  üpfal  gezon- 

den ,  heeftze  aldaar  gebloeid  en  is  in  Afbeel- 
ding gebragt  door  den  jongen  Heer  LiNNiBU?. 

Ik  kogt  voorleeden  Jaar,  hierop  de  Markt,  een 
fchoone  bloeijende   Plant  daar  van,  welke  in 
de  open  Grond  zeer  tierig  by  my  groeit ,  doch 
tot  heden  (9  Sept.  1777.)  geen  nieuwe  Steng 
gefchootcn  heeft.    De  Geflalte  was  aanrner- 
kelyk   van  die  Upfalfche  verfchiilende ,  gelyk 
uit  deeze    oor  my  toen  daar  van  opgemaakte 

befchryving  blykt. 
De  Plant  hadt  wel  dergelyke  Bladen ,  als  ge* 

meld  is,  maar  twee  enkelde  Stengen,  een  Vin- 

ger dik  en  anderhalf  Voet  lang,  donker  -  rood  ,• 
aan  den  top  overhoeks  verfierd  met  Horizon- 
taaie  Steekjes,  ieder  een  Trosje  draagende  van 
ongevaar  tien  of  twaalf  Bloemen.  De  meeden 
derzelven  waren  vyfbladig,  hebbende  vyf  Meel- 
draadjes  en  drie  Stylen:  zeer  weinigen  zesbla^ 
dig  met  twaalf  Meeldraadjes  en  maar  eenigen 

met  twee  Stylen  of  Stampers,  Met  tien  Meel- 

draadjes heb  ik  'er  gcene  Bloem  aan  kunnen 
vinden.  De  Kleur  was  bleek  paarfch,  Zy  bloei- 

de in  een  Pot,  in  de  Maand  April. 
Men  heeft  in  Sweeden  waargenomen ,  dat  de 

Steng  jaarlyks  ia  de  Grond  kruipt,  zwart  wordt 
Mms  eö 

n«  DHL»  VIII*  STUXt 
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l^'  en  een  nieuwe  Plant  maakt,  en  dat  de  Wortel ^ 

Afdeül.  ̂ i|g  zv/artachtig  van  buiten  ,  van  binnen  Vlee-f 
Hoofd-  zig  wit  is,  gekaauwd  zynde  eenen  (terk  lanaeni» 
fTüK.      trekkenden  Smaak  heeft. 

XTT.  (12)  Steenbreek  met  Jlomp  Eyrond  gekartelde  x 

^""^{Zul  ̂ y^^  ongefteeUe  Bladen'^  de  Steng  naakt ^ sneeu\v-  ^q  Blosmeti  famemelioopt * 
minnend.  *'  0        r 

Aangaande  deeze  ,  die,  behalve  de  gedagte 

Bergtoppen ,  op  Spitsbergen ,  in  Lapland ,  Dee- 
remarken en  Sweeden,  ook  in  Virginie  en  Ka- 

nada  groeit ,  meldt  de  Heer  L  i n  n  jK üs ,  dat 

hy  geen  Plant  in  *c  bevioozen  Lapland  kende  , 
welke  de  Koude  beter  verdraagcn  kon  dan  dee- 

ze, Zyn  Ed.  hadt  dezelve  bloeijende  gevondeo 
onder  die  akoosduurende  Sneeuw,  welke  nooic 

door  Zonnefchyn  of  Regen  ontdooit ,  en  wel  aan 
de  kanten ,  daar  de  Sneeuwkorst  een  weinig  van 

den  Grond  afwykt :  maar  in  de  fchuinten  der- 
Alpen  ,  die  door  het  Sneeuw  -  Water  bevogtigd 
werden  ,  groeide  zy  overal  menigvuldig :  zo 
dat  deeze  Steenbreek  te  regt  Sneeuwminnend 
mag  geheten  worden. 

Wooderlyk  vcrfchillende  is  het  Gewas ,  fom- 
tyds  zeer  klein  ,  met  een  Stengetje  van  een 

Viü- 
fii)  SaxlfragA  Fo!-  obovatis  crenatis  ,  fubfesfiübus  &c. 

^/.  Suec.  3  54,  3<58-  K.  Lapp.  N.  176.  T.  2.  f.  5  ,  6.  Gron. 
Virg,  160  ,  69.  Saxifr.  Fol.  obl.  rot.  dtnu  RAJ.  Angl.  UI. 

p.  3  54«  T.  ï<5.  f.  I.  Sempervivam  minus  dentaturn.  Mart. 

Sphzi.  4?.  T.  F.  f.  A.  Flli^.  Php*  zzz.  f.  2.  Sedura  ter- 
|iuni,.  O^D.  Dan.  T..  2|.. 
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Vinger  hoog  ;  fomtyds  eens  zo  groot,  gelyk     IV, 

Ra  Y  deïelve  in  Engeland  waargenomen  heeft.  ̂ ^^^^
^ 

Somtyds  is  'het  Stengctje  één,  fomtyds  twee-  Hoofd- 

bloeraig  en  het  maakt  ook  wel  een  Kroon
tje,  ̂ ^uk, 

Doch  altoos  is  het  daar  aan  onderfcheidelyk ,  dat     '^^""^^ 
het  de  Blaadjes  van  onderen  rood  ,  de  Stylen 

paarfchachtig  heeft.  De  Wortel  is  Vezelig,  de 

Steng  naakt,  de  Bloem  wit.  ,  , 

f13)  Steenbreek  met  rondachtige ,  getande ,  lang  ̂ ^^f^JJ^^ 

'eedeeUe  Bladen  en  eene  naakte  Steng.        pun6fata. P*'  ..  Geftipj-eld. 

Deeze  ,  in  Siberië  groeijende ,  heeft  de  Bla- 

den rondachtig  ,  zo  diep  ingefneeden,  dat  zy 

zig  als  gekwabd  vertoonen,  met  fpitfe  Tanden. 

De  Bladfteelen  zyn  driemaal  zo  lang  als  de  Bla- 

den qn  de  Bloemen  klein. 

(14)  Steenbreek  met  Eyronde ,  byna  geflompte ,  ̂ JIJ^^^ 

Kraakbeenig  gekartelde  Bladen  ;  de  Steng  Lomme- 

naakt  en  gepluimd.  
'^'^' 

Deeze,  veel  naar  het  zogenaamde  Gè'um  ge- 
lykende,  komt  op  Gebergten  van  Biskaije  in 

Spanje   voor.  De  Bladen  .zya  met  hoeken  ge- 

kar- 
(13)  Saxtfraga  Fol.  fubrotundis  dcntatis  ,  longias  pótiola- 

tis  &c.  Seduin  hicorne  fetratum  &c.  MoRis.  Hijl*  III.  p.  472» 
S.  12.  T.  9.  f.  17. 

(14)  Saxifraga  Fol.  obovatis  fubretufis  &c.  Saxlfr.  Fol. 

Cuneiformibus  retufis  &c.  H.  Ups.  io%.  Geana  Fol.  fubrp- 

tundo  mlnori,  Piftillo  Floiis  rubro.  A^AGN.  iïör^.  88.  T.  8« 
MlLL.  Ie.  X41.  f.  z. M  m  4 

11^  Deel.  VIII,  StéK, 
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IV.      karteld  en  geenszins  Hartvormig  by  de  Steelen, 
Afdeel.  ̂ jg  g^jj  kanthaairige  ruigte  hebben* 

«yuK.         C'J)  Steenbreek  met  Wigvormigey  zeer  Jlom-» 
XV.  pe  ̂  uitgegulpte  Bladen  y  en  een  naakte  ge- 

Wigbia-. 
4ig.  (ló)  Steenbreek  met  Hartvormig  ovaale ^  fiom" 

H^V'  f^^  Kraakbeenig  gekartelde  Bladen  en  eene 
Ruig.  naakte  gepluimde  Steng. 

3CV11.       (17)  Steenbreek  met  Niet achtige  getande  Bla- 

^"  "  den  en  een  naakte  gepluimde  Steng^ 
Geum 

Nierbia 

Deeze  drie  Soorten  komen  niet  alleen  ten  op- 
zigt  van  de  Steng  ,  maar  ook  daar  in  overeen , 
dat  zy  een  omgeboogen  Kelk  hebben  ,  onder 
het  Vrugtbeginzel.  De  Gellaltc  verfchilt  ook 
weinig,  dan  wat  de  gemelde  figuur  der  Bladen 

aangaat.  Altemaalgroeijenzy  op  hooge  Geberg^ 
ten  in  Europa. 

** 
Met 

(15)  Saxifrdga  Fol.  Cuneiformibus  obtujfïsfimis  repandis 
&c.  Cotyledon  altera  clim  Matthioli.  J.  B.  //(/?.  III.  p.  684. 

Cotyledon  aut  Scdi  fpecies  quadam.  Gesn.  Faic.  19.  T.  12. 
f.  37. 

(16)  SaxifragA  Fol.  Gordato  -  ovalibus  letufis,  &c.  Geum 
:jFol.  circinato,  acute  crenato.  Magn.  ïloru  T.  p.  87. 

(17)  Saxifraga  Fol.  Rertifarmibus  dentatis  &c.  Sanicula 
montana  lotundifoüa  minor.  C.  B.  Pin.  243.  Scdum  mont. 

rotundifoJ.  minus  album  non  guttatura:  Mopis.  Htfi.  111.  p, 

^78  S.  12.  T.  $./.  12.  GoüAN  Monsp.  20^.  Gcum.  3nguaifi>l, 

^iitumnale.  Toübn?.  Iffjl.  259. 
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**  Met  onverdeelde  Bladen   en  eene  gebla-      IV* 

derde  Sceng.  ^^«^f  «-• 

(iBj  Steenbreek  met  de  Stengbladen  Eyrondl-j-^j^^^ 
gepaard^  Schabswyze;  de  bovenjten  kant-    xvm. 

Jolia. 
Op  de  Rotfen  der  Spitsbergfe ,  L^iplandfche  ,    Paarbla- 

Pyreneefche  en  Switzerlche  Alpen ,  komt  dee-  ̂ ' 
ze  voor ,  die  Draadachtige  Kruipende  Stengen 

heeft,  met  Blaadjes  bezet  en  aan  't  end  eeneo- 
kelde  ODgelieelde  Bloem. 

(19)  Steenbreek  met Lancetvormige  overhoekje     xtx, 

kanthaalrige     Stengbladen  ,    m    leggende  ̂ ' '"'''' 
Stengen, 

.uuw. 

(20)  Steenbreek  mef  Liniaale  overhoekfe  kant       xx. 

haairige  Stengbladen  en  getropte  IVor tel- ^ ""'''''"*'' bladen*  Heiftichi 

C21)  Steen- 
(18)  Saxifraga  Fpl.  Caulinis  ovatis  oppofitls  SccFl,, 

$ucc.  359  ,369.  -FV.  Lapp^  179.  T.  2.  f.  i.  HALL.  Helv, 
«foj.  Sedum  Alpinum  Ericoides  purpurascens.  C.  B.  Piyi. 

284.  Prodr.  i}z.  MORIS  Hi/i.  III.  p.  48O.  S.  12.  T.  10.  f. 

36.  Gesn.  Fase.  z6,  T.  5-  f»  3. 
(19)  Saxifraga  Fol.  Caulinis  Lanceolatis  alternis  5lc.  Sax, 

Sedi  foliis  crenatis  asperls.  Scheüch?.  It.  IL  p.  140.  T.  20, 

f.  3.  Sed.  Alp.  Fol.  crenatis  asperis.  C.  B.  ■F/'s.  284.  Predr. 
132.  GESV.  Fai<:.  22.  T.  6.  f.  27.  GeR.   Prof.   4^3- 

(20)  Saxifraga  Fol.  Caul.  Lin.  alternis  Sec.  S.xifraga  ̂ n- 

|;uftif.  Autuinnalis.  Breyn  Cf*!/.  io6.  T.  43.  Sedmxi  Alp. 
Flor.  luteis  maculofis.  C.  B.  P/».  2S4. Mm  5 

IJ,  DEE|«  VIII.  $TÜ^. 
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IV.         (21^  Stcenbreek met  Lancetvormige,  overhoek' 
AfDEEL.  j^  ̂  naakte  ongedoomde  Stenghladen  ,  en 
Hoofd»  eene  opfiaande  Steng. 
^TUK. 

XXI.       (22)  Steenbreek  met  Liniaal  Elsvormige  ver^ 

Hirluiuf!^  fpreide  naakte  ongedoornde  Stenghladen  en 
Bokkig.  leggende  Stenigen. 'XX 11. 

'^Donde  -  Dseze  vier  Soorten  komen  hier  en  daar  op 
baardig.  hoogc  Gebergten ,  zo  in  de  Zuidelyke  als  Noor- 

delyke  deelen  van  Europa ,  inzonderheid  in 

Switzerland ,  voor.  Behalve  het  gemelde  verfchil- 
len  zy  weinig  ,  zynde  allen  kleine  Plantjes ,  die 
meer  of  min  naar  Huislook  of  Donderbaard  ge* 

"  lyken  ,  buiten  de  Bloem.  De  eene  j  die  den  by- 
naam  van  Bokkig  of  den  naam  van  Bokje  voerc , 
hadc  denzelven  ,  wegens  den  Reuk,  van  eenen 

Groninger  Apotheker  Dort  man Nus  ge- 
naamd ,  door  wien  zy  in  het  Land  by  Gronin- 

gen gevonden  was  ,  bekomen ;  zo  dat  dezelve 
tot  de  inlandfche  Kruiden  van  onze  Nederlan. 

den  behoort.  Het  is  een  fraay  Plantje,  met 

geele  Bloemen  3  groeijende  onder  het  Parnas- 

i'ruid,  by  zeker  pleizierigDorp  in  *£  Graaffchap 
Drenth.; 

(ai)  Saxifraga  Fol.  Caul.  Lanceolatis  ahernis  &c.  Gmel. 
Sib.  IV.  T.  6s.  f.  3«  Sax.  Petalis  latisfimis  luteis  lineatis. 

HALL.  Helv.  399.  T.  8.  Chsmxciftas  Frif.  Foliis  Nardi  Cel- 

tics. C.  B.  Pin.  466.  Hirculus  q.  Chamaecifti  genus,  Clus. 
Cur.   S' 

(zt)  Saxifraga  Fol.  Caul.  Lincari  -  Subulatls  &c.  Fl  Suee» 
Lapp.  Sedum  Alpinum  Fl.  pallido.  C.  B.  Pm.  284.  MoaiS« 

Biji'  lil.  p'  477-  S,  12.  T.  6*  f.  3.  Oed.  Dan.  T.   72. 
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Drenth  ̂   zo  C  l  ü  s  l  u  s ,  die  het  afgebeeld  heeft ,      IV. 

verhaalt»  Men  vind  het  ook  m  Sweeden ,  Lap-'^^ï^^^^ï- 
land ,  Switzerland  en  Siberië.  Hooi?"D- 

STUK. 

(23)  Steen  breek  met  Merachtige  Stengbladen  ,    xxui 

die  getand  zyn  en  geJUeld  ,  de  Stmg  ge-  ̂^^'f^pa 
phmnd.  Ha. 

Op  de  hoogc  Gebergten  van  Switzerland  en^'^^' 
Oollenryk ,  als  ook  in  Languedok  en  Proven- 
ce,  groeit  deeze  ,  die  den  naam  van  Berg' 
Sanikel  voert,  by  de  DükCchcrs M^ild  Schelkruid 
of  IVitte  Sanikel  genaamd.  Deeze  verfchilt  in 
Gev^as  zeer  van  de  voorigen.  Meest  gelykc  zy 
naar  de  Zeventiende  Soort  ,  en  deeze  beiden 

voeren  by  fommigen  den  naam  van  Gè'um ,  onder 
welken  zy  bekend  zyn  in  de  Bloemhoven, 

Het  is  een  fraay  Plantje,  dat  uit  den  Wortel 
lang  en  ruig  gedeelde  Nierachtigc  Bladen  voort- 

brengt ,  die  fomtyds  ook  eenigsziDS  Klyfachtig 
zyn.  De  Steng  wordt  anderhalf  of  tVvCe  Voeten 
hoog  en  heeft  witte  Bloemen ,  met  Bloedklcu- 

rige  Stippen  ,  eenigermaate  naar  die  van  'c  Sc. 
Jans  Kruid  gelykcnde.  De  ruigte  der  Bladfleelen 
verdwync  meest  door  de  kweeking. 

(24)  Steen- 
(23)  Saxlfraga  FoL  Cau!.  Reniforraibus  denraris  petio5a  • 

tis  ,  Caiilc  paniculato.  Saxifragi  fo!.  Keu  furiti-'-us  ac  ua 

Crenats.  H,  Chj^,  167.  R.  Lazdh.  a,si'  Hall.  Helv.\co. 
$anivula  raonrana  lotijindirolia  major,  C.  B.  Pin.  24.3.  ,Sa  • 

nifula  Alpina.  CAM-  Epit.  764.  Gis.v.  Fase.  19.  'i\  \c>.  f. 
25.  Gcuni  romndifol  urn  msjuf.  Tolrnf.  IrJ}.  2;i,  Gb.&, 

Frov.  425.  Garyophylia  live  Geum  reccat.oiuui  füüu  Heds» 
ïaceo.  LtB.  Ic  613. 

U.  PEEt..  Vili.  STyït, 
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IV*  Ch)  Steenbreek   met   Niervormige  gekwabde 
Afdeel,  Stengbladen  y  een  Takkige  Steng  en  Kor- 

Hoofd-  ^^^^5^«  W^ortel. STUK. 

XXIV.       Onder  den  naam  van  Witte  Steenbreek  is  dee- 

CrlnJaL'^^  vry  algemeen  bekend   en  berugt  wegens  de 
jcorieiig.    zonderlinge  eigenfchap,  dat  de  Stoel  beftaat  uit 

een  vergaaring  van  ronde  Korreltjes,  van  groot- 
te als  Koriander  -  Zaad  ,  boven  de  Vezelige 

Wortelen  geplaatst.  Deeze  Korreltjes  zyn  bit- 
ter, en  van  fommigen  voor  het  Zaad  der  Planc 

gehouden    geweest ,  aangezien  men  uit  ieder 
Korreltje   een  nieuwe  Plant  kan   voortteelen. 
De  onderftc  Bladen  zyn  Niervormig  ,  als  die 

van  't  voorgaande ,  de  Stengbladen  diep  inge- 
fneeden  en  byna  gevingerd,  de  Bloemen  wit. 

Dit  Kruid  is  van  de  Ouden  als  tegen  den  Steen 

'dien (lig  aangemerkt  geweest,  byzonder  hetAf- 
trekzel  van  den  Wortel.  Het  Sap  der  Bladen  is 

Slymerig  en  Zuurachtig ,  gelyk  dat  der  Huis- 
look,   zynde  hetzelve    zekerlyk  openende  en 
Pisdry vcndc :  doqh  weinig  in  gebruik. ***Met 

(14)  Saxfraga  Fol.  Cmlinis  Reniformibus  lobatis  &c. 

Mat,  Mei.  zij.  H.  Cliff.  167.  R.  Lugih.  ̂ n.  GOUAM 

Momp,  210,  GER.  Prov.  421.  KRAM.  Aujlr.  1I8.  HAI.L. 

flslv.  401.  Fl.  Suec.  350.  Oed.  Dan.  514.  Sax  fraga  rotun- 

difolla  alba.  C.  B.  Pin.  309.  SaX'fraga  alba.  DOö.  Pempt. 

3 16.  Saxifraga  alba  Chelidonides.  LOB.  /(.  6iz.  Saxiftagsi 

Q^aica.  Cam.  Epit.  719. 
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**^  Met  gekwabde  Bladen  en  regtopftaan-     IV. 

de  StCDgen*  Aitdeel; 

(25)  Steenbreek  met  Palmswys* gtkwahde  Bla-  ̂ tuk» 
deuy  de  Stengbladen  ongejleeldy  de  Steng     xxv. 
rakkigenBddraagende.  f^^l^^^f 

Deeze  wórdt  Boldraagende  genoemd,  om  datgend. 
^y  bovendien  aan  de  Stengen  zekere  Bolletjes 
draagc  ,  verfchillende  anders  byna  niet  van  de 

voorgaande  ,  waar  van  zy  maar  eene  Verfchei- 
denheid  fchynt  te  zyn.  Het  Vrugtbeginzel  is, 
in  beiden,  beneden  de  Bloem^  Men  vindt  dee- 

ze in  Italië  op  beïommerde  Steenige  plaatfen. 
Het  voorgaande  Witte  Steenbreek  is  door  geheel 
Europa,  zelfs  in  de  Ooftenrykfe  Nederlanden ^ 

gemeen. 

(a6)  Steenbreek  met  gepalmde  gejleelde  Steng-  xxvr, 

bladen  en  eene  geheel  enkelde  eenbloemige  '^nit 
Boldraagende  Steng.  ^«n^- 

Op  de  Laplandfche  Gebergten  was  deeze  ge- 
meen ,  en  is  door  den  Ridder  afgebeeld.   Men 

vindt- 
(25)  Saxifragm  Fol.  Caulinis  palmato  -  lobat's  &c.  Sax. 

bulbofa  altera.  COL.  Eephr.  I.  p.  318.  T.  317-  Sax.fraga  ad 

folia  Bulbos  getens.  C.  B.  Pin,  3 ©9-  Scdum  bicorne  lotundi- 

fol.  ercaum  &c.  MORIS.  Hijl.  III.  p.  474-  S.  iz.  T.  9. 
f.  24. 

(26)  Saxifraga  Fol.  Caul.  palmatis  petiolatis  &c.  OeO. 
Dün,T.  22.  Saxiff.  Fol.  palmatis,  Caulc  fimplici  uniflora» 

Fl.  Lafp,  17a.  T.  a.  f.  4-  ̂ ^rt,  (^ijf,  167»  Fit  Suec.  31  f , 

873- 

II.  Dllb*  VIII*  STVK, 
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!V.  vindcze  ook  in  Sweeden  en  Deenemarkeö»  De 

^^xi.^^'  Bloem  knikt  een  weinig  en  heeft  het  Vrugt* 
Hoofd-  beginzel  boven.  Zy  komt  ook  voor  met  een 
feTuK.      getakte  Steng. 

xxviu      ̂ 27)  Steenbreek  met  gepalmde  Stengbladen  , 
rhLLtis,  het  hovenfte  ,  onder  de  Bloem ,  Eyrond  j 

mlt"^''^'  ̂ ^  Steng  enkeld  en  meest  tweebloemig. 

Deeze  was  in  Lapland  zeer  zeldzaam ,  heb- 
bende Stengetjes  van  een  Vinger  hoog.  Men 

vindtze  ook  in  Sweeden  en  Deenemarken.  Haa- 

ïe  Groeiplaats  is  meest  aan  de  Beekjes  ̂   op  de 
zyde  der  Bergen. 

'  rxvuh      (28)  Steenbreek  met  Nierachtige  Wortelhla- Geranioi^  ^,        .  .  .  ,,     . 
d.s.  den  f  die  vyfkwabbtg  zyn  en  veeldeelig;  de 

achti"f ̂ ^°  Stefigbladen  Liniaal  en  een  byna  naakte Takkige  Steng^ 

?txix.       (ap)  Steenbreek  met   Palmswys'  vyfdeelige 
onpalS  Wortelbladen;  de  Stengbladen  Liniaal  on- 
^ig'  verdeeld  en  yeelbloemige  opklimmende  Sten- 

gen. 

C30)  Steen- 
(tj)  Saxifraga  Vol.  CSulinls  Palmatls  &c.  Sax.  Fol.  R3- 

dicalibus  quinquelobis  ,  flor.  ovato.  FU  Lapp.  i-j^.  T.  2.  f. 
7.  FL  Suec.  zsz.  OED.  Dan.  T.  ii8. 

(z%)  Saxifraga  Föl.  Radicalibus  Remformibus,  quinqjue* 

lobis.  Am.  Acad  IV.  p.  471»  Mant.  383. 

(zp)  Saxifraga  Io\.  Rad.  palmato  -  qurnque  •  partitis  &e. 
Am.  Acad*  IV.  p.  47i«  GER.  Prev.  424* 
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e  30)  Steen  breek  met  Nierachtige  gepalmde     IV. 

Haairige  Stenghladen  :  de  Stengen  en  SteeW^^^^^^* 
tjes  Draadachtig.  Hoofd- stuk, 

Van  deeze  drie  groeit  de  eerfte  op  de  Pyre-    xx?. 

neen,  de  rodere  op  de  Bergen  van  Provence  ̂ sthti^af 
zo  Li  ̂   K  iEüs  verzekert;  de  derde  in  Siberië. ^^^^^^^h. 
Deeze  laatfte  heeft  zeer  lange  Bloemfteekjes ,  in 

tweeën  gedeeld ,  en  vry  groote  witte  Bloemen. 

C3ï)   Steenbreek   met  Wigvormige  in  drieën    xxxr. 

gedeelde  ,  overhoekfe  Stenghladen  en  eene iJ',^^^^' 

regtopgaande  Takkige  Steng,  Ddekwab* 

Deeze  Soort  groeit  op  Zandige  plaatfen  en  op 

Gebergten  ,  als  ook  op  de  Daken  der  Huizen , 

in  Europa.  By  ons  komt  zy  veel  voor,  op  vogti- 

ge  Gronden  en  oude  Muuren ,  zo  in  Gelderland 
en  Overysfel  als  in  het  Stigt  en  in  Holland. 

Men  vindtze  Drievingerig  Huislook  der  Daken 

getyteld  door  Bauhinüs.  De  Blaadjes  zyn 
als  die  der  Steenruite  ,  doch  het  heeft  Steekjes 

van  omtrent  een  Handbreed  hoog. 

(32)  Steen» f30)  Saxlfraga  Fol.  Caul.  Renifljrmibus  palmatis  pilofis  ̂  

Caulibus  Pedunculisque  Filiformibiis. 

(31)  Saxifraga  Fol.  Caulinis  Cuneiformibus&e,  FL  Sues. 

55J.  Fl.  Belg,  1x8.  GOüAN  Momp.  210.  Ger.  Prov.  42^, 
Saxifr.  Fol.  tiifidis  6cc.  R.  Lugdb.  457»  Sax.  Fol.  ornn.  iri- 

lobis  &c.  Fl.  Lapp,  173.  H.  Ciiff.  168.  Sedum  tridüdylites 

Teaorum.  C.  B.  Pin.  285.  Paronychia  altera.  DOi^,  F^mpu 
113.  Lob.  Ic,  469. 

H.  DEEL.  VIII,  STUS« 
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IV, (32)  Steenbreek  met  de  Stengbladen  driedeeUg 

x^f  ̂ '  gepahnd  ;  de  Sip  pen  byna  in  drieën  ge* 
Hoofd*  deeld  ;  ds  Steng  met  veele  Jlappe  Takjes, 
«TUK. 

xxxir.       Op  de  hooge  Gebergten  der  Noordelyke  en 

rltr^Ia^'^  Zuidelyke  deelen  van  Earopa  ̂   hier  en  daar  , 
Kotsmin- gj-Qgjt;  deeze  ̂   die  naby  komt  aan  de  voorgaande, 

doch,  behalve  't  gemelde  verfchil,  ook  deBIoe* 
men  viermaal  zo  groot  heeft* 

xxxiiT.       (33)  Steenbreek  met  de  Stengbladen  Wïgvor^ 

"ofkiim"''  '>^'k  ̂ ^^  ̂ ^  tippen  getand  ;  de  Steng  op^ 
B»cnd.  klimmende  en  tenigermaate  ruig. 

De  Groeiplaats  is  op  dergelyke  Gebergten^ 
Het  Kruidje  heeft  een  digt  gebladerd  Bloem" 

Itengetje  van  een  Handbreed  hoog» 

xxxiv.       (04)  Steeobreek  met  getropte  Liniaale  Wor-- 

Piagmaa-  **6* 
kend. 

(is)  Saxtfraga  Fol.  Caul.  Paimato  -  tripartitis  &cc.  Saxi- 

ftaga  alba  petraea.  Pon.  Bald.  3  39.  f"-  337»  Saxifraga  Aizoides 
Alpma  &c.  Pluk.  Alm.  331.  T.  zzz.  f.  3.  Sedum  mda<fty- 

lites  Alpin.  mfjus  aUium.  C.  B.  Pin.  284.  AlORÏS.  Hijl.  ilU 

p    479i  S.  iz.  T.  9.  f-  i?' 
(il)  Saxifrag/z  foI.  Caulinis  Cuneiformifms  &c.  Af  anti 

384,  Saxfr,jga  Pyrenaica  tfldaft.  latifolia.  Toürnf.  /«/?.  zsi, 

GOUAN  J^onsp,  210.  Sax.  Fol.  palmitis,  Cauie  cfenfe  folioro 

ïloïigero.  ALL.  Pedem.  12.  T.  i.f.  i.  Sedum  tndiaylires 

.  Alpin*  Caule  foliofo.  C  B.  Pin.  284*  Sedum  tdd.  Alpiuma 

majus,  rcrtium*  C.  B.  Prodr.  131. 

't  (34)  Saxifraga   Fol.    Radic.  aggregatis    &r.   i?/<a«r.   383, 

Sax'fraga  Foi.  fimp!.  &  trifijis  &c.  Hall.  //«r/w.  4o5.0;>«5tf, 

Z9Z.  T.  I.  f.  I.  Seg.  ̂ (S*-.  451.  T.  9.  f.  4.  Sedum  tndafty- 

lises    Alpinum  minus.  C.    S.  /*/«,  284.  Frodr.  151,  Sedun» 



idbladeri)  die  geheel  of  driedeelig  zynscn      iV^. 
een  regtopgaand  ,    hyna   naakt  en  insest      xff'^* 
tweehlosmig  Stengetje*  Hoofd- stuk. 

(35)  Steenbreek  met  yeeldeelig  gepalmde  ver-    xxxv. 
fpfeide  Stenghladen,  die/pitfe  Slippenheh- oroenUn. 

hen ,  en  een  opjiaand  Steflgetje.  ^' Groen- 

lands*. Volgens  GuNNERüS  is  deeze  Gröenlaödfe 
èene  Verfcheidenheid  van  de  voorgaande  ,  die 

Op  hooge  Gebergten  in  de  Züidelyke  deelen  van 
Europa  en  in  Switzerland  groeit,  maakende  al- 

daar i^laggen  als  Mos»  De  meefle  Rotfen  det 
Alpen  zyn  bekleed  met  dit  Kruidje  y  zegt  de 
Heer  H  a  L  l  E  R.  Het  heeft  Steekjes  van  maar 
drie  Duimen  hoog  en  ruigachtige  Blaadjes» 

**^*  Met  gekwabde    Bladen   en  leggende 
Stengen ♦ 

C36)  Steenbreek  met  Hartvormigs  ̂   driekwah-    xJtxvr, 

bige  en  onverdeelde  Stengbladen  ;  de  Sten-  w^' 
geijes  leggende.  i^f"^^^^ 

(37;  Steen- 
Moschi^teila  Aïplna  lutea.  Grs?f.  Fa:c.  25.  T.  6.  f.  3U 

GOUAN  Monsp.  210. 

(3  5)  Saxifraga  Fol.  Caulinis  paliTüïto  -  muhifidis  &c.  Sa- 

x.fr.  tridaftylites  GrOenlpndica.  Dill.  EltJ!>,  337.  t.  353. 
f.  329. 

(j6)  Saxifraga  Fol.  Caulinis  Cordatls  trilobis  i'ntegrisque  ̂  
Caul.  pmcu^benribus.  Snxifr^,-^!  ex=gua  Foi,  Cyrtibalad^, 
iBUXa.  Cf»/.  11.  p.  ̂ ö.  T.  45.  r.  2. Na 

11.  DEEI.   VIII,   STUS, 
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^/^'  (37)  Steenbreek  met  Eyronde  gekwahde  Steng-» 
XL  *  bladen  en  Draadachtige  Jlappe  Seengetjes, HCöFD- 

STUIT.  (38)  SreeDbreek  7net  Liniaale  Stengbladen  die 
XXX  VI  r.  onverdeeld    of  drietandig    zyn  ,  leggende 
Hederacca,  Spruïten   m  regtopjtaande   naakte   Sten- 
Kiyfachti- 

gc 

getjes, 
ihpnoideL  Deeze  drie  Soorten  verfchillen  meest  door  de 

Mosachti.  ggyyj.  ̂ jgj.  g]3a(]jes.  De  eerfte  groeit  in  de  Le- 
vant; de  andere  op  't  Eiland  Kandia,  de  laatftc 

komt  overal,  in  Europa,  op  de  hooge  Bergen 

voor,  en  is  zelfs  in  Gelderland  op  de  Hey^tus- 
fchen  Harderwyk  en  Hermelo,  door  den  Heer 

deGorter  waargenomen»  De  Bladen ,  die 

den  Stoel  maaken  en  op  den  Grond  leggen  , 

zyn  zeer  fraay  in  drieën  of  in  vyven  verdeeld: 

de  Stengetjes  een  half  Voet  lang. 

Zonderling  is  't,  dat  men  van  die  uitgebreid 
de  Gellagt  nog  geen  ééne  Soort,  of eenige Plant 

tot  hetzelve  betrekkelyk  ,  in  Oost-  of  West- 
indie,  noch  ook  in  Afrika  of  ia  Arabic,  aange- 
troifen  hebbe. 

TiA. 
f37)  Saxifraga  Fo'.  Caul.  Ovstis  lobstls,  Caute  Filifor- 

mi  flaccjdo.  Saxifr.  Cretica  annua  minima  ,  Hcderaceo  fo- 
lio.  TOURNF.   Cor.   18. 

(38)  Saxifraga  Vol.  Caul.  L^nearibiis  &c.  Saxlfr.  procura- 
bcns  &c.  H.  Cliff>  16%.  IX.  Lugdb.  453.  N.  6.  Gouam 

Momp.  210.  FA  Belg,  iig.  IlALL.  Hdv.  404.  Sedum  Alp. 

trtfiJo  folio.  C.  Ü.  Fin.  284.  MORIS.  Hifi.  III.  p.  479.  S. 

12.  T.  9.  f.  2Ö.  p,  Srxfinga  procumbens  &c.  R.  Lugdk. 

4H'  N.  7, 

I 
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T  I  A  R  E  L  L  A.    Myterzaad.  IV. 

De  Kenmerken  van  dit  Geflagt  zyn  een  vyf-jj^^^*^^ 
deelige  Kelk  met  vyf  Bloemblaadjes,  die  oh-stuk* 
verdeeld  zyn  ,  daar  ingeplant  :  het  Zaadhuisje  Di^ynU», 
eenhokkig    tweekleppig ,  hebbende    bet   ééne 
Klepje  gpooter  dan  het  andere. 
Twee  geheel  uitheemfche  Soorten  zyn  daar 

in  vervat,  naamelyk, 

(1)  Myterzaad  met  Hartvormige  Bladen*  i.  ̂ TiareHa 

In  de  Noordelyke  deelen  van  Amerika  ̂ ^^ll^-^^lf* 
Alie  groeit  deeze  Soort ,  welke  Mitella  met 

een  naakte  Steng  is  genoemd  geweest,  't  Gewas, 
dat  Bladen  byna  als  het  Aardveil  heeft,  ge- 
ïykt  in  Geftalte  veel  naar  het  gewoone  Sanikelof 
Witte  Steenbreek  en  is  daar  van  meest  door  het 

Zaadhuisje,  dat  zig  als  een  Bisfchops-Mytcr 
opent ,  onderfcheiden.  Hetzelve  bevat  zwarte 
glanzige  Zaadjes. 

(2)  Myterzaad  met  drievoudige  Bladen/  tl 
Trlfoliata^ 

In  de  Noordelyke  deelen  van  Afle,  dat  is  ia^"^'^^^^^- 

Si. 
Cl)  Tiarella  FoL  Cordatis.    Syjl   Nat.    XIl.  Gen.  <($$.  p-. 

305.   Veg.  XIII.  Gen.  s<>o.  p.  34^«    Mitella  Scapo  nudo.  H. 

Cl\Jf,  167.  R.  Lugdh,  459,  Gron.  P'irg,  160.  Cortufa  Ame- 
ricana  Flore  fpicato,  Petalis   integcis.    Hekm.   Par,  129,  T 

ÏI9.  TOURJCF.    /«/?.    242, 

(2)  Tiarella  FoL  tetmtls^  ylm.  Ac  ad,   III,    p.   17»  Mitella 

Fol,  tern.  Am<,  Acad.  II.  p>   ',51. 
Nn  2 

II.  DEEL,  VIII.    STUK. 
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1^^     Siberië  ,  heeft  Demidoff  deeze  waargeno- 

xif  ̂̂   men^  Zy  verlchilt  van  de  voorgaande  naauwlyks 
Hoofd-  dan  in  het  Bladerloof. 
STUK. 

Tvjeew^j'  Mitella.    Ruigbloem. 

In  Kenmerken  komt  dit  Geflagt  byna  met 
het  voorgaande  overeen  ,  dan  dat  de  Bloem- 

blaadjes ,  op  een  zonderh'nge  manier»  Vinswy- 
ze  verdeeld  zyn  en  de  Klepjes  van  het  Zaad- 
huisje  even  groot.  Het  bevat  ook  twee  uitland- 
fche  Soorten,  als 

I.  (i)  Ruigbloem  met  een  tweebladige  Bloem- Mitella  „^ 

diphyiia.  öteng, 
Tweebia- 

<ïifi-  .  De  Steng  is  zeer  eenvoudig  in  deeze  Soort, 

Draadachtig  dun  en  naakt ,  behalve  dat  zy  in  't 
midden  twee  gepaarde  Bladen  heeft ,  die  ge- 
fnipperd  en  ongelyk  getand  zyn.  De  Bloempjes , 

langs  het  boven ite  deel  der  Steng  overhoeks  ge- 
plaatst 5  zyn  Klokvormig  ,  doch  met  verdeelde 

ruige  Bloemblaadjes  als  gezegd  is.  Voorts  heefc, 

deeze  Plant  byna  de  geftalte  van  die  van  't 
voorgaande  Geilagt.  De  Groeiplaats  is  in  Noord- 
Amerika, 

(2)  Ruig. 
Cl)  Mitella  Scapo  diphyllo.  Syst.  Nat.  XIL  Gen.  55^.  P» 

lo^.T^eg.  XÏII.  Gen.  561.  p.  34J.  H-  Clif.  167.  R.  Lugd^. 

AS9-  COLD.  Nov.  96.  Gort.  Amec.  Spicato  Flore ,  Pet.  fira- 
biiatis.  Herm.  Par.  no.  Gort.  Anier.  alt.  &c.  MRNTZ.Pug. 

T.  10.  Sanicula  f.  Cortafa  Indici  ,  Flore  fpicato  fi.mbriato, 

DOD.  Mem.  259»  TOURNF.  IkJI.  a^i.  T.  126» 
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(a)  Ruigbloem  met  een  naakte  Bloemfteng.        iv. Afdeel* 

De  Bladerloosheid  van  de  Steng  onderfcheidt     xr. 

deeze,  die  door  den  Heer  Gmelin  onder  deg^yj.^^* Siberifche  Planten  is  afgebeeld.  n. Mitella 

ScLERANTHüs»     Hardblocm.      *^''t'^. Naakt. 

De  Heer  L  i  w  n  iE  u  s  zegt  ,  dat  hy  dit  Ge- 
flagt  dus  genoemd  heeft  wegens  de  byzondere 
gryze  Kleur  der  Bloemen  ;  doch  het  woord , 
door  hem  gebruikt,  kan,  zoveel  my  bekend 
is,  niets  dan  Hardbloem  betekenen.  De  Ken- 

merken zyn ,  een  eenbladige  Kelk ,  die  vyfdee- 
lig  is,  zonder  Bloemblaadjes  en  twee  Zaadjes 

in  dezelve  beflooten  (^> 

Drie  Europifche  Soorten  komen  'er  in  voor, 
als  volgt. 

(i)  Hardbloem  met  de  Frugtkelken  gaapende,„  ,  ̂♦ «j     ̂   Sclerantkui 
Annuüs, 

Dee-  Jaarlyks, 
f 2)  Mitella  Scapo  nudo.  Am.  Aead.  IL  p.  35a.  Amm. 

AZi.  PetTOf.  II.  p.  352.  Gmfx.  Sih.  IV.  p.  175.  T.  63.  f.  2, 

(*j  Hoe  kan  dan  de  Kelk  bov«n  het  Vrugtheginzel  zya 

{Calyx  fuperus  y)  gelyk  in  de  Lysc  der  Gefiagten  wordtge- 
zegd  ? 

Cl)  Sderanthus  Calyc,  Fruéèus  patuüs.  Syst,  Nat,  Xll. 

Gen.  <57-  P-  306.  P^eg,  XIIÏ.  Gen.  562.  p.  345»  ̂ l-  Saec» 
Belg.  OEO.  Dan.  50+.  GOUAN  Monsp.  2 II.  R.  LagS.  zn. 
Hort.  Cliff.  ï66.  Polygonum  Gramitieo  folio  raajus  ere<a:um. 

C.  B.  Pi».  281.  Polyg.  anguftisfimo  et  Gramineo  foMo.  liid^ 

AlchiiTïilla  fupina  Gramineo  foüo  Fl.  min.  TOURNF.  Injl» 

jos.  Knawel.  DOB.  Pempt.  p.  iij. Nn  3 

II*  DEEL,  VUL  STUK, 
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IV.        Deeze  Soort  is  de  Knawel  van  D  o  d  o  n  ̂ e  u  s , Afdefl. 

XI.    '  ̂y  è^^^  anderen  naam ,  zo  hy  zegt ,  ergens  be- 
Hoofd-  kend,  een  Onkruidjc,  dat  door  geheel  Europa 
STUK*     ̂ y^^  voorkomt  op  drooge  Zandgronden  ,  in- 

^i^r^^^" zonder heid  in  de  Akkers  of  Koornlanden.  Men 
vindt  het  door  fommigen,  wegens  de  geltalte, 
tot  het  Varkensgras  betrokken»  Niettegen {taan- 

de het  zeer  fmalle  Grasachtige  Blaadjes  heeft, 
gaf  ToüRNEFORT  het,  wegens  de  Bloem 

en  't  Zaadhuisje,  een  plaats  in  het  Geflagt  van 
Alchimilla  ,  dat  nogthans  maar  vier  Meeldraad- 
jes  heeft.  ̂ 

Dit  Plantje  verfehilt  zeer,  naar  den  Grond 
waar  op  het  groeit.  Het  valt  in  de  Akkers  en 
Tuinen  wel  drie  of  viermaal  zo  hoog  als  op  dor- 

re Velden,  waar  het  een  zeer  laag  Takkig  Kruid- 
je is  5  grys  of  witachtig  van  Kleur  ,  doch  aan 

Waterkanten  groener.  HetBlommetje  bevat  vyf 

langer ,  vyf  korter  Meeldraadjes ;  het  Vrugtbe- 
ginzel  heeft  twee  Stylen  en  het  Zaad  vereenigc 
zig  door  de  rypwording  met  den  Kelk. 

ï^-         {a)  Hardbloem  met  grjlooten  Vrugtkelken*, 

^oveTbiy-      Deeze  groeit  op  dergel yke  plaatfen    als  de 
vend.       voorgaande,  doch  is  lang  zo  gemeen  niet  in  ons 

We- 

f2)  Scleranthus  Calyc.  Frudas  claufis.  JF/.  Suec.  p.  349^ 
KïïANf.  Aujlr.  119-  Oed.  Dan.  sói.  Knawel  incdnum  Fol. 

xnajori  perenne.  RAj.  uingl.  III.  p.  160.  T.  s-f-  i.  Alchi- 
milla fupina  Gram.  folio  majori  flore.  VAiLL.  Par.  4.  T.  i, 

f.  5.  Polygon.  minus  polycarpon.  Tab.  Ht/i.  liij.Polygonum 

ïolcnicum  Cocciferum,  }.  ü.  Hij^.  ill.  p.  378. 
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Wereldsdeel,  behalve  in  Polen;  alwaar  het  dat     iV. 

Plantje  zou  zyn  ,  'c  welk  het  Poolfche  Grein,  '^'xf  ̂* 
daar  ik  omftandig  van  gefchreeven  hebj  uide-HoorD- 

vert  (*).  Hec  komt  in  alle  opzigten ,  zo  H  A  l-^"^"^'  ̂ 

LER  aanmerkt  ,  met  het,  voorgaande  overeen ;     *^'^'^"^' 
doch  de  Bloempjes   zyn  gvooter  en    het  blyfc 
's  Winters  over» 

(3J  Hardhloem  met  de  Vriigtkelken  zeer  wyd     itr. 

en  gedoomd  y  de  Steng  eenigermaate  Haairig.  pZyclr"^ 

pis, 

Deeze  Soort  is  nog  zeldzaamer  dan  de  voor-veckaadig. 
gaande.  Men  vindtze  by  Montpellier  en  in  Ita- 

lië, zo  LiNNiEüs  aanmerkt.  Zy  heet  Berg- 
Varkensgras  met  Wormachtige  Blaadjes,  by  C. 
B  A  u  H I N  ü  s :  by  anderen  Polycarpon  ,  wegens 
de  menigte  van  Zaad.  De  geüalte  is  a!s  die  der 
voorgaanden  ,  en  zy  groeit  ook  omtrent  een 
Handbreed  hoog. 

Gyp. 
(*)  zie  het  I.  Deels  X.  Stuk  vati  deeze  Natuur/y.^?  Hi- 

Jlorie  y  bladz.  48+,  enz.  Als  ook  Leder müllf.i^s  AIi^ros{. 
JTermaakhkheden  ,  ï.  Deel.  bladz.  49  ■,  PI.  iz:  alwaar  het 

riantje »  benevens  het  Grein  en  dsszelfs  Iniekt  afgebeeld  eix 

omftandig  befchreevea  wordr  ;  zo  maar  dat  het  ei^'etulyke 
Plantje  is  ;  want  het  Loof  fchynr  zeer  te  verfchillen.  Ook 

groeit  dat  Grein  aan  de  Worteltjes  van  verfcheiderley  Krui- 
dea. 

(z)  Sckratithus  Cal.  Fm6l.  patentisfjinis,  &c.  ̂ m.  Acr.d, 

IV.  p.  313.  Polycarpon.  DAL.  Hiji.  444»  Poiyg.  raont.  Ver- 
niiculatx  foliis.  C.  B.  Pin.  231.  Vetmlculata  nova  planta. 
Col.  Ecphy.  I.  p.  295.  T.  1.9%. Nn  4 

lU  Deel.  VIII.  Stuk. 



IV.  G  Y  p  s  O  p  H  I  L  A.     Gipsminner. 
Af DEEL. 

,,  ̂̂ *         De  Kelk  is  ecDb-ladig,  Klokvormig  en  hoQ- 
STUK»      J^ig  in   dit  Geflagt  ,  met  vyf  Eyronde,  onge-. 
^u«ty;y- fleelde  Bloemblaadjes  :   het  Zaaclhuisje  Kloot-* 

'^'^''        rond  5  met  ééne  Hulligheid. 
Tegenwoordig  bevat  hetzelve  tien,  meest  Eu-^ 

ropifche  Soorten. 

i>   ̂       (i)  Gipsmirr.er  lut  Lancelvormige  Bladen  9, 

ufens!'  '"  de  Meeldrüodjes  korter  dan  de  uitgerande- ^ta.pcjidc..  Bloem. 

De  Planten  van  dit  Geflagt  zyn ,  door  hiare 
Bloemen  en  Gewas  ,  veelal  Anjelierachtig  ea 

gelyken  te'^ens  naar  Muur.  Dus  1$  de  tegen,- 
woordige  Kleine  Steen  -  ADJelier  mee  Gras- 
5chtige  Bladen  getyteld  van  C.  B  A  u  h  i  n  u  s, 
Haare  Groeiplaats  is  op  de  Bergen  van  Siberië, 
Ooilenryk  ,  Switzerland  en  de  Fyreceen.  De 
Wortel 5  zege  de  Heer  H  aller,  is  eenige 
Voeten  lang ,  niettegcnliaande  de  Stcngctjes 
maar  een  half  Voet  hoog  zyn  ̂   met  veefe  fmallQ 
dikachtige  Blaadjes  ,  fpits  gepunt  ,  drasgende 
^e.  Bloempjes  ,  die  Vlecfchkleurig  zyn  .opnaak-» 

te  Takjes,  als  in  Kroontjes ,  aan  't  end.. 

(2)  Gips* 
■  (1)  Gyp/ophllafd^.  Lr^n-ceolr^tis  Sec.  Syjï.  Nat.  XII.  Gtn. 
55 S,  p.  £06.  Vcg.  XI'I.  Gen.  $6^.  p.  346.  Am.  A-Cjd.  Hf. 
f,  2?.  GEB.  Prov.  409.  T.  15.  F.  z.  Saponaria  Cau!c  fimplici 
?<r.  IL  CiiJ/.  1Ó6.  HALL.  Helv.  3?o.  N.  6.  RüPP.  Jen.llj. 
AHlneOricnfa'is  ?AthC^m;^  &c.  BuxB.  C(nt.  III.  t>.  52. T.  5o» 

^aiyopb^iii^s  fiixaiilis  fül.  Gramiii.  niluor,  C..B.  Pin.  sii.. 
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(a)  Glpsminner  met  Lancetvormige  effene  Bh"     IV. 

den  y  verfpreide  Stengen  en  de  Stampers    ̂ ^^^^* 
langer  dan  de  Klokvormige  Bloem,  Hoofd- 

stuk. 

Deeze  fchynt  weinig  van  de  voorgaande  te      n. 

verfchillen  en  de  Groeiplaats  is  ook  op  de  EuyJ,f"^^^f 
ropifche  Bergen.  Leggende. 

(3)  Gipsminner  met    Lancetvormïge  ruuwe     n^- 

Bladen  en  omgekromde  Bloemen  ,  die  twee'  piuTnf  '^- 
Jmizig  zyn.  bloenvge. 

In  Woeüynen  van  Siberië  en  Tartarie  groeit 
deeze  ,  die  zeer  kleine  Bloempjes  heeft,  met 
lange  kromme  Stylen, 

(^4)  Gipsminner  met  Lancetvormïge  hyna  drk'     w, 

ribbige  Bladen  en  regtc  Stejzgen.  Ahh/unsi, 
hoog. 

Van  de  volgende  verfchilt  deeze,  die  in  Si- 
berië groeit ,  bovendien ,  door  twee  of  vietmnal 

%o  groot  te  zyn,  hebbende  een  opftaande  Steng 
van  anderhalf  Voet  hoog  en  Bladen  van  een 

Vinger  lang  en  breed, 

(y)  GipS' f2)  G-jpfüphila  ToL  Lanceobtis  laïvibus  &c.  Alfine  aa- 

guftifoüa  CaryophylloJdes  multiflara  giahra  purpuraseens  pe- 
rampla  Radice  Aftcagiliti.  Pluk.  Blm,  22.  T,  75.  f.  2. 

(3)  Gypfophila  Fol,  Lanceolatis  fcabcis  &c.  Am^  Acad, 

ITI.  p.  23.  Alfine  ftutcscens  Ca;yophylli  folio,  Flore  parro 
albo.  Gebb.  Tanasf.  15. 

(4)  Gypfophila.  Fol.  Lanceolaiis  fabtanervils  &c.  Sapona- 

ïia  Calyeibus  pentaphylUs  &c.  H.  Ups,  10./. Nn  5 

n.  DiEL.  VI 11^  Stuk» 
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.  ̂^*  Cj)  Gipsminner  met  Liniaale  Vleezi^e  Bh* 
XI.  den^  aan  de  Oxekn  getropt  enfpürond* 

Hoofd- 
stuk. Dit  Kruidje  ,  in  Spanje  grocijende ,  bevindt 

V.  zig  in  de  Europifche  Kruidhoven  ,  onder  den 

Sirutlium^^^ni  van  Saponaria ,  welken  het  in  't  Spaanfch 

tóce!^^"  ̂ ®  ̂ '^S^  voeren  kan  ̂   wegens  het  gebruik ,  dat 
men  'er  aldaar  van  maakt»  In  de  Provincie  la 
Mancha,  naamelyk^v/ordt  de  Wortel,  die  zeer 

dik  is  en  'diep  in  den  Grond  nederfchiet,  met 
de  Kleeders  of  het  Linnen ,  dat  men  wasfchen 

wil,  gekookt,  en  verltrekc  dus  voor  Zeep ;  wcs^ 
halve  de  Spanjaarden  het  ook  ̂ abonera»  dat  is 
Zeepkruid  hecten  ,  zo  Loefling  verhaalt. 

De  Bloempjes  ,  die  wit  zyn  ,  maaken  ronde 

Hoofdjes  aan  't  end  der  Stengen. 

x-  /y^^-'         C  ö )  Gipsminner  7net  Lancetvormig  Lmiaale 
Getopte.  fiaauw  drkkantige  y  effene  ̂   Jiompe  ̂   een- 

zydige  Bladen^ 

Dit 

V  (s)  Gyp/ophila  Fol.   Lincarsbus  ,  AsiUaiibus ,  confortls  te- 
tetibus.  I.OKïL-  'ti».  73.  Saponaria  Cmle  fimplioi  &c.  ƒ/. 

Cliff.  166.  R.  Lugdh.  444.  saponaria  Lychn»  folio  ,  Flosc. 
albis.  C.  B.  Pin.  zo6.  Kali  vermiculatam  albo  globoio  flure. 
BaER.  Rar.  64.  T.   il 9.  EOCC.   Mus.  II.  T.    12 z. 

(6)  Gypfophiia  Fül.  Lanceolato  -  linearibus  &c.  Am.  Acai. 
111.  p.  23-  Saponaria  Calycibus  pentaphyllis  &c.  ït.  Goth^ 

282.  Fl.  Suec.  346.  GouAN  Alor.spé  211.  Sapon.  Petalis  ova- 
tis  &c.  Hall.  Gek.  117.  t.  z.  f.  1.  Caryoph.  Ssxuilis  fo!. 

Graminds  ,  Dmbeliatis  Corymbis,  C.  B.  Pi».  211.  Polygo- 
rmm  majus  ercdum  aDguftifoIium.  Mentz.  Pag.  T.  2.  1.  2; 

Lychnis  Gypfophiia.  Gmel.  Si^.  IV.  T,  61.  f.  i. 
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Dit  Kruid  ,  dat  op  Steenachtige  plaatfen  in     IV, 

Gothland  ,  Pruisfen,  Laoguedok  en  Switzerland  ̂ ^^j^^^* 
groeit,  heeft  een  Houtigen  Wortel ,  die  eenHooFD- 

Vinger  dik  is  en  geeft  daar  uit  een  tropje  lange, ^^^^- 

ronde  5  dunne  Blaadjes,  fchietende  Stengetjes    '■^^'•'^' . 
van  een  of  twee  Spannen  hoog  ;  wier  top  met 
een  dikke  Tros  van  witte  Bloempjes  als  gekroond 

is.  De  geflalte  is  anders  aan  die  van  't  Varkens- 
gras gelyk* 

(73  Gipsminner  met  Eyrond  Lancetvormige  ̂     ̂'"»  ,, 
de  Steng  half  omvattende  Bladen.  p^/fJiLtll. 

Volgens  DiLLENius  groeit  deeze  toe  an-^®' 
derhalf  of  twee  Ellen  hoogte :  zo  dat  de  Vier- 

de Soort,  van  anderhalf  Voet ,  ten  onregte  den 
bynaam  van  Zeer  hooge  of  Allerhoogflc  heeft. 

De  onderde  Bladen  zyn  als  die  van  't  Zeep- 
kruid  ,  terwyl  de  bovenften  naar  die  der  Lych* 
nis  gelyken.  De  Bloemkelken  zyn  Klokvormig 
met  Hoeken*  De  Groeiplaats  is  ia  Spanje  en  de 
Oofterfche  Landen. 

(8)  Gipsminner  met  Liniaale  platte  Bladen  ,     vul 

ongebladerde  Kelken,  een  gegaffelde  Stefig'yiZtlg^. en  gekartelde  Bloemblaadjes, 

Iq 
(7)  Cyp/cphila  ¥o\.  ovato  '  Lanceolatis    iêmi  -  amplesicau- 

libus.  Saponada  Fol.  Lanceolatis  Sec-  //.  Cliff',  165.  Spergula 
multifion  &e.  Dill.  EI16.    368.  T.  276.  f.  357'  Gypfophi-    " 
'a  tomentola.  6p.  Pl&nt.  583.  Linum  fyiveftre  lacifolium,  Fl. 
albicante.  BARB.  Rar,  670.  T.  1002. 

(8)  GyffophiU  fol.  Lineadüus  planis  &c»  Saponarla  Cal. 

U.   DEEli  VUL  Sx«K
.  ^^^' 
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'    IV.        lo  Sweeden,  Duitfchland  en  Switzerlandiaan 
•Afdeeu  ̂ q  Wegen  ,  groeit,  volgens  den  Ridder,  dee- 
HooFD»  ze,  die  Zeer  kleine  Muur-  Anjelier  van  Bau- 
BTUK.      HiNüs  getyteld   wordt.     De  kleine  Moeras^ 

'jy^-^r  LycJmis,  van  M  e  n  t  z  e  l  ,  hier  t'huis  gebragt; 
die  in  't  Brandenburgfe  en  Silezie  voortkomt ,  is 
meest  maar  één ,  fomtyds  twee  of  drie ,  en  zeK 
den  vier  Duimen  hoog.  Het  Plantje  groeit  een 
Handbresd  hoog  in  Provence, 

IX.         (9)  Gipsminner  meè  Liniaale  platte  Bladen  , 

^'^riliia,''  ̂ ^^^  gegaffelde  Steng  ,  tweebloemige  Sted- 
■  styf biadi-  tjes  en  uitgerande  Bloemblaadjes» 

Weinig  meer  hoogte  heeft  deeze  ,  die  by 
Montpellier  in  Languedok  en  misfchien  ook  in 
de  Nederlanden  groeit  ,  zegt  Linn^. us.  By 
gedagte  Stad  werdt  zy  allerkleinJU  Santorie  ge- 

heten. B  A  ü  li  I N  u  s  hadtze  ook  bekomen  van 
Florence. 

X.         Cl  o)  Gipsminner- W2fff  Liniaale  Bladen^  hos- 
ifn nb Saxifraga.  , - 
ISteenbree-  '^^ 

pentaphyllis  &c.  Fl.  Suec,  347.  Sap.  Fol.  Lineaiibus.  F/.  Lapp. 

371.  Caryophyllus  minimus  Moralis.  C.  B.  Pin.  211.  Lych- 
nis  parva  paluftris ,  fol.  acutis  Lancaolatis,  Flosc  purpurcis. 

MENTz.  Fug.  T.  7.  f.  4*  Gyps.  Fol.  linearibus  planis  &c. 
CER.  Pr»v.   408» 

(9)  Gypfophila  FoU  Linearibus  planis  Sec.  GoüAN  Monsp^ 
21  ï.  Sapc-ij^ria  Caule  dichotomo,  Fol.  Subulatis  planis.  H» 

CUf.  J66.  R.  Lugdb,  445»  N.  6,  Lychnisfylv,  miijima  exiguo 
flore.  C.  B.  Pin^  zo6,   Pre/dr,    103.    Tunica  minima.   DAL,. 
Hijf»   il 91 4 

(lo)  Qypfophila.  Fol»   Linearibus  ,  Cal.  angulatis  ,  Squamis 

qua« I 
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kige  Kelken  ,  vier  Sclubben  en  uitgerande     ÏV, 
Bloemblaadjes.  Afdsel; 

In  Ooflenryk ,  Vrankryk  en  Switzerland ,  groeit  frlZ^ 
deeze,  volgens  den  Ridder^  welke  de  Steng  een  n^n^ia. 
Handbreed  hoog^  opflaande.  Draadachtig  en  ge- 

gaffeld heeft,  met  Liniaale  fpitfe  Bladen  en  den 
Kelk  met  vier  Blaadjes  omringd  ,  die  half  zo 
lang  als  de  Stamper  zyn  ;  de  Bloemblaadjes 
uitgerand  en  bleekrood,  onder  met  drie  flaauw 
paarfche  S treepen  getekend. 

Saponaria.    Zeepkruid. 

De  Kelk  is  eenbladig  naakt ,  met  vyf  gena- 
gelde Bloemblaadjes:  het  Zaadhuisje  langwer- 

pig met  ééne  horigheid,  in  dit  Geflagt,  't  welk 
agt  Europifche  Soorten  bevat,  naamelyk. 

Cl)  Zeepkruid  met  Roïronde Kelken  en  Eyrond*      r. 
Lancetvormige  Bladen*  ^i^^oÈlnaifs Genees- 

quatuor,  Coroll.  emargiiiatis.  GouAN  Monsp.  212.  Dianthuskragtig. 
Rad.  lepente.  R.  LugS.  444.  Kram.  ^u/lr.  322.  Dianth. 
Cal.  lato  &  brevisfirao.  Hall.  Helv,  381.  Caryoph.  Saxifr. 
ftrigofior.  C.  B.  Pin.  211.  Lychüis  pumila  Caryophyüata. 
BARR.  Rar.   64.  T.    998. 

Cl)  Saponaria  Calycibus  Cylindricis  &c.  Syji.  Nat.  Xir, 
Gen.  559.  p.  307.  Veg.  XIII.  Gen.  564.  ?•  HZ-  Mat.  Med, 
214  R.  Lugdif.^^^.Ii.  Cliff.  16$.  Ups.  io(5.  GoUAN  Monsp.  21a. 
Fl.  Belg.  1 19'  Gbr.  Prov.  '^iz.HAi.L. Helv.  378.  Saponaria majot 
Isvis.C.  B.  Pm.  zoCSzpon^da.DOD. Psmpt.  179.  Loa.  /f.  314. 
Xychnis  fyiv.  qux  Sapoaaiia  vulgo.  TouRnf.  Ik(1.  336.  m 
Saponaria  cpncava  Anglica.  C.  B.  Pi».  205.  MoR.  Hij9.  n, 
p.  s^^.  S.  S'  T.   22.  f.  52.  Gentiana  folio  convoiuto.  T,  B 
Hi/i.  III.  p.  521. 

U.  DïEJ.  VIZU  STUK, 
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IV.         Dit  Gewas  ̂   dat  men  gemeenlyk  Zeepkruid 

itu^  noemt ,  groeit  niet  alleen  in  de  middelde  dee- 
HooFD-  len  van  Europa  ,  maar  ook  in  de  Zuidelyken 
STUK.      ̂ ^  2:elfs  in  Virginie.  By  ons  komt  het  veel  aan 

vig^^^^'^' den  Duinkant  van  onze  Provincie,  als  ook  in ée  hoogde  deelen  van  Gelderland  en  elders  , 
voor.   In  Switzerland  groeit  het ,  zo  de  Heer 
H  A  L  L  E  R  aantekent ,  menigvuldig  aan  de  We- 

gen en  zelfs  die  Verfcheidenheid  met  dubbelde 
of  gebladerde  Bloemen  ,  welke  men  ook  fom* 
tyds  in  de  Nederlanden  vindt.  De  andere ,  met 
bolronde  Bladen  ,  fchynt  eene  Basterd  -  Soort 
te  zyn. 

Dit  Kruid  zweemt  veel  naar  de  groote  Gen- 
tiaan ,  doch  is  Uit  zig  zelve  genoegzaam  ken- 

baar en  in  de  Kruidboeken  van  D  o  d  o  n  ̂   u  s 

en  Lob  EL  zeer  natuurlyk  afgebeeld  (^}.  Het 
heeft  ronde  knoopige  Stengen ,  fomtyds  van  een 
Voet  ,  fomtyds  van  een  Elle  of  hooger,  wan- 

neer men  het  in  de  Tuinen  teelt.  De  Bladen 

groeijen  -er  tegenover  elkander  aan  :  zy  zyn 

Lan- 
(*)  Te  verwonderen  is  't ,  dat  ILinn^i/s  Afbeeldingen 

die  goed  ,  j3  keurlyk  zyn ,  uit  zo  bekende  Kruidboeken  , 
dikwils  niet  aanhaalt.  Gezweegen  nog  de  vetbaazend  veele 

fouten,  die  'er  in  de  aanhaalingen  van  de  Spee,  PUntarum 
zyn  ,  welken  ik  niet  alle  heb  kunnen  te  regt  brengen.  Hier 

was  in  plaat»  van  die  Autheurcn  ,  CAM.  Epit.  p.  152 ,  aan- 

gehaald ,  't  welk  in  Kram.  Aujlr»  en  Gort.  FL  Belg.  is 
overgenomen  ;  terwyl  men  by  Camerarius  noch  op  die 

Bladz.  noch  in  't  Regifter,  van  de  Sapenaria  gewag  gemaakt 
of  ecnige  Afbeelding  van  dat  Kruid  vindt;  miac  een  bloote 

nielding  'm  Cam.  Hori.  p.  153. 
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Lancetvorraig  Eyrond,  flevig  ,  glad,  met  drie     IV. 

Kibben  overlangs.   Op   't  end  der  Stengen  ko-^^^^jj^^' 
men  de  Bloemen  Kroontjeswyze  voort,  zyndeHooFo- 

bleekrood  ,  v/it  of  paarfchachtig.   Zy  hebben  ̂ "^u^» 

een  Anjelier-  of  Lychnisachtige  figuur  en  de  ̂'iy^'^'^^ 
Kelken  zyn  in  't  midden  eenigszins  gezwollen. 
Men  erkent  in  dit  Gewas  eene  Zeepachtige 

hoedanigheid,   welke  hetzelve,  in  Afkookzel, 

bekwaam  maakt  om  Vcrdoppingen  der  Inge- 
wanden ,  waar  uit  Sleepe^nde  Ziekten  ontdaan , 

te  ontbinden.  Hierom  wordt  het,  door  Boer- 

HAAVE  5  tegen  de  Geelzugt  en  Melancholie, 

aangepreezcn.  Volgens  eenigen  zou  'er  ook  eene 
Zweet-  en  Pisdryvende ,  ja  de  Stonden  voort- 

zettende eigenfchap  in  plaatshebben.  Met  Wa- 
ter gewreeven  ,  fchuimt  het  als  Zeep.  Het  is 

zeer  bitter  van  Smaak. 

( a )   Zeepkruid  met   v^hoekige  pieramidaale      ï^-  , 
Kelken   en   Eyronde   gefpitjle  ongejleelde  raccTr?f. 

Bladen.  J^^^^^'^^ 

Men  noemt  dit  Kruid  p^accar ia  ̂   om  dat  het 
op  de  Vv^eilanden  ,  daar  de  Koeijen  graazen, 
voortkomt,  die  'er  veel  Smaak  in  hebben.  Hec 

groeit f 2)  Sapovaria  Cal.  pyramidatis  quinquangularlbus  &c.  //. 
Ciff.  156.  H.  Ups.  107-  R.  LugS,  4^3.  GoUAN  Monsp, 
ri2.  GER.  Prov-  +12.  Kram.  Auflr,  119.  hall.  Helv.  379. 

GUETT.  Stamp.  287.  Lyclmis  Segetiim  rubra  Fol.  Perfoliats. 

C.  B.  Pin-  204.  Vaccaria.  DOD.  Pempt.  104,  ifajis  fyiv. 
Vaccaria  diiüia.  Lob.  Ic.  353. 

II  DEEL.  yill*  Stcjk^ 



$7<5      Tienmannige  Kkvidek. 

IV.    groeit  ook  wel  op  de  Akkeren  tusfchen 't  Koorö^ 
Afdeel.  ivlen   viodt  het  in  de  Zuidelyke    deelen  vaa 
Hoofd-   Vrankryk,  in  Düitfchland,  Switzerland,  Italië 
STUK.      en  de  Levant.  De  geftalte  zweemt  veel  naar  die 
Tweewy^Qi^  Wecdc,  of  ook  van  het  zo;2;enaamde  Door* 

vige. 
was :  weshalve  Gesnerus  hetzelve  Perfolia^ 
ta  rubra  noemde.  De  Bloemen  zyn  Roozekleu* 
rig  of  wit  :  de  Steng  bereikt  een  Elle  en  meer 
hoogte;  zy  is  zeer  Takkig  en  draagt  van  boven 
Bloemen  ,  die  zonderling  zyn  ,  wegens  de  vyf- 
hoekig  gevleugelde  Kelken.  De  Bladen  ,  die  de 

Steng  zeer  digt  om  vatten,  zyn  van  eeneblaauw- 
achtig  groene  Kleur. 

111.         C3)  Zeepktuid  met  vyf hoekige  gejtreepte  KeU 

^CrnkT^  ̂ ^^  >  ̂^^^    regtopjlaande   byna  gegaffelde 
Kindiaich*  Steng  en  Elsvormige  Bladen, 

Deeze  ,  op  dorre  plaatfen  van  Kandia  groei- 
jende,  heeft  de  Steng  lymefig  gehaaird  ,  eert 
Voet  hoog  ,  met  Elsvormig  finalle  Bladen  en 
opftaande  Bloemen  5  beftaande  uit  kleine  Blaadjes, 

TV.  (4)  Zeepkruid  met  Cyiindrifche  ruigachtige 

Kelken ,  zeer  wyd  gemikte  Takken  en  han^ 
gende  Zaadhuisjes. In 

fj)  Saponatia  Cal.  qulnquangularibas  ftrlatis  &c.  Saxifraga 
altera.  Alp.  Exot.  zpz.  T.  291. 

(4)  Saponaria  Cal.  cyündr.  piibescentibus ,  Ramis  divarJ"' 
eatislimis ,  Frudibus  peaduli,s.  JMant.  z^q.  Silene  porrigens» 

Sy/i.  Nat.  Xil.  Tom.  3.  App.  p.  ajo.  Lychnis  Chalepe.ifie 

mnua  Sec.  Moais.  Hiji.  II.  pi  s^i. 

rorri^rens. 
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In  deUpfalfche  Tuin  is  deeze,  uit  de  Levaot     IV* 

afkomltig,  mee  een  Steng   van    twee  Voeten  '^'J^f^* 
hoog,  getetld.  De  Bladen  zyn  fmalen,  zo  wel  Oöofö». 

a1s  het  gcheele  Loof,  in  het  bovenile  gcdeel^^^^^-^'^- 

te,  ook  lymerig  of  kleverig  gehaaird  (*}.  i^kr^i^^ 

(5)  Zec'-kruid  met  Rolrondachtige  Kelken ^  een  ̂ J'^^,^ 
cpjiaande  Lymerige paarfchachtige  Steng  en  iiiy-ica, 
overlwekfe  Takkm  met  gejlipte  Bloeme7i. 

Dit  is  een  opdaand  Kruidje  van  een  Span 

hoog,  Lymerig  ruig,  met  finalie  gladde  Blaad- 
jes en  vyfdeelige  Kelken  ,  die  aao  den  Rand 

Vliezig  zyn:  geheele  witte  Bloemblaadjes  mee 
dtie  paarlche  Stippen  en  Violette  Meelknopjes. 

(6)  Zecpkruid  met  Rolronde  ruige  Kelken  en     vi. 

gegaftlde  leggende  Stengen,  ^KoTiibk* 
Dit  KruiHje  ,  in  Switzerland  ,  Italië  en  de 

Zuidelyke  deelen  van  Vrankryk,  op  belommer- de 

(*)  Morh  Hifi.  lïl.  p.  541.  Fig'  raala  ;  wordt  in  Syst, 

Nat.  P'cg.  Xin.  gezegd.  Ik  vind  her  aldaar  niec,  maar  in 
To,n.  II.  p.  541.  befchreeven  ,  zonder  Afbeelding. 

f  5)  Sapor.aria  Cal.  fubcyundfiid<! ,  Cau(e  eresüo  viscidü- 

purpuraïiente  ,  Ram's  aliemss  ,  Coïoliis  pun^iatjs.  Mant^ 
70.   saf.  Caule   dicliotomo    hiiiucö  &c.  ki\^^.  Sp.  2.  p.  2<^. 

(6)  Sapoyiarin  Cal.  Cylindr*  viiiofis  &c.  Sup,  rafnor  «jul- 
busdam.  j.  B.  Hifi.  IJt  p.  344.  Lychnis  ve!  Ocymuides  re» 
jens  montanum.  C.  B.  Pin,  206.  Ocymndes  redens  Poy- 
fonifülh.  Lob.  k.  341.  Saponaria  humifufa  Cal.  tubulcia, 
HALL.  üf/^.  378.  GOUAN   Alomp.  i|i.  GsB,»   /'r^y,  .^  U, 

Oo 
II.  DlEI.,  VlU.   STUK, 
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,  ̂̂ '    de  Steenige  plaatfen  voortkomende  .  verfchilc 
XI.     door  zyne  rondachtige  Blaadjes  ,  als  die  van 

Hoofd-  Bafilicum  ,  van  de  anderen.  Hierom  wordt  het 

^V^^'      ook  Ocj^wofi^j-  geheten  ,  of  kruipende  met  de 

^i^!^"""^  Bladen  van  Varkensgras ,  by  L  o  b  e  L ,  «n  klein Zeepkrüid  by  J.  B  A  ü  h  i  n  u  s. 

VII.        (7)  Zeepkrüid  met  Rolronde  ruige  Kelken  en 

^óriZZlts  ̂ ^^  g^gt^ff^T'd^  5  opliaande  >  uitgebreide  Steng, 
In  de  Levant  is  deeze  door  To urnefort 

ontdekt  ,  die  van  de  voorgaande  weinig  ver- 
fchilt ,  doch  de  Blaadjes  fmaller  heeft ,  en  de 

Vrugtkelken  Eyrond  ,  met  verhevene  Haair- 
draagende  Stippen ;  de  Bloemblaadjes  fpits  uit- 
gerand,  zonder  Kroontje.  Het  groeit  een  Hand» 
breed  of  een  Span  hoog. 

viTi.        (8)  Zeepkrüid  met  Spilronde  Kelken  en  Blog' 

Gcdf*  '^^^^  9  ̂^^  ̂ ^^  Kroontje  hebben  ̂   in  Kroon* 
tjes  vergaard ,  met  byna  Liniaale  gejleuf' 
de  Bladen^ 

Op 

(j)  Saponaria  Cal.  Cylindr.  viilofis  Sec.  H.  Ups.  io6.  N. 

2.  R.  Lugib,  445.  N.  7.  Lyehnis  Oriënt,  annua  fupina  &c. 
TOUBNF.  Cor.  1$.  DiLL.  Elth.   205.  T.  KS7.  f.  2O4. 

(s;  Saponaria  Calyc.  tcretibus  ,  Corollis  Coronatis  &c. 

Lyehnis  Flor.  umbellatis  &c.  All.  Fedsm.  19,  T.  5.  f-  2. 
Globulaiia  lutea  montana.  Col.  Ecp/jr.  I.  p.  T52.  T.  15J. 

Bellis  montana  globofo  luteo  flore.  C.  B.  Pin.  262.  Lychnfs 
lutea  moRtsna  &c.  Barr.  Ic  498»  Lychn.  rubra  GlobuIanV 

capitulo.  Bocc.  J'Ius.  II.  p.  7;.  T.  62.  f.  i.  SUene  Flot.  in 

Capitulum  congeftis?  H4LL.  W?/v.  376.  T.  7* 



Op  de  Gebergten  van  Piemont  3  en  in  ande-     IV* 

re  deelen  van  Italië ,  groeit  dit  zonderlinge  Kruid-  ̂ ^^^k^^ê»* 

je ,  dat  een  Hoofdje ,  byna  5  als  de  Madelieven  Hoofd- 

heeft,  met  geele  Bloemen,  zyndc  de  bovenlle ^^"^\ 

Bladen ,  inzonderheid  de  Kelken ,  ruig*  '^'^'''^' 

DiANTHüs,    Atijelier* 

Een  Rolronde  ,  eenbladige  Kelk,  van  onde* 
ren  met  vier  Schubben  ;  vyf  genagelde  Bloem- 

blaadjes en  een  Cylindrifch  eenhokkig  Zaadhuis- 
je,  maaken  de  byzondere  Kenmerken  van  dit 

Geflagt  5  'c  welk  twintig  Soorten  bevat,  waar 
Tan  de  drie  laatflen,  als  Heefterachtig ,  tevoo- 

ren  reeds  befchreeven  zyn  C*}  ̂  de  overigen  hier 
volgen,  Zy  zyn  in  drie  Rangen  onderfcheiden  ^ 
caamelyk 

*^  Met  vergaarde  Bloemen. 

,(i)  Anjelier  met  Tropswys'  vergaarde  BUe*      i. 
wen;  de  Kelkfchubhen  Eyrond  - Èlsvor'fJZtT 

mig ,  zo  lang  als  het  Pypje ;   de  Bladen  i>^'2^end= 
Lancetvormig, 

Dit  is  de  Duizendfchoon  der  Hoven  3  die  in de 

(*}  Bladz.  107,  enz.  in  het  V.  Stuk. 

(l)  Dianthus  Flor.  aggregatïs  fdsciculatls  &c.  SyP.  Nat<, 

X(I.  Gen,  5«o.  p.  307.  P'eg.  XIII.  Gen,  565.  p-  348.  H.  Cllff-, 
165.  Ups.  105  ,  io5,  R.  Lugdb.  444.  GouAM  Mêfisp.  213» 

CaryophyÜus  Hortenfis  batbatus  latifohus.  C.  B.  Pin.  208.  Thyr^ 

fis.  RENEALM   Sp.  47.  ̂ ^  Caryoph.  b:irb.  Hoit.  anguftlfoUii?» 

C.  B.P;«.  209.  ArmerJusFlos  alter.  Dod.  Ptmpt.  ijt^,^m&-° 

fia  alterï".  loB.  Ic  448, 

X.  DESL,  V!H.   STVIS» 
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IV.     de    Zuidelyke  declcn   van   Eu» opa  in   't  wilde 
Afdsel    gi-oeit  en  van  (ommvy^ev  G  bairdeoi  Baard- An» 

HooKD    jelier  ̂ eno^md  w^rd'.    In  'c  Luiyn  heec  menze 
STUK.       ̂ irmei  ius  floi  cf  Anmria.  welke  naam  van  het 

T'^^'^'-^Tranfche  wocTd   Armoms  afge^e'd  wordt  door 
DoDON^,  üs,  oie   zej^t,  dat  men  ze  in  Bra- 

-  bant  Keykens  noemt  ,  eene  benaamiag,  welke 
20  veel  ze^  t  als  Bloemtuiltje.   In    Duitfchland 

geeft  men  aan  d(  eze  en  haire  n.cdc- Soorten 

den  naam  van  Tonner ^  of  f^dd  -  Nagelein  ̂   dat 

is  Veld-Anjeliertjt^s. 

ïT.  (^2)  AnjeHer  met  hyna  vergaarde  PJoemen^  de 

Carthlfi-^  Kelkfchuhien  Kjrond  gebaard  ,   byna   zo 
•^o'^»'-^  lan^  als  het  typje;  de  Bladtn  Liniaal  en Kaïtntu-  ... 

•zcrs.  dntribbig. 

WaTom  deeze  den  bvnaam  van  Karthuizers 

voere ,  is  my  duifier.  Men  noemtze  in  Vrank- 

ryk  Ie  Bouquet  parfait ,  dat  is  het  volmaakte 

Bloemtuiltje  ,  volgens  G  o  u  A  n.  De  Groeiplaats 

is,  volgers  den  Ridder,  op  dorre  lugtige  Vel- 
den van  Ouitfchland ,  Itaüe  en  Sicilië.  Van  de 

voorgaande^  Socrt  verfchilt  zy  cioor  de  Bladen 

de  helft  fmaller,  Ityver  en  niet  één  maar  drie- 

rib- (z)  Dimthui  Flor.  fu^aggregatis  &c.  H.  Ups.  Gijett. 

Stamp.  284.  Go  AN  Momp.  213.  Caryoph.  iyU.  vuIp.  1  ti- 

folius.  i.  .  B.  Pin,  zop.  Car.  Arventis  Calyculo  Flor.  aume« 

rolo.  LoÉs.  Prusf.  37.  f.  7.  /8,  ̂  ar-  ̂ y'v.  Flore  rubro  pluri- 

mo  de  f-mm-»  CjuIc  irode  jnte.  5eg  f^er  434  r.  g.  f.  2. 

Armer-u*-  <^ios  «i  ai.-.  \)0'f.  Pempt.  176  Atmeriafive  Caryo* 
phyilu»  minui  lyiveiUiS  ÏmU  UiiOiiüiU.  LOB.  /tf.  4ftf. 
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ribbig  te  hebben  ;  de  Steng  een  weinig  ruuw:     ï^* 
de  Bioemblaadjes  afftardig  ,    van  boven  ruig;       xi. 

de  StcJirrpers  linger  dan  het  Pypje.  Hoofd. 

Deeze  Soort  is  veel  Anjelierachtiger  dan  de'  *  .. 
voorgaande  en  heeft  het  Loof  grc^ener,  worden- 

de ,  zo  w^l  ris  die ,  in  de  Tuinen  geteeld.  D  0- 
DoNi47. ns  noemtze  Keikens  of  gemeene  Tuil- 

tjcsbloemen:  om  dat  de  B'oemen  een  volkomen 
Tuilije  uicmaaken.  Haar  zyn  van  deez',  zo  wel 
als  van  die  ,  aanmerktlyke  Verfcheidenheden ; 
komende  dezelve  ook  voor  mee  dubbelde  roo- 

de  en  witte  Bloemen  ,  fraay  voor  't  Gezigt, 
doch  minder  aangenaam  van  ReuV',  De  Bladen 
zyn  breed  in  vergclykiug  met  die  der  gewoone 
Anjelieren  ,  maar  fmal ,  ten  opzigt  der  eerlle 
Soort. 

C';)  KTYicWer  met  verslaafde  Bloemen  \  de  ̂ loem-      '"•, 
....  ,     f.  r    •  .       «  Dia*nhuS 
blaadjes  tweedeelig ,  met  dnetandige  Slippen:  Hrrugi- 

Deeze  gelykt  naar  de  voorgaande  zeer,  maar  ̂ ''"'^^^^~ 
heeft  de  Steng  dunner,  de  Bladen  Grasachciger 

en  meer  gekield  :  de  Bloemen  insgelyks  gebon- 
dcld  en  bleek  geel  of  Stmokleurig  uit  den 
rosfen  ;  da  ir  die  der  voorgaande  Soort  gemeen- 

lyk  paarfch  zyn.  De  Groeiplaats  der  aangehaal- 
de van  BARRtLiER  .  welke  echter  van  de 

bepaaling  verfchilt ,  was  in  Italië. 

(4)  An. 
(i)  Dianthui  Flor.  affcregatis,  PeraIJs  T>ifidis  ,  L^cinüs  tti- 

ëentatis.  Mant.  j6j.  Can/oph.  moncanus  umbellatus  &c. 

BABR.  Rar.  648.   T.  497» Oo  3 

II.  D££L.  Vlll.   STUK. 
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3V.        (4)  Anjelier  met  Tropswys'  vergaarde  Bloemen ; 
Afdeeu  ^^  Kelkfchubben  Lancetvormig  ruig  ̂   zq 
JïooFD*  /aw^  als  't  Pypje. 

IV.  Deeze  groeic  overvloedig  op  dorre  Velden, 
Dianthus  jj^  gvveeden  ,  Duitfchland  ,  Vrankryk.  Switzer- 

\WiiU^-  land  en  Italië,  'c  Is  eene  Soort ,  die  een  zeer 
lange  Steng  heeft, met  fmalle  flappe  bvnaGras^ 
achtige  Eladeren ;  de  Bloempjes  van  boven  ge- 
tropt  en  uit  vyf  fpitfe  Blaadjes  beüaande,  die 
Op  de  kanten  eenige  Tandjes  hebben  en  paarfch 

zyn  met  witte  Vlakjes,  Jaarlyks  vergaat  dezel- 
ve, zynde  een  Zaay^  Gewas. 

V. 

Kaïdef^n-  gaard;  de  Kelkfchibben  Jiomp- Eyrond^ 
4€o 

(5)  Anjelier  met  de  Bloemen  tot  Hoofdjes  vet' 
gaard  ;  de  KelkjcJml 
langer  dan  het  Fypje, 

Op  dunne  Stengetjes  van  een  half  Voet  hoog , 
draagt  dceze  een  ronden  Kelk,  als  een  Hoofdje, 
bedaande  uit  een  gemeen  Omwindzel  van  ver- 
fcheide  kleine  Anjelierachtige  Bloempjes,  Men 

vindt- (4)  Dianthus  Floribus  aggregatis  fasciculatlg  &c.  FL 

Suec.  H5'  GouAN  Afonsp.  213.  //•  Ciijf.  16;.  K.  Lugdh.^^l, 

N.  3.  Caryoph.  barbatus  fyJr.  C.  8.  Pin.  2O3.  Armeria  fylv* 
öltera  5cc.  Ló^,  Ie.  44g  Tunica  Scjuamis  ad  bafm  Calycis 

iünge  jTucronatis,  flori  acqualibus.  HALL.  Helv.  38I. 

(5.,  Dianthus  flor.  aggrcgatis  capitatis  &c.  Covkü. M^mp, 

213.  H»  Upu  laó.  Oed.  Dm.  221.  Caryophyll.  lylr.  pio- 
Hfet.  C.  B.  Pin.  209.  SFG.  f^er.  26,  T.  7.  f.  i-  Caxyoph» 

ffW.  annuus  &c.  ivj^ais.  //(/?,  II,  p.  %6i.  Arnacria  pjwlifera, 
^OS.  iVc  4^-j« 
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vindtze   op  drooge  Velden  in  Duitfchland  en      iV. 

de  Zuidelyke  deelen  van  Europa.  "^^  xif^' 
Hoofd- 

♦*  Met  eenzaame  Bloemen  3  veelen  op  een  stuk. 
Steng.  li'gjnia. 

(6)  Anjelier  met  eenzaame  Bloemen  en  agt  Jf^- 
Kelkfchibben  grooter  dan  de  Bloem.  diminutus^ Verkleinde» 

Deeze,  in  Duitfchland  voorkomende,  fchynt 
uit  de  voorgaande  gefprootenof  verbafterdtezya 
en  is  mooglyk  maar  eene  Verfcheidenheid  daar 

van.  De  Bladen  zyn  fmalier,  de  Steng  is  Tak- 
kig ;  de  Bloemen  eenzaam  ,  niet  getropt ,  flee- 
kende  het  Bloempje  naauwlyks  buiten  het  Pyp- 
je  uit. 

(7)  Anjelier  met  eenzaame  Bloemen ,  de  Kelk-     vn. 

fchiibhen  byna  Eyrond  en  zeer  kort ;  de  9^''^^^^^^'' 
Bloemblaadjes  gekartelde  rwn- 

■Qg  Anjelier. 
(6)  Dianthus  Flor.  folitariis  ,  Squamis  Calycfnls  &c.  Ca- 

ryophyllo  prolifeio  affinis ,  unico  ex  cjuolibec  Capitulo  flore. 

C.  IJ.    Pin»  219.  Caiyoph.  Tylv.  minimus.    Tabeön.    //(/?. 
25>0. 

(7;  Dianthus  Flor.  folitariis  ,  Squamis    Calycinls  fubovatis 
brevisfirais  &c.  Mat.  Med.  213.   H,  CUjf.  Ups.  &c.  &c.  R. 

Lugdb»  443.  Of öK^zr/ai «.  Caryophyllus  hoitenfis  flmplexFlor- 

majore.  C.  B.  Tin,  208.  ̂ ,  Caryoph.  altilis  major.  Ihid.  207. 

Qr.  Car.  maximus    ruber  6c  varicgatuj.   C.  B.  Pin.  209.  lm* 

iricatus.  ̂ ,  Caryoph.  Flore  pleno,  ex  Squamis  Calycinislon- 
gisGmc  imbricatis.   //.  Cli^.   Car.  Spicara  Frumenti  referens. 
E.  N.    C.    Cent.   III.  p*  368.  T.  9.  8,  Inodorus,  Tunica  an- 
guftifolia   procumbcns  ,    Petalis  fetraiis.   HALL.  Helv.  382. 

Oo  4  Ca. 
II,  Deel.  VIII,  Stuk« 
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IV.         Be  gewoone  Tuin  -  Anjelieren  ,  die  men  in  'c 
^'""xi!^'  Franfch   Oeil'ets  ,   in  'c  En^dkh  Finks ,  in  'C 
Hoofd.    Hoogduiifch  Naglehi  of  Nelken  ̂   en  in  't  Neer- 
STUK,       duitich  Girofels  oï Nagelhloemen  heet,  madkcn 

vtT.^'^^'  deeze  Soort  iiir.  DcLatynfche  naam  Caryuphyl- lus  komt  met  dien  der  Kruidnagelen  overeen  , 
wegens  den  aangenaamen  Reuk  ,  en  des  wegen 

worden    zy  ,  van  de   Icaliaancn,  Carofoli  ge- 
noemd :  doch  dat  de  Anjelieren  dien  naam  van 

de  Kruidnagelen  bekomen  zouden  hebben,  gelyk 
men  gemccnlyk  flelc,  is  my  zeer  oowaarfchyru 
lyk;  alzo    zy  in  ons  VVereldsdeel  zekerlyk  eer 

bekend   zyn  geweest,  en  van  de  Arabieren  Co- 

fuf^fel  geheten  worden.    Men  vindt  *er  by  de 
Autheuren  ,  onder  den   naam  van  Betonica  of 

Vetonica  Ojronaria  ,  gewaa:  van  gemaakt  »  en 
onder  dien  van  Fiores  Tuniccs ,  naar  het  Herba 

^  Tunica  van  D  i  o  s  c  o  R 1 D  e  s ,  komen  zy  in  de 
Apotheeken  voor.  De  meeden  echter  noemenze, 

ia 't  Lat^n,  Ocellus  Damascenus  oï  Barharicus  ̂  
deels  ziende  op  de  gedaante  der  enkelde  Bloe-  1 
men,  deels  op  dcrzelver  afkomst. 

De  geleerde  Pv  a  y  (lek  derzelver  Natuurlykc 
Groeiplaats  in  Italië  ;  anderen  ook  in  Switzer- 
land  en  in  de  Zuidelyke  deelen  van  Vrankryk, 

*t  Is  zeker  dat  men  aldaar  de  enkelde  roode  An» 
jelieren,  uit  welken,  waarfchynlyk,  de  anderen 
door  de  Tuioierkonsc  voortgekweekc  en  ver- 

me- 

Caryophyllus  fyly.  fciflorus.  C  B.  Pin.  209.  Pr Jü/r.  104.  Car.       1 

{^ïif.  Hou  rubjco  inodora  &c.  Ses.  rer.  435«T.  7.  f.  3* 
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menigvuldigd  zyn,wi]d  groeijcnde  vindt.  Dee-      IV. 

ze  zouden  Reukeloos  zyn  ,   volgens  den   Rid- ^^^'^j^^^' der  5  bocdanigen  de  Heer  8  e  g  u  1  e  r  omftreeks  Moofd- 

Verona  vondt  ;  doch  bet    kunnen   die,  welke ^'^^*^' 

B  A  u  H I N  ü  s  JVilde  tweehloemige  Jlnjelier  noem-  ̂ ^^y^*^" 
de,  met  Stengetjes  van  een  Handpabn  hoog, 
niet   zyn ,  en  de   aangehaalde  van  den  Heer 
Hall  E  f;  heeft  één,  twee  of  drie,  groote^ 

'yvelriekende ,  Rooskleurige  Bloemen ,  aan  't  end 
der  knoopige  Stengen»  Die  Kruidkenner  achc 
het  ook  waarfchynlyk  ,  dat  dezelve  de  Vader 

der  meede  'luin  -  Anjelieren  zy,  Hy  groeit  'er 
op  Steenige  plaatfen. 

De  geftalte  der  Anjelier  -  Planten  is  te  bekend 
en  te  verandcrlyk,  om  daar  op  fcaan  te  blyven. 
Gewoonlyk  groeijen  zy,  tot  omtrent  twee  Voeten 
hoogte  ;  doch ,  fommigen  worden  door  Konsc ,  op 
eene  verbaazende  wyze  verhoogd  en  Heefter- 
acbtig  gemaakt.  De  Bloemen,  in  de  Wilden 
enkeld ,  krygen  door  kweeking  een  ongemeene 
volheid  van  Bloemblaadjes ,  zwaarte  van  Bloem , 
fraaiheid  van  Kleur  en  liefFelykheid  van  Reuk. 
Men  behoeft ,  daar  omtrent ,  de  Tuinen  der 
Blccmiften  llegts  te  raadpleegen.  Ook  vindt  men 
een  verbaazende  Vcrfcheidenhcid  van  de  raar- 

ften  derzelven ,  die  het  Oog  verrukt,  met  Na- 
tu urlyke  kleuren,  by  V/einmawn  op  agt 

Plaaten    vertoond  (=^),    Zo  groot  is  die  Ver- 

fchci" 
(♦)  WEINM.  Kruidb.  Pi.  N.   3  3^  tot  N.  3  35». 

Oo  5 

lï.  DlEL.    VllI,  STüK* 
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IV.     fcheidenheid  van  Kleur,  dat  men,  onder  de  dub- 

^xt^^  belden,  van  gemengelde  Kleuren,  moeite  heefc 
HöOFD-  om  twee  Bloemen  ,   die  malkander  volkomen 

STUK*     ggiyj^  2yn,  aan  te  treffen.  Zy  fpeelen  met  den 

vjr"^^'l^eerlykften  Gloed  van  Rooze  ,   Karmozyn  en 
Purper  -  rood ,  in  veeJerley  veranderingen ,  mee 

geel  en  wit  gèmeenlyk  Streeps-  of  Vlakswyze 

getemperd.    Zo  vindt  men  'er  ook  die  geheel 
Zweeuwwit,  rood  of  paarfch  ,  of  geel  zyn» 

G^fchub-      De  zonderlingflc  Verfciieidenheid  maakt  de 
^^^^''^^^^'^'Gefclmbde  Anjelier  uit;  qu2  genaamd,  om  dat 

de  Kelkfchubben  verdubbeld  cd  als  op  eikande- 
ren geftapeld  ,  eengroene  Aair  vormen  vanom- 

trent  een  Vinger  lang  ,  die  aan  't  end,  zeld- 
zaam, een  groote  enkelde  Bloem  voortbrengt. 

In  fommigen  zyn  ook  de  beide  Styfen  zeer  lang 
en  als  Ramshoornen  omgedraaid ;  maakende  dus 
een  aartige  Vertooning,  HetZaaijen  baart, zelfs 
in  dit  opzigt  ,  oneindige   veranderingen:  maar 
het  inleggen  behoudt  de  gedaante  en  kleur. 
Wat  de  kragten  aangaat :  de  Bloemen  zyn ,  in 

't  algemeen ,  Hartfterkende  ,  door  haaren  Geur. 
Eet  gedeüi lieerde  Water  kan  tot  een  zagc 

Zwcetmiddel  dienen.  Ook  maakt  men  'er  een 
Konferf  van  en  Syroop ,  die  fomtyds  tot  dezelf- 

de Oogmerken  wordt  gebruikt. 

vin.       (8^  Anjelier   met  eenzaams   Bloemen  x  twes Dianthus 

Fcmeridia-  Hart- 
KUS. 

Namid-     (g)  Diamhus   Florlbus  folitanis  ,  fquamis  binis  Coidatls, 

^^^'^'        brevisiirois  &c.    Sp.    Plant.    1673.  Caryoph.  fylv.  &  SüXKÜis 
ïioremagno  Lactco  &c.  Tournï.  Cor.  23. 
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Jlartvormige  zeer  korte  Kelkfchubhen  en     IV. 

uitgerande  byna  onverdeelde  Bloemblaadjes,  ̂ ^^^^u 

Volgens  FoRSKAOHL,  zegt  LiNN^us^g^y'^^^' 
groeit  deeze  by  Konftantinopolen  5  volgens  Has-  zj/j^»/^. 
SELQüisT  in  Paledina,  't  Gewas  komt  de  ge- 
woone  Anjelieren  zeer  naby.  De  Steng  heeft 
drie  of  vier  lange  enkelde  eenbloemige  Takken ; 
de  Kelk  maar  twee  ,  korte  ,  fpitfe  Schubben» 
De  Bloem  is  geel,  van  onderen  groenachtig  wit: 
de  Meeldraadjes  zyn  van  langte  als  de  Kelk ;  de 
Stalpers  worden  zo  larg  als  de  Bloem  ,  die 
kort  na  den  Middag  eerst  ontluikt  en  te  tien 

Uuren  's  avonds  weder  toe  gaat. 

(p)  Anjelier  met  eenzaame  Bloemen,  twee  Lan-     ix, 
cetvormigeKelkJchuhben  en  gekartelde  Bloem  nmoiael 

De  Kleine  kruipende  Nagelbloemen ,  metzwart* 
achtig  groene  Bladen  ,  van  J.  B  a  ü  h  1  n  ü s , zou- 
den  deeze  Soort  zyn  ,  welke  niet  alleen  in  de 
Zuidelyke,  maar  ook  in  de  middellleenNoor- 
delyke  deelen  van  Europa  ̂   wild  voorkomt. 
De  Blaadjes  kwamen  in  figuur  ,  Kleur ,  Reuk 
en  Smaak ,  met  die  van  Hyfop  overeen. 

(10)  Aa- (9)  Dianthus  Flor.  folitarüs  ,  Squamis  Calycinis  Lanccola- 
tis  binis  &c.  H.  Clif.  I64.  GOMkiü  Mensp.  114.  Fl.  Suee, 

3*2-  Car.  fimpl.  fupinus  latifolius.  C.  B.  Pin.  209.  Betonica 

Coïonaria  f.  Caryophyll.  minor,  Fol.  viadi-nigricante  ,  i^« 
pens.  J.   B.  Hijl,  lil.  p.  325».       , 

lU  DSfil..  VIII*  STUK, 
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ÏV*         (lo)   Anjelier  met   byna  eenzaame  Bloemen  y 

xi.^^*  vf^r  Lancetvurmi^e  korte  Kelkfchubben  en 
Hoofd-  gekartelde  Bloemblaadjes, 
STUK. 

X.  Decze  is  een  inboorling  v^n  Groot  Rrittannie; 

guZus"^   ten  minftc  w;is  zy  al  laar  op  Heuvel-n  groeijen- 
zeegroene.^jg  gevonden     Het    Plartje  groeit  omtrent  een 

Voet  hoog,  met  hreednchn'ge  fpitfe  Bladen,  en 

draagt  op  *r  end  der  "1  akken  middelmaatige  An- 
jelierachtige B'oemen. 

^.'^^'r        fii)  A^^ielier  met  eenzaame  Bloemen yd?  Kelk- 
Chnenjti,  \       y  > 

chinee-  fchubbeu   Ehvoimi^  ,  uitgebreid,  zo  lang 

^'^^^'  als  't  Pypje  ;  de  Bloemblaadjes  gekarteld. 

Chineefche  leggende  Anjelier  ,  met  Violier- 

Bladen  en  een  eenige  Bloera  ,  heet  deeze  by 

T  o  ü  R  N  E  F  o  R  T ,  die  'er  de  Afbeelding  en  be- 
fchryving  van  geeft,  in  de  Verhandelingen  der 

Koninglyke  Akademie  van  Parys  Zy  v;^as  aldaar 
uit  Zaad  geteeld  in  het  voorfte  deezer  Eeuw» 

Men  kweektze  ook  in  d'3  Tuinen  te  Buaviaals 
een  zeer  fierlyk  Bloemgewis,  dat  jaarlyks  moet 

gezaaid  worden.  Het  worde  des  wegen ,  in  fom* mige 

(lo)  Dlanthus  Flör.  rubfo'ïtariis  ,  Sqmmfs  Cn!.  Lanceo- 

latis  qunernis  brevims,  Corollis  cremtis.  H.  CLiJf.  i64.  Upu 

XO+.  Tunica  R.araofior,  Flore  candiilj  cum  CoroHi  purpurei. 

DiLL-   E'th.  400.  r.  298.  f.  3*8» 

(nj  Dianthus  Flor.  foitariis,  Squam.  Calyc.  Sec.  H.  CUf, 

164.  Ups  '04-  B>'  LuTib.  44?.  CaryODh.  Sinens.  fnpinus. 

teucoij»  folio,  Flore  unico.  TOUaNF.  Mim.  de  170;.  p.  j^-g. 

f.  5.  MlLL.  Ic.  SI.  f.   Z. 
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mige  dcelen  van  Vrank ryk  ,   la  migr.onette  ge-     IV. 

heten.     Mtn  heeft  'er  ajnmerkelyke  Verlchei-  ̂ ^^f^^"* 
denheden  van  ,   ten  opzigt  van  de  Kleur.   De  iooFo- 

meeüen  zyn  enkeld ,  en  van  onderen  vuil  wit,*'^"'^ 

naar  't  groene  trekkenie  ;  doch  men  vindc  'er     '^^"'*'' 
die    half  duübeld    zyn  of   met  twee  ryën  van 
Blaadjes  ,  onder  de  ztlfde  verfcheïdenheid  van 

Kleuren  ,  veelal  Rings-   of  Kroon&wyze  elkan- 
der vervangende  (^j, 

(12)  Anjflier  met  eerzaame  Bloemen^  de  Kelk'     xtt. 
fchuhhen    Elsvorimg   van    langt  e  uls  het /it^/pdi- 

Fypje  ;  de    Bloemblaadjes    veeldtelig  ,  ̂^"'^vü'mM- 
Steng  regtopjlaande,  iieife. 

Deeze,  hoewel  by  Montpellier  en  Verona  in 
Italië  groeijende ,  volgens  geachte  Autheuren,  is 
door  den  Heer  Gouam  niet  opgetekend,  Zy 
heeft  de  Steng  een  Voet  hoog ,  de  Bladen  Gras- 
achtig  en  groen ,  niet  blaauwachtig  of  Zee  -  groen. 
De  Bloemblaadjes  zyn  diep  ingefneeden,  gelyk 
in  de  volgende. 

(13)  Anjelier  met  eenzaame  Bloemen ,  de  Kelk-    xin. 
fchubhen  byna  EyroJid  en  zeer  kort  :  ds  Gephlim- 

Bloemen  veeldeelig  en  in  de  Keel  rulgachiig. ^^^ 

Op 

(♦)  Zie  eenige  Verfcheidenheden  daar  van,  in  Wein- 
MANNS  Kruidboek  t  P^^at  N,    329, 

(li^  Dianthus  Flor.  folit.  Scjuarais  Calycinis  SubulatisScc. 
Jlmoen.  Acad.  IV.  p.  313. 

(jj)  Diönthus  Flor.  folit.  Squamis  Calycinis  fa^ovntls 

bïcv.  &c.  H.  Upi,  Fl.  Sttec,  GOüAN  J^om^,   ah.  Gar»    Pe« 

u- 

II.  DIIL.  vul»  Stü«, 
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IV.         Op  Bofcbachtige  Velden  van  Europa  en  Ka* 

xi!^^ '  nana  groeit  deeze  ,   die  men  gemeenlyk  Pluis- 
HooFD'  Anjelier  of  Pluimpjes  noemt ;  om  dat  de  Blaad- 
STUK.     jg^   Pluisachug  verdeeld    zyn.    De   Franfchen 

yi^^^^""^"  heetenze  lOeillet  a  Plume  ;  de  Duitfchcrs  jF>* 
der  -  Nelcke.  Het  is  een  klein  Grasachtig  Zood- 
je,  van  lange  fmalle  doch  Zeegroene  Blaadjes, 

't  welk  dunne  Stengetjes  uitgeeft,  met  Bloemp- 
jes van  verfchillende  Kleur,  enkeld  of  dubbeld, 

aangenaam  van  Reuk. 

XIV.        (14)  Anjelier  met  gepluimde  Bloemen  ̂   de  Kelk* 

/uper^M,  fchubhen  kort  en  J'pits  ;  de  Bloemblaadjes 
rragtigc.  HaairacJitlg  fyn  verdeeld  ;  de  Steng  regt- 

opjiaande, 

Deeze,  by  fommigcn  als  cene  Verfcheiden- 
heid  van  de  gewoone  Pluis -Anjelieren  aange» 
merkt,  groeit  wild  in  Vrankryk,  Duitfchland, 
Deenemarken  ,  Sweeden,  enz.  Zy  heeft  den 

bynaam  van  Pragtige ,  in  't  Hoogduitfch  Hoch* 
muthf 

taiis  mnltifidis.  H.  Lnpp.  170*  H.  CUf.  174.  R.  LugdL 
4+3.  Car.  fylr.  Flore  laciniato  ,  line  CornIcuÜs  odoro.  C. 

B.  Firt.  zio.  Car.  fylv.  V.  Sp.  alia.  Clus.  Mi/i.  I.  p.  z84- 

Pann.  Ic.  p.  ito.  Caryophyilus  minor.  Dors.  Penrpt.  174, 

Superba  alba.  Lor.  Ic.  450. 

(14}  Diar.thus  Flor.  p3nicu!atis  &:c.  JACC^.  Ohs.  40.  T. 

T.  2;.  Oed.  Z)^^.  578.  Fl.  Suec.  II.  p.  383.  KRAM.  -<4«/?r. 

121.  GER.  /*rov.  410.  Afn.  A:ad.  IV.  p.  272.  KALI..  Hflv- 
3S2.  Tunica  montana  altisfima  t,Flor.  ten.  laciniato.  RuPP* 

Jen.  II.  p.  118.  Car.  fimpl.  alter  flore.  laciniato  odoratis(i- 
mo.  C.  B.  Pin.  210.  Car.  fylr.  VI.  Clus.  Hiji.  I.  p.  284. 

Tank.  /<:.  p.  323.  Car.  mmoc  alter.  DOD.  Pempt%  175.  Sa- 
perba  Auftnaca  CiuHi.  LoB.  /f.  45  r. 
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muth^  wegens  haaretrotfe  Vertooning  en  hoog-    IV. 

te  van   Gewas.   Men  vindtze   door  den  Heer  ̂''^^jf ̂* J  A  c  Q  ü  1 N  lierlyk  afgebeeld  ,   die  aanmerkt ,  Hoofd-- 

datzyzig  zeer  wel  laat  aankweeken.  Hy  hadt-''^"^*^ 

ze,  in  een  Winterhuis  te  Weenen,  van  Au-    '^^"'^ 
guftus  tot  February  des  volgenden  Jaars,  zien 
bloeijen ;  inmiddels  haaren  zeer   aangenaamea 
Geur  ,  inzonderheid  by  avond  ,  verfpreidende. 
Het  een  en  andere  maaktze  zo  beminnelyk, 
dat  de  Franfchen  haar  la  Mignardife  tytelen. 
Zy  heeft  ,  volgens  den  Heer  H  a  l  L  e  u  , 

Stengen  van  een  Elle  of  hooger,  die  wit  zyn, 
eerst  leggende  dan  opflaande,  met  Grasachtige 
Bladen  van  anderhalve  Lyn  breed.  Op  den  top 
der  Stengen  komen  lang  gefceelde  Bloemen 
voort ,  wier  Kelk  twee  Kleine  Schubbetjes  heefc 

•en  dan  twee  paaren  van  maatig  gebaarde  Schub- 
ben. De  Kleur  der  Bloemen  is  doorgaans  wit, 

doch  ook  Vleefchkleurig  of  paarfch,  met  een 
groen  Naveltje  dat  gehaaird  is  ,  en  de  Zaad- 
huisjes  zyn  als  in  de  gewoone  Anjelieren. 

^^^  Met  eenbloemige  Kruidige  Stengen*  ^^^ 

(15)  Anjelier  met  byna  eenbloemige  .Jj^wg^K ; -^^«^^'«^1 
de  Kelkfchubhen  Eyroiidfiomp;  de  Bloem- Anj'^iiQr, 
blaadjes  veeldeelig^  de  Bladen  zeerfmaL In 

fis)  Diantkus  Caulibus  fubuniflorls  &c.  FL  Belg.  up. 

F/.  Sftec.  343  ,  3S4,  GOÜAN  Ahnsp.  214.  CÏER.  Prov.  411. 

Dianh.  Caule  finaplici  unifloro.  MoNN.  Oh.  152.  Car.  fylv. 

hunulis   Flor.   unico.    C.  B.  Pin.   20^.  Cax.   fylv.   primus» 

CLVS, 
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IV.         In  'c  Stuifzand  der  koude  deelen  van  Euro- 

Afdeel.  pg  ̂  gclyk  de  Ridder  zegt,  niet  alleen  ,  maar  ook 
Hoofd-   op  onze   Heijen  ,   naar  den  kant  van  Zwol  eo 

•TUK.      elders,-  ja  op  de   Alpifche  Bergvelden  ,  zo  in 

7"^^>"  Proveoce  als  in  Ooilciiryk  en  Switzerland ,  groeic 
dit  kleine  Anjeliertje  ,    't  welk  Stengetjes  vau 
maar  een   Vinger  of  een  half  Voet  hoog  heeft 
en  op  den  Grond  een  trop  van  zeer  fty  ve  Blaad- 

jes ,  uit  een  dikken   Houtigen  Worcel  Ipruiten- 
de.  Anderszins  heeft  het  veel  overeenkomst  met 

de  voorgaande  ,  wat  de  Bloempjes  aangaat  , 
die  ook  fyn  verdeeld  zyn,  doorgaans  paarlcti- 
of  roodachtig  van  Kleur. 

xvr.        (i6)  Anjelier  met  de  Steng  eenblosmi^^  gekat' 

Aip'inutT  telde    Bloemblaadjes  ,   de    buiUnJle   Kt  Ik". 
Aipifch.  fchuhben  zo  lang  als  'i  Fypje ;  de  Bham Liniaal  fiomp. 

Op  de  Ooflenrykfe  Bergen  groeit  deeze ,  die 
de  Steng  maar  een  Vinger  lang  heeft,  voortko- 

mende uit  een  Houtigen  Wortel ,  welke  Plaggen 

uit- 

Clüs.  Hifi.  I,  p.  ttz  Tar.n.  317.  ArmerluJ  Flos  terrius. 

DOD.  Fempt.  176.  Car.  rcpens  humilis  minimus  vu'gntisfi- 
mus  riibelius.  Lor.  Ic.  44J.  Tunica  Fol.  brevlbus  rigidis, 
Caule  unifloro.  Hall.  lldv.  383. 

(16)  Dianthus  Cau!e  uniHoro  ,  CorolHs  crenatis  &g.  Ca- 
lyophyllus  pumtlus  latifolius.  C.  B.  Pin.  zo 9.  Prodr,  104. 

Car.  fy!v.  Flore  magno  inodoro  hiifuto.  C.  B.  Pin.  209. 

Car.  fylv.  fecundus.  ClüS,  Hiji^  I.  p.  28?.  f»  i.  Pann.  Ie. 

318.  Tunica  Tetalis  ferratis  in  fine  Unguis  lanuginofis.  HALL. 
Hüv.  38a. 
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uitgeeft  van  fmaUe  Grasachtige  Blaacjjes ,  doeh     IV.  ̂ 

breeder  dan  die  aan  de  Steng  ,  welke  uit  drie  Afde
ei;, 

Leedjes  beflaat*  De  Bloera  is  groot,  en  beftaat  Hoofd^ 

uit  geronde  Blaadjes,  met  korte  Tandjes,  door-^'^"^** 

gaans  paarfch  en  wit  van  Kleur  ,   in  de  Keel  
-  '^^''''^* 

wat  ruig.  Een  dergelyke  Soort   vindt  men  in 
Switzerlaad, 

(17)  Anjelier  t/ie^  de  Stefi^  hym  eenhloemig  ̂     '^pT. 
gekartelde  Bloemblaadjes  ,   de  ̂ Kelkfchié-  yj^ineuu 

len  zeer  kort ,  de  Bladen  Elsvörmig,      .    Gefpikkéi- 

De  Wilde  veelbloemige  Jnjelier  j  van  B  a  u  ii  i- 
w  ü  s  5  hier  aangehaald  5  groeide :,  zegt  hy,  by 
Montpellier^  op  Steerage  plaatfen ;  doch  GouAN 
inaakt  daar  van  geen  gewag.  Die  van  D  ille- 
ni.üs  groeit  op  hooge  Steenrotfen  in  Engeland* 
De  Wortel ,  welke  overblyft ,  geeft  dergelyke  ge- 

tropte  Bladen  ,  als  die  van  't  Zeegras ,  en  ceni- 
ge  Stengetjes  van  een  Span  Loog,  uitvier Leed' 
jes  beftaande.  De  Kelkfchübben  zyn  breed  ̂  
ovaal  en  zeer  kort»  De  rand  der  Bloem  is  de 

helft  korter  dan  het  Kelkpypje,  gerond  ̂ ^gekar-* 
teld.  Meest  kómen  de  Bloemen  eenzaam  vooit  3 
doch  hebben  fomtyds  nevens  zig  een  cweede  ̂  

Uit  den  Oxel  van  ̂ c  bovenite  Blaadje. 

fai)  Staen- 
(17)  ïiiamhus    Caule  fubumfloro  ,    Corollls   crefi.Rtis  &«, 

Car.    fylv.    repens   mukiflorus,  C.    S.    Pin.    209. /3,  Tunica 

"Rupefttis  .  rFblio  cxüo    molli  ̂   Flore    cacneo.  DiLI,.  Etthi 
T*  298.  f.  jss.    Garyoph.    alt.  mintjrnus,  flore  amcis  huniz 

confperfo.  Los.   /e.  444" 

Pp 

II.  DJSEÏ..   Vlll.  STUH. 
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^  V,        Ik  gaa  over  tot  de  Drieyvyvigen  onder  de  Tien  - 

^xl^^'mannige  Kruiden  ,  waar  van  het  eerfle  Geilagc 
HooFD'  den  naam  voert  van 
STUK« 

priew^'  CucüBALus.    Blaaskclk. 

Een  opgeblazen  Kelk ;  vyf  genagelde  Bloem- 
blaadjes, zonder  Kroontje  aan  den  Keel ;  en  een 

driehokkig  Zaadhuisje ,  komt  in  dit  Geflagt  voor , 

't  welk  vyftien  Soorten,  meest  Europifche,  be- 
vat, als  volgt. 

I-         Cl)  Blaaskelk  iiut  Klokvormge  Kelken  ,  af' 
Bacciferus.  fiaudige  Bloemblaadjes ,  gekleurde  Vrug- 

In  Tartarie  ,  Dukfchland  ,  Vrankryk  eti  Ita- 
lië ,  ja  volgens  den  Heer  de  Gorter  ook  in 

onze  Nederlanden  ,  komt  dit  Kruid  voor ,  dat 
door  DoDONéüs  is  afgebeeld  onder  den  naam 
van  Kruipend]  Muur .  Lob  el  verbeeldt  zig  , 
dat  het  de  Cucubalus  van  Pliniüs  mogte 

zyn ,  en  hier  van  is  de  Geflagtnaam  >  door  Tour- 
NEFORT,  ontleend.  De  reden  zal  mooglyk  zyn ;, 
dat  het  Besfen  ,  naar  die  der  Nagtfchade  gely- 

ken- 
( i)  Cueuhaliis  Calycsbus  Campanuktis  &e.  Syst.  Nat.  XII. 

Cen.  561.  p,  3o8.Ké^,  XïII.Gen.  566.  p.  3<f9-GucubalusCauIc 

Ramofo ,  Flor.  trigynis  &c.  H.  CUff.  ;  70,  H,  Ups.  109.  R.  Lvgdy^ 
44S.  GOUAN  Mensp.  215.  Alfine  fcandens  Baccifera.  C.  B. 

J'in.  250.  Alfine  tepens.  Dod.  Tempt,  403.  Lychnanthus  volu- 
tvlis.  Gmel,  ̂ fi?.  Petrop.  1759.  VOL.  XIV.  p.  515,  T.  17.  f» 
ï.  Cucubaius.  TOüRNJF.  Injl.  3J5.  T,  176. 
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kende  draagt :  doch  P  l  i  n  i  u  s  fcbynt  my  daair     iV* 

mede  die  tdf  te  bedoelen^  ^'l^f' 
*t  Is  een  Kruid  ,  dat  zig  niet  zondbr  behulp  Hoof d- 

kan  opregten  ,  hebbende  lange  ronde,  knoopi-STUK. 

'ge  Stebgén  en  gepaafde  Bladen ,   als  die  van  '^'^'^>«"** 
Muur  j  doch  veel  grooter.  Op  *t  end  der  Tak- 

jes draagt  het  gedeelde  Elaa^achtigc  Kelken  j 

Bloemen  en  Zaad:  w^elk  alles  men  by  ToUR- 

ig  e  F  or  t  zeer  fraay  vindt  afgebeeld.  De  Vrug- 
ten  ,   eerst  groen  ,  vervolgens  zwart ,  hebbeil 
byna  de  grootte  en  ijgutir  van  Geneverbesfen. 
Indien  het  Kruid  fleun  krygt,  klimt  het  niet 
melden  eens  Mans  langte  hoog. 

4^2)  Blaaskelk  met  byia  Klootr'onde  ̂   gladde  9       m 
Netswys'  geaderde    Kelken  ,    driehokkige  ̂ ^i^J^  ̂^ 

Zaadhüisjes  en  byna  naakte  Bloemen.        "^^'^^  ̂ ^^^^ 

iDit  Krtiid ,  zeer  naar  de  Lychnis  gelykende , 

is  Schuim  -  Papaver  van  L  o  b  e  l  genoemd ,  om 
dat  het  boven  aan  de  1  akjes  ̂   by  de  Bloemen  , 
een  witte Schuimachtiglieid heeft.  DoDONêus 
acht  het  zeer  naby  te  komen  aan  \  Potemonmni 
der  Ouden.  Het  groeit  op  drooge  Velden  der 
JNoördelyke,  niet  alleen,  maar  oojk  der  Zuide- 

(i)  Cueüèalus  Cal.  Cibgiobods,  gUUiis  &c.  Fi.  Suec.  Bülg, 
GOUAM  Monsp,  215.  Ger.  Prou.  413,  Cucub,  Flor.  tdgynis 

<kc.  M.  Ciiff'.  176.  Ü.  Lfisdb.  448.  jT/.  La^»p.  igo.  Lychn. 
fylv.  quae  Behen  album  vulgo.  C.  B.  P;«.  205.  Papaver  Spti- 
tfteiim  &tc.  Lob.  Ic.  340-  Behen  album  fea  PaleaioniLUii. 

Dob.  Pempt.  172.  Gort.  Ingr.  6z,  0^  I.ychn.  maiitwas  rê» 

pens.  lu  Goihl.  197, 

Pp   S 
II»  Deel.  VlII.  Sruo. 
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I^-      lyke  dcelen  van  Europa  ,  en  in  Friesland ,  vol- 

^^xu^'  gens  Meese.  In  geheel  Rusland  is  het  op  de 
Hoofd»  Koorn  -  Velden  gemeen.   In  de  Tuinen  komt 

^^^^*      fomtyds  een  Vrouwelyke  Verfcheidenheid  voor , 

^^^  nmy-  ̂ .^  kleiner  is  dan  de  Twecflagtige    Men  vindt het  ook  met  breeder  of  fmaller ,  met  gladde  , 
met  ruige  Bladen  ,  en  meest  met  witte ,  doch 
ook  met  roodachtige  en  paarfche  Bloemen.  De 
Steng  is  ongevaar  een  Voet  hoog ,  opftaande  , 
zeef  Takkig  met  fpitfe  gepaarde  Bladen.    Van 
de  Meeldraadjes  zyn  vyf  langer  ,  vyf  korter  , 
zo  de  Heer  Hall  er  aanmerkt.  Het  Zaadhuis- 

je is  rondachtig  gefpitst  en  gaat  met  vyf  Punten 
open  ,  bevattende  Nierachtige  Zaaden. 
De  Wortel  van  dit  Kruid  is  v^el  wit  en  taa- 

melyk  lang  ;  doch  dezelve  wordt  geenszins  ge- 
houden  voor  het  Behen  album  der  Arabieren, 
het  welke  van  een  Soort  van  Centaurea  afkom- 

ftig  zoude  zyn, 

iii.        (3)  Blaaskelk  met  Jlomp  Eyronde  Vleezip-e  Bh' Cucuhalui  j 
fabarius.  u^Tl* 

Boonbla- 

^^'  Op  Sicilië  is  deeze  Soort  waargenomen ,  óIq 
door  de  gedagte  gefteldheid  der  Bladen  aanmer- 
kelyk  verfchilt. 

(4)  Blaas- 
( 3  )  Cucuhatta  Fol.  obo\ratis  Carnofis.  R.  Lugdh.  448. 

Lyclm,  maritima  Saxatilis  Fol.  Anacampfèrotis.  ToURNF. 

Cor.  24.  BOESH.  Lugdh.  I.  p.  214.  Cehen  album  f.  Pole- 
monium  Saxatile,  fabaiiac  folio  Siculum.  BOCG.  Mas*  133, 
T.  52. 

i 



D     1     C     A      N     D      R     I     A.'  597 

(4)  Blaaskelk  met  zydelingfe  overal  nesrleggeii-     IV. 

de  Bloemen^  onverdeelde  Stengen^  de  Bla-  ̂ ^^xt^^' 
dm  van  onderen  agterom  geboogen.  Hoofd- stuk. 

Een  zodanige  Soort  vondt  de  beroemde  Tour-      iv. 

KEFORT  op  zyn  Levantfchen  Reistogt,  naby  den ^,lllo/us!'^ 
Berg  Ararat  in  Armenië,  met  Stengen  van  drie^v^^^^s- 
Voeten  hoog :  doch  deeze  hadt  de  Kelken  niet 
Blaasachtig.   Hier  mede  fchynt  een  Lychnis,  ia 
S wedden  5  Italië  en  Engeland  5  wild  groeijcnde, 
die  by  nagt  bloeit,  overeen  te  komen.  De  Steng 
is  w^at  kleverig,  de  Bladen  omvatten  dezelve  en 
de  Bloemblaadjes  zyn  diep  in  tweeën  gedeeld. 

(5)  Blaaskelk  met  vier  Blaadjes  in  't  kruis.  v. Stell/Jtuf. 

In  Virginie  en  Kanada  vindt  men  dit  Kruid  ,  ^^^^"^^' 
dat  in  geftalte  naar  een  Soort  van  Gentiaan  ge- 
lykt,  geevende  uit  ieder  Knietje  vier  Blaadjes, 
die  de  Steng  omvatten ,  en  het  naar  de  Geftern- 
de  Kruiden  doen  gelyken.  Het  heeft  vierdeeli- 
ge  Bloemblaadjes ,  wier  Kwabben  nog  bovendien 
in  tweeën  zyn  gedeeld.  Het  Zaadhuisje  gelykt 
naar  een  Bezie, 

(6)  Blaas- 
f4)  Cucubalus  Flor.  Inter.  und'que  decumbentibus  &c.^  FL 

Suec.  II.  N.  386.  Cucub.  Fo!.  amplexicaulibus  &c.  R, 

Luzdb.  448  ?  Lychnis  montana  viscofa  SiC-  Till.  Pis.  io$. 
Lvchnis  Cr.  mnxlma  Fol.  Buglosfi  undulato.  ÏOüRN.  Cor^ 

24.   Itin.  II.  p.  T.  l6U 

(s)  Cucubalus  Fo!-  quaiernis*  H.  Ups,  iio.  Drypis  Fol, 

q-nt.  COLD.  Acv.  106.  Silene  Fol.  quat.  Gron.  rirg.  >©. 

Lychnis  Caryopii.  Virglnianus,  Centianac  foiiis&c.  Raj.  hV"/?, 
385J.  _ 

Pp  3 
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A  ̂̂W      ̂ ^^  Blaaskelk  met  opftaande  Bloemen ,  en  ag*i 

XI.  '*  tero7ngebdogene  uitgerands  Bloemblaadjes  ̂  
Hoofd-  ^Iq  wederzyds  met  em  Tandje  gemevkt  zyn*, 

^  vj.  Dq  Heer  Hasselquist  nam  in  Egypte 

jE^^-ypriA-  deeze  Soort  waar,  die  ilappe  leggende  Stenget- 

Egyptifch.  i^^  ̂ ^^^^^  ̂ ^^  Liniaaie  Bladen.  De  Kelk  is  Rol- 
rond,  doch  wordt  in  de  Vrugt  Eyrond,  tien- 
hoekig,  met  kfeine  Tandjes,  De  Bloemblaadjes 

^yn  zeer  klein  ̂ a  de  Bloerti  heeft  dïkwils  vier 

StylerL 

VIT.         (^)  Blaaskelk  mt  half  twee deelig?  Bloemhlaadr 

itaUsanich.  P^ »  gehiodjle  Kelken  ,  een  gegaffelde  op^ 
flaande  Pluim  ,   afgehmgen   Teeld&^en  en 
een  opgeregte  Steng. 

In  Italië  groeit  deeze,  die  de  Steng  een  wei- 
nig ruig  5  de  Bladen  üomp  Lancetvormig  ,  de 

Bloemen  wit  heef£, 
YIII. 

?ar?anS  C^)  Blaaskclk  met  twQ£dcelige  Bloemblaadjes^ 
ee7izydige  leggende  Bloemen ,  gepaarde  een* 

zaame  opgeregte  Bloemfie eitjes  ;  de  Sten^ 

geheel  enkeld. 

Deeze  groeit  in  fommige  deelen  van  Rusland 
m  Tartarie.    De  Heer  de  Gorteu  heeftze 

om- (6)  Cttcuhalui  Flor.  ÊrCclIs,  Petalis  emargin.  rctrpfiexïs  &c» 

^ant.  sCy. 
(7;  Cucuhalui  Petaljs    femibïfïclis ,  CaJrcibu^  Claratis  &<;• 

(s)  Cucuhalus  Petalis  b^psrtitis ,  ïlor.  fccuudis  decamSen- 
tibus  &C.   H.  Ups.     lïi,     Got/AK  Mnnsp.  r%s.  GORT.   h^r, 

$8.  Lychftis  SepteiiitricEalitira  &c.  Hall.  Cutt,  33. 
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omftandig  befchreeven ,  en  merkt  aan  ,  dat  het     IV, 

Kruid  veeleLaccetvormigeWortelbladen  heeft,  ̂ ^^^^^^* 
en  drie  harde  Stengen  van  ander  half  Voetboog^  Hoofd* 

met  knobbelige  Knoopen,  zig  boven  de  helft  in^"^"^* 

Takken  verdeelende ,  in  't  geheel  eenigermaate  ̂ "^>''''*' 
ruig,  en  opltaande  Bloemeno 

(9)  Blaaskelk  met  uitgeranie  Bloemblaadjes  m     u. 

hyna   gekranste    Blo87ne?i  ̂     de  Kransj&s^^f^'^^fJ^f 

Kroonswys^  en  ongebladerd»  siberiich. 

Decze  is  in  Siberië  waargenomen ,  alwaar  de 
Heer  P  a  l  l  a  s  een  Soort  van  dit  Geflagt  vondt , 

die  Houtige  Heeflerachtige  Stengen  heeft,  dik- 
wils  een  Pink  dik,  geevende  Jaarlyks  nieuwe 
Takken  uit^  met  zeer  fpitfe  gepaarde  Blaadjes  en 

Bloempjes  aan  't  end.  Dezelve  groeide  'er  op 
de  Rotfen  van  hooge  Gebergten  (*> 

Cio)  Blaaskelk  7net  tweede-elisie  Bloemblaadjes  ̂       3:. 
gepluimde  Bloemen^  lange  Mseldrasdjes  efZKathoiyks, 
Lancetyormig  Eironde  Bladen,. In 

(9)  Cucuhalus   Petalls   esnnrginatïs  ,    Floribus  venloiltatls ,         ' 

&c.  VUcago  Pol.   imis  periolatis  ovatis  &c.  HALL»  Gont.  I. 

p.  150.  Fig,  bona.  Gmel.  Sib.  IV.  p.  140. 

(*)  Cucuhalus  Ffuticulofus.  Reizen.  II.  D.  II.  B.  p.  739. 
Tab.  T. 

(10)  Cucuhalus  PetïUs  bipartitis  ,  Fior.  paniculails  &c.  H. 

Ups»  III.  Silene  Fol.  ovatis  Sec.  R.  Lugdi.  447.  Lychn. 

Viscofa  altisfijna.  Ci/pan,  Cath.  iio.  Lych.  noél:.  non  visco- 

f^,  Herbaceo  flore.  Dill.  Elth.  425.  T.  3i5.  f.  4og.  JAGC^ 
Hort.  T.  S9.  GOüAN  Monsp.   215. 

Pp  4 
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W.         In  Italië  en  op  Sicilië  is  de  Groeiplaats  van 

AiDEEL.  ̂ QQ2.c y  die  j^llerhwgfie  Lymerige  L'^chnis^mti 
Hoo/d-  Mosachtige  Bloemen,  geheten  worde  van  Cüpa- 
isTUKo      t^jys.    üic  de  Wortclbladcn  gaf  zy  een  Steng 

ifjl'^^'  V'i^  ̂ ^'^^  Voeten  en  foiutyds  hooger,  doch  in 
't  geheel  niet  Lymcrig ,  volgens  D  i l l  e n  i u  s , 
wien  deeze  Soort  door  den  beroemden  Boer- 

BAAVE  was  toegezonden.  Zy  bloeit  niet  dan 

's  avonds  of  by  nagt. 

xi.^        (  II)  Elaaskelk  met  half  tweedeeligs  Bloem- 

mciihfi'  Naadjes  -,  ee^i  gegaffelde  Fluim '^  de  Steng 

lei  zagt.  ^^  Bladen  Fluweeiachtig  ;  de  WortelMadm  ̂     | 

Spateh'ormig^ 

Deeze  groeit  aan  de  Zeekust  van  Italië ^by- 
na  Heeüerachtig,  mee  Scergetjes  van  een  Voet 
hoog  en  heeft  de  Bladen  akemaal  zeer  zagr^ 

door  eene  Fluweelachtige  Wolligheid,  zo  wel 
als  de  Kelken. 

^^^-  Cia)  Blaaskelk  met  t weel tuizw e  Bloemen  en  on-^. 

öpikpciig.  verdeelde  Liniaale  Blaadjes. 

In  Duitfchland  >  Spanje  ,  Vrankryk,  Enge- land 

f  II)  Cuciihfiliti  Fef.  fèmibiridis  &c.  Lychnis  raarltima  pui- 

VCrulenta  ,  Fb'.  Carnofo.  Toïjbnf.  Irji,   338. 

(12)  Cucuhalus  ^S\onh^^i  d'oicis  ,  Pet,ills  llnearibus  indivi- 
fs.  H.  CBJj.  272.  R.  Ltigülu  44;.  O^D-  Dnn.  518.  Lychn. 
viscofa  ,  ïl.  Muscofc.  C.  E.  Pin.  206.  Lychnvfylv.  SeTamoi- 

des  minor.  Mektz.  Tag:  T.  i.  f.  2.  Sefamoldas  mag^n.  ̂ ^^^ 

l^raanticum.    ClüS-    Wiji.   ï.  p.  2s>5.  li^sp.  Ic,  3<f;.  (SovAi* 
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land   en  Siberië  ,  groeit  dec^e ,  die  het  Groote     IV. 

Sefamoides  van  Salamanca,  by  Clusiüs,  uit-'^^^p^^ 
maakt.  Sommigen  noemden  het  dus  in  Spsfnje.  Hoofd- 

Het  groeide  in  een  Steenige  dorre  Grond,  zo'-'^^k» 

wel  aldaar  als  in  Laiiguedok  en  de  Zuidelyke  '^^'^zy'^^^^ 
deelen  van  Provence.  Dit  den   Wortel  bragc 

het  regtopflaande  Knoopige  Stengen  voort  van 
een  Voet  lang,  om  laag  met  Bladen  byna  als 
die    van   den  Olyfboom  bezet;  boven  geaaird 

met  Mosachdge  Bloempjes,  wier  Kelken 5  uit"- 
zwellende ,  he-t  Zaad  inhielden.  De  Wortel  was 
taamelyk  lang  en  dik,  wit  van  Kleur  en  bleef 
over.  't  Geheele  Gewas  hadt  een  bitteren  Smaak« 
Men  kweekt  het  ook  in  onze  Kruidhoven.   Het 

draagt  Tweedagtige  eii  enkel  Vrouwelyke  Bloe- 
men, Tabern^m  ONT  ANUS  heeft  het,  we» 

g^ns  de    figuur   der  Bladen,    Ofirkpel  -  Kruid 

getyteld. 

(13)  Blaaskelk  met  overhoeks  geaairds  ̂   eanzy*    xïit, 

dige  ,  hyna  ongejleelde  Bloemen ,  enflaauw  <^'j:«^^^«* 
tyna  tweedeelige  BloemMaadjes,  omgeboo- 

gen. 

De  omgeboogen  Aair  maakt  deeze  Soort  zeer 
zonderlinsf,  By  óen  Wortel  heeft  zy  Blaadjes 
als  der  Madelieven  en  geeft  Stengetjes  uit  van 

ruim 

(13)  CucubrJus  Flor.  f}>Icatis  ,  altein's  fccundis  fubresfïli- 
bus  &c.  GOUAN  Monsp,  2,15.  Lychflis  fylv.  aiba  Spica  re- 

'flexi.  Magn.  Momp.  T.  p-  170.  p.,Aj.  Hi/?.  996.  M.  12. 
Lychnis  Meridlonalium  annua  hirfiita  ,  flor.  uno  vcrfu  di-^ 

polïtls.  Mor  IS.  Hij?.  II.  p.  544. 
PP5 
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IV.    ruim  een  half  Voet  hoog, met  fmaller  Blaadjes, 

x^f^  allen  Haairig,  bezet,  't  Is  een  Zaaiplantje,  by 
Hoofd-  Montpeliier  groeijende.  Ray  hadt  het  ook  by 
STUK.     Napels  en  op  Sicilië  gevonden. 

XIV.         Qi^^  Blaaskelk  met  tweedeelige  Bloembïaadfes 
Bnxifra-  (^n  gejireepte  Kelken;  de  endelingfen  hyna 

ftcênbree-  zojider  ̂   de  zydelingfen  met  Steekjes, 
Jbencl. 

Deeze ,  in  de  Levant  door  Tournefort 
ontdekt  ,  heeft  de  Steng  een  Handbreed  hoog 
met  Liniaale  Blaadjes ;  een  ongedeelde  Bloem 

aan  't  end  ,*  de  zydelingfen  gefteeld ;  Bladen  als 
,   die  der  Anjelieren. 

x^'-         C15)  Blaaskelk  met  eenbloemige  Stengen  ̂   kor 

MaS'Se-  *«»■  '««»  i^  Sloem. 

op  de  Bergtoppen  van  Italië  en  Oofl:enr3'k 
vindt  men  deeze ,  die  de  Wortelbladen  tot  Plag- 

gen vergaard  en  de  Stengetjes  dik  wils  drieledig 
heeft  5  met  een  langwerpigen  ,  Klokswyzen , 
uitgebreiden  Kelk ,  dïe  Itomp  en  ruig  is ,  zo  lang 
als  het  Stengetje.  Als  Mos  bekleedt  dit  Kruid 
de  kaale  Bergen  en  verfiert  dezelven  ongemeen 

met  zyne  roodachtige  en  fomtyds  witte  Bloe^ 

men ; 

(14}  Cucuhalas  Petalis  bifïdis  Calycibus  ftriatis  5fc.  ScHREB. 
Bec.  9.  T.  5.  Lychnis  Grient,  minima  ,  Caryophylli  folio 
&c.  TOüRNï.  Cor.   24. 

(15)  Cucuhalui  Caulibus  uniflorls  Flore  brcvioribus.  Car. 

Alp.  Calyce  oblcngo  hirfuto.  C.  B.  Pin.  209.  Caryophjfylv. 

Vil.  CLVS.    Hi/i.   1.  p.  28  5.  PANN.  Ic.  p.  32J. 



Decandria.        6O3 

jnen  ;  zo  Clusiüs  aanmerkt  ̂   die  'er  een     IV, 

fraaijc  Afbeelding  van  geeft.  ^™f ̂ 
vT  1  ,,  Hoofd* Silene*    Veldkanrs*  stuk» 

De  onderfchcidende  Kenmerken  zyn  ,  een  Bui-  ''^^'"'^' Jvige  Kelk  met  vyf  genagelde  Bloemblaadjes, 
die  aan  den  Keel  der  Bloem  een  Kroontje  maa* 

ken,  't  welk  in  die  van  het  voorgaande  Geflagc 
ontbreekt.  Het  Zaadhuisje  is  hier  ook  drie- 
hokkig» 

't  Geflagt  bevat  meer  dan  dertig,  meestendeels 
Europifche  Soorten  ,  meer  of  minnaar  de  Lych- 
cis  gelykende  en  daar  toe  betrokken  zynde  ge- 

weest. Die  Griekfche  naam ,  't  zy  van  de  flik- 
kering der  Bloemen  in  het  Üaande  Koorn  of  ia 

het  groen  der  Velden ;  't  zy  van  het  bloeijen 
by  nagt  afkomftig  ;  doet  my  'er  den  naam  van 
Feldkaars  aan  geeven :  terwyi  het  Geilagt  van 
Lychnis  volgt.,  Den  naam  van  Kleefkruid  kun-» 
nen  zy  ,  hoe  Lymerig  ook  de  meeden  zyn, 
caauwlyks  voeren;  om  dat  dezelve  aan  deApa- 
rine  toebehoort ,  en  die  van  Lymkruid  is  cnei- 
gen.  Silene  is  de  naam ,  welken  Theophras- 
jQs  aan  eenigc  Soorten  gaf.  Zy  zyn  in  drie 
Rangen  onderfcheiden ,  als 

*  Met  eenzaame  zydelingië  Bloemen,  r, 
SileKs 

( I  )  Veldkaars  dat  mig  is  ,   met  uit  gerande  f ̂̂^^^ 

Bloem" 
(i)  Silene  hlrfuta  ,  Pctalfs   emarg'nails  &c.  Sy/},  Nat.  XII. 

Gen. 
11.  DïEL,  VUL    Stük. 
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iV.  Bloemblaadjes ,  opgeregte  Bloemen  ,  en  om- 

^xf.    *  geboogen  gejieelds  overhoekfe  Fritgten. 
Hoofd - 
fixyK*  Dceze,  in  Engeland  en  Vrankryk  gevonden, 

heeft  de  Bloemblaadjes  niet  gekarteld;  de  on- 
derlle  Bladen  zyn  Eyrond  Lancetvormig ,  naar 
den  Voet  op  de  kant  gehaaird ;  de  Kelken  niet 
Haairig  maar  met  Doorn tjes  op  de  hoeken.  Het 
Gewas  is  Lymerig  en  met  Reuk* 

Siieneïufi-     (^3  Vcldkaars  dat  ruig  is ̂  met  getande  onver- 
tüKka,  ̂   deelde  Bloemblaadjes  ,    opgeregte  Bloemen 

geefch.  en  mikswys''  omgeboogem  overhoekfe  Vrug- ten, 

Deeze  Portugeefche  heeft  de  Vrugten  hori- 
zontaal omgeboogen ,  zeer  Haairig.  Van  Lyme- 

righeid  vind  ik  ,  in  dit  ruige  Kruid,  niets  ge- 
meld. 

Tii.        (3)  Veldkaars   met   effenrandige  byna  ronde 
^■uhque-  Bloemblaadjes     en    opgeregte     overhoekfe 
vyfwon-  Vrugten. 
öig.  In 

Cen.  562.  p.  309.  T^eg.  XÏÏI.  Gen.  s6j.  p.  350.  TL  Ups» 
lï?.  Viscago  Cerallü  foliis,  Vasculis  pendulis  ,  Anglica.  Dill. 
Elth,  4.17,  T.  309-  ̂ .  398.  Lychn.  fylv.  hirruta  annua  , Fiere 
tninore  alba.  Vailu  Paris,  121.  T.  16.  f.  12. 

(2)  Silene  hirfuta  ,  Petalis  dentatis  indivifis  &e.  //.  Ups. 

115.  Cliff^.  172.  R.  Lugdb.  447.  N.  J4.  Viscago  hirfuta  Luii- 
tanica  üellato  Flore.  Dill.  Elth,  420.  T.  311-  f-  -foi* 

(3)  Silene  Pet.  integerrimis  fubrotundis  &c.  H.  Ups.  113. 

Cltff.  171.  R.  Lugdh,  445.  GoUAN  Monsf.  216.  Ger.  Prov, 
414.  Lychn.  fylv.  JLanugiivafa  minor.  C.  B.  Fin.  loö.  Lychn. 

hiii".  ïlofe  eleganter  vaiiegaro.  Raj.  //«/'*•  S>57» 

I 
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In  de  Zuidelyke  deelen  van  Vrankry  k ,  in  Span  -     IV* 

je  en  Italië  ,  is  de  Groeiplaats  van  deeze,  die   ̂ xlf^* 
ook  geheel  ruig  is  ,  hebbende  de  Kelken  der  Hoofd. 

Vrugtopgeregt,  Haairig  en  Lymerig:  de  Bloem- ^'^".^*  . 

blaadjes,  die  in  de  voorgaande  rood  zyn ,  paa^fch     "^^"^'^ met  een  bleeken  rand.  Zo  hec  de  Kleine  Wilde 

Wollige  Lychnis  is  van  C»  Bauhinüs,  dan 
is  door  dien  Autheur,  verkeerdelyk,  de  Zesde 

W^ilde    Lychnis,  „van   Clüsius  in   Spanje 
waargenomen  ,    welke  de  Bloemblaadjes  zeer 
fpits  driepuntig  heeft,  door  Lob  el  onder  dea 
naam  van  Allerkleinfle  ruige  wilde  Lychnis  over- 

genomen ,  aangehaald  (^).  Ook  hadc  deeze  de 
Stengetjes  maar  een  Handpalm  hoog  en  die  van 
R  AY,  welke  duidelyk  gezegd  worde  de  Bloem- 

blaadjes rond  en  ongekarteid  te  hebben  ,  een 

Voet  hoog.  ' 

(4)  Veldkaars  met  geaairde  overhoekfe  eenzydi*      iv. 
ge  ongejteelde  Bloemen ,  de  Bloemblaadjes  ̂ odurL, 

tweedeelig,  ^^gv» 

In  Spanje  ,  Languedok ,  als  ook  in  Penfyl- 
vanie,  groeit  volgens  Linn^us  deeze  ,  die 
deSteng  wel  anderhalf  of  twee  Ellen  hoog  heeft , 

vol- (^)  Lychiiis  fy!v.  hirta  minima.  LOB.  Ie»  339. 
(4)  Silens  Flor.  Spie  alternis  &:c.  Silene  FoL  Lanccölatis 

&c.  R.  Lu^dk  447.  N.  15.  Viscago  hirta  NoÜifloci  &cc. 

DlLL.  Elt^,  420.  T.  310.  f.  400.  Lyclinis  fylv.  hirfiica  &c. 

DARR.  Ie.  ïo.  T.  27.  f.  I.  Lychn.  Seg.  Mac.  ann.  hirts, 

MORis.  Hi/i.  II.  p.  34<ï«  S.  5.  T.  36.  f.  7» 

ÏI.  D£IL*  VIII,  SïU2C% 
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IV*  volgens  Dïlleniüs.  De  onderfte  Bladeö 

Afdeel,  zyn  Eyrondachtig  ,  hol  ea  ftyf ,  de  Bióemea 

Ho^FD.  ongeHeeld ,  wie  van  Kleür. 

V*         Cs)  Veldkaars  7net  byna  gèaairde  overhoekfi 
Silene  eenzydige   Bloemen  ,    onverdeelde    Bloem' 

Sanfch.*  blaadjes  en  opftaande  Frugten. 

Omftreeks  JParys  groeit  deeze  kleine  ruige  3 

ruikende  Lychnis  ,  en  geeft  Stengen  van  een 
tot  twee  en  drie  Voeten  hoog,  zynde  minder 

ruig  dan  de  eerfte  Soort ,  waar  van  zy  ook 
door  de  Kleür  der  Bloemen  verfchilt. 

vr.    "    (jj^  Veldkaars  dat  ruig  ü  ,   met  Uit  gerande 
Gehoornd!  Blosmhlaadjes  5  de  Bloemen  en  Zaadlndije^ 

opjlaande  ,  de  Kelken   byna  ongejteeld  en 

^enigermaate  Haairig, 

Men  vindt  deeze  in  de  Zuidelyke  deelen  Van 

Europa* 

*  *  Met  zydelingfe  getropte  Bloèmeó* 

vti.        (7)  Vddkaars  met  tweedeeUge  Bloemblaadjes  ; 

me* 

Vcraiidei"' 

fs)  Sïkm  Flor.  fublpicatls  alternis  fecundis  &c.  Silene  hir* 
futa  8cc.  DALlB.  Paris.  129.  Lychn.  fylv.  hirfuta  annua^Fl» 

ininore  carneo.  Vaill.  Pat.  121,  T.  16.  f.  12.  Visctgo  hii:-* 
ta  Gallica.  Dill.  EltL  f.  399^ 

(6)  Silene  hirfuta  Petalis  emarginatls  &c.  Silene  rigidula, 

Am.  Acad.  IV.  p»  313.  ViscagOCpraftiifoliis,  Vasc.  eredis  fes- 
fiiibus.  DiLL.  Ehh.  f.  397« 

(7)  Silene  Pet.  bifidis.  Cal.  angulatls  &c.  Am.  Acad.  IV. 

p.  3  14'  Lychnis  Flore  albo  miniirjo.  EAJ.  Hijl.  «jjó.  Lych«» 
Aïveafis  süia.  An^ica.  p.  1004, 
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'^*         ïmkigs  gejleelde  Kelken  en  Lancetvormig      W» 

Liniaale  Bladen.  ^^Ti!"^ 

(8J  Veldkaars  met  tweed,  BloemhL  ̂   de  Bloe- stvk. 
men  zydelings  eeitzydig  neerhangende ;  de     vnr. 
Bloemj}luim  knikkende*  nJans. 

Knikkendi 

C9)  Veldkaars  met  tweed.  BloemhL^de  Bloemen     i^. 

eenzydigi  met  gepaarde  driebkemige  Steel'  f  ""^Y^- 
tjes ,  maakende  byna  een  Kroontje :  de  Tak- 

ken ovörhoeks, 

Deeze  drie  Soorten  komen  ,  hier  en  daar ,  'm 
ons  Wereldsdeel  voor:  de  laatüe  aan  de  Zee- 

kutten  van  Engeland,  als  ook  in  Tartarie.  Zy 

heeft  verfpreide  Stengen  en  Takjes,  die  wei- 
nig ruig  zyn,  de  Bladen  van  boven  glad.  De 

Kelken  hebben  tien  paarfchachtige  ruige  hoe- 
ken ;  de  Bloemblaadjes  zyn  wit  en  ten  halve  in 

tweeën  gedeeld,  met  de  Plaatjes  van  't  Honig- 
bakje  tweedeelig  en  wit  geftrecpt, 

(*)  Veldkaars  mt  getroste  Bloemen ,  de  Kelken        * 
•^J     Ongere- 

geld. 

f  g)  Silene  Pet.  blüdis ,  Fjlor.  lateralibus  &c.  Sil.  FoU  Lan- 
ceolatis  &c.  U.  CU  f,  171.  FL  Suec.  3^6  ,  jss.  Lychnis 

JAont.  viscofa  alba  latifolia.  C.  B,    Pin.  2oy. 

(9)  Siïens  Pet.  bifidis;  Coronuia  fubcoadtuiata  &c.  H.  Ups. 

114.  Lychnis  maririma  repens.  C.B.  Pin,  205.  Lychn.  pe- 
renn.  anguïlif.  Marira  Anglica  procumbcns.  MoRis.  Hij9.  H. 

p.  535.  S.  5.  T.  20.  f.  2. 

(^)  Silene  Flor.  Racemofis ,  Cal.  decem  -  falcatis  viscidis , 
ylor.  aliis  5tanainibus  cxfettis  ,  aliis  inclafis»  iS^.  PI.  167 3. 

Lych- 

U*  DML,  VIII.  STUK, 
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iv*  Lymerig  met  tien  Sleuven  ;  eenige  Bkê^ 

xt!^^*  ?;i?72  de  Meeldraacljes  uitfleekende ^  anderen 
Hoofd-  die  ingejloi^ten  hebbende, 
STÜE. 

Driewy  j^q  oDgeregeldheïd  van  de  Vrugtmaakende 
deelen  geefc  den  bynaam  aan  deeze,  die  door 
Zanonï  is  afgebeefd  onder  den  naam  van 
Vreemde  of  üitheemfche ,  een  fierlyk  Gewas  , 
dat  bynsgc  een  ̂ eer  lieffeiykea  Geur  verfpreidu 
De  bloei  jende  Stengen  zyn  omtrent  anderhalf 
Voet  hoog ,  en  de  Takken  tusfchen  de  Bloemen 
zeer  kleverig.  De  Groeiplaats  zou  in  Icalie 

zyn» 

^'  (lo)  Védkz&YS  met  tweed,  Bïoemhl.^  esne  dr  ie* 

Pruttco/a.  deelige  Fluim  ,  breed  Lancetvor ruige  Bla* 
Heeftetig.  ^^^  ̂   ̂-^  gtejig  Reefier achtlg. 

Zeer  fi'aay  is  deeze  HeeHerige  Soort  van 
Lychnis  ,  door  Camerar  iüs,  met  de 
Bloem  en  Vrugt  afgebeeld*  Zy  groeit  natuurlyk 

op  Sicilië  en  in  Italië,  zyiideüeeilerachtigZeep- 
kruid  door  Boccone  getytcld.  De  Blaadjes 

gelyken  naar  die  der  Myrten. 

00  Veld. Lychnis   viscofa   peregjtina  Nbi^iflora  odorata.  Zan.  Hi^.  p» 

iz6.  T.  50. 

(10)  $Uene  Pet.  bifïdis  ,  Caule  Fruticofo  ,  &c.  Sil.  Caii!s 

tol.  Fruticofo  &c.  /ƒ.  Cliff.  171.  N.  4.  H.  Ups,  11 1.  N. 

2.  R.  Lugdh.  446.  N.  7»  Lycha.  Myrrifoüa  liehen  albo  ü» 
milis.  C.  B.  Pn,  20;»  Ocympides  Fruticofum.  Cam.  Hortt, 

109.  T,  3?.  Saponarla  Fuifgscens  &c.  EOCC-  Sk,  5^,  T.  io, 

GOUAN  Momp,  ai<ï, 
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(il)  VeWkaars  mei  Uveed.  BlaemhL^  de  Bloe-     IVè 

men  gefteeld  ,  gepaard  ,  korter  dan  het  ̂ ^^^^^^^ 
Blikje ;  de  Bladen  Lancêtvormig  /pits  en  Hoofd*» 

glad.  «TüK.  ' 
xr. 

in  Perfie ,  aan  de  Greifzen  van  Armenië ,  vondt  fiZ^^uL 
de  vermaarde  TouRNeFORTdit fraaije Kruid , spiEsbiacU* 
dat  hy  Lychnis  met  Bladen  van  Bupleurum  ty- 
telt.  2y  heeft  de  Steng  drie  Voeten  hoog,  izig 
Takkig  verdeelende  uit  deö  fchoot  van  twee 
gepaarde  Lancetvorraige  Bladeü ,  en  met  fraaije 
witte  Bloemen  verfierd.  Uit  het  van  hem  me- 

degebragte   Zaad  ̂ is  deeze   Plant  in    Europa 
Voortgeteeld* 

(I2)  Veldkaars  ïiiet  tweed.  BloemhL  dè  /För-^.-^^^'     ' 
telbladen  Lepelachtig  en  zeer  Jiomp  y  dé  Keusack* 

Bloemen  byna  gekranst,  ^'^' 

In  Afrika  groeit,  volgens  den  Ridder^  dec- 
sze ;  doch  misfchien  meent  hy  de  Noordely* 
ke  deelen :  alzo  To urnefort  haar  in  Grie- 

kenland vondt.  Zy  heeft  de  geflake  van  hec 

Boomachtige  Huislook»  De  Bladen  van  'c  eerde 

Jaar 
(li)  Slle'ne  Pet.  l)lEdis  ,  Flot  péduncaJatis  &c.  Sil.  Caule 

Poliofo  Herbace©.  H.  Cliff.  171.  R.  Lugdb.  4.45.  N.  ̂ - 

Lychais  Cr.  Bupleuri  folio.  TotfaNF.  Cor.  2.  /r.  II,  p. 

i39«  T.  154' 

(12)  Silene  Pet.  bifidis,  Fol.  Radic.  CocTileariformibusScc. 
Süene  Fol.  obverfs  ovatis  crasfis  &c.  Wachend.  Ultr.  39?, 

Xychnis  I2raeca ,  Sodi  Arbotescentfs  folio  èc  facie  ,  Fl,  alb^i 
WALTH.  Hort.  32.  T.   ir. 

Ht  DEEU  VIII*  STUKi; 
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IV.    Jaar  zyn  zeer  groot ;  de  Steng  van  'c  volgende 
Afdeel,  is  twee  Voeten  lang,  met  de  onderde  Leedjes 
Hoofd-  ̂ ou  ,  de  bovenden  zeer  lang ,  naakt  en  Lyme- 
STUK.      rig,  de  Kelken  ruig.  Het  Sterretje  in  de  Bloem 

Driewy-  jg  naauwlvks  kenbaar.  De  Bloemen  zyn  niet  dan 
's  nagts  open. 

s-P^'       (13)  Veldkaars  met  uitgerande  Bloemblaadjes  ̂  
Craififo'  hyna  ronde  F^leezige  ruige  Bladen  en  eens 
èikbiad^.  e^wx};^/^^  Bkemtros. 

Deeze ,  aan  de  Kaap  der  Goede  Hope  voort- 
komende ,  heeft  een  flevigis  Steng,  van  twee 

Voeten  hoogte  ,  die  ruig  is  ,  met  overhoekfe 
Takjes  en  Bladen  als  die  van  Porfelein,  dik, 

Vleezig,  wederzyds  gehaaird.  De  end -Tros 
bevat  van  agt  tot  twaalf  Bloemen  ,  van  eeae 
droevige  Kleur. 

Onder  de  Kaapfche  Planten  betrekt  de  Heer 
N^  L.  BüRMANNüs  ,  behalve  deeze  ,  ook 

de  voorgaande  5  de  Vierde,  Zesde,  de  Zeven- 

tiende ,  Twintigfte  ,  de  negen-en-twintig(te 
en  nog  een  andere  Soort ,  welke  zyn  Ed.  Ethio^ 

-pifche  noemt.  Deeze,  zegt  hy,  te  hebben  een 
Takkige  Steng,  byna  geaairde  Bloemen,  Itom- 
pe  tweedeelige  Bloemblaadjes  én  kleverige  Lan- 

cetvormige  Bladen  {^\ 

C14)  Veld- (7  O  Silene  Petalis  emarginntis,  F®!,  fuborbiculatis  Carnö-' 
fis  lairfutis,  Rscemo  fecundo. 

C^}  Fhr^  Cap,  Prodr,  p»  13, 

I 



(14)  Veldkaars  inet  half  tweedeelige   Bloent'     IV\ 

blaadjes ,  Ëyronde  ruuwachtige  fpitfe  Bh'  ̂ ^^^^^^ 
detii  een  knge  byna  ongebladerde  P/z^fm»  Hoofd- stuk, 

Üit  Portugal  is  deeze  afkomftig  ,  eeii  Plact     xiv. 

Van  ruim  een  Voetboog,  met  ronde  ruige  Sten- i;^^^]''"" 
gen ,  die  dikke  Knietjes  hebben  ̂   en  een  gearm-j^p^°^.«^ 
de  Pluim  van  gegaffelde   Eloemfleeltjes.     De 

Kelken  zyn  Rolrond ,  knikkende  ;  de  Bloemen 
Witachtig  groen,  mee  omgekromde  Slippen* 

***  Met  de  Bloemen  üit  de  mikken  van  de 
Stengen, 

(15)  Veldkaars,  de  Prugtkelkeii  fpits  Éloot-  xy. 
rond  hebbende  ̂   met  dertig  Streepen  ;  de  ̂ egeL 

Bladen  glad  ,  de  Bloemblaadjes  geheeL    ̂ ^s- 

(1 6)  Veldkaars  ,  de  Vnigtkelken  Kegelvormig     xvr. 
hebbende  met  dertig  Streepen ;  de  Bladen  ïcegei^os* 

%agt ,  de  Bloemblaadjes  in  tweeen  gedeeld."^'^' 

Dee- 
f  14.)  Silene  Petalis  Seroibindis,  Fdl.  ovatis  &C.  Silene  Fol. 

Lanceolatis  &c*  H.  Cliff'.  i-ji.  R,  Lugdh.  445.  N.  9-  Lycha» 
Ocymaftd  facie,  Flore  viridi.  Hëbm.  Farad.  p.  Ti    199- 

(15)  S'dens  Calycibus  Fruüus  Glo'jofis  &c.  //.  Ups.  sio. 
GOUA»  Momp.  216*  Cucabalus  Ca!.  Conïcis  ftciads.  IL  CUfé, 

171.  R.  Lugdb.  44.8.  Lychnls  lylv.  ktifolia  Calycibas  turgi- 

dis  ftriatis*  C.  B.  Pin.  zos*  Lychm  i^fv-  feciinda.  ClüS. 

H(/?.  I.  p.  288é 

(16}  Silene  Cal.  Fmdï:.  Conicis  'êcc.  ïï.  Ups.  lio,  Lychri* 
fylv.  anguftifolia  ,  Cal.  turgidis  üriatis.  C.  B.  Pin.  acs.Lychn* 

glsbra  a^mua  ̂   Fol.  oblongis  raucronatis  &c.  MORIS.  Bijii 

11.  p.  542-  S.  5.  T*  3Ö.  f.  6. 

Q  ̂  55 
U.  Deel,  VIII,  STUit, 

y 
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f 

IV.        Deeze  beiden  groeijen  in  Spanje.  De  eerfle 

Afpesl.  j^qj^^j.  q^j^  -j^  Qj^^g  Nederlanden  voor;  de  andere 
Hoofd-  in  Provence  en  de  Levant.    Beiden  zyn  hcC 

^'^^^*'      Jaarlykfe  wilde  Planten. 

xviT.        ̂ ly^  Veldkaars,  de  Kelken  Eyrond  ,  glad  en 

ken.  *     '^  Netswyze  geaderd  hehhende. 
^  Rood- 

^^^"*  Dööze,  op  Kandia  groei  jende,  verfchilt  van 
die  van  'c  voorgaande  Geflagt  ,  welke  den  zelf- 

den bynaam  voert ;  door  geen  overbly  vende 
Plant  te  zyn ;  door  de  kortheid  der  Bloemblaad- 

jes ,  die  paarfchachtig  zyn  ,  met  witte  Meel- 

knopjcs:  den  Kelkflomp^  de  Bloemen  knikken- 
de, met  het  Stoeltje  uit  de  Mik,  korter  zynde 

dan  de  Bloem  zelf. 

xvïir.       (i  8)  Veldkaars   met  de  Bloemblaadjes  uitge- 
5rrif7^.  rand;  de  Kelken  glad  y  Netswys'  geaderd, 

fpits  en  langer  dan  het  Bloemjtseltje ;  de 

Steng  gegaffeld  en  gejirekt. 

XTX.       (19)  Veldkaars  met  hangende  opgellazene  Vriigt- 

mngl^.  k^^^^^  y  ̂^^  ̂ ^^  riiuwe  hoeken  hehhen, 

(20)  Veld- 
;:.  (17}  Silene  Calyc.  glahxis  Sec.  Lychn.  Veficaria  Cretica. 

DiLL.  Elth.  427.  T.  317.  f.  409.  Lychn.  Cretica  parvo  fio- 

jce,  Ciuycïe  fiiiato  purpurascents.  ToüRNT.  Cor.  2+. 
(ig)  Silene  Petalis  emirginatis  8cc.  Am.  Acad.  IV.  p.  314, 

Siknp  Caule  fiibdichotomo  ,  Flor.  ereftis  fubfesfilibus  &'C^ 
Am.  Asad.  I.  p.   153. 

(19)  Silene  Cal.  Fru^iferis  pendulis  inflatls  &c.  H.  Ups^ 

S09»  Cucab.  Flor.  trig.  credis.  H.  Clijf.  170,  171,  VisCAg* 
hufuta  Sicula  Sic.  Dül.  EUh,  4x1.  T.  312.  f.  404. 
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(ao)  Veldkaars  met  tienhoekige  Kelken  ̂ ^  de      IV. 

Tandun  zo  lang  ah  't  Pypje ,  de  Steng  ̂^^^^'^* 
gegaffeld^  de  Blmnhlaadjes  tweedeelig»     Hoofd- 

stuk. 
Van  deezc  drie  groeit  de  eerde  in  Spanje ;  de      xx- 

rweede  op  Creta  en  i^icilie;  de  derde  zo  wel  in  Sj^j^eNos- ^  *  tijiora, 

Duitfchland  als  in  Sweeden,   CAMERARiusNagtbioe- 

heeft  dezelve  zeer  fraay  afgebeeld.  De  Kelken  "^'^'' zyn  zeer  Lymerig  of  kleverig,  met  langer  TancJ; 
j€s  dan  io  de  overigen ,  zegt  de  Ridder. 

(21)  Veldkaars  met  C^lindrifche  ruige  Bloem-     xkt. 
kelkeji  en  eene  gegaffelde  Pluim,  vir^ini- 

fche? 

Dit  Virginifche  Kruid  is  van  verfchillende 

Geftalie;  hebbende  de  Steng  fomtyds  een  Vin- 
ger lang  in  een  Bloemtuikje  uitloopende ;  fom- 

tyds een  Voet  lang  ,  aan  't  end  in  drieën  ge- 
deeld ,  met  het  middelfte  Stceltje  altoos  een- 

bloemig.  De  Bladen  zyn  langv/erpig  of  breed 
Lancetvormig:  de  Bloemen  ichoon  hoog  rood. 

(2a)  Veldkaars  met  uitgerande  Bkemblaadjes  5     xxir. 

Leeuw-j 

(i)  Silene  Cal.  decem  -  ahgularibus    &c.    Cncnh.  CaL  Fr.  bekkig^e,  ,^ 

ov.  ere(3:Is.    H.    Ups.   109,    Fl.    Suec.    II.  N.    339.  Lychnfs 

nodiflara.  C.  B.  Pin.  20$.  Ocymoides  No6tiü(xuna.  CAm,  Hotc. 

109.  T.  34' 

(zi)  Silene  Calycibus  Florls  Cylfnddds  viliofi^,  &c.  Ly:h- 

nis  Flore  limpl.  fpeciofo  cocaneo  Scc.  GBOfn.  yirg.  i6  i  ,  70. 

Lychn.  viscofi  Virginiana  Flore  amplo  coccineo  i'.  Maicipu- 
la  Regia.  PLUK.  Alrtt,  23  r.  T.  205.  f.    i. 

(22)  Silene  Fct.  em^srginati?,  Caiyc.  ovatis  ?fc.  R.  Lugdh, 

47.  N.  13.  Viscago  Amer.  No^Iilora ,  Antirrhini  folio. DiLi.. 
Elth.  f.  403. 

I!.  DML.  V'IU.  STOK.  ̂  
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IV.  Eyronde  Kelken  ,  driedeelige  Steekjes  en 
JiFDEELt  Lancetvormige  Bladen  met  Kanthaairtjes. 
Hoofd* 

«TOK»  (23)  Veldkaars  die  regtopflaat  en  ongehaaird'is  ̂  
xxuu  j^gf  jjyYi^  K'Ootronde  gladde  geaderde  KeU 
heiia.  ken  en  ongeopende  Bloemen, 
koodach- 

^^^^'  (24)  Veldkaars  met  een  gegaffelde  gepluimde 

u^pJr'ta.^  Steng ,  effene  Kelken >  zeer  korte  uitgerait' 
pigtbioe-  jg  Bloemblaadjes  en  gladde  Lancetvormigg 

Bladen» 

Deeze  drie  zyn  naauwkeurig  afgebeeld  en 
befchreeven  door  Dillenius.  Zy  hebben 
de  gewoone  hoogte  van  een  of  twee  Voeten. 
De  eerfte  onderfcheidt  zig  door  Bladen  als  van 

't  Leeuwenbeks  -  Kruid  ,  de  tweede  en  derde 
doordien  de  Bloemen  naauwlyks  zigtbaar  en  in 
de  laat fl: e  dikwils  zonder  rand  zyn,  met  maar 

vyf  Meeldraadjes.  De  eerfte  groeit  wild  in  Vir- 
ginie  en  Karolina;  de  tweede  in  Portugal  en  de 
Levant,  de  derde  in  de  Zuidelyke  deelen  van 
Europa. 

XXV.       e  25)  Veldkaars  mt   m%  gegaffelde  gepluim- 

l'orafche.  
^^ 

(zl)  SiïeKe  ered^a  laevis  ,  Ca'lyctbus  fabglobofis  ̂ c.  H. 
Ups.  iia.  Viscigo  Lufitanica  &c.  DiLL-  Eltb.  f.  406. 

{24^  Silme  Caule  dichotomo  paniculato  ,  Sec.  Viscago  lae- 
vis inipcno  Flore.  DïLL.  Elth.  f.  407. 

(2,5)  S;':W  Cau'e  dickotomo  paniculato,  Cal.  ftriatis  ,  pe- 
talis  bifidis  ̂   Fol.  lineaübas.  An  Ya?-  piaecedcntis.  ̂ w,  ̂ cad» 

I|L  pa  409, 
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de  Steng ,  gejlreepte  Kelken  ,  tweedeelige     ̂ ^- 

Bloemblaadjes  en  Liniaale  Bladen,  ^^^    * 
Hoofd* 

,     In  Portugal  nam  Loefling  deeze  waar, stuk. 

die  de  Geftalte  van  de  voorgaande  heeft,  doch  Trigyniét* 
fmaller  is  van  Blad,  een  Plantje  maar  een  Span 
hoog  ,  met   Liniaale  Blaadjes  en  Haairdunne 
iange  Bloemiteelrjes. 

(a(5)  Veldkaars  ,  die  regtopjtaat  en  effen  «'-^  Jc/^T^' 
met  opfiaande  tienhoekige  Kelken  m  twee-tka. 

deelige  Bloemblaadjes.  fche!''^*' 

Deeze,  v^ier  Groeiplaats  is  op  't  Eiland  Kan- 
dia, heefteen  gegaffelde  Steng,  met  Lymerige 

Leedjes  en  gladde  Kelken  ,*  de  Bloemen  fchoon 
paarfch  van  Kleur. 

C27)  Veldkaars  met  tweedeelige  Bloemblaadjes  ij^^^V^- 

een  gegaffelde  Steng ,  ongedeelde  Oxeïblo^-  vliegen^* 
men  en  gladde  Bladen.  ,    ̂̂ ^sea^c, 

Gelyk  de  geleerde  Dillenius  aan  de  uit 
hem  aangehaalde  Soorten ,  wegens  de  Lymeri- 

ge 

fz6)  Silene  erefta   lavïs  ,    Cal.  erc<^is  decem -angvil.  &c. 
Viscago  Fol.  infer.  Ueliidis ,  fupsr.  Tunics   &c.  Dill.  Eith. 
f.  404.,  405.  Lychn.  Viscofa  &c.  Magn.  Hort.  iz6, 

(tj)  Silene  Pctal.  bifidis ,  Ciiile  clichoüomo  &c.  Süene  Flor. 

triftyiis  &c.  SAUv.  Monsp.  145.  GoüAN  Monsp,  237.  Ger. 
Prov.  415.  Lychn.  fylv.  Viscofa  mhra  altera.  C.  B.  Pm, 

zoj.  Lychnis  fylv.  3.  Clus.  Hiji.  I.  p.  289.  Muscipula  Vis» 
caria  five  Lychnidis  fpecles.  J.  B.  lïi.  p.  345, 

IL  DEEL.  VIIL  Stuk» 
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IV. 
'Afdeel. 

XI. 

Hoofd- 
stuk, 

Drkvj)- 
•ylge. 

SXVÏII- 
$-.icne   -pQ' 

Vedblaoi- 

ge  kleverigheid ,  welke  a3n  de  Stengen  3,  Blade*]» 
of  Blcemkelkeu  plaats  heeft ,  den  naam  vaa 

Viscago  gegeven  hadt ,  zo  zyn  fommigen  ook  > 
om  dat  'er  fomtyds  de  Vliegen  en  Muggetjes 

aan  hangen  bly  ven  ,  LycJmis  Muscaria  of  Mus-. 

cipula  genoemd  geweest,  Dien  bynaam  geeft  de 
Ridder  aan  deeze  Soort  ,  welke  mooglyk  daar 

in  uitmunt.*  C  L  u  s  i  u  s  verzekert  zulks  van  zy- 
nc  Vierde  Soort,  in  Spanje  waargenomen ,  welke 

de  Toppen ,  zegt  hy ,  zo  kleverig  heeft ,  dat  'er 
Muggetjes  >  Vliegjes  en  Mieren ,  als  met  Lym 

gevangen ,  aan  hangen  bly  ven  (*}^ 

(28)  Veldkaars  met  getropte  Borflelige  Bladen y 
aan  de  Uoeijende  Takken  gepaard» 

Die  van  den  Hoogleeraar  van  Royen  was 
een  Afrikaanfche.  De  andere,  van  C lus i os, 

groeit  in  Ooftenryk  en  Bohème. 

(29)  Veldkaars  met  getropte  Bloemeii  aan  den 

P)  CluS..  Hij^.  p.  340,  34 a-  Zyïie  Afbeelding  komt  met 

die  van  J-  Balhinüs,  op  dee?e  Soort  door  Gfrabd  aange- 

haaM,  overeen.  Die,  weïke  Losel  riiegmet  -  JCruid  noemt  ^ 

ftrookt  n^der  met  een  der  drie  vooigaandsn  ,  of  wel  ma 

de  hitfte,  welke  de  onderde  Bladen  als  der  Madelieven  ,  de 

bevenile  ds  der  Anjelieren  heeft.  KruUh.  p.  537. 

(28)  Silene  JF0I.  Fasccilatls  Setaceis  &c.  R.  Lugdb.  447. 

N,  ï8.  Lychnis  fyiv.  pluriïiiis  foltis  Ini^ul  jun^is.  C.  E.  Pin, 

205.  Lychnis  fylv.  Ocfcava.  ClcS-  Hilï'  ï-  p.  apo» 

f29)  Silene  Plor.  Fascicuiaiis  faltgiatis  &c.  H.  Ups.  119. 

Silene  Fo!.  Lanceolato  -  cyaLis  glabrïs  &c.  H.  Cl[f.  172.  R. 

^iuiib.  446.  GOüAN  Mom^,   2i7«  C^-^'   -P^^^'-.  ̂ ^^J'.  Viscaga 

CA. 

i 
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f«         top;  de  Bloemblaadjes  niet  ingefneeden;  de     IV.' 

lovenjle  Bladen  Hartvormig  en  glad.  ̂ ^xf^^' 

Onder  de  Duizendfthoooen  is  deeze  van  rom-sTUK:. 

niigen  betrokken  ,  om  dat  de  Eloeoien  aan  den  Trigynia. 
top  vergaard  voorkomen  :  anderen  noemenze 

kleine  Konftaiitimpels ,  om  de  zelfde  reden.  Zy 
groei  jen  wild  in  verfcheide  deelen  van  Europa 

en  zyn  in  't  Zuidelyke  van  Sweeden  zeer  ge- 
lïïeen^  De  geftalte  zweemt  naar  die  der  Kleine 

Santorie:  de  hoogte  is  oogevaar  een  Voet:  de 

Bladen  zyn  Meelig  Zeegroen;  de  toppen  der 
gteelcn  kleverig.  Door  de  langte  der  Kelken, 

^ie  eens  zo  lang  als  de  Bloem  zyn ,  munt  dee- 
ze  Soort  uit  3  die  ook  als  een  Bloemplantje  ia 

de  Hoven  gezaaid  voorde ,  zynde  een  JaarlykTch 
Gewas. 

(30)  Veldkaars  met  opjlaande  Bloemen  ̂   uitge- ^.f^^^ 
rande  Bloemhkadjes ,  ronde  Kelken  en  Lan-peftriu 

cetvormige  Bladen.  ^^ra^biadi*: 

In  dcezs  Soort  en  de  volgende  zyn  de  Bla- 
den 

Calyce  Fctalis  duplo  longiore.  Flor.  umbellatis.  UM.-L.Hdv. 
S74«  Ofd.  Ban.  $$9.  Lyclin.  viscofa  purpurca  latif;)li2  Iscvis, 
C.  B.  Pin.  205.  Armeaus  Flois  qaartus.  DoD.  Pempt.  176. 
Muscipula  r.  Auiioraila  altera  &  Atmerius  f  los  3.  Dodonsi. 
Lob.  Ic,  454. 

(30)  Silene  Flor.  ereai^  PetalJs  emarginatls  Sec.  FL  Sues. 
367.  Lapp.  18 3.  Alline  Alpina  plabra.  C.  B.  Fm.ziuTrodr. 

ÏI8.  Opd.  Dan.  T.  4.  Raj.  Hijl.  1C03  ,^031.  Auricula  Mu^ 

:i$  Alp.  gtóra.  J.  B.  Hift.  lll.  p.  200.  ̂ .  Gar.  Holoü.  Alp, 
Gram.  C.  B.  Pin.  210.  Prö</r.  I04. 

{i,  DEEL.  VIlï.  STUB. 
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IV.    den  zeer  fmal  en    Grasachtig  ,  inzonderheid ,; 

xl^^  wanneer  dezelve  op  befchaduwde  plaatfen  flaat. 
KooFD-  Hec  Kruidje  geeft  Stengetjes  uit  van  maar  een 
sTüK,      Handbreed  hoog  en  groeit  op  Rotfen  der  hoo. 

^;;^/'*^^  ge  Gebergten  van  Ooftenryk  en  aan  de  Greii' zen  van  Switzerland. 

xxxT.       (3 1)  Veldkaars  met  byna  eenbhemige  Stengel- 

xi/rlga'  jes  5  de  Bloemjleeltjes  zo  lang  als  die;  ds 
lendï'^^'  ̂ /o^me/ï    tweejlagtig   eii  Frouwelyk  ;  d& 

Bloemblaadjes  tweedeelig. 

Op  de  Krytbergen  van  Vrankryk  en  Itah'e 
groeit  deeze  ,  die  volgens  fommigen  de  Steeni^f 
hreeke  der  Ouden  zou  zyn.  De  Stengen  zya 
maar  een  Vinger  hoog» 

xxxir.       (32)  Veldkaars  met  byna  senhloemige  leggende 

Wd/iee.'  Stengetjes  en  Lancetvormige  Wollige  Bla* 
den ,  zo  lang  als  de  Kelk, 

Op  de  Alpen  van  't  Wallifer "  Land  en  Pie- 
mont  groeit  deeze  volgens  Allioni;  een 
laag  Plantje ,  met  leggende  Houtige  Stengetjes 
van  een  Handbreed  lang  ,  en  Lancetvormige 

Wollige  kleverige  Blaadjes  ,  hebbende  opftaan- 
de  gefteelde  Bloemen, die  bynagtReukgeeven. 

(33)  ̂ ^'^^'
 

Cs.t)  Silene  Caulihus  unlRoris  &c.  Caryophyll.  Srxifragus. 

C.  B.  Pin.  211.  SsxlFi-aga  antiq.  qrabusdam.  J.  B.  Hifi.  III. 
p.  33S.  Lychn    niiinor  SvniXn^.  Seg.  i^^r.  4?i.T.  6.t  i. 

(^z)  Silene  Caul.  fubunifloris  decumbenilbus.  Lychn.  pu- 

mila  faxatilis  Alpinti  6£c.  Am.  Acad,  I.  p,  J5S.  Lychnis  ma- 

i'itiraa  pmguis  e  Cotika.  Bocc  Mus.  T.  34  ? 
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(33)  Veldkaars  die  geen  Steng  heeft  en  ah     \^* 

neergedrukt  is  ̂   met   uitgerande   Bloem- '^  xu^* 
blaadjes.  *^«^^0' -^  STUK, 

Op  de  Laplandiche  ,  Ooflenrykfe ,  Switzer-  ̂ ^^™' 
fche,  Pyreneefche  Bergen,  groeit  deeze  Soort,  ac^hs^^ 

die  voorkomt  in  de  gedaante  van  Mos.    Bet^^^"'^'^^^*^ zelfde  K  ruid je  vindt  men  ook  op  de  iiooge  Snecüw- 

bergen  in  't  Prinsdom  Wales  in  Engeland,  vo!« 

gers  DiLLENiüs,  die  'er  eenfraalje  Afbeel-  . 
ding  van  geeft»  Ket  verilert  de  Bers^velden  in 

Lapland  ongemeen,  met  zyne  pas: fche  Bloem- 
pjes; hoewel  men  het  ook  met  v.'itte  aantreft. 

Het  zelfde  heeft  plaats  op  de  Rotfen  der  Alpen 
in  Switzerland  ,,  die  als  met  een  Tapyt  van  dit 
Kruidje  overtoogen  zyn. 

Stellaria»   Sternmuur. 

In  dit  Gefiagt  is  de  KeR  vyfbladig  uitge- 
breid, met  vyf  tv/eedeelige  Bloemblaadjes  ̂   het 

Zaadhuisje  eenhokkig  vee^?aadig.  De  rreefte 
Soorten  gelyken  naar  Mu"ï  en  de  gezegde  Kelk 
doet  de  Bloempjes  ziggejlernd  vertoonen,  waar 

van  de  naam.  Het  bevat  'er  agt,  meest  Euro- 
pifchen^  als  volgt, 

(i)  Srern- (i)  Silene  acaulïs  depresHi  Petallc  ciTjarglnsds.  Oed.  Dük. 

T.  21.  Silene  acaulis.  FI.  Lapp.  184.  Fl.  Succ.  ̂ 6%  ,  387, 

Hall.  Heh.  375*  Lyclinis  Alp-ni  pumila  Folio  Gnuiineo. 

C'  B.  Pin.  206.  DiLL.  EUh,  p.  206,  Muscus  Alpiaus  Lych- 
nidis  flore.  j.  B.  Hiji.  m.  p.  707. 

H.  DWL.  vill^  STua. 
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ÏV.        (i)  Sternmuur  met  Hartvormige  g^fteelde  Bla> 
!Afdeel,  ^^^  ̂   ̂̂   PZ^izm  hefiaaiide  uU  lakkige  Bloem- 
Hoofd-  Jleeltjes, 
STUK. 

I.  In  veele  gedeelten  van  Europa  komt  dit  aU 

^!mrl!m.  lerhoogfle  Muur  in  de   Bosfchea  voor.  ̂ ^Men 
Bofch'   vindt  het  ook  ̂   in  onze  Nederlanden,  hier  en 

jninneiK .  ̂ ^^^  ̂   ̂^  belommerde  plaatlca.  De  verfchillen- 
de  Vrugtmaaking  niet  alleen,  de  wyl  het  gewoo^ 

*  zie    ne  Muur  ilcgts  vyf  Meeldraadjes  ]ieeft^^  maar 
bla  ̂'^*^- inzonderheid  de  grootte onderfcheidt dit  Gewas, 

hetwelk  Stengen  heeft,  dikwils  van  meer  dan 
een  Elle  hoogte  en  Bladen  als  die  van  Glaskruid 

of  Nagtfchade ,  op  de  kanten  gegolfd  en  als  'c 
ware  eenigszins  uitgehoekt.    De  Bladen  zyn  , 

gelyk  in  't  gewoone  Muur ^  gepaard,  de  Bloe- 
men hebben  altoos  tien  Meeldraadjes. 

II.  (23  Ste^nmuur  met  Eyronde  ongejieelde  Bla- 

Gegaffeld!'  ̂ ^'^5  e efi  gegaffelde  Steng  ̂   eenzaame  Bloe- men en  omgehöogene  Frugtjleeltjes, 

(3)  Stern^ (i)  Stellarla  Fol.  Cördatis  petiolatis  &c.  Sy^.  Nat.  XU.. 

GöK.  563.  p.  3ir.  Veg.  Xm.  Gen.  SUS.  p.  i^i.Goïkt.  Belg. 

p.  I2Ï.  GoUAN  Momp.  2!8.  KRx\M.  Aujlr.  124.  Fl.  Sueo. 

z.  N.  391.  Aldne  alt^rai  Nemorum.  C.  B.  Pi-a.  250.  Al?. 

iBonnna  Hederacea  miximn.  Col.  Eepbr.  1.  p.  z-i9'  T. 

290.  ̂ ,  Alfine  montana  lat'foUa ,  Flore  iaciiiiato.  C.  B  /*;>. 
2jo.  RuFP.  Jen.  109.  Als.  Fol.  Gord»  retalis  hiparrlris. 

Hall.  Heh.  386,  Alfine  majar.  Dod.  Pampt^  29-  Allfae 
maxima.  Lob.  /<:.  4Ö0. 

•  {z)  SttUaria  Fol.  ovatls  fesfilibas,  Caule  dicliotoma  &c. 
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(3)  Stcmmum  inetLancetvorfnige  f yn  getande     IV, 

Bladen  en  vyfdeelige  Bloemblaadjes,  Afdeel« 

Van  dceze  twee  groeit  de  eerfte ,  zegt  L  i  n-^^uk^^" 
N  JE  ü  s ,  op  de  Switzerfche  en  Siberifche  Alpen ,     ni. 

de  andere  in  Siberië.    Deeze  heeft,  volgens ^j^^^^j^^ 
Amman  ,  fmalle  langwerpige   Wilgenbladenstraaiend. 
en  eene  witce  zeer  fyn  gefnipperde  Bloem. 

(4)  SttYnmummetLancetvormigdfyngsta'nde      iv. 
Bladen  en  tweedeelige  Bloemblaadjes»  ooAen? 

troost. 

(5)  Sternmuur  met  Linlaale  efmra^idïge  Bla-      y. 
den  en  gepluimde  Bloemen,  g  ïsa  tsf* 

Deeze  twee  Soorten  ,  in  onze  Nederlanden 

zo  wel  als  in  andere  deelcn  van  Europa  ,  toe 
xelfs  in  Sweeden  en  Provence,  op  belommerde 

(i)  SuUaria  Fol.  L^ixcoöhth  Terrülatls ,  Petalls  quinque- 

pi-ïïtltls.  Alfine  5aX3tilis  aaguflo  et  oblongo  Salkis  folio 
&c.  AMM.  Ruth,  83.  T.  ïo. 

(4)  Stellaria  FoL  Lanceolatis  fefrulatjs  ,  Petalis  h'iMh. 
Alfine  foliis  Lanceolatis.  IL  CUff,  172.  Fl.  Suec.  371,  392, 

C-ORT.  £c/g.  i2r.  Kram.  ^2^/??-.  124.  Gnr.  Holcfteus  Ai- 
venfis,  ïlore  majore.  C.  B.  -?;«.  aio.  Holofteum  Ruellü. 

Lok.  Ic.  46. 

($)  Stellaria  Fo!.  Lïne.iribus  integerdmis  5ic.  Aldm  Foï. 
Linearibus  Fl.  Lapp.  öuec,  Belg»  H.  Cliff.  172.  R.  Lugdb. 

449.  GoüAN  Momp.  2ig.  Ger.  -Prov.  403.  Car.  Arvenfis 

giaber  Flore  minore.  C.  B.  Tïn.  210.  Gramen  flaridum  rai- 

nng.  Tas-  Is.  232.  /3,  Alfine  Folio  Gram.  anguftiore  pnlus- 

tiis.  DiLL.  App^  69.  y,  Car.  holofieijs  Alp.  JUiguCyrolius.  G. 

B.  Pin.zio.  Prodr.  lo-f.  N.  6. 

II.  DSEU  YIIÏ.   ST^« 
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W<     vogtige  plaatfen  j  en  veelal  in  of  onder  't  Gra§ 
AFD2EL*  groeijende ,  hebben  den  naam  van  Oogentroost' 
Hoofd    Gras  ̂   als  naarde  Eupbragia,  in  eenig  opzigt^ 

STUK.     gelykende,  bekomen.  De  Engelfchen  noemen 't 
pri^-^r Stitclmort,  Rüellius  hadc  'er  den  naam  van 

Holojieum  aan  gegeven  ̂   als  ware  het  den  Ouden 
dus  bekecd  geweest* 

In  'c  Gewas  is  een  aanmerkelyk  verfchil  tus- 
fchen  beiden ,  doch  zo  veel  niet ,  of  fommigen 
hebben  het  voor  Verfcheidenheden  aangezien, 
zelfs  van  het  Water -Muur.  De  eerde,  die  het 
Groote  Oogentroost  -  Gras  genoemd  wordt , 
fchynt  door  het  Middelflags  aan  de  tweede  öf 
het  Kleine  verbonden*  Mor  is  on  geeft  van 
die  met  groote  en  kleine  Bloemen  dezelfde  Af- 

beelding en  van  beiden  komen  Verfcheidenhe* 
den  voor.  Het  Kruid  heeft  Knoopige  Stengen , 

bezet  met  breeder  of  fmaller,  fpitfe  Grasachti- 
ge Bladen ,  die  in  het  Groote  eenigszins  tüüw 

zyn*  De  Stengen  kunnen  zig  op  zig  zelf  niet 
ovcrend  houden ,  maar  hebben  eenig  Steunzel  ̂  

't  zy  van  Kruiden  of  lieefterfjes,  noodig»  In 
het  Kleine  zyn  de  Bloemen  Pluimachtiger ,  aan 

den  top  vergaard  ;  in  het  andere  meer  ver- 
fpreid ;  in  beiden  Sterachtig ,  zo  door  haare  ge- 
fpleeten  Blaadjes  als  den  Uitgebreiden  Kelk. 
Het  Zaad  is  klein  als  Geerst. 

VT.         (ó]  Sternmuur  fuef  langwerpige  Bladen  en  %- 

CeraftllL.  ̂ ^  tweeUoemïge  Steekjes.  (7} 
Hoöïïiig. 

(6)  SteUaria  Fo!.  oblongis  j  Pe-ilculis  fïibbifloiiu  FU  $ut$* 
ÏLN.  sPi. 
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(7)  Sternmuur  met  Elsvormige  Bladen  ̂   byna     IV. . 

tweebloemige  Stengen  ,  uitgerande  Bloem-  '"^^^f^* blaadjes  ,  langwerpige  Frugtbeginzels  en  FJoöFi>« 

gejlreepte  Kelken,  stus:. VII. 

Op  de  Laplandfche  Bergen  komen  deezebei-^^^^^^^^j^^^''^ den  voor.   De  laatlte  is  zeer  klein ,  en  heefc  de  xweebioe 

gedaante  van  Vetmuur.   De  Wortelbladen  zyn"^^^' Elsvorraig  ,    hoopswyze    vergaard  en   geeven 
Draadachtig  danne  Scengetjes  uit,  van  een  Vin- 

ger lang,  ten  grootften  deele  naakt,  van  boven 
in  tv^ee  Bloem  deeltjes  gedeeld  ,  met  getuilde 
Bloempjes.    Een  dergelyke  heefc  Següier, 

in  't  Veroneefche ,  waargenomen. 

(8)  Sternmuur  met  Spatelachtige  Bladen ,  een     vin. 

opftaand  gegaffeld  Stengetje,met  over  heek-  s^l^^kh! 
f  e  Takjes  eu  uitgerande  Bloemblaadjes, 

Dit  Plantje,  dat  in  Spanje  voorkomt,  heefc 
Stengetjes  van  een  Span  hoog ,  die  Haairig  zyn  , 
zo  wel  als  de  Bladen.  De  Bloempjes  zyn  taa- 

melyk  groot,  Klokvormig,  met  de  Kelken  kle- 
verig ,  gelyk  het  geheele  Kruidje.  De  Meel- 

draadjes  zyn  wit  5  zo  wel  als  deBloem;deMeel- 
kijopjes  blaauwachtig.  Are- 

(7)  Stellarla  Fol.  Subulatis  ,  Scijpis  fubbifloris  &c.  Fl^ 

Suec.  iï.  N.  3  95-  Sagina  Ramis  ere£l:is  biflorls.  Fl.  Lapp, 
15 S.  Oed.  Dan.  T.  12.  Möehringia  Scapis  biflorls.  Fl.  Suee, 

I.  N.  ̂ iC.  Alline  Polygonoides  Sec.  Seg.  Fer,  III.  p.  177. 
T.  4'  f.    !•  Arenaria    Fol.    Subulatis  &c.    Am.   ̂ cad,   I. 

p.   XJ8. 

(8)  Stellarla  Fol.  spathulatls ,  Caule  eiefto  biüdo,  Ramts 
^ikeinis  >  Petalis  emarginatis, 

iï.  DIEL   VI lU  STUK. 



C»24         TiENMANNiGE    KRüIJDEW* 

IV,  A  R  E  N  A  R  1  A,    Zandmuur* 
Afdeeu 

XI.  ̂       't  Verfchi!  van  dit  Geflagt  met  het  voorgaan^ 
stuK.      ̂ ^9  beilaat  inzODderheid  daar  in ,  dat  de  Bloem* 

Drievjy  blaadjes  onverdeeld  zyn ;  't  welk  een  blykbaat 
^'^''         Kenmerk   uitmaakt*    Voorts  hebben  de  vyfen- 

twintig  ,  meest  Europifche  Soorten  ,  die  het- 
zelve behelst ,  altemaal  eene  meer  of  min  Muur- 

achtige geftalte,  zo  wel  als  die  van  't  voorgaan- 
de. Veelen  hebben  de  Groeiplaats  op  Zandgron- 

den ,  waar  van  de  benaaming.. 

ï,  ( 1 )  Zaodraüur  met  Eyronde  fpitfé  Fleezigc 
ArtnatiA  BMcn» 
Peploides, 
Porfelein-        ,  ,  .  ,,    .  _,  . 
biadig.  Men  noemt  deeze,  die  in  onze  Zee -Duinen 

op  verfcheide  plaatfen ,  als  óok  óp  de  Stranden 
van  Vriesland  en  elders  ,  byzonderlyk  in  de 
Noordelyke  deelen  van  Europa ,  groeit ,  ge- 
meenlyk  Zee  -  Forfelein ;  om  dat  zy  rondachtige 

dikke  Blaadjes  heeft,  byna  als  die  van*t  beken- 
de Kruid ,  dat  wy  Porfelein  heeten.  Overvloe- 
dig kamt  zy  voor ,  aan  den  voet  der  Laplandfche 

Bergen ,  daar  die  afloopen  in  den  Noorden  Oce-- 

aan*  LïKN.ï:usvondt  dit  Kruidje  op  't  Strand  van 
Oeiand,  dat  in  de  Oostzee,  tegenover  Kalmar, 

aan 

(i)  Arenaria  Fol.  ovatis  acutis  Carnoüs»  Syji.  Nat.XlU 

Gen.  564.  p.  312.  yeg.  XIÏI.  Gen.  5S9.  p-  3  5  3.  Fl.  Belg^ 

222,  Suec.  IJS  ,  396.  Lapp.  149.  Alline  Littoralis  Foliis 
PortulüCK.  C.  B.  PtK.  25 i.  LOEss»  Frus/.  12.  T.  2.  Tele« 

phium  raaotjmutn  Portulacs  folio.  BuxB.  A&.  III.  p.  271. 

AnUiyilis  maritima  Lentifolia.  Comm.  Ho^»  ii,  Reig.  Ce* 
dan.  121. 



Ö     E     C     a     N    ©•    R     I     Sw         ösj- 

^an  de  Kust  van  Sweeden  legt.  Het  vak  ook     IV; 

op  de  Pruisfifche  Stranden  en  is  door  den  Heer  ̂^^^j^^*-' L  o  E  s  E  L  afgebeeld,  Hoofd- 

Dit  Plantje  heeft  kruipende  Wortels ,  v^aar^"^"^' 

uit  veele  laage  Stengetjes  fpruiten  ,  kruislings    ̂ '^^'^^ 
bekleed  met  Blaadjes  3  als  gezegd  is,  eo  op  den 

top  vry  groote  Bloemen  draagendé,  zegt  Rei- 
ger, die  het  by  Dantzig  heeft  waargenomen. 

(a)  Zandmuur  met  Êyroitde  gekielde  ,  omge-       ir. 

kromde ,  viervoudig  gefchubde  Blaadjes ̂ >      ̂ tTrTqfe^ 
tra. 

Veele  enkelde  Stengetjes  van  een  Vinger  hoog '^ietkaiiüg.v 
heeft  dit  Kruidje  en  draagt  een  gefleeld  Hoofd - 
je 5  doorgaans  van  vyf  of  minder  Bloempjes, in 
een  vyfbladige  Kelk  begreepen  ,  zynde  hec 
Zaadhuisje  eenhokkig  en  vy  f  kleppig.  Het  groeit , 

zo  wel  als  't  volgende  s  in  de  Zuidelyke  deelcn 
van  Europa,  hier  en  daar  op  de  Bergen. 

f3)  Zandmuur  met  jlomp  Eyronde  Blaadjes,     nr. 
leggende  Stengetjes  m  tweehloemigê  ̂ yds- rtfc^biQ^^ 
lingje  Steelij  es,  mig 

(4)  Zandmuur  met  (lomp  Ëyronde  Blaadjes  en      iv. 

een  zy delings  tweebloemig  Steekje,        Dit  zTdl£^' 
(2)  AreKüria  FoU  ovatis  ,  carinatis,  recurvis  quadrifariam 

imbricatls*  CaryophyUiis  Saxacilis  Ericaefoliüs  rainofustepens. 

C»  R.  Pin.  211.  Prodr.  izj.  BüRS»  XU  135*  /§,  GypfophiU 

aggtegata.  Sp»  PL  58 1*  Magn,  Momp.  53.  t.  j.GKr.  Frov.  405, 
(3)  Arenaria  Fol.  obovatis  obtufis  &:c,  Mar.t.  n.Arenaria 

Caule  reólo  proftrato,  Fol»  ovatis.  Hall.  é'we«^.4.  N.  i5?5. 

(4;  Arenaria  FoU  ovatis  obtuiis ,  Pedunc*  lateiaii  biflsro. 
Gmel.  5i^.  lV.p*I59* 

Rr 
ii.  DiEL,  VIII,  Stuk* 
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ÏV,  Dit  Siberifch  Kruidje  heeft  ook  het  Draad» 

^^^^,f ̂   achtig  Stengetjeeen  Vinger  hoog,  met  gladde 
Hoofd-  Blaadjes  ,  uit  wier  Oxelen  de  Bloemlteeltjes 
s-TüK.      voortkomen. 

(5)  Zandmuur  met  Eyronde  fpitfe  gejleelde  gt- 
ribde  Blaadjes. 

V. 
jinnaria 
Srinervia, 

Drieribbig. 

VI.        Q6)  ZanómuuY  met  Eyronde  geribde  Kanthaai^^ 

KanSaai.  tige  fpitfe  Blaadjes. 

Van  deeze  twee  komt  de  eerfte  j  die  Muur 

met  Weegbree  -  Bladen  genoemd  wordt ,  in  de 
Bosfchen  van  Europa,  als  ook  in  ons  Land» 

voor :  de  andere  groeit  op  de  Hemelhooge 
Gebergten  aan  de  Grenzen  van  Switzerland, 
Duitfchland  en  Italië. 

VIT.        (7)  Zandmuur   met  Eyronde  glanzige  iyna 

■^MiddeN  Vleezige  Blaadjes  y  een  kruipende  Steng  en 
liancifchc.  eenbloemige  Stieltjes. 

Op  de  Balearifche  Eilanden ,  in  de  Middel- 
landfche  Zee,  is  deeze  Soort  waargenomen ,  die 

de  Strngetjes  maar  een  Duim  hoog  heeft, zyn- 
de  dus  ongemeen  klein  en  als  een  middelilag 

tus, 

(s)  jirenarU  Fol.  ovatis  acutis  petiolatis  nervofis.  H.  C/jf. 

Ï73.  FL  Sute.  374  ,  397.  R.  Lugdb^  451.  GoüAN  M»nsp. 

GEB.  Prov,  404*  Aifinc  Plantaginis  folio»  J.  B.  Hiji.  III.  p» 

354.  OED.  Dan^  3x9.  Fl.   Selg.  122. 

(6)  Arenaria  Fol.  ovatis  nervofis  ciliatis  acutis.  OED«  Z)/70« 

34tf.  Alfme  SerpilU  foJio  muiticaulis  &  multifloia.  SEG.  Ver» 

1.  p.  421.  T.  5-  Ca. 
(7)  Annariét  Fol.  ovatis  lucidis  fiibcJssnofis  &€•  Syji»  IfaSj. 

XUL.  Tom»  30  App.  p.  i^o. 
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éüsifcbén  het  KaDthaairigetn  Veelileelige  Zand-    IV»' 

mmr;  welk  laatfie,  hier  volgeode  ̂   door  Ge»^^^^^^^ 
R  A  R  D  ïlegts  als  een  Verfcheidejiheid  van  het  Hoofde 

Kanthaalrige  wordt  aangezien.  ^"^^^^ 

(8)  Zacdmuur  met  Ëyronde  ongerihde^  onge-    vin.  ̂ 

Jieeide  ,  fpitfe  Blaadjes;  de  Bloem  grootermuuTdu* 
dm  ds  Kelk.  '^^^^^^^^^^ 

Deeze ,  die  de  Bloem  zeer  groot  beeft  5  groeit 
Dp   de  Switzerfche  Alpen  en  de  Pyieneen.  De 

Heer  Malle  e  heeft  'er  de  Afbeelding  van 
gegeven» 

(9)  Zandmuur  met  hyna  Êyronde  ,  fpitfe  ,     ï-t- 

ongejieeldc  Blaadjes  ;  ds  Bloem  korter  danuu!' 

de  Kelk,  d^r^^** 
*t  Getal  der  Meeldraadjes  ohderfcheidt  dee- 

^e  Soort )  die  in  de  Tuinen  ,  alwaar  zy  ook 
Veel  vóórkomt ,  zo  zeer  naar  het  Gemeene 
Muilr  gelykt,  dat  het  te  verwonderen  is,  hoe de 

f  S)  Arenarla  FoL  ovatis  ene?vi;s  fesfilibus  aeutls  8cc.  ̂ vi^ 

Acad*  L  p.  lés,  N.  JI5'  AliiRe  Foi  Lanceoiatis  &c.  HALL* 
Udv.  S90.  T.  7.  f.  3' 

(9)  Armaria  Fol.  fa?sovans  acatis  fesfilibus  &c.  F/.  jB^.^i-. 
J2i.  F/.  Sae(?.  373  ̂   398.  KKAM.^üJir.  ï2.5,Gouan  Monspi, 

il?.  1/.  C/i^.  175.  R.  LtegS,  ̂ 5J,  Alfine  minor  multicau* 
Hsi,  C.  B.  Pi*Jt  isi»  Alfine  minor.  FüCKS,  2?.  Als.  minot 

Fuchfii.  Lob.  Icon.  45i.  Alfine  rainima.  Doö.  Pempt,  304 

jSl.  Aifine  minor  Lini  Capitwlis.  C.  U.  Pin,  251,  Alfine  Pol* 

Lance«latis  ,  Petalis  integtisj  Calycis  magnitiidm®>  Ukl,%^ 
Eelv.  S89. 

Rr  2 
ih  r)Esï«  vin*  sïuK, 



SaS         TlENMANNIGE   KrüIDEN; 

IV.     de  Ridder  deeze  Onkruiden  zo  wyd  van  el- 

^^xif^  kander  heeft  afgezonderd  f *3.  Het  tegenwoor- 
HooFD-   dige  valt  echter  op  Muuren  en  fchraale  woefte 
sTuic,      plaatfen  ,  zeer  klein ;  als  de  Stengetjes ,  volgens 

vi^r^^'  ̂^^    ̂ ^^^   H  A  L  L  E  R  ,  maar  vier  Duim  lang 
hebbende ,  op  den  Grond  verfpreid ,  Takkig  en 
bezet  met  hardachtige,  een  weinig  ruige, fpitfe 
Elaadjes  :    de    Bloempjes  uitermaate  klein  en 
niet   grooter  dan   de  Kelk.  De  Afbeeldingen 
van  W  E I N  M A  N  N  5  door  hem  aangehaald  (f) , 
verfchillen  zeer  van  die  van  Lob  el  en  Do- 
DON^üs,  in  welken  dit  Kruidje,  zo  als  het 
in    de  Hoven    en   op  vette  Gronden  groeit , 
fchynt  afgefchetst  te  zyn. 

X.   ̂        (lo)  Zandmuur  met  Lancetswys''  Ehvormigs 
trifilrZ  Kanihaairige  Blaadjes  ,  de  Takjes  byna 
pricbioe-  driehloemig;  de  Bloemblaadjes  Jtomp  enge^ 

jtreept. 

In  de  Zuidelyke  deelen  van  Europa  groeic 
deeze  ,  die  opftygende  ronde  Stengetjes  heeft 
van  een  Handbreed  hoog,  met  Geneverboom- 

ach- 
('*)  zie  bladz.  z^s  ?  het  Gemsne;  bladz.  620 ,  het  Gr&otetti 

thans  hier  het  Kleine  Muur  ;  welken  HALLER  beter,  rayni 

oordeels ,  akemaal  onder  den  Gellagtnaani  Alfme  begreepen 
en  in  Rangen  ondeïfcheiden  heefc  ;  gelyk  LiNNiEüs  met  de 

Vakriana  en  anderen  heeft  gedaan,  zie  het  voorgaande  VII. 

Stuk,  bladz.  isj. 
(t)  Kruidboek'  Tab.  N.  77  <«  ,  &  N.  78  g» 

( 1  o)  Are?MTia  FüI.  Lanceolato  -  Subulatis  Cifiitis  5cc.  Mars^^ 

24e. 
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achtige  Blaadjes  en  ruige  driebloemïge  Steekjes ;      IV. 

de  Bloemblaadjes  eens  zo  lang  als  de  Kellc.  ̂ ^^f ̂^' 
HOOFD- 

Ci  i)  Zandmunr  mdt  Liniaal  -  Lancetvormige ,  ̂.tuk. 
ruuwe  Bladen^  en  zeer  lange ̂   leggende^  Xi- 

onvrugtbaare  Stengetjes.  JntaZl"^ Eeremin» 

Deeze  Soort  ̂   die  op  de  Bergen  der  Zuidelyke  "end. 

deelen  van  Vrankryk groeit,  heeft  de  Bloemblaad- ' 
jes  ,  volgens  de  Waarneemingen  van  den  Heer 
M  o  N  N I E  R  ,  eens  zo  lang  als  de  Kelk.     De 

Bloempjes  zyn  zeer  groot  ̂   de  Zaadhuisjes  han- 
gen nederwaards» 

(12}  Zandmuur  met  Draadachtige  Bladen  en     xit. 

Vliezige  Scheedmaakende  Stoppeltjes,  rocZ' 

Deeze  ,  die  rood  genoemd  worde  wegens  de 
Kleur  der  Bloemen ,  komt  in  dergelyke  Geflal- 
te  als  de  Spurrie  ,  met  eenigermaate  gekranfle 

Blaadjes,  zo  in  de  Weid-  als  Akker- Landen^ hier 

{11)  Arenaria  Fol.  Linearl-Lanceolatis  fcabris  &c.  Am^ 
Jlcnd,  IV.  p.  272.  Alfine  FoU  Linearibus  acumin-atis  &c. 
MONN.  Obs.  27. 

(ia)  Arenaria  Fb!.  Filiformibus  &c.  Fl,  Belg.  122.  FL 

Su3c.  376,  399.  CoüAN  Monsp,  21 8.  «,  Campe/ïris.  Alline 

Sperguiac  facie  minor.  C.  B.  Pin.  251.  Prodr.  119.  Folygo- 
niimFo!.  Graai.  Spergula:  Capïtulis.  LoEs.  Prusf.zoi.  T.  61. 

A^  Marina.  Arenaria  Fol.  Linesrüius  Jongitudine  internodio- 

rum.  H.  Ciijjr.  173.  J«^«  Lugdb.  4J1.  Gron.  Virg.  161.  Sper- 

gula marina  noitras.  RAJ.  Hiji.  1036.  Alfiae  Spergulae  facie 
Kiedia.  C.  B.  Pin,  251.  Kram.  Au/ir.  125.  Alüne  pentafte- 

ra©n,  Fol.  Vaginis  ad  exortiiin  fqiialencibus.    HALL.  Helv^^ Rr  3 

II.  DEEL.  VIÏI.  STUK. 
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W.     hiör  en  daar,  door  geheel  Europa,  voor.    Die. 

Tl^*  aan  Zee,  ̂ n  in  't  byzonder  ook  aao  de  Stran- 
Hoofd-  den  van   onze  Zuiderzee  ̂   by  den  Muiderberg 
STU?.      gjj  Harderwyk  groeit ,  Zee  -  Spurrie  genaamd ,  in 

liigc'f^^'  vs^elke  de   Heer  Kalm    by  Abo  in  Swee- den  maar  vyf  Meeldraadjes  heeft   waargeno- 
men, verlchilt  bovendien  eecigermaace  van  de 

*  Land  -  Soort ,  welke  zekerlyk  tien  Meeldraadjes 
heeft  (f),  Deeze  groeit  aan  de  kanten  der  Bouw- 

landen ,  te  Heemze  in  Overysfel  y  als  ook  by  Frane- 
ker  in  Vriesland  en  elders  ,  zegt  de  Heer  re 
Gorter. 

De  Schcedachtige  Stoppeltjes  maaken  belde 

deeze  Kruidjes  kenbaar  ̂   die  zeer  Takkige  Plant:- 
f  jes  zyn  ,  langs  den  Grond  kruipende,  met  de 

Stengetjcs  rykelyk  een  Vinger  lang,  vol  Knoop- 

jes '^  fomtyds  met  blaauwe ,  fomtyds  met  paarfch- 
achtige  7-eer  kleine  Bloempjes  en  Hoofdjes  als. 
de  Spurrie.  Sommigen  hebben  dezelven  tot  hec 
Duizendknoop  betrokken. 

^nr_       (i  3)  Zandmuur  met  Liniaaïe  Vkezige  Blaadjes , 

X^liT,^'^  Vliezige  Stoppeltjes  en  ruigachtige  Stengen  * l^iiddelflag. 
In  Duitfchland  en  Vrankryk  groeit  ,  volgens 

LiNN^uSj  deeze,  die  naar  het  Roode  Zee- 

Zand«<, 

ft)  De  Heer  H  aller  tytelt  dezelve  wel  pent&ftemon  ;  doch^ 

xegt  in  de  befchryving  duidelyk  ,  dat  zy  tien  Meeldraadjes 
heeft:  zo  dat   dit  een  Drukfeil  moet  zyn. 

(13)  Arenaria  Fol.  Linearibus  Garnofis  &c.  Aren.  tetetK 

folia  verna.  RuFP.  Jen.  II.  p.  iij.SperguIa  annua&c.  DiLL. 

Cleif.  46.  Epb.  N.  C.  Cent.  V.  S.  6.  p.  27?-  T.  4- MOBIS. 

^/<Z5.  228,  Alfine  Spergufa;  facie  minima,  Sem.  margin atis. 

X  VAILL.   Far.  8* 
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Zandmuur  zeer  gelykt,  doch  minder Takkig  is,      IV. 

hebbende  de  Bloempjes  wie  en  de  Zaadjes  mee  ̂ ^^^^^^* 
een  Vliezigen  rand»  Hier  dekt  de  Kelk  het  hal-  Hoofd- 

ve  Zaadhuisje  3  even  als  in  de  voorgaande  Soort.  ̂ ^"^* 

De  Bloempjes  ontluiken  te  twaalven,  doch  in      '''^^'"**' die  te  negen  Uuren. 

(14)  Zandmuur  met  half  Cylindrifche  Fleezi-  ̂ f^^'. 
ge  ftompe  Bladen ,  Lancetvormige  Bloem-  Bavarka» 

blaadjes  ,  en  de  end  -  Steekjes  byna  tyvee-  ̂^^^^  ̂  ^' youdJg. 

In  Beijeren  en  op  't  Gebergten  Baldo,  in  't 
Veroneefche  ,  is  deeze  waargenomen  ;  zynde 
een  dergelyk  Plantje  als  de  voorgaanden. 

(15)  Zandmuur  met  Liniaale  Bladen  ,  Borjle*  xv,  ̂ 

lige  Wortelbladen  ,  een  ruigachtige  Fluim ioiüs.^  *" 
en  Lancetvormige  Bloemblaadjes.  Gipsmia- 

(  16 }  Zandmuur   met  Elsvormige   Blaadjes  ,     xvr. 
g^' SteenliQ"  j 

vcnd» 

f14)  Arenaria  Fol.  femicylindr.  Carnofis  obtufis  &c.  Am» 

Acad.  IV.  p.  5 IJ-  Alfine  Alpina  Fol.   teredbus  obtiifïs,  ¥\^ 

alba.  Seg,  yerm.  1.  p.  4^9'  Saxifraga  Bavarica.  B.AJ.  Hiji, 
1033. 

(15)  Arenaria  Fo!.  Linearlbiis  ,  Radicalibus  Setaceis  &c. 

Mant.  71,  Aliine  Oriënt.  Caryophylli  folio,  FI.  parvo  albo, 
TOURNF.  Cor.  17. 

(16)  Arenaria  Fol.  Subulatis ,  Caul.  PanIcuIat(s&c,Gö£TT» 

Stamp.  II.  p.  z8i.  GOUAN  Monsp.  219.  Als.  SSxatilis  &  mul- 
tlflora,  CapiUaceo  folio.  Vaill.  Par.  7.  T.  z.  f.  3.  HALL. 

Opusc.  11?.  Als.  Ssxitills  Laricis  folio.  T-  H$rt.  Monsp.  ii. 

T.  II.  Ais.  Car,  tenuifolia.   Pluk.  Alm*  22.  T.  7«  f«  3  An- 

Rr  4  *^-^^" IL  DEEL.  YIIÏ.  STUK. 
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IV*  gepluimde   Stengetjes   en  ftomp  Eyrondi 
Afdeel.  Kükblaadjes. 

STUK.  Deeze  Soort  is  door  verfcheidene,  doch  al- 
Dtk-voy  leïfraaist  door  den  fchranderen  Vaillant, 

'^'*'^^'  in  Plaat  gebragt  ,  die  dit  Kruidje  >  omftrecks 
Parys  gevonden  ̂   omftandig  befchryfr.  De  Heer 
H  A  L  L  E  R  zegt  5  dat  bet  in  Switzerland .  alwaar 
het,  zo  wel  als  in  Duitfchland  en  in  Siberië  , 
groeit;  zeer  veele Takkige Siengetjes  heeft, van 
drie  Duimen  langte  ,  met  gepaarde  en  dikwils 

getropte  ,  fmalle  puntige^  doch  niet  fteekende 
Blaadjes*  Dö  Eloempjes  komen  op  den  top , 
Kroontjeswyze  ,  voort  en  maaken  dit  Plantje  j, 

dat  'er  op  alle  Steenachtige  plaatfen  der  Al» 
pen  gemeen  is ,  niet  onaanig. 

XVII.        (i?)  Zandmunr  met  Elsvormtge  Blaadjes^  ge- 

fw"'*  fluimde  Sungetjes  en  gefpitjle  gejtreept& Vv^rjaais»  Kelken^ 

Deeze ,  die  op  de  hooge  Bergen  der  Zuidely*" 
ke  deelen  van  Europa  groeit,  verfchilt,  zo  wel 
als  de  Vyftiende  Soort,  van  het  Steenlievend 

Zandmuur  weinig  ,*  dan  in  het  gemelde  en  in 
grootte.  Het  Gipsmionend,  in  de  Levant  door 
ToüRiNEFORT  gevonden  y  heeft  de  Stengetjes een 

thyllis  LychniÈis  acnua.  EarR.  Ic.  sSo.  Als.  Fol.  conjugatis, 
linearibus,  Petalis  integris,  HALL-  389. 

i.-  {17)  Arenaria  Fol.  Subul?tis,  Caul.  Pnniculatis  &c.  Jllant. 
7a,  Aiiine  gialwa  tenuisf.  ful.  Hbsim,  Per.  iz.  T,  12.  AK 

pttdla  pulchro  Flore  tefm^isüjixeï,  Raj.   liiji.  i.osj.. 
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'een  half  Voet 5  dit  Voorjaars-Zaodmuur  heefc     IV, 
dezelven  naauwlyks    een    Handpalm  hoog  en  ̂^^^'2*^* 2eer  Haairig.  De  Bloemblaadjes  zyn,  in 't  eer.  Hoofb^ 
lie,  wel  driemaal  zo  lang  ais  de  Keikpunten.  ̂ '^^^^ 

(iS)  Zandmuur  met  Ehvormige  van  onderen    >^^n?. 
Jtekelige  Blaadjes^  

Arenari^ *'  hiipida. 

(19)  Zandmuur  met  Ehvormige  Doormchtigr^xl Blaadjes  ̂ opjlaande  Stengetjes ,  geftreepte^T'^"''' Kelken  en  langwerpige  Zaadhuisjes.  cïncvei.- 

(20)  Zandmuur  viet  Elsvormige  Blaadjes    een     ̂ -^* 
gepluimd  Stengetje,    opgeregte  Zaadlmis^^::^. 
jes  en    de  Bloemblaadjes  Lmcetvcrmig 
korter  dan  de  Kelk,  ^ 

Deeze  drie  komen  in  Geflalte  meer  of  mm 
met  elkander  en  met  de  voorgaanden  overeen 
Zy  groeijen  in  de  Zuidelyke  deelen  van  Eu- 

ropa. De  laatfte  heeft  de  Kelkblaadjes  zeer 
gefpitst  of  gebaard,  van  onderen  met  tv^ee  groe- 
ne  Streepjes  :  de  Bloemblaadjes  maar  half  zJ 
lang;  de  Bladen  by  't  Voetje  ftmengegroeid. 

(2  ï)  Zand- 

fi8)  Arcnaria  Foï.  Snlmhtis  fabtns  hk^'dis 
MAnnarla    FoI     Subulatis  S.ino^,,  .,,.  ̂ renarh  FoL Liaeanbus  ereólis  .  fubtus  ildatis  &c.  Ges.  Prov   40-    r 

15-   f.  I.  
»  ̂   >.   «. 

J.o)  AnnariaV^X.  Sabnlatfs,  Cau!e  p.aiculiro  &c.Gor.AN Mon.p,  219.  Arenaria  Fo!.  fubulatis  &c.  Guett.  5r<«;r.  iV 
p.  z8..  Alflne  tenuifolia.  J.  B,  Hifi,  UL  p.  364,  Vai,l!%.; 7»  T.   3.  1,  I, 

II  DEFi,  Vin,  Stuk,  '     ̂  
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IV*        (21J  Zandmuur  met  Borftelige  Blaadjes^  het 
.FDEEL.  Stengetjt  van  hoven  byna  naakt,  de  Kelken Hoofd.  ruigachtig, 
STUK. 

A^naria  ̂ ^  Bergachtige  piaatfen  in  Switzerland ,  als 
laTk^lua.odk  by  Geneve  ,  Parys  en  Montpellier ,  groeit 

i.orkebia-  ̂ eexe  ,  die  Alpifch  Muur  met  Biesachtige  Bla- 
den  van  C.  Bauhinus  genoemd  wordt, 
zynde  door  zyn  Broeder  ,  onder  den  naam  van 

Muizen  -  Oor  met  een  fraaije  Bloem  en  zeer  fy- 
ne  Blaadjes  ,zo  Haller  zegt ,  wel  afgebeeld» 

Vaillant noemtze  Lychnmdes  die  overblyft , 

met  Geneverblad.  Uit  een  langen  Houtigen  Wor- 
tel brengt  zy  Stetigetjes  voort  van  een  half  Voet 

hoog,  met  zodanige  doch  flappe  Blaadjes  en 
Bloemen  op  den  top ,  die  wel  een  Duim  breed 

zyn;  't  welk  iets  byzonders  is  in  dit  Geflagu 
Hierom  is  de  gezegde  Afbeelding ,  de  eenigfte 

mooglyk ,  welke  men  'er  van  heeft,  beziens. 
waardig.  Het  Kruidje  groeit  in  de  Kloven  der 
Steenrotfen. 

XXII.       (22)  Zandmuur  met  LiniaaU  opgeregte  amigS' 

Ceüicept/  drukte  Blaadjes  en  langwerpige  gejireepte 
Kelken.  Van 

{lij  Annaria  Fol.  Setaceis ,  Caule  fuperna  nudiuscalo  Src, 

GoüAN  Momp.zirj.  Alfine  fol.  Fasciculatis&c.  FiALL.  Hüv* 

388.  Alfine  Alpina  Junceo  folio.  C.  B.  -P»«.  aji.  Proèr.  i\%. 

Xychnoides  Juniperi  folio  perennis.  yk\'L.\..Paru.  131. 
(az)  ArenaTÏA  Fol.  Linearibus  ereöis  appresfis  &c.  Am, 

Acadt  IV.  p.  31  j.  Auticuia  Muris  pulchro  fiore  Folio  tenuis- 

fimo.  J.  B,  Hiji.  111.  p.  z6i.  Car.  SaxatUis  Polygoni  mino- 
lis  folio  et  facie.  Bun*.  XI.  ïz^. 
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Van^  de  voorgaande   Soort  is  de  Kelk  ,  zo     ï¥. 

LiNNiEUS  zegE  ,  larigwcrpig,  geftreepc,  rol-^'^^^®^* 
rond  en  ruigachtig ;  zo  dat  hier  zo  wel  die  van  Hoofd- 

J,  B  A  ü  H  ï  w  ü  s  kon  t'huis  gebragt  vrarden ,  als  ̂'"^^^^ 

ÊOt  dezelve  ,  en  de  naaktheid  der  Stengetjes  van  ̂'■''^^'*'-^* 
boven  toont  dat  *er  geen  verfchü  in  zy.    Ook 
hadt  die  Autheur  het  Kruidje  op  de  Bergen  om- 
ilreeks  de  Stad  Geneve ,  niet  op  de  Oo(lenryk% 
fe  Alpen  3  gevonden ,  waar  de  Ridder  de  Groei- 

plaats fielt  van  deeze. 

(23)  Zandmuur  wzê^  Elsvormige  Blaadjes  esn  xxm, 

opflaand  gejlnkt  Stengel  je  ,  getropU  BIüB'^^p^^^I^^a- men  en  zeer  korte  Bloemblaadjes.  ^^• 

Ey  Montpellier  groeit  deeze  volgens  G  o  u  a  n  ̂  

zegt  LiWN^üs.  't  Is  een  Jaarlyks  Kruidje, 
met  het  Stengetje  een  Handbreed  hoog  en  ge- 
fpitHe  opfcaande  Blaadjes ;  de  Bloemen  gecropt^ 
op  korte  Steekjes  ;  de  Kelk  uit  lange  fpitfe 
Blaadjes  beftaande ,  met  uitermaate  kleine  Bloem- 

blaadjes: zo  dat  deeze  Soort  hier  niet  behoorlyk 
geplaatst  is :  want  daar  op  volgt  het 

(24)  ZandmmiT  met  platte  Elsvormigegejtrek-    ̂ riv. 

te  Blaadjes  ,   getrópte  Worteibhadjes  en  ̂^^^^^^P^' 
eenhloemige  Stmgetjes,  Grootbioe- 

Dat 
fzj)  Arenarta  FoL  Subularis  ,  Caufe  ere5lo  flrié^o»  &c. 

(z4)  Arenarta  Fol.  Su'mlatis  planis  ftriilis  &c,  AlGne  unï« 
flora  et  grandifljxa .  FoL  acumisiaüs  ,  Penlis  integds.  Als,. 
Eed^m.  49.  T.  lo.  f.  5. 

IL  DUU  VIII»  Stus* 
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IV.        Dat  in  Grootbloemigheid  overeenkomt  met 

'-^*^^^^^^*  het   Lorkebladig   en    Geftreept  Zand -Muur, Hoofd»  doch  daar  van  verfchilt ,  doordien  de  Bloem- 

STU5.     blaadjes  onverdeeld  zyn»    Het  heeft  de  Kelk» 

J^^rtcvjy-  i^igg^jgg   bi-eeder  dan  die  aan  de  Steng,  met verfcheide  Streepen  en  ft3^f :  de  Zaadhuisjes  lang- 
werpig 5  van  langte  als  de  Kelk.  Ook  was  hier 

van  eene  Verfcheidenheid ,  met  een  driebioemig 
Stengetje,  den  Ridder  toegezonden. 

r   XXV.       O5)  Zandmuur  met  Elsvormige  Blaadjes ,  laag 

'^Uniflora,  Heejlerïge  Stengetjes  en  dubbelde  Bloemm* ^lalchbla- 
djg.  In  de  Zuidelyke  deelen  van  Europa  komt  , 

volgens  den  Ridder,  die  Kruidje  voor  ,  dat  kor- 
te verdraaide  overblyvende  Stengetjes  heeft  mee 

jaarlykfe  opitaande  enkelde  Takjes  en  fpitfe 

gladde  Elsvormige  Bladen^  Op  't  end  komen, 
doorgaans  twee ,  Bloemfteeltjes ,  het  een  na  't 
ander  voort;,  met  Bloemen,  wier  Kelk  uit  Lan- 
cetvormige  Blaadjes  beftaat ,  zynde  de  Bloem- 

blaadjes Homp  Eyrond  ̂   wit  van  Kleur» 

Cherleria. 

Dit  Geflagt  heeft  de  Heer  Haller  be- 
noemd ,  ter  gedagtenisfe  van  een  uitmuntend 

Kruidkenner  diens  naams,  aan  wien  wy,  zegt 

hy,  veelefchoone  Planten, die  by  J.  Baühi* 
jNüs  voorkomen,  zyn  verfchuldigd. De 

f25)  Arenaria.  Fol.  Subnlatis  ,  Caul.  fuffiUticofis,  Flor* 

gemiiio.  Syfi,Nai.  Tig,  XlU. 
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De  Kelk  is ,  volgens  L  ï  N  n  ̂   u  s  j  vyf bladig ,    IV. 

gelyk  io  de  voorgaaode  Geflagten  ,  maar  hec  ̂ fde^el; 
heeft  vyf  tweedeelige  Honigbakjes  ,   die  naar  Hoofd* 

bloemblaadjes  gelyken  :   de   Meelknopjes  zyn  ̂'^^^* 

beurtlings  onvriigtbaar  :  het  Zaadhuisje  is  een-  ̂ "sy^^"^* 
hokkig,  driekleppig,  driezaadig. 

De  eenigfte  Soort  (i)  is  een  Bergplantje,  cfat      i-  ̂ 
op  de  Alpen  van  Switzerlaud  en  Italië  groeit.  54ii;7/ 

De  Heer  H  a  l  l  e  r  nam  het  aldaar  waar  en  be-  ̂^^^^^^^^i- 
fchreef  het  ,  als  zeer  digte  Plaggen  uitmaaken- 
de,  met  kruipende  Takkige  Stengetjes  ̂   en  zeer 
fmalle  ,  gepaarde,  digt  getropte,  fpitfe  Blaad- 

jes ;  ZO  dat  het  zig  byna  als  Mos ,  met  Bloem- 
pjes als  van  Muur  ,  vertoonde.  Want  die  Plag- 
gen geeven  Stecgetjes  uit ,    naanwiyks  twee 

Lynen  of  een  zesde  Duims  lang,  met  een  fa- 
menluikend  Bloempje ,  dat  uit  langwerpige  Kelk- 

blaadjes beftaat    en  een  Peerachtig  Vrugtbe^ 
ginzeltje  bevat  ,  met  drie  Stylen  ,   gelyk  het 
Muur :  maar  hetzelve  is  door  Meeldraadjes  om- 

ringd, waar  van  vyf  tusfchen  de  Kelkblaadjes, 
vyf  anderen  ieder  uit  een  Hartvormig  Nagekje , 
de  gezegde  Honigbakjes  uitmaakende,  voortko- 

men. Voorts  heeft  dit  Plantje,  wegens  de  Roos- 

ach- 
(i)  Cherleüa.  Sy/f,  Nat.  XïL  Gen.  s6S'  p^m.^eg^Xlllf 

Gen.  570.  p.  3  55.  'HALL.  Heh.  391.  T.  6.  Opusc.  300*  T, 
I.  f.  3.  SEC.  rerafi.in.p.  180.  T,  4.  f.  3-  Lychnis  Alpina 
Muscofis  foli's  &:.  PLUK.  Alm*  053.  T.  42.  f.  s.  Sedum 
Mojatanum  petpufillum  ,  liiteolis  Pioribus»  JPAKK,  Tkatr. 
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iV.     achtige   uitfpruiting  der  Wortelblaadjes ,    ook 

ii^'  eenige  gelykenls  Daar  het  Huislook ,  en  voert 
Hoofd-  dus  daarvan  den  bynaam  niet  alleen,  maar  ook 

STUK»     j^y  fommlgen  den  naam  :  wordende  Zeer  klein 

wigs?'^''^'  B^rg' Huislook  met  geele  Bloempjes  getyteld, 
G  A  R  I  D  E  L  L  A. 

Naar  den  Hoogleeraar  in  de  Kruidfeunde^  Ga* 
ÉiDELL,  van  wien  een  uitvoerige  befchryving 
der  Planten  van  Provence ,  omflreeks  de  Hoofd- 

flad  Aix  en  elders  groei  jende  i,  aan  ̂ t  licht  ge- 
geven is 5  heeft  de  vermaarde  Toürnefori* 

een  Ceflagt  van  Planten  gedoopt  1  waar  van  de 
Kenmerken  door  L  i  k  n  iE  ü  s  aldus  opgegeven 

g;yn* 
Een  vyfbladige  Kelk  als  uit  Bloemblaadjes  be* 

flaande,  met  vyf  tweelippige  tweedeelige  Ho^ 
nigbakjes  en   drie  famengehechte  veelzaadige 
Zaadhuisjes» 

r   !wu      ̂ ^  eenigile  Soort  (i)^  allereerst  in  Provence 
mHiiü.'  ontdekt  doodr  gezegden  Heer  G  A  r  i  d  e  l  L ,  is^ 

ïoSack-  c)nder  den  naam  van  Kmdiafche  Nigelle  nietVen'* 
«is-         kd '  Bladen  ̂   door  Moiiisow  voorgefleld  en 

af. 
(j)  Garideiiav  Syfi*  Nat,  XIU  Gen.  sS6.  p.  313»  J^è^, 

XIII.  Gen.  571.  p*  3  55.  Totjrnf.  /«/?♦  Ó5  5.  T.  430.  //; 

Cltf.  170.  Upi^  108.  R.»  Ltigdh.  48 ï.  GOIJAN  Monsp»  l\g^ 

Ger»  Prov^  390,  Gariö.  Aix,  203.  T.  39.  Nigellaftxutn 

ïiris  &  Foenicul.  folils.  Magn.  Hort,  T»  p.  143.  NigelU 

Ctetica  Fol.  Foeniculi.  C  B.  Pin»  146.  MOR.  Hifi.  III.  p, 

516.  I.  12.  T.  18,  f.  <j.  Ocnanthe  Ijjdica  fejalnc  Co;:dato* 

Bare.  /<r.  2440.  -  -  ' 



\- 
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afgebeeld.    Ten  minde  wordt  die  daar  toe  be-      IV* 

trokken  ,  hoewel  de  Bloem  zig  geheel  anders ,  ^^^eel; 
dan  byToüRNEFORT, vertooB t.  Ook fchy nt Hoofd- 

my  die  Plant ,  Indifclbe Druivehkem met  Hartvor-^'^^^* 

migZaad  genaamd  en  afgebeeld  by  Barrelieïi  ,  ^"^3'«^*'*» welke  door  Ge R AR D  op  de  Garidella  aange^ 

liaald  is ,  noch  meer  te  verfchillen.  Hoe  *t  daar 
mede  gelegen  zy:  het  Gewas,  dat  jaarlyks  uit 
Zaad  voortkomt ,  in  de  Europifche  Tuinen  , 
zweemt  veel  naar  dat   der  Nigeile  ,  en  heeft 

Stengen  van  anderhalf  of  twee  Voeten  hoogte, 
zoGaridell  aanmerkt ,  die  het  Zaad  eenigs* 
zins  Kruiderig  bevonden  hadt. 

De  MalpigUa ,  Banijima ,  Hirasa ,  en  andere 
Boom-  of  Heefterige  Plant  -  Gellagten ,  welke 
deezen  Rang  befluiten ,  reeds  door  my  befchree- 
ven  zynde,  zal  ik,  eer  ik  overgaa  tot  de  Fyf- 
wyvigen  van  deeze  Klasfe,  hier  nog  een  Japan- 
fche  Plant  befehry  ven ,  waar  van  ik  op  de  nevens- 

gaande Plaat  de  Afbeelding  heb  gebragt  5  noe- 
mende dezelvi^ 

Reynoütrïa* 

Naar  zekeren  Pleer  van  R  e  y  n  o  ü  t  R  E ,  waar 
van  Lob  EL  getuigt  ̂ dat  dezelve  aan  de  Kruid- 
loinde  zeer  veél  dienfl  gedaan  heeft ;  zo  als  ik 

bevoorens  heb  gemeld  (*). 

.    lm* 
(♦)  II»  D.  VIL  StüK,  bla4z.  <?4» 

Ih  DSBL,  Vni«  Sïu^ 
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IV.  ,      Immers  in  dit  Kruid  heb  ik  de  Bloempjes  be* 
Afdëël,  yonden  tien  Meeldraadjes  of  liever  Meelknopjes 
Hoofd-  te  bevatten,  en  het  Vrugtbeginzel is  driekandg, 
STUK.      j^gj.  ̂ j.jg  Siempels  gekroond:  uit  welken  hoofde, 

^ge!^^  anders ,  dit  Gewas  tot  het  Duizendknoop  be- trokken  zou  kunnen  worden.    Het  heeft  den 

Kelk  vyfbladig,  zonder  Bloemblaadjes. 

Y^  De  eenigde  Soort ,  my  daar  van  bekend ,  heefc 
Reynoutria  QQYi  vooze  ,  rondo,  doch  eenigszins  gegroefde 
japanfche.of  gellreepte  ,  brumachtige  Steng,  die  bogtig 

p-^;  f^'  is  en  knoopig,  overhoeks  Takken  uitgeevende, 
welke  5  zo  vvel  als  de  Steng  ,  overhoeks  bezet 

zyn  met  lang  geüeeide  Piekswys'  Hartvormige 
Bladen ,  de  grootften  wel  vier  Duimen  lang  en 
derdhalf  Duim  breed.  Hier  en  daar  komen  aan 

de  Knoopen  ,  en  in  de  Oxels  der  Bladen ,  drie 
of  vier  Ristachtige Bloem- en  Zaadtrosjes  voort, 
met  zeer  kleine  Bloempjes ,  van  gezegde  hoe- 

danigheid. De  Bladen  verkleinen  niet  naar  bo- 

ven ,  maar  komen  zelfs  naar  'c  end  der  Takken 
veel  grooter  voor ,  dan  om  laag. 

Terwyl  ik  het  Geflagt  van  Cotyledon^  onder 
den  naam  van  Navelkruid,  als  veele  Heefteri- 

^MT.D.    gen  bevattende,  reeds  befchreeven  heb*,  zo 

u^ll^ficM^mt  hier  thans  eerst  in  aanmerking  het 

S  E  D  u  M.    Huislook». 

Welk  Gellagt  alleenlyk  door  de  vyfbladig- 
beid  der  Bloemen ,  die  in  het  Navelkruid  eenbla. 

dig  zyn ,  daar  van  verfchilt :  als  hebbende  ook 

eeu 
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een  vyfdeeligen  Kelk ,  en  vyf  Honigfchubbetjes     IV. 

aan  den   Voet  van  't  Vrugtbeginzel,,  dat  eene'^^^^^^" 
Vrugt  wordt,  die  uit  vyf  Zaadhuisjes  bedaat.   Roqfd- 

Voorts  moet  men   de  byzondere  gedaante  ̂ ^^'^k. 

iedereen  bekend  ,  in  aanmerking  neemen ;  gQ-nfa^^^-^" 
lyk  de  Soorten  van  dit  Gellagt,  wier  getal  agt- 
tien  is ,  in  twee  Rangen  ,  van  platbladigen  en 
rondbladigen ,  onderfcheiden  zyn, 

*  Platbladigen. 

(i)  Huislook  met  viervoudige  Bladen.  r. 
Sedum  ver^ 

Deeze  Soprt ,  welke  in  de  Zuidelyke  deelen  J^^^^f/;^^^^ 
van  Europa,  en  in  Siberië,  haare  Groeiplaats 
beeft,  komt  in  gedake  en  de  grootte  der  Bla- 

den veel  met  de  volgende  overeen ;  doch  ver- 
fchilt  aannierkelyk  doordien  de  Bladen  ge- 

kranst ,  meest  vier ,  zelden  vyf  by  elkander 
voorkomen.  ZyzynLaucetvormig,op  de  kanten 
getand ,  naaawlyks  een  Duim  laog  en  in  derzel- 
ver  Oxelen  komen  dergelyke  Bloeratrosjes,  als 
in  de  Japanfche  Plant  ,  zo  even  befchrceven. 
De  Steng  is  rond  ,  opftaande,  een  Voet  hoog, 

(ft)  Huislook  met  platachtige  Zaagswys'  getau'      ̂ ^^ 

Hemel- 
(ï)  Sedum  Folils  quaternis,  S-ift.  Nat.  Xll.  Gen.  575-  p-    " 

3ï6.   Veg.  Xill.   Gen.    579.  p.    3;s.  ̂ m.  Ac^d.  li,  p.  252. 

T.  4.  f.    14.  Sedu'.n  Aparincs  facie.  Hij.  Exir.  za.  Mor  is. 
lii/h  III.  p.  47i- 

(2)  Sedam  Fol.  planiusculis  fetratis ,  Coïym':>o  fol.oCo  &a 
Mat.    Med.    zij.   H.    CHjf.    17S.    R.    Lugdb.   456,    Goua:^ 

Ss  Monif, 



6^'i  TiENMANNICE    KrUIDEHT, 

IV.  de  Bladen ,  een  Bladerige  Tros  en  opjlaan^ 

^^^/if '"  de  Steng. 
Hoofd- stuk. Onder  den  naam  van  TelepMum  is  dit  Kruid 

ryfvjy  algemeen  bekend  ,  hoewel  men  het  ook  Cra^' 

^^^^^'  fuk  noemt  ,  welke  beide  woorden  door  L  i  n- 
NJEVs  tot  Geflagtnaamen- gebruikt  zyn  C*)» 

ToURNEFORT  hadt  'er  een  Geflagt  van  ge- 
maakt onder  den  naam  van  Anacampftros.  Som- 

migen noemen  't  ook ,  wegens  de  Dikbladig- 
heid  en  de  gelykenis  naar  *t  Loof  van  Tuinboo- 
nen  ̂   Faha  crasfa  ;  gelyk  de  Nederlanders  het 

wel  Donderboonen  en  Wolfsboonen  heeten  ,•  doch 
gemeenlyk  Hemeljleutel  of  Smeerwortel:  de  Duit- 
fchers  Wondkraut ,  Knahenkraut ,  enz :  de  Fran- 
fchen  Orpin  of  Reprife  ,  of  ook  Jouharhe  des 
Vignes  ;  de  Engelfchen  Orpyney  de  Italiaanen 
Faba  Grasfa. 
Deeze  veranderlykheid  der  naamen  komt 

meer  voor  in  Kruiden  ̂   die  wild  groeijen  door 
geheel  Europa  en  tevens  van  aanmerking  zyn  ; 

gelyk  dit  3  't  welk  veelal  op  drooge  plaatfen , 
van  Spanje  tot  in  Sweeden  ,  als  ook  in  onze 

Ne- 

Monsp.  210.  Fl.  Belg^  p.  123.  Fl.  Sues.  js^.  KRAM.  Aujïr. 

125.  &c.  Telephium  vulgare>  C.  B.  Fin*  287.  Tel.  album. 

JüCHS.  Hiji.  800.  ̂ ^  Tel  purpureurn  iinjus  y,  minus.  J^ 

Latifolium  peregrinum.  C  B.  Pin.  287.  j»  Sedum  Fol.  ova» 

libus  ferratis  &c.  HALL.  Hdv.  39^  Tel.  Hispanicum primuia 

Clus.  HiJi.  2.  p.  66.  Hisp.  Ie.  p.  331.  Anacampfeios  ma- 

xima. J.  B.  Hi/l.  III.  p.  682. 

(*j  Zie  bladz.  236,  hier  voor,  en  bladz.  255. 



Nederlanden 5  gevonden  wordt.  Het  is  genoeg-  I^». , 

zaam  bekend  ,  als  een  taamelyk  dikke  SLeng  ™ff^ 
hebbende,  geheel  mer  Bladen^  die  bleekgroen ,  Hoofd- stuk* 

glad  en  fappig  zyn  ̂   bezet  ,  en  op  'i  end  een  y^ zwaare   Kroon   van   Bloemen.    De    Kleur  der 

\tag^ 

ma» 

Sjelven  ̂   die  doorgaans  paarfeh  is,  doch  ook 
fomtyds  wit  ;  de  minder  of  meerder  breedte 

der  Bladen  en  hoogte  van  *t  Gewas,  als  ook 
de  plaatsing  der  Kroontjes  in  de  Oxelea  , 
maakt  Verfcheldenhedeü  uit  3  welkeö  voor 

Soorten*  genomen  zyn  geweest. 
Aan  den  Wortel  heeft  het  langwerpige  Knob- 

bels ,  die  onder  de  Winkelmiddelen  geteld  zyn 
geweest  en  voör  oplosfende  gehouden  j  doch 
het  uitgeperfte  Sap  det  Bladen  is  inwendig  van 
meer  nuttigheid ,  als  eene  verzagtende  en  ver- 

koelende hoedanigheid  hebbende  ,  gelyk  hed 

Huislook  in  't  algemeen. 

(3^  Huislook   met  Wigvormigé  effenrandigé     nu 

Bladen ,  leggende  Stengen  en  geiuilde  Bke^  Anltawp^ 

men.  ^'''H;    . 
wond- 

't  Gewas  van  deeze  verfcbilt  dus  aanmerke- 
lyk  van  dat  der  voorgaande  Soort.  Zy  heeft  dis 

Knob- 
it)  Sedum  Fol.  Cuneiformibiis  intègernmlsj  &c.  Gouass 

Monsp.  221,  Ger.  Prov.  <^zj.  Teleph.  rapens  Fol.  dcciduo. 

Ci  B.  /*«■«.  2?7-  Tdeoli.  VI.  Cepaca  Plancii.  CLuS.  Hijl.  II. 
p.  67.  Anacamps.  ramor  ,  rotund  ore  folio,  (eo^pervirens.  J» 

B,  Hi^.  IIi.  p.  6^2.  Teleph.  teitiunl.  DOD.  Ftm^i.  ijö.  Td» 
minus  lempfiivireiïs.  Löu.  Ic  390. 

Ss  % 
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IV.;     Knobbels  aan  de  Wortels  niet,  welke  Vezel- 

xu^^'  ̂^^^^g  2:yn :  de  Bladen  zyn  ronder  aan  *t  end  en 
Hoofd-   blyvers  altyd  groen ,  doch  vallen  's  Winters  af. 
sTUKe      B  A  ü  H  I N  ü  s  merkt  aan ,  dat  dit  Kruid  gemeen 

/^>/wr  2y  in  Je  Tuinen  der  Nederlanden.  Het  groeit 
van  zelf  op  de  Berg  -  Rotfen  in  Provence* 

Vige 

IV.  (4)  Huislook  met  Lancetvormige  Zaagswys* 

Aizoo^  getaw  Je  j)/aï  te  Bladen ,  een  opgaande  Steng , 

sibeiifch.       -      met  een  ongefleelde  Bloemtuil  aan  "'t  end» 

In  Siberië  groeit  deeze  Soort ,  die  veel  fmal- 

ler  Bladen  heeft  en  geele  Bloemen^  De  Bloem- 
tuil 5  op  den  top  ,  is  als  met  een  Kroon  van 

Bladen  omringd. 

V.  ( y )  Huislook    met    Wigvormive  9    holronde  , 

iafterd.  eemgermaate  getande  ,  getropte  Bladen  , 

kruipende  Takken  en  een  Bloemtuil  aan  't 
end* 

In  Tartarie  5  aan  den  voet  van  zekere  Ber- 

gen ,  als  ook  by  Trebizonde  ,  aan  de  Zwarte 
Zee,  is  deeze  Soort  v^aargenomen  ,  welke  de 

zonderlinge  eigenfchap  heeft,  van  Wortels  te 
fchieten  uit  de  Oxels  der  Bladen»  C^) 

(4)  Sedum  Foliis  Lanceolatïs  ferratis  planis  &c.  Sed.  Fol. 

plaois  &c.  Sed.  Fol.  planis  ferr.  Cor.  foliofa.  H.  Ups.  13 tf, 
Anacatnpferos  Fiore  flavo.  Ammt.  Rutb.  96.  T.  Ji.  Gmzl* 

Bib.  IV.  p.  173.  T.  67.  f.  I. 

(5}  Sedum  Fel.  Cuneiformibus  concavis  fubdentatls  &c. 

H.  Upi.  116.  Anacamps.  minoE  repens,  Fl.  purpureo.  Büxb. 
Cent.  p.  S3.  T.  öj.  f.  s.  Sedum  miiius  repens  &c.  Amm. 
Ruth.  N.  93. 
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(6^  Huislook  met  platachtige  gehoekte  Bladen     IV. 

en  zydelingfe  ongefleelde  eenzaame  Bloemen*  ̂ ^^^^^' 

Deeze,  die  Jïeke lig  of  Gejiernd  Huislook  vm  ̂ ^ük* 

Baühinüs    genoemd   wordt,   is   doorhem     vr. ' 

taamelyk  naar  de  Afbeelding  van  G  o  l u  m  n  a  ̂^ J^'^^^^ 
gefchetst,  die 't  zelve  in  Italië,  op  vogtige plaat- ceftemd. 
fen,  hadt  zien  groeijen.   Zy  fchynt  bet  Derde  - 
Sempervivum  te  zyn  van  Dioscorides  en 
Pliniüs;  groeijende  ook  in  Vrankryk  en 
Switzerland. 

(7^  Huislook  met  platte  Bladen  ̂   een  Takkige     vir. 
Steng  en  gepluimde  Bloemen,  porfeiclu- achtig» 

By  Montpellier  in  Languedok,  by  Geneve, 

als  ook  by  Halle  aan  't  Zoute  Meir,  isditZaay» 
Kruid  waargenomen  ,  dat  men  overal  in  de 
Europifche  Tuinen  heeft.  Men  wil ,  dat  het  de 
Cepcsa\m  D 10  scori  deszou  zyn.  Het  groeit 
eenigermaate  Porfeleinachtig ,  meer  dan  een  Voet 
hoog. 

(S)  Huis- 
fö)  Sedam  Fol.  planlusculis  angubtis  &c.  H,  Cliff.  i-ji» 

R.  Lugdb.  4s6.  N.  2.  Sed.  Echinatum  vel  Stellatum  Fl. 

albo.  [.  B.  Hijf.  lïï.  p.  680.  Sempervivum  tertiura.  CoL. 

Fhytob.  ̂5  2.  T.  II.  Cotyledon  Steil tta.  C.  B.  Pin.  295* 

(7)  Sedam  Fol.  planis,  Caiile  R^mofo,  Fl.  paniculatis.  H. 
Clif.  176.  R.  Lugdb.  456.  N.  3.  GOüAN  Monsp.  zzi.Sedum 
annuum  album  oblongo  Portal,  rainoiis  folio.  MORIS.  Hi/f. 
III.  p.  473.  S.  12.T.  7.  f.  37-Sedum  Cepxa  diaum-ToURNF. 
Inji.  263.  Cepaa.  C.  B.  Pin.  28  3.  Glus.  liijl.  II.  p.  Ó8. 
Cam.  Eptt.  p.  673.  Lob.  Jc.  393^ ^s  3 

IL  Deel,  viii,  stuss, 
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W»         (8)  Huislook  met  getropte  Spatelachtig  Lan- 
xu  cetvormige  IVQrtelhladen  ̂   en  eene  geheel 

Hoofd-  ~  enk^lde  byna  naakte  Steng, STUK, 

^ yïi^ .       In  Paleflina  is  óeeze  door  Hasselquist Sedur»  Lt'  ^ 
Unöucum,  gevonden,  die  de  gedaante  van  \  Berf^   Huis- 

nonfch.'     '°^^  h^^ït ,  met  een  end  Tros  zo  lang  als  de §tpDg,  een  half  Voet  hoogte  hebbendCé 

**  Rondbladigen. 

IX.         (9)   Huislook  met  gepaarde  Eironde   (lompe 

lum^^  ̂ '  Fleezige  Blaadjes  ̂   een  f.appe  Steng  en  ver- p.ikmadfg,  Jpreide  bloemen. 

De  dikte  der  Blaadjes  geeft  den  bynaam  aan 
deeze  5  die  in  Switzerland,  Portugal,  Spanje 
eti  Italië  groeit»  Men  vindtze  ook  in  Langue- 

dok en  Provence,  op  Steenige  plaatfen.  't  Ge- 
was vergaat  jaarlyks  en  heeft  laage  Takkige 

Stengetjes,  met  dikke  ronde  Zeegroene  Blaad- 

jes^ 
X.         (10)  Huislook    met   verfpreide    J^lsvormige 

boogen» 
{%)  Sedam  FoL  Radicalibus  Fasckulatis  ^c. 

(p)  Scdtifn  Fol,  oppofitis  ovatis  obtufis  itcGOVMl  Monsf, 
S2I.  Ger.  Prov.'^zy»  Seditm  Fol.  fubglobolis  &c.  Wach.  Ultr. 

S$>i.  Sedam  parvum  Foiio  circinato,  Flore  albo.  J.  B.  Hifi. 
lIJ.  p.  691.  Sedurn  minus  Folio  circinato.  C.  B.  Pin,  283. 

MoBis.  Hiji.  lU.  p.  4ti.  s.  12.  T.  7.  f«  35.  Aizoon  Dazy- 
phyllum.  DAiEcrn  Hi/ï.  113 3. 

(lOj  Sedu?}3  fol,    Subuhtis  fparüs  ,  Bafi  ibiutis  ,  inferioifi- 
biis 
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Blaadjes ,  aan  H  Voetje  Us ,  de  onderjien     IV* 

omgekrdmd*  AfdeeL, 

Deeze  groeit  aan  den  Voet  der  Bergen  in  ̂ j^uk!^ 
Europa,  zegt  Linn^eüs.     De  Heer  Hal-  Pentagy» 

LER  zegt,  dat  zy  op  de  Wallen  en  in  de  Vel- ''♦''^« 
den  by  Bafel  voorkomt.  De  zonderlinge  figuur, 

welke  zy  maakt,  is  uit  de  Afbeelding  vanLo- 
BEL  blykbaar» 

(li)  Huislook  mst  Elsvormige  vyfvoudig  digt      xi, 
geplaatjle  Bladen  ̂   die  van  onderen  loszynpe/r7. 

en  getuilde  Bloemen»  Rotzjg. 

(12)  Huislook  met  Spilrondachtige  fpitfe  Blaad  ̂   J  i- . 

jes,  by  den  Wortel  getropt^  het  Krooiïtje  cuZ^^""'' 
ruigachtig.  s^zznU^a. 

Deeze  beiden  zyn  in  Afbeelding  gebragtdoor 

den  geleerden  Dilleniüs,  by  wien  men  het 
verfchil  kan  zien.  De  eerfle,  by  Briflol  op  de 

Rots  van  St.  Vincent  gevonden ,  groeit  ook  op 

de  Muuren  van  fommige  Steden  in  onze  Neder- 

lan. 
bus  recurvatis.  Fl.  Snee.  II.  p.  1296.  Sedisra  minus  luteum 
Fol.  acuto  &  Ramulis  refïexis.  C.  B.  Piw.  283.  Sedum  Fol. 

teretibiis,  Um'^ella  femicirculari.  HALL.  f^eh,  397.  AizOü:t 
Scorpioides.  LOB.  Ic,  jy/» 

(11)  Sedam  Fol.  Subulatis  quinquefariam  confertis  &c.  H. 

Clif.  176.  R.  LugS.  456.  N.  4.  GOUAN  Momp.  aji.  GE*. 

Frov.  427.  Fl.  Bdg,  124.  FL  Saec.  388.  Sedum  rupafire 

lepens  Fol.  corr.presfis.  Dill.  Eltö.  342.  T.  256.  f.  333. 

(12)  Sedum  Fol.  teretiusculiï  acutis  Sec.  Am,  AsaL  ly.  p, 

273»  Reduin  Hispanicum  &c.  Dill.  Elth^  f»  jiz» Ss  4 

lU  DEEL,  YIU.  STUI, 
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ÏV»     landen.  Zy  wordt  gemeenlyk  ,  naar  't  Franfch 
XL      Triqiie  'Madame  ,  by  ons  Tripmadam  genoemd 

Hoofd-   en  lomtydi  tot  groene  Terraslen  gebrmicc.Som- 
8TÜK.      migen  hebben  ze  voor  een  zelfde  Kruid ,  als  hec 

^ige.^'  Omgeboogene ,  gehouden.  De  laacfle  ,  in  Spanje natuurlyk  voorkomende,  heeft  daar  van  dtnby- 
naam»  Haar  Stengetjes  vallen   een  Handbreed 
hoog. 

xm.        (13)  Huislook  met  langwerpige  ̂   Jlompe^SpiU 

8cdum  rondacluige ,  ongefteelde ,  uitgebreide  Blaad- 7  urn. 

wtt.  jcs ,  en  een  Takkig  Kroontje. 

Onder  den  naam  van  Klein  Huislook  is  deeze 

op  Muuren  en  Daken ,  zo  in  onze  Nederlanden  , 

fils  elders ,  gemeen  ,  groei  jende  ook  op  vogtige 

Rotfen  en  Steenen.  De  Witte  Bloempjes,  op  't 
end  van  de  Stengetjes,  welke  minder  dan  een 

Voet  hoog  zyn,  onderfcheiden  het,  in  de  eer- 
fte  opflag^  van  de  anderen.  Men  kan  het  Kruid 

tot  verzagting  en  verkoeling  gebruiken ;  zo  wel 

als  het  Groote  Huislook  of  Donderbaard ,  't  welk 

op  't  end  van  't  volgende  Hoofdftuk,  in  't  Ge- 
flagt  van  Sempervivum  ,  zal  befchreeven  w^or* den  (f), 

(14)  Huis- 
f13)  Sedum  FoL  oblongis  obtufis  teretlusculis  &c.  F/. 

Heisr,  Suec.  H.  Clif.  R.  Lugdk  HALL.  Hel^.  GOUAN  Mcnsp, 

Kbam.  Auflr.  &c.  ScJura  minus  teretifo!.  album.  C.  ̂ .?in. 

283,  Verraicularis  f.  lllecebra  major.  Lob.  Hifl.  205.  U. 

377.  Sempeivivum  rainus  altcrnm.  Dod.  Pempt.  129. 

(*)  Het  Sedum  rubens  is  tot  het  Geilagt  van  CrasfuU  bftp 
«Eokkeii.  Zie  bladz.  Soj, 
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(14)  Huislook  met  byna  Eironde ,  aangegroeid     IV. 

ongejleelde  9    bultige^   nagenoeg    opgereg-^^^^^^^ 
te  5  overhoekfe  Blaadjes  m  een  driedeelig  Boof*d* 
Kroontje.  ituk. XIV. 

Dit  niet  minder,  by  ons  en  alom,  op  derge-  f^f"""* 
lyke  plaatfen  ,  als  ook  op  drcoge  Velden,  ge-  scherp. 
meen  Kruidje  ,  dat  men  deswegen  Muurpeper 

noemt ,  bevat  een  fcherp  Sap  ,  'c  welk  flerk 
doet  braaken  ,  zynde  tevens  ook  Pisdryvcnde. 
Zeker  Kwakzalver  heeft  zig  daar  van  ,  met  een 
goeden  uitflag,  tegen  de  Derdendaagfe  Koorts, 
de  Waterzugc  en  andere  flecpende  Kwaaien  , 
bediend  ̂   zo  Boerhaave  meldde.  Twee 
Oneen  daar  van  liet  hy  aftrekken  in  Melk  of 

Bier.  Inwendig,  nogthans,  is  *t  gebruik  gevaar- 
lyk;  doeh  uitwendig  kan  het  Sap  tot  Wond- 
zuivering  gebruikt  worden.  Het  Kruidje  is  on- 

der den  naam  van  Illecebra  minor  in  de  Apothee- 
ken  bekend.  By  de  Duitfchers  heet  het  Mauer' 

pepfer  en  Katzen  -  traublein  of  Kattendruifjes; 
by  de  Franfchen  Pain  d  Oyfeau  of  Vogelbrood; 
by  de  Italiaanen  Granellofa  en  Grafella ;  by  de 

Engelfchen  Stone-Krop  en  Stone-Hoze;  gelyk het 

(14)  Sedam  Fol.  fubovatis  ,  adnsto  -  fesfilibus  ,  glhhis  , 
exeiimscuhs  akeims  S>cc,  Mat.  Meel.  218.  H,  C/if.K.  Lugdb, 

GOUANT  Ménsp.  Fl.  Belg.  Suec.  &c.  HALL.  Helv»  396.  N, 

II.  5empervivuna  minus  verraiculatum  acre.  C.  B.  Pin.  233. 

llleeebra  f.  Sempeivivum  tertium.  DOD.  Pempt,  iz$.  LOB» 
Je.  375. Ss  5 

IL  DEEL  \uu  Stuk, 
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IV.  het  ook  by  de  onzen  wel  Bergknop  genoemd 

Afdeel.  wordt.  Op  de  Gelderfche  Heide,  aan  de  kanten 
Hoofd-  van  Zandige  Bouwlanden  by  Haarlem  en  elders 
STUK.  in  onze  Provincie  ,  als  ook  langs  de  geheele 

^.^J^^^"  Vriefche  Zeekust,  aan  de  Dyken  en  elders ,  is 
het  gemeen. 

XV.         C15)  Huislook  meth^na  Eyronde  ̂   aangegroeid 

^'t'^JiZ  ongejieelde  ,  bultige  ,  nagenoeg  opgeregte , 
Zeshoekig.  overlwekfe  Blaadjes  ̂   die  in  zes  ryên  op 

malkander  leggen. 

In  geftalte  en  klein  te  komt  dit  Huislook,  dat 
ook  allerkleinst  genoemd  wordt  ,  zodanig  met 
het  voorgaande  overeen ,  dat  fommigen  hetzel- 

ve daar  mede  verward  hebben ;  doch  het  ver- 

fchilt  baarblykclyk  door  degroeijing  der  Blaad- 
jes ,  die  hier,  gelyk  in  de  twee  voorigen ,  Worm- 

achtig zyn :  weshalve  zy  ook  Vermicularis  ge- 
noemd worden.  De  Groeiplaats  is  op  drooge 

opene  Velden  der  Noordelyke  deelen  van  Eu- 
ropa. Het  is  geheel  Smaakeloos. 

xn,        (16)  Huislook  meteen  epjlaande  enkelde  Jaar- 

lyk' 

jaailyks. 

(15}  Sedam  Fol.  fubovatis  &c.  GOUAN  Monsp.  222.  Pi. 

Snee.  3SO  ,  404.  Sempervivum  minus  Vermiculatum  infipi- 

dura.  C  B.  Pin,  284  ?  Sempeivivum  raimmum.  Cam.  Eplt» 

{\6)  Sedum  Caule  ereilo  fbUtatio  annuo  &c.  FU  Su;e.  391^ 

40J.  Sedum  minimum  non  aae  Floie  albo»  RAJ.  AniL  p. 

270.  T.  i2.  f.  a. 
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lykfe  Steng;  Eyronde  ongejieelde  overjicek'     ̂ ^'  ̂ 

fa  Blaadjes;  het  Kroontje  omgekromd.  ^x?^ 
HOOFD- Decze  groeit  ook  in  de  Noordelyke  deelensTuK. 

van  Europa  ,  en  is  in  dat  gedeelte  van  Swee-  Pentag^^ 

den  ,   't   welk  men  üpland  noe;mt ,  op  dorre'''''' 
Velden  zeer  gemeen. 

(17)  Huislook  met  een  epjlaande  Steng ^  plat-   xvit, 
achtige  Blaadjes  en  eenigermmte  Haairige  ̂ ^ilylZ, 

Bloemjieeltjes*  ^^*''S- 

Op  Moerasfige  Velden  in  Duitfchland,  En- 
geland ,  Vrankryk  en  Deenemafken  ,  groeit 

deeze  Soort,  v/ élke  Moeras -Huislook  van  fom- 
migen  genoemd  wordt.  De  zydiieeltjes  hebben 
maar  één  of  twee  Bloempjes  ,  paarfch  van 

Kleur. 

Cl  8)  Huislook  met  een  opgeregte  Steng  en  ge-    xviil 

tuilde  Tophloemen.  "^zwart blociiiig. 

Op  de  hooge  Bergen  van  Piemont  groeit  dee- 
^e  volgens  den  Heer  A  ll  10  n  i.  Zy  is  aanmer- 
kelyk  ondcrfcheiden  van  het  Roodachtig  Huis. 

lookj 

(17)  Ssium  Caule  eredlo  «  Fol.  plaaiusculi?.  Sed.  paluftrc 

fubhirfamm  purp.  C.  B.  Pin.  2S3.  Sed.  minus  3.  ̂eu  paluflre, 

Clü.s,.   Hifi.   II.  p.   S9-  Sed.  pal.  fecundum*  Oed.  Dan.  T* 

(13)  Sedum  Caule  ereóïo,  Flor.  Corymbofis  fadfglatis.  Sp, 

Plant.  167%.  jAC(^.  Aufir,  T.  8,  Sedöra  faxatile  atrorubcn-» 
libus  floribus.  C.  U.  Pin.  283«  \ 

ll.  Deel*  VUL   Sïus, 
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IV.  look,  dat  5  gelyk  ik  gemeld  heb,  tot  het  Ge- 

Afdeel  ̂ iggj.  ̂ gjj  Dikblad  is  betrokken.    Het  Stengetje 
Hoofd-^  wordt  maar  een  Duim  hoog  en  de  Bloemen 

STUK.  zyn  zwartachtig  paarfchkleurig  ,  zo  wel  als  't 

j^M'  Vrugtbeginzel. 

P  E  N  T  H  o  R  ü  M.    Vyfpunt» 

De  Kelk  is  ,  in  dit  Geilagt ,  vyfdeelig,  met 
van  geen  tot  vyf  Bloemblaadjes^  en  het  Zaad» 
huisje  vyfpuntig  met  vyf  holligheden. 

I-  De  eenigite  Soort  (ij   is   een  Gewas ,  in 

Sedoides,  Virginie  op  bclommerde  vogtige  plaatlen  groei- 

IJlJ^'g^'' jende,  dat  naar  de  Water- Weegbreegelykt, doch  Bladen  heeft  als  het  Perfikkruid  ,  aan  een 
Houtige  Steng  ;  de  Bloemen  tot  een  kromme 
Aair  famengehoopt.  De  Steng  is  rond  en  een 
Voet  lang,  met  Bladen  van  een  Duim,  uit  wier 
Oxelen  eenzaame  Trosjes  fchieten^  doch  het 
bovenfle  is  in  verfcheide  kromme  Aairen  ver- 

deeld. De  Vrugt  vertoont  zig  als  met  vyf  Toor 
rentjes ;  wordende  dit  Kruid ,  by  die  van  Nieuw- 

Jork,  Nagtjchade  geheten.  • 

B   E  R   G   I  A. 

Ter  eere  van  den  vermaarden  Heer  Bérgiüs, 
te  Stokholm  ,   wiea  de  Kruidkunde ,  wat  de 

Kaap- 

(i)  Penthorum.  Syst,  Nat.  XII.  Gen.  si^'  ?•  3i7-  ̂ «g. 

XIII.  Gen.  5go.  p.  359,  GttON.  Virg»  $i  t  Jl'  A^.  Ufu 
E744.  p.  li,  T.  s. 
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Kaapfche  Planten  aangaat ,  veel  te  danken  heefc,     iv; 
is  dit  Geflapt  benoemd»  Afdeel; 

XI 

Het  heeft  een  vyfdeeligen  Kelk  en  vyf  Bloem-  Hoofd- 
blaadjes  ,  met  een  Zaadhuisje  dat  byna  Kloot-  «tuk. 

rond  is,  vyfhokkig  en  vyfkleppig,  bevattende  ^/'^'^''^«f^" veele  Zaadjes. 

De  eenigfte  Soort  (c)  is  een  Kaapfch  Kruid-      i. 

je,  de  geltalte  der  Ammannia  hebbende,  met  Cap7nftt, 
een  Stengetje  van  een  half  Voet  hoog,  regtop- ^^^^chc. 
Itaande,  effen  en  Sappig»  De  Bladen,  aan  het- 

zelve, zyn  gepaard,  Lancetvormig  ,  een  v^einig 
ilomp ,  zeer  fyn  getand ,  uitgebreid.  De  Bloe- 

men komen  in  Kransjes,  ongedeeld,  zeer  digc 

by  elkander  voort,  en  daarop  volgen  de  Zaad- 

huisjes ,  die,  naar  't  uitv7erpen  der  Zaaden ,  vt^yd 
open  liaan bly ven ,  als  een  Raderachtige  Bloem  , 

terwyl  hunne  Klepjes  naar  Bloemblaadjes  gely- 
ken.  Dit  maakt  een  aanmerkelyke  byzonderheid 
uit  van  deeze  Plant» 

G  R  I  E  L  u  M.    Grootbloem. 

Een  vyfdeeligen  Kelk  en  vyf  Bloemblaadjes 
met  blyvendc  Meeldraadjes,  heeft  dit  Geflagc; 
waar  op  volgen  vyf  eenzaadige  Zaadhuisjes. 

Hier  van  is  ook  maar  ééne  Soort  (i),  insge-       l 
-i    f,    Grielufn  t^ i-^l^^  riulfollum, 

(i)  Bergla.  S.y%t.  Nat.  Veg.  XIIL  Gen.  ijop.  p.  3  59- 
Mant.  241. 

(I)  Grielum.  S^fl,  Nat.  XÏI.  Gen.  lijS.  P-  3 18.  i^^rg-, 
XIII-  p.  360-  Geranium  grandiflorura.  Sp.  PlarJ.  953.  B.j« 

nunculo -platycarpos.  EüfiM.  Afr,  1^9,  T.  53» 

II,  DEil.  VIU.  Srü*. 
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IV.    lyks  aan  de  Kaap  groeijendc ,  bekend ,  van  welke 

Afdeel.  ̂ g  iiggj.  j^  B 11 1^  M  A  iv  N  ü  s  ,  uit  hec  Kruidboek 
Hoofd    van  wylen  den  Heer  W  r  t  s  e  n  ,  de  Afbeelding 

STUK.      aan 'c  licht  gegeven  heefc.  De  Bioeoi,  die  Ra- 

y-yfviy  nonkelachtig  is  ,  munt  in  grooce  uit,  en  hier* 
om  was  dit  Kruidje  ook    Grootbloemig  Oije- 
vaarsbek  genoemd.  Uit  een  Veztlachüi^en  Wor- 

tel geeft  het  Kruipende  Stengetjes ,  mee  fyn 

Vinswyze  verdeelde  Blaadjes  ,   aan  't  end  van 
welken  groote  vyf bladige  Bloemen  voortkomen  , 

op  lange  Steelen,  in  een  fpiisbladige  Kelk  ver- 

vat. Daar  binnen  zyn  vyf  fpitfe  V^ruü^tbeginzeis , 
die  een  Kroontje  maaken  in  't  midden  van  de 
Bloem.  Of  het  Bloemen  van  verfchillende  Scxen 

heeft  ,   dan  of  in  fommigen  de  Vrugtbcginzels 
verwelken ,  is  niet  zeker, 

O  X  A  L  I  s.    Klaver  -  Zuuring. 

Een  vyfbladige  Kelk ;  de  Bloemblaadjes  met 
de  Nagels  famengehecht  en  een  vyfhoekig  Zaad- 

huisje, dat  aan  de  hoeken  open  fplyt,  maaken 
de  byzondere  Kenmerken  van  dit  Geflagt  uit. 

Het  bevat  thans  zeftien  ,  meest  uitheerafche 
en  veele  Kaapfe  Soorten  ,  die  in  twee  Rangen 
verdeeld  zyn ,  naamelyk 

*  Met  de  Bloemflengen  uit  den  Wortel. 

^  (ï^  Klaver -Zuuring  met  eenUoemige  Bloem- 
^^f'il  fiBngen  en  enkdde  Bladen, 

(O  Oxalis  Scapo  uftifloro,  Vol.  (ïmpücibus.  Sy/Ii  Nat.Veg,^ 
XML  Gen.  f  $2,  p»  360.  Manu  i^;. 
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Aan  de  Kaap  der  Goede  Hope,  op  deo  top     IV. 

van  de  Staart  des  Leeuwenbergs ,  is  deeze  waar-  ̂ ^^^i^^* 
genomen  door  den  Heer  Koenig.   Zy  heeft  Hoofd-^ 

een  Bolacbtigen  Wortel, met  de  Steelbladen  als^^"^* 

die  der  Madelieven  ,  de  Steelen  langer  en  (LQ^flT^'^" 
Bloemen  grooter  dan  de  Bladen ;  waar  tusfchen 

veele  Draadachtige  Stengetjes  of  Steekjes  uit- 
fpruiten» 

(a^  Klaver  -  Zuuring  met  eenhloemige  Bloem  ̂     ̂^'^,. 
Jlengen  ,   drievoudige  fiomp  Hartvormige  Aceto/eUa, 

Bladen  en  een  getanden  WorteU  
ewoonc. 

In  de  Bosfchen  der  Noordelyke  en  middelile 
deelen  van  Europa,  als  ook  in  de  Koornlanden 
en  Moeshoven  van  ons  Gewest,  groeit  dit  On- 

kruidje,  dat  men  *er  gemeenlyk  noemt  Klaver* 
Zuur  ing  of  ook  Koekkoeks  -  Brood,  De  Duitfchers 
noemen  het  Buch  -  Ampfer  of  Kukuckskohl ,  de 
Franfchen  Pain  de  Cocu ,  de  Engelfchen  Wood- 
Sorrel,  De  Griekfche  naam  Oxys  ,  door  Touii- 
WEFORT  gebruikt,  ziet alleenlyk  op  den  zuuren 
Smaak ;  weshalve  ook  de  Ridder  dien  van  Oxa» 
lis ,  de  Zuuring  betekenende  ,  daar  voor  geno- mea 

(2)  Oxalis  Seapo  unifloro  ,  Fol.  ternat's  &c.  Mat,  Med, 
±16.  H.  Clif.  IJS.  K.  Lugdb.  45?.  Fl.  Suee.  385.  Fl.  Belg. 

I2J.KRAM.  Aujir.  127.  &c.  Trifolium  acetofum  vulgare.  C« 

B.  Pin.  330*  DOD.  Tempt.  578.  Oxys  Pliniana.  LOB  Ic.  II, 

52.    ̂ .  Oxys   Fiorc    fubcaciulc?.    ̂ ^  Tloie     purpurascecte, 

TOURNF.  /«/?.  88. 

II.  DE£L,  Vllï,  «rus. 
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IV.  men  heeft.  Anderen  noemen  't  Trifolium  acetO' 

^^  x^[^^  /z^?/i  of  Azynachtig  Drieblad ,  en  in  de  Winkels 
HüüFD'  is  het  onder  den  naam  van  Alleluja  ,  wiens 
STUK.  afleiding  onzeker  is,  bekend»  Lujula  vindt  men 

^f^^y  het  ook  getyteld. 
Niets  gemeener  aan  de  Wortels  der  Boomen 

en  in  lommerige  Heggen,  in  Switzerland,  dan 

dit  Kruivije  ,  zegt  H  a  l  l  E  r  ;  't  welk  een 
Schubbigen  Wortel  met  Tandjes  heeft,  waar 
uit  een  trop  Bladen  voortkomt,  op  lange  Stee- 
len.  Hartvormig,  drie  in  getal,  met  de  punten 
aan  elkander  gevoegd  op  den  top  van  het  Steel- 
tje ,  en  ruig  door  lange  Haairtjes,  Andere 

Steeltjes,  die  Bladerloos  zyn,  draagen  een  wit- 
te Bloem  met  roode  Aderen.  Men  viodt  het 

ook  fomtyds  met  paarfche  Bloemen  of  met 
bonte  Bladen  ,  waar  van  W  e  in  man  n  de  Af- 

beeldingen voorftelt  (*). 
Het  geheele  Loof  is  aangenaam  zuur  en  zeer 

lekker  van  Smaak;  waar  van  het  mooglyk  den 

naam  van  Alleluja  ,  die  eene  verheuging  bete* 
leent,  bekomen  heeft.  De  Syroop  van  het  Sap, 
en  de  Konferf  van  de  Bladen  gemaakt ,  is  der- 

halven  een  zeer  nuttig  Ingrediënt  van  Koeldran- 
ken in  heete  Koortfen ,  daar  het  de  Verrotting 

wederftaat.  Ten  zelfden  oogmerke  kan  het  ook 
jn  Vlcefchnac  gekookt  worden  ,  in  plaats  van 
Zuuring» 

(3)  Kïa. 
(*)  Krudhaek  Haat  N,  21 ,  <z  en  Pi.  20.  g^ 
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(3)  Khv  er  -  Zuur  mg  7neteenbloe7nige  Stengetfes     IV4 

en   drievoudige    uitgaunde    kmthaairige  ''^^^^^^i Bidden^  Hoofd* 

Deeze  Kaapfe  vérfchilt  niiet  alleeb  door  haa-^*^"^* ten  Bnlachtigeo  Wortel ,  maar   ook    door  het    Ox^k 

Gewas ,  van  de  voorgaande.  De  Bladen  zyil  ei-^^^Yibhc!' 
gentiyk  Kïaverachug  en  de  Bloem  is  zeer  grooc ; 

'terwyl  het  Kruidje  de  Stengetjes  maar  efen  hal- 
ve Span  hoog  heeft.  Haar  Kleur  is  paarfchachtig 

met  een  geel  Pypje  of  fomtyds  ook  geel.    De 
Stempels  ,  die   gepluimd  zyn  ,  vertoonen  zig 
daar  buiten*  \ 

(4)  Klaver -Zuuring  met  emhloemige  SténgeU     ly^ 
jes  en  drievoudige  half  tweedeelige  Blaad-hTugbioé- 

j€s,  wier  Kwabben  Lancetvormig  zyn.      ̂ ^^2^'   . 

Deeze  Virginifche  heeft  een  enkelde  Steng  , 
die  uit  den  Wortel  door  de  Aarde  opfchiet,  met 
een  Kroontje  van  negen  Bladen  en  ééne  Bloem  ̂  
van  langwerpige  figuur. 

(5)  Klaver  -  Zuuring  met  eenbloemigg  StengeU     v. 

jes  en  drievoudige  tweedeelige  Blaadjes,       q^^^': 
Drie 

(3)  Oxalii  Scapo  utiifloro  ,  Fol.  ternatis  indivifis  <kc.  R«- 
dice  bulbofa.  //  CUJ.  R.  Lugdh.  458.  Ehret.  PiB.  T.  lo, 

f.  _2.  Oxalid.  affinis.  Breyn.  Cent,  102.  T.  46.  OXys  BulboG 

Afr.  rótuncitbli.'.  CO.mm  Hort.  I.  p.  41.  T.  21.  Oicys  bul- 
bofa trifolia  hitfuta.  fiüRM»  Afr,  èj.  T.  27.  f.  3.  Skb.  ICaB, 

I.  p.  37-  T.  2z.  f.  To.  . 

(4)  ÓxiUis  Sdoo  unifloro,  Fot.  terriatis  fémibifidisj  Lg» 
bis  Lanceolatis. 

(%)  ÖxaBs  Scapo  unifloro  ,  Fot,  teinatis  bipartius,  0xa« 

ti<  Dfiüiu  vin.  SM», 
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IV.        Drie   Afbeeldingen    van    dergelyke  Kaapfe 

^^^^f^*  Plantjes  ,  die  een  Bolaehtigen  Wortel  hebben. 
Hoofd-   door  den  Hoogleeraar  J.  BüRMANNüs,zyn  hier 

t*huisgebragc.  De  Bloemen  waren  in  allen  geel. 
STUK. 

VT.         ((S)  Klaver -Zuuring  meteen  Kroondraagende 

Vioi^lL  ̂ ^^^^  >    drievoudige  Jlomp  Hartvormige 
violette.  Bladen  en  de  Kelken  Eeltig  gepunt. 

Naar  de  volgende  Soort  geiykt  deeze ,  die  in 

Noord -Amerika  groeit,  vry  veel ;  inzonderheid 
wat  de  Bloemen  aangaat,  maar  de  Blaadjes  ver- 
fchillen  aanmerkelyk.  De  Wortels  beftaan  uie 

verfcheide  Schilfers  als  die  der  Leliën,  en  't  is 
zonderling ,  dat  dit  Kruidje  op  zyne  Stengetjes 

Bolletjes  draagt.  Het  fchynt,  volgens  Ban i* 
STER,  zeer  zuurfappig  te  zyn. 

VII*        (7)  Klaver -Zuuring  met  een  Kroondraagende 

Langfteeit-  Steng ,  de  Bladen  drievoudig  byna  in  tweeën 

8^*  gedeeld ,  en  aan  de  Tippen  van  onderen 
Eeltig* 

De  twee  Afrikaanfche  Plantjes,  uit  het  Werk van 

fis  Afr.  Bulbofa.  &c.  BüRvi.  ̂ /r.  T.  27.  f»  4,  ;  &  T.  3«. 
f.  I. 

(6)  Oxalis  Scapo  ümbellifero  &c.  Oxilis  Caulc  aphyllo 
Ilore  purpureo.  GBON.  rirg,  itfr  ,  71.  Oxys  purpurea  Vir- 

giniana  Rad.  Lilii  modo  nucleata  &c.  Pluk.  ̂ Im.  274,  T. 
102  ,  f.  4.  Trifolium  acetofisfiraum.  BAN.  Cat»  Stirp, 
rirg» 

(7)  Oxalts  Scapo  ümbellifero  &c,  Mill.  Ie,  195.  f.  f. 
Oxalis  Biilbofa  pentaphylla  et  hcxapbylla.  ace  BuaM.  ylfp,  W, 

T.  ap.  &  T.  iJ.  f.  3* 
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van  den  Heer  Burmannüs  hier  aangehaald ,     IV. 

verfcbillen  niet  alleen  in  de  Wortel,  maar  ook  ̂ ^^^^^-^* 

in  de  figuur  der  Blaadjes  ̂   die  in  de  eene  cnoog- Rooi^'d. 
lyk  de  gedaante  van  een  Geitenpoot  zouden  ̂ '^'^^* 

kunnen   hebben;  doch  zy  komen  in  de  langte «.Cr'^^^"^ 
der  Bloemftengetjes  overeen.  De  Bloemen  zyn 
geel  en  groot:  het  Loof  is  zuur. 

(8)  Klaver -Zuuring  met  eene  Kroondraagende  ̂ ^^ 
Steng  en  gevinde  Bladen,  jiüva. Gevoelige* 

Dit  Kruidje,  zeer  onvolkomen  afgebeeld  door 
Zanonj  ,  is  reeds  bekend  geweest  aan  Clu- 
$  I  u  s ,  die  deszelfs  wonderbiare  Eigenfchappen 
befchryft.  Het  groeit  opCeylon,  aan  de  Kust 
van  Malabar  en  in  andere  deelen  van  Oostindie; 
gelyk  ik  eenigen  daar  van,  gedroogd ^  van  Ja- 

va heb  bekomen.  Uit  den  Wortel  fchiet  een 

Stengetjc,  van  een  Handbreed  of  op  't  hoogde 
een  Span  lang  3  't  welk  een  Kroon  draagt  van 
Bladlleelen  ,  met  twaalf  of  veertien  paar  Vin- 

blaadjes ,  naar  die  der  Tamaryn  of  I.ombartfe 
Linfen  gelykende.  Uit  die  zelfde  Kroon  komen 
de  Bloemftceltjcs  voort ,  weinig  langer  zynds 

dan 

(s)  Oxalii  Scapo  Umlrell.  Fol.  pinnaris.  FA  2t^l,  igo, 

Oxyoides  Malab.  (cnftlva»  GARC.  PhU,  Trans.  1730.  p. 

379,  T.  2.  Herba  Mimofii  Malabatenfiuin.  ZA.N.  Hi/i»  199* 

T.  61.  HcrfxJ  fentien?.  Kü'^PH.  Amb,  V.  p.  301.  T»  304. 
f.  2.  Hetba  vira.  Clüs.  Exot.  290.  Herba  viva  Fol.  Poly* 

podii.  C.B.  Pin.  zs<t,  ToddS  -addi.  Hsrt,  MaU  1^.  p,  33, 
T.   ïp.  BWRM.  FU  InA.  p.  107. 

II«  DsEL.  Yin.  %rtfk^ 
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IV,  dan  de  Bladlteelen ,  aan  'c  end  een  Trosje  gee- 
Afdeel.  jg  Bloempjes  hebbende  en  daar  op  volgen  ge- 
Hoofd-    fternde  Zaadhuisjes. 

STUK.  ]r)jj.  Oostindifch  Gewas]  e  heeft  allereerst  eeü 

X^{^^"  voorbeeld  gegeven  van  de  Gevoeligheid  vaa fommige  Planten ,  naderhand  door  de  Mimofaas, 
welken  men  hier  levendig  in  de  Tuinen  of  wel 

in  de  Broei  huizen  houden  kan  ,  gemeen  gewor- 

den (*).  Zo  iemand  dit  Plantje  ,  terwyl  het 
groen  en  in  zyn  fleur  flaat,  met  de  Hand  wil 

aanraaken ,  ja  zelfs  te  naby  daar  aan  komt ,  laat 
het  aanftonds  zyne  Blaadjes  vallen;  ja,  indien 

men  't  weezentlyk  vat  ,  verflensc  het  onmid- 
delyk.  Sommigen  hebben  dit  een  Scbaamachtig- 
heid  genoemd,  en  Rumphius  zegt,  dat  de 
Blaadjes  van  onderen  paarfch  zyn,  welke  Kleur 

dus  voor  't  Oog  verborgen  wordt.  De  Indiaanen 
maaken  elkander  wys  ,  dat  het  van  de  aanraa- 

king van  een  zuivere  Maagd  minder  te  lydea 

hebbe  ,  en  hunne  Tovenaars  bedienen  zig ,  ia 

'  veele  opzigcen  ,  van  dit  Kruidje  :  doch  't  is 
zeker,  dat  het  na  de  aanraaking  zig  aanftonds 

weder  opregt  en  in  zyn  voorig  aanzien  her^ 
fielt :  als  ook ,  dat  het  van  Regen  of  Wind  de 

^  zelfde  aandoening  hebbe  ;  ja  waarfchynlyk  by 
Nagt ,  op  dergelyke  manier,  flaape  (f).  Men 

voegt  'er  by ,  dat  het  meest  aan  den  Voet  der 

Palm- (*)  Zie  ir.  D.  VI.  Stük,  bkdz.  437,  enz. 
(X)  Zie  ir.  D.  I.  Stuk  ,  bladz.  5.  Ook  noemen  de  Poi* 

tugeeze  Indiaanen  het  deswegen  Dormidsra ,  dat  is  Slaap* ïlantjc. 
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Palm-  of  Dadel  en  Kokosnooten -Boomen groei-     IV. 
je ,   waar   op  dan  eene  Ziofpeeling    gemaakt  '^^^^^ï*- 
wordt.     De  Bloempjes  verwelken  insgelyks  ,  Hoo/b- 
zo  dra  menze  geplukt  heeft.  Ook  fpringen  de^^"^ 

Zaadjes,  wanneer  zy  ryp  zyn  en  'er  de  Zom  J^*"^^^^' 
op  fchynt  ,  dikwils   uit  de  Zaadhuisjes  tot  vyf 

of  zes  Voeten  ver  3  en  dus  dengenen,  die  *er 
caar  kykt ,  in  \  Aangezigt  ;  't  welk  het  won- 

der ,  voor  de  bygeloovige  Indiaancn ,  nog  meer 
▼ergroot. 

*  *  Met  de  Steng  overhoeks  gebladerd.  ix. Oxnlls 

,  C9)  Klaver- Zuuring  mef  eenhloemige  Steelen  ̂ ^omhiQ^^' 
een  Takkige  Steng  f  de  Bladen  doorgaaitsge-'-^^^'^' 
kranst ,  Liniaal  ̂ uitgerand  en  aan  de  tippen 
van  onderen  gebaard,   . 

-  De  beide  Kaapfe  of  Afrikaanfche ,  van  den 
Heer  Burmannus, hier  aangehaald ,  fchynen 
veel  overeenkomst  te  hebben.  Van  de  Zuurheid 

van  derzelver  Sap  ,  die  in  de  Gevoelige  ge- 
heel ontbreekt,  wordt  hier  niets  gemeld. 

(10)  Klaver  -  Zuuring  meteenbloem.Steelen,      ^^^ 
■     ■  een  ̂>^<^'^rnata, 

P.ooze- 

(9)  Oxalis  Pedunc.  uniflorls  ,  Caiile  Ramofo  &c.  Oxys  "^    ""S^» 
Bulbofa    uifoHa    &c.  Bubm.   Afr.  6y.  T.  27.  f.  i.  /8,  Oxys 

Bulbofa  anguftifolia  &c.    ld.  ihid.   f.   2.   Oxys  Aft.  fol.  te- 
huisfinais  &c.  Pluk.  Amalth^  164.  T.  434*  f*  5. 

(loj  Oxalis  Pedunc.  unifloris ,  Caule  Ramofo  Bulbifero. 

Ox.  Caulc  Bulb.  //.  Cliff.  175.  R.  Lugdb,  458.  Oxys  Bul« 

bofa  Ethiop.  minor.  Comm.  Hort.  I.  p»  43,  T.  Zi« Tc  3 

K.  DEEL.  VIII*  Stuk* 
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^^^*  een  getakte  Boldraagende  Steng ;  de  Bladen 

XI /  *  doorgaans  gekranst ,  de    Blaadjes  Jtomf 
Hoofd-  Hartvormig. f  TUK.  3B  or^fïnrn   . 

V   XT.         (u)  Klaver  -  Zuuring  Twet  eenblvem.  Steekn  ̂  

%f!iL  de  Steng  zeer  enkeld  ;  de  Bladen  drievou* 
ongeftecN  ^11^  ruigachtig\  de  Blaadjes  onverdeeld, 

V^'         ( 1 2)  Klaver  -  Zuuting  meteenhl  Steelen ,  een 

Euige,    '  byna  enkelde  Steng ;  de  hovenfte  Bhden 
getropt ,  de  Blaadjes  tweekwabbig  gemikt 
hebbende. 

Deeze  drie ,  door  het  gezegde  onderfcheidèn  -• 

!zyn  aJtemaal  Kaapfe  of  Afrik^ónfche  Piant ies  , 
van  weinig  hoogte.  ^  ::;U^sJl,5ij:r;A 

^"^'         ( 13  )   Klaver  -  Zunring  met   Kroon  dr  aagende 

Cormcua^  ^J^i?/^;*^   en   een  verfpreid  Takktg  Sten- 
^üehoom-,  ggjy^^  (14)  Kla- 

s  (11}  O^^^'t^   ̂ ^'^'  unifl.   Caule   fimplicisfimo  &c.    Mant. 

241.  Oxilis  Bulbofa  &c.  BiJKM.  J/r,  70.  T.  28.  f.  1.  Oxali'S 
Afr.  Bulbofi»  Sec.  Pluk.  AmOlth.  J64.  T.  4J4»  f.  7- 

(12}  0;f^z/ii   Ped.  unifl.  Caale  fimpüciori   5cc.  Mant.  389, 
Oxalfs  Rad.   long^   fibrosa.   Burm.  -4/r.    71.  T.    ig.  f.  2. 

*"'  Oxys.  Bulb.  Afu  Seb-  iï/«*.  I-  p.  3?.  T,  22.  f.  11. 
^r^  ,  (13)  Ox/2/«  Pedunc.  Umbelüferls,  Caule  Ramofo  diflTufo, 

GoaT.  Belg.  Jz$.  GOüAN  AÏ9ni^.  222.  Ger.  Prov.  431.  ƒƒ, 

Clif.  Ups*  K.  Lu^db.  &i.c.  Oxys  fl.ivo  Flore.  Clus.  Hijl.  U, 
«,24.9.  Trifol.  acetofum  Gomlcijiatum,  C.  B.  Pin.  330.  F[, 

liueo.  DOD.  Pimpt.  579*  Lob.  /c.  II-  32.  Oxys  lut.  mini 

lepens.  MORIS.  H;>?.  II.  S.  2.  T.  17.  f.  2.  «,  Oxalis  lutea 

ann«a  FoL  déntntis,  FEüf|.L,  Per.  III.  p,  49.  T.  24.  ̂ ,  Oxys 

iutea,  ̂ xer.  hmnincHr  anr.iia.  Dill.  Elt&,f.  2g8.  OxysZey 

lanica,  Eu^M.  fh  Inê-  p.  107,  Oxys  lutea  ludica,  Rumf«« 

•  jimk.  V.  p,  277. 
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(14)  Klaver -Zuuring    met    Kroondraagende     IV* 

Steekjes  en  een  opjiaand  Takkig  Stengetje.  ̂ ^  xf.^^* 

Deeze   Gehoorcde  Klaver  -  Zuuring  ,  (dus stuk. 

genaamd  om  dat  de  Zaadhuisjcs  zigals  Hoorn-     xiv. 

tjes  vertoonen  ,  zynde  byna  een  Duim  lang,-)y?r^7^/'* 
fchynt ,  in  haare  Verfcheiden  heden,  vry  algemeen  Geftiekte. 
over  de  heete  deelen  des  Aardbodems  verfpreid 

te  zyn.  Die  Amerikaanfche  van  F  e  u  1  l  l  é  f  en 
D  I L 1  E N  lü s ,  immers j  welke  op  de  Dartien- 

de zyn   aangehaald  ,  verfchillen  van   de  Krui- 
pende Europifche ,  welke  in  Spanje ,  Provence 

en  Italië  ,  groeit ,   meer ,  dan  de  V  irgiiiifche 
daar  van  verfchik;  uitgenomen  dat  dceze  laatde 

een  overblyvend  ,  de  andere  een  Jaarig  Kruid- 
je zou  zyn.  Het  gene  ik  uit  Oostindie  ontvangen 

heb ,  fchynt  ook ,  door  zyne  Stengetjes ,  meer 
naar  het  Geftrekte   te  gelyken.    Rümphius 
zegt,  dat  het  in  Ooftindie,  zyns  weetens,  ner- 

gens in  't  wild  groeide ;  immers  niet  op  de  Oos- 
telyke   Eilanden  ;    maar  alleen    op  gebouwde 
Gronden  en  in  de  Tuinen ,  zo  van  zelf  als  door 
Zaad.  Dit  kan ,  omtrent  het  gene  in  onze  Ne- 

derlanden voortkomt,  ook  plaatshebben:  want 
het  is  zonderling  ,  dat  het  hier  inlands  zoude 

zyn,  en  niet  in  Engeland,  Vrankryk  omftreeks 

Pa. 
f14)  Oxaiis  Pedunc.  Umb.  Csule  Ramofb  ereSko.  Grow. 

Virg,  161.  Brown.  yam.  231.  Oxys  Amerlcanaluteaercdioi. 

ToüRNF.  Inji,  80,  Ttifol.  Acetofum  Cornicul.  luteutn  majm 
er.  Indicum.  f.  Virgincum.  Mok  is.  ihid,  f.  3. 

Tt4 

II.  DEEL.  VUU  STDK* 
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ÏV.     Parys,  noch  in  Duitfchland.  Aan  de  Kaap  hadi 

^ XL^^  RüMpHiüS  hetzelve ,  in  groote  menigte , om- 
HooFD-  trent  het  midden  der  voorgaande  Eeuw,  wild 
STUK.      ̂ jgj^  groeijen  aan  den  Voet  van  den  Leeuwenberg 

■aig2     '  cn  daaromflreeks  :  zo  dac  men   het  by  geheelé hoopeti  vergaderde ,  en  benevens  andere  Kruiden 
naar  de  Schepen  bragt,  om  tot  Moes  te  gebrui- 

ken :  waar  van ,  die  met  het  Blaau^^fchuit  behebc 

waren ,  veel  baat  gevoelden. 
Dit  Kruidje  ,  dan  ,  verfchik  zeer  in  hoogte 

en  gewas  ;  zyodp  het  Europifche  9  *t  w^^lk  in 
Spanje  groeit  ,  volgens  Clüs  ius  een  Plantje 
dat  langs  den  Grond  kruipt  itiet  Takjes  van  een 
§nan  of  wat  langer;  terwyl  het  Pefuviaanfche, 
van  F  E  u  I L  L  E  E  5  een  opgeregt  Stc  nget je  badt , 
van  wel  een  Vinger  dik  en  twee  Voeten  hoog. 
Het  Amerikaanfche  van  Dilleniüs,  uit 
Karolina  afkomüig .  dat  derbalye  het  Virginifche 

zal  zyn  ,  hadt  ook  een  opgeregt  Stengctje.  De 
Blaadjes  komen  nagenoeg  met  die  van  de  Gewoo- 

ne  Klaver -Zuuring  of  Zuurklavevy  gelyk  RuM- 
3P  H,  I  ü  s  dezelve  noemt ,  overeen  en  zyn  ook 
zuur  van  Smaak»  De  Bloemen  zyn  in  alle  de 
Yerfcheidenheden  geel ,  en  taameiyk  groot. 
Ten  opzigt  van  de  Zaadhuisjes  heeft  mede  iets 

dergelyks ,  als  in  de  Gevoelige  plaats ;  dat  naa* 
melyk,  als  zy  ryp  of  byna  ryp  zyn,  het  Zaad 

-*€r  ,  als  menze  aanraakt ,  uit  fpringt ,  en  wel 
^oor  Spleetjes  die  weder  toegaan  ;  zo  dat  men 
ïiaauwlyks  zien  kan,  waar  het  uitgefpron^en  zy. 
Qok  is  dit  Zaad  ruuv^ ,  gelyk  in  dezelve,  en 

I 
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^e  Blaadjes  fluiten   zig   insgelyks  by  Nagt  of     IV, 

flaapen ,  als   van  die  gemeld  ist  Afdeel; 
Van  de  Oostindifche  Gehoornde  Klaver- Zuu-  Hoofd* 

ring  is,  zo  't  my  toefchyntj  nog  geene  Arbeei-STUK, 
ding  gegeven.   De  Hoogleeraar  J.  B  u  r  m  a  n  -  ̂̂ ""^^^y 
Nüs  heeft  5  op  zyne  Ceylonfche,  wei  die  van 
Plukenet  aangehaald ,  genaamd  Haauwdraa» 
gendy  rondhladigi  glad.  Brieblad  of  Klaver ,  met 

geele  Bloemen  van  Madras/  f*)  ;  doeh  men  be- 
hoeft dezelve  maar  met  een  opflag  te  befchou- 

wen,  om  te  zien  ,  dat  zy  niet  het  allerminde 
ftrookt  met  de  Europifche  van  G  l  u  s  i  u  s ,  waar 
mede  nogthans  die  van  Kumpiiiüs,  zo  wel 

als  die  op  Madera,   een  giland  in  de  Atlanti- 
fche  Oceaan  ,    door    S  l  o  a  n  e    waargenomen 

was,  overeenkwam  (f).  De  Heer  N,  L.  B  u  r- 
M  A  N  N  u  s  zegt,  dat  Jaarlyks  een  Verfcheiden- 
heid,  van  deeze,  uit  Java  gezonden  werdt  met 

een  kruipende  Wortel;  maar  voegt  'er  niet  by, 
wat  dit  zeggen  wil:  want  de  Spaanfche  fchiet, 
bier  en  daar, uit  haare  kruipende  Rankjes  Wor- 

telen ,•  zo  Clüsiüs  zegt  en  afbeeldt.  Nog- 
thans is  dezelve  ,  zo  zyn  Ed.  aanmerkt  ,  wel 

onderfcheiden  van  de  Gehoornde  Klaver -2^uu- 
ring  van  Amboo ,  door  Rümpeiüs  gemeld. Ik 

C^)  Phytogr.  T.  2j?.  f.  4, 

(■{■;  De  Gi-üOte  Linn,'£us  heeft  dit  Eiland  Madera  ver- 
ward met  de  Stad  Madras/ ^  aan  de  Kust  van  Korom^ndel; 

celyk  blykt  uit  zyne  Blhlhth.  Botanica ^  Amft.  1736.  p^  Ui* 

^.  in   novisfim»  Editione j  Halae  1747.  p.  512, 

■■■   '^    ■    ■  ■■    ■     ■    ■      Tts ^'.  Dh^.  VIII.  stw». 
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ÏV.         Ik  voeg  derhalve  een  Takje  van  de  mynen, 

xff  ̂*  van  Batavia  ontvangen  ,   tot  opheldering  hier 
Hoofd-   nevens  ^  waar  uit  blykt,  hoe  de  Oostindifche , 

STUK,      jq  gigj   gjj  Vrugtmaaking ,  met  de  Europifcbe 

vi^f"^^'  overeenkome.  De  Blaadjes  zitten ,  even  als  in 
pl.li.  alle  de  oude  Afbeeldingen  3  met  haar  drieën  op 

o^Xindi-  *^  ̂ ^^  ̂ ^^  Steekjes  :  zy  zyn  niet  rond ,  maar 
ichc.        Hartvormig,  met  de  Punten  naar  elkander  toe- 

gekeerd en  breeder  dan  lang.   De  Zaadhuisjes 
komen  Haauwachtig  voor,  als  Hoorntjes ,  doch 

zyn  allen  enkeld ;  zo  dat  'er  ik  *er  geene  Kroon* 
tjes  ►  draagende  eigenfchap  in  kan  befpeuren. 

XV*        (15)  Klaver-  Zuuring  met  Kroondraagende 

FruttLs.  Stoeltjes  ,  een  Heefterige  Steng  en  drie- 
Hecfterige.  voudige  Eyroude  Blaadjes  ̂   het  middeljie 

gejleeld. 

De  Bladen  of  Blaadjes  zyn  in  deeze  geheel 
verfchillende  en  het  Gewas  is  ook  anders,  maa- 

ibende een  klein  Heeftertje ,  met  opftaande 

Stengen ,  die  in  driebloemige  Bloemfteeltjes  uit- 

loopen:  terwyl  het,  volgens  MiLLER,geele 
hangende  Bloemen  heeft. 

xvï.       (16)  Klaver -Zuuring  met  tweedeeligs  getroste 
RtHidbioe-  Bloem- 
unge. 

<i;)  Oxalti  Pedunc.  UmbelIIferis  ,  Caule  Fruticofo  &c, 

Oxys  Caule  eredo  Frutic.  MiLL.  Di6t»  7.  Oxys  lutea  ftut. 

Trifolli  Bituminofi  facie.  PLüivJ«5/)f<:.  2. /c.zij.f.  ï. 

(16)  Oxalis  Tedunc.  bifidis  Racemofis,  Caule  ramofo crec- 
to.  Trifolium  Acetofum  lubroflore.  BABR.  Rat.  64.  T.  iï39» 

Bocc.  Mus,  II.  p.  6j.  T.  51.  Oxys  Rofeo  flurc  eie(ftiort 
FEUILI..  Ftruv.  II.  p.  73  3*  T«  23. 
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Bloemjleeltjes  en  eene  Takkige  opfmande     iV* 

Steng.  A^^^f • 

Deeze  ,  door  Barre  lier  afgebeeld  en^pyj^ 
Amerikaanfche  Zuurklaver  met  roode  Bloemen  Penta^» 

gety teld,  Ichynt  anders  veel  overeenkomst  te**'"** 
hebben  met  de  voorgaande  Soort.  Die  van  Feuil- 
léE  y  hier  door  den  Ridder  aangehaald ,  vcr- 
fchik  grootelyks  van  beiden,  doordien  zy  de 
Blaadjes  niet  Eyrond  noch  puntig,  maar ,  gelyk 
in  de  Gehoornde  ,  ftomp ,  uitgerand  en  omge- 

keerd Hartvormig  heeft*  Hy  merkt  zeff  aan  , 
dat  zy  de  geflalte  en  hoo^rte  hebbe  van  de 

Amerikaanfche' geele ,  meer opflaande ^  van  Tour- 
ISEFORT  ,  op  d^  Geftrekte  aangehaald,  en  ia 
allen  deele  naar  dezelve  gelyke,  uitgenomen 
dat  de  Bloemen  op  langer  Steeltjes  voortkomen 

.en  bleekrood  zyn.  In  't  Ryk  van  Chili ,  waar 
hy  ze  vondt^werdthet  Kruidje  Cullé  gemamd , 

dat  men  'er  ,  met  andere  Planten  gemengd  , 
gebruikte  om  te  verwen  met  verfchillende 
Kleuren.  Op  vogtige  plaatfen  groeide  het,  en 
was  van  een  verkoelende  aart.  Zyne  Klaver- 
Zuuring  met  een  Kegelachtigen  Wortel ,  op  de 
Bergen  van  Peru  gevonden ,  hadt  ook  Blaadjes 
als  de  gewoone ,  maar  een  zeer  groote  geele  rood 
geftreepte  Bloem^ 

..AcRosTEMMA.    Koornvlam. 

Van  dit  Geflagt  zyn  de  Kenmerken :  een  Kelk 
die  eenbiadig  is  en  Lederachtig:  vyf  genageide 

Bloem* 
II,  DiEi.  viïi.  Stuk* 
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TV.  Bloemblaadjes  ,  met  een  flompen  onverdeelde» 
AfdeeLc  ̂ ^^^,  j^gj.  Raadhuisje  met  ééne  heiligheid. 
Hoofd-  Dewyl  behalve  de  Tuinplanten ,  Kroon-Lychnis 
£TUK.  genaamd  ,  hier  toe  ook  twee  Veldplanten  be- 

^^/^r  trokken  zyn  ,  zo  is  het  getal  der  Soorten,  alte- 
maal  Europifche,  vier ,  als  volgt. 

v:g€ 

1.      ■    (i)  Koornvlam  die  ruig  is ,  met  de  Kelk  even 
t^GuU'  ^^  g^oot  als  de  Bloem  ,  de  Bloemblaadjes 
s^'  onverdeeld  en  naakt. 

Onze  Ridder  hadt  bevoorcns  dit  Onkruid  , 
onder  deezen  Geflagtnaam ,  van  de  volgende 

Soort  afgezonderd  ,  zeggende ,  dat  'er  geen 
deel  was  in  deszelfs  Vrugtmaaking  ,  welk  niet 

in  figuuY  en  proportie  daar  van  verfchilde  (*). 
JBet  komt  overal  in  Europa  voor ,  onder  't  Koorn , 
en  heeft  niet  alleen  een  donkere  Bloem,  maar 

ook  een  zwart  Zaad  ,  waar  van  het,  by  fommi- 
gen,  den  naam  heeft.  DeFranfchen  noemen  het 

la  Niëlle  des  Bleds  ,  om  dat  het  Zaad,  't  welk 

men  dikwils  onder  *c  uitgedorfchte Koorn  vindt, 
. .    ..■..':  ,  ;     het 

CO  ̂ ^roJlemmahhCuiifCiX.QQt.  xquante.  Syjï,  Nat.  Xll. 

Gen»  579.  p.  219.  ̂ 'eg',  XIIK  Gen.  583.  p.  361»  Fl.  Bflg, 
12Ö.  OED.  Dar.  576.  Kram*  Au/Ir,  I2g.  GOUAN  Monsp, 
222.  Ger.  Prov*  416.  Agroftemma.  H,  CUff.  175.  Fl.  Suee. 

388.407.  R.  LagdL  449.  Lychnis  Segetutn  major.  C.  B* 

Pin.  20^.  Nigellaftmm.  DOD»  Pempt.  173.  Pfeudo-Melan- 

thium  &c.  Lob. /c.  38.  Lolium.  FucHS,  Hiji.  zij.  Gfthago, 
TRAG.   128.   HALL.  Hetv.  376. 

{*j  Horti  Cliffortiani  loco  citato» 
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het  Brood  bruin  maakt ,  even  of  het  gebakken    IV. 

ware  van  Zwart  of  bedorven  Koorn.  Het  wordt  ̂ ^^^^^^ 
'er  ook ,  hoewel  niet  kwaad  van  hoedanigheid  ,  Hoofd- 

bitter  van  en  de  Vogelen  laaten  dit  Zaad  leg-^''^"^* 

gen,  als  het  onder  hun  Voeder  gemengd  is(^^)*^ia[*^^^^^* De  Engelfchen  noemen  het  Kruid  Cockle,  als 
of  het  Zaad  naar  een  Slakhoorntje  geleek; doch, 
met  een  Vergrootglas  befchouwd  ,  zweemt  het 
meer  naar  een    Egeltje    (f).     Wegens    des* 
zelfs  zwartheid  heeten  de  Italiaanen  het  Kruid 
Cithone  en  daar  van  heeft  T  r  A  g  u  s  de  benaa- 

ming  Gühago  afgeleid 5  als  zynde  hetzelve,  ge- 

Jyk  men  zegt ,  git  zwart.  De  Duitfchers ,  zegE  - 
hy  5  noemen  't  zelve  Grosf  Raden :  zynde  dit 
woord ,  Rade  of  Ratte  ,  misfchien  van  de  Ra« 
derachtige  figuur  des  Zaads  oirfpronklyk.  Ge- 
meenlyk  heet  het  Kruid  by  hun  l^eld  -  Naglein 
of  Kom  -  Naglein  en  Kornrofen ,  wegens  de 
'Anjelier- of  Roosachtige  figuur  der  Bloemen, 
die  ook  eenigszins  naar  de  Nigelle  -  Bloemen 
gelyken  :  weshalve  het  by  ons  Koorjiroozen  of 
Negélbloemen  f  en  by  fommige  Boeren  Bolderik 

getyteld  wordt. 
,     Het  Kruid  heeft  de  Steng  ffleer  dan  een  Elle 
hoog,  rond,  met  lange  fmalle Bladen  ais  die  van 

Prey; 

(*)  Dat  men  dit  Onkruid  ook  in  Suriname  heeft ,  gelyk 
HALLBR  het  van  daar  bekomen  hadc,  is  niet  vreemd,  dewyl 

het  Zaad  derwaards  in  't  Europsfch  Koorn  overgebragt  sal 
zyn. 

(I)  Semen ,  Microscopio  confpeftum ,  Echinum  In  fè  eon* 

globatura  non  male  exptimic,  Raj.  fü/i.  Plant.  p.  ?9s>. 

II.  9%%U  Vni«  STUK»  ' 
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IV.      Prey;  doch  is  over  't  geheel  ruig,  en  draagt 

XI.   *  op  den  top  ééne  Bloem ,  die  de  Blaadjes  aan 
Hoofd-  den  rand  egaal  of  niet  ingefneeden  h^eft,   don* 

^'^^^*     ker  paarfch  en  fomtyds  ook  wit  van  Kleur.  De^ 

vigu^'  Kelk,  waar  uit  dezelve  voortkomt  ,  is  Cylin- drifch  en  heeft  vyf  lange  puntige  Slippen ,  welke 
tusfchen  de  Bloemblaadjes  ver  uï;fteeken.    De 

tien  Meeldraadjes  komen  onder  't  Vrugtbeginzel 
voort,  't  welk  vyf  hoekig  Kegelvormig  is,  met 
dikke  gepluimde  Stylen  voorzien.  Het  Zaad  is 

redelyk  groot ,  hoekig  en  geüreept. 

II.         {1)  Koornvlam  die  Wollig  is  ,  met  Eyrond 

*^a^Êl7*  Lancetvormige  Bladen  en uitgerande Bioem- 
hlaadjes ,  gekroond  en  Zaagswyze  getande naria. 

Sieiiyke. 

Een  fraaije  Bloemplant ,  die  twee  Jaarenleeft, 

maakt  deeze  in  de  Hoven  uit ,  komende  op  de 

Velden  in  Italië  ,  als  ook  op  veele  p^aarfen  in 
Siberië  voor ,  zo  L  i  n  N  iE  u  s  zegt.  Den  naam 

van  Lychnis  voert  zy  by  uitmuntendheid ,  en  in 

't  byzonder  dien  van  Lychnis  Coronaria ,'  als  in 
de  Kroonen,  Kransfen  of  Bloemtuilen ,  door  de 

fchitterend  paarfche  Kleur  haarer  Bloemen ,  uit- 

muntende. In  't  Franfch  noemt  menze,  deswe- 

gen  ,  Oeilkts  Dieu  of  Coquelourde ,  in  't  Neer- duitfch 

(i)  Agrojlemma  tomcntofa  ,  Fol.  ovato  -  Lanceolatis  &€♦ 
GOTJAN  Momp.  212*  KRAM.  Aa.^r,  128.  Coronaria.  H»  Clijf^ 

174.  R.  Lugdb.  4^.9.   Lychnis  Coronaria    Diosc.    fativa.   C- 

B.  Pin.  203.  Lychn.    Coronaria.    Dod.  Petnpt,  170,  Lychnis» 
CAM.  e  fit,  s6s»  Los.  Ie»  334»  33i. 
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duitfch  Chrijlus  -  Oogen  ,  in  't  Engelfch  Eofe-     IV. 

Campion,  De  Duitfcliers  heetcnze  Mariè'n-y  Frou  ̂ ^^^^ 
v^-  of  H^W2#/  -  Roosjes,  Hoofd- 

Uit  een  Vezeligen  Wortel  fchiet  deeze  Plant^^"^* 

getakte  Stengen  van  een  Elle  hoog  ,  die,  zo^.'^^^s^'^ 
wel  als  de  gepaarde  Bladen ,  met  een  dikke  zag« 
te  Wolligheid  als  Fluweel ,  wit  -  Afchgraauw 

van  Kleur ,  bezet  zyn.  De  Bloemen ,  die  op  *t 
end  der  Stengen  en  Takjes ,  eenzaam ,  uit  een 
geplooiden  Kelk  voortkomen ,  zyn  plat  en  rond  , 

in  't  midden  een  Kroontje  hebbende  van  tien 
uitfteekende  Puntjes.  De  Kleur  is  doorgaans 
paarfch  ,  of  ook  bleek ,  hoog  en  fomtyds  Vuiu 
rig  rood.  Men  vindtze  ,  bovendien ,  met  dub- 

belde of  volle  ,  met  geftippelde  en  met  witte 
Bloemen.  Het  Zaad  is  klein. 

(2)  Koornvlam  die  Wollig  is  ,  met  getuilde     ui- 

Bloemen  en  uitgerande  Bloemblaadjes^       mFmoT' 
Jovh, Deeze  draagt  de  Bloemen  in  Kroontjes  of^^^^^^^" 

Tuiltjes  op  den   top  der  Stengen  of  Steelen , 
gelyk  de  Primula  Veris,  en  mag  daarom  teregc 
Gekroonde  worden  getyteld.  Zanoni  noemt- 
zeSwitzerfche;doch  zy  groeit  ookopdeAlpifche 

(?)  A^Jlemmtt  totnentofa ,  Petalis  etnarginatis.  Ger.  Prov^ 
^16.  Lychnis  Coronacia  fylvelltis.  C.  B.  Pin.  ao4.v  MoRlS. 

ü/i/?.  II.  p.  540.  S.  5.  T.  36.  f.  2.  Lychn/s  ümbellifers 

moütana  Helvetica.  Zan.  Hiji.  128.  T.  51.  Raj.  Hiji,  993, 
Lychn.  Cor.  ümbcllif.  Alp.  FI.  piupujea.  BA»»,  /c  1005» 
BOCC.  Mus,  T.  43.  HALL.  Htlv^  i74* 

H  DEEI,,  VIII»  ̂ TCJS^ 
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IV*     Bergveldcn  in   Provence  ,  naar  den  kant  vad 

xif^^  Italië.     De  Steng  is  een  Voet  hoog,  naauw- 
Hoofd-  lyks  getakt  en   draagt  een  Tuiltje  van  Rooze- 
STUK.      kleurige  Bloemen  ,  meest   mee  die  der  voor- 

vïgel     '  gaande  overeenkomende  ^  doch  de  Bladen  zyQ wat  breedcr  en  met  gelyke  Wolligheid. 

IV.         C4)  Koornvïam  die  glad  is  ̂  met  Liniaal" 

^i'^cxiT'  Lancetvormige  Bladen  én  uitgerande  ge- Reja.  kroonde  Bloemblaadjes. 
Hemd- 

^^^^'  Op  de  Gebergten  van  Sicilië  was  deeze^die 
naar  de  cerfle  Soort  wel  allermeest  gelykt  > 
door  BoccoNE  waargenomen  en  door  Mo- 
RisoN  afgebeeld  ,  aan  wien  de  Leidfe  Hoog* 
leeraar  Hermannüs,  vervolgens ,  de  zelfde 
Plant  zondt ,  die  door  hem  aan  de  Kaap  der 
Goede  Hope  was  vergaderd.  De  gladheid  der 
Bladen  onderfcheidtze  voornaamelyk.  Ook  i^yn 
de  Slippen  der  Kelken  hier  veel  korter  dan  de 
Bloem  en  niet  uitfteekende  :  de  Bloemblaadjes 

meer  uitgegulpt  en  in  't  midden  met  Puntjes^ 
welke  de  Bloem,  even  als  de  Hemelroosjes ,  in 

't  midden  gekroond  maaken ,  fierlyk  Rooze- 
.  kleur. 

Lych* 
f4)  Agrofiemma  glabra,  Fel.  Lin.  Lanceolatis  &cc.H.  Ups» 

115.  Lychnis  Segetum  Nigellaftmm  minus  glabrum  didla. 

MORiS.  Uid.  T.  22.  f.  32.  Lychnis  fol.  glabris.  Cal.  dur. 

EocG.  Sic,  17,  Pfeudo '  Mei.  glabriun  Siculum.  Raj.  Hijt, 
999-    Lychn*  Pfeudo -.i^eUBihüiS    fimiiisj  Afiican*>  HERftt; 
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L   Y  C  Ö  N  ï  Si  l^é 
XI. 

Een  laiDgWerpige,  niet  geribde^  noch geplool- Hoofd-* 

da ,  eenbladige  KeUc  :   vyf  genagelde  Bloem-  ̂ "^u^- 
blaadjes ,  met  den  rand  eenigerfnaate  in  tweeën  J^^*^^^- 
gedeeld   en  een  vyfhokkig  Zaadhuisje;  maakt 
de  onderfcheiding  van  dit  Geflagt «   hetwelke 
LiNNiEüs  5  als  by  voorrang,  den  naam  van 
Lychnü^  aian  de  meefte  Soorten  van  Silene  en 

AgrojUmma  in  't  algemeen  gegeven  geweest  ̂  
ölleen  heefc  laaten  behouden.  Ik  zal  denzelven  ̂  
om  dat  hy  gemeenlyk   bekend  en   in  gebruik 
ïs ,  fchoön  hy  Kaarsbloem  kon  betekenen  >  niet 
verduitfchen. 

Agt  5  meeftendeels  Europifche  Soorten ,  zyn 

'er  in  vervat,  te  weecen, 

(i)  Lychnis  7mt  getropte  Blosmen  aan   deÉ       h 
top  van  een  lange  Steng.  cïltt^ 

n'tca. 

Dit  laatile  voeg  ik  'er  by  3  om  dat  deeze  in  Konftanti* 

langte  of  hoogte  uitmunt  boven  alle  andere  Soor- "®^^  * 
ten  van  Lychnis.  Zouden  ook  de  Franfchen  haar 
deswegen  Non  pareu  noemen ,  gelyk  F  a  b  11 1- 
cius  zegt,  èn  de  Eogelfchen  Nonefuch^  dat 

fi)  Dfchnh  Floiibus  Fasdcuktis  faftlgiatis,  Syjl^  Nat.  XU. 

Oen.  s%o.  p.  319.  Veg.  XIIÏ.  Gen.  524.  p.  3êi.  H.  Cliff, 

Ups.  K  Lugdh,  449.  GouAN  Momp  223.FABR.  Pielmft.  18^4 

Lychnis  hirfuta  Fiore  «roccineo.  T.  Injl.  3  34.  Flos  Confl::;!!-* 
tinopalitanus.  DOD.  Tempt.  178.  Lychnis  Chalcèdoïlica  f* 

Conftantinopolitana  rainiata.  Loij.  Ic,  340* 
Vv 

II.  Dïiu  Vin.  SWE5.! 
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IV.     is,  Zonder  weergaa,  Wy  fpreeken  'er  met  zulk 
Afdeel.  ggjj  ophef  niet  van  ,  doch  befchouwen  ze  niet- 
Hoofd    temin ,  in  de  Tuinen  ,  als  een  Paarl  der  Bloe- 
.8TUK,      j^gi5^   Wy   heetenze  5  in  de  Wandeling,  Kon^ 

vSf^^*  ftdf^tinopel ,  en  fchryven  Bloem  van  KönjlantU 
mpolen  ,  als  ware  zy  van  die  befaamde  Stad, 
weieerde  Paarl  van  Afie,  afkomllig.  InVrank- 
ryk  wordt  dit  Kruid  ook ,  waarfchynlyk  wegens 
.de  figuur  der  enkelde  Bloemen  .  la   Croix   dê 
Malthe  getyteld;  dat  is,  het  Maltheezer  Kruis. 
De  Duicfchers  noemen  het   Jerufalems -Bloem 
en  men  rekent  haare  afkomst  uit  Tartarie  (*^. 

't   Gewas    is  iedereen  bekend.   Het  maakt 
Stengen  fomtyds  van  eens  Mans  langte  hoog, 
die  regtop  Haan  als  een  Kaars ,  zynde  knoopig 
en  hol ,  wat  ruig  ,  aan  de  Knoopen  bezet  met 
gepaarde  Bladen   van   eene  fpits  Eyronde  of 
Lancetvormige  figuur ,  en    aan  den   top   een 
trop  Bloemen  hebbende,  die  digt  in  elkander 
zitten  als  een  Bal.    Gemeenlyk  komt  het  voor 
met  dubbelde  hoogroode,  doch  fomtyds  ook  met 
enkelde  roode ,  witte  en  bonte  Bloemen :  zynde 
deeze  vier  Verfcheidenheden  van  Konftantinopels 
aan  Müwting  bekend  geweest.  Men  vindt, zege 

(*)  TIahhat  in  Rasfia  6mm.  Dat  is.  Zy  heeft  haar  natuurlyke 

Groeiplaats  in  geheel  Rusland ,  of  in  alle  Landen  van  het  Ras» 
iich  Gebied ;  wórdt  thans  in  Syft.  Nat.  Veg.  Ed.  XIII.  gezegd  : 

doch  't  is  zeldzaam  ,  dat  men  'er  in  de  Flora  higrica  van  den 
Heer  de  Gorter  dan  geen  gewag  van  gemaakt  vinde.  Zou  die 

Aantekening  ook  ,  door  verhaafting  ,  agter  deeze,  in  plaats 

van  de  volgende  Soort ,  die  'er  doorgaans  in  de  Bosfchea 
voorkomt,  geplaatst  zyn? 
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zegt   Geskerüs,   ook  een  kleiner ^  die  de    IV'. 
SteDgen   maar  een  Elle  hoog  heefc,  en  in  hec    ̂ xf.^^* 
eerfte  Jaar   Bloemen  draagt :  terwyl  deeze  na  Hoofd  * 

de  Zaaijing  twee  Jaar  oud  moet  zyn,  en  dan^*^"^* 
voorts  overblyft.  ijch'ms Flos  Cucua 

:  (2^  Lychms  met  vierdedige  Bloemblaadjes  ̂ ^^^^^^^^^^^ 
een  rondachtig  Zaadhuisje,  Bioem,  * 

Den  naam  van  Koekoeks  -  Bloem ,  die  den  La* 
tynfchen  volmaakt  uitdrukt,  of  dien  van  Kraai^ 
jebloem ,  voert  dit  Onkruid  ,  dat  op  de  Veldea 
en  in  de  Graslanden,  door  geheel  Europa,  ge- 

meen isj  by  de  onzen.  De  Engelfchen  heeten 
hetzelve  ook  Meadow -  Campion  y  om  dat  Ca?»* 

■pion  by  hun  de  gemeene  naam  der  Lychnisfen 
is;  en  Meadow  -  Pink  ,  dat  is  Veld -Anjelier: 
gelyk  fomroigen  het  tot  de  Anjelieren  of  Dui- 
zendfchooneD  betrokken  hebben.  De  Bloem  is, 
inderdaad  ̂   Anjelierachtig  en  het  maakt  in  de 

Hooylanden  een  fierlyke  Vertooning ,  door  zy« 
ne  groote  bleekpaarfche  Bloemen  ,  die  als  met 

Tandjes  ingefneeden  zyn:  waarom  het  moog- 
lyk  Odontites  by  de  Ouden  is  genoemd  ge- 

weest. De  Scengeoa  van  ruim  een  Voet  hoog^ 

zyn 

■  (2)  Lychnis  Petalis  quadrifidis  &c.  TL  Clyf.  R»  Lugih^ 
&c.  Sec.  FL  Suec,  Belg.  Ger.  Prov.  KSAM.  Au/Ir,  &c.  &c« 

CaryophyJIus  prateniis  Fiore  laciniato  fimpüci  &c  plcno,  C« 
B.  Pin.  2ÏO»  MlLL.  Ie.  i6cj.  f.  2.  Odonütes  I'lmiu  Clüs. 

Hi/i.  I.  p.  29tt  293.  Armoraria  prat.  fyk,  flm  Gs^cuII.Loi, 
/<?.  451. 

Vy  s 
lU  DEELé  VIÏI«  ST»K, 
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ÏVé     zyn  rond  en  Lymerig  ,  en  bezet  met  fmalle A  •»  t-v -p  w  I 

xï.    *  Grasachtige  Blaadjes  ;  doch  om  laag  heeft  het 
Hoofd,  Lancetvormige  Bladen.  De  Engelfchen  noemea 

*'^"^*      het  Wild   Williams ,  om  dat  zy  de  Duizend- 
vige.'  fchoonen  Sweet  Williams  heeten.  Het  komt  ook voor  met  witte  3  en  in  de  Tuinen  pronkt  het 

met  dubbelde  paarfche  Bloemen  ,  niet  onaartig  | 

zynde  ook  wat  grooter  van  Gewas ,  dan  in  'c 
wilde. 

^"'  .       fs)  Lychnis  met  viert andige  Bloemblaadjes  , 
quJriden-  6671  gegaffelde  Steng  en  gladde  omgekromdê 

ge» Op  de  Bergen  van  Italië  en  Ooftenryk  komt 
deeze  voor  ,  die  eerst  tot  het  Geflagt  van  Cw- 
cuhalus  y  naderhand  tot  dat  van  Silene  is  betrok- 

ken geweest,  zynde  de  Groote  Smalbladige  Ly* 
merige  Lychnis  van  C,  Baühinus,  Het 
Alpifche  gladde  Muur  met  omgeboogen  Blaadjes , 

van  Plükenet,  wordt  hier  t'huis  gebragt , 
waar  uit  men  van  de  Geflalte  kan  oordeelen. 

De  Bloemen  zyn  dikwils  vierwyvig  ,  zegt  de 
Ridder, 

(4)  Lych- 
(3)  Lychnis  Petalis  quadri  -  dentatis  &c.  Silene  quadrifida. 

Sp.  Plant.  60Z.  Cucubalusiquadrifidus.  Sp.  PI.  I.+ij.  Lych- 

nis Alpina  &c.  SEG.  T^eron.  III.  p.  igö.  T.  5*  f.  i.  Lychn, 
Saxatilis  Linaïiae  folio  ,  glabra.  Till*  Pis,  106.  L.  Viscofa 
anguftifolia  major.  C.  8.  Pin^  205.  Lychn,  fylv.  X.  Clus» 

Bijl.  l.  p.  zpi»  Gar.  mlRlmus  8cc.  LOB.  Ie.  445.  AlfiflC  Alp, 
glabra  folio  lefleso»  Fjlu^»  4lm,  23,  T.  7;.  f.  j. 
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(^)  Lychcis  met    hyna  onverdeelde    Bloem-     IV: 

blaadjes.  ^^^f^^- 

Op   drooge  Velden  der   Noordelyke  deeleng^uK» 
van   Europa  groeit  deeze  ,  Wilde  fmalbladige     iv. 

roode  LychnU  by  B  a  ü  H  i  n  u  s  genaamd ,  en  de  ̂f//^^J^l 
Zesde  Wilde  Lychnis  zynde  van  C  l  u  s  i  ü  s ;  al-  Lymer igc» 
zo  zy  ook  in  Ooflenryk  voorkomt»  De  Steng 
is  een  Elle  hoog  ,  met  veele  Knoopen  en  Ly- 
merig  aan  den  top  ;  aldaar  bezet  met  gefleelde 
Bloemen  en  de  Bladen  zyn  Lancetvormig>bree- 
der  dan  in  de  twee  voorgaande  Soorten. 

C5)  Lychnis  met  tweedeelige  Bloemblaadjes  en      v. 
vierwyvige  Bloemen.  Aipil^hi 

Deeze  groeit  op  de  hooge  Bergen  van  Lapland 
en  Siberië  ,  op  de  Switzerfche  Alpen  en  Pyre- 
neen,  H  a  l  l  e  r  ,  die  ze  afbeeldt ,  merkt  aan  , 

dat  zy  op  den  Grond  een  rondje  heeft  van  Tong- 
achtige Bladen,  en  een  Stengetje,  dat  ongetakü 

is,  van  een  half  Voetboog,  op  deo  top  meteen 
Kroontje  van  paarfche  Bloemen ,  die  maar  voor- 

zien 

(4)  Lyelnis  Petalls  fubliit^gris.  Silene  Florlbus  pentagynis 
Sec,  //.  Clif.  17  2.  Fl.  Suec,  364  ,  409.  R.  Lugdh,  44?. 
Lychnis  fylvr.  viscoft  rubra  anguftifolia.  C»  li.  Pin.  zou 

Lychnis  fylv*  VI.  Clu3.  Hifi,  1.  p.  239. 

(5)  L';jehnis  Petalis  bifldiï  Floribus  tetragynis.  Fl.  Succ.  ir. 
N*  410.  Silene  Flor.  corymbofis ,  Catile  tïQÜto  &c.  R*  Lugdb, 
447.  Silene  LappoaJca  Alpina  facie  Viscarijc.  Fl.  Lnpp,  ig^. 
Silene  Flor.  in  Gapy:.  congeftis.  Hall.  Ihlv.  ̂ j?^.  T.  7, 
Of.d.  D&n,  T.  65. Vv  3 

ÏI.  Deel,  VIIï,  Siük^ 
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IV.  zien  zyn  met  drie  Stylen,  Waarfchynlyk  zal  'er 

^^^^f.^*  verfchil  tusfchen  deeze  en  de  Sweedfche  zyn  , 
Hoofd-  welke,  volgens  Linn^ëus,  vier  Stylen  heeft. 
STUK* 

VI.  C^)  Lychnis  met    tweedeelige  Bloemhl'^.adies  y 

Sihhical'  een  gegaffelde  Steng  en  de  Bladen  eeniger' sibetifche.  muate  Stekelig, 

pin  Siberië  groeit,  volgens  GMF.LüNf,  deeze , 
die  de  Geflake  heeft  van  het  Grasblac^ig  Veld- 
kaars ,  maar  een  overbly vende  Wortel  en  min- 

der gladde  Bladen  ̂   zynde  voorts  door  de  vyf 
Stylen  daar  van  onderfcheiden* 

vii.        (7)  Lychnis  met  tweehmzige  Bloemen* 
Dioka. 

'ÏZT^^^'  Gemeen  is  deeze  door  geheel  Europa.  In  Pro- 
vence  groeit  zy  op  dorre  Steenachtige  plaatfen 
langs  de  Haagen  en  Wegen  :  in  Ooftenryk  op 
de  Velden  en  Graslanden :  by^  ons  op  Schaduw- 

achtige plaatfen,  aan  de  Zanddykjes  der  Wegen 
tusfchen  Alkmaar  en  Haarlem ;  als  ook  overal  in 

het  hooge  gedeelte  van  onze  Provincrën,  alwaar 
men 

(6j  Lychnh  Fetalls  bifidis  ,  Caule  dichotomo  ,  FoU  fub- 

hÏEtis. 
(7)  Lychnis  Floribus  dioicis.  II.  Cltff.  171.  R.  Lugdb.^^^^ 

GOUkK  MoKsp.  223.  GeR.  Prov.  417.  KRAM.  yiu^r.  IS9. 

FI.  Suec4  361»  41  ï.  FL  Belg.  ii6.  Lychnls  fylv.  f.  Aquatica 

purpurea  (Implex.  C.  B.  Pïn.  20+.  Melandtiiifn  Plinii  genui- 

jium.  Clus.  Hs/ï.  I.  p.  294.  ̂ ,  Cucubalus  Flor.  hermaphrod. 

pcntagynis.  H.  CHf.  170.  Lychn.  fylv.  alba  firopiex.  C.  B. 

JPin*  ao^,.  &  multiplex.  Uid.  Lychnis  fej:u  diftinda  Fol. 

ovatis  acutjs.  Hall.  Helv.  377.  Lychnis  fyiv.  Dod,  Pempt, 

IJl.  ï-OB.  /ff.  J35  »  33C»  Ocimoides.  Cam.  Epit.  739* 

tige 
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men   die  met  witte  Bloemen  meest  aantreft  ;     IV» 

komende  die  met  paarfche  Bloemen  meer  voor  ̂ ^^^^ 
op  vogtige  Weiden  aan  den  Duiokant.  Deeze  Hoofd* 

vondt  de  Heer  Haller,  in  Switzerland,  in^TUK» 

Bosfchen  ,  aan  de  Rivieren  op  de  Alpen  ge-  „ia!"^^^^^ 
meener ;  terwyl  de  witte  meest  by  Bern  groei- 

de aan  dorre  Wegen.  Dezelve  ,  in  de  Tuinen 

overgebragt ,  wordt  ligtelyk  volbloemig  en  dan 
verder  door  Afzetzels  vermenigvuldigd, 
Zy  is  zonderling  door  het  verfchil  der  Sexen ; 

zynde  fommige  Planten  voorzien  met  gewiekte , 
rolronde ,  ruige ,  kort  vyftandige  Kelken  en  tien 
Meeldraadjes  op  twee  ryën  ,  ̂s  gewoonlyk : 
anderen  met  Eyronde  dikbuikige  Kelken  en  een 
vyfflylig  Vrugtbeginzel  ,  zonder  Meeldraadjes. 
Dit  heeft  zo  wel  in  de  Wit-  als  in  de  Paarfch- 
foloemige  plaats  ,  doch  in  de  eerfte  heeft  het 
Zaadhuisje  maar  ééne  Holligheid»  Somtyds 
komen  van  beiden  ook  voor  met  tweeflagtige 
Bloemen ,  doch  zeldzaam  ,  en  in  de  Tuinen 
vindt  menze  beiden  met  dubbelde  of  volbladi- 

ge  Bloemen. 

't  Gewas  heeft  Lancetvormige ,  taamelyk 
brcede ,  zagte ,  doch  tevens  ruige  Bladen  ,  die 
gepaard  zyn  en  eenigszins  gegolfd,  groeijende 
met  getakte  Knoopige  Stengen ,  ruim  een  Elle 

hoog,  By  fommigen  is  het  Ocymoides  of  Ocy- 
maftrum  genoemd  en  ook,  wegens  de  gezwol- 

len Kelken  ,  tot  het  Geflagt  van  Cucubalus 
betrokken  geweest.  Die  met  dubbelde  paarfche 
13Ioemen  wordt  van  de  Hovenieren,  in  Enge* Vv  4 

lï.  Deel,  vill»  $tüs. 
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ÏV,     land.  Red  Batchelors  Buttons,  of  Roode  Kaa- 

^^^^^^^*  didaats  Knoopcn  gecyteld,  zegt  Ray.  De  wie» 
Hoofd-  te  is  niet  minder  fraay.  Beiden  zoudenze,  ou- 
sTüK.      ̂ ^gp  glle  de  Lychnis  -  Soorten  ,  best  den  naana 

^laT^^'^'  van   Vnuwe  -  Roosjes   verdienen.    In  'c  Neec- 
du itfch  wordenze  Jenettekens  geheten  ,  zo  D  Q- 

D  o N  é  ü s  aanmerkt.  De  Iraliaanen , Spaanfchen 
en  Franfchen,  nocmenzQ  Wilde  Bafilicum^  matix 

de  Duitfchers ,  Je  langer  je  freundlicher.  Lied,» 

weichy  Wdckenkraut  of  WiederflosJ\  zo  fommi-» 

gen  aantekenen.    Men  vindtze  ook  met  dubbel- 
de groene  Bloemen  ̂   doch  zeer  zeldzaam, 

vin.       (^)  Lyc^^^'s  '^^^^  opgehMen  Kelken ,  de  Bloem" 
Lychnis  tlaadjes  korter  ,  de  Steng  b^kans  eenbloe* 

Jfeïnbtóe»  i^^gy  ̂ ^  Bloem  twe.pjlagtig. 

Nergens,  dan  in  de  Noordelyke  Landen,  is 

deeza  waargenomen,  en  wegens  de  zeldzaam- 

beid  door  den  Ridder  afgebeeld ,  zo  als  zyn  Ed. 
dezelve  gevonden  hadt  op  de  Laplandfche  Al- 

pen, Hier  waS  de  Steng  eenbloemig  ,  doch  in 

Siberië  heeft  menze  vetlbioemig  gevonden.  Zyn 
Ed.  kende  naauwlyks  eenige  Plant,  wier  BJoem 

de  deel  en  der  Vrugtmaakinge  dus  binnen  een 
Klootronden  Kelk  beflooten  hadt.  Om  die  re- 

den was  zy  ook  betrokken  tot  het  Geflagt  van 

Blaaskelk;  doch  naderhand,  dewyl  zy  vyf  Sty- 
Icn  heeft,  daar  van  afgezonderd.  De  Bloemen 

zyn 

fs)  Lychnts  Calyce  inflato  ,  Corolll  Calyce  breviore  &<;♦ 

Cttcubalus  Caule  Hmplicisfimo  &c.  FL  Suec.  3<J3  ,  4»2.  Ctti 

<Sub,.  Caule  ümpl.  unifiaxo.  Fi.  Lapp.  iSu  T.  12.  f.  I. 
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zyn  altoos  met  Mannelyke  en  Vrouwelyke  dee-     IV. 

kn  voorzieu.  ^'H^'^' 

Cerasti  üm.    Hoornbloem»         g^^x^ 

De  Kelk  is  vyf bladig  met  tweedeellge  Bloem»  njy*^"^^ blaadjes,  en  het  Zaadhuisje  eenhokkig  Hoorn- 
achtig,  aan  den  top  gaapende,  in  die  Geflagt, 

't  welk  zestien  Soorten,  meest  Europifche,  be. 
vat ,  waar  van  fommigen  de  Zaadhuisjes  lang- 

werpig ,  anderen  rondachtig  hebben  5  als  volgt» 

*  Met  langwerpige  Zaadhuisjes»  i, 
Ceraftium 

(i)  Hoornbloem  m^t  famejigegroeids  Bladen,   1^^°''''' 

In  Griekenland  nam  de  vermaarde  T  o  u  r  n  e-  «^ig, 
FORT  deeze  waar  ,  en  verzamelde  daar  van 

het  Zaad ,  't  welk  in  de  Europifche  Kruidhoven 
is  gezaaid  en  voortgeteeld,  Zy  gelykt  in  Gewas 
zeer  naar  het  Weidlandig  Zeepkruid  en  fchiet 
Stengetjes  van  een  of  anderhalf  Voet  hoog ,  die 
pp  den  top  vergaarde  Kelken  hebben ,  met  klei. 
ne  witte  Bloemblaadjes  en  daar  op  volgt  een 
langwerpig  Zaadhuisje 3  dat  met  Puntjes  gaapt, 
gelyk  die  der  Anjelieren.  Het  Zaad  is  bruin  , 
rimpelig  en  Niervormig»  In  Rusland  groeit  dec- 
^e  ook  3  zegi?  de  Ridder, 

(2)  Hoorn» 
(i)  Cerafllum  YoVi\^  connatif.  S^ft.  Nat.  XII.  Gen.  t?i. 

p.  3ZQ.  Veg.  XIII.  Gen.  585.  p.  362.  H.  CUf.  l-ji.  üpi,. 
ïï5.  R,  Lugdh.  4SO.  Myofatis  Grient,  pcrfoliata  Lychnidia 

folio.   TOURNF.  Ctfr.  18.  DiLL. -E/r^.  295.  T.  217.  f   2S4. Vv  5 

JI,  DïEl,.  VIII.  STUK. 
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IV.         (2)  Hoornbloem  met    Eyronde    Bladen  ;  de 

^^xf.^^'  i5/fla4;>j-  met  den  Kelk  gelyk ;  de  Stengen 
Hoofd-  verfpreid  hebbende  • 
STUK. 

lï-         Cs)  Hoornbloem  dat  regtopfiaat^  ruig  en  Ly^ 

vuigatum,  meng  zynde. Gemeen. 

III.         (4)  Hoornbloem  met  vyfmannige  Bloemen  en 

h^'ZiT'  uitgerande  Bloemhlaadjes^ 

Semidecan-     ÏQ  dcczG  drie  Soorten  is  een  Onkruid  onder- 

*(r"f^-.      fcheiden  ,  dat  in  onze  Nederlanden  ,  als  ook Kalft:  en-  ' 
niannig.  omftrecks  Parys,  en  door  geheel  Europa  aan  de 

Wegen  voorkomt ,  zynde  by  fommigen  onder 

den  naam  van  Basterd-Muur  ^  by  anderen  on- 
der dien  van  Muizen  -  Oor ,  befchreeven.  Vail- 

jL  A  N  T  geeft  zeer  naauwkeurige  Afbeeldingen , 
waar  uit  het  verfchil  eenigcrmaate  blykt ,  dac 

meest  in  de  grootte  of  kleinte,  de  meer  of  min- 

der ruigte  3  en  in  de  gedagtc  bepaalingen ,  be- 
ftaat. 

f2)  Cerajlium  Fol.  ovatis  ,  Petalis  Calyci  acqualibus  &c. 
Fl.  Belg.  127.  Cerastiura  Flor.  decandris  &c.  Loeil.  hin, 

143.  Myofods  Arvenfis  hirfuta  parvo  Florc  albo.  Vaïll.  Par, 
142-  T.  30.  f.  1.  Alfine  hirfuta  magno  Flore.  C.  B.  Pin. 

251.  Auricula  Maris  qaorundam  ,  Flore  parvo,  Vasculo  te- 
Kui  longo.  J.  B.  Hiji.  III.  p.  359. 

Cs)  Ctraftium  ereftum  villofb- viscofmn.  IL  Clif.  K.Lugdif» 
4S0.  FL  Belg.  \%7.  GOUAN  Monsp.  22?.  GeR.  Prov.  405. 

&c.  Myofotis  hirfata  altera  viscofa.  Vaill.  Paris.  142.  T* 
so.  f.  I  ,  3,  Als.  hirfuta  altera  viscofa.  C.  E.  Pin.  251. 

(4)  Ceraftïum  Flor.  pcKtandris ,  Petalis  emarginatis. /f.  C/:^ 

&c.  &c.  Myofotis  ArrenCs  hirfuta  minor.  Vaill«  Parii.  p., 
Mz.  T.  30.  f.  2. 
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Üaat*  't  Getal  der  Meeldraadjes  is  in  de  Bloe-     ̂ V* 

men  niet  beftendig :  in  de  beide  eerden  komen   ̂ xf.^^* 

*er  vyf,  agt  of  tien  voor,  en  de  laatfle  heeft 3oofd- 

vyf  onvrugtbaare,  vyf  geknopte  Meeldraadjes.  ̂ "^^^^ 

C5)  Hoorn  bloem  met  yyfmannige  Bloemen  en    J- 
geheeld  Bloemblaadjes »  peman^ 

drum. 

In  Spanje  is  deeze  door  Loefling  waarjg^,"^^^' gen-mf^n  ,  zynde  een  zeer  klein  Plantje,  dat 
van  de  voorgaande  bovendien  verfchilt  ,  door 
groen ,  niet  grys  te  zyn ,  en  niet  meer  dm  vyf 
Meeldraadjes  hteft ,  allen  geknopt  5  de  Bloem- 

blaadjes veel  korter  dan  de  Kelk. 

Có)  Hoornbloem  met  Lmiaal  -  Lancet vormïge     vr. 

Bladen ,  die  Jiomp  en  glad  zyn  ,  de  Bloemp-  ̂ kkzl^ 
jes  grooter  dan  de  KelL 

Deeze ,  die  zeer  kenbaar  is  door  haare  groote 

Bloemen ,  komt  by  het  Gemeece  en  Lymerige 
Hoornbloem  ,  in  de  Noordelyke  en  Zuidelyke 

deelen  van  Europa  ,  als  ook  in  onze  Nederlan- 
den op  Zandige  plaatfen  overvloedig  voor.  De 

naam  is  Klein  ruig  Oogentroost  -  Gras ,  en  by  'c 

Ge- 

(5)  Cerajlium  Flor.  pentandris  Pctalis  integris.  Loefl. 
Itin.  J4Z. 

(6)  Cerajiium  Fol.  Lineari  -  Lanceolatis  obmfïs  glabris  &c. 
GoaT»  Bel^,  izg.  F/.  Suec.  381.  G0\3h^  Monsp,  224.  KEAM. 

Attjir,  129.  Cer.  fol.  Cal.  hirfuds.  H.  Clif.  R.  Lugd'^.  450* 
Myorotis  Arv.  hirfuta  fl.  majore,  Vaill.  Par^  141^  T.  30.  f, 

4.  Car.  Arv.  hirfutus  Fl.  majore.  C.  B.  Fin.  2lo» 

lï»  DESl.  VIII,  SlVS, 
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IV.     Gemeen    Scheele    Oogen    zege   de   Heer   de 

A^^ff^' Gorter. 
Hoofd» 
fixüK.         (7)  Hoornbloem  met  Lancetvormige  Bladen, 

VII'  een  gegaffelde  zeer  Takkige  Steng  en  op- 

^dichm»  Jtaande  Zaadhuisjes» ntum. 

^^^^  ̂   *  Deeze  groeit  in  Spanje  onder  't  Koorn*  Men vindtze  Gehoornd  Muur  door  C  l  ü  s  i  u  s 

genoemd  en  afgebeeld.  Het  is  een  ruig  Plantje, 

dat  aldaar  in  't  wilde  maar  een  Handbreed  hoog 
groeit,  hebbende  kleine  witte  Bloempjes,  waar 
op  gehoornde  Zaadhuisjes  volgen  ,  die  naar 
Haanefpooren  gelyken  ̂   zo  hy  aanmerkt. 

vni.        (^)  Hoorn  bloem  met  Eyrond  -  Lancetvormige 

'•^/^Z;?*'"'  Bladen  ,    een    verdeelde  Stens:  m   lans:" 
werpige  Zaadhuisjes^ 

Men  vindt  deeze  Soort  in  de  Noordelyke 
deelen  van  Europa,  als  ook  in  Engeland,  op 
de  Gebergten* **  Met 

(7)  Cera/Hum  Fol.  Lanceolatis  &c.  R.  LugS^  450.  N. 

^.  Myofotis  Hisp.  Segetutn.  TOüüNF.  Injl.  2<f5.  Lychnis 
Segetum  minor.  C.  B.  Pin.  20+.  Alfine  corniculata.  Clus. 

Eiji.  II.  p»   184.  PANN.  Ie.  p.  416. 

(8)  Cerajïium  ̂ o\.  Ovato  -  Lanceol.  Caule  divifo  &c.  Fl» 
Suec.  R.  Lugdb.  451.  N.  8.  Caryoph.  Holoft.  Alp.  latifolms. 

Oed.  Dm.  T.  6,  Alfine  Myofojis  fade  &Ct  Rij.  AngL  UI, 

p.  HJ>-  T.  15.  f.  2. 
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**  Met  rondachtige  Zaadhuisjes.  iv; 
Afdeel» 

(9)  Hoornbloem  met  Lancetvormige  Bladen  ̂       xi. 

Takkige  Bloemjieeltjes  en  rondachtige  Zaad-  ̂ ^^^^ huisjes*  IX. 

In  Italië  en  Vrankryk  groeit  deeze  ,  die  repens. 
men  in  Languedok  Muizen  -  Oor  noemt ,  vol- 

gens G  o  LT  A  N.  Het  is  de  Kruipende  gryze  Lych" 
nis ,  welke  Vaillant  onder  den  naam  van 

Jakker- Muizen  "Oor  met  Varkensgras  Bladen 
in  Afbeelding  heeft  gebragt. 

(10)  Hoornbloem  met  Liniaale  gefpitjle  glad-  "  x. 
de  Bladen^  eenbloemige  Bloemjieeltjes ,  die  céftttkZ* 
eenigermctate   Wollig   zyn    en  Klootronds 
Zaadhuisjes, 

Op  de  Switzerfche  Alpen  ,  zo  wel  als  op 
die  van  Ooftenryk  ,  groeit  deeze  ,  welke  door 
den  Heer  H aller  zeer  fraay  in  Afbeelding 

is  gebragt.  Scheüchzer  hadc  ze  eerst  ge- 
vonden. 

(11)  Hoorn* 
(9)  Ciraflium  Fol.  Lanceolalis  &c.  R,  LugS,  450.  N.  2. 

GOUAN  Monsp.  zi^,  Myofotis  Atvenfis  Pelygoni  foüo.  VaïlL. 

Far^  T.    50.   f.  S'   Ocyitioides  Lychnitis  reptante   Radice. 

Col.   Phytob.    115.  T.    31.  Lychnis  incana  repens.    C.  B. 
Fin.  205. 

^10;  CeraBium  Fol.  Linearibus  acümmarls  glaferis  &Co' 
Alfinc  Alpina  fubhirfuta  lAninx  folio.  Scmeüchx.  Alp.  II» 
T.  130.  Caryoph.  Hoiofteus  Alpinus  5^c.  Buss.  XI.  115. 
Myofotis  Caule  hiifuto.  HALL.  fkh.  384.  T.  5, 

II»  DEEL.  VIII,  STüSj 
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IV.         (ii^  Hoornbloem  met  een  overblyvende  leggen' 
Afdeel*  ^q  Steng  ;  de  Bladen  Liniaal  -  Lancetyor» 

Hoofd»  'inig ,  eenigermaate  ruig. 
STUK. 

xï.         C12)    Boorn bloem  met  Lancetvormige  ruuwe 
Cerajiium  Bladen ,  gekartelde  Bloemblaadjes  en  Kloot' 
fum.  ronde  Zaadhuisjes, 
Heefterig. 

XII.        (13)  Hoornbloem  met  Hartvormige  angefieeld^ 

zeer^gTcot!  Bladen  ,  eenzaams  Bloemen  en  hangende 
xin.  Frugten* 

Jlquatkum 

waieog.  Ygj^  ̂ g^^g  ̂ j,jg  groeit  de  eerde  in  de  Zuide- 
lyke  deelen  van  Europa,  de  tweede  in  Siberië, 
de  derde  op  de  Eilanden  in  den  Donau ,  by 
Weenen  co  voorts  op  vogdge  plaatfen  in  die 
Wereldsdeel ;  komende  by  ons  veel  voor  aaa 
den  Zeekant ,  by  Zand  voort ,  aan  den  Mui- 
derberg  ,  als  ook  op  de  Helder  en  menigvul- 

dig aan  de  Duinen  van  den  Hoorn ,  op  't  Ei- 
land Tesfel  :  weshalve  zy  Zee  -  Muur  ge- 

noemd wordt.  Sommigen  hebben  deeze  met 

*  z.ie  ̂ s  eerite  Soort  van  Sternmuur ^'  verward;  doch 
bi'jdi.  hier^]aar  van  verfchilt  zy ,  zo  door  de  verdee- 

liog  der  Bloemblaadjes  en  de  vyf  Stylen,  als 
in  andere  opzigten,  genoegzaam»    Ook  is  die 

aan 

{11)  Cera/llum  Caule  perenni  ptocumbente  Sec.  Myofitis 

tcnulslinao  folio  rigido.  Toubnf.  Infi.  205. 

(12)  Cerajiium  Fol.  Lanoeoiatls  fcabris  &c. 
(15)  Cerajiium  Fol.  Coïdaris  fesfilibus  &c.  Fl.  Suee.  lU 

N.  413.  Alfine  major.  C.  B.  Pin.  250.  Alfine  maxima  So- 
hnifolia.  Mentz.  Fu^^  2.  T»  2.  f.  3. 

Yöül 
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aan  onze  Kusten  voorkomt ,  veel  laager  van  Ge-     IV. 

Was(^).  AFDEEL. 

(14^  Hoornbloem  met  Eyronde  eenïgermaate ^^^^^ Wollige  Bladen  ,  eenhloemige  Takken y  en     x!v. 

Klootronde  Zaadhuisjes.  Cerafiium •^  id'.ifolium» 

(15)  Hoornbloem  met  langwerpige  Wollige  dig. 

Bladen  y  Takkige  Bloemlteelen  en  Klootron-     x^'- 
de  Zaadhutsjes.  fum^ WoIJfg. 

(ïó)  Hoornbloem  dat  glad  is  met  een  geftrekte     xvr. 

Steng  (t)  )   Lancetvormige  Bladen ,  zeer  Toverig!' 
Ifl72ge  Bloemjleeltjes  en  Klootronde  Zaad- 
huisjes. 

Vaa 

(*)  COMM.  Tnd.  Holt.  bl.  6,7.  Vergelyk  daar  mede  het  Drie- 

ribhig  Zandmaur ,  hier  voor  en  het  Water  -  Muur.  Madz.  245. 
(14}  Cerafiium  FoL  ovatls  fubtomentofis  &c.  Ger.  Prov, 

407.  Caryoph.  Holofteus  Alp.  ladfuUus.  C.  E.  /*/«.  iio. 
Prodr,  104. 

(15}  Cerafiium  FoL  oblongis  tomentofis  &c.  Gouan  Monsp. 
224.  Car.  Holofteus  tomentofas  latlfolius  &  angudifollus.  C. 
B.  Pin.  210.  Fr  oir.  104,  Myofotis  tomentofa  Linarix  folio. 

TouRNF.  /«y?.  24 ƒ  •  ?ï^>»  latifoüa.  /^i^. 

(16)  Cerafiium  glabrum  Caule  ftcido  &c.  ̂ ot.  Acai.  IV. 

p.  31?.  Alfinc  Caryophylloides  glabra  ,  Flor.  pedicuiis  ion- 
gisfimls.  SEG.  Ver.   lïL  p.   172.  T.  4.  f.  2. 

(t>  In  5>i?-  ̂ f^.  Ed-  XIII.  ftaat  Caule  firiato ,  rmet  een 

gcftreepte  Steng  ,)  doch  dewyl  niets  daar  van  gemeld  wordt 
in  de  befchryving,  in  ./£»».  Acatt.  alwaar  men  Caule  firiêia 

heefc;  zo  geloof'  ik  niet  dat  het  een  verbetering,  maar  dat 
het  een  Drukfeil  zal  zyn :  gelyk  die  daar  in ,  20  vre!  als  'm 
Spec.  Piantarum,  menigvuldig  voojkomen» 

II.  DSEI.  VIIU  STUK. 
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IV.        Van  deeze  drie,  groeit  de  eerfle  op  de  Alpea 

xif^  van  Switzerland  en  de  Bergen  van  Provenee^ 
Hoofd-   als  ook  in  Languedok,  gelyk  de  tweede,  die 

^"^"^^      ook  in  't  Ryk  van  Granada  ,  in  Spanje  ,  is 
vigel     '  waargenomen»  Deeze  beiden  zyn  Wollig  en  heb- ben leggende  ,  zeer  Takkige  Stengetjes,  meer 

of  min  een  Handbreed  lang.  De  derde ,  omftreeks 
Verona  gevonden  ,  is  geheel  glad  en  heeft  een 
opgeregte  enkelde  Steng  ,  van  een  Voet  hoog 
en  de  Pluim  in  drieën  gedeeld ,  uit  Bloempjes 
begaande  ,  welke  ongemeen  lang  gedeeld  zyn. 
Of  dit  aanleiding  tot  den  Bynaam  gegeven  heb» 
be ,  blykt  my  niet»  Elders  wordt  gezegd ,  dat 
de  Bloempluim  gegaffeld  is ,  met  kleine  Lancet- 
vormige  Blikjes,  die  aan  de  kanten  Vliezig  zyn, 
zo  dat  zy  Eyrond  worden  ;  de  Bloemblaadjes 
florap ;  de  Meeldraadjes  tien ,  de   Stylen  drie 
in  getal. 

S  p  E  R  G  ü  L  A.    Spurrie. 

De  Kelk  is  vyfbladig  ,  met  vyf  onverdeelde 
Bloemblaadjes  :  het  Zaadhuisje  Eyrond,  eeii- 
hokkig  en  vyfkleppig  in  dit  Geflagt,  hetwelk 
vyf  ,  meest  Europifche  Soorten  bevat ,  naa- 
melyk. 

Y^         (i)  Spurrie  met  gekranste  Bladen  en  tienimn- 
Sp^rguia  ^ipe  Bloemen. 
Uemscne. Dh 

(i)  SperguU  FoU  vetticIHatis  ̂   Flor.  decandri».  5vxf.  Nae,^ 

XII.  Gsn.  SS6.  p.  5ZS.  Ff^  XIII.  Gen.  536.  p.  j^S.  //.  Clif. 
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Dit  is  de  gewoone  Spurrie ,  door  geheel  Eu-     1^* 

topa,  hier  en  daar,  op  de  Koorn-  Akkers  voor-      xif  * 
komende ,  en  by  ons  in  de  Zatidige  Bouwlanden  Hoofd- 

overal  gemeen*  Men  noemtze  3  deswegen ,  Ak-  ̂ "^"^^ 

k^r -Spurrie i  en  zy  wordt  in  Brabant,  inzon-,^-^^''^^^^'' derheid  omtrent  den  Herfst,  veel  gezaaid  zegt 
DoDONiEüs,  om    tot  Wintervoeder  voor  de 
Beeflen  te  verftrekken;  doch  in  Engeland  wil 

het  Rundvee  *er  naauwlyks  aan,  zo  Ray  op* 
merkt.  L  o  b  e  l  ,  niettemin  ,  zegt  ̂   dat  de  Koei- 
jen  de  Spurrie  zeer  gaarn  eeten  en  veel  Melks 
daar  van  geeven*    In  Holland  wordt  zy  aange- 

merkt als  een  Onkruid  onder  't  Koorn. 

't  Is  een  Kruidje  dat  Stengetjes  heeft  van 
een  Span  of  een  Voet  lang,  veelal  leggende  en 
kleverig  ,  Kranswyze  bezet  met  een  menigte 

dunne  Blaadjes  en  aan  't  end  Bloempjes  draa- 
gende  ais  die  van  Muar  :  weshalve  Toup.- 
NÉFORT  het  ook  daar  onder  geteld  hadc,  op 
\  voeifpoor  van  C.  B a uiu nu s.  De  Bloem- 

pjes zyn  wit  ,  en  daar  op  volgen  ronde  Zaad- 
huisjes j  met  zeer  klein  zwart  Zaad. 

(2)  Spurrie  met  gekranjle  Bladen  en  vyfinan-    „  ït* 
ni^e  Bloemen.  Niet  psTInla. 

Vyffïianni* K.  Lugdi,  451.   GeR.  Prev.  417.  GoRt.  Belg.  12.9.  Fl.Suec.è^» 

377-  Spergula  Fmfbu  pendalo.   Fl.  L^;);),  190.  Sperguïa.  DoD. 

Fempt.  J27.  LOB.   Ie.    p.  203.   Alünc  Spergula  dida  major. 
G.  B.   Pin.  2SU    HAM.    Cult.    VI.  p.    149.  T.    I. 

(i)  SperguU  Fol.  Ve  t.  Flor.  pentandris.  Loe7L.  Jtin.  J43, 

CouAN  Monsp.  224.  GER.  P,ov.  417^  Alfine  Spergu(«  faci© 
minima.  Bor.  Momp,  14/  Coax.  Belg.  12^. 

IL  Deel»  VUI,  StüH. 
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IV.        Niet  alleen  in  Duitfcbland,  Vrankryk,  En- 

^  xif     g^'tind  en  Spanje,  maar  ook  in  onze  Provincie, 
Hoofd-  komt  dccze  Soort  voor,  gvoeijende  overvloedig 
ÊTüK.      buiten  Alkmaar;,  in  de  Valeijen  by  Huisduinen, 

vi^Y""^'  en  in  'c  Bentveld  buiten  Haarlem.    Naar  het 
HiiddeUlag-Zandmuur  fchynt   zy  veel  te  gely- 
ken  :  immers  daar  op  zyn  de  zelfde  Autbeuren 

aangehaald. 

III.         (3)  Spurrie  met  gepaarde  Elsvormïge  gladde 

i^Ulfl  ̂   Bladen  en  enkelde  Stengen, Knoopigc 

Op  vogtige  Velden ,  zo  in  de  Noordelykc  als 
Zuidelyke  dcdem  van  Europa  ,  komt  deeze 

voor,  die  ook  in  de  Duin- Valeijen  van  onze 
Provircie  en  in  Overysfel  gevonden  wordt.  J. 
B  A  u  H  I N  u  s  beeldtze  af.,  onder  den  naam  van 
Arenaria  of  Zandmuur ,  welke  hier  voor  aaa 

een  geheel  Geilagt  is  gegeven.  Het  is  een  teder 

Plantje,  naauwlyks  een  Handpalm  hoog.  Loe- 
s  E  L  heeft  het  Varkensgras  ,  met  Grasachtige 

Bladen,  getyteld.  Bet  Moeras  -  Muur  met  Hey- 
bladen  van  Plu ke net,  dat  een  fraay  wie 

Bloempje  heeft,  fchynt  'er  mede  overeenkom* 

(4)  Spur- f3)  Spergula  Fol.  oppolltis  Subulatis  l«vif)us,  Caal.  fim- 

plicibas.  H.  Cu§.  R.  Lugdh.  Fl.  Suec.  Belg,  &c,  Alfine  no- 

^  doCi  Gevmanica.   C.  B.    r'in.  251.   A'fine  palufïris  Etlcx  fo- 
]io.  Pluk.  Alm*  23.  T.  7.  f.  4'  Polygonum  Fol.  Gram. 

altemm.  Loes.  Prusf,  204.  T.  64.  Arei  aria.  }.  Ü.  Hiji.  IIU 

p.  723.  Raj.  HiJi,   I03J,  G£a.  Fr9v,  4'.8.  OED.  Da»,  s&» 



(4)  Spurrie  met  gepaarde  Elsvormige  ,  Kant*     IV"* 
haairigey  getropte  Bladen.  Afdeisl; 

Daar  in  de  anderen  de  Blaadjes  flap  zyn ,  ko-  «xuk. 
men  zy  in  dceze  llyf  als  Lorkenbooms  Bladeren  iv. 
voor.  De  Groeiplaats  is  in  Siberië*  /f^^lSff 

Lorkach* 

(5)  Spurrie   'met  gepaarde  Liniaale  gladde ^^é^- 
Blaadjes,  enkelde  zeer  lang€  Bloemjleeltjes      7:, 
en  kruipende  Stengetjes,  vetmuud* 

ge, 

ïn  Languedok  groeit  deeze  op  verfcheide 
plaatfen  ,  omftreeks  Mortpellier  ̂   als  ock  ia 
Siberië ,  volgens  G  m  e  l  r  n.  Zy  heefc  maar  een 
twee  DuiiTiS  Stengetje  met  gepaarde  Liniaale 

Blaadjes  ,  aan  de  Knoopen  getropt  5  en  zeei* 
lange  zydcliogfe  Steekjes  j  met  knikkende  Bloem- 

pjes. 
F  o    R  S  K   o  H   L  E    A, 

Naar  wylen  den  Deenfcrien  Doktor  Fors- 
KAOHL  ,  van  wiens  Kruicileüziogen  io  Egypte 
en  Arabie  ik  meermaalen  gebruik  heb  gemaakt  ̂  
is  dit  nieuwe  Geflagt  door  den  Ridder  benoe,md* 

De  Kenmerken  ,  behalve  di"e  van  deeze  Klasfe 
en  Rang  >  naamelyk  tien  Meeldraadjes  en  vy£ 

Sty. 
(4'   Spergula  FoL  cppoflds  Subularls  clllatisj  Fasciculads* 

GmÊL.    Sih.   ÏV.  p.    15  f. 

is)  Spergu'aïo\.  oppoHtls  LJnearibiis  Isvlbus  Sec.  GoüA?S 
Monsp.  22;.  AKine  tenuifolia  Ped.  Flor.  iongislïrais.  VAILL. 

Paris.  8.  SAUV.  Aïonsp.  142.  Ali;n2  Garyophyiloides  glabra 

&c.  SEG,  f^eron.  lU.  T.  4.  f.  2. 

XX2 
II.  DESL.  VIÏÏ.  Stu». 
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ÏV,     Stylen,  beftaan  in  een  VYfbladi3:en  Kelk,  lan- 
Afdeel  j  ^  .f 

XI.      S^^  ̂ ^n  ̂ ^  Bloem ,  die  tien  Spatelachtige  Bloem- 

HooFD-  blaadjes  heeft ,  waar  op  vyf  Zaaden ,  met  Wol 
STUK.       famengehecht ,  zonder  Zaadhuisje,  volgen. 
Forskohita     De  eenigfle  Soort  (i)  ,  daar  van  bekend,  was 

''"''^J^j^'^f* allereerst  door  Dr.  Bkown  in  Engeland  over- 
dcnde.       gebragt  uit  Gelukkig  Arabie  en  aan  den  ver- 

maarden Plükenet  medegedeeld  5  die  ze 

afbeeldt.  SiiAw  hadtzein  N umidie  gezien  zon- 
der Bloemen ,  kleevende  de  Bladen  aan  de  Vin- 

gers even  als  de  Klisfen.   Men  vindt  dit  zeld- 

zaame  Kruid,  zo  als  het  in  de  Upfalfche  Aka- 

demie  -  Tuin  uit  Zaad ,  dat  door  gezegden  Kruid- 
kenner  F  o  R  s  K  A  o  ïi  L  in  de  Zandwoeflynen  by 

Kairo  in  Egypte  was  vergaderd  ,   en  in  't  jaar 
17Ó2  overgezonden 5  geteeld  voorkwam,  door 
den  Heer  Linn/eus  in  Plaat  vertoond. 

Uit  een  Vezeligen  Wortel  fchiet  hetzelve 

twee  Voeten  hoog ,  hebbende  de  Steng  en  Bla- 

den ,  die  Eyrondachtig  zyn  en  Zaagswyze  ge- 
tand ,  van  boven  met  kromme  Haakige  flerk 

vasthoudende  Haairen  bezet,  van  onderen  Wol- 

lig, zo  wel  als  de  Zaadhoofdjes,  die  ongedeeld 
in  de  Oxels  der  Bladen  zitten,  en  geheel  van 

de  Plant  vallen  ;  zyn  de  de  Zaaden  in  Wollig- 
heid dermaace  verward  ,  dat  menze  naauwlyks kan 

(i)  Forskohlea.  Syft.  NaU  XII.  Gen.  ix6i.  p.  3x1.  Veg* 
XIII.  p.  363.  Méi.nt,  72.  JACC^  HoTU  48.  LiNN.  F/iic.  I, 
T.  I.  Chamjedrifolia  tomentofa  Mascatcnfis.  FluK.  Alm,^T^ 

T.  27J.f.  6.  SHAw.  Afr.  133. 
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kan  ontwikkeien.  Voorts  is  het  zonderling ,  dat     ̂ ^• 

de  Meeldraadjes ,  voor  het  oogenbh'k  der  Be*      xl^^' 
vrugting,  zig  in  de  Bloemblaadjes  verfchuilen.^^^^ö- 

Men  zou  ,  in  de  eerde  opflag,  dit  Kruid  voor^*^"^* 

een  Soort  van  Brandenetel  aanzien.  „;^.  ''^^^^' 
Onder  de  Tienwyvigen  van  deeze  Klasfe, 

komt  allereerst  voor ,  het  Geflagt  van 

N   E  U   R   A   D  A, 

Dat  een  vyfdeeligen  Kelk  heeft  en  vyf 
Bloemblaadjes  :  het  Zaadhuisje  om  laag  ,  tien- 
hokkig ,  tienzaadig  en  gedoomd. 
De   eenigde  Soort  daar  van  (i) ,  door  den       ï- 

zelfden  Deenfchen  Hoogleeraar   by  Alexmórla pro'uZens, 
in  Egypte  v^aargenomen ,  werdt  van  de  Arabic-  ̂ ^es^^^^- 
ren  Saadan  geheten.  De  Steng  fcheen  Heeflerig 
te  zyn,  fchoon  op  den  Grond  leggende:  de  Kelk 
was  van  buiten  met  veele  Schubbetjes  bekleed , 

het  Loof  Wollig  ;  de   Vrugt  Schyfrond ,  ge- 
doomd, van  onderen  eifen.  Wollig.  De  Wor^ 

tel  doorboort  de   geheele  Vrugt  in  'c  midden, 
en  het  Schyfje  blyft  onder  den  Grond ,  als  een 
Ring  om  den  Wortel ,  over. 

Dus  befcbry ft  gezegde  Kruidkenner  dit  Kruid , 

*t  welk  volgens  L  i  n  n  .€  u  s  geheel  witachtig  en 
als  met  Wol  overtoogen  is  ,  hebbende  ronde 

Stengetjes  van  een  Handbreed  of  langer,  en  ge- 
deelde Eyronde  ,  geplooide,  hoekig  uitgefnee- den 

fi)  Neurftda.   Syst,    Nat.   XIL  Gen.    5S7.    p.    3zï,  Veg. 

XII !.  Gen.  587.  p.   364-  F^-  -^gyp^-  Arab.  p.  50. Xx  3 

II.  DEEL»  Vnr.  «TUK. 
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IV.  den  Bladen  ,  met  byna  ongedeelde  Bloemen  ia 

^^^XL,^'  de  Oxelen:  doch  het  fchynt  wel  met  het  voor- 
HooFD'  gaande  verward  te  zyn  geweest ,  dat  dikwils  in 

STUK,  Uitheemfche  drooge  Planten  niet  ligt  is  te  vcr- 
myden. 

P  H  Y  T  O  L  A  c  c  A,    Lakplaot. 

Vyf  Blaadjes  ,  die  als  voor  Bloem  en  Kelk 
verflrel^ken ,  het  Vmgtbeginzel  bevattende ,  dac 
eene  Bezie  is  met  tien  Holligheden  ,  in  ieder 
één  Zaadkorrel. 

Dus  komen  de  Kenmerken  voor  van  dit  Ge- 

flagt  5  het  welk  voor  't  overige  in  de  deelen  der 
Vrugtmaaking  zeer  verfchillende  is  ̂   naar  zyne 
byzondere  Soorten ,  v/clken  het  vier  üitbeemT 

fchen  bevat,  als  volgt. 

ï.         ( ï  3  Lakplant  met  agtmannige agtwyvige  Bloemen. 

Agtraanni-     üit  Gewas  fchynt  eeü  inboorling  te  zyn ,  zo 

s?«  wel  van  Nieuw  Spanje  als  van  Japan  en  Java* 
K  ̂-  M  p  F  E  R  merkt  aan  ,  dat  hot  een  Raapach- 
tigen  cetbaaren  Wortel  heeft ,  een  gebladerde 

Steng  van  twee  Ellen  hoogte  ,  Bladen  als  die 

van  Pacich  ,  vyfbladige  ̂ ^eaairde  Bloemen  en 
Zaaden  ,  welke  op  de  manier  van  cit:  der  iVlal- 

va  geplaatst  zyn  ,  Nierachtig ,  glanzig  zwart  , 

van 
(O  Phytolacca  Flor.  o<5lsïïc4ns  oó^agynls.  Syst.  Nat.  XIL 

Gen.  58O.  p.  izz.  F'eg.  XflI.  Gen.  $%%.  p.  3^4.  Phytolacca 
Mexicana  Eaccis  fesfillbus.  DïLL.  Èith.  zi%.  T.  239.  f.  59S. 

jamïsia  Gobo.  Kaempit.  Am.  828.  T.  iz%' 
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van  binnen  met  een  wit  Merg  en  laf  van  Smaak.     ̂ V« 

Van  zyne  Afbeelding  veifchilt  die  van  Dil-^    "^/u^" 
LENius,  uit  den  EIthamfen  Tuin ,  weinig;  Boofd- 

alwaar  het,  in  de  vrye  Grond  geplant  zynde,'^'^^^' 

tot  dergclyke  hoogte  opfchoot.  Van  de  volgen  •  niJ'"^^^' de  verfchik  het  door  witter  Blaien  en  eenezeer 

kort  in  een  gedrongen  Aair  ;  als  ook  door  de 
platheid  der  Bloemblaadjes  en  het  getal  van  de 
deelen  der  Vrugtmaaking ,  boven  gemeld. 

( 2  ")   Lakplant   met  tienmannige ,   tienwyvige      u. 

'  Bloemen.  Xl'wt"' Tienm:^U- 
Deeze  wordt  GemeenePhytoIacca genoemd, nsge. 

om  dat  zy  langst  bekend  geweest  en  ook  ge- 
meener  in  de  Kruidhoven  is^  dan  de  anderen. 
Sommigen  hebbenze  tot  de  Nagifchade  betrok- 

ken 5  v/aar  van  zy  door  het  boven (laande  ge- 
noegzaam afgezonderd  worde.  Zy  heeft  haare 

Groeiplaats  in  Virginie^  alwaar  de  Heer  Clay- 

TON  v/aarnam  ,  dat  de  Bloem  een  eigentlyke 
Kelk  is  ,  behoüdenJe  tot  de  volkomene  ivp^ 
wording  der  Besfen  zyne  figuur  en  kleur.  Het 

gemeen    noemt  dit    Kruid ,  zegt   Golden, 

Po- 
(z)  Phytolacca  Flor.  decandris  dsc?Fgynis.  f/.  CUfF.  Ups, 

R,  Lu7dh.  zzx,  Phytolncca  vulgaris.  DiLL.  Ehh.  f.  k»9> 

3:0.  So!arm:ï3  Raceiriofijm  Americanum.  ?l\)k.  A'-m  gj?. 
T.  22^.  f.  3-  Phvtolacca  Aaier.  m^jori  &  ininori  Fr-jó^u. 

'iroüRNl'.  Infi.  299.  T.  1%^.  Phytolacca  FoL  integerrims 
Gron.  Virg.  72.  OouAM  MoKip.  iz$.  Solanum  Amenca- 
Rum.  BARR.  Icon.   150. 

11,  DEFL.  Vill.  STUK. 



W»  Poke  5  en  merkt  aan  ,  dat  het  Sap  daar  vaii,^ 

^^  xlf^*  door  de  ZoDcefCxhyn  verdikt ,  in  Eeltige  holle 
Hoofd-  Zweeren  door  zuivering  veel  verrigt,  en,  by 
STUK,  herhaalde  Proeven  ,  volllagen  Kankers  had  ge- 

^Tj?«xvy-  jj^^^^jj^  Anderen  zeggen  ,  dat  de  gekookte  Bla,- 
den  van   de  Virginiaanen  gegeten  worden. 

*t  Gev^as  vcrfchilt  van  dat  der  voorgaande 
weinig  ,  hebbende  een  aanmerkelyke  overeen- 

komst ,  in  geftalte,  met  de  Melde  of  Patich,, 
en  Raapachtige  Wortelen*  De  Besfen,  die 
zwartachtig  zyn  ,  hebben  een  donkerpaarfch 

6ap ,  't  welk  een  dergelyke  Verwe  als  de  Con- 
chenilje  uitlevert, 

iiT.         (3)  Lakplant  met  twintigmannige ^  iienwyvige 
nytciacca  Bloemen. 
^cjar.ara, 
Twintis" 
mannige.  Ocder  de  Malabaarfche  Planten  telt  men 

dceze  ,  die  een  Kruidige  maar  overblyvende 
Steng  van  drie  Voeten  hoogte  heeft,  volgens 

L I  N  w  ̂   u  s  ;  't  welk  ik  echter  met  een  Jaar^ 
lykfen  Wortel  niet  overeen  kan  brengen.  De 
Eladen  zyn  geflrekter  en  fpitzer:  het  Bloem^ 
Heeltje  is  van  enderen  driekantig,  maar  binnen 
de  Tros  veelhoekig  en  in  deeze  Soort  ruuw. 

De  Bloem.en  zyn  wit :  de  Besfen  donkerpaarfch  ̂  

gélyk  in  de  anderen. 

(4)  Lak^ (l)  Phytslasca  Florihus  Icofcindris  decagynis.  Phytol.  Spicis 
Tlor.  longisfjniis  Rad.  annua.  MiLL.  Di^.  T.  207.  Ebrm. 

Fl^  Itid>  p,  107, 
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(4)  Lakplant  met  tweehuizige  Bloemen,  IV. AFDEELi 

In  de  Madritfche  Tuin  beeft  de  Heer  Alt-     ̂ ^ 
g  TROM  ER  deeze  gevonden  5  die  de  Steng  vol-,  ̂ ^^^^ 
komen  Heeflerig  heeft  ̂   de  Bladen  naauv/keurig      j^^ 

Eyrond  en  glad  ,  van   grootte  als  die  van  óen^^yj"^''^^^ 

Zwarten  Popelier  ̂   maar  langer  en  gedeeld :  de  Twee'hui. 
Bloemen   even  als  in  de  anderen,  doch  Man^^'^'^* 
nelyk  en  Vrouwelyk  op  byzondere  Planten. 

XIL    HOOFDSTUK. 

Bêfchryymg  der  Twaalfmannige  Krui- 

den, dat'  is  wier  Bloemen  twaalf  of  meer, 
doch  minder  dan  twintig  Meeldraadjes hehhen.'y 
gelyk  het  Mans -Oor,  de  Porfelein,  Agrimo- 
nie  ,  de  menigvuldige  Soorten  van  Euphorbia 
of  Wolfsmelk ,  eriTi, 

Het  eerde  Geflagc ,    onder  de    Eenwyvi- 
gen  hier  voorkomende  5  voert  den  naam 

van 

A  s  A  R  ü  M.     Mans -Oor. 

Dit  heeft  een  Kelk  ,  die  in  drieën  of  vlerea 
gedeeld  is ,  op  het  Vrugtbeginzcl  zittende ,  zon- 

der Bloemblaadjes ,  en  hetZaadhuisje  Lederach- 

tig ,  gekroond.  Het  bevat  de  drie  volgende 
Soorten. 

(i)  Mans. 
(4)  Fhytolacca  Floribus  dioicis, Xx  5 

U  D£EL.   VIII»   STUlftr 



6g^        TwAALFMANNÏGE    KrüïDEW. 

W         CO  Mans  -  Oor  met  Niervormige ,  [iompe  Bla- 

xii.  *  ^-^^^5  ̂ ^^^^  ̂ 3^  elkander. 
Hoofd - 
•STUK.         Deeze  maakt  het  Europilcbe  Mans-  Oor  uit, 

I.  dat  in  de  Kruidhoven  hier  te  lande  en  alom 

Burop^Zi.o^QïvXoi^é'ig  geteeld  wordt ,  komende  wild  voor 
Ëwopuch.  jj5  ̂ Q  Bosfchen ,  zo  van  Vrankryk  als  van  Duitfcb- 

land  ,  Rusland  en  Sweeden.  Het  is  een  Kruid 
dat  korte  Bloemdraagende  Stengetjes  maakt , 
waar  aan  de  Bloemen  voortkomen  tusfchen  twee 

lange  Bladfleelen  ,  ieder  op  't  end  een  Blad 
hebbende ,  van  zodanige  figuur  ,  dat  het  Kruid 

daar  van  den  naam  heeft,  In  't  Franfch  noemt 
men  het  öreillette  ̂   Bondelle  ̂   of  ook  Cabaret ; 

in  't  Hoogduitfch  Hazelwmtz  of  Hazel-Fapel , 
als  groeide  het  onderde  Hazeloooten  -  Boomen* 
De  Bloem  is  Kiokvormig,  in  drieën  gedeeld  , 
met  twaalf  Meeldraadjes  en  een  van  boven  zes- 

deeligen  Stamper ,  waar  op  een  zeshokkig  Zaad- 
huisje volgt,  met  veele  Zaaden. 

Van  dit  Kruid  zyn  de  Bladen,  zo  wel  als  de 

Wortel  ,  Geneeskragtig,  Over  'c  geheel  hecfc 
het  een  ikrken  niet  onaangenaamen  Reuk,  zyn- 
de  bitter  en  fcherp  van  Smaak,  In  kleine  Gifte 

dryft  hetzelve  't  Water  en  de  Stonden  af,  lost 
het  geronnen  Bloed  op  en  maakt  de  Longen  vry: 

in 

(i)  Af^rum  Fol.  Remformihiis  obtufis  binis.  Sy/l,  Nat* 

SlI.  Gen.  589-  p-  325.  ̂ ^e^'  XlIL  p.  3Ó7.  As.  Fol.  Sub^ 
cordatis  petiolatis.  Mat.  Mei.  219.  H.  Clijf.  17S.  K.  Lugd^. 

207.  GOüAN  Monsp.  zi6.  GER.  Prov.  I34«  KRAM.  Aujïr. 

ïïi.  Fl.  Suec,  3pz.  St-c.  Aftrum.  Hall.  Heiv.  19$.  DOD. 

Feiüpt.  358.  Lob.  Ic,  601*  Cam.  Epit.  ip. 
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!n  grooter  veelheid ,  inzonderheid  op  Wyn  ge-     ̂ V. 

trokken  ,   doet  het  braaken  ,  en  worde  dus  den  ̂ ^^x,^^^* 
genen  ,  die  niet  wel  by  *t  Hoofd  en  zeer  flcrk  Hoofd- 

van  Geftel  zyn,  iDgegeven.  Toe  een  Braakmid- ^"•'^^^' 

del  geeft  men  deo  Wortel,  in  Poeijer,  van  een  ̂^'"'^^"''*' 
half  tot  een  geheel  Drachme ,  in  een  Aftrekzel 
tot  een  Loot.  Van  de  Bladen  worden  een ,  twee , 

drie  tot  agc  gebruikt.    In  Water  een  weinig  ge- 
kookt 5  maaken  zy  Afgang i  raaar  lang  daar  in 

gekookt,  krygt  men  een  Drank,  die  alfeenlyk 
werkt  door   VVaterloozing  en  dien  (lig  is  tegen 
verouderde  Kwaaien,    Doch  de  v/erking  van  dit 
Kruid  is  naar  het  Geftel  der  Menfchen  onge- 

meen verfchillende  en  de&zelfs  gebruik ,  vooral 

die  van  het-  uitgeperfte  Sap  5vereircht  veel  voor- 
zigtigheid.  Den  Paarden  wordt  het  Poeijer 3  ia 

Zemelen-nat  gemengd,  van  één  tot  twee  Loot ,         '    ' 
eIs  een  uitmuntend  Middel  tegen  de  Vaarncn, 
ingegeven.  Het  is  inde  Menfchen ^  als  eenfterk 

Niesmiddel  ,  tegen  hngduurige  Hoofdpyn  aan- 

gepreezen  geweest. 

( 2  )  Mans  -  Oor   met  Nier  vormt  ge  gefpüfls      n. 
Bladen.  /-^"7'«- Canndenje» 

't  Is  twyfelachtig  of  deeze,  die  in  Virginie  ̂ ^«^^'^^• 
en    Kanada  groeit  3  eene  Verfcheidenheid  zy van 

fa)  Afarum  Fol.  Reniforaiifms  mücronarjs.  As.  Fol.  fub- 

cordatls  petiolatis.  Gron  Vivg.  52  ,  72,  As.  Canadenfe 
i^ucronapto  folio.  MORis.  Hifi.  m.  p.  511.  5.  13.  T,  7.  f, 
4.  Afarum  Canadenfe.  Coün.  Canai,  24.  T.  2;. 

lï.  DEEL.  VIII.  5Xü».  ,     ' 
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IV.     van  het  gewoone  Europifche  Mans -Oor.    Dit 

xif»^'  Kanadaafch  valt  in  allen  deele  grooter  en  heeft 
Hoofd-   de  Bladen  zo  rond  niet;  ooTk  een  weinig  ruig* 
STUK.      Jq  >j.  vroege  Voorjaar  komt  het  met  zyn  Loof 

vige!^^'  ̂ ^  voorfcbyn.   De  Wortel  kruipt  fchuins  door den  Grond  en  heeft  lange  Vezelen  van  een  zeer 
aangenaamen  Reuk,  die  een  byzondere  lekker- 

heid aan  den  Wyn  geeven;zo  menze gekneusd, 
in  een  Doekje  gebonden  ,  in  een    Vat  Most 
werpt  en  die  daar  mede  laat  uitgisten ;  volgens 
C  o  R  N  u  T  u  s.  Het  Zaad  is  zeer  heet  en  fcberp 

Tan  Smaak.    De  Virginaanen  noemen  't  Kruid , 
by  misflag,  Coltsfooty  zegt  Glayton. 

III.         (3)  Mans  -  Oor  met  Hartvormige  Jtompe  ̂ glad* 

^^  de  Bladen  (*J. 

Yufiinirch.  Tot  Virginie ,  Maryland  en  Karolina,  fchynt 
deeze  bepaald  te  zyn.  Zy  heeft  roodachtige 

Bladen,  als  die  van  *t  Varkensbrood , met  witte 
Vlakken.  In  Reuzel  gekookt ,  maakt  men  daar 
een  Smeering  van,  zeer  nuttig  op  Branddeden. 
De  Bloem  heeft  een  grooten  paarfchen  Kelk. 
De  Wortels  3  die  heet  en  fcherp  van  Smaak , 

doch 

(3)  Afarum  Fol.  Cord.    obtufis  glabris  petlolatis*  Gron. 

Virg*  52  j  72.  Afarum  Virginianum  ,  Piftolocbiac  ̂ q\»  fubro- 
mndls  &c.   Pluk.    Alm,  53.  T.  78.    f.  2.  MORIS.  Hifi.  III. 

p.  511.  S.  17.  T.  7.  f.  3. 
{^)  Met  gedeelde  Bladen  (Petiolatis)  komt  thans,  na  de 

Vierde  Soort  'er  afgelaten  is ,  in  de  bepaaling  niet  te  pas : 
aangezien  de  Bladen  van  de  beide  voorigen  ook  wel  gelleeld 

^yn. 
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doch  aangenaam  van  Reuk  zyn^  worden  voor     ï^. 

een  Soort  van   Firginifchen  Slangenwortel  ge-     x^jf^* 
houden.  Hoofd- stuk. 

TriUMFETTA.  Mono^^, 

Een  vyfbladige  Bloem  met  een  vyfbladigen 

Kelk  ;  een  itekeh'g  Zaadhuisje  dat  in  vieren 
open  fpringt.  Zo  komen  de  byzondere  Kenmer- 

ken van  dit  Geflagt ,  dat  naar  den  vermaarden 
Italiaan,  Triumfetti,  benoemd  is,  voor, 
fiet  bevat  vier  uitheemfche  Soorten,  als 

(l)  Triumfetta  met  de  Bladen  aan  den  voet      r. 

uitgerand^  de  Bloemen  zonder  KelL  ̂ Ippluf' 

Op  de  Westindifche  Eilanden  ,  als  ook  aan^'g^*- 
de  Vaste  Kust  van  Zuid- Amerika,  is  de  Groei- 

plaats van  dit  Gewas  ,  'c  welk  de  Heer  J  a  c- 
Q  u  I N ,  op  Martenique  aan  de  Oevers  der  Be- 

ken, in  het  Kreupel bofch ,  Heeilerachtigvondt, 
ter  hoogte  van  agc  Voeten.  Op  Jamaika  vondü 
Sloane  hetzelve  overvloedig  en  noemde  het 
Agrimonie  ,  die  Klisachtig  is ,  zonder  Reuk* 
In  het  geaairde  Klisje,  dat  naar  Heemst  gelykt, van 

(O  Triumfetta  Fol.  bafi  emarginatis  &c.  Syst.  Nat.  XIL 

Gen.  600.  p.  327.  tTeg,  XIII.  p.  369.  H.  Cllff.  U^s.  R. 
Lugdb.  476.  Triumfetta  Flor.  Cal.  deftitutis.  jAcq.  Anier» 
Hifi.  146.  Tr.  Fr.  echinato  Racemofo.  Flüm.  Gen.  40.  Ic, 

ZSS'  Lappula  Bermudenfis  AUhaeoides  fpicata  &c.  Plük.  Alm* 
206.  T»  245  ,  f.  7.  Agrimonia  Lappacea  inodora.  SloAN* 

Jétm.  92.  Hiji.  I.  p.  211.  RAJ.  SufpL  247» 

II.  DIEL,    VIII.  STUXf 
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IV.     van  de  Bermudes  ,  byPLUKENET,  vind  ik 

^^i!^'  met ,  dat  de  Bladen  aan  den  Voet  uitgerand  zyn  t 
Hoofd-  doch   de  oncerfle  verfchillf^n  van  de  bovenfte 

STUK.      ̂ g^j.^  ggiyi^  ijjj  ̂ Q  Afbeelding  van  Plumier 

vife?^'^'  blykbaar  is.     De  Bladen  zyn  rimpelig ,  zagt  en 
ruig  5  naar  die  van  Heemst  gelykende  ;  de  Bloe-* 
men  geel  ,  de  Zaad  huisjes  van  grootte  als  een 
Erwt  3  rondom  bezet  met  Stekeltjes.    Jn  de 

Europifche  Kruidtuinen  is  dit  Gewas  zeer  ge- 
meen ,  en  groeit ,  volgens   den  Heer  N.  L. 

BüRMANNus,  ook  in  Oostindie. 
\ 

_  Tfï%        (i)  Triumfetta  met  de  Bladen  aan  den  Voet 
Bartra-  onverdeeM, 
tnia. 

Kuuachti^  j3g  Bladen  zyn,  in  deeze  Soort, by  den  Steel 
niet  uitgehoekt ,  voor  't  overige  Hartvormig 
of  Eyroiid  en  fomtyds  vry  diep  ingefneeden, 
als  uit  de  Afbeeldingen  van  Rümphius 
blykbaar  is ;  doch  in  het  Westindifcbe  van 
Jacquin  zyn  de  Bladen  Ruitachtig  Eyrond , 

gelyk  in  het  tweede  Amboinfche  Klisfenkruid, 

van  Rlimphius.  Deez' zegt ,  dat  het  een 
Houtig  Heeftertje  zy  ,  onder  een  Vinger  dik: 

de  ander  vondt  het  op  Martenique ,  in  de  Vel- 

den, 

(2)  Triuvifetta  Fol.  Bafi  integiis»  Triumf.  Fl.  Calyculatls, 

Fol.  Rhombeo- ovatis.  jAcq^  Amer,  Hifi.  14.7.  T.  90.  Bar- 
tramia*  FL  Zeyl.  174.  Lappula  Benghaienfis  tetrafpermos  , 

Ribetii  folio,  &c.  Pluk.  Alm.  206,  T.  41.  f.  5.  Agrimonia 

Maderaspatana.  Pet.  Güz.  3i'  T.  42.  f.  10.  Lappago  Am* 
bolnica.  Rümfih.  Amh.  VI.  p.  59.  T.  25»  f.  2. 
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den,  drie  Voeten  hoog  als  een  regtopflaande,     IV* 

zeer  Takkige  Heefier ,  met  ruige  Bladen ,  als  ge~  ̂"^^^^^^^ zegd  is  ,  doch  caar  boven  meest  Eyrond  3  en  [Ioofd- 

Bloemen  die  geel  waren  met  roode  Kelken.  Hec''^^'^* 

Kruid  ilonk  zeer,  inzonderheid  deZaaden,  vc^ r/a!'^^'^^'^^ 
de  Oxels  als  Klisje.s  by  elkander  groeijende,  en 

werdc  van  de  Franfchen  Coufyn  genoemd,  om 

dat  de  Vrngten  als  Klisfen  hangen  bleeveo  aan 
de  Kouiln  en  Kleederen. 

C3)  Triomfetta  met  half  driekwahbige  Bladen     iir. 

en  volkomen  Bloemen.  '^Jemutuo^ 
ba. 

De  Bloemen  zyn  in  deeze  altoos  gekelkt  enR'^"kwab- 

daarom  kunnen  zy  ,  met  rcgt ,  volkomen  ge-  '^''* 
Doemd  worden  ;  doch  dit  Itrekt  alleenlyk  toe 
haare  onderfcheiding  van  de  Eerfte  Soort,  niet 
van  de  Tv^reede.  J  a  c  Qo  iw  vondt  deeze  ook  in 

het  Kreiipelbofch  der  Karibifche  Eilanden,  als 

een  Heefier  van  zes  Voeten  hoogte  ,  rcgtop- 
ftaande ,  zeer  Takkig  en  in  geftake  naauwlyks 

van  de  Eerfce  Soort  te  onderfcheideo  ,  gelyk 

my  uit  een  Takje  daar  van  ,  't  welk  ik  uit 
Oostindie  ontvangen  heb,  is  gebleeken. 

(4)  Triumfetta  met   Eyronde   onverdeelde  of    iv. 

zeldzaamer  gekwabde  Bladen.  laadykle.' 

Dec- 
( 3  )  Triumfetta  Fol.  femi  -  trilobis  ,  Flor.  compietis. 

JilaKt.  7?'  JACQ.  j4mer.  Hij}.  147.  Triumfetta  villofa, 
Fol.  infertoribus   angulato -ovatis    &c.  Rrown.  y^w,  233. 

(4;    Triumfetta    fol.    ovatis     indiviiis    rariuive    lobatis. 

Tii- 

IL  DIEL.  Vin.  StUK« 
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IV.         Deeze  is  een  Oostindifche,  door  den  kundU 

^xfi! ̂*  gen  Kruidkenner  M  i  L  l  e  r  u  s  afgebeeld ,  die 
Hoofd-  aanmerkt  ,  dat  dezelve  zeer  lange  Bladfteelea ^^^^-     heefu 

Eenivy" 

^'^^'  PoRTULACA*     Porfelein. 

Ëen  vyfbladige  Bloem  met  een  tweedeeligen 
Kelk  en  het  Zaadhuisje  eenhokkig  ,  rondom  ge- 
fneeden ,  of  driekleppig.  Dus  komen  de  byzon- 

dere  Kenmerken  voor  van  dit  Geflagt,  *t  welk 
agt  ,  meest  uitheemfche  Soorten  bevat ,  en 
daar  onder  van  een  zeer  bekend  inlands  Moes* 

kruid  den  naam  heeft:  naamelyk 

*  Met  rondom  gefneedene  Zaadhuisjes. 

ï.         (I)  Porfelein  met  Wigvormige  Bladen  en  onge* 

O^T  Mi^  Bloenm. Giadbladi- 

^'^'  Nauwlyks  kan  men   de   Natuurlyke  Groei- 
plaats bepaalen  van  dit  Kruid ,  't  welk  zo  wel 

in  de  beide  Indien  wild  groeit  als  in  ons  Werelds* 
deel.  In  onze  Nederlanden  komt  de  Wilde  van 

zelf 

Tiiümf.  Foliis  öblongo '  ovatis  obmfis  &c.  MiLL.  U.  I99, 
T.  298. 

(i)  jPorr«/<ïC/2  Fol*  Cuneiforraibus  ,  Florlbus  fèsfilibus.  5^7?. 

Nat.  XII.  G^n.  603.  p.  3Z8.  P'er-  XIII.  p.  370.  Mat.  Med. 
ö6o.  R.  Lugotb.^jl.  H  CHJf,  207.  Ups.  i^ó.GoXJhti  Monsp. 
227.  Cer.  Prov.  426.  Kram.  uiu/ir.  131.  Gort.  Bclg.iio» 

GROV.  Vitg.  59,  73-  BROWN»  Jam.  233.  HALL.  Helv, 
3  92.  Portulacït  anguftifoÜa  fylveflris  &  latifolia  fativa.  C. 
jB.  P/«.  28  8.  Pcrt.domeftic^-   LoB.  Is.  38?. 
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Kelf  voort  in  de  Bouwlanden  en  Moeshoven ,  op     IV. 

fommige  plaatfen  5  en  de  Tamme  wordt  'er  in  ̂^xu^^* 
de  Tuinen  gezaaid.  Men  noemtze  in  'c  Franfch  Hoofd- 

Pompier  y  'm  't  Engelfeh  Purjlain  en  in  't  Hoog-  stuk* 
duitfch  PortulaL  Beiden  zyn  het  dik  gedeelde  „j^""*^^" 
en  dikbladige  Sappige  Kruiden  ,  fchïetende  de 

Tamme  of  Zaay-Porfelein  hooger  op  dan  de 
Wilde  ,  die  ook  veel   minder  Sappig  is.    De 
Bloemen  zitten  by  tropjes  ongedeeld,  zo  wel 
als  de  Zaadhuisjes  ,  die  horizontaal  open  gaan  , 
in  de  Oxcls  der  Bladen,  Deeze  bevatten  een  . 

Zandachtig  zwart  Zaad, 

Tot  Moes  of  wel  op  zig  zelf  gekookt  en  ge- 
ftoofd ,  is  dit  Kruid ,  dat  men  jong  met  Steelen 

en  al  gebruikt,  zeer  fmaakelyk  en  gezond,  zag* 
telyk  laxeerende  en  verzagtende.  Het  Afkook- 
zcl  of  uitgeperfte  Sap  dienc  derhalve  ook  te- 

gen allerley  inwendige  Ontileekingen ,  en  komt 
daar  in  met  het  Sap  van  JHuislook  byna  over* 
een.  Inzonderheid  wordt  het  tegen  de  Pynenvan 

't  Graveel  en  moeielyke  Waterloozing  aange- 

preezen.  Het  Uitmelkzel  van  't  Zaad  is  verkoe- 
lende. Door  uitperfing  levert  een  Pond  van  die 

Kruid  weinig  minder  dan  een  Pond  Sap  uit* 

(^i)  Porfelein  met  Elsvormige  Bladen  over-^  »  ̂^f 
hoeki;  Haairige  Oxeleti  en  ongejlsslde  end-  Füofa, 

Bloemen.  "^'''''^'^ 

By 

fi)  Portutaia  Fol.  Sabulatls  alternïs  &c.  Port.  Fol.  Line- 

atibus  actttis.  R.  Lugdb.  4.73.  Pv'>rt.  Cürasfavica»  öcc.  Comm»     - 

Yy  ^9rt, II.  DsiL.  vilU  srvm. 
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IV,         By  verfcheidene  is    deeze  Westindifche   of 
Afdeel.  2uid-Amerikaanfche  Soort  van  Porfelein  afge- 
Hoofd-   beeld  en  befchreeven.    Zy  heeft  fmalle  ronde 

8TUK.      ̂ pjjf-g  Bladen,  overhoeks,  doch  die  aan  't  end 
Menp'   ̂ ^^  ̂ g  3^^.ng  of  Takken,  by  de  Bloemen  ,  agü 

in  't  ronde  geplaatst.  De  Bloemen  ,  die  ooge- 
fteeld  voortkomen  ,  hebben  vyftien  Meeldraad- 
jes  en  een  vyfdeeligen  Styl  of  Stamper. 

^'k        Cs)  roïfelein  met  vier  Blikjes;  de  Bloemen  in 

qZTrifida,  vieren  gedeeld  ;  de  Steng  met  Haairigs 
vierdedi-  Knietjes^ 

Een  Jaarlykfch  Plantje  uit  Egypte ,  door  Zaad 
in  de  Upfalfche  Tuin  geteeld ,  is  onder  deezen 
tytel  door  Linn^eus  omflandig  voorgefleid. 
Het  hadt  menigvuldige  ,  Moesachtige  ,  ronde 
gladde  leggende  Stengetjes  van  een  half  Voet 
3ang  3  met  gepaarde  Eyrond  -  Lancetvormige 
Vleezige  Blaadjes,  befprengd  met  doorfchynen- 

de  Stipjes.  De  Bloempjes  ,  aan  't  end  voortko- 
mende, waren  in  vieren  gedeeld  en  hadden  agt 

Meeldraadjes  $  zo  lang  als  de  Bloem ,  en  een 

Rol- Hort.  ï»  p.  9»  T.   S'  Herm.  Par,  T.  2ij.  Port.  Lanugino- 

fa  procumbens.    Flük.  AIm.  304.  T.  Z47«  f.  7*  Volk.  No- 
rimb.  p.  T.  34.1.  Anacampferos  fupina  minor.  Brown.  Jam» 

"    .  2  34'  ̂ .  '^^^^-   Cor,  Lanug.  Pfyllii  folio,  Hebm.  Par.  T.  p, 
S14.  PLUK.  Mm^  303.  T.   loy.  f.  4. 

(3)  FfTtulaea  Brafteis  quaternis.  Flor.  quadrifidis,  Csule 

GenicuUs  pilofis.  Mant.  73.  Port.  Lanuginofa  procumbens 
riore  luteo.  Herm*  Par.  aió.  Sedum  rainus  AxabicuiR  FL 

Uteo.  PW».  Mant,  U9. 
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Rolronden  Styl  ,  met  vier  langwerpige ,  ftom-     IV. 

pe  ,  ruige  Stempels.  Hec  Zaadhuisje  was  £y-  '^^xh^'" 
rond  ,  met  ééne  Hoibghcid,  bevattende  veele  Hoofd- 

rondachtigc  gedoomde  Zaadjes.  Wegens  de  ge- ^^^^* 

lykenis  naar  de  voorgaande  Soort  fchynt  der-^,-/'^''"*-^* 
halve  dit  Plantje  hier  t'huis  gebragt  te  zyn. 

Het  Kleine  Arahifche  Huislook  van  P  l  u  k  E* 
NET,  met  geele  Bloemen  en  platte  gefpitfte 
Bladen,  is  tot  deeze Soort  betrokken.  De  Heer 

FoRsK  AoiiL  vondt  ,  op  zyne  Arabifche  Rei* 

ze,  een  Soort  van  Porfelein,  welke  hy  Flafch- 
hladig  noemt  ,  van  de  Arabieren  gegeten  wor« 
dende.  Doorgaans  hadt  deeze  ook  maar  agt, 
doch  fomtyds  van  tien  tot  agtüen  Meeldraadjes» 
Het  Loof  was  rondachtig.  Een  andere  noemt 

hy  Schuhbladige ,  om  dat  de  Steng  door  de  dik* 
ke  fpits  -  Eyronde  Blaadjes  zodanig  Schubswyze 
bedekt  was  ,  dat  dezelve  vierhoekig  fcheen  te 

zyn.  Zy  droeg  groote  geele  Bloemen  Een  der- 
de ,  naar  deeze  gelykende  ,  kwam  hem  voor , 

met  een  blyvenden  vierbladigen  Kelk  (*). 

(4)  Porfelein  met  langwerpige  Vleezige  Bla-     iv.    ̂ 
den,   de    Steng  getuild  met  ofigejleelde ^ZliZ 
Bloemen.  Gesuilde,. 

Ia ( 

(*)  Flor.  jEgypt.  Arah.  p.  5>a. 

(4)  PortuUca  Fol.  oalongis  Carrjods  ,  Caul.  Corymbofa ; 
ïlor.  feslilihus  PonuL  creóla  ,  Sedi  minoris  facie  ,  GajTSttjlo 

tomencofo.  Sloan.  J^m-  8'-  Hiji.  I.  p.  205.  T.  Ii9*  f»  $ 
Kalimtis  rainimus  &c,  Bkqtwn.  Jam.  206. 

Yy  3 
ÏX.  DBïU  VII1«  SWK, 
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IV.  In  deWestindiën  groeit  deeze,  die  zeer  klein 

^^^f^  is,  naar  Huislook  gelykende,  met  dikke  Sappi- 
HooFD-  ge  Blaadjes ,  tropswyze  aan  den  top  der  Takjes 
STUK.  geplaatst,  en  Wollige  Hoofdjes. JEenvjy 

'^'^**  *^  Met  driekleppige  Zaadhuisjes. 

V-  (5)  Porfelein  met  Jlomp  Eyronde  platachtige 

iriZiguia-  Bladen  en  enkelde  driekantigs  Trosjes. 
rii. 

Driehoek!-  -q^  Bloemen  van  deeze  zyn  zo  groot  en 
fraay,  dat  menze  deswegen  tot  de  Ciftus  be- 

trekken zou  ;  doch  het  Blad  is  als  dat  van  de 

gewoone  Porfelein.  't  Gewas  groeit  op  Klippen 
aan  de  Zeekust  der  Karibifche  Eilanden;  en 

dan  vallen,  zo  de  Heer  J  acquin  aanmerkt, 

de  Bloemen  kleiner,  't  Is  een  Heeft erachtige 
Plant ,  met  Houtige  Stengen ,  twee  Voeten 
hoog.  .         . 

£C 

VL 

feros. 
Kloptbla- 
<^ige. 

{6)  Porfelein  met  Eyronde  bultige  Bladen  , 

veel" (5)  PortulMa  Fol.  obovatïs  planiusculis  &c.  Portul.  Ra* 
cemofa.  Sp.  Plant.  Porr.  triangiilaris.  JAC(^  Amcr.  Hijl.  147. 
Obs.  35.  T.  23»  Chamaciftus  Americana  ,  Portulacx  folio, 

Flore  albo.  Herm.  Par.  21.  Helianth-  frutescens  ,  Portul. 

folio.  Plum.  Sp.  7.  Ie.  150.  f.  2. 
(6)  Portulaca  Fol.  ovatis  gihbfs  ,  Pedunculo  multifioro 

&c.  Anacampferos  Fol.  acuminatis.  H.  Cliff.  207.  R.  Lugdb^ 

4J2.  Telephiaftrum  Fl.  globofo.  DiLL.  Elth.  375.  T.  2gi.  f. 
3(53.  Portulaca  Afr.  fempervirens.  Comm.  Hort.  II.  p.  177, 

T.  %9'  Oxali  affinis  Planta  mamiliaris  aphylla.  Subm.  /Ifr^ 

76,  T.  30,  f.  2. 
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yeelbloemige  Steekjes  en  Heejlerige  Sten-    IV. 

gitjes.  ^2"'" Een  zeer  zonderling  Gewas  ,  dat  ongemeen  ^^^^^^ 
verfchillende  van  Geftalte  fchynt  te  zyn  naar  Monog^- 

de  Groeiplaats  ,  maakt  dceze  Soort  uit.  Men"'"* 
kan ,  immers ,  de  aangehaalde  Afbeeldingen  an- 

ders niet  overeenbrengen.  D  i  L  l  e  N  i  u  s ,  bo- 
vendien ,  verbeeldde  zig,  dat  het  gene  doorhem 

uit  denElthamfenTuin  is  in  Afbeelding  vertoond 

onder  den  naam  van  Telephialirum  ̂   door  Vaïl- 
LA NT  verzonnen ,  een  ander  Plantje  ware,  dan 
de  /ifrikaanfche  altyd  groene  Porfekin ,  zig 
in  de  Amfterdamfche  Kruidtuin  bevindende,  en 

dit  fchynt  zeer  van  't  gene  door  den  Hoog- 
leeraar  B  u  r  m  a  n  n  u  s ,  uit  de  Verzameling  van 

den  Gouverneur  van  der  Stell,  aan  't 
licht  gebragt  is,  te  verfchillen.  Dit  laatfte,  naa- 
melyk ,  komt  voor  met  een  getepelden  Stoel  en 
geheel  ongebladerd  ;  terwyl  het  andere  blyk- 
baarlyk  met  dikke  Sappige  Bladen  ,  die  zelfs 
den  Smaak  van  Porfelein  hebben,  is  voorzien. 

(7)  Porfelein  met  Lancetvormig  Eyronde  plat-     viu 

te  Bladen ,  een  Takkige  Fluim  en  tweebla-  ̂ p'^^Htl^ 

Sge  Kelken.  '   uitgebrei- 

f7)  PoTtulaca  Fol.  Lanceolato  -  ovatis  planis ,  Pmicula 
Ramofi ,  Calycibus  diphylüs.  Mant.  24.2.  Portulaca  Panicu- 

lata  ,  f.  Flor.  paniculatis.  jACq;  Amer.  llïji.  143 .  Spec,  Plant. 
640.  Port.,  Amer.  latifolia  ereita ,  flor.  albis.  Cümm.  Hort. 

1.  p.  7.  T.  4' 

u.  DiEL.  vm.  sius. 
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IV.         De  tweeblidigheid  der  Kelken  fchynt  hier 

xii^^*  overtollig  gemeld  te  zyn ,  dewyl  zy  ook  in  de 
Hoofd-  voorgaande   en    anderen    plaats   heeft,    L in- 
stuk.      N^ös,  't  is  waar,  zegt,  dat  deeze  van  de 

t%?r^^"  Gepluimde  verfchiHe ,  welke  witte  Bloemen  zou hebben  en  een  vyfbladigen  Kelk;  doch  waarom 

die  dan  aangehaald,   J  a  c  q  u  i  N  heeft ,  in  te- 
gendeel 5  de  Bloempjes  derzelve  rood  en  den 

Kelk  in  tweeën  gedeeld  bevonden.  Het  is  een 
Hcefterig  Plantje  ,  met  Houtige  Stengetjes  en 

dikke  Sappige ,  vette  Blaadjes ,  't  welk  zyn  Ed, 
op  de  Klippen  aan  de  Zeekust  van  Martenique 
en  St.  Domingo  waarnam.  Die  van  den  Hortus 
Medicus,  alhier,  hadt  een  vyfbladigen  Kelken 
witte  Bloemen ;  ook  ging  het  Zaadhuisje  in  de- 

zelve overdwars  open  ,  niet  met  drie  Klepjes  ,^ 

gel^  k  ia  de  Gepluimde  van  J  a  c  q  u  i  n  (*J, 

VTii.        (8}  Porfelein  met  Jlomp  Eyronde ,  platachtige 

Frutuofl!^  Bladen^  getroste  Bloemfleelen^  vyfbladig^ Hécüeagc.  Kelken  en  een  Heejierige  Steng, 

Dit  laatde  ftrookt^  wederom,  in  de  bepaa* 
üng  niet  ,  alzo  de  twee  voorgaande  ook  Bee- 
fterachtig  zyn.  Ik  vind  van  deeze  niets  aange- 

tekend ,  dan  dat  de  Kelk  vyfbladig  is  en  he£ 
Zaadhuisje  driekleppig.  Ten  opzigt  van  hec 
eerfte  zou  die  van  C  o  m  m  e  l  y  n  ,  welke  waar- 

fchyn* 
(*)  Ih  Spes,   Plant,  was  van   de  Paniculata  gezegd:  C4W. 

I»  pbylluf,  Caps  J.  valvh. 
^8^  PortuldQa  fol,  obovatis  planiuscaUs  5cc» 



ma» 

DODECANDRIA.     7II 

fchynlyk  gemeend  is  ,  hier  behooren  kunnen ,     ̂^• 

doch  niet  ten  opzigt  van  het  laatfle ;  zo  dat  ̂  ̂xa!^* 
die  opgemerkte    byzonderheid  misfchien  ver- Hoofd» 

L  Y  T  H  R  ü  M.    Partyke. 

Dit  Geflagt  bevat  verfcheide  Krulden  ,  die 

tot  de  Lyfimachia  t'huis  gebragt  zyn ,  weshalve 
L I N  N  iE  u  s  'er  den  Griekfchen  naam  Lythron  , 
welke  daar  aan  gegeven  is ,  op  toegepast  heeft. 
Die  tot  de  eigcntlyke  Lyfimachia  behooren ,  heb 

ik  reeds  onder  de  Vyfmannigen  te  boek  ge- 

field Cl).  ' 
Behalve  't  getal  der  Meeldraadjes  is  hier  de 

Kelk  in  twaalven  gedeeld  en  heeft  zes  ingeplan- 
te Bloemblaadjes  :  het  Zaadhuisje  heeft  twee 

Holligheden  en  veele  Zaaden,  Tien  Soorten  be- 
vat hetzelve,  naamelyk. 

(i)  Partyke  met  gepaarde  Hartvormig  Lan- 

rot     ̂ y^^rum 
(t)  ̂ ant.  alt,  p.  391.  Singulare  Genus  &c. 

(4^  Zie  't  voorgaande  VII.  Stuk,  bladz.  503. 
(ij  Lythrum  Fol.  oppoiitis  Cordato  -  Lanceohtis  $cc.  Syjï. 

Nat.  Xil.  Gen.  604.  p.  32S.  reg.  Xin.  p.  371.  H-  Cliff'. 
178.  R.  Lngdh^  458.  GoüAN  Monsp.  227.  Gfr  Vrsv.  451?. 

KRAM.  Aufir.  131.  FL  Suec.  393.  Fl.  Lapp.  197*  &c.  Ly- 
fimachia fpicata  purpurea.  C.  B,  Pin.  2^.6.  Pfeudo- Lyilma- 

chium  purp.  alt.  DOD.  Fempt.  gö.  Salicaria.  ToüBNF.  ïnfi. 

253.  Hall.  Helv.  405,  Ly(ïm;3ch.  purp.  &c.  LOB.  Ie.  342. 
^  Blattaria  rubra  ipicata  major  ,  fol.  fubrotundo.  MORiS. 

Hiji.  II*  p«  450.  S.   5.  T.  10.  f.  u.  y,  LyfimaGfaia  trifol. 

Yy  4.  ¥^^ II.  Deel,  VIÏï,   stük. 



Jl2    TwAALFMAKN  icE  Kruiden. 

ÏV«  cetswyze  Bladefi  en  geaairde  twaalfmanm* 

STUK*         -^^^  ̂ ^  Wallen  der  Slooteü  en  Graf  ten,  of 

£c«w^. andere  Staande  Wateren,  in  het  Riet,  komc 

*^^*  dit  Kruid  by  ons  veel  voor  en  verficrt  dezelven  ̂  
met  zyne  paarfche  Bloem  •  Aairen ,  ongemeen. 
Het  wordt  ook  wd  als  een  Bloemplant  in  de 
Tuinen  cagehouden.  Dus  treft  men  het  door 
geheel  Europa ,  op  Waterige  piaatfen ,  aan.  Niets 
is  in  Switzerland  gemcencr , zo  H  a  l  L E  r  zegt, 
aan  de  Oevers  der  Rivieren.  In  de  Nederlan- 

den v^ordt  het  Partyke  genoemd  ,  zegt  Dodo- 
NiEus,  en  hier  van  heb  ik  den  naam  ontleend. 

ToüRWEFORT  maakte  'er  een  Geflagt  van, 
onder  dien  van  Salicarm ,  om  dat  het  Loof 
veel  overeenkomst  met  de  Bladen  der  Wilgen  , 

in  *t  Hoogduitfch  Weide  genaamd ,  heeft ,  en 
hierom  zal  de  echte  Lyfimachia  den  naam  van 
Wederik  draagen.  Sommigen  merken  deeze  als 

een  bafterd -  Soort  daar  van  aan;  dewyl  zy  in 
Gewas  veel  overeenkomst  daar  mede  heeft. 
De  Franfchen  noemen  het  Salie  air  e» 

Het  heeft  regtopftaande  fcevige  Stengen  van 
drie  of  vier  Voeten  hoogte ,  bezet  met  gepaarde 

'  Bladen  ,  die  ruuw  zyn  ,  en  boven  uitloopende 
in  lange  Aairen ,  van  gekranfte  Bloemen  ,  paarfch 
van  Kleur.  Decze  Bloemen  beftaan  uit  een  Ke* 

gelachtigen  hollen  Kelk,  vanboven  twaalf T^nd* 

jes 

fpic.  |jurp.  Eocc.  Müs.  167.  h  Lys»  quadrif.  |mrp»  molii  & 
l^ngiQX*  foliis.  IhiAem^ 
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jes  hebbende ,  waar  tusfchen  de  zes  Bloemblaadjes     jy; 
zyn  ingeplant.  Uit  deszelfs  bcxlem  komen  twaalf  Afdeel. 

Mceldraadjes  voort,  waar  van  zes  uitfteeken,  fi^^^^^ 
en  in  't  midden  is  een  rondachtig  Vrugtbegin*  stuk. 
zei,  met  een  geknppten  StyL 

(a)  Partyke  met  gepaarde  Lancetvormige  Bla-  ̂   ̂]; 
den  5  ee7i  Roedachtige  Pluim  en  twaalf man^  i^^irgatum. 

nige  drievoudige  Bloemen.  tigsT  ̂̂ ^' 
In  de  Levant,  in  Tartarie  en  Siberië,  groeit 

deeze  Soort,  die  doorCLUsius  Kleine  JVe^ 
derik  met  roode  Bloemen  genoemd  en  afgebeeld 
is  onder  de  Ooftenrykfe  Planten,  Zy  valt 
zelden  hooger  dan  twee  Voeien  ,  en  verfchilc 

voor  't  overige  fn  Geftalte  van  de  voorgaande 
weinig.  By  Hamburg  in  Oofcenryk  werdt  zy 
door  den  Heer  Jacqu in  gevonden.  Somtyds 
komt  zy  met  overhoekfe  Bladen  voor. 

(3)  Partyke  met  gepaarde  van   onderen  iets     iir. 

Wollige  Bladen  en  tienmannige  Bloemen  ̂  /^'*^''°' 

f2)  Lythrum  Fol.  oppofids  Lanceolatis  &c.  Lythiiim 
Auftriacum»  jAcq.  rind.  243.  Aujir,  T.  7.  Lys.  mbra  % 
nüii  fiiiquofa.  C.  ii.  Pin.  246.  Lys.  purp.  2.  £.  minor.  Clüs. 
Hiji.  2.  p.  SI.  Sal.  Gr.  Salids  foÜo  acutisfimo  Sc  glahro. 
TOüRNF.  Cor.  18.  Salie,  glabra  &c.  Amm.  Ruth.  88,  89. 
Lyfioa.  fecunda  f.  min.  rubro  flote.  Clus.  Pann.  477  9478. 

(3)  Lythrurn  Fol.  oppoiitis  fubtus  fubrooientofis ,  Flor.  de» 
candris  ,  Cor.  Ca;yce,Calyceque  Genitalibus   brevioribus, 

Y  y  5 

n*  DESL.  VIH.  Stuk, 
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IV.  die  Ikorter  dan  de  Kelk  zyn ,  met  uitjlee* 

^^xfh  ̂ '  ^^^^^  Meeldraadjes  en  Styh 

STUK.         Deeze,  in  China  groeijende,  is  een  Heefier 
Eenwy  mct  een  rappigen  Bast ,  hebbende  de  Bladen 

«'%*•        gepaard ,  ongelteeld  9  Lancetvormïg ,  cffenran* 
dig  en  van  onderen  eenigermaate  Wollig. 

IV.  (4)  Partyke  met  gepaarde  ̂   van  onderen  WoU 

VerüciUa-  ̂ W  ̂  eenigermaate  geftedde  Bladen  en  ge* 
turn,                   kranfie  zydelinsife  BUemen* 

V.  (.5)  Partyke  met  gepaarde  Liniaale  gefleelde 
FetkUtum  Bladen  en  twaalfmannige  Bloemen, 

yi.         (ö)  Partyke  met  gepaarde  Liniaale  Bladen  en 
smaibiadi-  zesmamiige  Bloemen  tegenover  elkander. 

ge. Zulke  veranderingen  van  dergelyke  Kruiden , 

in  Virginie  groeijendc,  maakcn  deeze  drie  Soor- 
ten uir  ,  gelyk  het  Europifche  ook  niet  onbe- 

dteld  is  van  Verfcheidenheden,  De  laatfte  komt 

met  onze  Hyfopbladige  vry  naa  overeen  ;  in- 

zonderheid een  dergelyke  in  *t  Water  groeijen* 
de  ,  met  roodachtige  Stengen  ,  daar  de  Heer 
Clayton  gewag  van  maakt. 

(7)  Par. 
(^)  Lythrum  Fel.  oppos.  fubtus  tomentofis  &c.  Lyth.  fol«. 

oppos»  Flor.  veniciliaEis.  GeON.  Virg.  52,73. 

fs)  Lyihrum  Fol.  oppos.  Lin.  pctiolatis.  &c.  Lythr.  Tol. 
petiojatis.  GRON    ̂ irg.  52,  73. 

(6}  Lythrum  Fol.  oppos.  Linearibtts  &c.  Lythr.  FoI.  Lin» 

ïlor.  hexandris  lolitatiis.  GfiON.  Virg,  162,  7?. 
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(7)  Partyke  met  gepaarde  Ovaak  Bladen  y  en    IV. 

overhóekfe  zesmannige  ongejleelde  BUemm;  ̂ ^^^'■'^* 
de  Steng  verfpreid^  Hoofd- 

(8}  Partyke  met  gepaarde  Eyronde  Bladen  en     vir. 

overhóekfe  omtrent  tiemiiannige  Bloemen : p'^^^^^r'^^ 
de  Steng  neerleggende, vm. 

Deeze  twee  zyn  in  de  Westindien ,  op  Jamai-'^^^^^'''*^' 
ka,  door  den  vermaarden  Doktor  Browjne 
waargenomen  en  met  de  nevens  geplaatfle  be- 
naamiogen  getyteld* 

(9^  Partyke  met   overhóekfe  Liniaale  Bladen  ,  i^- , 

dm  en  zesmannige  Bloemen.  ^^vfmo' 

HyfopWa- (10)  Partyke  met  overhóekfe  Liniaale  Bladen"^''^' 
en  yierhladige  Bloemen,  Thldfo. 

Thymbla- 
(7)  Lythram   Fol.  oppos.  ovalibiiSs  Fiorihus  fesfilibus  al-^^S^* 

ternis  hexandris    &c.  Paifonila  Hecbacea  &c.  BsowN.  Jam. 

399.  T.  21.  r.  2» 

(8)  Lythrum  Fol.  opp.  oratls.  Flor.  alt.  fiabdecandfis ,  &c. 
Melanium  Herbaceum  reclinamm  &c.  Bsown.  Jam.  ais- 

(9)  Lythrtm  Fol.  aUernis  Linearihus  &c.  Mam.  592.  //. 

€//ƒ.  178-  ̂ />^«  ïïS-  ̂ *  ̂a?'5!'<^-  458.  GOUAN  Mensp.  zz%, 
GitR.  Prat?*  459.  GORT.  -Be/g-,  iji.  Ks/iM.  Auflr.  152.  &c. 
Salicaria  Hysfopi  folio  latioie.  Hall.  >«.  347.  T.  6.  f.  3» 

i/^Zv.  40Ö.  Hysropifoiia.  C.  B«  /*/«.  iig.  ̂ ,  Lyfimachia  rii- 
bra  non  Silic[uora.  y^  Lys.  Linifolia  puïuuteo -ccerulea,  C, 

B.  Pin.  246. 

(10)  Lythram  Fol.    alt.  Linear.  Fier.  tetrapstalls.  Gouan 

Monsp.   228.    GElU   -Pz-ov.  „459.   Salicaria  minima  tenuifoiia, 
TOURNF.  Injl.   254-  HysfopifoHa  minor  f.  potius  Thymifo- 

lia  imritima.  J.  B.  //{/?.  III-.  p.  792.  Polygonum  Agusiticuin 

mi- 

II.  DEEL.  Vin»  Stuk, 
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IV.        Deeze  twee  Soorten  komen  in  Europa,  de 

^^^xiL^  laatfle  meest   iq  de  Zuidelyke    deelen   voor. 
Hoofd-   Beiden  zyn  zy  klein ,  doch  de  laatfte  wint  het 
STUK.      jn  kleinte ,  en  wordt  daarom  ook  wel  de  Kleine 

^_£.^zyy   ̂ yjl^pfjladi^g  geheten.  De  eerite  heeft  de  Steng 
een  Voet  of  fomtyds  een  Elle ,  de  andere  dik- 
wils  maar  een  Handpalm  hoog  ,  zo  C.  Baü- 
iiinüs  ,  doorwien  het  Kruid,  onder  den  naam 

van  Hysfopifolia  of  kleine  Godsgenade,  is  af- 
gebeeld ,  aanmerkte.  De  eerfte  heeft ,  volgens 

den  Ridder  ,   leggende  ,  de   andere  opltaande 
Stengetjes  en  ongelleelde  Bloempjes.  Zy  groei- 
jen  niet  dan  op  vogtige  Moerasilge  plaatfen. 

G  I  N  o  R  A. 

De  Heer  Jacquin  heeft  dit  Geflagt  be- 
noemd, ter  eere  van  den  Marquis  Giinori, 

Keizerlyken  Gouverneur  van  Livorno ,  door 
wien  de  Kruidkunde  aanmerkelyk  bevorderd 
werdt.  Het  heeft  een  zesdeeligen  Kelk  en  zes 

Bloemblaadjes:  het .  Zaadhuisje  eenhokkig  vier- 
kleppig,  gekleurd,  veelzaadig. 

I.  De  eenigfle  Soort  (i ) ,  daar  van  bekend,  nam 

dme^ZL^^^Q  Heer  J  a  c  q  u  i  n  aan  Zand-  en  SteenigeOe^ 

vers,  op  't  Eiland  Kuba,waar,en  plukte  'er  ryp 
Zaad  van  in  de  Maand  December.  Het  is,  zegt 

hy, 

minus.  BARR.  Ie,  773.  f.   c.  Hysfopifolia  f.  Gratiola  minor. 

C.  B.  Pin,  218.  Prodr.  108. 

(i)Ginora.  Sy/i.  Nat.    XII.  Gen,  605.  p.   Szp.^^^.XIII. 

p,  372.  ]AC(^  Amer,  148.  T,   191. 
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hy ,  een  zeer  fraai  je  Heeft  er  ,  die  drie  of  vier    IV. 

Voeten  hoog  opfchiet,  zig  verdeelende  in  glad- ^^^[^j^f ̂^ 
de,  ronde  5  Houtige  Takken ,  welke  Lancet  vor- Hoofd - 

migc,  zeer  kort  gefteelde,  gladde  Blaadjes  heb-^"^"^* 

ben  van   anderhalf  Duim  lang  en  eenbloemige;jfjf^"*'^^' 
Bloemfteekjes.    De  Bloemen  ,  hoewel  zonder 

Reuk,  zyn  zeer  fraay,  byna  een  Duim  breed  , 
hemelfchblaauw ,  met  een  rooden  Kelk,  en  een 

bruinrood  Zaadhuisje ,  dat  naar  een  gladde  Be» 

fic  gelykt  ,  met  witachtige  Zaadjes.    De  Inge- 
zetenen, aldaar,  nocmdQnhet  Rofa  del  Rio y  dat 

is  Rivier  -  Roos. 

Agrimonia.    Agrimonie. 

Een  vyftandige  Kelk  met  een  anderen  om- 

kleed ,  vyf  Bloemblaadjes  en  twee  Zaaden  op 
den  bodem  des  Kelks,  zyn  de  Kenmerken  van 

dit  Geflagt  ,  't  welk  de  drie  volgende  Soorten 
bevat. 

(i)  hgnmome  met  gevinde  Stenghladen y  het      r. 

endelingfe   gejteeld  y   en  ftekelige  Zaad-'^l^J^/"^^ 
Jmisjes»  Gemeene. 

Dit 

( I )  Jlgrtrr.oma  Fol.  Caulinis  pinnatis  ,  impari  petlolato 

Sec.  Syfi.  Nat.  Gen.  607.  p.  32».  ̂ e^.  XIU.  p.  372.  Mat. 
Med,  221.  H.  Clif.  179.  Ups.  II g.  R.  Lugdh.  240.  GouAN 

Momp»  zi8.  GEB.  Prov.  464.  HALL.  Helv.  407.  GORT. 

Belg.  131.  KRAM.  Aujlr.  132.  FL.  Suec.  394.&c.Eupatoriuïn 

veterum  f.  Agrimonia.  C.  B.  Pin.  321.  Agrimonia  H  Eupa- 

torium.  DOiD.  Pcmpt.  ag.  CAM.  Epit.  756.  GSON.  r»^,  $%% 

74. 
II#  DEEt.'  VIII*  STUK, 
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.^^*         Dit  Kruid  wordt  gehouden  voor  het  Eupa* 
xiï.    torium  of  Eiipatorie  der  Ouden,  waar  van  het 

Hoofd*  ̂ q^   bvnaam  heeft.    De  naam,  dien  het  in  'c 
STUK  " 

_^  *  Franfch,  En^clfch  en  Hollandfch  voert,  heefe 
vigs.  mee  den  Latynfchen  Agriimnia  ̂   wiens  oir- 

fprong  onzeker  is  ,  veel  overeenkomst.  Dè 
Duitfchcrs  noemen  het  Odermennig  of  Bruch^ 
wurtz  ,  dat  is  Breuk-  Wortel ,  wegens  de  fa- 
mentrekkende  hoedanigheid.  Het  wordt  van 

fomraigen  ook  Lappa  inverfa^  dat  is  omgekeer- 
de Klis/en  ;  om  dat  de  Vrugten  als  Klisjes  zya 

en  nederwaards  hangen  ,  getyteld.  Het  groeiü 
wild  op  droogc  plaatfen  in  verfcheide  deelenvaa 
Europa  en  in  de  Nederlanden  vry  algemeen, 

gelyk  by  ons  in  de  Grazige  Duin  -  Valeijen»  Ook 
wordt  het  in  de  Tuinen  aaegekweekt. 
De  Steng  is  regtopdaande  ,  ftyf  en  hard  ea 

zeer  Haairig  ,  meer  dan  een  Eile  hoog  opfchie- 

tefide,  in  dit  Kruid,  't  welk  ruige  op  de  kan- 
ten diep  ingefneeden  of  fpits  getande  Vinbladen 

heeft ,  boven  donker  of  zwartachtig  groen  en 

van  aannicrkelyke  grootte ,  mee  kleine  Vinblaad- 
jes daar  tusfchen.  De  grootfte  Bladen  liebben 

dikwils  zes  of  zeven  paaren  van  Vionetjes.  De 
Steng  is  riaauwlyks  getakt  en  loopt  boven  de 
Bladen  uit  in  ecne  Aair  van  Bloemen ,  niet  zeer 

digt  geplaatst ,  die  geel  en  kort  gefceeld  zyn  ; 
waar  op  Ziadhtiisjes  ,  als  gezegd  is  ,  volgen  , 
met  haakigc  Doorntjes;  die  als  de  Klisfen  aan 

de  Kleeders  hangen  blyven.  Het  eene  Zaadbe- 
ginzel  ,  daar  in  ,  misdraagt  doorgaans  ̂   zo  de 
Heer  Hall  er  aanmerkt.  Dit 
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Dit  Kruid  komt,  in  fommige  deeleo  vm  Eu-     IV. 

ropa,  en  op  fommige  tyden  des  Jaars,  meer  of     ̂ a^^' 
min  welriekend  voor;  iozonderbeid  de  Wortel , Hoofd- 

die  in  't  Voorjaar  geurig  is.  Inïtalie,  nogthans/'^"^*^ 
heeft  CoLüMNA  een  Soort  gevonden,  die  ̂'^^""** 
bleeker  groen  en  grooter  is,  hebbende  altoos 

een  zeer  fterken  Reuk^  dieia  zy  ook  in  deKruid- 

tuinen   behoudt  ;  doch  voor  't  overige  van  de 
gemeene  weinig  verfchilt,  welke,  dat  zeldzaam 
is ,  ook  op  die  zelfde  plaatfen  groeit  en  geen 

of  een  onaangenaamen  Reuk  heeft  (*J. 
Van  de  groote  getande  Ooren ,  welken  die 

zo  bekende  Kruid  aan  den  voet  der  Bladftee- 

len  heeft ,  vindt  men  geen  blyk  in  de  gewoone 
Afbeeldingen  en  befchry vingen ♦  Zy  zyn  zeer 
blykbaar  in  een  aanzienlyk  Tak  daarvan,  (die 
ik  nu  kortlings  ,  onder  een  menigte  andere  keur- 

lyk  gedroogde  Planten ,  van  de  Kaap  der  Goe- 
de Hope  bekomen  heb ,)  zynde  wat  grooter  en 

ruiger  dan  de  gewoone,  misfchien  meer  met  de 
laatstgemelde  overeenkomftig.  Het  Kruid  groeit 
ook  in  Virgin  ie. 

De  Agrimonie  wordt  uitmuntende  geacht  voor 
Verftoppingen  in  ds  Lever ,  en  daarom  ook 
wel  Leyerkruid  genoemd.    \  Is  zeker,  dat  zy 

een 

(*)  De  welriekende  Agianonle  is,  volgens  Coilumna  ,  xn 
GeÖTiUe  naaawlyks  ondotcheidelyk  vaa  da  gemeene  ;  doch 

in  de  Af-eelding  van  BAiiHE/JEa  hefoeirt  men  een  aanmsr- 

kelyk  verfchd  ,  zo  dooc  de  Takki'gheid  dei'  S'engen  ais  de 
ylheid  der  Bloeni  -  Asucn:  ZiQ  Rmr,  Ic^  6li,  AgrimQKhm 
§doratum. 

H.  DKEI.  VIIU  STUK. 



720       TWAALFMANNIGE     KruIDEN; 

tv.     een  weinig  famentrekkende  is  ,  en  hier  door 

xuf^*  dienen  kan ,  om  de  verflapte  deelen  der  Inge- 
Hoofd-  wanden   te  herftellen»  Hierom  gebruikt  menzc 

STUK.      QQ^  aig    een  Wondmiddel  en  in  Pappen   toe 

^ J'^^^''"'^' verfterking  van  uitwendige   verflappingen ,  in«* zonderheid  der  Teeldeelen.  In  Gorgeldrankea 

is  zy  niet  van  de  minfte  nuttigheid* 

11.  ̂       (2)  Agrimonie  met  gevinde  Stengbladen ,   het 

'^re'pZT^  endelingfe  ongejleeldy  en  Jtekelige  Vrugten^ 
Oriëntaal' 
fche.  Deeze ,  in  de  Levant  door  Toürnefort 

gevonden  ,  komt  de  Gemeen  e  zeer  naby:  maar 

heeft  de  Stengen  korter  dikker,  ruig;  Stop^ 
pcltjes  van  langte  als  de  tusfchenwydten  en 

omgeboogen  ,  befchaduwen  byna  de  geheele 

Steng  :  het  onelFen  Vinblad  heeft  geen  Sieel- 
tje :  de  Aair  is  kort ,  digt  en  ongefteeld  mee 

Blikjes  zo  lang  als  de  Bloemen. 

Een  zeer  dikken  kruipenden  Wortel  heefc 
deeze  Levantfe  ,  die  zeer  laag  blyft ,  volgens 

TouRNEFORT.  Mooglyk  zal  daar  van  de 

bynaam  ontleend  zya.  Voorheen  was  dezelve 

aangemerkt  als  eene  Verfcheidenheid  van  de 

voorgaande  Soort. 

in.        (3)  Agrimonie  met  de  Stengbladen  drievoudig 

^grmonoï'  ̂ ^^    .^^^  ZaadJiuisjes. 

(z)  ̂ grimóma  Fol.  Caulinis  pinnatls  ,  irapari  fesfili  &c. 

Agrim.   Oiientalis  hurailis,  Radice  crasfisfima  rcpcnte  &c. 
TOURNT.  Cor.  21. 

(3)  Airimonia  FoI.  CaiiUnis  ternatis,  Fmdibus  glabrls.  H. 

cm Vfugf. 
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Behalve  dè  gladheid  der  Vrïigten  is  deezeóok     1^* 

door  het  Loof  verfchilleiide  ,   hebbende    Co-^^^fj^^'^ 
LüMNA  ,  die  ze  eerst  in  Italië  waargenomen  Hoofde 

hadt,  haar,  wegens  eenige  gelykheid  van  'c  Ge»^'^^^* 

was  i  Agrimonoides  geheten»  T  o  ü  R  n  e  f  o  r  t     '«^^^'^ 
beeldt  de  Bloem  en  Vrugt  onder  die  der  Agri- 
monieaf,  waar  uit  men  het  verfchil  kan  zien» 
De  Vinbladen ,  langs  den  Grond  verfpreid ,  zyu 
veel  ronder  dan  in  de  gewoone  en  aan  de  Steng 
kornen  alleen  drie  Bladen  op  een  Steekje  voort ^ 
naar  die  der  Aardbeziën  gelykende.    De  Bloem- 

pjes zitten,  met  haar  eigen  Kelkje,  in  een  rui- 
ge, diep  verdeelde,  veelpuntige  Kelk  ,  die  tot 

bevatting  ftrekt  van  het  Zaadhuisje,  't  welk  in 
grootte  naar  een  Tarwe  -  Graan  gelykt ,  doeh 
de  figuur  he^ft  van  eea  Flefch  -  Kalabasje  en 

doorgaans  een  enkel  Zaadje  inhoudt^  't  Gewas 
is  niet  zonder  Reuk  en  bitterachtig  van  Smaak ; 
weshalve  men  het ,  volgens  C  o  l  u  m  n  a  ,  wel 
houden  zou  kunnen  voor  het   Eupatornm  der 

Arabieren»  *t  Getal  der  Meeldfaadjes  ,  dat  in 
de  gewoone  van  tien  tot  iv^aalf  voorkomt,  vol- 

gens H  A  L  L  E  tl ,  is  in  deeze  dikwiis  naauwlyks 

meer  dan  agt ,  zo  de  Ridder  aantekent  (*)♦ De 

'Cïiff.  179.  R.  Lu^Mk  2+1.  Agfimohiae  fimills.  C.  B.  Pin» 
3ZI.  Agrimonoldesc  Col.  Ecphr.  \.  p.  145.  T.  144..  BOERM. 

Lu^d'^,  I  p.  Ï79.  A^rirnonoidei  Semiiie  glabro.  BARll.  Rar^ 
512. 

(*)  Te  westen    in    Sp.   Plant.   iZd.  II.  p.  643.  In  Gènef, 
Plantarum  vitidt  men  dit  geheel  andeis.   De  Gemeeae  Agu* 

Zz  mü- 
lï,  Deel.  Viil.  Stuk. 
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IV.        De  Driewyvigen  van  deeze  Klasfe  leveren  de 

^Ixfh  ̂'  volgende  Geflagten  uit. 
Hoofd-  _, 
STUK.  R  E  s  E  D  A«    Neerzeto 

vige* '  ̂   Een  eenbladige  verdeelde  Kelk ,  gefnipperde 
Bloemblaadjes  :  het  Zaadhuisje  eenhokkig  met 

^  een  gaapende  Mond.  Dus  komen  de  algemeene 
Kenmerken  der  Soorten  van  die  Geflagt  voor , 

't  welk  5  voor  't  overige,  zeer  veranderlyk  is, 
doordien  Linn^  us  daar  toe^  behalve  de  Re^ 

feda ,  ook  de  Luteola  en  Sefamaides  van  Toür- 
KEFORT ,  welke  in  de  figuur  der  Vrugt  aanmer- 

kelyk  verfchillen ,  en  waar  van  de  laatfte  zelfs 

niet  onder  de  algemeene  bepaaling  valt;  betrok- 
ken heefr. 

't  Getal  der  Soorten  ,  meest  Europifche ,  is 
twaalf,  als  volgt. 

J-.        (i)  Neerzet  met  Lancetvormige  onverdeelde 
Lutetia,  Bladefi  ,  die  aan  den  voet  wederzyds  een» 

landig  zyn^  en  nerdeelige  Kelken. Die 

momchee^tf  zegt  hy  aldaar,  van  twaalf  tot  twintig  Meel' 

draadjes  en  twee  Zaaden  ;  de  Agrimonoides  y  dat  is  deeze 

laatfte  Soort  ,  ongevaar  z^ven  Meeldraadjes  en  e'én  enkei 
Zaad.  In  Hono  CliJJortiam  hadt  hy  gezegd ;  Hujus  Fl»s  he- 

xandns  eji  :  dit  is :  De  Bloem  van  deeze  heeft  zes  MecN 

draadjes. 

(i)  Refeda  Fol.  Laticeohtis  integris  &c.  Syfi.  Nat.  XII, 
Gen.  6o5?.  p.  329.  Veg.  Xïil.  p.  37i. /ï.  Clif.  2i2,K*  Lugdh» 
4§3.  GoüAN  Monsp.  ZZ9.  GER.  Prov.  37<S.  KRAM.  Aujlr. 

13  3.  Gort.  Belg.  132.  Fl*  Suec.  439,  424*  &c.  Luteola  her- 
ba  Saücis  folio.  C.  JS.  Pin.  ico.  Tournf.  Inji,  423.  Luteola* 

HALL.  Hilv*  31;.  Lutum  h^xba.  Dod.  Pcmpt,  %o,  Lo^t  /Ca 

Wouw. 
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bit  Kruid  ,  dat  door  geheel  Europa ,  als  ook     J^« 

m  onze  Nederlanden,  in  't  wilde  groeit,  voerc     ̂ fu 
den  naam  van  Luteola  of  Littum  Ilerba ,  dat  is  [iooFD* 

Geelkruid  ,  vyegens  de  Kleur  die  het  uitlevert. ^'•^^'^' 

In  *c  Hoogóuhrch  noemt mm-\  het  Ackerpfrimmè^^^^^^"^^'^ 
in  *c  Walfch  Wauw ^  in  't  Franfch  Gaude^'m  \ 
Neerduitfch  Wouw  ̂   in  't  Engclfch  DyersWeed^ 
dat  is  Verv^ers  -  Kruid.  Sommigen  hebben  het 
Ook  voor  een  Soort  van  Weede  gehouden   Dè 

buitfchers  noemen  hetzelve  Strdch-Ki-aiit, 
Het  fpreidt  lange  en  taamelyk  breede  Bladen 

iangs den  Grond  uit,  tusfchen  welken  een  Steng 

opfchiet  van  een  oC  tVv^ee  Ellen  hoogte  ,  die 
met  fmaller  Bladen ,  doch  byna  overal  van  ge- 
lyke  breedte  en  niet  zeer  fym^  bezet  is.  Dé 
Stengen  zyn  jAairswyze  begroeid  met  Bloemen , 
Van  eene  zonderlinge  figuur.  Uit  een  in  vieren 

gedeeld  Kelkje  (*)  fpruit  een  groot  Bloem- 
blaadje^ ten  halve  in  zesfen  gefpleeten,  en  het 

Honigbakje  uitmaakende  jboven  geplaatst.  Tv^eö 

zydelingfe  Bloemblaadjes  zyn  klein ,  en  in  drie- 
ën gedeeld.  Hier  komen  fomtyds  twee  zeer 

kleinen  by,  die  onverdeeld  zyn.  Door  de  onderde 
fpleet  van  den  Kelk  hangen  byna  twintig  Meel- 
draadjes ,  met  hunne  Knopjes, nederwaards.  Hec 
Vrugtbeginzel  heeft  drie  Siylen  en  de  Vrugt  is 
driepuntig,  met  drie  Streepjes  gaapende^  waar 
in  kleine  Zaadjes.  Vart 

(*)  Cal'ix  -prof uy.de  et  In^equallt-^r  fexfilus  efl:  ,  zegt  tfe 
Üeer  Haller,  die  hem  eerst  ook  vieidcsiig  geiteld  Irxit^ 

by   n:idtt  onderzoek.  Kelv.  p.  779- 

Zz  2 
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7^4      TWAALFMANWIGE    KrUIDEïT; 

IV.  Van  dit  Kruid  heeft  de  Latynfchc  benaamiÈg 

^^Kw^' ^^^  S^^'^  ̂ ^e^ï  Quteus)  hiare  afkomst.  Moog- 
Hoo?p.  lyk  zal  het  die  ,  op  fominige  plaaifen ,  vry  hoog 

STUK.  uitleveren  ;  dewyl  men  hiar  met  SaiFraankleur 

//ge?''^^'  verward  heeft  (*).  Hedendaogs  hoor  ik  Dietdat 
de  Wouw  tot  verwen  gezogt  wordt,  zegt  de 

Heer  Hall  ER  (f),  't  Is  ondertusfchen  ze- 
ker, dat  menze  hier  te  Lande,  en  zelfs  in  dee- 

zc  Stad  ,  nog  dikwils  bezigt ,  om  een  geelc 
Kleur  te  geeven  aan  de  Lakens  en  Wollen  Stof- 

fen; geïyk  men  ook  ,  wanneer  dezelven  eersc 
blaau^  geverwd  zyn,  die  dan  door  het  Afkook- 
zel  groen  maakt ;  kunnende  düs  ,  geiyk  J»  B  a  ü# 
H I  K  ü  s  zegt ,  twee  zeer  verfchiliende  Kleuren 
uit  een  zelfden  Ketel  haaien^  Ten  dien  einde 

worden  de  gedroogde  Bloemfteelen  van  dit  Kruid , 
dat  men  daar  toe  op  Akkers  teelt,  met  Aluin 

gekookt.  De  Wouw  ,  die  klein  en  roodachtig 
IS  5  geeft  meer  Kleur  dan  de  groote  en  donker- 

groene. De  gene  ,  die  in  *c  zwarte  valt ,  of 
fchimraelig  ïs  ,  als  vogtig  of  onryp  ingezaincld 
zynde  ,  is  de  ilegtfle  van  allen  en  geeft  een 
blaauwe  Kleur. 

Men  verwt ,  zo  wel  Zyde  als  Wolle ,  geel  en 
Citroenkleur  met  dit  Kruid,  waar  van  Jaarlyks 
ter  waarde  van  duizend  Daalders ,  ten  dienfte 

van 

(*>  Dus  zegt  ViKcrLiirs : 
Ipfe  fed  in  Ptatis  Arles  j-am  fiiavembenti 
Murice,]am  Croceo  mutabit  Veilera  Luto. 

Ct)  Non  üudio  nojlro  tempore  a  Im^orièus   requirï,  Kelv, 
uts. 
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van  Sweeden ,  uit  Vrankryk  gehaald  werdt ,  daar      W» 

men  de  Wouw  meest  teelt;  hoewel  zulks  ook  ̂ ^™^^* 
by  Kent  in  Engeland  en  op  eecige  plaarfen  in  Boofi)- 

de    Nederlanden   gefchiedt.    Sedert  twintig  of^"^"^- 

dertig  Jaaren  zyn  ook  Plantagiën,  daarvan,  by  ̂"&'^*^^^' Lund  en  andere  Sieclen  in  Schonen  aangelegd, 
die  reeds  veel  opgebragt  hebhen*  Best  wil  zy 
voort  in  Zandige  Aarde  en  moet  jaarlyks  voor- 

den gezaaid  ,  bloeijende  in   't    volgende  Jaar, 
wanneer  menze ,  in  't  midden  van  het  bloeijen , 
fnydt  en  droogt.    In   heeter  Gcvfesten   is  het 

droogen  naaüwlyks  noodig  (*)♦ 

(2)  Neerzet  7;zfï  Lancetvormige  gegolfde  Haai-      J^- 
rige  Bladen.  caneicens. 

Dit  heeft  een  ovcrbly  vende  WorteU  De  Steng  ̂^s* 
is  een  Voet  hoog,  opllaande,  bezet  met  witte 
Haairtjes  en  Takkig.  De  Bladen  zyn  ongedeeld , 
Lancetvormig ,  met  een  Haairigen  Kiel,  zonder 

Tandjes ,  gegolfd.  Aan  't  end  groeit  een  Tros  van 
witte  Bloemen ,  met  elf  geele  Meelknopjes  en' 
2:es  Vrugtbeginzels ,  -zittende  op  een  gemeen 
Stammetje. 

(3)  t^ec!rzet7net  Lmiaals  Bladen  ̂   aan  den  roet     nr. 
getand ,  en  vierwyvige  BLemen,  7^clZtn 

(.*)  Stck^olfns.    Verh*nd.  XVI!.  Baad.  1757.  p.   J07. 

(1)   Refeia   Fol.   Lanceolatïs  unduiatis    pilo  lis.  5y/?.  Nas. 

Vig.  XIII. 

<3)  Refeii  Fol.  Lincarihus  Bafi  dentatïs ,  Flor.  rctragynis. 

RcfeJa  Linaris  foliis.  C   B.  Pin.  100,   Proir.  \\,  Buas»  IV. 

Zz  3  '         8s. II.  DEEI..   Vlir.   STUK. 
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IV.         Op  de  Pyreneefchc  Ber^fcnis  de  Groeiplaats 

xiL  *  ̂^^   deeze  ,  een.  Plantje    met  dunne  leggende 
Hoofd  ̂   Stetigetjes  en  zeer  fmalle  Zeegroene  Blaadjes  j^ 
STUK*      draagende  bleek  geele  Bloempjes ,  die  zig  Ve- 

ï'i;r?/'"''^"ze]ig  vertooiien  ,  en   op  ieder  volgt  ccn  enkel Zaad,  Dit  zegt  M  or  i  son,  die  het  uit  Vrank- 

ryk  bekomen  hadt :  maar  C.  B  a  u  H  i  N  ü  s  meldt  ̂  
dat  het  Zaadhuisjes  heeft,  vol  van  zeer  kleine 

2!aadjes.  Het  zyae  was  door  B  ü  r  s  e  r  ©  s ,  in  de 

Zandige  Valeijen  der  Pyreneen ,  verzameld. 

iH;         c^^  Neerzet  met  Linimk  Jkmpe  Bladert  en, 

^f.rpuras'  v}/w3?vf^.?  Bloemen. 
cem. 

P:>nrrch-  j)g  vermaarde  C  l  ü  s  ï  u  s  seeft  de  Afbccl- 
ding  van  deezc  ,  zyiidc  een  Plantje  van, omtrent 

een  Span  hoog  ,  met  kleine  Blaadjes  om  't  on° 
derüe  der  Scengetjcs  ,  die  boven  mee  paarfclv 

achtige  Bloempjes  geaaird  zyn.  Het  groeide  op, 

Steenige  Heuvels  by  Sahmanca  in  Spanje. 

v/        (5)  Neerzet  mtt    Lancetvormïge  oimrdeeld^j 

s^f^mc'Jis,  Bladen  m  gefterndf^  Fruiiten, 

gg.  Sef^mioides  Linar'ae  folio  glauco  ,  P3^renaica  ,  Flore  St?- 
jnineo.  MosïS.  Hijh  IH.  p-  ̂ 01.  S.  1$.  T.  i.  f.  4.  Refeda 

Linarjje  folio  &c.  PlI'K.  Ahi.  317.  T.  107.  f«2.  Raj  Suj>pl._ 

SU.  Luteola  puinila  i'yretiaic;! ,  Linaria;  folio»  1  oukmf. /«y?.. 

424. (4}  Refeda  Fol.  Linearll>us  oIhihIjp  ,  Flor.  pf  ntapynis.  Re- 
,«•■-.■*  fecVi  ?.]i>a  m-itor.  C.  B.  Pin.  lOc.  K.A,J.  //i/^.  1054.  Sefaraoides 

Sali^anr.  parvuuï,prim.CLl'S.  HiJ}.  J.  p.  196.  R^r.  p.    346-. 
LCB.   Ie.    B53,   Sefsmoides   Foliis   ctabfis,  Fior.  ex  herbacco, 
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Dit  groeit  te  Montpellier  in  Gods  Tuin  zegt      ÏV. 

de  Ridder,  en  gebruikt  daar  het  woord,  waar  "^^^^^f  ̂' 
mede  hy  gewoon  is  de  Natuurlyke  Groeiplaats  Hoofd- 

aan  te  wyzcn   ffj.  Wat  zyn  Ed.  met  die  zon-'^'^'"^"  ̂ 

derlinge  uitdrukking  zeggen  wil,  en  of  hy  daar     '''^^'''^' mede  iets  anders  dan  den  Koninglyken  Tninbe^ 
doele,  is  my  duifter.  Goüak,  die  de  Plan- 

ten van  deezen  Tuin  befchryft  ,  heeft  wel  dee- 

ze  Soort  ,  doch  verklaart  die  uitdrukking,  hoe- 
wel hy  ze  gezien  heeft ,  niet ;  zeggende  zelfs  , 

dat  dit  Kruid  huisvest  a  VEfperon  ,  au  Mout 
Saint  Lüup  ,  in  vogtige  Spieeten  der  Rotfen, 

hebbende  de  Bloemen  byna  ongedeeld  en  Sten- 
getjes  van  een  Handbreed  hoog» 

(6)  Neerzet  met  gevinde  Bladen ,  aan  de  tip-      vr. 
pen  agterom  gekromd  ̂   vier wyvige  Bloemen  ̂   FrutkutQ- 

gaapende  vyfdeelige  Kelken  en  de  Steng  om  ̂ '  „   ■ 
laag  Heejterig. 

In  Spanje  is  dceze  vSoort  gevonden,  die  de 
Steng  boven  den  Grond  overblyvende,  dikwils 
twee  Duimen  dik  en  zeer  kort  heeft,  uit  welks 
top  veele  opdygende  Stengen  voortkomen ,  met 
verheven  Streepen.  De  Bladen  bcflaan  uit  Lan- 
cetvormige  Vinnetjes  ,  van  vyf  tot  zeven  aan 
een  Steel.  Verfcheide  Aairen  draagt  het  over- 
hoeks ,  de  voornaamden  aan  den  top  der  Steng, 
De  Bloemen  hebben  vy F  of  zes  Blaadjes,  groo- 
ter  dan  de  Kelk ,  en  elf  Meeldraadjes.  (7) 

(f)  Hahttai  Monfpelii  ir.  Horto  Dei. 

(6)  Re/eda  Bol.  piniiatis  apice  reciirvaus  &c, 

II.  DWt,.  VII!.  STUK, 



I¥.        (j^  Neerzec  met  gevinde  Bladen  ̂   vmwymg^ 

^^xn!^*  £/oe»2<r;2  m  zesdeelige  Kelken^ 

STUK.  Id  de  Zuidelyke  deelen  van  Vrankryk  ̂   alsook 

viL.     in  Spanje 3  is  de  Groeiplaats  van  deeze,  die  d^ 

^f''^'*'*^' allergrootfte  genoemd  wordt  door  C  Baühi- 
^'^^-     KUS»  Volgens  Lobel   vcrfchilt  zy  van    de 

Gemeene  inzonderheid  door  de  grootte  ,  fchie- 

tende  haare  middelftcng  wei  twee  of  drie  Hi.- 
len  hoog. 

vni.        (8)  Neerzet   met  gevinde  Bladen  dk  gegolfd 

gefoifd?*  2;3'w ,  de  Bloemen  drie"-  of  vierwyvig. 

In  Spanje  groeit  deeze  Soort  ̂   die  de  Steng 
een  Voet  hoog,  geftreept,  geftrekt  heeft;  de 
Wortel  en  Stengbladen  gevind ,  met  Lancetvor- 

mige  fpitfe  gegolfde  Blaadjes ,  overhoeks  klei- 

ner en  meer  opgaande :  Bloemtrosfen  aan-  't  end  , 
ook  wit  5  gelyk  in  de  voorgaande.  De  Kelk  is 

vyfdeelig  ,  de  Bloem  heeft  vyf  Blaadjes  met 

tien  gcele  Meelknopjes.  In  fommige  Bloempjes 
Icomqn  drie  ,  in  anderen  vyf  Stampers  voor. 

De 

(7)  Re/eda  Foliis  pinnatis  ,  Florihus  terragynis,  Calycibus 

fespartitis.  H.  Upt.  149-  Res.  fol.  pmnatis  integenimfs.  H-» 

Cliff.  212.  GouAN  Monsp.  229.  Geh.  Frov.  ̂ -jf,,  Refeda 
Tol.  Caicittapx  fiore  albo.  Mor.  Hort.  Bles.  Touknf.  425. 

Bet.  I^ctiip.  221.  Refeda  maxima.  C,  U.Pin.  ioo.  Lqb- HijL 
Zio.  Ie.  222. 

(8)  Refeda.  Fol.  pinnatis  unduJatis,  Flor.  tiigynis  tetragy* 
nisfve.    Refeda    minpt    fd.    inciils.    BARR.    Rar,   73=    To 
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De    Zaadhuisjes   zyn   in    dceze    Soort    aller-    iv, 

grooÈst.  Afdeel^ 

(9)  Neerzet   met  alle   Bladen  driedeelig  ,  d^^^^^" onder It en  gevind,  j^^^ 
R?Jeda 

Dit  Kruid  is  de  gemeene  Geele  Refeda^  die^^-^^^^- 
op  Krytbergen  der  Zuidelyke  dealen  van  Eu- 

ropa, volgens  den  Ridder ,  groeit,  Hy  melde 

niet,  waar  die  Krytbergen  leggen;  V'an  deAu- 
theuren  ,  ondertusfchen  ,  die  de  Planten  van 
Languedok  en  Provence  befchryven  ,  wordt 
gezegd  ,  dat  zy  aldaar  voortkomt  op  de  Alc- 
kers  of  Bouwlanden.  Te  Montpelgard  komt  zy 

overvloedig  voor,  nevens  't  Koorn,  en  te  Ge- 
neve  hadt  men  ze  op  de  Muuren  groeijende 
gevonden.  Lob  el  zegt  ,  dat  de  Nederlanders 
dit  Kruid  Vreemde  ItaliaanfcJie  of  Cantahrifche 
Rakette  heeten,  zynde  hetzelve  van  hem  a'om 

in  Italië,  ook  langs  den  geheelea  Zeekant;  by 
Lions  in  Vrankryk  en  in  de  Hoven  zo  van  En- 

geland als  Nederland  gevonden  ,  waar  hec  van 
fommigen  ItaliaanfcJie  Rakette  geheten  werdt. 

Hier  te  L'inde,  ja  zelfs  by  deeze  Stad,  groeit 

zy  op  Wegen  en  aan  Dyken  in  *t  wilde.    In 
Duitfch- 

f9)  Refeda  FpL  qnnibus  trif^dis ,  inrérioubus  pinnstis.  //. 

Clif.  212.  R.  Lugdb.^Zi.  HALL.  fJelv.  ̂ ij.  GoüAN  Jlonsp, 

230.  Ger.  Prov.  377.  Gort.  Bel^.  132.  Refeda  vulgaris. 
C,  B.  100.  Raj.  //(/?.  105?.  Refeda  lurea.  )♦  B.  Hiji.in, 

p.  467.  Ref.  Gallica  crispa.  Bocc  Sic.  77.  T.  41,  f.  3,  Re- 
feda Masfil.  Pluk.  ̂ Im,  317-  T.  55.  f.  4- Zz  5 

IL  DiEL.  VUL  Stuk. 



730       TwAALFMANNIGE    KruIDEN. 

IV.     Duitfchland  ,  by  Weenen  en  elders  ,  komt  zy 

xfu^'  inderdaad  op  Krytheu velen  voor ,  'en  volgens 
Hoofd-  Ray  is  zy  gemeen  op  Krytige  Akkeren. 
STUK.         jyfgjj  twyfelt  niet ,  of  dit  Kruid  is  de  Reféda 

Jige!^^^'  ̂ ^°  P  L I N I  u  s  5  vermaard  wegens  eene  byge- loovige  Geneezing  der  Ziekten  en  daar  van  den 
naam  hebbende.  Zy  diende  inzonderheid  tot  op- 
losfing  van  Gezwellen  om  die  te  doen  vcrllaan  , 
en  hier  van  heb  ik  dan  ook  denJ^ederduitfchen 

Geflagtnaam  ontleend.    De  Duitfchers  noemen 

deeze  Soort  Harnkraiit,   In  't  Engelfch  noemt 
men  ze  Ba/e  Rocket  of  Laage  Rakette  y  zynde 
de  naam  van  dat  Kruid,  wegens  eenige  fcherp- 
heid y  daar  aan  gegeven»  H  a  l  l  e  r  ,  nogthans , 
zegt ,  dat  het  een  Moesachtigcn  Smaak  heeft , 
byna  als  die  van  Kool.  De  Smaak  kan  naar  den 
Landaart  verfchlllen.    Ook  zou  de  fcherpheid 
meest   in  de  Wortel    huisveiten  ,   volgens  J. 
Bauhinüs. 

Het  is  klein  van  Gewas  ,  brengende  dunne 
hurkende  Stengctjes  voort ,  waar  aan  Bladen 

die  meest  Golfachtig  fyn  verdeeld  zyn  in  ge- 
paarde Vinnetjes  ,  en  deeze  zelf  zyn  by  den 

Vvortel  ook  gefmaldeeld.  De  Bloemen  ,  die 
bleek  geel  van  Kleur  zyn  ,  maaken  taamelyk 

dikke  ongebladerde  Aairen  uit.  De  Bloem  en  't 
Zaadhuisje  vindt  men  byTouRNEFORT  taa- 

melyk afgebeeld,  't  Getal  der  Meeldraadjes  loopt 
tot  twintig  toe. 

(lo)  Neer- 
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(loj  Neerzet  met  geheele  en  driekwahhige  Bla-     ï^» 

deUi  zesdeelige  zeer  groot  e  Kelken.  xiu^' 
Hoofd» Op  dergelyke  plaatfen  en  by  de  voorgaande ,  jtuk. 

in  de  Zuidelyke  deelen  van  Europa,  komt  dee-       x. 

ze  voor,  die  kleiner  is  en  de  onderde  Bladen,  ph'yfetma, 
ja  foratyds  ook  de  bovende,  onverdeeld  heeft,    ̂ ^^'«• 
omtrent  vier  Duimen  lang ,  zynde  de  Stengen 
ongevaar  een  Voet  hoog.  Phyteuma  wordt  zy  te 
Montpellier  genoemd,  volgens  J.  B  a üh  in us, 
Pe  Bloemen  zyn  wit,  de  Zaadhuisjes  een  half 
Duim  lang.  ' 

(li)  Neerzet  met  geheele  en  driekwahhige  Bla*      xr. 
den ,  de  Kelken  korter  dan  de  Bloem,        ma 

Middel- 

De  Groeiplaats  van  deeze,  die  voor  't  ovcri-^^'^^^^"^^^ 
ge  van  de  voorgaande  weinig  verfchik,  isj  vol* 
gens  L  I N  N  .ï:  ü  s ,  in  Paleflina. 

(13)  Neerzet  met  geheele  en  driekwdlMge  Bla- ^]^ll]^^ 
den.  de  Kelken  zo  groot  als  de  Bloemen.       weMe- 

De 
(ïo)  Re/eda  Fol.  integrb  trj!oI)IsrjTie ,  Calyclbus  fexpartitis 

jpiXimis.  //.  C//^.  412.  Ups.  150.  DALIB.  Paris.  159.  R.. 
hugdb.  483.  N.  4.  Refeda  mincr  vuigaris.  TouRNF.  Ir.jl. 

413.  Refedx  affinis  Phyteurai.  C.  n.  Pin.  100.  Ftoir.  42. 

Ic.  Erucago  Apula  triiida  qainquefolia.  COL.  Ecphr.  2Ó7. 

T.  269.  ̂ ,  Res.  iiiin.  vuig.  Fol.  minus  incilö.  y^  Fo!.  in- 

tegris.  TotmNF.  Infl.  Phyteiitm.  J.  U.  Hi/Ï.  lil.  p.  ?gö.  Fic. 

Cli)  /Jcyfi^  Fol.  inteL^(!s  trilobi?que  &c.  Mant.  SO^. 

(12)  ̂ ^yi-irt  Fol.  integris  &c,  MjLL.  Z)if7.  T.  217.  Refe- 
da Fol.  integris  ,  Flor.  odoratis.  HALL.  dieit.  95.  ZiWN. 

Gcf/r  123.  FAER.  Helm/l.  2cz. 

il.  Deel.  VIII.  Stuk» 
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IV.         De  aangenaame  Rcukonderfcheidt  deezcjclie 

^"xif^^'  in  Egypte  grceijen-  zou  ,  volgens  den  Ridder, 
Hoofd    Men  kvveektze  thans  in  de  Europifche  Tuinen  en 

STUK.      JBioemhoven.   Fabkiciüs  heeft  in  de  Helm- 

vigu'^^'  ftadfe  opgemerkt ,  dat  de  Bloemblaadjes  in  meer 
ongelyke  Slippen  zyn  gefneeden ,  dan  in  de  ove- 

rige Soorten ,  hebbende  in  dit  Gewas  het  groot- 
ite  dikwils  vyftien  ,   het  tweede  dertien  ,  hec 

derde  vyf  verdcelingen. 

EuPHORBiA,    Wolfsmelk. 

Dit  Geflagt  heeft  een  vier-  of  vyfbladige 
Bloem  ,  op  den  Kelk  zittende,  die  eenbladig 

en  buikig  is;  waar  opeen  Zaadhüisjc  ais  drie 
Bcsfen  volgt. 

Het  bevat  meer  dan  zestig  Soorten,  alzo  'er 
de  Wolfsmelk  -  Planten  toe  betrokken  zyn  ,  en 
de  meeden  ook  den  naam  van  Tühymalus  ge* 

voerd  hebben.  Meest  allen  geeven  zy  een  wit 
Melkachtig  Sap  uit ,  waar  van  de  naam.  Zy 
zyn  in  zeven  Afdeclingen  onderfcheidcn,  als 
volgt. 

,    ̂   j4.  Heeflcrige  gedoomde. 
T. 

M  \\  oÏÏsmélk  die  ̂ edoor7td  j  hyna  naakt .  driê" 

^iKtiquö-  hoekig  u   en  met  Leedjes ;  de  Takken  tut- 

bium.  »  '  Die 

(i)  Euphorhia  aculeata  fuhnuda  >  tïian«;ulam  articalata 

&c.  Sy/l.  Nat.  XII.  Gen.  609.  p.  330.  reg.  XIII.  o.  373:. 

Mat,  Mcd.   Z54,  H.  Clijf.  190,  R.  Lugdlf,   1^4.  Euphorbium 

An- 
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Dit  Gewas  ,  dat  men  in  onze  Openbaare  Kruid-     iV* 

hoven  koedert  ,   werdc  door   den  ̂  vcrmaardea  '  ̂xilf 
jo  HANNES    CoMMELYN,  die  eenige  raa-  Hoofd» 

re  Planten  vanden  Hortus  Medicüs  deezer  Stad^'^'^^'^\ 

befclireeven  en  afgebeeld  heeft,  voor  het  Eu     ̂^^y*^^^^ 
phorbium  der  Ouden  aangezien.  By  vestigde  zyn 
vermoeden  daar  op  ,  dat  hem  in  de  Gom ,  uit 
Afrika  overgebragt  ,  /tukjes  van  een  dergel ylc 
Gewas    voorgekomen   waren  ;   doch   anderen  , 
waar  onder  de   Hoogleeraar  R  u  i  s  c  h  ,  meen- 

den met  meer  Grond  te  mo2,en  bef]  ui  ten ,  dac 

de  Zesde  Soort ,  genaamd  Euphorbia  der  Win» 

kelen  ,   te  houden  zy  voor  'c  Gewas,  't  welk 
die  Gom ,  uit  Afrika  niet  uit  Oosrindie  afkom- 

itig,  uitlevert»  Hoewel  nu  de  geleerde  Cas- 

PAa  CoMMELYN  't Gevoeleu  van  zyn  Oom 
en  Voorganger  ,  naderhand ,  met  kragt  poogde  te 

ilaaven  f*) ,  is  het  doch  zonderling ,  dat  men 
het  Werkje  van   Ltnn^us  over  de  Droge- 
ryën  ,  waar  in  zyn  Ed.  die  anderen  als   de 
Baarmoeder  van  gezegde  Gom  voorftclt ,  op 
decze  Soort   door  hem  zelf  aangehaald  vindt. 

Het  gene  gedagte  Commelyn  afgebeeld 
heeft ,  was  van  Ceylon  herwaards  gezonden  en 
worde 5 zo  hy  zegt, op  de  natuurlyke  Groeiplaats een 

Ant'quorum  verum.  Coajm.  Hort.  I.  p.  ij.  T.  12.  Sclndi- 
cacalli.  flort.  Mal.  ir.  p.  8j.  T.  4z.  /S,  Euphorbia  aculeata 

nuda  triangulaiis  &c.  MfLL.  Die?.  Tichyrailufi  Aizoides  3  &^, 

atigularis  &c.  Comm.  Pr^l.  ss-  T.  5. 

(*;  Hort.  Amft^  P.  II.  blada.  2o3,  ^ 

U.  DiEL.  Vl^l.  Stuk» 
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.  ̂V-     een  geheete  Boom.  In  de  befchryving  derPlarii 
XII.     ten  van  Malabar,  daar  hetzelfde,  zo  men  wil ^ 

Hoofd    voortkomt  <,   wordt  het  een  Heefier  genoemd. 
^^  J    _  Hier  in  de  Hortus  hadt  bet  maar  eenige  Voeted 
vige,  hoogte  en  beftondt  uit  een  drie  of  vierhoekige^ 

io  Leden  verdeelde  Stam,  in  Bladerlooze  Tak- 
ken, die  gedoomd  zyny  verdeeld  j  ten  zy  men 

zekere  byhangzeltjes ,  digt  aan  de  Doornen , 
Bladen  moge  willen  noemen,  gelyk  in  de  Ma- 
labaarfe  Kruidhof  is  gefchied.  Aldaar  draagt  het 
Bloemen  ̂   uit  kleine  Groefjes  op  de  hoeken  j 
zittende  op  een  Steekje  drie  by  elkander,  waaf 
Van  men  de  Knopjes  hier  in  de  Hortus  heefü 

gezien* 
Hier  komt  thans  eène  Verfcbeidenheid  by^ 

welke  gedagte  Hoogleeraar  ook  afgebeeld  heef t , 
met  platachtige  regtopflaande  Takken.  De  Heer 
FöRSKAoöL  vondt  in  Arabie  tweederley  Ge^ 
was,  dat  by  Eitphorhia  Antiqitorum  noemt,  het 
een  grooter  en  met  Leden,  het  andere  kleinef 
en  zonder  Leden.  Het  eerlle  hadt  maar  vyf 
Mceldraadjes  in  de  Bloemen.  De  Arabieren 
noemden  hetzelve  Gholak  en  het  werdt  ia  een 

Kuil  des  Aardryks  gekookt  zynde  van  de  Ke- 
rneis gegeten.  Die  kwam  hem  met  reden , 

terwyl  deeze  Planten  met  een  fcherp  Melkach^ 
tig  Sap  begaafd  zyn ,  zeldzaam  voor. 

11.  ̂       (a}  Wolfsmelk  tlat  gedoomd  en  naakt  is ̂   by- 
carlr!eT  ̂ ^ci  viêrhoekig ,  ?net  dubbelde  Doornen, 

fi^'   ,,,  De 

{i)  Eaphorbia  aculeata   cuda   &:c*  Tiihymalus  Aizüides 
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:   De  Bynaam  wyst  de  Groeiplaats  van  deeze     IV* 

aan,  caamelyk   op    de    KaDarifche    Eilanden.  ̂ ^Jf^^^* 
CoMMELYN  noemde  ze  Heejlerig  Huislook- Hoofd-J 

achtig  Kamrifch  Wolfsmelk  ,  dat  ongebladerd  ̂ '^^^* 

is ,   vier  en  vyfhoekig  ,  met  dubbelde  haakige  '^^'^^''"^* zwattglanzige  Doornen  gewapend.  Het  verfchilt 
in  Geflake  aannierkelyk  van  het  voorgaande  ea 
is  niet  gewricht'.  De  Bloem  zit  ongedeeld  bene- 

den het  paar  Doornen ,  met  een  korter ,  Eyrond  , 
hol,  groen  Blikje,  Zy  heeft  een  geflootenKelk, 

met  vyf  famenluikende  paarfche  Sh'ppen ,  en  vyf 
Bloemblaadjes  daar   buiten  geplaatst ,    donker 

paarfch  ongefteeld ,   Vleezig-  y  geheel  en  zeer 
Itpmp. 

(3)  Wolfsmelk  dat  gedoomd  is  en  naakt  ̂   ze-     nr* 
venhoeUg^  met  enkelde  Elsvormige  Bloem- Heptagona. 

draaiende  Doornen»  zevenhoe- ^  kig. 

De  zeer  lange  Doornen,  die  op  het  end  de 
Bloem  en  vervolgens  de  Vrugt  draagen ,  onder< 
fcheiden  in  de  Tuinen  dit  Kaapfche  Gewas, 
en  maaken  het  tot  een  der  allerbyzonderften. 
Men  vindt  het  door  den  grooten  Boerhaa- 
V  E  afgebeeld. 

C4)  Wolfs 
Sec.  COMM.  I'Iort^  II.  p.  207.  T.  104.  PLUK.  Alm,  370. T. 
320.  f.  2. 

(3)  Eupharhia  aculeata  nuda  &c.  H.  CU  f.  195.  R.  Lugdb, 
194.  Am.  Aead,  III.  p.  109.  Euph.  heptagonura  &c,  Boerh. 

Lugdk  I.  p.  T»  258.  Euph.  Capenfe  Spïnh  longh  ümplici- 
bus.  BRADL.  Suee.  li.  p.  4.  T.  13. 

II,  D2Ef.«  VXII.   STUK* 
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IV.        (4)  Wolf smelk  dat  gedoomd  is  en  nmkt ,  met 

Afdeel*  onderfcheiden   Doornen  op  de  knobbeligé 
XII,  hoeken^ 

STUK. 

'     IV.         is)  Wolfsmelk  dat  gedoomd  ,  naakt  en  veel* 

^^mmii-^  ̂ ^^^^^^S  ̂ ^  3  ̂^^  enkelde  Elsvormige  Doornen^ 

Gerepeld.      Uic  deeze  bepaalingen  zyn  de  beide  Kaapfchen , 

V-      hier  bedoeld  ,  kenbaar;  gelyk  zy  zig  in  de  Eu* 

mis      '  ropifche  Kruidhoven  bevinden. Toorts- 

sci.t  g.  ^5^  Wolfsmelk  dat  gedoomd  ,  naakt  en  veeU 

officina-  hoekig  is  i  met  dubbelde  Doornen^ 

Winkel-  Dq  dubbelheid  der  Doornen,  hier  gemeld  j 

biura/'^  is  niet  blykbaar,  noch  in  de  Afbeelding,  noch 
in  de  befchryving,  welke  Commelyn  gege- 

ven heeft  van  dit  Gewas,  dat  hy  noemt  P^eeU 
hoekig  gedoomd  ,  naar  de  Toortsplant  gelykend  , 
Euphorbium ,  met  dikker  Stengen ,  en  gewapend 
met  fterker  Doornen.   Het  was  door  den  Heer VAN 

f4)  Euphörhia  sculeata  nuda  &c.  Tirhymahis  Aizoïdcs 

Xfricanus,  validisflmis  Spinis  ex  Tuberculorum  intérnodüs» 

COMM.  Pr£l.   59'  T.   9. 

y  (5)  Eup/jorha  aculeata  niida  multangulaïis  &c»  R,  Lugd^, 

19S.  Eupliorb.  Cerei  effigie,  Caulibus  gracilioribiis.  BOERH* 

Lugdb.l.  p.  258*  Euphorb.  aphyllum  angulofum  &c.  BURM* 

Afr.  19.  T.  5».  f".  3.  Tithymalus  Africacus  fplnofus  Cerei  ef- 
figie» PLUK.  AU.  370»  f.  2 ïi.  f.  I. 

(6)  Euphörhia  aculeata  nuda  multangularis  &c.  H.  Cliff, 

XJps.  R.  Lugdb^  19 S'  GOUAN  Monsp.  zio.  Euph.  polygonum 

Spiuofum  Cerei  elfigie  ,  Caul.  crasGoribus  ,  Spinis  validio- 
ïibus  armatum.  Comm.  Hort.  I.  p.  2t.  T.  ii.  SEB-  Thes.  I. 

p.  29.  T.  ï9-  ̂ '  ̂ '  Euphorbium.  C  S.  Pin.  387.  DÖÖ. 

Pmpt.  37?'  LOB.  Ic.  II.  25, 
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VAN  B  E  A  ü  M  ö  N  T  3  van  de  Afrikaanfche  Kust     IV* 

tDmttent  Salee  ,  overgebragt  eü  vereerd  aan  den  ̂ ^xa^^^ 
AmlVerdamfchen  Tuin.  De  gemakkelyke  Voort-  Hoofd- 

teeling,  door  afgefneeden  Stukken,  heeft  het- ^'^"^* 
zelve  zeer  vermenigvuldigde  Tri^ynm^ 

Het  verfchilt  niet  alleen  in  dikte  van  de  Stam 
^n  de  Takken  j  maar  ook  in  de  manier  van  Groei- 

jing  I  gelyk  uit  vergelyking  der  Afbeeldingen 
bïykt  jCn  fchynen  zo  wel  die  van  Dodon^eusj 
als  die  van  Lob  el,  hier  te  behooren.  Men 
houdt  het  vÖor  de  Plant ,  waar  van  de  Gom  Eu- 
pliorhium ,  in  de  Apotheékers  Winkels  bekend  , 
haare  afkomst  heeft*  Dezelve  is  zeer  fcherp  vaü 

hoedanigheid  i  zodanig  datzy,  onvoorzigtig  be- 
handeld ,  onder  \  flampen  Ontfteekingen  der 

Oogen  I  Iterke  Niezingen  én  zelfs  Neusbloeding 

verwekken  kan.  Uitwendig  zou  zy  in  *t  Beenbe- 
derf  j  Peeskwetzingen  en  als  een  Blaanrekkend 

of  Brandmiddel  van  dienst  zyn.  De  flerke  Ont* 
lasting  die  zy ,  dikwils ,  met  Ontfteeking  def 
Darmen  maakt  ,  heeftze  van  het  inwendig  ge- 

bruik verbannen-, 
In  Arabié  vondt  de  Heer  ForskaoiSl  hefc 

tVinkel-  Euphorbium  ̂   Schorur  genaamd  ̂   met  fa- 
mengehoopte  Stammen  van  een  Voet  hoog  , 
Plagachtig  een  weinig  boven  den  Grond  uitltee- 
kende»  ,,  Üit  de  Melk  van  deeze  en  van  de  Ka- 
3,  narifche  ,  Kasfar  der  Arabieren  (zegt  hy,) 

5^  maakt  men  *er  een  fterk  Purgeermiddel,  in- 
5,  zonderheid  gedüurende  den  Regentyd  ,  dat 
j,  IS  in  de  Herfst^  het  heilzaamlte  te  gebruiken 

Aaa  ,^  géc^ 
II.  Deel,  VIII.  Stuk» 
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^V*     ?>  geacht.   Van  zeven  of  agt  Druppels  ,  met 

^^xff^*  „  Meel  gemengd  ,   vormen  zy  Pillen,  of  nee- 
HooFD-   j,  men  van  het  Sap  der  Kanarifche  zes  of  ze- 
^F"^*      5,  ven  ,  van  de  andere  ,  die  men  flerker  oor- 

ZJrzmjr-^^  deelt,  vyf  of  zes  Druppels  met  Rundermelk 
3,  in.  Het  Sap  der  Tirucalli  acht  men  voor  de 
5,  Oogen  fchadelyk,  en  blindmaakende  te  zyn  5 

5,  wordende  deeze  Dahan  'm  't  Arabifch  gehe- 
M  ten"  (*}. 

v!i.        (7)  Wol  f s  melk  dat  gedoomd  is  ̂  met  f cheef  gs* 

f^rÊ}ot.  knobbelde  hoeken. Oleander- 

^iadig.  Het  Oostindifche  Gewas ,  alhier  bedoeld ,  worde 

by  R  ü MP H  i  c  h  gehouden  voor  het  Anteuphor" 
Mim;  doch  dat  is  een  Soort  van  Cacalia  onder 
de  Samenteelige  Planten  behoorende.  Hy  noemt 

het  tegen  woordigeLfgM/«m  of  Lepelblads-Struik^ 
om  dat  de  Bladen  naar  een  oud  flag  van  Lepels^ 
die  als  een  holle  Spatel  of  Tongachcig  waren ,  in 

*t  Latyn  Ligul<2  genaamd  ̂   gelyken.  Maar  wei- 
nigen derzelven  ,  zegt  hy,  kwamen  in  Oost- 

indie  voor,  aan  de  top -enden  der  Takken  van 

dit  Heefter  -  Gewas  ̂   't  welk  in  deMalabaarfche 
Kruid- 

(*)  Flor.  Mg-jpt.  Ar  ah.  p.  94 . 

{^)  'Eufhirhiêt  aculeata  ,  AnguliS  ohifcpe  tuberculatis.  H. 
Cliff,  196.  Ups.  139^.  R.  Lugdk  194..  Euphorh.  Afrum  Spino* 
futn.  Seb.  TAes*  I,  p.  ig.  T.  9.  f-  i  Tithym.  Aizoides  Arbo» 

yescens  Spinofus,  Caud.  angulari ,  Nerü  folio.  Comvi.  Pr^l:, 
22,  $6^  T.  6.  Bradï.,  Succ,  III.  p.  10.  T.  2S.  Tithym.  intS. 

Spiiïofus  Nerü  foiio.  Cömm-  Hort.  1.  25.  T.  13.  Ligulari»* 

RuMP».  Amh  IV.  p.   8S,  T.  40.  Ela  CalU,  Hm,  Mal.  Ih 
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JCruidhof  vaii  een  geheel  verfchillendé   figuur     ̂ ^-  , 

is,  hebbende  een  ronden   Stam,  terwyl  dezel-    ̂ xfi!  * 
ve  in  de  Planten ,  daar  van  in  onze  Eu.ropifche  Hoofd-^ 

Kruidtuinen  aangekweekt  ̂   meest  van  onderen  ̂ ^TJ'f"*  ̂ 

rond  is ,  dik 3  hoekig  en  op  de  Knobbels  be-     "^'^'^  " groeid  met  fchroomelyke  Doornen.  Het  bevat 

een  fcherp  Meikachtig  Sap  ̂   van  eene  purgee^ 
rende  hoedanigheid  ̂     gelyk  de  anderen.     De 
Verfche  Bladen  worden  van  de  Indiaanen  dik- 

wils  in  Pap  of  Bry  gekookt,  om  tot  eene  Buik- 
zuivering  te  dienen.  v 

B.  Heeilerige  ongedoornde ;  (welke  de  Steng 

niet  gegaffeld  noch  Kroor  ''  --endihebbén.) 

(83  Wolfsmelk  dat  onpedoornd  is  enp-efchubd ,     vtTt. 
,*,,,,.         ^   .      ,  , ,      ,  Euphorbia de  Knobbeltjes  voorzien  hebbende  met  een  caput 

Verfcheidc  zeer  v\^onderlyke  Afrikaanfche  of 
Kaapfche  Planten  i  waar  onder  voorkomen ,  die 

in» 
(g)  Èuphorhia  inéjm'ts  imbricata ,  'f'uberculrs  Foliolo  Li'ne-i 

an  inllruais.  th  Cli^.  197.  Ups.  139.  R.  Lugdh.  195.  Arm, 

Acad.  111.  p,  lïo.  Plantn  La^'iana  Afiicana,  Comm.  Ihrt* 

I,  p.  33.  T.  17.  Tïthym-ïlus  Aizoides  Afrïanus  ,  fimpl.  fqua" 
mato  Cauie  ,  NerU  folio.  Comm.  Pr&L  58.  T.  8  &  p.  2?, 

57.  T.  7.  p^  Euphorb.  anacantb.  fcjuaaiofam.  IsiJiARD.  Mem^ 

Ijio:  T.  II.  B&EYN.  Prodr.  III.  p.  29»  T.  19.  y,  Euphorb, 

fere(5tum  aphyllum.  Burm.  Afr.  i<5.  T.  7.  f.  2.  S,  Euphorb. 

humile  procumbens  &c.  BURM.  ̂ fr.  iq.  T.  ic.  f.  i.  g,  Eu* 

phorb.  ptociimbens  &:c.  7i„  i/^;^.  17.  T.  8.  ̂ .  Euph.  pioc» 

Rarnis  gcraiaat!S   Scc^  Jd.  ihid*  p.  18.  T.  9,  f.  x« 
Aaa  a 

II»  Deel,  ViH.  SruK» 
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IV.     inderdaad  de  figuur  van  het  Zeefchepfel,  dat 

'^^xiT^'  men  Mediifa  -  Hoof d  noemt  i  nabootzen,  zyntoc 
Hoofd,    deeze  Soort   betrokken.   Men  vindtze  onder  de 

STUK.       Afrikaanfche  Gewasfen  door  den   Hoogleeraar 

^^rkysr  J.  B  p  !i  M  A  N  N  u  s  aan  't  licht  gegeven.  Be  Afri- 
kaanfche  Melkgeevende  Plant  y  meteen  Stammet- 

je dat  naar  een  Pynappel  gelykt    en  een  me- 

\         nigte  Takjes ,  door  C  o  m  m  e  l  y  n  uit  den  Hor- 
tus Medicus  alhier  in  Plaat  gebragt ,  is  van 

dien  aart»    Door  de  Schubben,  v^^aar  mede  zy 
bekleed  zyn  3  wordenze  ligtelyk  onderfcheiden. 

ï^.         (p)  Wolfsmelk  dat  ongedoornd  is  ̂   ten  halve 
Maurita-  naakt  ,  S^ejterigy  met  Takken  alsjlappe 

^Mooifch.  Draaden :  de  Bladen  overhoeks. 

Deeze  is  het,  daar  iMpËRATtis  een  goe- 
de Afbeelding  van  geeft ,  zeggende  daar  van  : 

„  de  TithymaliLs ,  die  wy  ongebladerd  heeten , 
5,  welke  fommfgen  het  Xabra  en  Camarronum 
5,  van  R  H  A  z  E  s  achten  te  zyn ,  heeft  een  reg- 

,,  te  naakte  Steng  als  die  van  *t  Spartium  of  de 
,,  Brem ,  meest  zonder  of  met  zeer  weinige  Bla- 

5,  den  in  't  midden  van  *t  Voorjaar  en  den 
„  Herfst,  hebbende  bleekachtige  Bloemen , die 
„  maatig  dra  afvallen,  aan  den  top  der  Stengen, 

,,  welken  het  overige  van  't  geheele  Jaar  naakt 

bly. 
(9)  Euphorhia  inerrnls  feiuitluda  Fruticofa  &c.  H.  Clif. 

Ups,  R.  Lu^S.  195'  Gron.  Oriënt.  i6o.  Tithymalus  aphyl- 
lus  M?uritaniae.  Dill.  Eltè.  384'  T.  zig,  f.  37  3*  iMPiB» 

^Jy?,  Nat^  V«u.  16 7Z.  p.  6(J4» 
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5,  bly ven.  Na  't  bloeijen  brengt  dezelve ,  in  de     1V« 

55  Herfst,  Zaad  voort  ,  dat,  hoewel  ryp  in  de^^^^^j^^''' 
sy  Grond  gezaaid,  by  ons  nietuitfpruit.  Gemeen  Boofd- 

,5  is  dit  Gewas  aan  de  Zee»  Kuiten  van  Afri-^*^^'^* 

„  ka ,  alwaar  men  het  voortteelt  onder  een  ei-  '^^^S)*^^^* „  gen  naam,  die  zo  veel  zegt  als  Lange  Peper. 
5,  Daar  druipt  een  groote  veelheid  witte  Melk 
53  uit,  die  fcherp  en  brandend  heet  van  8maak 
,,  is,  en  van  welke,  tot  Poeijer  gedroogd,  de 
„  Mooren  dikwils  het  zelfde   gebruik  maaken 

„  als  wy  van  Peper."  Het  groeit  ook  by  Aiep- 
po  en  Tripoli    in  Syrië  ,  alwaar  het  5cammo- 
neum  vervalfcht  wordt  met  het  Sap  van  dee- 
zen  Heefter,  die  in  de  Europifche  Tuinen  toe 
één  of  twee  Ellen  hoogte  groeit* 

(lo)  Wolfsmelk  dat  ongedoornd  is ,  ten  halve      x. 
naakt ,  Heejierig ,  Draadachtig  opjtaande ;  f f////;5jf 
met  uitgebreide  Takken  ,  die  bepaald  ge*    Maia- 
tropt  zyn. 

Een  niet  minder  zonderling  Heefier- Gewas, 
drie  en  meer  Voeten  hoog  groeijende,  met  ver- 
fcheide  llyve  gladde  blinkende  dunne  Takken, 
maakt  deeze  Soort,  uit  Oostindie  afkomflig, 

ia 

(lo'  Euphorhia  inermis  femfnuda  &c.  H.  CUf.  Ups.  R. 
Lugdh.  Fl.  Zeyl.  &c.  GoüAN  AloKsp,  231.  Tithymalus  Ind. 
^rutescens.  Comm.  Hort.  I.  p.  27.  T.  14.  Tiih.  Arhorescens 

Caule  aphyllo.  Pluk.  Phyt.  319.  f-  9-  Osfifraga  Laftea. 
RüMPH.  Amb.  VII.  p.  62.  T.  2.9.  Tifucalli.  Hort.  Mai^  IL 

p.  8;.  T.  4+« Aaa  3 

II.  Deel,  VIII.  Stuk, 
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IV.     in  de  EuropifcheKmidtuinen.  Men  noemt  het, \Afdeei 

^    X!L  *  ̂ï^  Vrankryk,  k  Dwfp^f/zeofdeGcesfel-Zweep^ 
Hoofd-  De  Stam  valt  ,  op  Malabar  ,  byna  een  Arm 
STUK.      ̂ 11^^  Qp  j^^^  groeit  het  niet  alleen,  in  't  wik 

'vigl?^'*'  de,  maar  wordt  ook  by  Batavia  veel  tot  Hei-. Dingen  gebruikt,   volgens  RuMpHius^die 

'  het  Melkgeevend  Br  eekheen  noemt  i  't   zy  om 
dat  het  tot  heeling  van  Beenbreuken  gebruikt 

worde,  't  zy  om  dat  het  naar  gebroken  Been- 
deren  gelyke.  Het  geeft  een  fcherp  Melkachtig 
Vogt  uit  y  gelyk  de  Euphorhia ,  doch  is  niet 

gedoomd. 

^^•,.       (li)  WolfsmelktfflJ  on^edoornd  is ̂   Heefteris:^ 
Titbyma-  iTiet  de  Bladen  op  twee  ryen  over  hoeks  ̂   van 

^Myrte-  E'yronde  figuur. 

Deeze  wordt  Kurasfaufch  Myrtehladig  Wolfs^. 
melk ,  met  een  hoogroode  Bloem  ,  daar  Honig 
uitloopt  5  van  Her  man  nu  s  geheten.  J3e 
Bloem  is  Vlinderachtig  y  volgens  C  o  m  m  e  l  y  n. 

De  Heer  Jacquin  ,  die  dit  Gewas  op  ver- 
fgheide  Karibifche  Eilanden  en  de  nabuurige 
Vafce  Kust,  ter  plaatfe  daar  het  Steenig  was, 

in  *t  Kreupelbofch  ,  groeijcnde  en  bloeijende 

Yoiidt  y  boeldt  het  af,  en  noemt  het  eeii  Hee- 

fte-. (n)  EuphorhU  inermJs  Fi'jtlcofa  &c,  //.  €11]%  198.  R. 

Jjugdh.  195.  Ara  Acad.  ill.  p.  lil.  Tithymalus  CurasfivJ-^ 

cus  Myrtifolius  &c.  HERM.  Par,  T.  234.  Comm.  Hert.  I, 

p.  31.  T.  16.  PLUÏ5.  Alm.  i69>  T.  230.  f.  2.  JACC^.  Amr. 

^iij9.  p.  Ï49.  T.  92.  /3,  Tithymaloides  Laurocerafi  folio  non 

iciato.  pj^LL.  Eitb.f,  372.  TithymaioidesTOUBïïï. -/«;?.  ö.H, 
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flerigc,  duntakkige,  byna  opftaande  Plant,  van    i^^ 

zes  Voeten  hoog :  geheel  vol  van  een  bitteraeh-    ̂ xiu^' 
tige  Sneeuvi^witte  Melk»  De  Stengen  waren  een  Hoofd- 

Vinger  of  Duim  dik ,  Afchgraauw  ,  de  jonge  ̂'^^^* 

Takken  groen ,  aan  het  end  Bloempjes  draagen.^;-^.  '"''^^' de  van  eene  hoogroode  Kleur  en  van  fi^^uur  als 
een   Schoentje  y   hebbende    het   Vrugtbeginzel 

buiten  zig ,  aan  't  end ,  met  een  ver  uitfteeken- 
de  Styl  en  drie  Stempels.  *t  G^tal  der  Meel- 
draadjes  was  omtrent  zestien ,  met  ronde  Meel» 

knopjes*    Het  Zaadhuisje  hing  vervolgens  aan    - 
een  Steekje  en  die  kwam  met  de  Vrugt  van  't 
Wolfsmelk  overeen  ,  hoc  zeer  de  Eloem  daar 
,van  verfchilde. 

5,  Een  flerk  Afkookzel  (vervolgt  hy,)  van 
5,  de  geheele  Plant,  inzonderheid  van  de  Tak- 
j,  ken  ,  wordt  van  de  Geneeskundigen  te  Ku- 

„  rasfau  toe  den  gewoonen  Drank',   in  onbe- 
„  paalde  veelheid  ,  aan  de  genen ,  die  de  Ve- 
3,  nusziekte  hebben ,  voorgefchre ven.  DeAme- 
,5  rikaanfche  Vrouwluy  gebruiken  hetzelve,  aan 
„  de  Vaste  Kust ,  in  Opftoppmg  der  Stonden. 
„  Zy  groeit  weeldig  in  de  Weener  Broeihui- 
•5  zen,  en  laat  zig  van  Stek  voortplanten ,  maar 

o  heeft  'er  nog  niet  gebloeid,*' 
De  Bladen  waren  twee  of  drie  Duimen  lang 

en  gdeeken  ,  volgens  zyne  Afbeelding,  wei^ 
nig  naar  die  der  Myrten,  Men  vindt  hier  ook  / 

t'huis  gebragc  een  dergelyk  Gewas,  met  Bla- 
den als  van  de  Laurierkers ,  door  Dilleniüs 

afgebeeld.  Dit  laatfte  fchcen  uit  Ooflindie  af- 

Aaa  4  koiH- 
tu  Deel.  VIII»  Stuk* 
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IV.     komilig  te  zyn.  Tournefort  heeft  deez© 

xn^^'  Gewasfen  Tith'^maloides  gecoemd  ̂   als  naar  het 
HooFp    Wolfsmelk  gelykende  y  door  de  Viugt,  niec 
sTüK.      ^QQj.  jjg  Bloem. 

.  xïi,  ̂        (ia)  Wolfsmelk  dat  ongedoornd  is ,  met  Zaags-. 

huropbyt  "^y^*  getande  gejieelde  ongelyke   Bladen  5 

^on  el  k-  Eyrond  >  Lancet-  en  Schildvormig, 

xi!*!.        (13)  Wolfsmelk  met  gepaarde  ,  byna  HarU CouKfoiia,_  vormige  y  geftedde^  uitgerande  ̂   onnrdeeU 

bJadige. '  de  Bladen;  de  Steng  Heejierachtig* 

XIV.         (Ï4)  Wolfsmelk  dat  ongedoornd  i  Kruidig  m 

^'ondblï  Takkig  isj  met  byna    Hartvormige  effen- 
iigf  randige  Bladen  ,  korter  dan  het  Steeltje  en 

eenzaame  Bloemen, 

Deeze  drie  Soorten  ,  allen  ui£  Amerika  af- 

kol^ig  ,  komen  in  de  figuur  der  Bladen  die 

rODddchtig  zyn  ;  ten  minfte  wat  de  laatften 

aangaat,  taamelyk  overeen,  doch  zyn  in  Ge- 

was vry  veel  verfchiüeüde.  De  middelfte,  die 
Bladen  als  het   zogenaamde  Verwlpof  heeft, 

is 

j  /li)  Euphorhia  inermis,  Fo!.  Serratls  ,  petiolatis  &c.  Am, 

^cad.  III,  p.  IJ2.  Tithymalus  heteiophyllus.  Plum,  /<?.  ajo. 

T.  2JI.  f.  3.  Tithymalus  Curasfavicus ,  SalicisSc  Atriplicis  fo- 

liis  &c.  Pluk.  ̂ Im.  36f ,  T.  112,  f.  6. 

(13)  Euphorhia  Fol.  oppofitis  fubcordatis  &c.  H.  Cliff, 

R.  Lttgdb.  196.  PLUKv  Alm.  3^9-  T.  230.  f.  3.  Tithyn^. 

Arb.  Curasf.  Cotini  folio.  Seb.  T/&m.  I.  p.  75,  T.  46.  f.  4. 

COMM.  //ör^.  I.  p.  29.  T.  15. 

(14;  Euphorhia  ipermis  Herbacea  Ramofa  &c.  R.  Lugih,» 

|9i>.  N,  31. 



fqrbia, 

rigansi" 

is  wel  de  bekendfte  en  groeit  op  Kurasfauj  de    ̂ v* 

laatfte  in  de  Baay  van  Honduras.  ^^xfi!^* 

C.  Gegaffelde   met  een  tweedeelig  of  geen  stuk* 
Kroontje, 

(15)  Wolfsmelk,  dat  gegaffeld  is  ̂  met  Zaags-  xv 

wys'  getande  ,  Eyronde  ,  Jtompe ,  drierib-  órfg^ 
bige  Binden  ,  een  Endpluim  en  enkelde  ̂ "'  ̂ 
Stengen,  achng. 

Deeze ,  op  *t  Eiland  Ascenflon  gevonden  , 

gelykt  zodanig  naar  'c  Orégo ,  dat  menze  'er 
in  de  eerfte  opflag  naauwlyks  van  onderfchei' 
den  kan  ,  hebbende  een  dergelyk  Kroontje. 
De  Steng  is  naauwlyks  een  Span  hoog, 

(16)  Wolfsmelk  dat  gegaffeld  is  ,  met  Zaag-    xvt. 

tandige  ,   langwerpig  ovaale ,  gladde  Bla  /^^j*^^""" 
den  5  w'^d  gemikte  Takken  en  endelingfe  st.  jans 
Tros/en.  dig! 

(17)  Wolfsmelk  dat  gegaffeld  is  y  met  Zaag-    xvii. ■  Maculata. tan»     Gevlakt. 

(15)  Euphorhia  dichotoma  ,  Fol,  fermlaris  ovatis  &c.  Am, 
Jtcad.  III.  p.  JÏ4. 

{i6)  Euphorkia  dichotoma  ,  FoU  Serratis  &c.  Am.  Acad, 

III.  p.  113.  Euphorbia  inerrais  Fol.  ovallbus  oppofirls  &c.  /ƒ. 

O/^.  £//>i.  R.  Lugdb.  196.  Eophorbia  minima  reclinata  &c. 
Brown.  ^4?».  235.  Tithymalus  eredus  acris.  Sloan  y<2»». 

82.  Hi/l,  I.  p.  i9r.  T.  ïi6.  Tith.  Amer.  Floscuhs  aibis, 

COMM.  PtaL  6q.  T4  60,  BUHM.  FA  Ind.  p.  iii. 

(17)  Euphorbia  dichotoma  Fol.  ferratis  oblongis  pilofis  &c. 

Tithymalus  f.  Chamaefyce  altera  Viiginiana  &c.  Flük.  Ainh 

Aaa  5  37a. 



74^    TwAALFMANN  iCE  Kruiden. 

IV.  tandige  langwerpige  Haairige  Bladen ,  een- 

^^xiT^'  %flflme  Oxelbloemen  en  uitgebreide  Takken. 

STUK.  "  (ïS)  Wolfsmelk  dat  gegaffeld  is,  met  Zaag^ 
XV in.  tandige  Eyronde  gefpitjie  Bladen    gefleelde 

^upborbia  Bloemhoofdjes  in  de  Oxelen  en  Haairige 
ïLuig.  Stenigen, 

Deeze  drie  Soorten  verfchillen,  behalve  hét 

gemelde  ,  weinig  van  elkander.  De  eerde  groeic 
in  de  Wesdndicn ;  de  tweede  in  Noord*  Ame- 

rika ;  de  derde  in  Oostindie ,  alwaar  het  een  eet- 

baar Kruid  is,  Rümp  h  lu^  merkt  als  iets  by- 
zonders  aan  ,  dat  de  Melkgeevende  Gewa^fen , 

die  ruighaairig  zyn ,  geene  nadeelige  eigenfchap 
hebben.  Dit  laatfle  verfchilt  ook  ,  in  deezen , 

wel  degelyk  van  het  eerde  ,  dat  een  fcherp 
Melkachtig  Sap  inhoudt ,  en  Bladen  heeft  naar 

die  van  't  Glaskruid  gelykende. 

XT^^        (19)  Wolfsmelk  dat  gegaffeld  is  ,  met  Zaag* 

Tiiuiifera,     '       tandige  langwerpig  ovaale  Bladen  ,  iwee^ 
gend.  nOOf' 

372.  T.  6S'  C'  2,  Chatnaefyce.  SloAN.  Jam,  gj.  //(/?♦  I.  p. 

ïpg. 
(18.)  Euphorhia  dichotoma  Fol.  ferrulatis  acummatis  &c. 

Am.  Acffd.  111.  p,  114..  Euphoïbia  inermis  &c.  Fi.  ZeyU 
157.  Euph.  redinata  minor  fubhirfuta.  BROwn.  Jéim.  2  3  4« 

Tithymalus  Botiyoides  Zeylanicus  ,  Cauliculis  villofis-  Burm. 

ISeyU  zii.  T.  104.  Efula  •sculenta.  Rumph.  Amb.  VI.  p.  54» 
T.  23.  f^  2. 

(19 j  Euphorhia  dichotoma  Fol.  ferratis  &c.  Am,  Acad. 

III.  p.  115.  Tithymalus  Botiyoides  eredus  ,  flor.  Capitulis 

corjugatss  &  longior»  pediculo  iniidéntibus»  BURM.  Ze;^l.  iz^. 
T,  105.  f,  1.  f  ET.  Gaz,  T.  80,  f.  i+. 
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PODECANDRIA.  'l^ 

hoofdige  Oxelfteeltjes  en  eene  regto^aan-    i^^ 
(Ie  ̂ ten^p  Akdeel, 

XV, 

Van  de  voorgaande  verfdiilt  deeze,  die  ook^^'^^^^* ,      ̂         ,     ,.  .  ,  .    .  ,    STUK, 
m  Oostmdie  groeit)  anders  zeer  weinig,  en  de    ̂ ^^. 
Hoofdjes  fchynen  verandeilyk  te  zyn;  immers  «i^.        j 
in  myne  Exemplaaren, 

(20)  Wolfsmelk  dat  gegaffeld  is,  met  een  wei-     %k. 

nig  gekartelde  Liniaak  Bladen  ,  een  op- ̂ If^j-'^^J^ 
Jtaande^  Steng  en  getropte  end  -  Bloemsn.     ̂ '■"'-.  , 

De  fmalheid  der  Blaadjes  en  de  plaatziog  der  ̂ ' 
Bloemen  ftrekt  tot  genoegzaame  onderfcheidiög 
van  deeze  Am^rikaanfche  Soort, 

(si)  Wolfsmelk  dat  gegaffeld  is  ,  met  Zaag'     xxr. 

tandige  langwerpig  ovaale  Bladen,  rond-Ja,^""'^"' 
(icJjtige  byna  ongefleelde  Oxel' Hoofdjes  en,^^^^'"^^'^' 

leggende  Stengetjss,  '^j*  ^,^^ 

Van  dat  van  F  l  u  k  e  n  e  t  ,  't  welk  de  Blaad- 
jes vry  diep  ingefneeden  heeft,  zo  wel  als  van 

het  Ceylonfche  ruige  Wolfsmelk  -  Plantje ,  door dea 

f20)  Euphorhia  dfchotoma,  Fol.  fabaenatis  L'nearibus&c. 
Euph.  dichotoma  eiecla  tenuis  ,  Fol.  linearibus  &c.  llROWN- 

Jam.  235. 

(21)  Euphorhia  dichotoma,  Fol.  fèrratis  ovali-oblongts 
^c.  Am.  Acad.  111.  p.  115.  FU  Zeyl.  ijg.  Tithymalus  Ind. 

ann.  dtilds  ,  ■  Flor»  albis.  Caul.  viridantibus  &  rubenrihus. 

Pluk.  Alm.  372.  T.  113.  f.  2.  ̂ ^  Tith.  huiniiis  Rncemofus 

hirfutus  ,  Fol.  Tbymi   ferraris.   BURM.  2eyU  zzs»  T.  lOj.  L 

3.  BURM.  El'  Ind.  p.  112. 

IL  Dwjt..  vm.  Stuk. 
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ïv*     den   Hoo^leeraar  J.  B  c  r  m  a  n  jn  u  s  afgebeeld 

xiif ̂  en  befcfireeven  ,  't  welk  zeer  ruig  is ,  verfchilt 
Hoofd    myn    Oostindifch  1  hymbladig  Exemplaartje  , 

®'^"^*      ongevaar  een  half  Voet  hoog ,  ten  deele  in  Fig* 
vige"^^^'^  i  op  Plaat  LII  ,  in  de  IN atuurlyke  grootte vertoond»    De  Blaadjes  van  hetzelve  zyn  maar 

weinig  ingefoeeden ,  fcheef  ovaal ,  en  daar  ver- 
toont zig  naauwlyks  eenige  ruigte  aan  dit  Ge- 

wasje,  dan  een  fyne  Wolligheid  aan  de  Sten- 
getjes  ,  die  roodachtig  zyn  gekleurd. 

Nodo/a      Daar  nevens  heb  ik  de  Afbeelding  gevoegd 

^?^,T^'  van  een   dergelyk  Oostindifch  Plantje ,  dat  in allen  deele  nog  veel   kleiner  is ,  hebbende   de 
Stengctjes  altemaal  zo  digt  bezet  met  Knobbel- 

tjes, dat  ik  hetzelve  daarom  den  bynaam  van 
Knoopig  geef.    Het  onderfcheidt  zig  hier  door 
aanmerkelyk   van  het   voorgaande  ,  fchynende 
als  geheel  uit   zeer  korte  Leedjes   famengefleld 

te  zyn.  Het  Loof  en  de  Vrugtmaaking  komt  by- 
na  overeen, 

XXII.        (22)  Wolfsmelk  dat  lyna  gegaffeld  is  ,  met' 

"^If 'i>rl  Zaagt andige ,  langwerpige ,  gladde  B  laden , 
Kieinbioe-  eeuzaame  Bloemen  en  een  byna  regtopjiaan' 

de  overhoeks  getakte  Steng» 

Deeze  Soort,  die  grooter  van  Gewas  is  dan 

de 
f  i2  )  Ettpkorhia  fu^dichotoma  ,  Fol.  ferratis  oMongis 

glabris,  Floribus  iolitariis.  Tithymalus  ereftus  Flor.  rariori- 
bus,  Fol.  o:>longis  glabris  integris.  BURM.  Ze;jl.  224*  T.  loS, 
f.  2.  BüSM.  Fl.  Ind,  p.  I  r2. 

mig. 
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de  voorgaande  ,  groeit  ook  in  Oostindie.  Som-    I^- 

tyds  komt  zy  ongegafFeld  voor,  met  regte  Sten  ̂ ^xa^^ 
getjes  ,  geïyk  ik  ze  heb.    De  Blaadjes  zyn  dik-  Hoofd# 

wils  bruin  gevlakt ,  de  Kelkjes  paarfch ,  de  Bloem-  ̂ "^"^^ 

pjcs  wit  van  Kleur.  nia^"^^^ 

(13)  Wolfsmelk  dat  gegaffeld  is  ̂   met  onver-  xxiir. 

deelde  rondachtige  Haairige  Bladen ,  een-  ̂Zl^e^unu 
zaame  Oxelbloemsn  en  leggende  Stengen,    ̂ ^rysacha* 

in  Spanje  is  éeexe  gevonden ,  die  veel  naar 

de  volgende  gelykt,  maar  t'eenemaal  witachtig 
ruig  is  5  de  Bladen  flaauw  uitgerand  en  een  wei- 

nig gekarteld  hebbende, 

(21)  Wolfsmelk  dat  gegaffeld  is  ̂  met  gekar-    ̂ ^i^' 

telde  rondachtige  gladde  Bladen^  eenzaameci.  ̂ "^ 

Oxelbloemen  en  leggende  Stengen»  Rondbla- 

(05)  Wolfsmelk  dat  gegaffeld  is,  met  effen-     xxv. 
PepUs, ran-  Haicbla* 

dg. 

(za)  Euphorhia  dichotonia ,  Fol.  integris  &c.  Tlühymalus 

CXiguus  villofus  Nuriimulariae  folio.  ToüRNF.  Injl.  %j. 

(Z4)  Euphorhia  dichotoma  ,  Fol.  crenulatis  &c.  Euphor- 

bia  inetmis  ,  Fol.  obliqae  cordat's  crenulatis  &c.  H.  CVxjf^ 
198.  R.  Lugih^  195.  GmEL.  Sih,  11.  p*  237.  GilON.  Oriënt» 

léo.  Chatmxfyce.  C.  B.  Pin,  293.  Clus.  Hijl.  11.  p.  187. 

Jiisp.  4^1.   DOD    Pempt    377.  LoB.  Ic^n.  i6u 

(is)  Euphorbia  dichotoma,  FoU  integerdtnis  femi-cor- 
datis  &c.  ̂ m.  Acad.  lil.  p.  115.  Gron.  Oriënt,  X63. 

GüETT.  Stamp.  2.  p.  420.  Peplis  niaritima  Folio  obtufo.  C. 

B.  Piy*  ̂ 9l'  Peplis.  Cujs.  Hijl.  lU  ?•  i87«  Hiip*  440, 

Cam.  Epit,  970.  Lob.    /c.  3<53» 

II*  DEIL.  VIII.  STUS. 
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IV,  randige  half  Hartvormige  Bladen^  eenzaH» 

^^xiu''  ̂ ^^  Oxelbloemen  en  leggende  Stengen. 
Hoofd- 

stuk.        Deeze  twee  verfchillen ,  volgens  het  üiterly» 

Driewy-]^e  aanzien  ,  weinig  ,  gelyk  uit  de  bepaaling 

^'^^'        blykt.  De  eerfle  komt  in  de  Zuidelyke  deelen 
van  Europa ;  als  ook  in  de  Levant  en  in  Siberië 

voor ,  en  heeft  haar  naam  ,  Chamcsfyce ,  ten  dee« 
Ie  van  de  laatfte,  die  Peplis  en  Peplion  genoemd 
werdt  by  de  Grieken,  doch  van  de  Peplus ^  die 

llraks  volgen  zal  y  aanmerkelyk  verfchilt.    Zy 

groeit  aan  de  Zeekusten  van  Spanje,  Langue* 
dok  en  Provence» 

p^YJüa     ̂ ^^^  Wolfsmelk  met  gepaarde  ̂   effenrandigê 
j'oL.gani^  Lancetvormige  Jlompe  Bladen  ,   eenzaams 

"^timLihu-  Oxelbloemen  en  leggende  Stengen, 

in  Kanada  en  Virginie  groeit  deeze ,  die  an* 

dcrs  naar  het  Rondbladige  Wolfsmelk  ,   Cha^ 

incsfyce  genaaind ,  zeer  gelykt. 

irxvn.      (27)  Wolfsmelk  dat  gegaffeld  is  ̂   met  Lari» 

GiaJig/  cetvorfuig  ovaale  ,   gejteelde    effenrandigê 
Bladen  ,  en  gegaffelde  Bloemfteeltjes  :  de 

Steng  op/taande. 

Dee- 
(26)  EiiphorhU  Fo!»  oppoHris  inrégemails  Lanceo'atis  ob- 

•tufis  &c.  Am.  AzaL  UI.  y.  116.  Euph.  procumbens ,  Ra- 
miilis  alternis.  Grom.  J^irg,  sg  ,  74»  Eu0i.  minima  lamofis- 

fiiua  angaaiïoh'a.  RAJ.  Suppl.  431. 
(47)  Euphorbia.  dichoroma  ,  Fol.  Lancei>lata  -  ellipticis  &g* 

]AC(^  Amir.  H%Jl,  Iji.  Qbfirv.  II.  p.  j.  T.  31. 
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Deeze   bynaam ,  heeft  de  Heer    J  a  c  q  u  i  N     I^* 

aan  dit  Plantje,  't  welk  zyn  Ed.  by  Karthage-  ̂ ^^^f^ 
na  in  de  Westindiën   vondt,  gegeven  ;  om  dat  rïooFD* 

het  in  de  Weiden  ald^^r  tusfchen  *c  Gras  groeit  •'^"^' 

en  van  het  Gras  onderfleund  wordt  ,  in  zyne  „.jf""^^^* 
zwakheid.  Het  fchiet  twee  of  drie  Voeten  hoog 
op,  en  heeft  weinige  Lancetvormige  gepaarde 
Bladen ,  van  anderhalf  Duim  lang ,  met  Steelen 
van  een  Duim  en  witte  Bloempjes. 

(a8)  Wolfsmelk  dat  g<;gaffeld  is  ,  met  effen-  X27I1Ï4 
randige  Lancetvormige  Bladen  en  eenbloe^  heclZaZ 
mige  Oxelfteeltjes ,  zo  lang  als  die :  de  Steng ̂  ,,  j  Braskver» 
Opjtaande^  wekkend. 

Het  uitgeeven  van  Bloemen  ,  eer  de  Bladen 

verfchynen  ,  maakt  deeze  Soort ,  die  in  Kana- 
da  en  Virginie  groeit,  zeer  byzonder.  De  Bloem- 

pjes zyn  klein  en  groen ,  met  geele  Topjes.  Hec 
wordt  van  de  Ingezetenen  ,  voornaamelyk  der 
Noordelyke  Gewesten  ,  tot  een  Braakmiddel 
gebruikt  ,  waar  van  het  mooglyk  den  bynaam 
heefr, 

.    (29)  Wolfsmelk  dat  gegaffeld  is ,  met  effen^    xx^i. 

randige  ovaale  ftompe  Bladen  y  en  eenbloe'^T"*'^^^"^ 
mi'  Porfeleia- 

achrig, 

(zs)  Eupherhia  didiotoma  ,  Foï.  integerrimis  Lanceolstis 

&c,  Am.  Acsd.  111.  p.  117.  Tithymaliis  Florc  exiguQ  viridi 

apicibu:  flavis  &c.  Gbom.  P^trg.  58  ,  74. 

(29.  Eupho^hla  dichot  Miia  &c.  Am.  Arai.  III,  p,  117, 

Tithymaius  pereani*  Portiilacae  folio.  fEuiLL.  Pir»  II.  p. 
707.  T.  a  ? 

II.  Diii.»  VIII»  srusi 
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IV.  mige  Oxelfteeltjes  zo  lang  als  die:  de  Steng 

Hoofd 

STUK»        In  Philadelphia  wordt  deeze  gezegd  té  groeit 

Drievjy-  Jen ,  die  een  Steng  van  een  Span  of  een  VoeÊ 

^'^**        hoog  heeft ,  en  het  óverblyvend  Wolfsmelk 
met  Por felein bladen  ,  onder  de  Peruviaanfehe 

Planten   door  Pater    FEUiLLéE    afgebeeld, 

fchynt  'er  naar  te  gelyken* 

^xxx.        (30)  Wolfsmelk  dat  gegaffeld  is  ,  met  effen^ 

M'jTtifoiia,  randigey  rondachtige  ̂   uitgerande  van  on* 

Myriebia-  ^^^^^^  ̂ ^^^^  BMen ,  CU  eenzaame  Bloemen  t 
de  Steng  opftaandeé 

De  Natuurlyke  groeiplaats  van  deeze  fchynÉ 

op  het  Eiland  Jamaika  te  zyHé 

D.  Gegaffelde  met  een  driedeelig  Kroontjeé 

xxxu       (31)  Wolfsmelk  met  een  driedeelig  Kroontje ; 

Gekloond  g^g^ff^^^ '^  ̂^   Omwlndzeltjes  Eyrond:  de 
Bladen  effenrandig  3  ftomp  Eyrond  :   en 

gefteeld*  / 

Dee-» 
(30)  Èuphorhia  cllchotonia,  Fol.  integerrimis  &c*  Euphor- 

bia ereda  Foliolis  ov^is  oppofitis  &c.  BROWN.  Jam.  235* 

(31)  Euphorbia  Ümbella  tcifida  ,  dichoüoma,  invoIucelliS 

ovatis  &c.  Euphorbia  Fol.  obverfe  ovatis  integerrimis  &c» 

H.  Cliff.  199.  Fi'  Suêc.  417  >  42Ö.  R.  Lugdb.  197.  GOUAM 

J^hnsp.  232.  GOUT.  Bels-  133.  &c.  &c.  Peplis  f.  Efula  ro- 

tunda.  G.  13*  P»«.  29^.  Peplus.  FüCHS.  Hi/i.  6oj.  Döü, 

jPm;)ï.  375.  LOB.  Ie,  i6i.^,  Pepiis.  J.  B*  ifv?,  670* 
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Deeze  Soort  groeit  byna  overal  in  de  Zaay-     IV. 

landen  en  Moeshoven  ,    door  geheel  b  uropa ,  ^^xil^* 
zynde  een  Onkruid,  dat  Jaarlyks  voortkomt  uit  Hoofde 

gevallen  Zaad.  In  onze  Nederlanden  is  het  zeer  '^^^* 

bcki^nd  ,  worden  Je    jldaar  Duivels-  of  Hexcn- „j^^*^'^*^ 
Melk  ,  als  ook    Krounvjes  -  Kruid  geheten.   De 
Duitfchers    noemen    het    Hundsmilch ,  dat  is 
Ilondsmdk ;   de  Franfchen  Reveille  Matin  des 

Vignes  ;  de  Italiaanen  Peplo  ,   naar  den  Griefc- 
fchcn  naam  Peplos ,  waar  de  Latynfche  Peplus 
van  gemaakt  is.  Het  wordt  van  fommigen  voor 

de  regte  Efula  gehouden  en  gebruikt,    'c  Is  een 
Kruidje  van  ruim  een  half  Voet  hoog,  dat  naar 

het  gewoone  groote  Wolfsmelkgelykt^enover^ 
al ,  uit  afgebroken  Takjes  en  Blaadjes ,  een  wit 
Sap  uitgeeft.  De  Bloemblaadjes  zyn  halfmaan- 
vormig. 

'  (n^'i)  Wo\ïsmék  met  een  driedeelig  Kroontje*^   xxxll, 
gegaffeld  ;  de  Omwindzeltjes  byna  Hart*  Failta'f 
vormig ,  gefpitst  j  de  Bladen  Lancetvormig  f^^^^^" 
fiompachtig. 

In  de  Zuidelyke  deelen  van  Europa,  of  ook 
jü  de  Levant,  komt  deeze  voor. 

(33)  Wolfsmelk  met  een  driedeeUg  Kroontje;  xjcxiif, 

C32)  Eupborbia  UtnbcUa  trif.  dichotoma  &c.  Am.  Acad* 

IIL  p.  118.  Tithym-  annuus  fiipinUs  &c.  foURNï.  Inji,  S;*. 
ïithyufa  minoi  &c.  RARR    /c.  751. 

(n)  Ët*ph9rbia  Umb.  tiif.  dichotcmci  &f.  A/sMa  0,  Euph- 

B  b  b  in«t* 
IL  DML«  Vin,  STVKf 
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j.  ̂ ^*  gegaffeld ;  de  Omwindzeltjes  Lancetyprmig^ 
XII.  de  Bladen  Liniaal,  ['L  a- 

Hoofd» 
STUK*  Dit  kleine  Smalbladige  Wolfsmelk  komt  in 

pTkioy-  de  mëefte  deelen  van  Europa ,  en  ook  in  onze 

*^'^*  Nedetlanden  >  in  de  Koorn-  Akkers  ,  aan  de 
Wegen  en  elders  vöor.  De  Blaadjes  zyn  infom- 

mig  fpits ,  in  ander  (lomp ,  en  dit  laatfte  fchynï 
meer  op  laige  Gronden  en  Velden ,  het  andere 

op  Heuvelen  te  groeijen.  De  laatfte  Verfchei- 
denheid  ,  op  Steenigen  Grond  by  Montpellier 

gevonden  ,  heeft  de  Stenget j  e3  maar  één  of 

twee  Huimen  hoog  :  zo  dat  deeze  wel  gehou- 
den mag  worden  voor  de  allerklein  (te  Soort» 

Zy  heefc  ook  een  fcherp  Melkachtig  Sap,  ge- 

lyk  de  anderen.  D:^  Bloemblaadjes  zyn  hof- 
maan vormig  en  de  Zaad  buisjes  glad. 

XXXIV.      (34-)  Wolfsmelk  met  een  driedeelig  Kroontje ^ 
Euphorhié  f 572   vierbladig     Ommndzel ,  een    naakH 

Knobbeilg.  Steng  en  langwerpige  uitgerande  Bladen. 

.:ijAi^'^^.        Een 

flicrrais,  Foi  alternis  Lineatibus  acutis  &c.  H.  CU  f.  199, 

Ups,  14J.  R»  Lügdb,  197.  GORT.  Belg,  133.  &c.  &c.  Ti- 
thymalus  f.  Efula  exigua.  C.  II.  Pin.  291.  Efula  minima 

Ttagi.  DALECH.  Hiji.  1656.  LoB  Je.  3J7.  R^tufa  ̂ ,  C.  B. 

Fin,  291.  Pr9ir,  132.  y.  Tith.  exiguus  Saxatilis.  Ibid, 
MAGN.  Alensp.  259.  T.  258. 

(34)  Euphorhia  UniI)el)S  trifïd^  &c.  Euph.  inertn.  Fol.  obl. 
obtufis  emarginatis.  K.  Lugdk.  199.  Tithym.  humilis  folio 

Lapath.  Euxi.  Cent,  iJ.  p.  27.  T.  23.  Tith.  Tuberofus  ac««» 

los  &c.  BuHM.  4fr*  9t  ̂ *  4«  Titb.  Afr*  humilis  &^»  ̂ j. 

SuppLcfii* 
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Een  zonderling  Afrikaanfch   Gewas    Hiaakü     IV. 

deeze  Soort  uit ,  die  den  V^'ortel  byna  eens  zo  ̂^^lu^^ 
groot  als  de  geheele  Plant  heeft,  zo  Ie  Hoog-HooFOij 

leeraar  J.  Bürmannüs,  door  wien  het  af-STU^» 

geb'reld  is  ,    aanmerkt.    Dezelve  beftaat  als  uit^.^'"''^^' 
verfcheide  Raapen  boven  malkander  en  fchiet 

geen  btt-ng,  maar  alleen  eenige  gefteelde,  lang- 
werpige groene  Bladen ,  najr  die  der  Beete  ge- 

lykende ;    terwyl    andere   Steelen  de  Bloem- 
kroontjés  draagen^ 

Ê.  Gegaffelde,  met  een  vierdeelig  Kroontje. 

(35)  Wolfsmelk  met  een  vierdeelig  /kroontje  ,    xX^v: 
gegaffeld:  de  Bladen  gepaard ^  effenrandig. Ll^byla, 

spring* Deeze  ,  die  in  dé  Zuidelyke  deelen  van  ̂ "^^' 
Vrankryk ,  in  Italië ,  als  ook  in  Switzerland  ,  ia 

*t  wilde  groeit ,  veel  voorkomende  aan  de  kan- 
ten der  Bouwlanden  ,  wil  ook  zeer  wel  voort  , 

en  groeit  van  zelf,  uit  gevallen  Zaad.,  in  onze 

Tuinen.  De  Duitfchers  noemenzev9/jmg^rflM^, 

de  Spaarfchen  Tartago  ,  de  Franfctitn  EspuT' 

ge ,  de  Engelfchen  Garden  Spurge.  By  de  Italiaa- nen 

(jS)  Eufhorhia  Umhelll  quadIrifïdJi  &c.  Eüph.  inermfSg  . 

rol.  opï>ofitis  &c.  Mat.  Md.  i56.  H.  Ups,  140.  H.  CUf. 

Ï98.  R.  Lufrdèl  196.  GOUAN  Mmip.  ̂ i^.  Ger.  Prov.  $^6» 
Kram.  Au/ir.  134.  &c.  Tithvmalus  Catiputïa  diélus. 

TOüRNï.  r«y?.  86.  Lathyrls  nnjor,  C.  B.  Pin-  293.  Lathy» 

lis.  CAM.  Èpit.  q69.  FuCHS.  f/;/?4  454;  D0!2.  PifÉpt.  375, 
Cataputia  minor.  LOB-   Ie.  i6z, 

Bbb;s 

Mc  D1»L  VIIUSTüK. 
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IV,     nen  is  dit  Kruid  onder  den  naam  van    Cat(B* 

"^xii.^^  pMïui  minor    bekend,  en  men  heeft  het  Zaad , • 
Hoofd-   by  deezen    naam  ,   geteld   onder  de  Wmkel- 
STUK.      middelen.  Het  komt,  infterk  Purgeerecde  hoe» 

4,;^""*'^"  danigheid,  veel  overeen  met  het  Zaad  van  den 
.        Wonderboom  ,  dac  men  Sem    Cataputics  maj(^ 

ris  noemt ^  hier  voor  befchreeven  (*\  Tot  af- 
dryving    van  de  Vrugt  zyn  zy  ook  wel  ge. 

brutkt ,  en  hierom  voeren  zy  in  't  Hoogduitfch 
den  naam  van  Treibkorner.    Zy  zyn  asoei,  niet 
fcherp  van  Smaak  ̂   E^^^  ̂ ^  Melk  der  Bladen^ 
die  tot  wpgneeming  der  Wratten  dient. 

Dit  Gewas  /  dat  wy  ook  Sptingkruid  noemen  , 

groeit  in  Languedok.  meer  dan  eetfs  Mans  lang- 
te  ,  by  ons  zelden  meer  dan  anderhalf  Elle  hoog. 
De  Steng  is  bol ,  een  Vinger  dik,  kruislings  be- 

zet met  Bladen ,  naar  die  van  den  Amandelboooi 

gelykcnde»  Op  den  top  komt  een  Kroon  voort 
van  Bloeradeelen,  die  vervolgens  een  rondach- 

tige  Vrugt  draaien ,  welke  beflaa-  uit  drie  vry 
groote  Zaadhiiisjes  ,  feder  een  rondachtig  Zaad 
bevattende  De  Bladen  ,  onder  aan  de  Kroon  en 

Kroontjes,  zyn  allen  Hartvormig  Ey rond. 

XXXVI.       (36)  Wolfsmelk  met  een  vierdeelig  Kroontje  $ 

^ttZtl  g^g^ff^^^  •  ̂'  Bladen  overhoeks.  Lancet^ 
Spaanfch.  yormig ,  Jlomp  met  een  puntje. Door 

(*)  Zie  II.  D.  VI.  STUK,  bladz.  283; 

(l6)  Euphorbia  UmbellS  quadrifidl  &c.  Buph.  Ümb.  qua- 

drifidi;  bifida  &c«  Allion.  Corfte,  209'  T.  3^^  Tithymaliö 
nisiiiius.  Folio  letufo,  Teiacijms*  SAAR*  I(*  %iu 
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Door  Barrelier  is  deeze  afgebeeld  en     iV. 

bygepaaiTid  ,  zo  't  fchync  ,  naar  de  Spaanfche  ̂ ^xii!^' 
Stad  TarrazoDa  in  *t  Ryk   van  Arragon ;  doch  fïooPD* 

men  vindtze  ook  op  andere  plaatfon  in  Spanje  j,  '''^"^* 

groei  jende  ruim  een  half  Voet  hoog.  Qp  Kor-  ̂"•s^^'*'^ 
fica  fchynt  zy  ook  te  zyn  waargeno:Tien»    De 

Bladen  zyn  groot  en  breed  ,  komende  anders 
die  van  het  flompbladige  Kleine  Wolfsmelk  zeer 
naby. 

(S7)  Wolfsmelk  met  een  vterdeelig  Kroontje ;  xxxvir, 

gegaffeld ,  met  Nierachtige  Omwindzeltjes  ,  ^^""a^iosT 
de  eerfienfiomp  Hartvormige  Boi^yorte- 

Deeze  Soort ,  by  de  Grieken  Apios  genaamd  , 

<>nderfcheidt  zig  door  haaren  B olachtigen  Wor- 
tel; veel  gelykende  naar  dien  der  Rammenasfen. 

Hy  is  ook  van  buiten  zwart ,  van  binnen  wit 

en  zeer  fcherp  ,doch  in  grootte  zweemt  hy  meer 

n$ar  de  Knol  -  Radyzen .  De  Groeiplaats  is  op 
de  Bergen  van  Apulie  ,  Kandia  en  de  Griekfche 

Eilanden;  alwaar  men  den  Wortel  dikwils  tot 

©en  Purgeer  middel  plagt  te  gebruiken. 
De  onvru^tbaare  Takken  zyn  bezet  met  Li- 

niaal Lancctvormige  (lompe  Bladen ;  de  Bloem* 

draagenda  met  rondachtig  Eyronde  Het  Kroont- 

je is  eerft  in  vieren ,  dan  in  tweeën  en  niet 
ver» 

f37)  Euphorhia  Ümbellji  qaadrifida  8cc    Tithyraaliis  tobe- 

rofa  Radice  Pyriformi.  C.  B.  Pin.  191.  Tithym.  Tuberoft  Ra-- 

dicc.  Clus.  ƒƒ//?.  II.  p.  i«?o.  Tithym.  tuberofus.  DOP.  i**w/r» 
373,  Apios#  CAM-  Epit,  980, Bbb3 

H.  DXBL.  Yin.    STUK. 
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IV.     verder  gedeeld.  Het  algemeene  Omwindzel  be- 

xuf^  ftaat   i^ic   vier  rondachtige  ,   naauwlyks  fpitfe 
HooFP-  Blaadjes ,  waar  van  die  der  eerfte  Omv^indzel» 

fTUK.      jjgg  (tomp  Hartvormig ,  die  der  laatften  Nier- 

^%^"'^*"achtig  zyn,  en  naauwlyks  gefpitst. 
F.  Gegaffelde,  met  een  yyfdeelig  Kroontje. 

xxxviiT.      ̂ «g^  Wolfsmelk  met  een  vyfdeeUs:  Kroontje z 
Centjioides.  tweedeelig ;  de  Omwindzelijes  Eyrond;  ds 

Bremach»  Bladen  Liniaal  opjtaande  ;  de  ̂ teng  Hee^ 
Jlerïg. 

«ig 

Dit  Reeftertje,  van  de  Kaap  der  Goede  Ho« 
pe  af komftig  ,  is  door  den  Heer  B  £  r  g  i  u  s 
omftandig  befchreeven. 

XXXIX.       C39J  Wolfsmelk  met  een  byna  vyfd.  Kroont^ 

G^wind.  ̂ i^    ̂ ^^  enkeld  is    de  Omwindzelt)ts  Ey^ 
rond  .  de  voornaamjien  driebladig ;  de  Bla^ 
den  langwerpig  effefirandig :  de  Steng  Hee* 

Jleng, 

T)\r  Zee- Wolf smelk  groeit  op  Gebergten  en 

Rotfen  aan  den  Zeekant  van  't  Eiland  Kandia, 

Pro- 
(%%)  Euphorhia  UmbelU  quinguefid3,  bifida,  Involucel- 

lis  ovatis  &c.  liEBG  Cap'  146.  "' «thymalus  Afiicaiïus  Flore 
HC'-^aceo  ,  f>iio  Genftac.  Herm.  ^ff    23. 

(  39;  Euphorhia  ümbpüa  fubquinquefidS,  &c.  Am.  Aeai» 

IIL  p.  120.  Euph.  incrm  Frutxofa  &c  H.  Cliff.  so  i.  R, 

Luiih,  196.  Sèvy.  Momp  ;i.  GOl^an  //e»i^.  252.  Tlthy- 
snalus  mantfmus  (;.inorus.  C.  B.  Pin.  291.  Tith.  RagufinW 

ïl.  lijtep  peptapetalo«  Herm»  Lu^èk.  600.  T.  ̂ oi. 
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Provence  enz.  Het  is  niet  eigentlyk  gedoomd,     IV, 

maar  de  oude  verdroogde  Takjes  doen  hetzel  ̂ ^^^^^^ 

ve  zig  zodanig  vertoonen.  Hierom  wordt  'er  iat  Boof'd- 

gene  ,  't  welk  uit  Zaad  van  Ragufa  in  de  Leid-  ''''"^' 

fe  Akademie •  Tuin  geteeld  was,  ook  toe  be- «•  J''"*'^^* 
trokken    De  Bloemen  zyn  meest  eenzaam  ,  de 

Zaadhuisjes  Wrattig  ,  de  Bloemblaadjes  rond, 

niet  halfmaanvormig ,  gelyk  in  de  voorgaande 
fioortt 

C40)  Wolfsmelk  met  een  vyfd.  Kroontje ;     xu 

tweedeelig  ;  de  Omwindzeltjss  Eyrond ;  de  ̂ sfi^tlr^ 
Bladen  Lancetvormig  Jtomp  ,  van  onderen"'^^'^'' 

ruig.  
^^* 

Deeze  ,  ook  in  Italië  groeijendc ,  komt  als 

tusfchen  de  voorgaande  en  volgende  ,  maar 

verfchilt  door  de  ruigte  der  Bladen  en  de  Ste- 

keligheid der  Vrugten  ,  die  met  Elsvormigc 

paarlchachtige  Borftels  zyn  begroeid. 

(41)  Wolfsmeik  met  een  vyfd.  Kroontje;  twee-  ̂ xu, 
de^ Zoet. 

f40)  Eiitphorbia  Umb.  qulnquef.  bifidi  &c.  Tithymalus 

Epithymi  Fruótu.  Col»  Ecpbr,  u  p.  jo.  T.  51.  Peplios  alte- 

ra fpedes    C.  B.  Pin.  292. 

(41;  Euphorbia  ümb.  quinqiief.  bifida ,  &c.  Tlthym.naoïi- 
tanus  non  acris.  Gooan  Monsp.  2?2.  Geh.  Prov.  537, 

KRAM'  Aujlr,  13+.  C.  8.  Pin,  i*)z.  Pithyufa  f.  Efula  minor 

alter ̂   ,  Flor.  mbris.  LOB.  Ie.  35 S.  Tithym.  tuberofiis  Gcr» 

manicus.  C.  B-  Pin.  29a.  Tith.  du'cis  tuberofd  Radicc.  J3A»K« 
U.  909'  sHila  dulcis.  Traq.  298. Bbb4 

XI.  Deel.  VUUStuk. 

^:?3«a 
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IV.  deelig;  de  OmmndzeltjesbynaEyrond'yde 
ArDEEL.  Bladen  Lancetvormig  ̂ ftomp ,  effenrandig. 

^Tüir  ̂ P  belommcrde  plaatfeo  van  Italië  ,  Vrank- 

i^filwr  ryk  ea  Duitfchland ,  groeit  deeze,  die  geen  de 
^'^^'  minfce  fcherpheid  heeft,  en  daarom  den  naam 

voert  van  Zoet  WolfsmelL  Men  vindtze  ook 

dikwils  cnder  *t  Koorn  in  Vlaanderen  en  Enge- 
land, hebbende  eeh  Stengetj€  van  omtrent  een 

balf  Voet  hoog,  met  kleine  Blaadjes  en  geele 

Bloempjes.  De  Zaadhuisjes  zyn  roud  en  gc- 
doo«Dd  j  de  Bloemblaadjes  onverdeeld. 

xLTi.        (41)  Wolfsmelk  met  eén  v^yfd.  Kroontje ,  ge» 

Phf^/I^  i^ff^^^  5  ̂̂   Omwindzeltjes  Eyrmd  ̂   e/pitst ; 
Gedoomd.  de  Bladen  Lancetvormig. ,  omgewonden  ag- 

terwaards  Schubachtig, 

De  Bladen  zyn  als  die  van  de  Geneverboo- 
men  in  deeze  Soort,  welke  in  de  Nederlanden, 

Spanje  ,  Italië  en  Provence,  volgens  den  Rid- 
der, haare  Groeiplaats  heeft  op  Zandige  plaat- 

fen. 

xtTTT.      (43)  Wolfsmelk  met  een  vyfd.  Kroontje  ;twee' 
Tortlandi'  .. 

dee- 
EngcUch, 

C4ft)  Eufhttrhia  UmH.  quinquef. ;  hifidA  &c,  jim.  Acai, 
III.  p.  122'  lithym.  fol.  btevibus  aculeatis.  C.  B«  Pin,  292. 

Pithvufa.  Dal.  Hi/i*  1652.  Tithym.  mar.  Juniperi  folio. 
BOCC  Sic.  0.  T.  S-  MORiS.  Hiji.  JU.  p.  337.  S.  10.  T.  i. 

f.  25.  GO'JAN  Monsp.  lil.  Gort.  Belg.  133. 
(43)  Euphorhia  Umb.  quinquef.  ;  dichotomi  &^.  HUDS» 

AngU  \%Z,  Tithym  ment.  Efulae  folio.  Babs.  /*,  822.  Ti- 

thymalus  maritimns   minor.  B.AJ.  «Sjn.  111.  p.  313.  T.  24* 
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deelifr  ,  de  Omwindzeltjes  byna  Rartvor-    IV; 

mig  bolrond  ;  de  Bladen  Liniaal- Lancet^  ̂ ^^^^U 
vormigy  glad,  uitgebreid.  Hoofd- 

stuk. 

Heefterige   Stengetjes   van  een  Handbreed    Trigy. 

hoog  ,   die  roodachtig  zyc , '  heefc  dit  Kruidje  ,  **'"• 
dat  aan  de  Zeekust  van  Engeland,  inDevons. 

hire,  groeit. 

C44)  y^o  {sme\k met  een  byna  vyfdeelig  Kroon-    xltv. 
tje  ;  gegaffeld  ;  de  Omwindzeltjes  RarUpllMou 

vormig  Nierachtig  ;  de  Bladen  opwaards  Duinzang 

gefchiibd. 

Sommigen  noemen  dit  Zee  -  Wolf smelk ,  waar 
mede  de  Griekfche  naam  Paralios  fchynt  te 

llrooken  :  doch  ,  alzo  'er  verfcheiden  Soorten 
van  dit  Geflagt  aan  de  Zeekust  groeijcn  ,  is 

zulks  wat  onbepaald.  Op  onze  Duinen  by  Zand- 
voort  5  zo  wel  als  elders  in  Europa,  aan  de 
Zeekuften  ,  komt  dit  Gewas  voor,  met  ver* 
fcheide  Stengen  van  niet  wel  een  Voet  hoog, 
die  Schubbig  bekleed  zyn  met  Bladen  als  van 
Vlafchkruid,  Zeegroen.  De  Bloemblaadjes  zya 

onverdeeld. 

C4J)  Wolfs- 

f<f4)  Euphorhla  Umbell.  fubquinquefidi  &c.  Euph.  iner- 
mls  Fol.  Setaceo-Lin.  confertis.  H.  CUf.  200.  F..  Lu^iK 
Ï93.  Gort.  Belg.  13?.  GoüAN  Momp  233.  GEB.  Prov, 

538,  GrOï*.  Oriënt,  Tithym.  matitimus.  C.  B.  Pin.  291. 

DOD.    Pempt.    370.  f.  1 ,  2.  Tithym.  Paialios.  CAm«  Efis, Bbbf 

u.  oiu.  vin,  STUK, 
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C45)  Wolfsmelk  met  een  vyfdeelig  Kroontje; 
gegaffeld:  de  Omwindultjes  Eyrond  Lan^ 
cetvonnig  gefpitH  ;  de  onderde  bladen 
Borjtelachtig. 

IV. 
AVDBEL. 

XII. 

Hoofd- 
stuk. 

XLV. 

M^ppica^  Op  Kandia  en  in  de  JLevant ,  by  Aleppo  , 
levantfch.^aar  van  zy  den  bynaam  voert,  is  deeze  waar- 

genomen ,  die  zig  als  Cypresachtig  vertoont , 
groeijende  ongevaar  een  EUe  hoog,  Zy  heeft 
een  Melkachtig  Sap,  gelyk  de  anderen ;  het  v^elk 
aldaar  tot  een  Purg eermiddel  wordt  gebruikt, 
volgens  Alp  iNüs. 

XLvr. 
Pinea. 

Pynbladig. 

XLVIL 
Segetalis. 
Koornlaa? 

(46)  Wolfsmelk  met  een  vyfd.  Kroontje;  gs" 
gaffeld;  de  Omwindzeltj es  Hartvormig ;  de 
Bladen  fpits  Liniaal  geiropt  y  de  ZaadhuiS" 
jes  gladachtig. 

f 4jr)  Wolfsmelk  met  een  vyfd.  Kroontje  ge- 
gaffeld; de  Omwindzeltj  es  fpits  Harivof' 

mig;  de  Bladen  Liniaal  Lancetvormig  y  de 
hovenjlen  hreeder. 

J^iet (45)  Euhyhia  ünib.  quinquef.;  dichotoma  Sec.  ̂ m,  jiead» 

!il.  p.  Ï22.  Tithym.  fol.  infer.  Capill.  fup.  Myrto  fimili- 
bus.  MoaiS.  Ht/l,  111.  p#  3  38*  TiÉhym.  Cyparisfias.  Alp. 
Exot.  65.  T.  64. 

(46)  Euphorbia  ümb.  quinquef.  5  dichotoma  &c.  S^j/Z.  ATiï/* 

XÏI ,  XIII. 

(47)  Euphorbia  Umb.  quinqucf. ;  dichotoma  Sec,  Am.  Aeai,, 

III.  p.  121.  HüDS.  Attf^L  182.  Euph,  incrmis  &c.  H.  Ups, 
141.  SATJV.  Monsp.  4«.  GoUAN  M&nsp,  233-  Tich.  annuus 
Lunato  flbre.  Mqris.  //i/7.  III.  p.  3  39»  S.  10.  T.  2.  f.  3, 

Tith.  Lini  folio  acuto.  TouRNI.  Injl.  86.  Tith.  Segetum  Ion- 

^tfolius.  Raj.  Angl^  III.  p.  312.  GSR.  Fr9V»  538. 
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Niet  alleen  in  Barbarie  of  Moorenland ,  maar     IV. 

pok   in  Languedük  en  Provence  ,  groeit  deeze  ̂ ^P^^^té 
in  't  ̂ ilde/  en  wel  voornaamelyk  in  de  Koorn-  aooFD- 

landen  ,  waar  van  zy  den  bynaam  heeft,    De^"^^^" 

Bladen  gelyken   veel  naar  die  van  Vlafch,  Het  '^^'sy^^* Kroontje  heeft  dikwils  delangte  van  de  geheele 
Plant  ,  wier  Vrugt  glad  is  met  ruuwe  hoeken 
en  de  Bloemblaadjes  Wollig. 

(48)  Wolfsmrlk  met  een  vyfd.  Kroontje ;  drie-  ̂ tviii. 

deelig;  gei^affeld:  de  Omwmdzeltjes  fiomp^:^^'  ̂'.'^ 

Eyrond;  de  Bladen  Wigvormig  Zuagswy^  ion  ie-,' 

ze  getand.  .  
'^^'^^'S.  ' 

De  algemeene  Kroon  heeft  in  deeze  Soort 
vyf  Straalen ,  de  byzondere  Kroontjes  drie  en 

deeze  zyn  op  't  end  dikwils  gegaffeld  of  in 
tweeën  gedeeld.  Zulks  (trekt  tot  opheldering 
der  bepaalinge  van  de  Soorten.  Deeze  komt 

veel  voor  op  Akkers  en  Bouw'anden ,  door  ge- 
heel Europa ,  als  ook  in  Vriesland  en  Overysfel. 

Aan  haare  rondachtige  getande  Bladen  is  zy 
kenbaar, en  groeit ongevaar  zo  hoog  als  het  voor* 

gedagte  Duivelsmelk  {Peplus)  ,  dat  men  Kroont  ' 
tjes  'Kruid  noemt,  zo  wei  als  dit  Zonnewendig 

Wolf 5* 
(48)  Eupharhla  ümb.  quinquef  ;;  trifida:  dichotoma.  &c. 

Jlm.  Acad.  IIJ.  p.  1*4.  Euph.  Fol.  crenatis  &c.  H.  Cliffi 

198.  R.  L^gdb.  197.  GOüAN  Mitiip,  zjj.  Gfc-E.  Prov.  538. 

KUAM.  Au/Ir.  134  GOET.  Eilg,  i%\.  Fl.  Suec.  Lapp.  Ti- 
thymalus  Helioscopius.  C.  B.  Pin  291.  DOD.  Pempt.  371» 

Ï,QB.  Ie,  356.  FüCHS    Htjl,  811.  HALL.  Hilv,  2P4.   &C* 

ll«  P9EL.  VIII.  $TU«« 
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IV.  Wolfsmelk  ,  het  Kroontje  veelal  buigende  naar 
Afdeel.  ̂ g  2;on.  Het  heeft  geen  fcherp  maar  een  zoet 
Hoofd-  Melkachtig  Sap.  De  Bloemblaadjes  zyn  onver- 
ixuK.      deeld,  de  Zaadhuisjes  niet  ftekelig. 

XLix.        C49)  Wolfsmelk  met  een  vyfd.  Kroontje;  drie» 

/errata,'^  dcelig ;  gegaffeld  :  de  Omwindzeltjes  van 
zaagtan-  ^y^gg  Nierachtige  Blaadjes^  de  Bladen  om" 

vattende  Hartvormig  Zaagtandig* 

L.  f50)  Wolfsmelk  met  een  vyfd.  Kroontje ,  by' 

Fiattfg.  *  ^^  driedeelig  5  tweedeelig ;  de  Omwind- 
zeltjes  Eyrond;  de  Bladen  Lancetvcrmig , 
Zaagtandig  3    Haairig  ,    de   Zaadhuisjes 
Wrattig, 

Op  verfcheide  plaatfen ,  in  de  Zuidelyke  dee- 
len  van  Europa  ,  groeijen  deeze  twee  Soorten 
van  Wolfsmelk;  waar  van  de  eerfte  naar  de 

voorgaande  veel  gelykt ,  de  ander  leggende  Sten- 
gen heeft  en  onverdeelde  Bloemblaadjes  ;  de 

Zaadhuisjes  Wrattig  en  tevens  ruig. 

00  Wolft- 
f49)  Euphorhia   Umb.  qumquef. ;  triüdd;  dichotoma  &c# 

I  \dm.  Acad.  III.  p.  iij.  Euphorbia  incrmis,  Pol.  denticulatis 
Sec.  H.    Clif.   Upu  R.    Lugih,    197.   GouiN    Momp.  zjj. 

^^  Ger.   /'r»v.    539.   Tithymalus     Characias  Folio  ferrato.  C. 
B. /*»«.  290.  Tithym.   Myriites  Valentinus.    Clus.  H(/f.  11. 

p.  I89.  Tith.  Characias  quintus.  DOD.  Pempt.  j6j. 
e 5 o)  Euphorhia   ümbell.  quinqued   fiihtrifida  ;  bifida  *cc, 

Tithymalus  Myrfinites   Fruftu  Verrucjc    fimili.   C.    B«  Pin, 

api.  Tith.  Fol.  fubhirfutis  ad  Caulem   elliptieis  ,  fub  Flori- 

'  bus  binis  (abiotandis.  HALL.  /i2i?/v.  JpuGOUAN  Montp.  131. 
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'    (51)  Wolfsmelk  met  een  vyfd.  Kroontje; dr ie^     IV. 

deelig  ;  gegaffeld  :  de    Omwindzeltjes  en  ̂^^^^^» 
Bladen  langwerpig  ftomp ;  de  Bkemhlaad^  Hoofde 

jes  Fliezig.  «tuk. 
Lr. 

Aanmerkelyk  is  deeze  Soort,  die  in  Virginie ^^J;^^'^'** 
groeit,  door  haare  JBIoemblaadjes,  welke  van  Groot- 

den    Kelk    zo  onderfcheiden  zyn  ,  als  in^  het   °^^'*' 
Vlafch  ;  wit    vier  in  getal ,  zeer  dun ,  rond  en 
groot.  Zy  heeft  Goudgeele  Meelknopjes  en  de 
Steng  is  rood» 

f  ƒ  2^  Wolfsmelk  met  een  vyfd.  Kroontje ;  drie^    iir. 

deelig  ;  gegaffeld:  de  Omwindzeltjes  Ey^cUs^'^^^ 
rond  ;  de  Bladen  Lancetyormig ,  de  Zaad-  ̂ ^^raai^ 
huisjes  Wollig. 

Op  Sicilië,  in  de  Noordelyke  deelen  vaa 
Afrika  en  de  Levant,  is  ,  volgens  den  Ridder, 

de  Groeiplaats  van  deeze ,  die  enkelde  Stengen 

heeft,  van  byna  een  Elle  lang  en  ronde  Zaad- 
huisjes. 

(53)  Wolfsmelk  meteenvyfd.  Kroontje; drie"     uii. j         Pilo/a, 

(sï)  Ëuphorkia  ümb.  quinquef.  ;  trifidi  ;  dichotoma  Sec» 

Euph.  inerrnis  Sec.  Gron.  P^irg.  58  ,  74*  Tithymalus  Maria- 
nus  Sec.  Pluk.  Mant,  iga.  T.  446.  f.  3. 

(sz)  EupborHa  ümb.  quinquef.»  tdfida  &c.  Euph.  iner- 
mis  Fruticofa  ,  &c,  H.  Up$.  142.  R.  Lu^db.  19%,  Tithym. 

Arboreus  ,  Caule  Corallino  ,  Folio  Hyperici ,  f  cricarpio  baj> 

liato.  BOERH.  Lu^db,  I.  p.  2;6. 

{53)  Eupborbia  Umb.  quinquef.;  trifid^;  bifidl  &c.  Euph. 

Fol.  alternis  &c.  Gmel.  5ik.  Ih  p.  aa5,  T.  jj.  Tithym. 

F*- 
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IV.  deelig  ;  tmedeelig    de  Omwindzeltjps  Ey* 

xfif  *  rond;  de  Bloemblaadjts  onveraedd;de  Bla^ 
Hoofd-  den  LanceP'ormisi    eenigermaate  Haairig  y 
STUK*  ^^^  ̂ ^  toppen  Zdagswyze  gekarteld, Driewy' 

'"*2**  De  geftalte  van    't  Siberifche   is   volkómen 
als  die  van  't  Moerasfig  Wolfsmelk,  dat, in  oa- 
ze  Nederlanden  ,  aan  dé  kanten  van  Slooteö 

groeit.  In  Siberië  zyn  de  bten^en  twee  bllea 
hoog.  Het  heef  i  Roesachtige  welriekende  Bloem- 

pjes, geelachtig  groen  ,  en  roode  ruuwe  als  ge- 
_/  doornde  Vrugten,  van  drie  Z^adhuisies,  als  ge- 

^  woonlyk.  Het  Ruige  Gryze  Wolfsmelk  vanBAU- 
HiNüs  fchynt  hier  te  oehooren  ,ej'  dus  zou  dee* 
ze  Soort  ook  voorkomen  in  de  Zuldelyke  deelen 
van  Europa. 

Xtv.       f54)  Wolfsmelfe  ntet  éèn  vyfd,  Kroontje ;  vier» 

o%Kta^f.  deelig;  gegaffeld  ;  de  Omwindzèltjes  rond^ 
ie?antfch.  achtigfpits  ̂   de  Bladen  Lancetvormig 

Deeze,  door  Toürnefort  in  de  Levant 

ontdekt ,  heeft  paarfche  Strengen ,  Wilgachiige 
Bladen  en  groote  Bloemen,  Men  heeft  ze  uit 
Zaad  in  de  Europifche  Tuinen  geteeld. 

■;-'"'''.^   >  (is) 
paiuftrls  villofus  mölHor  cre£la<r.  Ba^r.  Rar.  41.  T.  88 f. 
Tith.  incanus  hirfutus.  C.  R  Pin  292.  Prodr.  135  ?  Tith. 

Characias  Pratenfis   ncanus.  Magn-  Momp.  255. 

(  54 )  Euphorbh  VmU.  quinquef.  ;  qünóuilda.  Stc.  Eupho 
ineimis  Fol.  Lanceolatis  &c.  R«  LugdL  198.  Tithymalua 

Oiient.  Salicis  folio, Caulé  purpucco,  floxemagncTo^RN?. 
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Os)  Wolfsmelk  met  een  vyfd^  Kroontje ,  drie-     IV* 

deelig ;  gegaffeld ;  de  Omwindzeltjes  Haai-  ̂ 'xir!^ 
rig  gekield ;  de  Bladen  Lancetvormig  Zaag'  Hoofd- 

tandig ;  de  Zaadhuisjes  Wrattig.  *^"^» 

Deeze,  die  in  de  Velden  van  Europa  gemeen  ptitypbyi- 

is  ,  heeft  een  regte^  gladde  Steng,  zegt  L  i  N-^^g^^g^i^jg, 
^Mvs  f  van  een  Voet  ,  volgens  anderen  een^g* 

Elle  hoog;  de  Bladen  twee  Duimen  lang;ééQ 

Duim  breed  ,  glad  ,  Zaagswyze  getand :  het 

Omwindzel   Lancetvormig :  de  Bloemblaadjes 

rondaehtig  geel  en  het  Loof  is  van  boven  geel- 
achtig/ Nog  jong  zynde^  heeft  het  de  Bladen 

met  roode  Streepjes  gevlakt. 

Cr.  Met  een  veeldeelig  Kroontje. 

C5^)  Wolfsmelk  met  een  veeldeelig  Kroontje ;     i.vï. 
tweedeelig ;  de  Omwindzeltjes  byna  Hart-  pynboo- 

yormig;  de  Bloemblaadjes  byna  tweehoor-^"^^^ 

nig; 

/j5)  Euphorhia  Vmh,  quinqucf.;  blfid^  &c.  Euph.  inec« 
mis  Fol.  Lanceolatis   &c.   R.   Lugdb.    198     GOUAN    Monsp^  ■ 

133.  GeR.  Ptov.  J40.  KRAM.  Auftr.  134.  Tithymalus 

Arvenfis  latifoHas  Gcrmanicus.  C.  B«  Pin,  2j>r»  Tithyma*- 

platyphyllos.  FüCHS.  Hijl.  813. 
(56)  Eupbprbia  ümb.  —— raultifïddjbifida  &c.  u^m*  Acad* 

III.  p.  117'  Tithymalus  Lithospcrmi  majoris  folio.  Gouan« 

JMêttsp.  134.  Tithym.  Fol.  Pini  foice  Dioscoridis  Pithyoula» 
C.  B.  Pin.  t9Z'  Efula  minot.  DOD.  Pempt,  374.  Tithymalus 
finea.  LOB  /«♦  S57»  Tithymalus  Amygdaloides  anguftifolius. 

Tab.  U,  541»  VAILL.  Parii  192.  Tith.  matitiiao  aiHnii  i^- 
naiüe  folio.  C.  B.  Pin,  291.  Efwia»  RiY»  TttT,  ai;, 

II,DUL«  YIII«  StVX» 
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ÏV.  ^{«  .  ̂g  onvrugtbaare  Takken  met  tenvoT'^ 

XII.  ïwz^^  Bladen» 

Hoofd- 
stuk.        De  Geftalte  van  deeze  is  meer  Pynboomach- 

Dri^wytig  dan  het  Lo^f  ,  'c  welk  beftaat  uit  fmalle 

.'^'*       Bladen,  maar  die  van  Steenzaadof  Vlafchkruid 
gelykende.    Men  vindt  het  overvloedig  in  de 

Velden  van  Gelderland  en  Overysfel ,  als  ook 

in  Duitfchland  en  Vrankryk.  Alle  Bloemen  zya 

vrugtbaar  en  de  Vrugt  is  glad. 

^^"•.      Cs 7)  Wolfsmelk  met  een  veeldeelig  Kroontje; 

Cyflril^  gegaffeld ;  de  Omwindzeltjes  byna  Hart» 

^*/    -   ,  yormig  :    de    onvrugtbaare    Takken    met 
Borftelige  ;  de  Steng  met  Lancetvormge 

Bladen. 

..  -        Deeze,  die  alom  in  Europa,  als  ook  in  on- 

-  ze  Nederlanden    voorkomt,  wordt  gehouden 

voor  't  Gewas,  dat  den  Wortel,  in  de  Apo- 
theeken  Rad,  E/uïcb  7wf;2om genaamd,  uitlevert. 

De  Bast  daar  van  wordt  door  Kwakzalvers  in- 

gegeven tegen  de  Waterzugt  ,  tot  een  Scrupel 

gewigt  in  poeijer  ,  en  vyftien  Vrugten  doen 

even  't  zelfde.  Van  braave  Geneesheeren ,  nog- 
thans ,  wordt  dit  Middel  te  gevaarlyk  aange- 

merkt 5  ten  zy  men  de  fcherpheid  eerst  door Azyn 

(57)  EuphorSia  ümb.  multifida  &c.  j4m»  Aeai,  III.  p,  I27# 

Euphotbiainermis,Fol.  confertisLinearibus  &c. //.  Oiff^i^^^ 

Ups,  141.  R»  Lugdb^  197,  GoUAN  Monsp  2*4.  GER.  Prêv^ 

540.  "K&KU.  Aufir,  13$.  Gort.  Belg,  I3y.  Tithymalus  Cy, 
parisfias.  C.  B.  Pin,  ̂ 9^•  DOD  Pimpu  371,  Tith,  Cyprcsfi* 

nus.  TABlRN»  Hijl,  ss>o»  LOB«  Ic^  35^. 
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Azyn  getemperd  hebbe  j  en  dan  verliest  het  veel     IV. 

van  zyne  Purgeerende  kragt^   Het  Sap^  niette- '^^^^^^^^ 
min  ,  met  Wynfleen  -  Zout  getemd  en  uitgewaas*  Boofd- 

femd,  wordt  van  fommigen  beter  daa  het  Dia-^^"^' 

gridium  gekeurd,  
'-'^y*'^'. 

(58)  Wolfsmelk  met  een  byna  agtdeelig  Kroon*    lvïit. 

tje  ;  tweecleelig  :    de  Omwindzeltjes  byna  A^^^r/mim. 
Eyrond  :  de  Bladen  Spatelvormig  ̂   ̂fjgg.Spitsbiadig« 
breid  ,  Vleezig  ,  ge/pitst  ,  aan  den  rand 
ruuw. 

Dit  Wolfsmelk  ,  dat  in  de  Zuidelyke  deelen 

van  Italië  en  van  Vrankryk  groeit ,  heeft  Bla- 
den naar  die  van  de  Steekeode  Palm  gelykende 

en  veele  groene  Stengetjes  van  een  Voet  lang , 

Eeergeboogen  ,  en  door  de  a^evallene  Bladen 

van  onderen  gelidtekend.  De  Bloemen  zyn  ten 

deele  Mannelyk ,  ten  dcele  Tweeflagtig ;  met 
de  Kelken  aan  den  Mond  Zaagtandig  ;  vier 

geele  tweehoornige  Bloemblaadjes  en  gladde 
Zaadhuisjes. 

(59)  Wolfsmelk  met  een  veüdeelig  Kroontje ^    lix. 
j  Palufiris, 
byna  Moensiig. 

Cs  8)  Euphsrhia  Vmh.  fuhoclofïJa  ,  blfida  ,  &c.  Am.  ̂ :ad. 
n.  p«  12?.  GouAN  Momp.  234.  Euph.  incrmis  &c.  H.  Cliff, 

Uos.  SAUV.  Monsp.  Titbymalus  M^cfinites  latifoüus,  C.  B. 

Fin.  i')c.  Tithymaliis  Mycs.  legsti.ims.  CLUS.  iUj'i'  II.  p. 
1£5>.   BABR.  h.  1200. 

(59)  Euphorhia   Vmh.  multifidi\ ,  fubtrlfidi  &c.  Euph.  Fol. 
Lanceohtis    &c.  H.    CU/f.  200.  Mat.   Mei.  255.  R.  Lugdb, 

j$8.   Fl.   Suec.  43 s.  Gout.  Bel^.  135,  Tithymalus  paluftda 

Ccc  ^^»i* 
II.  DEFL.   VIII.    STUK. 
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ÏV*  hj7ia  driedeeligy  tweedeelig:  de  Omwind^ 

xii!^'  %fiz/Êi'  Eyrond;  de  Bladen  Lancetvormi^; 
Hoofd-  de  Takken  onvrugdi?aar  ■ 
STUir . 

Dricvjy-      Deeze  Soort  groeit  op  Moerasflge  plaatfen  in 

^''^^'         de  Zuidelyke  deelen  van  Sweeden,  Duidchland 
en  de  Nederlanden,  zegt  de  Ridder.  Men  vindc- 
ze  ook  in  de  Velden  by  Nerva  aao  de  Oostzee, 
en  in   de  Rietlanden   tvisfchen  deeze   Stad   en 

Muiden  komt  zy^zo  wel  ais  elders  voor.  Baü- 
jiiiNOs  noemcze  Heeüerachtig ;  doch  zy  kan  ei- 
gentlyk  dieo  naam  niet  voeren;  hoevt^el  zy  yecle 
ronde  Steelen  ,  meer  dan  een  Elle   lang,  uit- 

geeft y  die  boven  Takkig  zyn.  De  Heer  H  a  l-, 
LER  zegt ,  dat   dezelve  op  Moerasflge  Oevers 
in  Switzerland  tot  tien  Voeten  hoog  groeit ,  doch 

taager  vak  in  de  Velden.  Hy  voegt  'er  by,,  dac 
de  Steng  in  geen  byzonder  Kroontje  uitloopt, 
maar  dat  alle  de  Oxels    Blad-  en   Bloemdraa-. 
gende,  Takken   uitgeeven.  Dit  üry dt  tegen  de 
Afbeeldingen  van  R  i  v  i  n  u  §  en  D  o  d  o  n  a  u  s. 
Misfchien  heeft  in  deezen  vqrfchil  plaats  naar 
den  Landaart*  De  algenieene  Kroon  is ,  volgens 

den  Ridder,  veeldecüg,  veelbladig,-  de  byzon- 
dere  zyn  driedeeligdnebladig;de  uiterfLcn  twee- 
deelig  tweebladig.  De  Bloemen  van  den  eerden 

rang  zyn  Mnnne^yk  vyf  bladig  5  die  van  den  twee- 
den TweeflagtJg  met  vier  Blaadjes ;  de  Vrugten 

Wrattig» 
Dit 

yrutïcofus.  C.  B.  Fin.  ap'.  Efula  mijor.  Dod.  Ponpt»  374» 
^ly.  Tetrap.  HALL.  Bsh,   19  r. 
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t)it  Kruid  wordt  van  fommigen  gehouden  voor     lir. 

de  Croote  Efuld  der  Winkelen  ̂   hoewel  anderen  ̂ ^^^^U 
het  Pynboomig  VVolfsmelk  daar  voor  aanzien :  Hoofd* 

doch  het  komt  'er  in  dèczen  weinig  op  aan,  al-^'^'^^K. 

zo  de  meefte  Soorten  van  Wolfsmelk^  diefcherp-  '^"i^'^'^i fappig  zyn ,  in  gevaarlykheid  Overeenkomen ,  en 
derhaiye  hedendaags  weinig  worden  gebruikt» 

■    (60)  Wolfsmelk  mêt  een  zesdesUg  F^roontje ,    ̂   ̂̂^-^^ 

gegaffeld: de  OmvAndzeltjqs  ovaal; de  Bla- hylerZ.' 
den  effenrandig:  geen  Takken  en  Wratti*^,    ̂ ^^^'•^'^ 
tige  Zaadhuisjes.  v 

Zo  wel  in  Ierland ,  waar  van  zy  den  bynaain 

iheeft,  als  in  Siberië  ,  Ooftenryk  en  de  Pyre- 
neefche  Gebergten  3  is  de  Naiumiyke  groeiplaats 
vandeeze,  volgens  den  Ridder--  Dtllenius 

oordeelde,  naamelyk,  dat  zy  nog  nergens, in  't  > 
wild  groeijende,  ontdekt  ware,  dan  in  hetge- 

mfclde  Ryk  (*).  Het  fchynt  ook  de  Spaanfche 
breedbladige  te  zyn  van  B  a  0  h  ï  n  u  s ,  waar  van 
de  Steng  mede  ongeva^r  een  Voet  hoogte  heeft? 
zo  dat  men  deeze  Soort  onder  het  Kleine  Wolfs* 
melk  moet  tellen  i 

C6i)  Wolfs. 

(60)  lEuphsrhia  Umbel'a  fe^fija  ,  dichotomS  ,  &c,  Am^ 

Acad.  111.  p.  128.  liUDS  Angl.  ï85.Ti'thymüIus  latifoüus  His» 
panicus  C.  B.  Pin.  291.  TAB-  HiJJ.  987-  Ticii.  Hybernieus^j 
Vascuiis  muricatls  eredis.  DiLL.  Elth,  387-  T.  25^0.  fi  374^ 

ïithymalus  platyphyüos,  tertlus.  CluS.  Hiip.  433. 

(*;  De  Ieren  houden  het  vooreen  zoftevk  Purtjeermiddel  ̂  
dat  hetzelve  in  de  Zak  te  draigen  genoegzaam  zoa  zyn ;  noe» 

Inende  het  Kruid  Maskenboy.  Lowth.  Trans» ahridg.  il,p.  6^4^ 

Cec  2 
II.  DSEÏ..  VIlï.  STÜSS. 
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IV.  (6i)  Wolfsmelk  met  een  yeeldeelig  Kroontje^ 

^^xa!^*  gffgfl/eW  ;  de  Omwindzeltje^  byna  Hart- 
Hoofd-  vormig  ;   de  vcornaamjien  driebladig ;  de 
STUK.  Steng  Boomachtig, 

LXI. 

%{^nlr!t^     Op  Pvotfen  der  Eilanden  en  Kusten,  aan  de 
<^"-  Middellandfche  Zee  ,   groeit  dit  Boomachtig 
tig.  Wolfsmelk  met  Myrtebladen ;  van  zyne  Stam 

een  digte  Kroon  uitbreidende ,  met  roode  Tak- 
ken. Het  is  insgelyks  vol  van  een  Melkachtig 

Sap. 

jim^^ia-       ̂ ^^^  Wolfsmelk  met  een  yeeldeelig  Kroontje  ̂  
leides.  gegaffeld;  de    Omwi72dzeltjes   doorbladig 
^Amandel.  Sckyfrond ;  de  Bladen  ftomp. 

De  Bladen  zyn  aan  'c  end  flomp ,  doch  niet- 
temin als  die  der  Amandelboomen  ,  in  deeze 

Soort,  welke  in  Vrankryken  Duitfchland groeit. 
De  Steng  is  een  Voet  en  fomtyds  een  Elle  hoog 
in  de  Ooftenrykfe  van  C  l  ü  s  i  u  s ,  welke  om* 
llreeks  Weenen  een  zo  menigvuldig  Onkruid 

uitmaakt,  dat  'er  de  drooge  Graslanden,  in  't 
midden  van  den  Zomer  ,  zig  als  geheel  grys 

door 

{6\)  Euphorhia  Umb.  multlfida  ,  dichotoma  &c.  Accd. 

lïT.  p.  rag.  Tithyraalus  Myrtifol.  Aiboreus.  C.  B.  Pin»  290. 

Tiihynaalus  üendroides.  Gam.  Epit.  <)6s- 

(62)  Euphtrbia  Umb.  multifida  ,  dichotoma  &c.  Am» 

Acai.  IIï.  p.  1X6.  GOL'AM  Monsp,  234.  Tithy malus  Cha- 
racias    Amygdaloldes.    C.   B.  Pin.  290.  LoB.    Ie.  360.  Tith. 

Characlas   primus.   DOD.   Pempx<,  368.     Pannonicus. 

Clüs.  Pann.  670.  I-fuIa  Caule  crasfo.  Riv»  Tara^.  HALL. 
liilv„  IS 2, 
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door  vcrtooneri.   Flet  Sap  is  ook  Melkachtig,     IV. 

gelyk  in  de  anderen.  ^^ 
Xiï 

(63)  Wolfsmelk  met  een  vyfdeelig  Kroontje ,  stuk.' 
tweedeelig :  de   Omwindzeltjes  doorbladig    Lxnr. 

hyna  Hartvormig  ;  de  Bladen  -^^^ceïwr-^%f';.^j^ 
mis:  effenrandig,  Boich- °   '^  ^  mnnend. 

(64)  Wolfsmelk  met  een  veeldeelig  Kroontje  ̂     lxiv. 

tweedeelig  :  de  Omwindzeltjes    doorhladig  naikmid.' 
iiitgerand\  de  Bladen  effenrandig ^  de  Steng 
Heejierachtig* 

Deeze  twee  en  de  voorgaande  Soort,  loopen 

zodanig  ondereen,  dat  voornaame  Kruidkundi- 

gen 5  gelyk  Vaillaisit,  HALLEaenAL^ 
LI  ON  3  dezelven  flegts  als  Verfcbeidenheden 
aanmerken  van  dat  Wolfsmelk  ,  het  v^elk  van 

ouds  den  naam  van  Characias^  als  Dalminnend, 
of  dien  van  Amandelbladig  gevoerd  heeft.  Het 
aanmerkelykfte  verfchil  is  blykbaar  uit  de  be- 

paalingen van  L I N  N  ̂   u  s ,  door  wien  nog  an- 
dere Verfcbeidenheden ,  van  deeze  laatfte  Soort  ̂  

zyn  waargenomen.  Het  Bofchminnend  heeft  de 
Bloem  • 

(si)  Euphorhia  Umbellé  quinqucfidS  ,  h'iMi  &c.  Tithym. 
Lunato  flore.  COL.  Eephr»  11.  p.  $6,  T.  57.  Tith.  fylv. 

Lunato  floie.  C.  B.  Fin.  290.  MOR.  Hifi,  III.  p.  33;.  S» 
jo.  T.   I.  f.  ?. 

(64)  Ettphrbia  UmSelld  nniltifi'.la ,  bifidd  &c.  Am^  Ac&i. 
ill.  \z6.  GOUAN  Alonsp,  2H-  Gfr.  Fr#v.  542.  HALL.  H^/»». 

192.  Euphorbia  inermis  Fol.  Lauceolatis  &c.  IL  CUff,  199* 

Ups,  142.  R.  Lugdb,  197.  N.  22. Ccc  3 

II,  DEEL.  yill«  STUKi 
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ï^^*  Bloemblaadjes  halfmaanvormig  en  uitgéknaagdi 
^^xui^'  doch  het  Dalkruid  heeft  dezelven  gaaf  en  ge- HooFö    heel. 

®'^'"^*  Behalve  de  gemelden  zyh  den  Heer  F  ó  r  s- 
-vigs!"^^"  KfiOHL,  in  Arabie  ,  nog  verfcheide  nieuwe Soorten  van  dit  Geflagc  voorgekomen  ,  welke 

zig  tot  de  voorigen,  hoe  menigvuldig  ookj  niet 

laaten  t'huisbrengen  :  zo  dat  de  Oogst  daar  in 
overvloedig  is» 

Onder  de  Vyf^yvigen  van  deeze  Klasfe  voeré 
het  eenigfle  Geflagt  den  saam  van 

G  L  I    N  U  S. 

De  tCenraerken  zyn  :  een  vyfbladige  Kelk 
zonder  Bloemblaadjes,  doch  in  plaats  van  dieö 

Vertoonen  zig  de  tweeborflelige  Honigbakjes* 

Het  Zaadhuisje  is  vyfhoekig,  vyfkleppig ,  vyf- 
hokkig  en  veelzaadig^ 

Twee  Soorten  komen  *er  thans  van  voor,  naa- 
melyk* 

t  CO  Glinus  mü  een  Haairige  Steng  en  ftomp 

i3jde7.  Myonde  Bladen*. 
Langbladl- 
ge-  Dit  Kruid  groeit  in  Spanje  ,  in  Arabie  en  in 

Ooltindic  ;  als  ook  aan  den  Euphraat  in  Klein Afie* 

(i)  Glir.us  Caüle  Piloro  Föl.  obovatis.  Syji.  Nat.  XIL 

Gen.  6io.  p.  jh*  ̂ ^?<  Xill.  p.  378.  Loepl.  hin»  145, 
Gron.  Oriënt.  143.  Alfine  Lotoides  Sicula.  UOCC.  Sie»  21. 

T.  11.  Portulaca  Bcetica ,  luteo  flore,  fpuria  aquatica.  BaRB» 

Rar>  478.  T.  3  36.  Bübm.  Fi.  Jnd.  p.  112.  T.  36«  ̂ '  ï^ 
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Afie.   Myn   Oostindifch  ftrookt  volkomen  mee       IV. 

het  Takje  door  Barre  lier  afgebeeld,  van  ̂ ^™^^» 
dit  Kruid,  aan  de  Rivier by  Madric  groeijende  ;  Hoofp- 

en,  wac  de  figuur  der  Blaclen  belangt  ̂   geheel  ver-SfUK. 

fchillende  van  die  der  Afbeeldinge  van  den  Hoog-  ̂ ^^"'''' 
leeraar  N.  L.  Bürmanküs  ;  gelyk  uit  het  vl.uu 

daar  van  in  Fig>  3,  op  Plaat  LU,  vertoonde    ̂ '^*  ̂* 
Takje  biykbaar  is»   Mooglyk  zal  zulks  aan  de 

Verfcheidenheden ,  in  dit  Gevyas  voorkomende^ 

zyn  toe  te  fchryven.  ^ 
Volgens  LoEFLïNG  hadt  het  Spaaofche , 

dat  hem  op  Kley  -  Zandige  plaatfen ,  en  in  een 

uitgedroogd  Beekje  voorkwam,  verfcheide  leg- 
gende Stengetjes ,  van  omtrent  een  Voet  lang» 

Takkig  en  als  met  Leedjes ;  de  Takjes  ruig ;  de 

Bladen  langwerpig  ,  by  tweeën  of  drieën,  aaa 
ééne  zyde  van  de  Stengetjes ,  lang  gedeeld :  de 

Bloemen  tropswyze  aan  de  Knietjes  en  by  de 

Bladen  ̂   doch  aan  de  andere  zyde  van  de  Tak- 

jes geplaatst,  't  Getal  der  Meeldraadjes  was 
veranderlyk  ,  van  negen  tot  veertien  of  vyftien 
met  dubbelde  Meelknopjes .;  doch  dat  der  Stem- 

pelen,  onmiddelyk  op  't  Vrugtbeginzel  zitten- 
de 5  altoos  vyf ,  en  het  Zaadhuisje  Eyrond  , 

vyfhokkig ,  vyfkleppig  als  gezegd  is. 

■  (2)  Glinus  met  een  rimpelige  Steng,  de  Bh'      ̂ V 
dm  rondachtig  en  Wollig.  Di&JmToi- 

Van  des. Rondbia- (z)  Glims  CauIen:gofb,Fol.  orbiculatis  toméntofis.  BuRM.  ̂ ^S- 
F/.  Ind.  113.  Alilne  L  !toides>  Diftamni  Cretfci  facie  Made-     •%•  4» 

raspacana.  Pluk.  Amalth.  lo.  T.  3  5  6.  f.  6» 

II.  DSSL.  VUL  STUK, 
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IV*  Van  deeze  Soort  ook  verfcheide  Plantjes  uit 

xn^^*  Oostindie  bekomen  hebbende,  is  daar  van  ins- 
IIooFD.  geiyks  een  Takje  in  Fig.  4.  afgebeeld,  om  het 
sTüK.  verfchil  aan  te  toonen»  De  Blaadjes  zyn  hier 
'vige^  veel  ronder  dan  in  de  voorgaan  de  ,  doch  zo 

rond  niet  als  in  de  Afbeelding  van  dat  van  Ma- 
drasf ,  by  Plükenet;  hoewel  zy ,  door  de 
witte  Wolligheid  5  die  dezelven  Zilverachtig 
maakt  ,  genoegzaam  naar  die  van  den  Creti- 
fchen  Didtamnus  gelyken.  Voorts  komt  dit  Ge- 

was, in  veele  opzigten,  met  het  andere  over* 
een  ,  inzonderheid  wat  de  plaatzing  der  Blaad- 

jes aan  de  Stengetjes  belangt,  maar  de  Zaad» 
huisjes  zyn  niet  zo  digt  getropt  aan  hetzelve. 

De  Stengetjes  zyn  hier ,  inderdaad  ,  wat  rim- 

pelig of  gelleufd  ,  doch  niet  meer  dan  in  't 
voorgaande  en  ook  niet  zonder  Haairigheid.  Het 
getal  der  Meeldraadjes  heb  ik,  m  beiden  ,  nu 
eens  vyf ,  dan  tien  of  meer  bevonden.  De  Kelk 
is  vyf bladig  ,  van  buiten  Haairig ,  van  binnen 

glad,  gelyk  men  denzciven,  met  het  Zaadhuis- 
je daar  in ,  vergroot  zyndc ,  by  a  ziet  afgetekend 

en  het  Vrugtbeginzel  met  zyne  vyf  Stempels 
gekroond  en  door  Meeldraadjes  omringd ,  by 
h;  als  ook  by  c  een  enkel  Zaadje  ,  dat  een 
wit  Vliesje  heeft ,  zynde  geribd ,  bruin  van 

.  Kleur,  niet  grooter  dan  een  Zandkorrel,  en 
dus  alhier  in  langte  dertig-  dat  is  Lighaamelyk 
2.7000  maal  vergroot. 

Den  Heer  Forskaohl  zyn,  in  Arabie  ea 

Egypte ^  behalve  de  Lotoides  ,  nog  twee  ande- 

re 
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ƒ€  Soorten  van  Glinus  voorgekomen.  De  cene     IV» 

noemt  hy  Setiflonis ^  om  dat  de  Bloemblaadjes  ̂      xiif^' 
welken  zy  menigvuldig  heeft ,  aao  het  cop  -  end  Hoofd- 

in  drie  of  vier  Borftels  verdeeld  zyn ,  zo  lang  ̂^"^' 

als  de  Meeldraadjes  <>  wier  getal  meer  v^as  danXr^^"^'*" 
tien.  Wegens  de  Vrugtmaakingfchyntinzondpr- 
beid  dit  Plantje  ̂   dan  ronde  knoopige  Stengetjes 
en  rondachtige ,  kranswys  geplaatde ,  gefteelde 

Eladen  hadt ,   hier  t'hiiis  gebragt  te  zyn,    Hy 
vondt  het  by  Dahi ,  in  een  uitgedroogd  Moe- 

ras. De  andere ,  welke  zyn  Ed,    in  Zandige 
Crond ,  op  de  eerlfce  Rustplaats  der  Karavaan 
van  Kairo  naar  Mecca  aantrof,  lag  geheel  op 
het  Zand  uitgefpreid.  Hy  noemtze  Glinus  Cry^ 
JlalUnus ,  om  dat  de  Stengetjes,  maar  een  Vin- 

ger lang  zynde,  t'eenemaal  als  met  Kandy-Zui- 
ker  begroeid  waren,  even  als  in  het  zogenaam-» 
de  Yskfuid.  Dit  zelfde  hadt  ook  in  de  Blaadjes 
plaats   en  de  Bloemen  ,  van  grootte  als  een 
kleine  Erwt,  half  ingedooken  in  het  bovenfte 

der  Stengetjes  en  Takjes  ,   vertoonden  zig  als 

Wratten,  't  Getal  der  Meeldraadjes  en  derzel* 
ver  plaatzing  was  zeer  ongelyk  en  ongeregeld 
in  deeze  Soort  ,  gelyk  in  de  overigen  van  die 
Geflagt  (*]o 

Het  laatfte  Geflagt,  in  deeze  Klasfe  opge- 
tekend  ,  dat  tot  de  Twaalf wyvigen  behoort , 
voert  den  Latynfchen  naam  van 

Sem- 

(*)  FUr.  jEgypt.  Arab.  p.  5;. 
Ddd 

II.  Deel,  VIII.  Stuk» 
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IV.         S  E  M  i>  E  R  V  I  V  ü  M,    Donderbaard. 
Xll 

Hoofd-  Welke  aan  eenige  Soorten  van  Huislook  ge* 
STUK.  lyk  wy  hier  voor  gezien  hebben  ,  om  dat  zy 

fj/^y-  altoos  groen  blyveo,  gegeven  werdt;  en  gelyk 
het  Groote  ruige,  hier  toe  betrokken  ,  gemeen- 
lyk  den  Neerdultfchen  naam  van  Bonderhaavö^ 
voert  5  heb  ik  denzelven  hier  tot  een  Gellagtr 
ïiaam  gebruikt. 
De  byzondere  Kenmerken  zyn ,  een  Kelk  in 

tvv^aalvea  verdeeld ,  twaalf  Bloerablaadjes  ea 
twaalf  Zaadhuisjes  :  waar  by  het  getal  de? 
Mceldraadjcs  komende  dit  Geflagt  tot  een  der 
volmaakften  van  ilQQie  Klasfe  fcelt. 

Agt  Soorten  zyn  'er  in  vervat ,  naamelyk 

^'  ,       fi")  Donderbaard  met  een  Bgomachti^e^  efh» 
'vam^rko'  ^6 3  getakte  otcng, 
reum. 

|ig.  Clüsius  heeft  deeze  Soorteenige  Mylea 
van  Lisfabon  in  Portugal  gevonden;  doch  zy 

groeit  ook  op  Kandia  en  eenige  Griekfche  Ei- 
landen. Hy  noemt  dezelve  het  Groote!  echt& 

Huislook  ,   en  zegt ,  dat  het  meer  een  iieelter 

dar^ 

(i)  Sentpervivunp    Cin\t   Arborejcentc   \zn  ramofo.   5y/?. 

Nat.    Xll.   Gea.   612.    p.  32J.  f^eg-  XIIF.  p.  378.  Sempetv, 
Caule  inferne  nudo  \zvi  ramofo.    //.    Cliff.  Upu  R.  Lugdh» 

,     )  45^«  Kram.  Aujir.    116.   Fabr.   WmR,  270.    Sedum  majus 
Arborescens  Floscalis  caKdidis.  C,  B.  Pin.  ̂ %^•  BRADl  Succ. 

4.  p.  2.  T.  31.  Sedum  majus  legitimum,  Clüs.  llili.  II.  p;, 
55.  Sedum  srborescens  majus  Gucum.  Lob.  h.  37^. 
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dian  een  Kruid  is ,  fomtydS  tWee  Ellen  hoog    W» 

groeijende  ,  met  een  Sceng  of  Stom,  die  Bh~^^^^^^^* 
derloos  is ,  een  Arm  dik  ,   veele  Takken  van  Hoofde 

een  Duim  nitgeevende  ,  die  op  't  end  als  met  ̂ '^^'^' 

Kl-oontjes  van  Bladen  getropt  zyd»  Deeze  B\a^  Jj^''^'^^^^ 
den  zyn  Tongachtig^  dik  en  Sappig,  gelyk  die 

Van  't  gewoone  Donderbaard.    Somtyds  komt 
tüsfchen  dezelven  ,  aan  den  toj3 ,  als  een  gebla- 

derde Steel  voort  ̂   die  een  Tuil  van  gefternde 

Bloemen  draagt.    Dit  Gew^as  verbeeldt  hy  zig 
het  Echte  groote  Aizöon  of  Sempervivuni  van 
..DioscoRiDEs  te  zyn.  De  Steng  fcbiet  dik- 
tviis  Wortelen  boven  den  Grond ,  zo  de  Riddef 
aanmerkt.  Voorts  is  deeze  Soort  byde  Liefheb- 

bers der  Bloemhoven  genoegzaam  bekende  Men 
heeft  ze  ook  met  bonte  of  driekleurige  lUadeu 
til  Doemtze  JBoomachtig  Sedum  of  Boom- Don* 
derhaarcL  Maar ,  volgens  F  a  b  a  i  c  i  o  s ,  is  heÉ 
getal  der  Meeldraadjes  ̂   Bloemblaadjes  en  Zaad- 
hüisjesjtien. 

(ci}  Donderbaard  fmt  de  Steng  door  overblyf-»      p, 

zeis  der  Bladen  rappig;  de  Bladen  gskmt.  J^'!;l%'^ 
j^  narienfe. 
De  vermaarde  C  o  m  m  e  l  y  i:*  heeft  deeze  af-  Kanaüicij. 

ge- 

(i)  Sempervlvum  C'iuls  FoKorum  ruderlbus  Iscero  ,  Fo!. 
jretüfis.  Sempeivivam  C'üle  iafra  Folla  lacero  &*«  //.  Cnf^ 
179.  a  Lugdh.  457.  Scdam  Canarium  Fo!.  omnium  ma- 

Stimis.  COMM.  Hort.  !I.  p.  iSp,  T.  95.  SQdacïi.  ïiiajus  Ca- 

narium acaulon ,  Pilis  ad  oras  Fol.  hispidis.  fi,US.  Aim^  340e 

t.  314-  f-  I.  RAJ.  Suppl.  iC2, 
Ddd  2 

11.  DiBL»  VIII»  STUE, 
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IV.      geheeld  uit  den  Amflerdamfen  Tuin,  alwaar  zy 

^^xiL*"  fomtyds  een  Steng  fchoot  van  zes  Duimen  hoog: 
Hoofd-   doch  van  Bloemen  maakt  hy  geen  gewag.  By 

STUK.      p  L  u  K  E  N  E  T  Is  dit  Donderbaai'd  ook  afgebeeld 

]J^tl     '  ̂°  befchreeven  als  ODgeflengd,  maar  de  Bladen aan  den  rand  bezet  hebbende  met  eene  Franje 
van   ilekelige   Zilverglaozige  Haairtjes.  By  de 
lowooners  der  Kaoarifehe  Eilanden  >  werdt  het- 

zelve Conzone  Celio  getyteld, 

"^^^'.,       i*^)  DondQthzdird  met  kanthaairige  Bladen  en 
vimTec-  uügehreïde  Afzetzels. 
torum. 

Gemeen*  Y)\^  Kxmé  ,  dk  door  geheel  Europa,  zo  op 
de  Rieten  Daken  der  Huizen ,  als  op  Heuvelen 
en  elders 5  waar  het  Zaad  Wortel  fchieten  wil, 
voorkomt,  is  het  Cemeene  Groote  Bonderbaard ^ 

dus  naar  den  Latynfchen  naam  Barha  Jovis  ge- 
tyteld.  Hierom  noemen  de  Franfchen  het  Jou^ 
harbe  ;  doch  de  Engelfchen  Houfekech  en  de 

Duitfchers  Hauslauch  ,  dat  is  Huislook  ,•  toe 
welken  naam  het  ̂   wegens  de  gezegde  Groeiplaats , 
van  alle  Soorten  het  grcoclle  Regt  heeft^ 

Op  den  Grond  ,  (dewyl  men  het  ook  in  de 
Tuinen  kan  houden,)  maakt  het  Roozen,  van 

dik- 
($)  Sempervivum  Foliis  ciïiat's ,  PropaginibuS  patentibus. 

Seinperv.  Fol.  Radicalibus  Carnofis  diiatis  &:c*  if.  CUff.  179. 

R.  Lugdif.  457.GOUAN  Monsp.zSS-  GT.R,  Prov^  428.  KRAM. 
Jlufir.  135.  FL  Suec.  395.  GoRT.  Bdg.  136.  Mat.  Med. 

222.  Sempervivum  majus  alterum  feu  Barba  Jovis.  Do&. 

Pcmpt.  izj.  LOB.  Uon.  37 1.  Seduna  raajas  vulgarc.  C  B> 
Fin»  283»  TOURNF, 
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«Jikke  zeer  fappige  Bladen,  en  geeft zydelings     IV'. 
kleine  Roosjes  uit ,  tot  voortplanting.  De  Bla-  -  ̂xfi!^'* 
den  zyn  op  de  kanten  Haairig  of  gebaard  ̂   aan  Hoofd- 

de  Stengen  danuer  en  naar  Myrtebladen  eenigs-^"^"^* 

zins  gelykcnde.  Deess  maakea  de  Steng,  die ^^.^'^''''^^^* omtrent  een  Voet  hoog  groeit  j  als  met  .Schab- 

ben bekleed.    Zy  is  gekroond  met  Bloem  -  Aai- 
ren  5  die  zig  Takkig  Uftfpreiden ,  hebbende  op 
eene  zyde  de  Bloemen  ,  welke  uit  een  twaalf- 
deeligen  Kelk  en  twaalf  Blaadjes  beihan ,  doch 
het  getal  der  Meeldraadjes,  die  ftevig  zyn,  met 
ronde  Knopjes ,  is  ,  volgens  den  Heer  H  a  l- 
LER,  meer  dan  twintig:   hoewel  het  Kruide 

wederom ,  maar  tvvaalf  Stylcn  en  daar  op  vol* 
gen  de  Zaadhuisjes  heeft. 

De  geheele  Plant  is  vervuld  met  een  Waterig 
Sap,  niet  zonder  Salpeter,  en  verkoelt  derhalve 
uitwendig  met  eenige  fcherpheid  >  hebbende 

zeifs  dit  Sap  de  vlakkigheid  van  't  Hoorn  vlies 
der  Oogen  weggenomen.  Door  te  groote  verkoe- 
lig  is  het  foaityds  3  op  Ontfleekingen  gelegd  zyiï-* 
de ,  fchadelyk  bevonden ;  doch  op  Brandfteden 
dient  het  zeer.  Kleine  Zweertjes  of  Wondjes, 

gelyk  die  der  Lippen  en  Tong  3  kan  het  tot  hee- 
ling brengen  ,  en  wordt  in  Gorgeldranken  mee 

vrugt  ,  tegen  Keelziekten  endeSprouw,  ge- 
bruikt* Inwendig  dient  het  Sap,  of  ook  deSyroop 

van  Huislook^tüt  verkoeling  in  heete  Koortfen, 
in  vuile  Kwaaien  als  ook  in  de  Roode  of  Bloed- 

loop ,  waar  tegen  het  Sap  ,vanBojERHAAVEj 
grootelyks  aangepreezen  veerde. 

^^^  Z  U  Don- 
11^  Deel.  VII;.  Sïük, 
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IV,         (4j  Donderbaard  met  kanthamige  Bladeftefi 
Apdeel,         >     Klootronde  Jfzetzels. 
HOOFÖ- 
STUK.  Waar  in  verlchilt   dit  (vraagt  Haller) 

IV  ̂       van  het  Gemeen  e  Donderbaard  ;  is  het  door- 

iTrict'-   ̂ ^^"  ̂ ^  Bioemblaadjes  groenachtig  wit  zyn^  ia 
hiferum.     ̂ e   andcie   bleek   Roozekleurig  ?  Mor  is  on 

dig.     "  merkt  aan  ̂   dat  tüsfchen  de  Bladen  kleine  Bol« 
letjes  voortkomen  ,  die  van  zelf  afvallen ,  in 
den  Grond   Wortel  fchietenj  en  de  Soort  dus 

voortplanten.  ]♦  Baühinus  heeft  de  Afbeel- 
ding van  Lob  EL  ontleend,  die  het  aanzag  voof 

eene  Verfcheidenheid  ^  door  kweeking  in  de 

Hoven  otitdaao.  De  Heer  ]  ACQUiNzegt^  dat 
het   maar  zes  Meeldraadjes  en  zes  Stampers 

heeft  5  't  v/elk  een  weezentlyk  verfchil  zou  zyn* 

V.    ̂       (5)  Donderbaard  dat  de  Bladen  met  Raak 

deum-  "^"  doorweven  heeft  en  Klootronde  Jfzetzels, 
Spinne- 

weabig.         Deeze^  die  wegens  dé  Draaden,  met  welken 
de  Bladen  als  famengeweven  zyn,  zeer  byzon- 

def 

(;4)  Sempetvlvüm  Fol.  cillatis,  prcpnj^inibus  glot)ofig.  Sérti* 
perv.  Fol.  Rad.  in  globum  congeltis  &c.  H.  Cliff.  180.  R. 

Lugdh.  457.  5edum  majus  vulgari  lïmile  &c.  MORiS>  Hl/?* 

111.  p.  472-  S.  12.  T.  7.  T.  18.  Sedum  va'gari  magno  fimile» 
].  B.  lUjl.  III.  p.  68S.  Lob.  Ic,  p.  373.  Fig.  finiftta.  jACq* 
FirJ.  84- 

(5)  Sempertjlvuni  Fol.  Füis  ïnteïtextis  &c.  Setrip.  Fol.  ̂ acf* 
In  Glübu-n  con|*eftis  8cc,  H.  Cliff.  iso.  R.  Lugdb.  457-  ï^« 

S.  GoüAN  Momp.  2 3?,  Ge^.  Prov.  429.  Semperv.  rubr* 

montanuiu  Gnaphaloldes.  COL.  Ecphr.  I.  p.  292* T.  ::9i.  Seduitt 

mjütuuniii  Eüoienroluin.  C.  B.  i'*».  ssi-.  Hall,  Hdv*  3P3  j  SP-f. 
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der  is,  groeit  in  't  wilde  op  de  Bergen  derZiii-     ̂ V. 

delyke  deelen  van  Europa.  De  Heer  Haller  ,  ^^^ff  ̂* 
die  het  dus  overvloedig  in  Switzerland  voDdt,HooFD- 

merkt  aan^  dat  zulks  alleen  in  de  jonge  Planten  ̂ ^'"'^• 
plaats  heeft  ,  terwyl  de  Ouden  op  de  kant  ge-  nilT"^^^' 
haaird  zyn.    Zy  komt  ,  voigens  zyn  Ed. ,  het 
Berg  ̂  Donderbaard  zeer  naby  en  sou  misfchiea 
icen  zelfde  Plant  kunnen  zyn, 

(6)  Donderbaard   met  de  Bladen,  Steng ^  en      vr» 

de  toppen  der  Bloemblaadjes ,  ruig,  vZ^^f^ 

Op  de  toppen  der  Eergen ,  niet  ver  van  SaltE^   ̂ ^^'S* 
t)urg,  groeit,  volgens  C  lus  lus  ,  zodanig  een 

Donderbaard,  dat  de  Bladen  ruig   heeft,-  met 
zes  Bloemblaadjes ,  zes  Stampers  en  twaalf  Meel- 
draadjes.    De  Bloemen  zyn  wit. 

(j)  Donderbaard  met  geheel  efenrandige  Bh'      vir» 

den  en  uitgebreide  Afzetzels,  ^  Betg-""^^ 
Donder- 

Volgens  den  Heer  Haller  heeft  deeze  ,  ^^^^' 
die  ook  op  de  Switzerfche  Alpen  groeit,  wat 
kleiner  Roosjes  van  Bladen  dan  het  Gemeene 
Donderbaard:  de  Bladen  zyn  korter,  effenran- 
dig ;  de  Stengen  paarfch  gefchubd  ̂   de  Bloemen 
beftaan  uit  zeven  of  agt  paarfchachtige,  doch 
Diet  felyke  Blaadjes.  (8) 

(6)  Sempervlvum  Foliis  Caule  Petalorumqae  apicibus  hutfs.  \ 

Am.  Acad.  IV.  p.  273.  Sedum  mijas  Moat^num  Fol.  denta- 

tis.  C.  U,  Pi<^,  2.8}.  HALL.  ilelv.  p.  781.  Coryledon  allera 
Taurica.  Clus.  Pann,  4S1. 

(t)  Sempervivum   Fol.  integerriniis  ,  propaginibus  patulls. 

Sc- 
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ly.       (  8  J  Donderbaard  met  verfpreide  Bladen ,  de 

'Afdeel.  onder flen  Spilrond ;   de    bovenjlen   plat* 
Hoofd-  achtig, 

viiu        Iq  dit  opzigt  verfchilt  deeze, -welke  door  den 
Sempervi--  jj^^j.  T  A  c  Q  ü  I N  in  dc  Keizcrlvke  Tuinen  te vum  Seat-  ̂ ^^        **  . 
forme.       Weenen  waargenomen  was ,  zeer  veel  van  de 

Sg°^'  vier  voorgaanden  ,  die  men  ,  om  de  waarheid te  zeggen  ,  altemaal  wel  aanmerken  mag  als 
Verfcheidenheden  van  de  Derde  Soort. 

Sedum  B^ofdis  libcris  Vol-  ï^vlbus.  Hall.  393»  Sed.  Alp. 

ïubro  magno  Flore.  C»  E.  /*/«,  284.  Scd,  majus  Montanmn  , 
Fol.  non  dcntatis.  Ufd^  2S5«  Sedum  ̂ uitius  Flore  rubente. 

BESL.  Eyji'  Vtrn.  6.  T.  S.  f.  2.  Ger'  Prov.  429. 
(g)  Sempervivum  ¥ol.  fparfis,  inferioabus  teretibus ,  fupe- 

rioribus  depreslis.  JACC^  Hori.  T«.  8ï. 

DRUKFEILEN. 

In  't  Vonrg.  VIL  Stok,  moest  op  bladz.  6o'd 
volgen ;  iweehokkige  Zaadhuisjes ^  de  Stoelbladeii 
Hartvormig. 

In  dit  VIIL  Stuk  ,  bladz.  64.  Reg.  21* 
Voor  Salie  Lees  Selie, 

De  Pla ATEN  zyn  dus  ingevoegd. 

Plaat  XLV.      tegenover  Bladz.    41 
  XLVL      —    285 
  XLVIL   335" 
.  .  .  .  ;  XLVIil.   '   427 
  XLIX.   4^7 
  L.  —- — —    — '    501 
  LL  — ' — —         6%9 

« •  «  •  %  JLli»         '  ■      «*^iiii«jiiii«    *-   ""^     g  <^7 
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