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INHOUD van dit STUK.

VIERT* E AFDEELING»

De KRUIDEN,
XXL Hoofdst. Vervolg der SAmen-

te el i ge Kruiden. Erinne-

ring van derzelver Eigenfchappen en

Byzonderheden. Befchryving der Zon-

nebloemen; Koorn- en Goudsbloe-

men en dergelyken: als ook der Vio-

len, Balfaminaas , enz. Bladz. i

XXII. Höofdst* Befchryving dêrMAK-

wyvige Kruiden, (Gynau-

dria) dat is der genen , wier Bloe-

men de Meeldraadjes of op den Styl

of op eenigerleye manier daar mede

famengevoegd hebben
;
gelyk in de Ge-

jlagten van Kalfsvoet , Speerwortel

,

Slangekruid , als oek in het Boom*

plaag en anderen. ******* je<



XXIII. HooFtifeT. Befchryving der EëK«

hüiztge Kruiden, dat ü

der genen > die Mannelyke en Vrou-

welyke Bloemen , van elkander afge*

zenderd 9 op eene zelfde Plant voort*

brengen; gelyk deBrandenetels 3 KIit>

jes , Amaranthen , Pimpernel , Druif-

kruid , Netelkruid , Bryonie en de

veelerley Soorten van Kalabasfen,

Meloenen, Komkommers enz* Biadz. 20§

XXIV. Hoofdst. Befchryving der Twee-

huizige Kruiden , die de Man-

nelyke en Vrouwelyke Bloemen op by-

zondere Planten hebben ; gelyk de Ge-

Jlagten van Hennip, Hoppe, Spi-

nagie, Bingelkruid, enz* — 341

XXV. Hoofdst. Befchryving der Vb el-

wyvigeKrüidek (Polygamia},

tot welken h®t Nieswortel , Glas*

kruid, de Melde en anderen behoo-

ren. — 384

AAN*



AANWYZlMG der ;PLAATEN
en der Bladzyden,

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven worden*

)

Plaat LXX. Afbeelding van Samen-
teelige Kruiden, tegenover Bladz. sax

Fig. i. Èen Gewas , door my genaamd
Gorteria C,ruchta , van de Kaap
der Gpede Hope* Zie W. 2n

Het onderfcheid der Trech-
ter «Blommetjes is, by de Let-

teren 0, b y c, aangeweezen.

— 2. Het Rosmarynbladig Goudsbloem

van de Kaap ; waar van een
Kelkblaadje by d , en verder

,

zo v/el de middelde of Trech-
ter-Blommetjes by e, als ' dö
Tong- of rand -Blommetjes by

ƒ , met aanmerkelyke Vergroo-

ting zyn voorgefteld. Zie bi. 84

Plaat LXXI. Afbeelding van NUn-
wyvige Kruiden. - .m. 157

De Scorpioen- of Spinnekop-

Bloem , een zonderling Byge*
was , dat op de Boomen groeit

in Oostindie , aldaar Angrek
genaamd, met fierlyke Bloemen* hh 158.5

Het Hartbladig Speerwortel
f

(bracontium Cordatum) , ook van

Java gezonden , in Biad en Vrugt-
of BloerofteeU % bh 209

Plaat



JPlaat LXXIf. Afbeelding van
ËENHüizröE Kruiden, tegenover Bladz.253

Fig. I. Japarfche Amaranth. bh 254.

—- 2- p£Q foort van Netelknüd
(Acalypka) uit Japan, dat door

zyne Aairen en Blad byzonder
opmerkelyk is. bl. 291.

Plaat LX Xi II. Afbeelding van
Üenhuizige Kruiden* ~—» —• o.g$

Fig* I De Balfamieke Springvrugt of
Baifem -Appel (Mom&rdïca) van 0

't Eiland Java in Oostindie. bl. 297

— 2 Een aartfg Kalabasje of M<?~

hentje , -dat eetbaar is , hier ge-

teeld uit Japanfch Zaad, 'twelk

ik had ontvangen. 329;

— 2*
'

c Gewas door my Hoekige
Stekelbes genaamd (Sicyos angti-

lata) van Java. bl. 335*

Plaat LXXIV. Afbeelding van
TwEEHUiziGE Kruiden. » —— 35^

Het klimmend Rank -Gewas,
dat men gemeen lyk Vrouwen-
Zegel noemt of Zwarte Bryonie
(Tamns) , uit Japan, en wel

Fig, 1. Het Mannetje daar van welk
allcenlyk Bloemen,

Fig. 2. Het Wyfje, dat ook Vrugten
of Besfen draagt. bh 358»

By Let? er a is een Bloempje
van het Mannetje

; by Letter b

een van het Wyfje vergroot

Toör-



voorgefteld , om het onderfcheid

van de deden der Vrugtmaaking

aan te wyzen.

Plaat LXXV\ Afbeelding vanTwee-
hu izige Kruiden. tegenover Bladz, 36^

Fig. 1 Een aartia; Japanfch Kmid,
door den Heer Tm; nberg ge-

naamd Rajania quinata ,
zynde

ook een klimmend Raukgewas

,

waar van hier het Mannetje, bl. 366/

By Letter A een grooter Blad

,

dat uitgerand is van een ande-
re van dien zelfden naam , mis-
fchien het Wyfje, .

— 2. Het gladde Gulpzaad (Meni-
fpermum glabrum) , door den
Heer N. L, Burmannus dus ge-

tyteïd, van 't Eiland Java, met
zyne Vrugurosfen. bl. 378.

De zeer aartige Zaadjes , die

ik in de Besfen heb gevonden ,

zyn mee vergrooring, bya en b,
in Plaat gebragt. Ook. is de on-
gemeen fraaije Adering der Bla-

den van dit Gewas zeer opmer-
kelyk.

Plaat LXXVL Afbeelding van den
O o s 1 1 n o 1 s c hen Brood-
boom , Rademachia door den
Meer Thünbe&g genaamd, , —.433
Een Takje daarvan met Blad,

Bloem en Vrugt , maakc het
Hoofdwerk van deeze Plaat uit

,

zynde in alle Afmeetingen pro-
portioneel ongevaar dj huift

kleiner dan natuurlyk vertoond*



Be'Vrugtmaakende deelen heb
ik [verklaard en aangeweezen. bh

Als

«. De Manneïyke Bloem of Kat
van deezen Boom , neerhangen-
de, gelykzy in volle Bloesfem
ftaande doet.

b. Een Blommetje daar van in de
Natuurlyke grootte.

c. Hetzelve vergroot en by

d* Geopend om hqt Meeldraadje

fe
met zyn Knopje te doen zien*

iv Het Schepzel of de jonge Vrugt.

/. Dezelve doorgefneeden , met
den Stoel en Zaadbeginzels. ak

£. Afeopderlyk en

h. Wyst de Vrugt zelve aan*



BESCHR YVING
DER

PLANTEN.
GIERDE AFDEELINGs

De KRUIDEN,

XXI. HOOFDSTUK.

Vervolg der Samentebli ge Kruiden*
Erinnering van derzelver Eigenfchappen en

Byzonderheden. Befchryving der Zonnebloe*

men ; Koorn» en Goudsbloemen en derge-

lyken : als oek der Violen 9 Balfaminaas 9

enz*

^AA^ n % voorSaan^e Stuk heb ik het

*([ j 5* groot^e deel der Kruiden , die tot

([ * ]) de Samenteelinge (Syngenejia) be-

hooren , te boek gefteid : thans

volgen hier f
wegens gebrek aan plaats f de

overigen. Ik heb aldaar iets gezegd van de re*

den der benaamïoge , in \ begin van 'c voo-

A xlg

II. Deel» xi. stus,



2 Samentekligb Kruiden.

IV, rig Hoofdftuk* : maar tot behulp van 't gehen-
A
xxif"

gen
>

en om het volêende ^eer op te hel-

Hoofd- deren ; zal ik daar van hier nog nader fpreeken.
stuk, iQ de rneefte Planten wordt de Vrugtmaakicg

?

*

3f
ach

' volbragt door een enkele Bloem, die daar toe

met Mannelyke en Vrouwelyke deelen is voor-

zien. Deeze thans Algemeene Kundigheid is

door den Grooten Ridder op zulk een vatten

voet gefield , dat zy nooit zal wankelen, zo

lang de Wereld ftaat. Alle tegenfpraak, alle

fpotterny, ten dien opzigte , heeft afgedaan ,

nu zulks door zya Ed. , in 't gezigt van geheel

Europa , zo manhaftig is betoogd (*).

Ieder Bloem heeft een Kasje, waar in het

Vrugtbeginzel vervat is ; 't zy binnen of buiten y
y
t zy onder of boven de Bloem. Dit Kasje is

doorgaans in een Kelk beflooten , die tevens ook

wel verftrekt tot een Omwindzel of Koker van

de Bloem. Somtyds maakt het llegts den Voet

uit, daar de Bloem op rust, en dan is dikwils

de Kelk daar van geheel afgezonderd. Somtyds

verftrekt de enkele Bloem voor Kelk en Bloem-

kasje te gelyk. Men behoeft zig flegts het maak-

zei van een Roos , een Tulp of Lely voor te

ftellen, om die verfchillendheden , zo zigtbaar

en verwonderlyk in de Planten , te begrypen*

Ik fpreek nu niet van het onderfcheid van de

figuur, de één of meerbladigheid en wat meer

tot

(*; Vid. Ca». Linn* Dhfert. de Sexu Plantarum , prdmh

Ac«df PetrtpolitanA condecoma. Petiop. 1700.



SYNCÈftÈ9l/r 3

tot het verfchil der Bloemen behoort LenCro- IV,

cus of Narcis zal , wanneer men die open ^F

^f
Lo

Fcheurt , genoegzaam doen zien, hóe eenB ]oem Hoofd*

op haar Vrugcbeginzel 2itten kan , zonder Kelk. TVK*

Deeze laatften , inzonderheid de Cmcus of

Saffraanbloemen
,
geeven in 'c groot een gepasc

denkbeeld van de Blommetjes , die in de Samen-

teeligen ieder op zig zelf beftaan , doch op eea

gemeenen Stoel zitten, en, te famen in een zelf-

den Kelk vervat 3 de Samênteeling (Syngenejza)

uitmaaken (*). Gemeenlyk vindt men , na 'c

bloeijen* in zulk een Kelk , zo veel Zaadjes *

als 'er Blommetjes in geweest zyn, en dit maakt

dat deeze Planten , naar het getal haarer Bloe-

men, fterk voortteelen. Ieder Blommetje levert,

nogthans, maar een enkel Zaadje uit, daar men
in andere Planten fomtyds duizend Zaadje» ziec

voortkomen van ééne Bloem. In dit opzigfc

fchynen zy minder vrugtbaar te zyn dan veele

anderen. Doch de Speeltrant der Natuur is on-

eindig en verbaazende.

Immers gelyk, in een Samenleeving van Men-
fchen ,

fommigen op zig zelf beftaan kunnen ,

anderen de huipe noodig hebben van hunne

Landsgenooten j zo is in de Samênteeling der

Bloemen ook een weezentlyke ongelykheid. In

fommigen zyn alle Blommetje* van een Bloem-

hoofdje, ieder op zig zelf, tot de Voortteeling

be«

(*) Men vergelyke het II, Deels VI» StüK van dsez€

Hat. Ht/iorie, aan 't begin»

A %
IX. Deel. Xh $vm*



Samenteelige Kruiden.

IV. bekwaam , en dit maakt den Eerfien Rang der
AF

xxl
L

* Samenteeling, te weeten de Eoaale Veel-
HopFD* wyvery (Polygamia (Bqualis) uit (*). Hier
stuk» toe behooren byna alle die de Blommetjes, als

Tongetjes, in \ ronde uitgefpreid hebben, ge»

lyk de Paardebloemen ; als ook veel Kopbloe-

migen, gelyk de Doorns en Distelen,enSchyf-

bloemigen , gelyk het Reinevaren , enz. De
Tweede Rang, Overtollige Veelwy-
very (Polygamia fuperfiua) getyteld (f) , be-

vat de meefte Straalbloemigen , of Planten met

Geüraalde Bloemen , gelyk de Afrikaanen ,

Chryfanthen en een menigte anderen , waar on-

der ik, om de duidelykheid , alleen de Made-
lieven hier onder 't oog breng , In deeze be-

ftaat het ronde middelftuk, dat men de Schyf

noemt, uit Trechterachtige Blommetjes, die,

gelyk de voorgemelden , Tweeflagtig zyn; doch

de omtrek uit Straalen van Tongblommetjes ,

die Vrouwelyk zyn , en dus de bevrugting der

Meelknopjes van de middelften noodig hebben ,

om Zaad voort te brengen.

fl

Deeze twee Rangen, waar in zeven -en -ze-

ventig Geflagten begreepen zyn , heb ik reeds

befchreeven. Nu volgt de

Derde Rang.
Vrugtelöoze Veelwyvery.

Gelyk in de Gedraalde Bloemen het geval

is,

C*) Zie *t voerg. X, Stuk, bladz* 34 *•

(t) 't Zelfde, bladz. j*8. en VI, Stuk, blads, 45,



Syncenssi-a. 3

is , wanneer de Blommetjes , die de Straalkrans I?;

uicmaaken, door gebrek van een Stempel (Stig-
hJr

^J"
ma) ter bevrugting en dus ook tot voortbren Hoofd-

ging van voomeelend Zaad onbekwaam zyn(*)/TÜK-

Het eerfte Geflagt , daar in voorkokende , voert

den naam van

Helianthus. Zofinebloem.

Hier is de Stoel vlak en met Kafjes bezet: het

Zaadpluis beftaat uit twee Blaadjes : de Kelk

is meeftendeels rappig gefchubd. Het bevat de

dertien volgende Soorten (f%

(*j Vergelylc het VU Stuk deer.er Natuurlyfe lUfiork 9

bladz. ui.

C\) In deeze zeer bekende en gemeeue Bloemplanten te

het gemelde, voor een beginnend Liefhebber, zeer gemak-

kelyk na te gaan en te onderzoeken. Inderdaad de Klasfe

der Samenteeligen levert in deezen een pleizier uit boven de

verbeelding , zo voor 't bloore Oog als voor 't Mikrcskoop

en Vergreorg azen. In Blommetjes niet dikker d^n een Haair-

tje of Spelde zal men de grootfte volmaaktheid van VVerk-

tuiglyke figuur en Vrugtmaakende deelen bevinden , die men
wenfehen kin , niet te kort fchierende by de fchoonheid van

een Tufp of Anjelier. Gezweegen van de fynheid van het

Zaadpluis en Stuifmeel , welke alle verbeelding re. boven gaat

in zulke klc'ne Blommetjes en de cntzaglyke kleinheid der

Leeuwenboekfe Zaaddeelrjes be rchaamt. Ik heb Stuifmeei-

Uoiletjes waargenomen , wier middellyn naauwlyks het hon-
derdde gedeelte van die van een Zandkorrel bedroeg en dus

niet grooter dan hy de klelnfte Zasddiertjes rekende. Deeze,

nu, moeten , ter bevrugting, nog batftcn cn een ongeJyk

fyncr Stof uitwerpen»

A3
IU deel. xi» Stuk.



6 Samenteelige Kruiden.

IV. (i) Zonnebloem met alle Bladen Hartvormig
AF

xxl
L

* drieribUg ; de Bloemjleekn verdikt ; de

Hoofd- ,
Bloemen knikkende.

stuk.

U Onder den naam van Groote Zaay - Zonneblot-

mnum mm zyn deeze in Europa , en by ons , thans

juariykfe. aiom bekend. Men noemtze in Engeland Sun»

fiower, in Vr^nkryk SoleiL Uit een Zaadje, dat

de grootte naauwlyks van Tarwe -Graan heeft,

's Voorjaars in de Grond gedoken , ontwikkelt

zig een Steng van veel meer dan eens Mans
langte en een of twee Duimen dikte , met Bla^

den van ontz^lyke grootte en eene middelbloerr*

aan 't end, dikwils meer dan een Voet, over 't

kruis gemeten, breed. Op de nattiurlyke Groei*

plaats, in Peru of Nieuw Spanje, wordt het ge-

zegd wel tot de hoogte van twintig Voeten op

te fchieten ; dat niet te verwonderen isj alzo

iren het, te Madrit gezaaid, nog hooger heeft

gezien. Niet ten onregte werdt het, derhalve
*

van Bauhiaus, Allergrootst Kruid ge-

heten (*J ; aangemerkt het , in zulk een hoogte,

zig

(i) Helianthus Fol. omnib us Cordatis rrinervatis &c Syft*

Kat. XII. Gen. *7s>* Pêgv XUI. p. <*5o. Helianthus Rad. au»

r>ua\ H Cüff 419. Up<>. 268- R. Lugdb* i$o> N. u Hele-

uium Incjicum maximum. C. B. Pin. 276- Chryfanthemurq

Perumnum. Dod Pempt* 264* Herba maxima. J. R. Hiftm

III. p. 107 Chryfïs. Kin. Spec. 84. T. 83

Niet by DODOïöeöS , ofïchoon onze Ridder het dus

ianhaalt, gevolgd door den Heer N. L Burmannus, die

liet z;aa<J van Java hadt ontvangen. Fl. Ind. p.



SyNgbnbsia. 7

zïg, als een geheele Boom , met de Stam een jv.

Handbreed dik , en met veele Takken venoo- Afderu

nende , nog Kruidig biyfc en met zyncn Wor- jj^f^
tel Jaarlyks vergaat. stuk»

Men heeft dit Bloemgewas reeds meer dan Polygame

twee Eeuwen in Europa gekend en tot veriïe«/
r*^™w*

ring der Lusthoven gebruikt. Men vindt 'er

aartige veranderingen van , Goudkleurig ofZwa-

velgeel 3 met wit of zwart Zaad , met gevulde

en JKinderende Bloemen. De Bloem valt ook

kleiner of grooter en fomtyds ovaal van om-

trek. Dat de jonge Stengen en Spruiten , de

Bladfteelen en Bladen, van *t harde gezuiverd

en wel toebereid , een goede Verfnaperiog uit-

leveren , is zeker* Ook kan men de Koppen

,

nog niet ontflooten , even als Artisjokken koo.

ken en nuttigen, Dezelven zyn zeer fmaakelyk

wegens de beginzels van het Zaad , hetwelk ia

zyn Dopje een Pitje bevat , dat niet alleen van

de Vogeltjes zeer bemind worde, maar ook voor

Borstkwaalen ruim zo dienftig is als de Pynap-

pel -Pitten Van de Indiaanen wordt het wel

geftampt en tot Brood gebakken. In Kanada

mengen zy hetzelve in de Bry, welke zy van

Spaanfche Tarw kooken , zegt Kalm. Som-

migen willen, dat het tot opwekking der Min-

nedriften ftrekke. De Zaaden gebrand
, zegt

Goüaw , hebben den Reuk van Kofry engee-

ven een zeer aangenaamen Drank. Men heeft

wel eens meer dan tweeduizend Zaaden gevonu

den in ééne Bloemkelk. In heete Landen levert

A 4
II» Deel» XL Stuk.



8 Samenteelige Kruiden.

IV. de Steng , door infnyding, eene Harst uit 3 e»
A™L

- dient cot Brandftof.

Hoofd-
stuk, (*) Zonnebloem met alle Bladen Hartvormig

'i. drieribbig; de Eloemjieekn gelyk; de K$l-

ken gebladerd.

Indifchc.

Deeze wordt in Egypte gekweekt zegt L i n-

isjbus, zynde misfchien een enkele Verfchei-

denheid van de voorgaande Soort , maar die

Hand houdt. De Btaden puilen opwaards uit et*

zyn donkerer groen ; de Bloemen minder knik-

kende en de Kelkfchubben hangen als gefteelde

Blaadjes neer. Forskaohl heeft de Jaarlyk-

fe als een Tuin -Plant by Kairo aangetekend (*),

ui. (3) Zonnebloem met de onderfte Bladen Hart-
jfuitifl-] vormig drieribbig , de bovenjlen Eirond.
rus,

0

ïifige,
*

Voorheen uit Zuid -Amerika» thans uit Vir-

ginie» dat waarfchynlyker is, wordt deeze door

den Ridder afkomflig gezegd te zyn , die hy

aanmerkt ais bekwaamst om de Tuinen te ver-

fieren en als daar toe in de Nederlanden zeer veel

in gebruik zyi\de. Het is die overblyvende Bloem-

plant^

(2) Helianthus Foi. omnib. Cord, trin. Fedunc, xq t Cal,

folios. Mant. 117. Corona Solis minor tertia. Tabkrn.

(*) flor. j£gypt. p. LXXIV*

(3) Helianthus FoL infer. Cord. trinerv. &c. Gouam

Mcnsp. 456. Helianthus Rad. teret? inflexa p<-renni H, CUf,

4.19. Ups. 268. R. Lugdk. ito. N. 2 Helen. Jnd Ramo-

fum. C B. Piné 277, Chryf, Amen majus psrenne.



Syngenbsia. $>

plant , welke aan Bosfen blyft en in zwaare

Gronden meer dan eens Mans langte hoog op- ™*u^*

fchiet , komende met enkelde als ook met ge- Hoofd-

vulde Bloeroen voor, die fierlyk geel zyn, De STU5L*

Kelk betfaat uit menigvuldige Schubben* De

Steng , Takken en Steelen , zyn ruuw, zo wel

als hec Loof.

( a) Zonnebloem met Eyrond * Hartvormige *v -

dnenbbige Bladen. t*hro/u*.

Knobbeli-

Men noemt deeze Soort , die naar de eerde^
veel gelykt , doch een overblyvende Wortel

heeft, in Vrankryk, Topinambours , in Duitfch*

land Erd - Aepfel , doch by ons Aard • Peeren %

omdat de Wortels dikwiis langwerpiger zyn

*

dan onze gewoone Aardappelen, 'c Gewas .

woonde eerst in Kanada, volgens den Ridder,

naderhand in Brafil (*). De Indiaanen noemen
3
t Battatas , de Engelfchen Jcrufalem Articho-

fe> Het maakt een pieramidaale vertooning , en

de Bloemen aan den top zyn maar klein. Het
fpreidt zyne Wortels Vezelig uil , aan welken

dik*

(4} Helianthus Fol. ovato - Coxdatis tnp!inervi:s, G80N.
Virg. 129. Helianthus Radice tuberofa. H. CU

ff. 419. Ups*

26%, R. Lugdb. 1S0. Heleniuna lnd. tubcrofmn. c. B. Pin.

277. Flos Solis Farnefianus. Col. Ecphr. li. p. u. T. 13.

Sol altisf. Rad. mberofa esculenta. Rupp Jen. 13 5.

f*) Prius in Hortp Cüffaxtiano ; ahermn rti S/>. /7&«*.

reperitar#

Af
II. Dm, STUK,'



io Samenteelige Kruiden*

IV« dikw ;
ls van dertig toe veertig en meer Knob-

A
xrf

L
bels voortkomen , gelyk de gewoone Aardappe-

Hoofo^ len groeijen, dikwils van grootte als eens Mans
stuk* Vuist, roodachtig bruin van buiten en wit van

r%/t£ binnen - De Smaak is ^oec 5 en wanneer zy,w* gebraden of gekookt , met Speceryën en \ geen

'er verder toebehoort , bereid zyn , by fommi-

gen een Lekkerny. Men teeltze, deswegen, in

Engeland en Duitfchland veel , in Tuinen en

op Akkeren.

v. (5) Zonnebloem met de Steng van onderen

&?lTt^
S

&lad > de Bladen Lancetswys' Hartvormig

lus. drieribbis: ; de Bloemen tienhladig gejiraald ;

$ge. de Bloemjteelen ruuw*

vt. (6) Zonnebloem met rappige % gegolfde Bla~

^ulgtioo
derige Kelken , agtbladize Bloemen. Ey-

yigc* roradte Bladen en de Steng van onderen

ruuw.

Deeze beiden, veel naar elkander gekkende,

groeijen in Kandia. Men tanze als Verfcheidcn-

heden van de gewoone Plant Zonnebloemen

aanmerken.

vn.
(7) Zonnebloem met een Spoelachtigen Wortel.

Strnmofus* (8}
&a?pwor«
tclige. (5) Heliantbui Csule inferne Ixvi, Fol. Lanccolato- Cor-

datis &c.

(6) HeliaKtbas Cal. Squarrofs uudu'atis &c. Am, Acad.lV.

p. 290.

(7) Hdlambus Itedice Fufifofmi. H, Ciïff. 420. R t Luglb*

isi.



Syngbnesia. if

($) Zonnebloem met overhoekfe Lancetvor- M
wzg£ > r&w* Bladen , dfe aa/z dera voer te*- xxi.

haairig zyn en eene geftrekte ruuwe Steng. Hoofd.

(9) Zonnebloem met overhoekfe s breedachtig vin-

Lancetvormige , rw&w Bladen , Ttó Haai- Gigmmu
rige Sttelen en een gefirente gladde Steng*

ti^
asach<

Of men deeze als weezentlyK verfcbillende^^^

Soorten moet aanzien ^ is nog niet volkomen
hô

c

beflisc. Zv groeijen in verfcheide deelen van

Noord Amerika , Virginie, Kanad? en PenfyN

vnni-v De Wortels van de eerfte , naar Franfche

R u\ pen gelykende , worden door de Kanadiers

gebeten* De tweede en derde hebben de Steng

wel tien Voeten hoog. Het zyn overblyvende

Planten.

(io) Zonnebloem met gepaarde drierikbige 9

Lancetvormige > Zaagiandige effene Bla- Gi
den , de Steng en Bloemjleelen glad.

Daar

itl. Chryf. Cansd. latif. elatius, Bocc. Sie. 52. T. 27* f. 4.

Chryf. Canad. Strumofum vul^o. H. Lugdb. 143.

(8; Helianthus Fol. altern. LanreoUtis &c. Hek Fol. Lanc.

fesfilibus. Gron Virg. 129. Chryf Virg. altisfiraum , angm*

tif* &c Pl.UK. ^/«. 99. T. 15p.fl 5. MORIS. ƒ///?. UI. S. 6. T,

7. f. 66.

(9) Helianthus FoJ. alt. latrnscule Lanceolatis &c. Chry-

fanth- Virg. alrisiimum punkeis Caulibus* MORIS. Hift, III.

• 6. T. f. f. 67,

(10) Helianthus Fol. oppofitis trinerviis Lanceolatis ferratis

laevibus. Gron Virg* 129.

II. Deel, xi 4 stuk.



t& Samenïèelige Kruiden*

IV. Daar de vcorgaandcn meestendeels ruuw van
^F

xxu
L

* Loof zyn , onderfcheidt zig deeze door haare

Hoofd» gladheid. Zy groeit iu Moerasfen van Virginie

8TüK* en heeft de Bladen aangenaam van Reuk , de

Steng eens Mans langte.

xi. ( 1 1 ) Zonnebloem met overhoekfe LiniaaU
Helianthus ,

angujufo- maden.
tius*

^smaibia- yan deeze, die ook in Virginie groeit, is

de Steng paarfchachtig , anderhalven Voet hoog

;

de Bladen zyn Liniaal gefpitst, ruuw , met den

rand omgeflagen 5 van onderen bleek: de Bloem

is bruin in 't midden met de Straalkrans hoog

geel, uitgerand.

xii. (12) Zonnebloem met gepaarde ongejleelde 9

iJ$

var 'Ca
' langwerpig Eyronde drieribbige Bladen en

ge- em gegaffelde Blosmpkii'.n.

In Noord - Amerika groeit ook deeze, welke

de Steng byna vyf Voeten en paarfch heeft met

een groenachtigen waalèm. De Bloemen zyn

geel en zeer klein , met driedeelige Steeltjes

de Pluim uitmaakende.

zm* 03) Zonnebloem met gepaarde Spatelvormi*
Atroru* ~

e

D t ker-

soode, Eelianthus Fol. akernis I/neasibus. GRON. Virg. 129,

ïlos Soüs Marianus &c. Petiv. Mus 105.

(12) Helianthus Fol. ©ppofius fesaiibus ovatq- oblongis &c.

£hryfanth. Virg. repens Fol. asperis &c. Mobïs. Rifl* III.

p. 22.

CuJ lidi&nihus Po], oppofms Spathulatii &c. GROK. Virg.

I2g,
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ge gekartelde Bladen , die drieribbig en IV:

ruuwzyn; de Kelkfchubben opgeregt , V0fl^
p

£^
L*

langte ah de Schyf. Hoofd»
STUK.

In Virginie en Karolina groeit dit fraaijeZon-^/y^w;^

tiebloe nipje, dat naar de Rudbeckia zeer gé\yWf^-
maar het Zaadküifje van twee Baardjes heeft ,

en daarom tot dit Geflagc behoort. De Schyf

der Bloemen is donker of zwartachtig rood en

de Straalkrans geel, gelyk in de anderen. Het

verheft zig tot een of anderhalf El!e hoogte ,

doch blyfc altoos veel laager dan de gewoone

Zonnebloemen , zegt Dillenius, die ook

te regt aanmerkt 5 dat dit geheele Geflagt van

Amerikaanfchen oirfprong zy.

RüDBRCKl A.

Een Kafïige Kegelvormige Stoel onderfcheidt

dit tegenwoordige , dat het Zaad aan den bo-

venrand viertandig; den Kelk uiteen dubbelde

ry van Schubben famengefield heeft. Het is

naar de Sweedfche Hoogleeraars Rüdbeck 5

Vader en Zoon, die zig in de Kruidkunde be-

roemd gemaakt hebben, getyteld, en bevat de

zes volgende Soorten.

(i) Rud*

2X3. MlLL. Ditf. T. 9. Corona Solis minor Disco atroru-

bente, Diix. Elth> ui. T. 94. f. 110. Corona Solis Caroli*

niana paivis fioribus. Mart* Cent» 20* T. 20.

II. XI. STUE,



*4 Samenteelige Kruiden.

IV» (i) Rudbeckia met famengeflelde gefnipperde
AF

xxf.
L Bl«*™-

Hoofd- *

stuk. In Noord- Amerika wederom, groeit, gelyk

i. alle de overigen, deeze , die Kanadaafche Zon-

fwiniMa? nebloemige Aconiet van Cornutus geiyteld

Gdhip- was ,
wegens het Loof, dat naar 't Loof der

P 1 #

Monnikskappen gelykt Zy maakt een overbly-

vende Plant, die een Takkige Steng heeft , van

eenige Voeten hoogte, met de onderfte Bladen

Vindeelig , de bovenden gefnïpperd, fyner of

grover gedeeld ; de Bloemen gee! , met een Ke-

gelvormig middelituk en negen agterover ge-

boogen Straalen.

n. (2) Rudbeckia met Spatelvormige Bladen, dé

Driekwab- onderjlen driekwabbig , de bovenjlen onver*

bise*
%

deeld.

iit. (3) Rudbeckia met onverdeelde Spatelvormig

sickeiï-e
Eyronde Bladen , de Straalblaadjes uitge*

rand.

(4)

(1) Rudbeckia Fol. compofïtis Lacmiatïs. Sjfi. Nat* XII.

Gen. 980. Veg. XIII» p. 650. H. Clif. 420 Ups. 269. R*

Lugdb. 181* Gron. Virg. 1*9- Chryf. Americ. perenne Sec»

MOBis. Hifi. III. S. 6. T. tf.f. 53 ,54 Aconimtn Hehanthe.

mum Canadenfe. CoRN. Canad. 17%. T. 179.

(2) Rudfocfca Fol. Spatulatis , inferiotibus trilobis, fupe-

rioribiis indivifis. H. Ups. 269. GRON. Virg 130* Chryf, Can*

nabinum Virg. PLUK. T. 22. f. 2.

(3) Rudbeckia Fol. indivifis Spatulato • Ovatis &c GOUAM
Mansp. 456. Gron. Virg, 131, Obeliscotheca imegrifólia&c.

DHL.



(4) Rudbeckia met Lancetvormig Eyronde on- IV.

verdeelde Bladen overhoeks; de Straalblaad-
Af
^xl

L*

jes tweedeelig. Hoofd-
stuk.

Dit flag van Bloemplanten begrypt de geleer. iv.

de Dillëcuus onder den zwierigen paam^JJj*
-

Obeliscotheca 9 welken 'er Vaillant aan ge- ^arfche,

geven heeft. Men zou denken f dat zulks op

den Knopachtigen Pieramidaalen Stoel in 't mid-

den zag; maar hy leidt het af van de figuur

der Zaaden. De twee eerften hebben den Stoel

donker of zwartachtig rood , met Goudgeele

Straalen; de iaattte, die denzeiven zeer uitpui-

lende donker groenachtig paarfch en Goudglan-

zig heeft, is zeer aanmerkelyk wegens de byna

Roozekleurige agterover neerhangende lange

Straalen ; 't welk de Bloemen aartig , doch niet

fraay maakt. In deeze Soort hebben de Straal-

blommen een Styl , die in de andere 3 zo wel

als in de Zonnebloemen ontbreekt : maar , zo
9
c fchynt , niet volkomen ; alzo heü Zaad aan

den omtrek dikwils misdraagt, 't welk altoos

plaats heeft in de anderen* De Wortel, die

zeer heet en fcherp van Smaak is > werdt in

Vir-

Bill» Elth. 20?. T. «is. f. 285. ChryC Helenii folio.

Plu ic. T. 242. f. i. üuttn. Cun. 227.

(4) Rudbecki* Foï, Lanceolato- Ovatis &c, GRON. Plfpi

i$o. Mill. Dift. T* 224.. f, 1. Chryf. Amer. Doronici folio

&q. Pluk. t. 21. f. £ Catess. Car. iu p. T. 59. Dia-

cunc. Virg iatifolius 8cc. MORIS. III. S* f • T« f. I, Bf

»

baxtia. Petiv. Muu

Ué XL STUK,



X5 Samenteelige Kruibek.

IV* Virginie gebruikt, om de Ontvelling op de Rug
AF

xsf.
L

* der Paarden 3
door den Zadel of het Tuig ont*

Hoofd- flaan 3 te gencezen. Het zyn tweejaarige Pian-
8TÜK - ten,

„ ,

v#
( 5 ) Rudbeckia met gepaarde Lancetvormis:

êppofitifo- Eyronae Aaagtanaige Bladen; de Straal-

^paarbia-
blaadjes tweedeelig.

dige.

vr. (6) Rulbeckia met gepiarde Liniaale effen*

fz«Mo- randige BladeUm

Smslbla*
digc Men onderfcheidt deeze beide Virginïfche

ligtelyk door het Loof. Zy hebben zeer lange

Goudkleurige Straalen; maar de eerfte het mid-

delftuk geel , de andere donkerrood, in deeze

zyn de Kelkfchubben Elsvormig , uitgebreid
9

de Zaaden zonder Puntjes.

Coreopsis. Wantszaad.

Een Kaffigen Stoel, gelyk de voorigen , heeft

dit Geflagt, maar het Zaad is tweehoornig eu

heeft in fommigen de figuur eener Wants of

Weegluis , waar van de naam : de Kelk opge-

regt, veelbladig, aan den voet met uitgebreide

Straalen omgeven* Elf Soorten zyn 'er in be«

greepen, naamelyk

CD

f5) Rudhck}& Fol. oppofitis Lanceolato - ovatis ferratis.

GBON. Virg. IH.

(6) Ruiheckta Fol 4 oppoGtïs Linearibas integerrimis, GRON«

Firg* MiLL. Dift. T. 214. f.



S Y N O E N E S l A. I?

fi) Wantszaad met meer famengelleld Fins- IV.
Afdeei»

oryse Liniaale Bladen. xxu
*

. Hoofd*
(2) Wantszaad met gevinde Zaagtandige ge* stuk.

ftreepte gladde Bladen. h

(3) Wantszaad met gevinde Zaagtandige
™' t" tUa '

Bladen , de Bloemjiraaien van verfchilkn- Ki&nsbia-

de Kleur* "

IT.

Deeze allen hebben de Kelken en de gedaan Gekroond,

te van het Kruid, dat men Bidens of Tweetand

noemt
, wegens *c Zaad ; hier voor befchree- wubioe-

ven , en zouden daar toe te betrekken zyn , in-
mis '

dien zy niet een breed geftraalde Bloem had-

den als een klein Zonnebloempje , tot deezen

Rang behoorende. De eerfte, in 't byzonder,

heeft het Loof zeer fyn 3 byna als dat van Velkel

of van Ridderfpooren verdeeld , en de Indiaa-

nen , in de Westelykedeelen van Virginie , kleu-

ren daar mede , hoewel de Knoppen geel zyn , het

Linnen rood. De tweede en derde groeijen in

de

(1) Ctreopfis Fol, decompolïto - pinnatis Llnearibus* Syfim

Nat. XII. Gen. 981. Veg. XIII. p. €$u Cor Fol. Verticil-

lads &c. Gron* Virg, II. p. 131. Ceratocephalu» Dclphinii

folio, EHRET+ Pi#. T. 9* f. 1. Chryfanth. Marianum &c.

PtUK. T. 344. f. 4.

(2) Coreopfis FoU Pinnatis Serratis Lineatis glabris. Cera-

tocephalus, Vaiia. Bidens pentaphylla FL tadiato. Plum.
2c. $3. f. 2.

(3) Coreopfis Fol* Pinn4 Seri. Florum Radio direrfkolore,

Jlm* *Acad. IV. p. 291.

B
X. Deel. XI, stuk.
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IV. de Westindiën of Zuid -Amerika* De BloetB

^xxl
L

' ^er laat^e S&ykt naar die der Zaay-Afters*

Hoofd- hebbende een geele Schyf met een Krans van

stuk* witte Straalen* De hoogte van 't Gev/as is drie

of vier Voeten.

iv. C 4 3 Wantszaad met drievoudige , Eyrond-

ckïyfm? langwerpige, Zaagtandige Bladen; de

BloemjïraaUn met het midden eenkleurig.

miè

y (5) Wantszaad met byua drievoudige effenran*

Tripte™. dige Bidden*
Drievin-

(6) Wantszaad met byna drievoudige Wigvor-

Aiba. mige Zaagtandige Bladen.
Made

Bff** In het Loof , dat driebladig is, hebben dee-

ze veel overeenkomst. De eerfte groeit in A*

merika, de tweede in Virginie f de derde op

het Eiland St. Croix, in de Westindiën. Plu-
ken et geeft aan deeze laatlte de Bladen van

Cicersen een witte Straalkrans als van degroo-

te Madelieven of Ganzebloemen , die ook fom-

tyds, zegt hy, paarfch is. In zyne Afbeelding,

nog-

(4) Coreopjïs Fol. tern* ovato • oblonpis Serntis &c. Bi-

dens Amer. triphylla An^elicx folio. Plum. Ic. 53. f. i.

(s) Coreopjïs Fol. fubternatis integerrimis* H. Ups. 16%

GOUAN Monsp. 457. Rudbeckia Fol. compofitis inregris. R-

Lugdb. 181. Chryfmth. Virginianum &c4 Moris. Hifi. III.

S. 6. T. 3. f 44.

(6) Coreopfts Fol. fuhternatis Cunejtts tennis. Ühryftntfo.

Americanum Ciceris folio glabro , Bciiidis niajoris tfois,

Herm. Par. u'4« T. PLUK» T. 160. i\ 5.
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öogthans , gel yken do Bloemen van deeze Plant 9 IV*

myns oordeels, weinig naar die van *t gemelde
A
xx"

L*

Kruid. Hoofd-
stuk.

(7) Wactszaad met Zaagtandige Eymide Bla- vu.

den, de bovenfien drievoudig 9 en eene krui-

pende Steng. Kruipend.

f8) Wantszaad met effenrandige EyrondeBla*
.

den, de onderjïm drievoudig. uu* '

Geoord»

(9) Wantszaad met Lancetvormige effenran- IX
;

, 7
Lanceolata*

dige op de kant gehaairde Bladen* Lancet*

Van deeze drie groeit de eerfte in de West-

indien , en is, hoewel kruipende en by het Ge-

boomte opklimmende , een groote Plant, De
tweede , die Bladen als van Bitterzoet , met

Ooren , heeft 3 welke ruig zyn , valt laag van

Gewas* De derde , in de Europifche Tuinen

bekend > en zo wel als die in de Zuidelyke dee-

len der Volkplantingen van Noord - Amerika

groei-

(7) Coreopfis Fol. Serratis ovads &c. Am. Acad. V* p»

407. Chfyianth, trifoliatum {condens &c. SLOAN. Hift, U p.

161. T. 15** f. i, 3.

(8) Curwpfis Fol. integerrimis Ovratis &c. Gron. yirg*

II. 131. Chryf. hirfutun Virginianum &c. Pluk. T. 83. P
5. & T. H x - £ *• MOKis. ff$. III. S. 6. T. 3. f. 41.

(9) Conepjii Fol. LanceoU integerr. ciliatis. Cor. Fol. m*
tegerriniis. R. Lugdb* I8i# Coieopfis. if. C7i/f. 4.20, Bidens

Succifx folk) &c. Dill. f. Jtf. Bidcm Caro'iniana^

Mart. Cent. 26. T. 26.

Ba"
II. D*il s XL S rus.

bladig»
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IV. groeijende , munt uit door zeer breede Straal-

AF
xxi

B1
* blommetjes, wier getal, zo wel als inde voor.

Hoofd gaande, doorgaans agt of negen is, aan 'c end
stuk,

vierpuntig en , zo wel als de Schyf , geel van

^rTceiwy- Kleur. Het Zaad van deeze gelykt door zyn
ver

'J- platachtig rond lighaam en twee Hoorntje-s by-

zonder naar fommlge Schil ipad torretjes of Want-

fen. De hoogte van 'c Gewas mag één of an-

derhalven, of fomtyds twee Voeten zyn.

pi (io) Wantszaad met Lancetvormige Zaag*
C
lZerI? teindige ,

gepaarde , de Steng omvattende

Europifch» Biaden,

ln Swceden is door den Heer Linn&us,
aan den Waterkant, een Kruid waargenomen,

dat zeer geleek naar het Water- Boelkenskruid

met onverdeelde Bladen , hier voor befchree-

*x. stuk, ven* , maar b'ykbaar verfchillend was, door
bladz> H°*

zyne breed g-fti aaide Bloemen. Haller merkt

het flegts als eene Verfcheidenheid daar van

aan. Het valt ook in Italië en denkelyk in an-

dere deelen vanluiropa (*).

00 Want-

(xo) Conopfts Fol. Lsnceohris Serrati< opp^fitis &c. FL

Sush 1T. N. 772* Corer>pf)S 1-idenris //. Weuzotth. 272.

Hepatorïum Aqtiatile Folio non divifo 5cc ?Ri »MF Obs. 65*

Chjyf. Aq bidens &c. MOR*s. UI S. 6. T 3. f.12. Eupit.

Carinabmuth Chiyfanrhemum* bakr 4 ie. 1109.

f*j Men vindt het by Weinmann foav afgebeeld, op

zyne Plaat N 4 375. Lett. e.
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(lij Wantszaad met Lancetvormige Zaagtan IV«

dige y-overhoekfe gejteeide > langs de Sung ^
afloopende Bladen. I !gofd«

De onderfte Blad<n zyn drie of viervoudige Xl -

de bovenften Haan ovcrhoeks en loopen af langs akertjfl*

de Steng, 't welk dezelve Gevleugeld maakt öj&^cviea-

rnet uitpuilende zoomen in deeze Soort. Zy be- £e!d '

reikt eens Mars langte en heeft zeer kleine

Bloemen , die Tuilswyze den top der Steng

verfieren , elk met vyf Straalblommetjes, die

geel zyn. In de Herfst bloeit deeze Plant, ge-

]yk de meefien uit Noord - Amerika afkomftig,

en daar op volgen Hoofdjes van by elkander

getropte Zieden , welke de gezegde figuur \

van een Wants of Schildpadtorretjc, zeer wel

uitdrukken (*\

De Geflagcen van Osmites en Gorteria heb Gormia

ik onder de Heefiers btfehreeven, Van het^fulswy.

laatfte 5
nogtbans , myeene nieuwe Kaapfe Soort

,

z

^l hx%
in myne Verzameling , voorgekomen zynde , 1/

deel ik dezelve alhier, in Ifig. t
;
op Plaat

LXX, mede. Zy k^n tot gt ene der reeds be«

lande en befchreevene betrokken worden ; wes-

halve ik ze, om dat de Stekels aan
5

t end der

Bla-

( ii) Coreopjts Fol. Lanceolatis ferratis alternis &c* Gouan
Monsp* 457. H. Ups. 270. Coreophs FoL Sermis R. Lugdb.

Z8l. Chryfrnth Virgin, alato Cau'e. Mcajs. HK S, 6, T. 7»

& 75 , Plüjc. T, 159. f. 3.

(*) Zie Moris->n, ais ook Bkbkhey, Tab* V, F*> 43.

B 3
ir. Deel* xu stuk»



2* Samekteelice Kruiden.

IV. Bladen een kruis maaken , als ook , om dat
A?

xx?.
L

' ^e B^den in 't kruis ftaan , Cruciata noem.

Hoofd- Men ziet , hoe dezelven een Wigvormige fi*

stuk.
gUUr hebben, zynde zeer fterk geribd en gea-

^V%/w^.derd, glad en ftyf 9 Vinswyze gedoomd met
™ rt* zeer feherpe geelachtige punten. De Voet >

die breed i* 9 omvat met twee ronde Ooren 9

de Sceng of Tak van dit Gewas 3 welke boven

eenige Koppen heeft, met Vinswys' gedoomde

fmalle Blaadjes ,
byna als aan de Atra&ylis t

omringd. Ieder Kop heeft aan den Omtrek

eenige fmalle dricpuntige Straalblommetjes en

vyfdeelige Trechterblommetjes als a , beiden

zonder Teeldeelen. De middel- Blommetjes zyn

ten deele Vrouwelyk als b of Tweeflagtig als

c. De Styl heeft dit byzonders > dat hy in de

twééden maar met één Haakje als Stempel is

voorzien.

Z O E G E A,

Genaamd naar den Heer, door wien hetzelveo

uit den üeenfchen Tuin, te Koppenhagen ,aan

den Ridder is voorgefteld en befchreeveo.

Het was uit Egypte afkomstig , zo menmeen-

T#
de en de eenigfte Soort (i) voert, ik weet niet

Zotgta waarom. den bynaam van Leptaurea 3 of het
Leptaurea, * j

c;oud- moest
haairige.

(i) Zoegei. Svfi. Nai. XII. Gen. 1271. Veg* XIII. p,

65a. Mant, 117. Confer* Centaurea. Gmel. hm* I. p. ii6*

T. ao. Welke de Heer Linn&us hier bedoele, weet ik

niet,



SYN0KNBSIA. ^3

>aoest zyn , om dat de Kelk mee roodachtige IV;

Haairtjes pronkt > zyode de Bloem Goudgeel*

Van 't volgende Geiïagt verfchüt hec doordien Soofd-

ée rand - Blommetjes Tongachtig zyn. Het heeft rVK*

een Borttelig Zaadpluis. De Bloem fteelen zyn

lang 5 naakt en éénbloemig: de Bladen Lancet-

vormig, effeorandig, ruuw , ongefieeld, over-

hoeks geplaatst , van elkander afftandig ; de

Steng is verfpreid , ruuwachtig, Takkig, een

Handbreed hoog.

Centaurea. Santorie.

Onder deezen algemeenen naam zyn , behalve

de Groote Santorie en anderen , ook de Koorn-

bloemen ,
Jacéaas en dergelyke begreepen , die

meer dan zestig Soorten uitmaaken , in verfchei-

de Rangen verdeeld , onder deeze Kenmer-

ken*

Een Borftelige Stoel , een ongeftamd Zaad-

pluis; de Straalblommetjes Trechterachtig 3 lan-

ger, onregelmaatig. Hier by komt een gefchub-

de Knopachtige Kelk , die gedoomd is of on-

gedoomd.

A. ] ace je* Met efFene ongedoornde Kelken*

(
i
) Santorie met ongedoornde Kelken > de Schub» i.

Den
Crupina. 4

Zwait-

fi) Centauren Cal. inermibus % Squamis Lanceolatïs &c. puntige»

Syft. Nat. XH. Gen. 984. Vfo XIU. p. 65z> H. Clip. 420.

Ups* 271. R» Lugib* 137. Gouaw Mettsp* 457. Grom.

JB 4 Oriënt.

ÏU DSF-L. XI. SlQK.
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IV. ben Lancetvormig , de Bladen gevind a
A

xxu
* Zaagtandig en eenigszins Kanthaairig.

Hoofd»
stuk* Deeze , die in de Zuidelyke deelen van Eu*
Vruzteioo- ropa en in de Levant, op dorre Gronden voort-

mr^!
eiWym

komt , heeft een gcftreepte zeer eenvoudige

Steng van drie Voeten hoogte; de Vicblaadjes

zyn Liniaal, ruuw en tffecrandig ; de Kelken

fpits Eyrond met de Schubben aan de tippen

paarfchachtigen zeer glad* Zy heeft op deSchyf

maar drie, en vyf Siraalblommetjes, welke in

vieren zyn gedeeld. Het Pluis der Zaaden ^

naar dat der Doornen ^elykende , is ftyf en

zwart. Dikwjli kon-K n 'ér maar een of twee

Zaadjes voor, in ééne Bloem*

it* (2) Santorie met ongedoornde rondachtige glad-

de Keiken ; de Schubben Eyrond; de Bta«

kende
ie

* ^en ^erac^S met Tandjes.

Deeze, wdgens den aangenaamen Reuk zeer

bemind , noemt men deswegen in 't Franfch

Am-

+ Oriënt. *74« Chondrilla Fol. Lacinïatls ferrat's, purp. Flore.

C. B. Pin, 130* Senecio - Carduus Apulus. Col. Ecphr* I.

p, 32. T. 34, BAIIH. Je 11S6.

(2) Centaurea Cal. inenn. iiihrot. glabris &c. ƒƒ. Clif.

Ups. K Lu?dh> 138. GoüAN Monsp. 457. Cyanus Or. ma-

jor Mofchatus , Fl. purp. & alho. Moris. III* S. 7. T. 25*

f* 5. fi.
Idem Fol. mag. disfe&is Flore luteo. Moris. lbid.

f. 9. Cyanus Oriënt» Flore luteo filtulofo. Dodart. Mem,

267. Cyanus Floridus odoratus Turcicus. Toürnf. Jicea odo-

ra. Cé Bc /*;« 272. N. 6.
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;e.

Ambrttte of Amberboi > inzonderheid die met

fraay geele Bloemen , welke welrïckender is
A?
xxu**

dan de witte of paarfche. By ons noemt men (Ioofd-

ze Turkfche Koornhloemen , en zy zouden uit
rruK '

Perfieafkomftig ?yn ]n de Tuinen worden zy ^fufi?m>*h

by de Ootterfche Volkeren, veel geteeld. Lin-

Niïus vraagt of de Geele, die de rand -Blom-

merjes veel grooter heeft , ook een byzondere

Soort zy.

(3^ Sartorïe me* o»gtó# Kelken, Lancetvor- nr.

mtgÉ Schub- en : Bladen Lancetvormig J^ÏJjf
eenigermaatc getand. Raket- .

biadige.

(4) Santorie 772^^ cmg^i. Kelken
, gefpitjle

z
lv

-..

Schubben en byna afloopende Lierachtig Raapbia*

getande Bladen* d
<

Twee Verfcheidenheden van het Kruid, dat

men Amberboi noemt , doch zonder Reuk. Bei-

den hebben zy de Bladen meer ingefneeden, dan

die van de Welriekende, en de laatfte heeft

maar een Span of een Voet hoogte, met zeer

Takkige Stengel jes, die allengs verdunnen naar

den top en aldaar paarfche Bloemen hebben,

die, breed gedraald zyn , met tien of twaalf

on-

(3) Centaurea Gü# inerm. Sq. Lanceohtis 8cc, Cllff,

R. Lugdb. 138. Jïcéa , FoL Erucx Larmginolis. Tolirnf.

ƒ«/?. 444. Amberboi Erucx folio majus, Vaill.

(4) Centauren Cal. inerra. Sq Mucronaiis &c* ArnbeAoj

JEiucz folio minus. Isnard 1719. p. 169. T» 10,

B5
II, Deel. XL stuk.
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IV. onrcgelmaatig verdeelde Trechterblommetjes»
^™*EL

* Dokt r Hippus zou deeze in Egypte , tus-

Hoofd» fchen Alocandrie en Rofette , bebben waarge*
stuk* nomen.

v- (5) Santorie met onzed. Kelken . ftomp Ey*
Centaurea

KJy
, n 7 , ,

ö
. , . m '/

Aip'ma. ronde Schubben en gevinde gladde effen*
Aipifche, randige Bladen , het oneffene Zaagtandig*

vi. (6) Santorie met enged. Kelken j Eyrondi
Centau- Schubben, gevinde Bladen: de Vinblaadjes

Gcwoone. Zaagtandig afioopende.

Dit Kruid , waar van het Alpifche als een

Verfcheidenheid voorkomt 5 geeft den naam aan

dit Geflagr. Het wordt gemeenlyk Groote San-

torie, in 't Engelfch Centaury 9 in 'c Franich

Centaurée geheten , welke benaamingen van 't La-

tyn afkomiiig zyn. Baühinüs noemt het

Centaurium met WalnooUn Bladen,

\ Gewas , dat op de hoogde Bergen in Ita*

lie , in \ Veroneefche en elders , als ook in Tar-

tarie groeit , is ontzaglyk groot. De Steng be-

reikt meer dan zes Voeten hoogte en ieder Blad

is meer dan een Elle , ieder Vindeeling een Span

lang en wel drie Vingeren breed, glad en groen.

Ey

ft} Centaurea Cal. inerm. Squamis ovatis &c. H. Cliff.W»

&. Lugdb. 138 Cent. Alp. luteutn. C. B. Pin. 117. Prodr.

56. MoriS. lil. S. 7. T. 25. £• 5. infet.

(6) Centaurea CaU inerm. Sq. Ovatis &c, H. Ciïff. R.

Lugdb. N 2. Centaurium majus Folio in Lacinias plures

divifo. C. B. Pin, $17. Cent. majus primum vuig. CLUS.

Hifi. II* p. io. Centauiium magnum. Don. Fmpu jj*»

Lob* /#• jiu



Syngenesia. *7

By het eerst uitkomen zyn de Bladen onver- IV.

verdeeld en blyven dus fomtyds in hun geheel.
A*£**13

Van boven verdeelt zag de Steng in Takken enHooFD-

heefc Bloemkoppen als die der Doornen (*),*TÜ**

met paarfche Blommetjes 9 waar op glanzig^f^
Zaad volgt , met ftyve Borftels in plaats van

Pluis. De Wortel , die lang en dik is f heeft

een Bloedrood Sap , zoetachtig en famentrek-

kende ; dus eetbaar en oudtyds tegen eenige

Kwaaien aangepreezen. De Alpifche , die in

Loof een weinig verfchilt, en zo hoog niet op*

fchiet, heefc geele Bloemen, uit welken, te-

gen den Middag een helder , aangenaam , Ho-

nigvogt druipt, dat men 'er ook uit zuigen kan,

zonder hinder van de Bloem. Deeze , in de

Tuinen insgelyks bekend 3 groeit op den Bal-

dus-Berg,

B. Cyani. Met de Kelkfchubben Zaagtaa-

dig op de kant gehaaird*

(7) Satitorie met de Kelken omgekromd • Plui- vu.

mig ; de Bladen onverdeeld, langwerpig
9 p7ry£Z*

(*) Koe deeze Koppen uit ryën van verfchillende Schubben

beftaan , toont de Heef Doktor Berkhey , zeer duidelyk

en fraay , in J%. 7. op zyne rhat I. B : dst meermaals

gepreezene Disfertatie; zie aldaar pig. 23.

(7) Centaurea Cal. recurvito • Plumofis &c Flt Suec. II.

N 775. GoüAN Monsp 4*8. Cent. Cal. cilhtis &c. H. Clijfl

Ups. R 4 Lugdb, 1*9. N. ix# Jacea latifolia êc an^uftifolia ,

Cap, hirfuto. C- U. PU. 171. Jacea Auftr. Cap. villofo, ClüS*

/#/? 2. p. 7. Pmn. 542, T. 543, fi> Jacea alba hiifuto Cap*
C. B. Pin. 271.

II. Deel. XI» stuk.
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(8) Snntorir met de ï eiken omgekromd - Plui-

fftig fde onaerjte bladen ^imw^zegetand 3

de bovctiften Lancetvormi^

f} jj9D?ccQ Yjh otb ate fttqqoimacUi jfbswl
(i)) Santoric met de Kelken omgekromd» Plui*

mig , de Bladen L.mceivormig > etniger*

maate getand en Wollig.

(\o) Sancorie met de Kelken Qmgehomd PM-
mig> de BI eten Liniaal

y vtrfpreid.

(i i) Sartorie met de Kelken opgn^gt Plui-

mig\ te Bladen Lnrachtig met Tandjes;

die aan de Takken Lancetvormi& tffen*

randig.

Van deeze groeit de eerde in Switzerhnd,

Ooftenryk en Finland ; de twtede in $befi§

en in Spanje: de derde op de Bergen der Zui-

delyke deelcn van Europa ; de vierde jn Spanje

en Italië, de vyfde in Provence.. Veel geKken

zy naar malkander, door het zonderlinge Net-

werk , waar mede de Koppen of Kelken als

ge-

(8) Centaurea Cal. recurvato- Plumofïs Sec. Cyanus Fol.

Cal. Piumöfïs reflexis. Aü. Gostt I. p. 202. T. 6.

(9) Centaurea Cal. recurv. Plum, &c. GFR. Prov. I8J«

Cyanus Alp. Cap'tulo Ret culato. fiocG. Muu IU p 20»

(10) Centaurea Cal, recurvato - Piiofis &c. Jacea Hisp pu-

mila Linaris folio. Touknf. Infl. 4*5. BARR. Ic. 16 1,

(11) Centaurea Cal ere£t3« Plum. &c* Jacea Mont. incana

asperi , Lacinim
,
Cap t. hispidis. C. B, Pin. 27 z. Jacea

cura Squarais Pemmis. J. B» Hift. 111. p. \n

I

1Y,

XXI.

HOOFD-

\ IU
- Cenr^urea

Gehaag-
de.

IX.

Unifiora*

Eenbioe-
mige.

X.

Lintfolia.

Vlafch*

bladige*

XI.

Teffinata*

Gekamde,



gebordunrd zyn , zettende de Pluimpjes zig IV.

door den Regen op. Het Loof is
, gelyk: men ^xi***

uit de bepaalingen ziet
,
aanmerkelyk verfchil Hoofd-

lende. De laatfte heeft de Kelkfchubbcn als met s™**

opfhande Penneveertjes bezet , welke de Kop-

pen geheel (tekelig ruig maaken

(12) Santorie met kanthaairige Kelken; de xir.

Schubbetjes Eyrond; de Haairtjes dun en
0™*™*

opftaande ; de Bladen Lierachtig gehoekt zwarte.

en volmaakte Blommetjes.

Van de Geborduurde verfchilt deeze , door

dien de kanthaairige Schubbetjes niet puntig

zyn nog omgetcromd > en van de gevmone Ja-

cêa> dat zy geen krans heeft van onvolmaakte

Blommetjes. Hierfchynt die nieuwe Plant, door

den Heer Chenal drie Mylen van Bafel ont-

dekt, te behooren , welke de vermaarde H al-

ler noemt, Jacéa, met de Wortelbladen half

gevinHI, de Stengbladen Eyrond Lancetvormig,

de Stengen hoekig* Die zelfde ,naamelylc, hadt

hy ook uit Engeland en Duitfchlaod bekomen

,

en,

(*) Zoduiig een KelkfchubSetje met zyn Penneveertje,

heeft de gezegde Heer Bkhkheï, in de 12. figuur vin zy-

ne Tweeie fla»t, afs-e'>eeld.

Centaurea Cal. Ciliatis Squamu a ovatd 5cc. GoüAM
Mon p. 45

s

4 Jacea nigra laciniata. C. B. Pm. 27 1. Jacea •

Auftiiaca lcxta. Clis. Hift ïl. p 7. Pann. T. 545« 3t

Centauiea Cal, Serc. ciiiatisque &c. tl. Clijf. 42a. R. Lugdb»

139. N, to0

II. Deel» XI. Stuk*
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' !V. en 5 alzo zy in 't voornaamfte overeeoftemt
Afdpbi

XXI#
#

mee deeze Soort, zie ik niet, waarom zynEd.
Hoofd- het een nieuwe Plant noeme. Alle Blommetjes f
stuk. zegt hy , Zyn tweefiag tjg en de Kelken , door

hunne byhangzds, dat de gedagte Schubbetjes

zyn, zwart gehaaird (*).

xiii* (13) Santorie met Kanthaairige , Kranswys*

gebladerde Kelken , de Bladen Lierachtig
Bjuine.

getand en ftomp.

Een zeer laag kruipend Kruidje, dat ook in

de Zuidelyke deden van Europa groeit , maakc

deeze uit* De Kelken , die in een Bladerige

Krans zitten , beftaan uit fmalje Schubben ,

welke zwart gerand zyn , aan de punt geele

Haairtjes hebbende; de Bloem is paarfchachtig.

Het heeft alle Bladen fomtyds effenrandig.

junuma*
Santorie met Zaagtandige Kelken, af*

jBergfc% hopende Lancetvormige Bladen , en een

geheel eenvoudige Steng.

De

(*) Helv. incboau ! p. «o. Zie de Schubbetjes van dee-

ze , aanraerkelyk van de voorgaanden verfchillende f by den

Heer BERKHEY, in Fig. 13,

(13) Centaursa Cal* Ciliatis , verticillato - foliofis &c. MiLL.

2c. 152. f. 2. Jacéa humilis alba Hieiaeii folio» C* B. Pin*

271. Moris. III. S. 7. T. •& f. 18» Jacea pumilis ferpens

Sec, Lob. 54*.

(14) Centaurea Cal. Serratis , Fol. Lanceol. decurientibus

&c. ü s Cliff. 42a, DjNb *7o. R. Lugdb. 138. N# 8. GOUAJÏ

Menip. 458* Cyanus Mont* latifolius , f» Verbasculum Cya-

noides
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De voorgaande is men gewoon Jacéaas te IV.4

noemen, doch die de Straalkrans der Bloemen

kenbaarer hebben , begrypt men onder de Cya. Hoofd-

nusfen ,
gelykdeeze, welke een niet onaaDzien- STÜK '

Jyke overblyvende Bloemplant uitmaakt, wier^f^*
Loof eenigszins naar dat van 't Woliekrui<f ge*

lykt. Haar natuurlyke Groeiplaats is op de

Switzerfche en Ooltenrykfe Gebergten. De
Bladen zyn fomtyds breeder , fomtyds langer

en (maller ; de Bloemen , gemecnlyk in 'c mid-

den paarfch 5 met een HemellchWaauwen Krans

van ongelyk verdeelde Blommetjes > kooien ook

wit voor. De Steng is gebladerd , gevleugeld en

fchiet op van één tot twee Voetea hoogte.

(15) Santorie met Zaagiandige Kelken , en xv.

Liniaale efenrandige Bladen y de onder* c'*!™!*

Jien getand.
b!oe™

m~

Die zeer bekende Bloemen , welke het ftaan-

de Koorn, in geheel Europa, niet minder door

haare Hemelfchblaauwe Kleur verfieren , (als

de zogenaamde Koorn- of Klapper - Roozen door

haar Menie - rood , worden by ons Koornbloe»

men ?>

noides. C. B. Pin. 273. Cyanus major. Dod. P&mpu 251.

LOB» Ic* j^S, $ jacea integafolia humilis. C. E* Pin, 27S»

Prodr. 127. HALL. He/v. inchoat. I. p. %z. N. I90.

(15) Centaurea Cal. Serratis , Fol. Lin. integerrimis &c.

Mat» Mei. 408. GORT. JB^. 249. GOUAN Mrmsp. 458*

KRAM. Auftr. 259. Fl. Suec* 710 , 77^ Lugib. 139*

Cyanus. C. B. Pin. 273. Cyanus vuig. Lob. h. 54^ fi$

Cyan. Hortenfis Fl. fimpüci et pleno. C. B, Pin, *73«

& DSEL* XI t STUK)
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iV. men , by de Franfchea Bluet of Casfelunette

**xxi
l 00 'c dubifoin ; by de Engelfchen Blewbottk

Hoofd- geheten.
t
Mcn weet , hoe zy dunne Sten-

•tuju
gen hebben, anderhalf of twee Voeten hoog,

*™«/w>- met grysachtige BiaJen en boven verfierd zya

mei Anjelierachtige Bloemhoofdjes. De Kleur

is gemeenlyk fchoon b'aauw , doch fomtyds

ook Roozerood, paarfch of wit en gemengeld,

inzonderheid onder de genen die men toe fie-

raad der Bloemhoven teelt, van welken ook

zyn mee gevulde Bloemen. De Kelk is ftevig,

beftaande uit driehoekige Schubben , welken

niet gepluimd , noch gehaaird , maar aan de

kanten als gekarteld zyn , zwart gerand, met

witte Haairtjes. De rand -Blommetjes, die de

Bloemen geftraald maaken , zyn, gelyk in de

voorgaande 9
wel Trechterachcig , doch zeer

ongelyk verdeeld: het Zaad heeft een Pluizig

Kuifje.

De Bloemen , naauwlyks Reuk of Smaak

hebbende , kunnen weinig kragt bezitten. E-

venwel heeft men het Aftrekzei met Water

tegen zeere Oogen aangepreezen. Zy geeven

een fchoone Kleur , die , met voorzigd^heid

bereid zynde, den Schilderen dient tot Water-

verw. Door Zuur wordt dezelve rood, door

Loogzouten groenachtig , even als die der Vio-

len-Bloemen, Het Zaad is bitter, en, tot een

haif Drachme ingenomen, Afgang verwekken-

de.

(16) San-
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(iC) Santorie "met kanthaairige Kelken 3 de IV.

Schubben vlak : dubbeld gevinde Bladen ,
A
™xi

h

die aan de Takken vindeelig Liniaal , en FIoofd-

eene gepluimde Steng. STüK*

xvi.

De Bloemkoppen zyn klein , m deeze Soort , PanLTtZ^

die ook de Bladen zeer fmal heeft ; doch men **•
; A

vindt ze oök metgfooter Bloemen en gryzeBla-gige.

den zegt Linn^üs. In Siberië en verfcheidê

xJeelén van Europa is de Groeiplaats.

{17) Santorie met 'eenigermaate kanthaairige xvit.

Kelken en gedoomde Takken. S5&.
de,

(18) Santorie met Kanthaairige Kelken en xvni.

Wollige P'indeelige Bladen ; de verdee- Ra^££*
lingen Jlomp Eyrond effienrandig % de bui- fche,

tenjien grootst.

{19) Santorie met Kanthaairige endelings on-
<

xix.
Cineraria

ge ' Afchbla*

(16} Ontaurea Cal. Cillat's
,

fcjnamis planïs &c. LEYS,

Hall 786. Gouan Afênsp. 459. Cenc# Cal. Cïliatis oblongis

&c. Gmel Sih, 11. p. 9*. T. 4?, Jacea non Ipinofa &c.

Mobis. lil. p. Ï40. 7. T. 28. f, 14.

(17) Centaurea Ca ?
* fubciliaro , Ramis fpinofis. H. Cliff^

4<ii. Jacea Cret. sculeata inca'na* Toubks. 445. Cyanns

fj&inofur. Alp. Exot* 163, T. 162.

(18) Centaurea Cal* Cïliatis , Fol. tomentofis pinnatifidU

&c* H. Clffi 4zz. R. 139. Jacea Arborea Argentea

R^ufina. Zan. Hifi. 107. T. 43. MiLt t Z)ic7. T» 152.

1, Stoebe montana nivea. BARR. Ie 309.

(19) Centawea CaL Cïliatis terminali • fCïfilibus &c üL

422. R. Lugdb, 139. N. 14. Jacea Montana candidisf.

Sfccebes foliis* C. B. Pi». 272* iV{>c*V# i%69 Moais. ill. $
c ?.

II* Deel* XL Stuk.
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gejleelde Kelken ; de Bladen Wollig en
AF

xxu
L#

dubbeld Vindedig y metfpitfe Kwabben.

Hoofd»
tuk, Ca°) Santonew*£ Zaagtandige Kelken en Wol*

xx* lige Bladen ; de Wortelbladen Vindeelig ;

^l^r * tf/aad/eJ met één Oortje.

VeizilveE-

* Op Kandia groeijen deeze, dóch de Afchbla-

dige in Italië» Alle zynze grys en als bekleed

met een Wollig
, Zilverkleurig Dons , dat 'er

als Pluis op zit en aan kleeft , gelyk in het be-

kende Kruid, dat men Cineraria noemt , dewyl

de Bladen als met Afch beftooven zyn. Het

Loof gelykt ook naar dat van die Plant of van

het Schurftkruid , zeen 't Zyn overblyvende

Planten , de eerfte ongevaar een Span hoog,

de tweede Boomachtig met geele , de derde

Kruidig met paarfche , de vierde met kleine

geelachtige Bloemen» De Kelkfchubben zyn al-

len meer of min gehaaird.

xxi. (ai) Santorie met kanthaairige Kelken; Wol-

ibeiirche, Üge * onverdeelde Vindeelige effenrandige

Bladenen eénegeboogene Steng.

Op

7. T. 25. f* io.
fi9

Jacea Cineraria laciniatfl , ft. purp.BARR.

U. 347 , 348.

(20) Centauren Ca!. Serr. Fol. tomentofis &c. H. Ctiff*

412. Jacoa Grer. laciniata Argentea , tl. parvo flavescente.

TOURNF. Cor. 51. BAAR. Ie. 218.

C21; Centaurea Cal. Ciliatis, Fol. tomentofis, indivifo&c*

Gmel. Sib. !I # p. 9$. T. 42» f* 2. Jacea Tacaxk* ïoraca-

1 tofa, Gikb, Sicc*
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Op opeoe drooge Velden, in Siberië en Tar- 'V*

rarie > isdeeze waargenomen, waar van deSceng %xj^
niet hooger dan een Span opfchiec, de Wortel- Hoofd-

bladen dikwils Vindeelig hebbende, de boven- STUKr

Hen onverdeeld. Hec geheele Plantje is met cm/rtjirZla.

Zilverachtig Dons bekleed, gelyk de voorigen.

Het heeft een paarfche Bloem , door haare bree*

de Straalkrans veel naar die der Koornbloemen

gelykende*

(22) Saotorie met kanthaairige Kelkenen Lan* c
** r̂*

r^
cetvormige Zaagtandige Bladen , aan den fempervh

voet met een Stoppelig Tandje; de onder*
re

Aityd

ften Piekachtig. g*°enc.

In Portugal groeit deeze , die de Steng en

Bladen ook geheel ruigachtig heeft, als 't ware

met Stoppeltjes bezet, welke de onderfte Tand-

jes der Bladen zyn.

( 2j> Santorie mei kanthaairige Kelken en xxuu
Vindeelige Bladen ; de Vinnen Lancet- fS£*
VQtmig. kruidige,

(24)

(zi) Centauren Cal. Cil. Fo! # Lanceolatis Sêrratis &c* H.

€lif. 4*2. R. LugJb. 139. N. Jacëa Lufitanica fempeivi«

rens, MoaiS, Hift, 111. S. 7. T. *8. f. 9. Bosc. Sic. 73. T.

39 f 3*

(25) Centmrea Cal. Cü. FoU pinnatifidis &c. Gort. Belg*

?49. GOÜAN Monsp. 459. Fi. Suec 703, 773. GmeL, SiL

II» p. 93. H. Ci*#; 4zz, Scabiofa major Squamatis Capitniis.

C« B. P/k. «169. Jacea major Lob. Ic. 541,

C a
li. Beee» xi. Stuk.



3*5 Samenteelige Kruid en.

IVv ( ö4) Santorie met kanthaairige Kelken $ die

Afdeel» langwerpig zyn, en Vinchelige Liniaale

Hooro* effenrandige Bladen.

xxlv
ISJaar de Kruiden, welken zy in 'tBIaderloof

Centaurea gelyken ,
zyn deezc gebynaamd. De eerde groeit

,

Fynbiadi. volgens den Ridder
,
Op drooge Velden , ia

s€« Sweeden , Engeland en de Nederlanden. Zy
kan de Groote Scabiofa^ van Dalechamp,
welke hy aanhaalt, niet zyn, maar wel deszelfs

Berg - Schurftkruid. Naar de Groote Jacéa van

Lobel gelykt ze veel. De andere is fynervan

Blad en zou de Stmbe Gallica zyn van Clu-
siüs, welker Zaad die groote Kruidkenner uit

Vrankryk hadt ontvangen en in de Nederlanden

geteeld , doch naderhand dezelve overvloedig

in de Velden omftreeks Ween en aantrof. In

Switzer'atid vallen zy beiden , en hebben de

Steng ongevaar een Elle hoog. De Blöemen der

eerfte zyn paarfchachtig , roodachtig , wit of

geel 5 die der andere Vleefchkleurig en aanmer •

kelyk gedraald» In Siberië komen 3 zo de Heer

B aller opmerkt, dergelyken Voor (*}. v

(24) Centaurea Cal. Cilïatls obtongis &c. R. Lugih. 140,

N. 16. Kram* Auftr. 260. Stobbe incana Cyano fimilis te-

nuïfolia. C. B. Pin 273. Starbé Auftriaca humilis. CLUS-

Hij}. 1L p« IO. Pann é 54.7.

(*) Van de Centaurea Scabiofa hadt Gmelin reeds aange-

tekend , dat dezelve door geheel Siberië groeit : dXz , welke

H aller dagt de Stosbe te kunnen zyn> is door den Riddet

tot de PanicuUta betrokken» Vid. Helv, frebott, h p. 8i*
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(25) Santorie met kanthaairige Kelken > Lier- IV.

achtige Bladen en byna geen Steng. A
™xf

L *

Hoofd*
Een zonderlinge Plant maakt deeze in Afrikaarmc.

uit , wier Wortel zoec en eetbaar is, wordende xxv.

van de Arabieren Toffs genoemd zegt Shaw, acauUs*

Zy heeft Bladen als van de Rakette en wie
fte°£|£

gehaairde Kelkfchubben. By Alexandrie , in

Egypte, komt zy, volgens Forskaohl, van

zelf voort ; doch dat zy eigentlyk in Arabie

zou groeijen , gelyk Linn^üs zegt, daar

van vind ik geen blyk.

C> Rhapontica, Met de Kelkfchubben

dor en rappig.

(26) Santorie met rappige kanthaairige Kelken xxvr.

en Vindeelige Bladen > de Finnen
^^^ooftexf/hê

eivormig.

In Siberië is de Groeiplaats van deqze, die

naar de Schurftkruidige zeer gelykt, maar de

Bloemen geel heeft en de Kelkfchubben in een

Eyrond Blaadje uitloopende.

07J San-

(25) Centaurea Cal. Ciliatis, Fol. Lyeatis, Cau!e fubnul

!

lo. jacei acaulos iutea Erucse folio &c, Shaw. Aft. 342. TV

(26) Centaurea Cal* Scariafïs Ciliatis &c. H* Ups. 271.

Cyanus Fol» RadicalibuS partira integris öcc, HALL, i7;/ï

Trans. 1745- Vol. 43. N. 472. p* 94.

c 3
II, Deel» XL Stuk.
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Ajabifche.

ÏV* 0*7) Santorie met rappige Kelken ; de Wbr-
A

?

xxrf
L

* telbladen Lierachtig, met de Kwabben te-

Hoofd- gen elkander over; de Stengbladen omvat*
*TÜK* unde.
xxvu.

Centaurea
frfon. By de Ouden is een Wortel Behen beken

i

geweest 9 die nog in achting wordt gezegd te

zyn by de Arabieren. Daar was een Rood Be-

hen , 't welk van het Limonium zoude afkom*

itig zyn (*) ; doch welk aangaande men geen

zekerheid heeft. Den naam van Wit Behenhtb*

ben fommigen gegeven aan een Kruid, dat naar

de Lychnis gelykt (fj; maar door de Waar-
neemingea van Ra u wolf, die het aan den

voet van den Libanon vondt groeijen , ismen ver-

zekerd , dat het een Kruid zy , byna als de

Jacéa, en wel deeze Soort, door hem in Af-

beelding gebragt , die van Morison by de

Scorzonera vergeleeken wordt , wegens het Loof.

De Bladen zyn als van de Patich , maar fty-

ver, aan den voet twee Oortjes hebbende, za

wel om laag als aan de Steng , die fomtyds een

Elle hoogte bereikt. De Schubbige Bloemtop-

pen

f27) Centauren Cal. Scan Fol. Rad. Lyratis &c* Mat»

Med. 409. GRON. Oriënt. 273. Rhaponticoides lutea. Vatll.

Mem. I7ï8. Scrratutae affinis. C. B. Pin. zl$. Behen albiatu

Rauw hm. T. p. 88* j. B. H%ft. 111. p. $6.

(*) Zie II. D* VI 11. Stuk , deezer Nat. Hifiorie, bh

3.62. en vergelyk Linn. Mau Med. N. I59•

(T) Lyc'»nis fylv. qua; Behen album vulgo* C# B- P'**

tos. £ie 't zelfde Stuk , bladz. $$$•
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ncn aan den top bevatten geele Bloemen. De IV.

Wortel is lang , dun en buigzaam , als die van XXL

Zoethout. Beide, zo wel de Roode als de Wit- Hoofd.

te Behen- Wortelen, zyn als Verderkende aan-
STU**

gepreezien geweest, doch in Europa hedendaags

van geen gebruik.

{2%) Santorie met rappige Kelken;, Lancetvor» £xym^

mige eenigermaate gejleelde getande Bladen npms*

en Draadachtige , ongebladerde Bloem- ^
l^tïl*

Jleelen.

In de Levant vondt de vermaarde Tour»
weport dit flag van Jacéa, met Hoofdjes als

der Koornbloemen , klein > de Kelken Zilver*

achtig. Zy heeft een hoekige Takkige Steng en

fpitfe Kelkfchubben*

(09) Santorie met rappige gefcheurde Kelken xxix.

en Lancetvormige Bladen; de Wortelbla*
Knoop*.

den Tandswyze uitgehoekt ; de Takken^mx^

hoekig.

In de Noordelyke deelen van Europa niec

alleen, gelyk in Sweeden, Rusland, en byons,

maar

(28) Centaurea CaU fcariofis, FoU Lanceolaris fubpetiola-

tis &c. Jacëa Orientalis Cyani foiio &c. Tournf Cer. <>z.

(29) Centaurea Fol. fcariofis Iaceris &c. Gort. Belg. 250.

GOUAN Momp. 4S 9. Fl. Stigc.» 709 , 774. R. Lugdb. 142,

N. 30. Jacea nigra Prat* latifolia. C. B. Pin. 27?. Jacéa ni-

gra. Paul, Dan. T. i$6. Jacea nigra vulgarw. Lob* /<?. 541.

fi, Jacea nigra anguftifolia &c. C. £, Fin. 271. Prodr, 127»

227. QBD. Dan. 519.

C 4
II. Deel. XI. Stuk,
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IV* rnaar ook in de Zuidelyke en overvloedig in
AF

xxl
L<

Switzerland , komt deeze voor , die men in

Hoofd- Vrankryk Jacée/m Engeland Knapweed ofMat-
stuk. feuon9 in de Nederlanden Knoopkruid noemu

fru/ilaTea.^Y }S blykbaar van de voorgemelde Zwarte \et-

fchilknde , doordien zy eetie Straalkrans heeft

van onvolmaakte Blommetjes* Ook zyn de Bloenj*

koppen minder zwart , de Bladen Lancetvormig

en minder ingefneeden of uitgehoekt. Men
vindt dit Kruid, dat Hill Lanced Harpweed

tytelt, niet alleen met paarfche, maar ook met

witte Bloemen , met bonte qn met zeer (malle

bladen. De Zaaden hebben in
9

t geheel geen.

Pluis.

xxx.
Centaurea
amara»

Bittere.

xxxr.

Witte.

xxxu.
BplendenS,

Glanzige.

(30) Santorie met rappige Keiken , Lancet-

yormige efenrandige Bladen en hurkende

Stengen.

(31) Santorie met rappige gaave gefpitjie Kei»

ken en Vinswys* getande Bladen; de Steng-

bladen Liniaal , aan den voet getand.

(32,) Santorie met rappige fiompe Kelken; de

Wor-

(30) Centauren Cal. fcariofis , Fol Lanceolatis &c. Cya-

nus repens latifolius. C. E* fin. 274. Cyanus repens. Lob.

lc. 548» fi„
Jacéa Saxatiüs &c> ÖOCC. Mus. 31. T* 17»

(31) Onuurea Cal. féar, inteer, mucronaris &c# Jacéa

Cal. Argenteis minor. Tournf. 4t** Jacca alb. Tab.

/<? T53.

(32) Centauren Cal. fcar. obtufis 6cc R. Lugdb. 1+2. N.

31. Stoebe Calyc. Argenteis. C. K. 273. Stotbe Salmai*.

tica tertia. Clus. II* p. 10. a'iera. Hisp. T. 3*1* Stee*

bs Argent. Saim. minor. jLob. /*• 544*
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Wortelbladen dubbeldVindeelig\ de Steng' IV*

bladen gevind $ met Lancetvormige Tanden*
Af
£xu

L#

. rr . , , , r .
HOOFD'

Pne Kruiden , naar de gedagte Jacea meer STÜK#

of min gelykende , \yordende het eerfte als een Poiyrami*

Verfcheidenheid daar van door G $ i< a g d aanJrufirane&*

gemerkt. Deeze §oort groeit in Italië en Pro*

vence* de Witte in Spanje % en de laatfte bo-

vendien in Switzerland en Siberië , volgens k i n-

MiEüS, Beide de laatften hebben de Bloemkel-

ken Zilverachtig wit. De Stengen der Glanzi-

ge , welke Clusius overvloedig in 't Land

omftreeks Salamanca vondt , waren doorgaans

een Elle , doch op vogtiger y kouder plaatfen

,

pok wel twee Ellen, zegchy, hoog. De B!o,e-

men in deeze allen zyn met een breede Straal-

krans verfierd, gelyk in de Koornbloemen. De
tweede, die zeer naar het gedagte Knoopkruid

gelykt , heeft de Kelkfchubben Sneeuwwit*

(33) Santorie met rappige Kelken; de Bladen xxxnr.

gejleeld , langwerpig Eyrond, onverdeeld RbTpZll*

met Tandjes ; van onderen Wollig. *
ïfteid

Qp de Switzerfche Alpen , als ook op fom-

(33) Centaurea Gaf. (cariofïs &c. H, C*if. 421, R. Lugdb.

i42. N- 33. Rhapontic. Fol. Helenii incano & anguftifoliant

iücanum. C. B, Pin. H7. Rha live Rhei ut exiftimatur, icon,

Dod. Pempt. 389, Rha Capitatum FoL Enula: Cent. majo-

ïis facie. Lob. /<? Item alterurn anguftiore folio*

c s
II. PEII.. XI,
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IV* mige Bergen van Italië, by Verona , grodt dit

^F

xxu
L
"Kruid , dat fommigen voor het Rhaponticum ,

Hoofd of de Pontifche Rhabarber van Dioscori-
stuk* nes, gehouden hebben. Het heeft Bladen by-

^f//^lna als die der Klisfen, maar kleiner, meer naar

vtry* het Loof van den Alants - Worce! gelykende

,

van boven groen , van onderen wit Wollig

,

doch het komt ook met fmaller Bladen voor ,

gelykende naar die van Patich , en by den Steel

,

die lang is , fomtyds eenïgermaate gevind* De
Steng is ongevaar een EUe hoog, en draagt een

Bloemkop , veel grooter dan die der Groote

Santorié'of eenige andere Soort van ditGeflagt,

naby komende aan die der Artisjokken. De Kelk

beftaat uit verfcheide ryën van Schubben , aan
9
t end verbreed en droog , aan den rand ge-

fcheurd. Hy bevat een talryke menigte van paar-

fche Blommetjes , allen tweeflagtig , allen re-

gelmaatig en het Zaad is met Pluis gekroond.

De geleerde H aller, van wien ik deeze

* befchryving ontleend heb, zegt, dat de Kelk*

fchubben zyn , gelyk in het Gemeene Rhapon-

ticum (*). Hy befchryft deeze Soort , die hy

zegt zeer overvloedig te groeijen in de Geberg-

ten van Neder- Wallis en elders aan deSwit-

«erfche Grenzen , waar van de Wortel eene

Maagverfterkende kragt had, zynde dik, rond

en Kruiderig van Smaak. Welk ander gemeen

Rha-

(*) Calycis Squamse— fine dilatato , ficco , per orara lacero

ut in vulgaii Rhapcnrico. Htlv. incbott. I. 6j>t
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Rhapont cum 'er zy , welks Bloemen met deeze IV.

kunnen vergeleeken worden > is my onbekend Ar^f
L*

en ik kan niet begrypen s wat hy daar mede be- Hoofd»

doeld hebbe (*). Het Gemeene Rhaponticutn 3
STÜK'

immers , dat D i o s c o r i d e s befchreeven ^rtfrmd.
Alpinus afgebeeld heeft , is grootelyks van

die Gewas verfchilleude (f)#

Deeze Soorc komt, myns oordeels, dat Kruid M**™**

naby , \ welk Forskaohl op de Bergen van grootfte.

Gelukkig Arabie als witte plekken vondt maa-

ken cusfehen de groene Planten. Hy noemt het-

zelve Allergrootfte SantQrid (|) , en zegt, dat

het Heefterige Stengen heeft van drie EUea

hoogte , Takkig en Wollig, met Lancetvor-

mige Wollige Bladen en eenbloemige end-

Steelen: den Kelk Eyrond ruig, met bruine ge-

fpitfte Schubben, Lancetvormig van figuur: de

Blommetjes Violet, allen in vyven gedeeld. By
Ale-

(*) Thans zie ik , dat hy de Gemeene jacéi bedoelen

zal, welke Vailxant tot het Rhaponticum betrokken heefr

,

en die hy dus ook onder deezen na ira voorftelt , zo wel als

de Witte (Helv. inchomt. I. p, 84 .) doch het is 'er verre

van, dat dit Kruid den naam van Gemeen Rhaponticum zou

mogen voeren. Niemand heeft het dus genoemd dm Vail-

KtNf'i en die zelf maakt 'et zyne zevende Soort van, ter-

wyl dit Rb&pont. FqI* Helenü incano C. B. Pin. zyne eerfte

Soort uitmaakt.

(t) Men kan hetzelve, als de eerÜe Soort van Rkum^
door my befchreeven vinden, in het VIII. Stuk deeze:

Hamurlykfi Hifiorie , bladz. 49P.

(|) Centaurea Calycibus inermibns, Squamis mucronati3;

foliis Lanceoiatis tomenu»fi$f F/?r# * Arsk+ p, 1,5%

XI* Deel, XI, Stuk,
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IV. Alexandrie, in Egypte, kwam hem een Soort
*F

xxf.
L van San torie voor 3 de SteDg een Voet hoog

Hoofd- hebbende , welke hy, wegens de puntige Kelk-
8TUK# fchubben, Gefpitfie tvtelu

jfahUnica. (34) Santorie met rappige Kelken ; de Bladen

fche

byl°n * eenigermaate Wollig , afioopende onver-

deeld ; de Wortelbladen Lierachtig.

Een Steng van zes Voeten hoogte, die van

't midden tot den top met Bloemen bezet en

door de afioopende Bladfteelen gevleugeld is,

onderfcheidt deeze Soort , welke bevoorens tot

het Zaagblad was betrokken. Het Blad , dat

Bauhinus van de Jacéa Babylonica uit den

Tuin van Contarenus hadt bekomen , was

een El!e lang, in 't midden meer dan een Hand-

palm breed f en in den omtrek eenigermaate

gedoomd. De Bloemen van deeze Soort zyn

geel*

xxxv. (35) Santorie met rappige Kelken en onver-

C
wtede>

* deelde effenran(iïèe afioopende Blad&u

bladige. In

(\\) Centauria Cal. Scariofis , Fol. fubrojnentofi* &c.

Mant. 460. Serratula Babylonica; Sp. Plant* 1148. GOUAN
Monsp. 421* Raponticoides lutea altisfima. Vaïll. Mem,

1718 p 229. ]scea altisfima laciniato folio. C. B. Pin. 235.

J.
Babylonica. Prodr. 129, Jacéa maxima. ALP. Exot. T.

3,82.

(is) Cer.taurea Cal. fcariofis , FoU indivifis integerrimrs

&c, IL Clif. 421. R. Lugdb, 142. GMKL. Sib. II. p. 83.

Cent. raajus Or. ere&um Glafti folio , FU luteo. Comm*

Kar. T. p, 3$>«



In de Levant en Siberië groeit deeze, die IV;

in de Tuinen vier Voeten hoog opfchiet, heb-
AF
^

)

x
E

If
: *

bende een gevleugelde, getakte Steng, met gee- Hoofd*

le Bloemkoppen aan 't end, in verzilverde ge STüK»

fchubde Kelken. De Bladen zyn Lancetvormig

gelyk die van VVeede, en als met Afch beftoo-

ven*

($6) Santorie met rappige Kelken en Wollige xxxvU

Bladen; de Wortelhladen Lancetvormig 3 conifitZ^

de Stengbladen Vindeelig: de Steng een*

voudig.

De Hoofdjes als Pynappcltjes önderfcheiden

deeze , die ook geheel grys is, naauwlyks een

Voet hoog. Zy heeft de Kelkfchubben door-

fchyncnd glanzig, de bovenden paarfchachtig,

en den Wortel Spoelvormig zwart. Het Zaad-

pluis is, volgens Dillenius, gepluimd*

Natuurlyk kornt zy by Montpellier , op Zan-

dige Steenige plaatfen , voor, 2y blyfx over
,

gelyk de meeften van deezen Rang.

D. Stoebje. Met gepalmde Doorntjes aan

de Kelken,

(37) Santorie met Palmdoornige Kelken en af- xxxviu
Inn Sonehifotia^
iUQ~ üitge-

gegulpte,,

(36) Centaurea Cal. fcariofis , Fol* tomentolïs &c. R.

Lugdb. 142. H. Ups. 271. Goüan Monsp. 459. Jacéa monra-

na incana Capite Pini. C. B. Pin. 27 z. Mill. Diïï* T. i$&

Chaniaeleon non aculeatus. Lob 1c* II. p. 7.

(37) Centaurea Cal. palmato- fpinofïs &c. ManU 478. fii

cm
1U DlEL,
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IV. hopende Bladen , die op de kant Taniig
^F

xxi.
L

* uitgeglipt en Doornig zyn.

Hoofd*
stuk* Aan de Kusten der Middellandfche Zee komt

C%/S;y-^ceze voor > die ook grys is van Loof, hebben-

very, de de Wortelbladen gefteeld , onverdeeld en

byna rond ; de volgende byna als die van den

Ganzendiftel uitgegulpt
f en de bovenden Lan-

cetvormig; allen hard, Wo|lig en met kleine,

doch niet flekelige Doorntfes gewapend. De
Bloemkop is zonderling en zeer fraay: zo we-

gens zyne grootte en zwaarte, die fomtyds de

Steng neerdrukt, als wegens de Kleur der Bloe-

men , in 't midden witachtig en paarfch ge*

rand ; maar inzonderheid wegens de geele Doorn-

tjes, die den groenen Kelk verfieren (*}.

xxxvni. ( 38 ) Santorie met Palmdoornige Kelken en
C
fertdisT afloopende langwerpige Wollige Bladen ,

Hakkelige. waar van de onderften Hoekig getand

zyn.

In

Cüf. 4i5. Lugdh. 140, N. ar. Jacéa Laciniata Sonchï

folio &c. C. B. Pin, zjz. Prodr. 128. KERM. Lugdb. 3JI.

T. 675. Pluk. Phyu 39» f. *•

fO Dezelven vertoonen zig als een Kammerje ; zie Berk-

ëSBY, PI. II. Fig, 14.

(38} Centauren Cal. Palmato - fpïn. Fol. decurrent* &c.

COUAN MoKsp* 460. Jacéa Fol. Secidis candid. purpurea.

C* B. Pm. 271. Jacca purp. Hisp. muricata. J. B. Hifi. UU
33. Jacca ktifolia alato Caule. Pluk. Pkyu T. 3**

h **
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In Spanje, Languedok en Provence, inzon- Wi
derheid omltreeks de Stad Aix, groeit deeze

Af
£^

L *

Soort , welke Tournbfort Spaanfche Doorn Hoofd-

noemde, met paarfche Bloemen en Suikerey- STÜiU

Bladen, t Is een fraay Gewas, mee Stengen

van een Elle , doch ibmtyds maar een Voethoog.

De Kelkfchubben zyn aan de tippen met negen

of meer Borltelige Doorntjes gepalmd.

(39) Santorie met Palmdoornige Kelken , en xxxix.

afioopende ongedoornde Bladen ; de WorteU

bladen Vindeelig\ met de end - Vin grootst.&oomfche.

(40) Santorie met Palmdoornige Kelken enEy* xl.

rond - Lancetvormige gefteelde getande Bla ffiaZ?™'

den. Rondkop*
pige*

(41) Santorie met Palmdoornige Kelken en xu.

Lierachtig getande Jtekelige , byna de Steng Hl$!££
omvattende Bladen : 4e Bloemen ongejleeld

aan 't end*

Van

(39) Centaurea Cal. P^itn. Spin. Fol, decurr. inertaïbus

&c fl. CHJf. 42 j, &. Lugdb. 141. N. ^3. Jacéa Spinofa

Cretica. Zan. Hift. 141» T. 4*. Cyanus Euicx folio, Flore

rubro. Barr. Rar. 87. T. 504,

(40) Centaurea Cal. Palm* Spin. Fo!* ovato • Eanccolatïs

&c. H. Clsff* 4x3. R.- Lugdb. 140. N. 22. Jacéa Spharoce-

phala Spinofa Tingitana. Kerm. Lugdb. 332. T. s$J, MO-
Brs» III. S. 7» T. i7 . f. 9.

(40 Centaurea Cal. Palm. Spin. Fol. Lyrato - dentatis &C,;

Calcitiapoidcs procumbens Cichorei folio, Flore purp, rstf,

Mem. 1719. p. 164. T. 9.

II. DSEI» XlrSTUKi
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IV. Van deeze groeit de eerite omftreeks Rofaë
^F

xxf
L en verc^er ^n Campanie;de tweedein Barbarie en

Hoofd- Spanje , de derde misfchien iii de Zuidelyke
stuk» deelen van Europa. Deeze laatfte is gebynaamd

Z7elt°r öaar dcïï Franfehen Heer Danïy d'Isn ar n

*

very* door wien zy , onder den naam van Calcitrapoi-

4fS 9 in Afbeelding is gebragu Hy geeft 'er Bla-

den als van de Suikerey en paarfchachtige Bloe-

men aan. Men hadt dit Kruid, in de Koning-

lyke Tuin der Geneeskunde te Parys , van £aa-

den , die uit Holland overgezonden tvaren, ge-

teeld, fiet hadt hurkende Stengetjes , van een

Voet of daaromtrent lang, vierkant, en ruuw-

achtig ruig, zo wel als de Bladen. Linn^us
vermoedt , dat het een Verfcheidenheid of bas-

terd Teelzel van de Bruine Santorie , hier voor

befchreeven , zy*

xlil (42) Santorie met Palmdoornige Kelken ; de

xTpiïoiil* Bladen aftoopendeuitgehoektmet Doorntjes;
^Raa>bia-

de Mortelbladen Lierachtig.

Op Kandia is de Groeiplaats van deeze 9

die de Wortelbladen Lierachtig; de Kelkfchüb-

ben met geele Doorens en de Bloemen paarfch

heeft , met vyfdeeïige Blommetjes geftraald.

(43)

(4a) Centauren CaU Palm. Spin. Fol. decurrentibus &c
#

H. Ups. 272. R. Lugdb. 141* Jacéa Cyanoides altera AUto

Caute* Herm. Far. 189. T. 189» Jacéa peregrina Napifolia

55cc. PLUK. Alm, lyz. T. 5>4. U MORJS* UI. $ 7. T«



{43) Santorie met gepalmd driedoornige KeV IV,

ken % en Lancetvarmige getande Bladen.
A
^xj

Lt

Sommigen betrekken deezé ,
gélyk de völ- ^uk™*

gcnde Soorten , tot de Doorns of Diftelen* Hier xlut.

loopen de punten der Kelkfehubben in drie of

in vyf Doorntjes uit. De Groeiplaats is in Ita- R«mWe«

lie , in Portugal, als ook in Languedok en Pro-

Vence , alwaar dit flag van Doornen overal

voortkomt op de Zaaylanden, en ook tot Haa-

gen dient , om dezelven te befchutteü*

Eé Ca lcitrap je* Met famengefteldc

Kelkdoorens»

(44) Santorie met dubbeldoornige Kelken, die xtm
gewold en [omwikkeld zyn ; de Bladen half f'™^*
ofloopende met Doornige Tandjes. de*

Dit zeer bekende Kruid wordt gezegd na-

tuurlyk te groeijen op fommigen der Griekfche

Eilanden en in Spanje. Lob el zegt, dat het

óok in
?
t hooge Gebergte van Provence, Ma*

tignols genaamd, voortkome* Men noemt het.

Vol-

(4$) Cèntaurea Ci!. Païmato - trispinofis &c. GöUAH
Monsp. 460. Cent. Ca!. Spinofis &c. R. Lu%db. 142, N.'ap,

Stoebe Squamis asperis &c. C„ B. Pin. 273. Jacea cum fpi«

uofis» Capïtulis, purp. tenuifotia. J. B. fttft % in* p. 33.

(44) Cèntaurea CaU dupl. Spinofis Lanatia involucratis 8cs*

Mot. Med. 379. H. dij}. 195* Ups. 250. Cnicus fylv, hii*

fhtior f. Carduus Bénedi&us, R. Lugdb, 136. Cardaua Ut*
tiedi&us. Cam. Epiu $6%. Lob, le % 11, p. 13,

D
II. DEEL, XI, STtlfe»



So Samenterlige Kruiden,

IV. volgens den Latynfchen naam, in 't Italiaanfch

^XxT Cardo benedetto , in 'c Franfch Chardon benit$

Hoofd- in 't Spaanfcb Cardo Santo, in 't Engel fob Bles*

stuk* jfö Thistle. Wy. noemen 't ook Gezegende Dis*
7
zerelfw°r tel en gemeenlyk Cardebenedikt. Weinig is 'er

wy* aan gelegen, of het de Cnicus dan het Acanthion

der Ouden zy* Het heeft de Stengenen Bladen,

zo wel als de Koppen , gedoomd 7 en is over

\ geheel zeer ruig in 't aantasten»

In bitterheid munt dit Kruid, gelyk bekend

Is , uit , en behoort onder de Middelen , die

de werking van de Maag en het Gedarmte be-

vorderen , neemende ook de Slymige Verftop»

pingen weg. Het is bovendien Zweetdryvende

en de Koorts wordt 'er dikwils door verdree-

ven : maar gekookt , of fterk afgetrokken en warm
gebruikt, doet het braaken. Het Aftrekzei met

Wyn wordt beter dan de Alfte Wyn geacht.

Uitwendig dient het Poeijer of Afkookzel tot

zuivering van vuile Zweeren en Beenbederf.

Zonderling is *c , dat door eenige Druppels

Geest van Zwavel de bitterheid daar van ver-

dwynt (*). De Emulfie der Zaaden is in Jich-

tige Ongemakken dikwils met goed gevolg ge*

bruikt , alzo zy de Uitwaafeming zeer bevor-

dert, en daarom wordt zy ook in de Pokjes e$

Mazelen , en andere Ziekten met Uitflag, aan-

gepreezen (f).

•** a*fct n (45)
( Ml *Q *4"«^ *HlO «uftfosig

(*) RUTTY Mat. Med. 97.

(t) Gboffr. Mau Md. ni. p, 3$*-.



Syncc S é 5 i a. 5ï

(45) Santorie met dubbeldoornige Kelken die

gewold zyn; de Bladen half afloopende ge-
Av
x]Ll?

heel en uitgehoekt ; de Steng kinderende* Hoofde
STUK*

Deeze,uit Portugal afkomdig > heeft de Kop* xlv.

pen derk gewold, en zeer lange Kelkdoornen E^ltTort

gelyk de voorgaande ; ook zyn de Bloemen wo:draa*

geel. De onvolmaakte rand - Blommetjes vallen

kleiner dan de tweeflagtige van de Schyf. Zy
heeft de Bladen ongedooröd , aan den Wortel

Lancetvormig , aan de Steng gefnipperd , aan

de Takken Liniaal.

(46) Santorie met dubbeldoornige tenigermaa* xtvr.

te Wollige Kelken; de Bladen ongejteeld ,
£***t%*'

Lancetvormig 9 effenrandig en getand: ^fcĥ

gypti*

Steng kinderende.

Volgens den Heer T ür ra woont io Egyp*

te deeze Soort van Dide! , die een Stengetje

van een Voet lang, kinderend - Takkig en ver-

fpreid heeft , met overhoekfe ongedeelde Bla*

den, die eenigermaate ruuw zyn, de onderden

Vindeelig , de middelden Lierachtig , de bo-

venden Lancetvormig: de Koppen ongedeelds

de Bloemen wit : de Kelkfcbubben met paar-

fche Doorntjes. Dus heeft menze in de Upfal-

fche

C45) Centaurea Cal» dupl. Spin. Lanatis 6cc, H. Ups.2?2^

& Lugdb. 140. Caidtrapa Iiuea &c. VA1LL, Mem, 1718» Ca*«

duus LuGtanicus cane^cens &c ToüKNF. fnfi. 44.1.

(46) Centaurea Cal. dupU Spin. fuManttis &c, Mant.

D %
Jh X>£EL* tU STVïS»



ja Samenteelige Kruiden

^ IV» fche Tuin , als een Jaarlykfe Zaayplant > ge-

XXL teeld-

Hoofd» Op deezen naam vind ik door Forskaohi
stuk, geene Soort van die Geflagt , niettegenitaande

hy verfcheide daar van > in Egypte, heeft waar-

wy» genomen. Die van Lippius en de Woldraagen-

de, als ook de geöe die thans volgt, kwamen

in de Wildernisfen by Kairo van zelf voort. Hy
-vondt by Alexandrie, de Ongeftengde voor-

gemeld, en twee anderen 5 deeene Carduus, de

andere Mucronata door hem gebynaamd

xlvii. (47) Santorie met byna dubbeldoornige ongt-

Catitrapa. Jleelde Kelken en Vindeelige Liniaale ge-

stenedis- tmfo Bladen : de Steng Haairig.
In*

Niet alleen in deZaaylanden omftreeks Mont-

pellier, daar Linn^üs eerst de Groeiplaats

Helde : niet alleen in Switzerland % Engeland en

de Zuideiyke deelen van Europa ; maar ook in

Duitfchland en by ons in de Nederlanden , komt

op verfcheide plaatfen aan de Wegen , en aan

Dyken 5 dit Gewas voor, dat men Sterrediftel

noemt %

(*) Vid. Flor. Mgypt. Arob. p # 151 , 15*.

(47 ) Centaurea Cal. fubduplicato - Spinofis lèsfilibus &c.

GORT. Belg, 250. H. Ups. GOUAN Mensp. 460. Cent.

Cal. Subulato - Spinofis fesfiübus &c. H Cliff. +i*.K.Lugdb.

340. Gbon. Oriënt. 275. Carduus Srellatus live Calcitrapa,

3. B. Hifi* 111. p. 89. Carduus Srellatus F©I. Papaveril Er*

tatici. C. B» Pin. 387. Hippophxftum. COL. Pbytob. %$> T*

24. Spina Solüitialis. DOD, Pempt. 734,
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noemt, in 't Engelfch Star - Thijlle , in 't IV.
^

Franfchj Chardon etiolé of Chausfetrappe , naar ^XL*
den Latynfchen naam Calcitrapa, weike van Hoofd-

bct vertreeden deezes Kruids mee de Voeten af- STUK »

leidelyk zou zyn (*). De Griek fche naam, Rip-£$
rZl

pophaifton, zal 'er zekerlyk wegens de ftekelig-

heid, die de Paarden in den Bek kwetst, aan

gegeven zyn» De Koppen zelfs zyn de Jaagers

en anderen , die door de Wildernisfen gaan ,

zeer hinderlyk , doordien zy hun in de Beenen

üeeken , wanneer die niet met goede Laarzen

zyn voorzien,

In de Voortyd vertoont zig dit Kruid gantfeh

niet Diftelachtig , als beftaande uit ruige Bla-

den , byna als die der Klapper - Roozen : maar

in de Zomer fchiet het een Steng, van een

Voet tot een EUe hoog , die Haairig is , mee

veele Takken , aan welken veele ongedeelde

Bloemkoppen groeijen, paarfch gedraald. De
onderfle Schubben hebben ieder een lange witte

Dooren , die met eenige paaren van kleine

Doorntjes is omringd : de bovenfle loopen in

een klein Baardje uit. De rand -Blommetjes zyn

vierdeeiig ; de middelden , op de Schyf , byna

tweekwabbig. De Stoel is met veel Pluis bezet ,

doch het Zaad heeft 'er geen (f}*

Het

(*) Men moet het wel onderfcheiden van de wilde Rid-

derfpooren , die men Calcatrippa noemt; zie II» Ds IX,

St. bl. 152.

(t ) HALL» Htlv. inckat, 1. 84.

11 DML. XI. STUK*



54 Samenïeelice Kruiden,

IV. Het uitgeperfte Sap van den Sterrediftel was %
Aj
XXl' volSens de 0uden

*
purgeerende, en dienftig

Hoofd- tegen Aamborftigheid, Vallende Ziekte en Ze-
stuk* nuwkwaalen. 't Geheele Kruid is bitter en

»
r

^wJ". ^omt in kraSten den Gezegenden Diftel naby,

w> De Bast des Wortels y tot een vierde Loots in

Water afgetrokken , werdt in Vrankryk aange-

merkt als een Middel tegen de Koorts en 't

Graveel. Het Zaad zet zo flerk af , dat het

fomtyds Bloed doet wateren ,zoLobei fchryft«

Id Brabant komt het ook fomtyds met witte

Bloemen voor (*)

Ontallla (48) Santorie met byna dubbeld&ornige Kelken

eaicitrapoi- en de Steng omvattende Bladen, die Lan*
de

onvei- cetvormig , onverdeeld en Zaagtandig zyn.

deelde.

xux-^
(^p) Santorie met dithbeldoornige eenzaame KeU

5<

Geei-"* ken; de Takbladen afloopende y ongedoornd 9

bloemige. Lancetvormig j de Wortelbladen Lierachtig

gefnipperd.

De

(*) LOKFL Krwdb. II. p. 14.

(48) Centauren Cal. fubdup'. Spin. FoU ampIexJcauUbus

Gouaw Momp, 46x.Caid. Steil. Fol. integrïs ferratis. Magu.

Jkfonsp 292.

(49) Centauren Cal* dupl. Spin. Solitariis &c. H* Cliff^

Ups R. LutAk 140. GOUAN Mohsp. 460. GBON. Oriënt*

276* Carduus Stellatus luteus Foliis Cyani. C B* Pin. 387.

C^rd. Steil, minor Apulus Col. Ecphr. h p. 3o« T 3U
Card. Stellatus, Dod. Tempt. 733. Card, Steil. Cve Stdlaiia

& Calctapa. JLoa. ft, II» P« M»
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De bepaaïingen ondcrfcheiden genoegzaam *v -

deeze twee Soorten , die zeer naar den gewoo- ^xXï
U

Den Sterrediftel gdyken. De eerfte groeit om- Hoofd-

ftreeks Montpellier en in Paleftina, zegt Li n- 6™*
iïjeus: welk laatfte misfchien op den volgen- J^****

den ziet , welken de fchrandere R au wolf,
zo wel als den gewoonen, by Aleppo aantrof.

Men vindt denzelven ook in Italië, Switzer-

land , Provence en verder in Vrankryk en En-

geland» De benaaming van Spina Soljtitialis

zou 'er aan gegeven zyn , om dat hy in % mid-

den van den Zomer bloeit : doch dit heeft hy

met veele anderen , als ook met den gewoonen

Sterrediftel , waar mede hy fomtyds verward

wordt , gemeen. Daar is echter, zo in de Kleur

der Bloemen , die geel zyn , -als in de plaat-

zing der Doornen , en inzonderheid in het Loof

,

een aanmerkelyk verfchil.

f50) Santorie met dubbeldoornige getropte end*
CJ*'

Kelken ; de Bladen afioopende , Lancetvor* Meiitenfis.

mig , uitgehoekt en weerloos*
fche.

ahha"

(51) Santorie met kanthaairig gedoomde end- „
Lr-

- Sicula.
Kei Siciliaan*

($6) Centaurea Cal. dupl. Spïn. termin. confertis &c. R.

Lugdb* 140. Gouan fflhrisp, 460. Jacea Melitenfis Capiu

eonglobatis. Bocc. Sic. 65. T. 35.

(51) Centaurea Cal. CU, Spin. termïnalibus &c. Gou&s

Monsp4 461. Jacéa Sicula Cichorei folio, FK luteo, Capite

Spinofo. MORiS. tlift. III. p. 144. S. 7, T. z%< f. s6\

D 4
IU Desl. xi. Stuk»

fche.



$6 Samenteelige Kruiden*

Kelken; de Bladen aftoopende 9 Lierachtig
^

ongedoornd en grys.

f52) Santorie met kanthaairige gedoomde KeU
ken ; de Bladen Lierachtig gevind en ef«

fenrandig , met de uiterfie Slip grootst*

(53) Santorie met kanthaairige Jlap gedoomde

Kelken ; de Wortelbladen dubbeld Vindee»

lig ; de Steng fpitshoekig.

i-iv- (54) Santorie met kanthaairige gedoomde KeU

Sgct ken > de Bl^dsn dubbeld gevind, Liniaah

De Bynaamen wyzen de voornaamfte Groei-

plaatfen van deeze aao s die allen echter, be-

halve de laatfte , ook in Languedok > by Mont-

pellier 5 voortkomen. De derde en vierde zyn

insgelyks in Spanje waargenomen ; de laatfte

alleenlyk in Italië* Allen zyn zy tot de Jacéa

betrokken geweest, naar welke zy veel gely-

ken, komende daar in overeen, dat de Bladen

weerloos , de Koppen gedoorncl zyn. De vier

laatften hebben de Bloemen geelden zyn over*

b!y-

(52) Centaurea Cal. CiU Spin. Fol. Lyrato - Plnnnis &c.

Gouan Monsp. 461* &<, Lugdb. J0, N 27 Jacéa Jams ma-

xima Centauroides Apula» COL. Ecpbr. J# T. |$»

(5 i) Centaurea Cal. Cil. inerm. Spinofis &c. Gouan Monsp*

461. Jacéa lutea Cap. Spinofö. C. B. Pin. 27a» jacéa lutee

£lo$e. CUJS. Hifi. li. p* g.

4) Centaurea Cal. Cil. Spin. Fol. bipinnatis Linearibns.

Jacéa raonnm minima tenmfolia. Col. Espbr, I. T. 354

f. %#

iv,

XXL
Hoofd-
STUK*

LU.
Centaurea
Centaurei'

ets,

Apulifche.

LUI.
Collina.

Heuvelige.
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blyvende Planten. De allerlaatfte heeft de Kelk- IV.

fchubben op de kant bruin gehaaird en uit-
Ar^Li

loopeüde in een enkelde flappe Dooren, kor-aooFD»

ter dan de Schubben zelve , waar van de*TÜK#

binnenften rappig zyn, fi^S^
F. Crocodiloidea. Met enkelde Kelk-

doorens.

De naam van deezen Rang is van Vaii>
la nt ontleend , die twee Soorten , daar in

voorkomende, Crocodilium hadtgetyteld,omdat

derzelver Kelk met Steekende Doornen is ge-

wapend. Dit zou dau ook op die van den voor-

gaanden Rang toepasfelykzyn. Phniüs maakc

van een Crocodilium gewag, dat Dl os co ri-

des hadt voorgemeld > die 'er zekerlyk een

fteekende Doorn door verftaan heeft, Tabeu-
w e m o n t neemt 'er den Zwarten Chamaleon

voor, dien men in 't Hoogduitfch Welfchthijtel

noemt (*).

(55) Santorie met geheel eenvoudig gedoomde lv.

Kelken, twee Tanden tegen elkander overi^f^^
1

de Bladen Lancetvormig , onverdeeld , of-speet^e.

hopende.

In

(*) Zft deezen hier voox» in 't Geflapt van Cartkamus 9

onder den hynaam van Corymhfus , befchreeven; doch Di-

OSCORIDIS bedoelde dooi Croeodiimm een ander Kruid. Zie

CAM. Eptt, p. 435*

(55) Centauna Cal. ümpliclsilme SplnoCs &c» Aw* £s*A*

IV, p. 29*.

D S
II. DBSL. Xh $HVX)



Samenteelige Kruiden.

IV* In Paleftina nam Hasselquist deeze
^F
xxu

L
' waar > die ^e Steng omtrent een Voet hoog hadt,

Hoofd met korte Takken ; aan 't end eenzaame Bloe-

stuk. meru £)e Stekels eens zo lang als de Kelken,

rS^-geel en in >c midden twee kleine Doorntjes

verf. tegen over elkander: de Bloemen geel, van

grootte als de Kelk, gelyk geftraald. De on*

derfte Bladen zyn Lierachtig ingefneeden.

lvi. fj6) Sanrorie, de Kelken glad hebbende, met

M^mtiea een u^fiee^en^ * byna Doornig , BorfieU

sa mand- tje ; de Bladen Lierachtig gefchaard ,

Zaagtandig.

Deeze kwam Clusius overvloedig om-

ftreeks de Stad Salamanca 3 in Spanje , aan de

kanten der Akkeren en Wyngaarden voor. Zy
groeit ook elders in de Zuidelyke deelen van

Europa. De bovenfte Stengbladen zyn Lan~

cetvormig , met Doorntjes getand ; doch de

Kelken hebben maar zeer kleine Borftelige

Doorntjes 9 aan 'tend derpaarfch getipte Schub-

ben, 't Gewas, dat overbïyft, heeft de Steng

van een Elle of meer hoogte.

(J7) San-

( $6 ) Centauren, Cal, SemlS fublpmssa exftante glabris

&c H. Cliff 4*i. K. Lugdb. 138, N. 3. GO'JAN Afonsp.

4$i. jAcq. Flort. T. 64. Jacéa major , Fol. Cichor. La-

Jiuginofis. C, B. Pin. 27^ MORIS. III. $• 7« T * 2Ó * ^
14. 5toebe Salmantica , prior. Cjlus. Hifi. II. p. SU faspan*

T. p. 360,



SyNCEN£SIA,
(57; Santorie wi** de Kelken Borfieliggedoomd; IV.

de Bladen afloopende 9 onverdeeld enZaag»
Ap^u

tandig met Doorens* Hoofd*
STUK»

(f8) Santorie met de Kelken geheel eenvoudig lvil

gedoomd ; de onderfte Bladen Vindeelig , allltTcea.

de bovenfien Lancetvmnig ; de ^ömfieem
t^^ %

gjQ

kn zeer lang* LvlïL
Muricasa*

CS9) Santorie met de Kelken Borfielig g*. Gedoom*

doornd; de Bladen Lancetvormig gejieeld ;

"

LfX<

aan den voet getand* Peregrin*:.

Vreemde*

Geen onaartige Bloêmplanten zyo deeze,

waar van de eerfte op den Berg Argenliera, een

der Alpen , aan de Grenzen van üauphiné en

Savoije, gevonden is; de tweede in Spanje; de

derde in deZuidelyke deelenvan Europa groeit.

Deeze laatfte heeft een g^ooceGoudgeele Bloem.

Indien de tweede de Koornbloemachtige van Do*
jd o n é 13 s is > dan moet zy ook de Groote Jacéa

van Lob el zyn, welke de Bloem paarfchach-

tig mee geel gemengeld heeft; de eerfte 3 met

Ci-

f5?) Cmtaurea Cal, Setaceo - Sp'nofïs Sec. Jacca FoL Ci-

chorei, alata, FI. purpureo. Till. Pis* 84. T. 27.

(58) Centauren CaJ. fi nplidsfime Spin. &c. K* Lugdh.

141. N. as. Jacea Cyanoides echiaato Capite. C, B« Pin*

*72. Cyanoides Flos. Dod. Pempt. 251. jacea major. Loju

Ui $41.

{59) Centaurea Cal. Setaceo - Spinofïs &c. //, Cliff: 42 j.

K. Lugdh, 141. N. ?6. Centaureum majus, Folio molli acu*

te Laciniato &c Boehh, U p* H4.

II. Deel» XX» Stuk»



6o Samenteelice Kruiden,

IV. Cichoreyachtige Bladen , gelyk de voorgaan-

Hoofd-
stuk. (<5o) Santonc met de Kelken byna weerloos %

Lr. eenigermaate gebaard, gejlraald; de Bla«

%SZ? den l'indeehg.

Geftraal-

In Siberië groeit deeze Soort f
die naar het

Xeranthemum veel gelykt, en daar van denby-

naam heeft.

LXi. C60 Santorie met de Kelken Borjlelig gedoomd ;

Af

Naakt"*
^ Bladen onverdeeld, de bovenfien eenU

Sengige. germaate getand : de Steng byna naakt,

eenbloemig en eenvoudig.

Een zonderlinge figuur maakt deeze onder dc

Soorten van dit Geflagt : zo door haare rond-

achtige , onverdeelde , gladde Wortelbladen ,

als door haar Stengetje , dat byna ongebladerd

is , van een tot twee Voeten hoog. De Kelken

hebben ilegts puntige Schubben. Zy groeit in

Italië en Provence op de Gebergten.

lxu. Santorie met rappige Kelken 3 geheel
Crocodi-

Bm

Sytifchft

Crocodi»
egn<

gum

(60) Centauren Cal. fubinermibus &e* Xerantheamm Ern-

eifolium. Sp. Plant. laoi. Xctanth. Rcceptaculis Pilofis 9 Fol6

pinnatifidis Gmel. Sib. II. p. 108. T.*47»f» *•

(6i> Centaurea Cal. Setaceo - Spinofis &c. GER. Prov.

I87. T. 5. Jacéa Folio Ccrinthes. Herm. Par, T. p. 190.

Jacéa Intybacea Cap. xubro Spinofo. BaRR. /c. 1211. Bocc.

Mvs> II. p. 6o. T. 48.

(62) Cmtsures Cal, fcatiofis &c. Ciocodilinm Vulneraris
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eenvoudig gedoomd ; de Bladen Vindeelig 1V#

effenrandig; de uiterjie Slip grooter en ge* ^£*BL"

tand hebbende. Hoofd*
stuk.

f03) Santorie met de Kelken geheel eenvoudig zxm.
gedoomd ; de Bladen Tandswys9

gevind Cen™"£a

en ruig : zonder Steng. zecc
kleine.

Sterk gedoomd zyn > wederom , de Koppen

van deeze , waar van de eerfte in Syrië , de

andere in Egypte groeijen zou, Vaillant
heeft , om die reden, daar van zyn Gt^flagtvan

Crocodilium gevormd , als gezegd is* De rand-

Blorametjes hebben zy naauwlyks langer dan

de tweeflagtigen , op de Schyf.

(64) Santorie met de Kelken aan den rand ge- ZXJV
doornd ; de Bladen Lancetvormig onver* i**&t*uu

deeld, Zaagtandig eenigermaate gedoomd.
TangCire *

Doordeonvrugtbaare Straalblommecjes wordt

deeze onderfcheiden van den Tangerfen en

blaauwbloemigen Carthamus 5 hier voor be-

fchreeven. De Hoofdjes gelyken naar die van

den

folüs. Vaill. Mem. i-jii. Cynnu3 purp. Capite Spinofo

Syriacus. BARR» Ic. $o$,

(63) Centaurea Cal. fimpl. Spinofis &cc. Am. Acxd, IV* p.

092. Crocodilium acaulon ferme , Calcitrapx folüs crasiis.

Vaill» Mem. 171$. Caiduus Orientalis acaulos. Toürnf.

Cor. 31.

(64) Centaurea Cal. margine Spinofis dcc. Cyanus Fol. eU

liptids &c. Hall. Goett* 270* Cnicus perenm's cootulsus

Tingitanus. Herm. Lugdk. i6Z. T. i5]«
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IV. den Gezegenden Diftel, zo wel als het LoofenAfdeel, de geheele Geltalte zegt Hermannus, die

Hoofd ze, m de Leidfche Akademie-Tuin, van Mo-
sure. rison hadt bekomen. .

(6y) Sa
T!

iem
l
deKelk™ B*rWg getoornd,

Gaum,es.
ae Maden afioopende, uitgehoekt, van on-

eeuge.
kdi" derm ^Uig, met Doorntjes.

Naar den Melkdiftel gelykt deezezeer, die
in de Zuidelyke deelen van Europa, als ook op
Eilanden in de Middellandfche Zee groeit. Vol.
gensde Waarneeming van den Ridder is de Kelk
weinig ruig ; de Stoel Haairig, het Zaadpluis
gepluimd

; de Zaaden glad. De Straalkrans
,

weinig boven de Schyf verheven , beftaat uit
onvolmaakte byna gelyk verdeelde Blommetjes
met vyf fmalle Slippen. De Plant heeft de Ge-
ftalte van een Doorn of Diftel, maar wordt

,

wegens de gezegde rand - Blommetjes , hier be-
trokken. Somtyds komt zy met wit gevlakte ,
fomtyds met ongevlakte Bladen voor en blyft,
gelyk de voorige , 's Winters over.
Zie daar de laatst opgegevene Soort van dit

verdrietelyke Gellagt , >t welk
, volgens de

fchikking van den Heer L inn*us, byna zo
veele Soorten bevat , als één der grootften in

het

(6S) Centaurea Cth Setaceo - Spinofls &c. H. Clif. 414,
R. bugdk, ,41. N. z s . Gooan Mo^p. 4« 5 . Carduus tom.
Cap, minoie. C. B. Pi». m . Catd. GalaAites.

J. S. Hifl.
III. P . $4. fi catd, Ciet. jwa maca!sti« , Cauie alato.

Tomm.Ctr, 31,
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het Ryk der Planten (*). In Oostindie even- IV;

wel , is het niet , in de Westindiën naauwlyks 5

maar in Noord- Amerika en de Noordelyke dee-HooFD-

len van Afie meer bekend; gelyk ook in Egyp-^
TÜK*

te en Arabie. De meeften vallen in de Zuidelv frufiran^.

\ke deelen van Europa, Onder de Kaapfen vind

ik y door den Hoogleeraar N. L. B u i m an-

nus, vier Soorten opgetekend : de Gezegende

Diftel) naamelyk, de Bergse > onze veertieude

Soort ; eene Welriekende van Breyn, rnoog-

lyk tot de tweede Soort behoorénde, en ecne

Gryze, die de Kelken ook ongedooriid, de Bla-

den langwerpig getand en Wollig s de Steng

Heefterig heeft (f).

Ik gaa over tot den

Vierden Ran g.

Noodzaaklyke Veelwyvery.

•mol'nvv
£g|fM

Gelyk het genoemd wordt > wanneer de twee-

flagtige middel -Blommetjes geen Stempel heb-

ben y en derhalve onvrugtbaar zyn ; maar de

Vrou-

(*) De Lhbens alleen uitgezonderd, waar van 'er over de

hmderd zyn, komen onder de Planten , in het Srrmenftel van

den Ridder, maar vvftien Geftagten voor ,die ora en by of m
de veertig Soorten hebben ; vyf die 'er naby or over dc

vyftig bevatten ;
gelyk Convolvuius , Heclvfarum

, Gtfipha-

Hum > Mimofa en Fucui : vier van in de z«stig Soorten : te

Weeten Erica , 60: Euphorhia, 64: Gerétfiitm ; 66: Pdlype*

dium , 68 : benevens het tegenwoordige,

Ct> *7*r, Cap. Prodr* *g#

II. D*&UXU $TWi
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IV* Vrouwelyken in den omtrek bevrugten , zo dat

jmu" d *e 8oe(* ^aac* voortbrengen. Het eerfte voert:

Hoofd- den naam van
STUK.

Nndzaak- M U L E R U.
w^very. ^t cef]agt ?

ter eere van den fehranderen

Miller, Opziender van den Tuin van Chel»

fea, by Londen j die de Kruidkunde der Ame*
rikaanfche Planten zeer bevorderd heeft * be*

noemd, heeft de volgende Kenmerken.

Geen Stoel, geen Zaadpluis: een driekleppi*

ge Kelk; de Scraalkrans gehalveerd.

Het bevat deeze twee Wescindifche Soorten.

lè (i) Millerïa met Hartvormige Bladen en ge*
MiUrU

gaffelde Bloemjleelen.

r
vyfbiom« Te Panama en Vera Cruz groeit deeze

% eeö
mige#

Jaarlykfe Zaayplant, met de Steng dikwils van

eens Menfchen hoogte , geheel eenvoudig ,

regtopftaande , vierhoekig , glad ; de Bladen

gepaard , Hartvormig , gefpitst , gefteeld , Zaag.

tandig ruuw: de Bloemfteelen uit de Oxelen en

aan den Top, gegaffeld, met een kleintje, dat

eenbloemig is, in 't midden. De Kelk heeft drie

Schubben, waar van de eene, na het bloeijen,

de

(i) Afffleria Fol. Cordatis , FeJunculis dichotomis. Syjl*

Nat. XII. Gen. 985. Kg. XIIL p. 657« ft CUf. ^25. R*

LugAb. is*. Milleria annua ere&a , Flor. Spicatis luteia*

Mart Cents 41» T* 41. fa Milleria annua Ramofior, Fel.

nitcttiatis. Mart. T, Ctnt, 47. f. a.



Syngenesia: 05

tde anderen omhelst , en dus een Doosje maakt
AJ^t

voor het Zaad. Dikwils komen 'er vier twee- xu.
*

flagtige geele Blommetjes in 't midden voor, Hoofd-

die een enkelen Scyl , zonder Stempel, heb-^^V^
ben, en één Vrouwelyk Blommetje, met eenden/aria*

tweedeeligen Stempel* Dit Blommetje is in drieën

gedeeld , en brengt een enkeld roodachtig Zaad

voort , terwyl de anderen misdraagen of on-

vrugtbaar zyn.

('2; Milleria met Ryronde Bladen en geheel iu

tnkelde Bloemjïeelen. byfra?*
Twee-

Uit de Baay van Kampêche was deeze af« Womaii6c*

komftig , ook een Jaarlykfe Plant , door den

Ridder zelf uit den Oliffortféti Tuin in Afbeel-

ding gebragt. De Steng van deeze is maar één

of twee Voeten hoog
,
Haairig , in vyf Leedjes

verdeeld, Zy fchiet Takken tegenover elkander,

uit de Oxels der Bladen , die aan 't end trosfen

hebben van Kelken, in Bladerige Kroontjes ge*

vat , allen Haairig , ruuw ; Zaagswyze getand.

Uit de mikken komen , hier en daar , kleiner

Bloemfteelen, met dergelyke Kroontjes , voort;

ieder uit twintig en meer Bloemen beftaande

,

die elk een eigen Steeltje hebben* De Bloem

beftaatuit twee tweeflagtige middel -Blomme-

tjes,

(2) Milleria Fol. Ovatis , PeduncuUs (implidsfiiius. I7#

Clijfi 4Z 5. T. 25. R. Lugdb. 182. ƒƒ. Ups, 275. LOEFL.

ltin. 239. Milleria annua ere&a minor Folü< Paiietati*

MART» Cent. 47, T* 47. f, i*

E
21, D£SL. XI, Stuk»



66 Samenteelige Kruiden

IV. tjes , die misdraagen , en één Vrouwelyk , dat
AF

xx^
L

* ^aac* voon^Yeï]ë t
9

'

c we^ °°k tusfchen de

Hoofd» Kelkblaadjes is beflooten. De Heer Martin
stuk» heeft deeze beide Planten in Plaat uitgegeven.
Noodzaak*

Baltimora»
Tvyvery.

De byzondere Kenmerken zyn : een Kaffige

Stoel, geen Zaadpluis; een Cylindrifche veel-

bladige Kelk; een vyfbloemige Straalkrans.

Dit Geflagt heeft zynen naam van de Stad

Baltimore , in Maryland , by welke het groei-

jende is gevonden. De eenigfte Soort, naame*

ïahimtra^*
van ^tzelve fi) , die veel gelykt naar de

9t&a> Milleriaas % doch zig door het gemelde genoeg-
Stokkige.

zaam onderfcheidt# van de Eogelfche Kolonis-

ten wordt het Stickweed, dat is Stokkruid ge-

heten , zegt Plükenet; waarfchynlyk om
dat de Stengen tot Wandelftokken gebruikbaar

zyn 9 of om dat het Stokkig groeit. De Steng

was in de Upfalfche Tuin^ maar twee Voeten

hoog , vierhoekig , aan de zyden diep gefleufd

,

met korte zy takjes; de Bladen gepaard, ge-

fteeld, Eyrond gefpitst , Zaagtandig, fyn ge-

haaird. Aan 't end draagt het kleine Tuiltjes van

geele Bloempjes en gelykt veel naar het Kruid ^

dat men Bidens noemt.

S I L-

• ftfj Ba'tiiïioxa» Mant. 2«S, Vtg. XIII. Gen, UM- p.

Chryfantheftiwm Americanum Caule Alato , ampiiox. fülüs

binaüs &c. ?luk» Mant, *6. T. s**» f« S»



S i L p h i ü m, Zonnekroon. IV*

Of 'e wegens het Loof > dan wegens de ma- hoofd-
cier van groeijing en Geftalte zy , dat onze stuk*

Ridder den naam van Silphium , in 't Griekfch Pciygamia

Silphion, waar mede de Ouden het Laferkruid ,

necssfana*

welk tot de Kroontjesdraagende behoort*, be* * zie

doeld hebben , hier tot een Geflagtnaam voor f^u^o*
eenige Noord - Amerikaanfche Kruiden gebruike

,

weet ik niet. ik zal dit Geflagt, om dat het als

Kroonswyze Zonnebloempjes draagt , Zonne*

kroon heecen. Hy bepaalt hetzelve , als den

Stoel Kaffig hebbende : het Zaadkuifje uitgerand-

tweehoornig ; den Kelk ruuw. Het bevat de

zeven volgende Soorten,

C I ) Zonnekroon met dt Bladen onrhoeks 5

Vinswyze uitgefneeden.
Gefnip*

In Noord - Amerika aan den Misfïfippi Stroom
pe*d'

groeit dit aartige Gewas, dat men in de Upfal-

fehe Akademie - Tuin , als een overblyvende

Plant , in open Grond , gehad en gehouden heeft

,

bloeijende jaarlyks in de Herfst, doch geen ryp

Zaad geevende. Het is een dtr hoogst opfchie*

tende van alle bekende Kruiden
5 hoedanig d@

meeften aan die Rivier zyn. Het maakt, naa-

melyk, een Steng van wel tien of twaalf Voe«

ten

(O Silphium FoL altern's pinnato* fïnuatis. Syfi0 Nn(4
XII. Gen. 986. Vt& XIII. p, 657. Linn, iW." I. T. 3,

B ft

II. Deel, XI. Stuk,
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IV. ten hoogte, een Duim dik, onder glad, boven

^*xxf
^ ruuw en Haairig: met Bladen overhoeks, die

Hoofd- gelteeld zyn v twee Voeten lang , één Voet
stuk. breed, en zodanig verdeeld af gefnipperd, dat

Sf^ei^Y veel Daar die van ' c Laferkruid gelyken. De-
wyvsry. zelven zyn ook ruuw en zwaar geribd , dé ba*

ventten aan de kanten paarfchachtig. Aan 't end

der Takjes en aan den Top , komen Bloemen ,

wier Kelk beftaat uit ftekelige Schubben , die

in Doorens uitioopen 5 van vyftien tot twintig

in getal* Dertig Straalblommetjes 3 van de zelf-

de langte , hebben een gevorkten Styl en zyn

geel 4 zo wel als de Schyfblommetjes * wier

Styl enkeld is, de Meelknopjes zwart. De eer-

Hen brengen Eyronde Zaaden voort , met twee

Baardjes. De Reuk zweemt naar dien derZaay-

Zonnebloemen zeer.

n. (2) Zonnekroon met gepaarde driekantige ,

fef^iiZ gejleelde, doorboorde Bladen , en een vier*

'*Dootbia.
heeki& Zladde SUng *

Deeze Soort , ook van de Misfifïppi afkom-

liig , bevondc zig in de Koninglyke Tuin te

Montpellier in Languedok. Zy heeft de Steng

meer dan eens Mans hoogte, roodachtig; de

Wortelbladen lang gefteeld, de Stengbladen als

gezegd is ; een ftompen ruuwen K!elk en wel

vierentwintig Straalblommetjes , die geel zyn,

laa-

O) SUphium FoL oppofitïs óehoidibus Öcc. Silphium FoU
Rad. Cordato- ovatis &c. GqüAN Momp. 462.



S y N C E N E S ï A. 69

langer dan de Bloemfteelen , zo Gouan aan* IV*

tekent.
A™*u

ry , „ , Hoofd*
(3) Zonnekroon met gepaarde ongesteelde dm-

boorde Bladen, en eene ronde ruuwe Steng. in.
SUphhm

In Amerika is ook de Groeiplaats van deeze,
ŝ
~;

die mede een Steng van vyf of zes Voeten gegroeid,

heeft, een Duimdik, regtopftaande , mee Bla-

den van een Span , die door famengroeijing zig

als doorboord vertoonen en fcheppende om de

Steng ttaan , gelyk in de Vollers Kaarden. Aan
•t end komt een Pluim van gegaffelde Bloem-

fteelen , ieder met ééne Bloem , wier Kelk uit

Eyronde .'Schubben , die aan 't end omgeboo-

gen zyn , beftaat, zynde geel geftraald.

(4) Zonnekroon met onverdeelde, ongejleelde , A^\u%

gepaarde Bladen , de onderjten overhoeks. raaxbiadig*

Van deeze maakte onze Linn^us, in de

befchryving der Planten van den Cliffortfchen

Tuin , allereerst zyn Geflagt van Silphium ;

daar vervolgens de andere Soorten bygekomen

zyn. Zy verdient te regt den naam van Zonne-

kroon, gelyk uit de Afbeelding van Dille-
niüs blykt, die het Kruid Afteriscus noemde,

met

{$) Silphium Fel. oppoCtis fesfili'ous &c. Mant. 574.

( 4 ) Sttyhium Fol. indivifa fesfilibus oppofi;is &c. PN,

LugdJb. iei. N* I* GRON. Virg. I33« Silphium. H. Cliff.

494. Afteri^cus Corona Solis folio et facie. Dill, Eith*

T. 37. f. 42.

E3
X. Dsb %U Stuk,
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IV.
Afdeel.

XXI,

Hoofd-
stuk*

lyke Veel-

V.
Silphium

Solidaginoi»

des.

Pnepuntig.

VU
Trifolia*

tum.
Driebladigt

ViL
TrMa»

turn*

Drie-

kwabbig.

met Bladen en gedaante der Zonnebloemen,,

De Ridder merkt aan 5 dat het in de figuur

van 't Zaad en den KafBgen Stoel met dezel-

ven en het Koe - Oog ftrooke. Het groeit in

Karolina en Virginie, hebbende de Steng onge-

vaar een EUe hoog , en Bloemen, wier Kelk

uit verfcheide ryën van Schubben beftaat, met

een Krans van breede Straalblommetjes , lang

uitfteekende , en aan 't end driepuntig , doch

weinig in getal : zo dat de Bloem meer naar

die van de Coreopfis gelykt, dan naar de Zon-

nebloemen* De middelbloinmetjes zyn paarfch %

de randblommetjes geel van Kleur en welrie*

kende.

(5) Zonnckroon met gepaarde, gefleelde %

Lancetvormige % fpits Zaagtandige Bladen»

(6) Zonnekroon met drievoudige Bladen*

(7) Zonnekroon met gepaarde ongefieelde Wig-

vormige Bladen.
Van

(5) Silphium Fol. oppofitis pctiolatis Lanceolatis , acute

ferratis. 3 # Silpi* Fol. oppofiiis. Gron. Wrg* II. p. 134»

(6) Silphium Fol. texnis. R. Lugdb* 18 1. N. 2. GRON.

Virg. H; p* 133. Chryfanthemutn Virg, FoU a$peris ternis

f. quatcrnis ad Fol. alas. Moais. fiijh III- S» 6. T. 2>*

f. 68.

(7) Silphium Fol. opa. fesfï!. Cuneiformibus, trilobis. Am*

Acai, IV. p. 307. Euphthalrrmm hirfutun Sec. BbowN J&m.

321. Corona Soüs ma itirna humilis &c Plüivj. Ic. io"* fi

%. Chryfanthernuni pduftre repens rainus , odoratum &c.

SLOAN. J*m4 116. Hifi» I. T» 155* f. I» Pi-USU Pb]U #i

450* f, 4.



Van deeze drie groeit de laatfce in de West- IV.

sndiën f de twee anderen in Virginie. De eer- ^™xi
U

fte heeft Bladen als de Goudrcede en in de Hoofde

omtrek maar zeven of agt Straalblommetjes ;
STÜ*-

de tweede heeft drie of vier Bladen by elkan-JJ^^
der aan de Knietjes van de Steng, driehoekig

of in 't kruis geplaatst (*) ; de derde heeft

Vleezige driekwabbige Bladen en eenzaame O-

xelbloemen* In alle n zyn dezelven geel, en in

de laatfte , die klein is en op iMoerasfige plaat-

fen voorkomt, welriekende.

P o L y m n I a. Paarlkring.

De naam van eene der Zanggodinnen is door

Linnaüs, zeer grappig 3 aan dit Geflagt

gegeven,
s
i welk ik wegens de ronde Zaadjes,

die aan den omtrek als in eeq Kring geplaatst

zyn , zo dat zy als een Kettingje van Koraalen
*

of Paarlen vertoonen, Paarlkring noem (f).

De opgegevene Kenmerken zyn ; een Kaffige

Stoel, geen Zaadkuifje: de bukenfte Kelk vier-

ofvyfbladig, de binnenfte van tien holle Biaad-,

jes

(*) Vsn dit Sïlphium heeft de Heer Doktor Bebkhey de

Vrugtmaaken.de deelcn der Bloemen zeer uitvoerig , in de

dertien eerftc Figuuren op de Vierde Plaat van zyne meer-

maals sangehaalde uitmuntende Disfertatic , de Struïïur$

Flor. CdmfüfiiQrum f
voorgeueld , waar uit men tevens de

ondetfeheidende Kenmerken van deezen Rang kan zien*

(t) vailxant hadt één of meer Soorten van hetzelve
$

om de zelfde reden, Monittfera of Pcrimllkr getytfld»

E4
II. Defx, XI. Stuk»
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IV. jes gemaakt. Het bevat de vier volgende
A,
M.

U KrUideD -

Hoofd*
stuk. (U raarlknng ^ overhoekfe gefchaard Piek-

i- vormige Bladen.
Polymnla
r
Kana^' In de Bosfchen van Kanada, by de Wilden,

daafch. op een laagen vetten Grond
,
groeit deeze s

die de Steng vyf of zes Voeten hoog, doch
maar een Ganzen - Schaft dik heeft 5 met de
Takken overhoeks, en Haairig, zo wel als de
Rib der Bladen, welke naar den Ganzen-
Diftel gelyken , zynde aangenaam van Reuk.
Aan 't end der Takjes draagt het Bloemen ,
byna als die van 't Kruid dat men Bidens
noemt,

n. {2) Paarlkring met gepaarde Bladen, die ge-
UveJalsa.

jchaard piehormig %yn#

ïrifch,

In Virginie groeit deeze, die Chryfanth,met
Bladen van den Orientaalfchen Plaanboom, is

genoemd geweest door Mo a ison. Zyne door

den Ridder aangehaalde Afbeelding verfchüt vry

veel

(1) Polymma Fol* altern. Haftato - (ïnuatis. Syft. Nat.XIL
Gen. 98 7* Kg. XUL p. 658. Polymnia. Am. Acad. III. p.

1$. T. I. f« 5.

(2) Pohmnia Fol. oppof. Haftato - finiiatis. Fabr. Helmft*

p. 145. Ofteofpermum Fol. oppofïtis palmatis. H. Cliff. 424.

//. Ups. 274. Gron. Virg* 133- Chryfanth. angulolïs Plata-

ni foliis Virginianura. Plum, Alm. 99. T. 83. f, 3. MoRiS.

UI. S. 6. T. 7» f. Corona Solis Arborea Folio Jatisfirao

Platani. Bobah« LugS4 l. p. 203.
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veel van die van Plükenet, daar de Bla- IV*

den meer naar die van den Westindifchen Pla-
AF

^f.
L#

tanus gelyken. Deeze verbeeldt zig, of het de Hoo*d*

Vierzydige Mexikaanfche Plant van H e r n a n- stüiu

dez zyn mogte, dusgenaamd omdat de StCDg-^^S^

en Takken in 't kruis gevleugeld zyn. Den by-

naam Uvedalia, misfehien van 't Wyngaard-

achtig Loof ontleend, heeft Pet i ver ver-

zonnen.

't Is een Plant van drie Ellen hoogte > vol-

gens den eerstgemelden , met geftreepte Sten-

gen en Bladen van een Span breed, Fabri-
cius, die ze Goudsbloem met harde Zaaden

noemt , heeft de Bloemen in de Helmftadfche

Tuin naauwkeurig onderzogt , en zegt , dat ,

behalve den gemeenen Kelk , uit holle groene

Blaadjes beftaande , noch ieder Blommetje ge-

vat is in een Geutswys' Blaadje. Misfehien zul-

len dit de Kafjcs zyn. Hy bevondt elf Tong-

blommetjes aan den rand, drietandig en Goud-

kleurig , met een tweedeeligen Styl of Stem-

pel , zittende op een rond wit hard Vrugtbe-

ginzel. De middelblommetjes , in vyf Slippen

verdeeld, geel van Kleur, hadden donkerbrui-

ne Meelknopjes, aan
9
t end geel, boven uit-

fteekende, doch bragten geen goed Zaad voort j

3
i welk eigen is aan deezen Rang*

(3) Paarlkring met gepaarde
,

SpaUlaohtige , m.

eenigerrnaate getande Bladen. W e- mr^no*
theca,

(3) Polymnia Fol. oppofitts Spatulatis fobdenjtarls. Tetra- Vierhoc

E 5
lg%

IL D£SL» XI. STüSi
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IV. Wegens de vierhoekige Keiken kreeg die
Afdeel. Kruid, dat ook in Virginie voorkomt , by Dil-
AH»

Hoof- leniüs den naam van Tetragonotheca , vvelkGe-
truR, ^agt Lusnteüs vernietigd heeft , door de

hh
d
r)tfc"eenigfte Soort, ók Zonnebloemachtig gebymamd

vuyvery. Was, hier thuis te brengen. Naar de grootfte

Soort van Doronicum gelykc het Loof zeer.

Het bereikt niet aieer dan één of twee Voeten

hoogte. De rand . Blommetjes 5 niet boven de

twaalf in getal, zyn diep in drieën gedeeld , en

brengen een Eyrond Zaad voort. Claïton
noemt dit Kruid Zonnebloem met groote ftyve,

onverdeelde Bladen tegen elkander over en

grooie geele Bloemen , wier Schyf door de

rypheid zwart wordt , den Kelk met vier ge-

zwollen Blaadjes omringd en eenen dikken rui-

kenden Wortel hebbende. De Engelfchen noe-

men het, volgens Mitchell, Meloen - Ap*

pel•Bloem, in Virginic.

ïv. M Paarlfcring met Lancetvormige Bladen en

w!lZ
U eene HeefieriSe St™g>

Tand-
aaddig. In de Bosfchen by Karthagena ia de West*

indien, vondt de fchrandere Heer Jacqüin
dit Kruid, dat zyn Ed., ter eere van den Je-

nafchen Geneesheer Wedeliüs, dus be*

noem-

gonotheca Helianthoides. Sp> Plant, 1473* Tetragon. Doro-

nici maxinai folio, DlLL. EUb. 378. T. *83. f, 365.GRON*

Virg. 123.

(O Polymnia Fol. Lanceolatis , Caule Fruticofo* Mant*

sis. Wedeiia Fimescens. J^cq. Amsr. 117. T. 130*.
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roemde. Het was Heefterig, klimmende , met IV.

Houtige, ronde, gearmde Ranken; de Bladen^D
x
E
j

EL*

fpits Eyrond , Zaagtandig
, wederzyds ruuw Boofd-

hebbende : de Bloemen eenzaam, byna ende."TUK '

lings, geel van Kleur , omtrent een Duim breed.^^1

^
Diep uitgerand zyn de Blaadjes der Blomme.

tjes aan den omtrek ; iets byzonders in deeze

Soort ; zo wel als een Zaadkuifje van omtrent

tien Tandjes , dat dezelve van de voorgaande

onderfcheidt , hoewel zy ook den Kelk vierbla-

dig heeft. Dewyl de middel - Blommetjes zo wel

Zaad voortbrengen als de anderen , fchynt zy

eer tot de Overtollige Veelwyvery te behooren.

CuRïsocoNüMt Goudhoek*

Een Kafïïgen Stoel , een drietandig éénbla»

dig Zaadkuifje, een vyfbladigen Kelk, heeft dit

Geflagt, welks Zaaden , ieder, mee een vier*

bladig Kelkje omkleed zyn.

De eenigüe Soort (i), ook in Virginïe groei- t.

jende, wordt Pluizige J^irginifche Chryfanth^^l"
met een geele Schyf , door vyf Bloemblaadjes^ 1"**»**

verfierd, van Pluken e t geheten. Het heeft nifch.

gl%

zagte , van onderen gryze , lang gefteelde ,

Zaagtandige Bladen , die Pluizig ruig zyn , zo

wel als de Steng. Het heeft de Schyf omringd

met

f i ) Chryfogonum Patiolis Foüo lcsgioribus. Syft. Nau
XII, Gen. $%%. Veg, XlIL p. 658* H~ Cliff* 42:4. GRONc

F* rg* Chryfunthemum Vkg. Viilolüm Disco luteo qiih

nis Petalis oixmco, VlviU Aha. 100. T. Sj. fi & T. 142*

f. 3.

IU XX, £TUJfc
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IV • met vyf Tongblommetjes , die vry breed zyn

xxf.
L#en rond gePUDt > waar °P een Eyrond langwer-

Hoofd- pig platachtig Zaad volgt 3 met een Kroontje
STUK#

als gezegd is. De Schyfblommetjes misdraagen,

lyke i^'gelyk tot deezen Rang behoort.

ttryverj*

M e l a m p o d i u m* Geitenpoot.

Dit Geflagt 5 welks Zaadjes een gefpleeten

Kuifje hebben , dat in zekere plaatzing een

Geitenpoot vertoont , heeft een vyfbladigen

Kelk en ^en Kaffigen Kegelachtigen Stoel. Het

begrypt deeze twee Westindifche Kruiden»

I. (i) Geitenpoot met een opgeregte Steng en by-

^JmAm- m Liniaale wederzyds éêntandige Bladen.

ricanum.

Ameri. Te Vera Cruz groeit deeze , een Kruid dat
feaanich.

^q Steng in Leden verdeeld en Haairig heeft ,

de Bladen van boven met witte Stippen be-

fprengd, van onderen Wollig grys. Uit ieder

Oxel komt een enkele Tak voort , en aan 'c

end der Steng een Draadachtige Bloemfteel 9

met eece geheel geele Bloem , waar op Zaad

volgt , met een Kroontje , als gezegd is*

1T (2) Geitenpoot met een leggende Steng en

Auftrok. Eironde Zaaztandige Bladen*
Zuid.

J Ö
De

landig»

f i) Mciampodium Caule ere&o &c. Syft. Nat. XII. Gen.

9%9, Vtg Xlll. p. 65 S. Melampodiuau H. Cliff. 411. Cahha

Amer Fol. lacimatis , Florc lureo. HoüST. 'AU,

(z) Melampodium Caule decumbente , Fol. ovaiis fermis,

Melamp. Sem, quinque obJongts hispicüs, Caiyce pemaphyl-

ld &C* LOEÏL, ir, i«S8 1 3*6»
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De voorgaande hadt Linn^us naar een

drooge Plant, door Miller zyn Ed. toege

zonden ,
befchreeven, doch deeze hadt hy niet Hoofd*

gezien. De vlytige L oef L i mg heeft dezelve 9TÜÏC*

in Cumana , op den Oosthoek van Zuid • Ame-
fika , Waargenomen. Het is maar een Kruidje

met Stengetjes van een Span , naar alle zyden

verfpreid, aaü 't end vyfbladige Kelken hebben-

de, met rand* Blommetjes die zeer fmal zyn,

geel van Kleur, zo wel als degeheele Bloem.

Het Zaad derzei ven is langwerpig, gefleufd en

bezet met Haakige Haairtjes , van vyf tot agt

in getal. Mannelyke Blommetjes ,
op de Schyf

,

komen 'er ook maar weinigen voor.

Calendula. Goudsbloem.

Een naakte Stoel onderfcheidc dit Geflagt g

dat in 't geheel geen Zaadkuifje of Pluis heeft,

en een gelyken veelbladigen Kelk ,
op de Schyf

Vliezige Zaaden. Het bevat de agt volgende

Soorten.

(i) Goudsbloem met Schuitachtige gedoomde i.

omgekromde Zaaden ; de buitenjlen regt uiu

gefirekt. wilde/

(2) Gouds.

(1) CalerJula Sera. Cymbiformibus muticatis &c, Sy/t*

Nat. XII. Gen. $90, Vtg. XIII» p. 658. Fl. Suec. 711,777.

Caltha Arvenfis. C. B. Pin. 275. Caltha minima. J. B. tüft«

lil. p. 103. Calend. Arrenlïs. TAB. 33^

£1* DBU.-. XI» stuk,
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IV. (2) Goudsbloem met Schaitachtige gedoomde

^*xx*
L#

Zaaden , dfc a//m &rowa ryrc*

Hoofd*
stuk* Dit zeer bekende Kruid , dat men in *t Franfch

n* Souci y in 't Engelfch Marygold , in *t Hoog-

oj?ic?rJi"dihtfch Ringelblumen noemt, komt met een
Tamrae,menjgte van Verfcheidenheden en veranderingen

voor. Zulks betreft niet alleen de Kleur, die

bleek , Citroen of hoog geel* en fonuyds ge-

mengeld is ; maar ook , dat het geteeld wordt

met omgeboogene , met menigvuldige en met

kinderende Bloemen. Bovendien is in de Gouds-

bloemen opmerkelyk , dat zy 's morgens laat

open gaan , en *s namiddags vroeg weder flui-

ten. De raare verfieren de Bloemtuinen, maar

de gemeene, inzonderheid die Saffraangeel zyn,

vindt men dikwijs by_de Boeren Wooningen,

ten platten Lande , alwaar men de Bloemen ge-

bruikt om een hooger Kleur te geeven aan de

Boter. Zy hebben een niet zeer aangenaamen

Reuk, de Smaak is zoetachtig en vervolgens

bitterig met eenige fcherpheid* Zy zyn Zweet-

dryvende
,
Openende en Hartfterkende. Men

gebruiktze, op fommige plaatfen, voor Saffraan.

In*

(2) Calendula Sem* Cymbifc muncatis incurvatis omni-

bus. Calend. Scm. Radii Cymbifbrmi'nis echinatis, Disci bi-

cornibus. Mat. Med. 407. Gort £el>r i$o, Kram. Auftr*

Z6l t GOÜAN Monsp, 462. H. Cliff. 41S R>- Lugdb. )7j*

Caïtha vulgaris. C. B. Pin. 27;. /$. p>Iyanthos major. y+

Bloribus reflexis. J# Proliferi nujoribus Fioxibus. C. B. Fte*

375. Calendula. Dod. JPcmpt,
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Inzonderheid wordt de Azyn , die op deeze IV,

Bloemen geftaan heeft , voor een uitmuntend ^xxu
U

Middel tot uitdryving der kwaadaartige Stoffen , Hoofd-

jn allerley Uitflag , JBIutskoortfen en zelfs in

"

TÜK*

Peffilendaale Ziekten, gehouden. Öm de Ston-^J]^*

den te verwekken is het Sap des Kruids kragtig

aangepreezen. Een Pap daar van door Kneu-

zing , met VVyn en een weinig Zouts bereid,

vermurwt dikwils harde Gezwellen. De Bloe-

men en zelfs de Bladen, neemen door aanwry-

ving ,zegt men , de Wratten weg en de Lykdoo*

rens der Voeten.

Of, nu, de tamme Goudsbloemen, die men

in de Tuinen en op Velden teelt , in Soort

verfchillende zyn van de Wilde , welke in de

Zuid'elyke deelen van Europa, op de Akkers 9

van zelf voortkomen , fchynt nog niet uitge»

maakt te zyn. De Wilde verfchillen eenigszins

in Blad , zo de Ridder aanmerkt , en hebben de

Bloemen kleiner ; maar het voornaamfte onder-

fcheid zou in het Zaad beftaan , als in de be-

paaling wordt gezegd. Myns oordeels, echter,

ftrydt daar tegen , dat de Tamme Goudsbloem

de Zaadjes op de Schyf tweehoornig heeft : dan,

immers , zyn ze niet allen krom. Ook wordt

,

door de Autheuren, de eene met de andere ver-

ward. Toürnefout merkt aan , dat die

kromme Zaaden van den omtrek eigentlyk Kas-

jes of Doosjes zyn, welke ieder een langwerpig

Zaad bevatten; des hy van dit Geflagt, om die

reden , selfs een byzondere Afdeeling maak*

II* DSIL, XI. STVRj
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IV. te(*> De Heer Berkhey heeft zulks niet
AF

xxf.

L
* aangetekend , wanneer hy dc Zaaden der tamme

Hoofd* Goudsbloemen afbeeldde en befchreef (f).
TUK*

hi* ( 3 ) Goudsbloem met Kruikachtige , Jlomp

s^t
U

Eyronde, gladde Zaaden, de Kelken

joodfchc. eenigszins gedoomd.

Na&r de voorgaande, gfclykt deeze, uit Pale»

ftina afkomftig, zeer , doch verfchiic, zo we-

gens den gedoornden Kelk , als dat de Zaaden

dikker en geenszins gedoomd zyn , zelfs niet

die van den Omtrek (|). De geheele Plant is

zonder eenige ruigte; maar de Bladen zynruuw

van Rand.
Ha

(*) De Herbis Fïore radiato , Seroimbus in Capfula re-

conditis. Se&. IV. Infl. Botan. p. 498.

(t) In zyn £d, meergemelde Dislèrratie ,
pag. 89. Tab,

V, Fig 44— 47, Het onderfcheid der Zanden vm de

rand - Blomme jes die vrugtbaar zyn , van de misdragen

Zaaden der Schyfblommetjes , is aldaar aangeweezcn : nmr
men moet, op Fig. 47. in plaats van in Radio leezen in

JDisco. HALLERfchynt zig te verwonderen , dat gedagte Heer

de tweede ry van kromme Zaadhokjes in Radio plaatst ;

doch, alzo de enke!de Goudsbloemen meer dan ééne ry

van rand- Blommetjes of Tongblommetjes hebben, behoeft

men derzelver oir'prong niet in de Trechterblommetje* van

de Schyf , gelyk hy doet , te zoeken. Zie Helv. tncboat*

I. P' 39.

(3) Cakndala Sein. TJrceolatis obovatis Ixvibus, Calycibus

fubmuricatis. Sp. Riant. p. 1504.

(i) )n de gewoone Goudsbloemen zyn die kromme Znad»

hokjes der Straalblommetjesopde rug met Doorntjes bezet;

$elyk uit de Afbeeldingen van Tournefobt, by Letter h 9

K? rnnar duidelyker uit die van dea Heer BERKHEY, vqoi-

gemeld, Fig. *4 f « , blyku

\



Het «elfde heeft plaats in de Plant, vodr de jfo

Winkel Goudsbloem doof den Heer Thun- Afobbil*

BE» g in Japan verzameld , welker Bladen L mi- g^J^
cetvormig fpits en zeer duidelyk getand zyn ; >tük*

de Bloemen klein: zo dat dezelve meer naar de

Wilde gelykt, of naar deeze s want het Zaad

kan ik nie t onderzoeken*

(4) Goudsbloem met Lancetvormige Tands- *v*
,t~ (Jalendm&

wys
1

uiigehoekte vladen ; de Steng gebla* Piuviaiiu

derd 9 de Bloemjletïen Draadachtig. **&*m

{5) Goudsbloem met Lancetvormige getande '

y»

Bladen , de Steng Bladerig 9 de Bloemjiee- Beterde/

len van boven dikker*

(6) Gou ^bloem met Lancetvormige Tands- vr.

wyf uitgehoekte Bladen, de Steng byna
N^^

naakt hebbende* ftengigr,

Dee«

(4) Calendula Fol. Lsnceolatls Sinuato • denticulatii &c„

Öouan Afonsp. 46 Calend. Fol. dënta'is, R. Lugdb. ijj»

N* 2. MlLL, Di&. T. 75. f. 2. f/. 425. CjJend. htt»

nulis Afrcana &<: Herm. Lmdb. i(*4. T. 105. Bbeïji

3.6. T. 14. f 1. Cafendula fcabra BEBG C^. 310.

O) Calendula Fol. Lanceol. dent. Oule foliofo &c. GOüA«f

Monsp, U%. R* 177* N. 3. M2LL- 2)xtf T. 75- f.

J» Caltha Afticana Flore inrus albo , fbris violaceo Blt^YNf

h* 26. T. 14. f. 2. Cardilpermum Afric, pubescens &c
Tranfa&é 1724. p. 29. f. *

(6) Cakndulu Fol. Lafcceol. finuato - dentatis &c. Calend*

Aft. Herm. ^/r 5. Bellis Florura Ped pene ^phyllis fol. incifïs,

Comm* Hor/. II. p, dtf* T. 33. Cahha Afncana &c, BQEag^
£ftg<&. U p. 113. 479. BFRQ, Gapt ili*

i
II, DSBI» SI.STSS,
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IV. Deeze bepalingen onderfcheiden de drie Afri*

&*?£f
h

' kaaclcfife Plantjes , behoorende tot het Geflagt

ÖpoFD vnn Dimorphotheca , door den meergemelde©

Vaillant gefrneed , om P'anten aan te dut*

den, wier Zaaden of Ovaria 9 gelykhy ze hier

verJ- te regt kon noemen , van verfchillende figuur

zyn. Maar heeft ook dit zelfde niet in die der

Calthce , welken hy tot een ander Geflagt t'huis

brengt , plaatst ? Hoe 't zy 9 de Zaaden van de

Schyf zyn hier in een Hartvormig Vlies begree*

pen, terwyl die der Vrouwelyke of Tongblom •

inetje? 3 aan den Rand, geheel ongevliesd zyn en

driek ntig ,
gelykende naar een vierde partje vaa

een Appel of Peer, De Kleur der Bloemen *

meer naar die der Ganzebloemen of groote

Madelieven gelykende , is ia allen van binnen

wit , v^n bjiten par-fchachtig of uic den ros-

fen. Zy maaken flegts kleine Plantjes, heteerfte

één , het andere twreja frig. Het laatüe heefc

byna de voorkoming van het Havjkskruid , met

naakte Stengetjes. Het eerfte groeit op drooge

Heuvelen aan de Kaap ; des het mooglyk Plu*

vialis gebynaamd is, als Regen noodig hebben-

de, om te groeijen, of dat het Zaad door een

weinig Vogtigheid ligt voortteelt
, gelyk men hier

te Lande dar aan bevindt,

vu. (7) Goudsbloem met Liniaale byna effenran*
Calcudula - ...
Gramintu dige Bladen en eene byna naakte Steng*

Gra
dige»

Grasbla- Dee-

(7) Cakn&Ia Fol. lineaiibus fubintegeidmis, Caulc fuï*»

nu*
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Deeze Soort, ook van de Kaap afkomftig, IV.

fcbync veele verandering onderhevig te zyn. Im-

roers, behalve dac zy met getande en ongetan- ï-Ioofd*

de Blaadjes voorkomt , worden dezelven door*TUK•

den eenen by die van Gras , door den ande Fol
]gf™*

ren by die van Zeegras , van Crocus en van

Rosmaryn vergeleeken. 't Is bekend hoe zeer

die Bladen , allen wel Liniaal of fmal en van

egaale breedte zynde , in Utogte verfcbillen.

Volgens de aanhaaling van Hermanwüs
zouden de Bladen Grasachtig , weinig of zeld-

zaam getand en Goudkleurig zyn. De Afrikaan-

fche Madelieven van Commelyn hebben de

Bloem fteelen Bladerig , de Bladen fmal en ef-

fenrandig 5 aan den Wortel een Vinger lang

,

verbreedende naar 't end aanmerlcelyk. Dus

maakt dit Plantje geheele Bosjes van Loof^

gelyk het Zeegras , uit welken Steelen voort-

komen van een Voet en langer , die weinig

gebladerd zyn % ieder op 't end een enkele

Bloem draagende, als van de Bellis of Afters*

«iet de rand -Blommetjes van buiten paarfehach-

tig

mdo» Berg. Cap. ito. dalend, FoL Linear. dentic. et m*
tegerrirais. ft* Lugdb. 177 N. 4* Mill. DiEt T* 76. CaL
Africana FoU Gramineis rsrius deatatis Aureis. Herm. Aft»

5. Cahha Afric. Fol. Croci angufti» &c„ Boers. Lugdb, ï.p.

ïi3« Calend. Afr* fnrreófca Ronsmarini folio, ?luk. Manf,

3 5. T« 376. f. 7- Dïnaorphotheca Statices folio.
'
Va iw.»

Mem. 1720. p. 360. Udüs Africana, Flor* pedioHs fo!iö£sr

?oI. anguftis et 'mtièfrü* Comm. Hort. lh *f* J% &

1 mzu XL ftn».
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IV. tig 5 van binnen wit, zo Boerhaave, op
AF

xxï
L

' z^ne Afrikaanfche Goudsbloem , met fraaltó

Hoofd- Crocus- Bladen , aantekent.

stuk. £)at het gedagte verfchilt uit de groeijing

$f*^*"deezer Plant, k zy in de Tuinen hier gezaaid,

vtyvery. cf aan de Kaap in 't wilde
, oirfpronglyk zy,

is niet onwaarfchynlyk , gelyk Bergius, die

de gekweekte befchryft, aanmerkt; ftellende,

dat de regtopftaande, met Rosmaryn - Bladen ,

van Plükenet, van zelf gefprocten zy. Ik

vind van geene Heefterachtigheid gewag gemaakt

in deeze Soort, welke, zo wel in *t wilde, als

in de Tuinen, een Kruidig Plantje fchynt te

zyn , als gemeld is, met korte Stengetjes, heb-

bende het Loof van een Waterigen Lymerigen

Smaak. Hierom fchynt my dat Heefterig Ge-

was , met Houtige Steng en Takjes , alhier in

Fig* * * °P Plaat LXX. afgebeeld , hoe

zeer ook in veele opzigten met de befchryving

van Bergius ftrookende, een verfchillend

Kruid te zyn , dat ik Rosmarynbladig noem*

RosmAri-
'
c Gewas is , volgens het Exemplaar, meer

êiflüa» jan een Voet lang , 't welk ik van de Kaap

biadi^e.

yn
bekomen heb, een Hout'g Heeftertje , met dun-

Ee > roD<^e > wï
;d fpreidende Takken, uit eea

dergelyke SteDg gefprooten en roodachtig bruin

van Kleur. Deeze Takken zyn zeer digt bezet

met Blaadjes , van een half Duim langte, die

langs dezelven afloopen en aan den voet een

weinig verfmallen, voor 't overige Liniaal, aam
9
t end gefpitst, vau onderen rond, van boven

plas
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plat of Geutachtig f ongehaaird , op de kanten IVi

geel. Niets , dat naar Tandigheid of verdeeling

gelykt , is aan dezelven te befpeuren. De Bloem- Hoofd*

iteelen , omtrent half gebladerd, boven naakt, STUK*

yyn eenbloemig en ruuw door Wrattige punt-^^7j4

jes , zo wel als de Kelken , die maar uit ééne

ry van Blaadjes , omtrent tien in getal f hier by

d vertoond, beltaan, Blykbaar is de Bloem ge*

ftraald, hebbende Tongblommetjes als/, met

doorloopende Streepjes , aan de onderzyde ros,

van binnen geel , aan 't end wel ftomp, maar

driepuntig. Uit den voet derzelven , die Pypach*

tig is , komt een Styl voort , met twee zeer

lange , Rolronde , bruine Stempels en eenige

onvolkomen Meeldraadjes. De Schyf - Blomme-

tjes e, in vyven als gewoonlyk verdeeld, heb.

ben vyf Meeldraadjes, met fpitfe Knodsachtig

uitloopende Meelknopjes en een ftompen Styl,

zonder Stempels , zittende op een onvolmaakt

Vrugtbeginzel.

(8) Goudsbloem met Jlomp Eyronde , eeniger? vur.

maate getande Bladen en eene leggende

Heejierige Steng. Heefterige*

Ia

(g) Calendula FoU obovmi fubdentatïi, Caule Fniticofo

dscumbente. Mi li*. Ic. T, 233* Berg. Cap, 314. Ca*

lcndula Fol. obverfe ovatis denticuiaiis, Cauïe perenni. K
e

Lugdb, 531. Cal. Aft. lïdlidis folio fucculento friuescent.

FABBIC. Helmji. 149.

F3
Ht DEELt Xt. Stuk»
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IV. In deeze Soort fchynt wederom een aanmer*
A?

xxf
L#

^ètyk verfchil te zyn : want volgens den Heer

Hoofd* B e r g i u s is de Steng van twee Voeten ofmeer
stuk. Jangte 3

Takkig uitgefpreid ; daar Fabricius,

jKSf d5en hy aanhaalt
> «* den Helmftadfchen Tuin

wyvery. deeze Kaapfe Plant aldus befchryft. „ Zy klimt

„ tot eens Menfchen hoogte , Takkig , als de

55 Winde. De Bloemfteel en Kelk zyn ruuw

„ en ruig, de Kelk in dertien fmalle lange fly-

99 ve 5 gefpitfte , byna gelyke vSIippen gefbee-

den. De Straalblommetjes , van buiten glan«

zig 9 uit den paarfchen Violet , van binnen

5, fchoon wit , aan de punt egaal drietandig;

9, aan den voet fmal en ruig > bleek uit den Vio-

letten paarfch* De Schyfblommetjes paarfch-

99 Violet 9 Pypachtig vyfdeeüg. Vyf witte Meel-

„ draadjes, met vyf lange Oranjekleurige Meel-

9, knopjes , zydelings famengegroeid. Een wit-

„ Violette Styl 3 aan 'tend knobbelig. De Vrugt-

beginzels , daar de middel - Blommetjes op

,, zitten 5 zyn wederiyds gevleugeld, van on-

deren fiöfl 5
van boven breed : doch die der

Tongblommetjes hoekig en een weinig krom."

Behalve de gemelden maakt de Heer N. L.

Bürmannus , onder de Kaapfchen
, nog

van eene Monjlreufe gewag , die langwerpige

Tandswys' uitgehoekte Bladen, een byna naak-

te getuilde Steng en knikkende Bloemen heeft.

Arctotis. Ruigaart.

Dit Geflagt , dat byna geheel aan de Kaap
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bepaald is , heeft een Pluïzïgen cf Kaffigen S:oc! : IV.

lie^ Zaadkuifje is een vyfbladig Kroontje: de A™*
T

BL«

Krk bcfta< t uit Schubben * dfe aan de tippen üoofd.

rappig zyn. Vier Soorten rnec een Pluizigen ^tuk.

zes roet een Kaffigen Stoel, komen in 't zelve ?f*
y
ï
a""a

voor 3 als volgt.

-4. Met den Stoel P'uizig.

( 1 ) [Puigaart met de Straaïblommetjes on- t

vrugtbaar , de Bladen gefchaard en eeni- CaLlw
germaate Wollig. ^

Goud-
bloemig»

Onder deeze bepaaling zyn thansdoor de Heer

L 1 msa u s de volgende Soorten , als Verfchei-

jdenhedcn , begreepen, naamelyk

A. Met de SrraalbL onvrugt. twaalf in getal en A,

drie byna onverdeelde*

B. Met de Straalb. onvrugtb. driedeelig, hetmid- b.

delftuk omgeböogen. Irtla^
Zv/aar*

C* Met de Straalbl, onvrugtb. vierdeelig. moedig.

D. c.

(l) ArElotis Ficsc. Radiant Stcrilibus, Foi runcinstis fub-
Dloevig*

tomcnrofis. Sy/l. Nat. Xfl. Gen. 991, Veg. XIII. p. 659.

Aï&otis Fol. ovatis dem^tïs Petiolis longisfimis &c. H. Cliff.

4i24 R. Lugdb. 178. Anemone affinis -^thiopica , flbrofi

Kadke &c. Hi Rvi. Lugdh. 43. T. 42.

A. Ficsc Rad. fleril. it fubinregris 3.

U 4 Flo5C. Rad fteril. media inflexa.

C. Ficsc. Rsd. fteril. quadriputitis. BERG Cap< 320, *

Anemonofpermos Afric. Jacobacx msritimae foliis, Fl. Sul-

|>hureo. Comjvt. Rar. $6. T* 3*. BEEVN. Jc. 17* T. i*.

F 4 Aso
II, Dr EL. XI. STUK.
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IV. D. Met de Straalbl. onvrugtb. driedeelig; he§
Afpeil, buitenfte driefneedig.

fC. Met de Straalbl. onvrugtb. vyfdeelig.

XXI
Hoofd-
stuk.

Corncans. Deeze nieuwe onderfcheiding heeft de Rid*

Sch.tie- der gemaakt , befchryvende het Droevige, ala
"

E de Stengen uitgebreid en ruig hebbende; deBla-

Superba. den gefchaard, dikachtig, broofch met ongere^
*t*p\&-

gej(je doornige Tandjes, ruigachrig, van onde*

ren Wollig wit; de Bloemftcelen lang, geftrekc

en Vlokkig 5 de Kelken voor het bloeijen knik-

kende, met de Schubben aan de tipruighaairig;

de SchyfblomTietjes geel met zwarte toppen ;

de Stampers geel geknodst: de rand - Blomme-

tjes vier of vyfdeelig, geel, van onderen Lood-

kleurig. In hoe vprre nu dp an leren, daar vin in

Geftalce verfchillen , zou men moeten onderzoen

ken* 'c Schynt , dat 'er veele veranderingen in

dit Kaapfe Kruid plaats hebben, 't welk, te0

gen de dgenfchappen van öeezen Rang , de

rand Blommetjes opvrugtfaaar en byna zonder

Teeldeelen , de Schyf -Blommetjes tweeflabtig

en vrugtbaar heeft,

v. (5, Ruigaart met de Straalbl* vrugtbaar, dt

Ar&ors Foï p^nnarifidis &c< R. Lu%ib< 178. N. 4. Jacobs*

Stoebes facie. tfoLCK Nor r, p. 224-

D. —— Flosc. Rad fteril mp^rtïts, extectore trifidl,

E< Flosc Rad. fteril. quinqueparütis. Am. Acad. V(%

($j Ay&ntit flosc* &ad, fettiiibi*s, Fol. Lanceolaeo- ova-

tti



Bladen Lancetvormig Eyrond, geribd en IV»

omvattende > met kleine Tandjes. AfdreU

(6) Ruigaart met de StraalbL vrutfbaar, de^£*Dr

Stengen kruipende en Spinnewebbi? % de vr

"

Bladen Lierachtig en wederzyds tmetaniig.
a
A^^

Een van deeze fchynt de eerfle Soort van^naibia.

Ardlotis by den Heer A. van Roykn (*) te
dlg *

zyn , die Lancetvormig Liniaale onverdeelde

getaqde Bladen hadt. Door Hermannüs was

dezelve , met anderen ,
wegens de ruige Zaad*

hoofdjes , naar die der Anemonen gelykende ,

Anemonofpermos geheten j 't welk Boerhaa-
ve heeft nagevolgd. Vaillant maakte daar

van een Geflagt onder den naam van ArGtotheca,

in 't Franfch Ourfe , dat is Beer, wegens de

rutete der Zaaden. De Ridder heeft zulks in

Arttotis famergetrokken , en
;
dewyl de naam

van Beeren - Oor tot andere Kruiden behoort f

en

tis &c. Arftotis Fol. LanceoL • Yin Jntegrïs pctuiculatis. K.

JLugdb* 172. N. 1, Anemonofpermos Afra Folio FUntag nis

&c. Bokbh. Lugih, r4 p. 100. Ar&otheca flantaglnis folio»

V&iLL. Mem. 1720. p. +ij Fig. 39, 40.

(6) ArÜQtis Flosc. Rad fert. Cauf. iep AracKnoldeïs &c.

/i, Cliff. Anemonofpermos Afra, Folio Terrarp ,
rigtdo>Florf

ir*ms Sulph exta- puniceo* Bosrh* Lugd». U p. ioo,

(*) Gedagte Hoogleeraar , die inzonderheid door zync

bevordering van de Kruidkunde, in de Leidfche Ak.dewiie-

Tuin, heefc uitgemunt, is , kort voor dat ik dit fchryf, in

** begin van Maart 1779 , in de Ouderdom van viereosté*

fentig Jaaren, overleeden.

F j
li, m*u. xi, stos,
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IV. en demeefte Planten van dit Geflagt, over 'c

A
XXI

L
geheel

»
PIuiKi8 f

W )lli«,of Haairig zyn
,
heb

Hoofd- ik het met Ruigaart verdu tfcht. Dit is echter

stuk. Zq aanmerkelyk niet , in eenige Soorten, als

fykf%"l h?t Zaadkroontje , dat Va cllant in Plaat

tuyvery. vertoont, doch welks afkomst van een Kelkje,

dat ieder Schyfblornmetje omvat , de Heer

Bewkhry zeer duidelyk en fraay , door 'c

Mikroskoop, heefc afgetekend

vu. (7) Rnipeart met de Straalbl. vrugtbaar > de
A
c^erl\ Bladen Vindeelig uitgehoekt en Pluizig

Ruuw. met de Slippen langwerpig en getand.

Ongemeene Verfcheidenheden ontmoet men

in deeze Kaapfche Planten , wat het Loof aan*

gaat , en niet minder in de Kleur der Bloemen

,

die doorgaans van binnen fchoon geel of Oran-

je, van -buiten ros of Saffraankleurig ofpaarfch-

achtig zyn. De naastvoorgaande Soort, die,

alhier uit Zaad geteeld, zo uitgehoekt is, heefc

in \ wilde de Bladen naauwlyks breeder dan

van Lavendel. Deeze Ruuwe komt met Bladen

voor ,

(*) Zie zyn Ed. meergemelde Disfertatie, Tab. vr. Fig.

S' - 34

(?) Ar&otis Flosc. Rad feit. FoL Pinnato - finuatis Vil-

lofTs &c H. Clif. 41*. Ups 17$ R* Lugib* 178. N. s.

Ar&otheca jacobasc folio &c Vaill. Mem 1710. p, 428.

Anemonciperrnos Afr. Fol, Card. Bened- Comm* Hort. II,

p. 45. T. iM. Anem. Afra, Fol. Jzcobxx tenuiter taci-

niato , Floxe Aurantio pulchenirao. BoëRH. Luglh. I# T.
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voor, van het Jakobs - Kruid , gelyk Boer- f¥l

ha ave dezelve afbeeldde , of van Cardebe- ^x^
1**

nediót , gelyk Commelyn dezelve in Plaat Hoofd-

bragt. Doch , fchoon de Ridder die beiden hier
TUK*

n

betrekt, korat de laatlle, rayns oordeels, zeer n^f/^la}

weinig met de eerfte of met de bepaaling over-

een, Üeeze beiden , niettemin, waren hier in

de Tuinen geteeld, en dus kan de eene naauw-

lyks een Verfcheidenheid van de andere zyn,

dewyl het Blad zo zeer verfchilt. Mooglyk

komt die, welke de Heer JNL L. Bn rm an-

müs Carduifolia tytek, zynde door den zelfden

Commelyn ook afgebeeld (*), hier wd na-

der* Immers zo veel ik uit myne Kaapfche E*

xemplaaren befpeuren kan , gelykt dezelve meer

naar deeze Soort. Deeze Heer hadtze alleen

door de witheid der Bloemftraalen van binnen ,

welke in de andere Zwavelgeel waren 9 onder-

fcheiden. Die , welke Bergius als een By-

foort afzondert , onder den naam van Arctotis ,

ruigachng ruuw , de Bladen gefchaard Lan-

cetvormig , aan den rand als met uitgeknaagde

Tandjes hebbende ;h*dt de oude Heer Buk-
man nüs genoemd ArStotis met Suikereynch-

tige Bladen , de Bloemftraalen geel , met een

rosfe Schyf (f). Dezelve fehynt my ook hier

te

(*) Ar&otis Carhiifoiia. Prodr. Fl. Cap. p. Aneroo-

n Tperraos Afric. FoK.Caxd. Benedidi , Flor. Radus intus al*

feicantibus. Comm. Hort, !! T. 25. p,

. (| ) Disco püniceo , dit betekent een Kleur die eenïgszins

Gsa-
ÏL Deel* XI* Srux,
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IV. te behooren. De jonge Heer, zyn Zoon , maakt
*F
xxu

Li
daar §een SewaS vaD onder de Kaapfche Plan*

Hoofd- ten , door zyn Ed. opgetekend.
btuk. Volgens Linniüs heeft deeze Soort eea

Sr^' ftYve overblyvende Steng, die Pluizig Wollig
wyve-y*

js> met paarfchachtige Streepen; de Bladen van

onderen met eene witte Wolligheid; de Straal-

blommetjes vrugtbaar , geel van onderen , rood

geftreept,met een geelen Stamper en Loodkleu*

rig Halsje* Das komen dan de drie laatst be-

fchreevene Soorten , dewyl zy de Schyfblommo
tjes onvrugtbaar en die van den rand vrugtbaar

doch Vrouwelyk hebben , met deezen Rang

van Noodzaaklyke Veelwyvery overeen; dean*

deren zyn 'er, wegens de gelykheidvan Geftal-

te , bygevoegd. In de Herfst brengen deeze

Planten, hier te Lande, goed ryp Zaad voort,

B. Met den Stoel Kaffig.

Yiw C%) Ruigaart met de Straalblommetjes onvrugU

ptr^oxa, iaar en Se^eurde &afjes langer dan de

Wanfhï- Straalkrans; de Bladen dubbeld gevind,

Liniaal.

Gnmaatapoelachdg uit den rosfen of licht rood is : Aqua
Sanguint funhea , OvlD, *t Is jammer dat men niet altoos

duidelyke benaamingen voor de Kleuren gebruikt. Volgens

Bsrgius zyn in deeze de Schyfblommetjes geel , met paar-

fche Styl en Meelknopjes. Vid. BUBM. Afr. p. 158* T. $7+

f. 1.

($) ^rüotis Flosc. Rad* fteril. Paleis Coloratis &c. Am*
<4$ad* IV. p, 35c PJanta, Plus. Pèyt, m. f. $•
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C$0 Ruigaart we* <fe Straalhl. onvrugtbaar en iV»

20 /a«g afc cte Schyfblommetjes ; de
A
'25

K&;

Bladen gevind Liniaal. Hoofd*
stuk.

Zonderling zyn deeze Kaapfe Plantjes , in- ix.

zonderheid de eerfte, door zyne lange Kafjes, faUacf^

die zo wel geel zyn als de Scraalblommetjes *
*af%<,

waar door de Bloemen zig als dubbeld of vol-

bladig vertoonen. Zy zyn in beiden geelden het

Loof is fyn verdeeld»

(io) Ruigaart met de Straalhh onvrugtbaar $ ^ x.

de Bladen gevind ; de Vinnen Vindeelig Getande*

getandè

XL
AnthemtU(li) Ruigaart met de Straalhh onvrugtbaar f

de Kafjes korter dan de Blommetjes ; de

Bladen meervoudig gefmaldeeld LiniaaL
Fynbladi#

Van deeze is het ééne een Heeftertje vart twee

Voeten hoogte , dat naar de Chryfanth of Co-

tula; het andere een zeer klein Plantje, dat

naar

(9) ArÏÏoiU FÏ03C* Rad, fteriL Paleis Flosc. Dïsci arquan-

Êibus &c. Am. Ac&d, VI. Aft. 84» Afiec Foliis integris ari-

juftis, Fiore imgno lutéo. Burm. Afr. 176» T, 6y 4 f* 1.

(10/ Arïïoiïs Flosc. Rad. fteiil. FoU pinna ttis &c, Ar&o*

th Pilifera. Bers. 325» Chryfanth. Fol. Piimis bre,-

yïs£ dentaris. Bua:vi e <4/>. 17?» Tf $4. Chryf. Stiuop. &c«

fruus* T 276. f. a.

(ii) Ar&oth Palels Fioscul. breyioribu*, FüI. fbpradeconse

pofitis Linearibus. B£RQ> C*p. 324. Chamaemelum pucoi;

Ham Fol, anguftis pinaatifi, Sö&M. 174* 6j 9 f. ac
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IV* naar de Kamille eenïgszins gelykt. De Bladen
A
MI- *

van ^ 'aat^e » ec^ter
,
komen my eerder ge-

Hoofd* vind voor , dan op zulk een wyze gefmaldeeld.
stuk* £)e Straalkrans is in beiden Violet.

XII.

WftW ClO Ruigaart met de Straalbl. misfchien on-

Dunbïadig. vrugtbaar ; de Bladen Liniaal onverdeeld

en glad.

Aan de Zeekust van de Kaap der Goede Ho-

pe groeit deeze , die de Steng Takkig bruin-

achtig, effen; de Bladen Liniaal, Draadachtig

,

eenigermaate Vleezig, effen; een Vinger lang;

de Bloemfteelties zeer langen éénWoemig heeft

,

gelyk de meeften. De Kelk is half Kogelrond

en glad, met de binnenfte Schubben rappig,

wit , en de Bloemen geheel geeU

XIII
(*3) Ruigaart met Bloemfieelen uit den Wor-

tel en Lierachtige Bladen.
Onge-

tengd.
fïoe Bladen als die van Weegbree Lierachtig

kunnen zyn is eenigszins duifter; doch uit de

Afbeelding van Commelyn blykt, dat zy

zodanige figuur hebben , niettegende hy dezel-

ven Oegts breed , geribd en Zaagtandig 5 mee

lange Steelen opgeeft. In 't Werk van Trew
vindt men een fraaije Afbeelding van deezc

Soort,

(iz) Ar&otis Fiosc. Rad. Steiilibus? Fol. linear. indivifis

glabris. Mant. 288.

( 15) ArBoth Pednnculis Radicalibtts., Foliis Lyratis. Aac
monofpermosAfricana Folio Plant3gims FJU Sulphiuco.COMMo

&*r. T. p, 35. EHRBT, Tab, 9$*



Soort, door Ehret getekend; maar dezelve W-

heeft de Bladen veel meer ingefneeden en die
A
xXh

*

overmaatige ruigte > welke Commelyn aan Boofd-

de geheele Plant bevondt , hadt 'er
\
vorens <Tüir«

de befchryving, geen plaats in. De Bladen wa- p°h&™**]

ren flegts van boven ruigachtig , van ond reo

Wollig grys de Bloemfteelen glad ; de Bloe-

men van binnen Ssffraanklcur, van buiten geel

geilraald , mee eene verhevene zwartachtige

Schyf. Commelyn noemt de rand Blom-

metjes Zwavelgeel en fpreekt niet van de drie

Tandjes aan !t end, (die ook zeer klein zyn$)

zeggende dat de £aaden langwerpig zyn en met

Wolligheid omwikkeld.

Behalve een Goudkleurige , die de Bloemen

Oranje heeft , door den ouden Heer Bukman-
Nüs afgebeeld, geeft de jonge Heer thans nog

"drie Kaapfche Soorten van Arftotis op* De eer-

Ite , drievorkig door hem genaamd , heefc de

Bladen, die Liniaal gevind zyn, aan dexippen

drievorkig. Dit luidt eenigszins vreemd. De

andere , onder den bynaam van Jiyve t
was on«

geftengd , hebbende de Straaiblommetjes geei

met
f
een groene Streep, de Bladen langwerpig

gevind, van onderen Wollig* Een derde, met

Bladen van Rsrts-tonge , hadt dezdven eenvoq*

dig en gevind , met Lancet vormige Slippen ,

van onderen Wollig, aan de kanten .uitgekipt.

Deeze kon wel , zo zyn Ed. aanmerkt , maar

eene Verfcheidenheid van de voorgaande flyve

zyn, en die beiden kunnen misfehien ook wei

mi
lh DgKU XI, STW,
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IV.
Afdeel.
XXI.

Hoofd-
STOK*

Noodzaak-

lyke

Wyvtry*

ï.

Laag*

tot de laatst befchreevene Ongeftengde Soort^

behooren.

De hierop volgende Gefbgten, van Ofteofper*

mum, Othonna y HJppia en Eriocephalus >t Wol*

kop 5 onder de Heerters belchreeven hebbende *

gaa ik over tot het Geflagt van

F i L A g o. Reurkruid.

Een naakte Stoel
,
geen Zaadpluis , en een

Kelk , tusfchen wiens Schubben de Vrouwelykè

Blom nee je* van den rand geplaatst zyn > onder-

scheidt dit Kruid genoegzaam van het Gnapha-

Hum, hier voor befchreeven, waar toe het wel*

eer betrokken is geweest. De Soorten , daar in

vervat, altemaal Europifehe* zyn de zeven vol*

gende.

(i) Reurkruid met ongeftengde ongefteelde Bhe*

men y de Blaaen om dezeiven grooteu

Een aartig Kruidje, dat in de Züidelyke dee-

len van Europa f en in de Levant , hier en daar

aan de Zeekusten of uirgedroogde Meiren, j4

ook op de Switzerfche Alpen en elders over.

vloe-

(i) FiUgo Flor. acauWu** fesfilibus , Fol. Floralibus ma-
joriHus. Syft. Nat XII. Gen 99*. p. i%o. XIII. p.

661. LOEFL. It'm 16$. Goü\N Monsp. 455. Filago Pyg-

juara. sp. Plant. ti\u Gort Belg. 25 Santoüna Game

ïimpicisfïmo. K. Lu%db> 147.1^.7. Gnaphalii Species om-
nes. Vaill. Mem 1719* p« 415. Gnaphalium Roféurn Hot*

tenfe. C. B. Pin. z^s. Prodr. nz* BARK* /f. U7, teonto*

podmea £ ft» téouü. Los* U* 4H*



sS i? N O E N fi 3 I A* 9?jf

^löe^ig groeit, komende in de Tuinen der mid- IV,

delfte deelen en by ons jaarlyks voort , uit ge-

vallen Zaad» Hier van maakte V ai l i a n Tzyn Hoofd-

Gefkgt van Gnaphalium , ^alle welks S >orten 'Tor#

•daar toe betrekkelyk zyn. Het onderfcheidt zig Jj^JJ
door digt gebladerde Scengetjes of Tropjes van

weinig Duimen hoogte , met een langbladeri-

gen Kop •, welke de Bloemen bevat , als ook

vervolgens het Zaad. Deeze Stompjes zyn met

-een dikke Wolligheid* als Vilt
,
overtoogen en

daarom heefede gelykenisdit Kruidje doen noe-

men Leeuwenpoot. De Afbeelding daar van by

Lo b e l isfober; maar dit Kruidje komt zeer

«verfchillende -naar de Groeiplaats , fomtyds, in 't

wilde^ niet meer dan een Duim hoog voor, gelyk

het beter , benevens dat der Tuinen, 't wejfc

veel grooter valt . door C. Bauhinus, ou-

der den bynaam van Roozig , vertoond is en

befchreeven* Liwnjeus zegt, dat het zelden

een Steng (die zigtbaar buiten de Bladenis,

denk ik zal hy willen ,) heeft, Doktor Scopo*
Li merkt aan, dat het Mannelyke Blommetjes

in 't midden heeft, die dikwils onder de Vrou-

welyken van den Omtrek zyn vermengd.

(2) Reurkruid met een gegaffelde Bloempluim; n.

de Bladen fpits ; de Bloemen aan ruige cefmL
Bolletjes in de Oxelen. ca.

Puitftiu

Die

(a) Fiïatf PanicuU dichotoma 3cc. Goet» B*lg* 25 r.

O QOUAM
lh Deel* XI* stuk.
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IV* Dit Kruidje, dat door geheel Europa, ate ook

xx*
L

in 0Dze Nederlanden, op Zandige p^aatfen der

Hoofd Heiden, als ook in Tuinen en Mor* hoven voor*

iyZ *W< kruid 9 welke benaaming , van t Hoogduhtth
«ryv/ry. Ruhrkrctut ontleend

J alleentyk ziet op het ge*

bruik, dat m<*n 'er , wegens de famenrrekken»

de hoedanigheid , onder 'c Landvolk we! van

gema'kt heeft tegen het fterk Afgaan of den

Bloedloop. Het wordt ook wel in plaats van het

Katrepoot of Groote Mui?en-Oor, hier voor

befchreeven f tegen Borstkwalen, in Afkook-

sel 9 ingegeven. De Franfchen noemen het ,

met andere Soorten , Herbe a Coton of Coton de

Mer, dat is Zee-Karoen, de fengelfchen Cud*

weed, om dat men het voor de Runders dien*

ftig oordeelde en dezelven weder herkaauwen

deedt. Herba Impia werdt het , volgens P l i-

ïï ius, geheten , om dat de nabloemen zig hoo.

gcr verheffen dan de eerlle : ten min (te ge«

tuigt hy zu'ks van zeker Kruid (-}-)•

Het tegenwoordige valt omtrent een Span

of

COüAN Monip* <j.6j* Gnaphalium Caule dichotorao. R»

Luftó 14* N. 4 Fi L*pp. 229 Fl.Suec. 677, 779* Gna»

phalitttn vuig» m*jus. C B. tin 293. Gn<ph. Germanicuttu

J B« Hifi 111 p. 158. Filafo feu lmpia. Don. Pempt. 6$>

Gn*ph vulgare, Füago, Centunculus : Lob. !c. 480.

n Switzerbnd vindt men her op alle Zaailanden s

tusfehen de Stoppeen, zegt Halleb, overvloedig

ff j OU id impiam appellavére , quoniam Liberi faperPa^

«entem exccllajit. Libi. XXIV. Cap. 19,



of een Voet hoog, meteen opftaand, Wollig, IV.

gebladerd, wyd gemikt Stengetje, dat Takkig **£Ë^
is, en zagte Lancetvormige Blaadjes heeft, la Hoofd-

de mikken zit overal een Bolletje van Bloemen ,
'TÜK»

die uit een gemeen middelpunt fpreiden, door^^J
Wolligheid famengevoegd. In de jonge Plant

zitten de Bolletjes aan 't end, maar de uitfchie-

tende Takjes verhéffen zig daar boven met nieu-

we Bloembolletjes als gezegd is. Ieder Bloem

heefc een vyfhoekigen Kelk, van fpitfe glanzige

Schubben , geel gerand , bevattende veele Vrou-

we]yke en maar twee of drie Trechcerachtige

twe fljgtige Blommetjes. Het Zaad is van al*

len gepluisd (*>
Dit Kruidje wordt niet alleen tot ftoppingvan

den Afgang , maar ook tot Bloedftemping , in-

zonderheid by een overmaatige Stonden - Vloed 9

van fommigen aangepreezen. Gekneusd zynde

en in Olie gekookt, legt het Gemeene Volk,

ïa
;
de Westelyke deelen van Engeland , het.

zelve op Kneuzingen en blaauwe Plekken

,

van ftooten , vallen , of flaan. In drooge en

Kink**

(*) Dit zegt de vermaarde halleb van deeze , en Dok-

tor Scopoli hadt het ook gezegd van de voorgaande

Soort : des bet te verwonderen is , dat Linn^us aan dit

Geflapt een ongepfaisd Zaai tpefchryve : te meer
t daar

To urnefort zelfs het Zaad in zyn Geflagt van

Filago B daar deeze de eerfte Soort is, met fltus hadt afge-

beeld, in de voorgaande zelfs is het zo lang ais de Mqui*

Sletjes. Scop. FUr, Carn* $66.

Q a
II, DZRU, XI. STUK,



200 Samenteelige Kruidbr*

IV. Kink -Hoest wordt de Syroop daar Van nïet

Af?eel% zonder vrugt gebruikt. Ook zou het tegeo
XXL

Hoofd fommige W ormziekten in teelten een goed
•tuk. MiideI zyn v

#
;
,

f3) Reurk^uid met een gegaffelde Steng, en

pieramidaale vyfhoekige Oxelbloemen y ds

Vroumlyke Blommetjes op etn ry.

(4) Reurkmid met een byna gegaffelde opge*

regte Steng en Kegelvormige , zo wel end*

als Oxelbloemen.

(f) ReurkruH met een gegaffelde opgeregte

Steng ,
Elsvormige Öxelbloemen en Draad*

achtige Blaadjes*

(6) Reurkruid met een gepluimde Steng en

Kegelachtige Bloemen zydelings.

De bepaalingen wyzen het voornaamfte ver-

fchi!

(*; BoCC. Mui. di Fifie. p. 14*,

(l Ftlsgo C^ule d,chot. Flor. Pyramidais &c. Spé Plmu
I. p. 1199* Gnaphaliurr* medium. C. B. Pin. 253.

(4) Fi.ago Caule iubdichot. cre&o &c. Gort. Belg. 25n
GOtUN Monsp. 4^5* Fl. 6uee. ttv 78O. Gnaphah'um mini*

repens. C. B. Pin 261. Gnaph. minimum. Lob Ie. 481.

(5) Ftlago Caue dich. credo, Flor. Subulatis &c Gnapb.

tulgare medium. Mojris. III. S. 7. T. u 4 f. 14. Pbtiv*

Ht+b. T. ig. f. ia. Pluk. T. 293. f, 2.

(6^ Filago Caule Panicu'ato , Flor, Conick latcralibus. F!,

$uec. II. N« 781. Gnaph. mjjus angufto oblongo folio.

€ B. Pin. 16} ? Filago incana tomcntola cic&a, Vaijlx.»

Mm. 17 19,

lii.

TAmid IA*

Ficrami-

daaL

éMontena.

ticrgmin*

tiend*

V.
Gallica.

iranCcli.

VI.
^rvenfis*



Syngknesia; ioi

fchil aan van deeze vier, waar van de eerfte in IV«

Spanje is waargenomen , hebbende het Sten- jwj^
getje maar twee Duim hoog; de anderen in ons hoofd*

Wereldsdeel hier en daar 5
zelfs in Sweeden *tuk,

groeijen, De Bergrninnende komt aan Zandige

Wegen en op Zaaylanden in de Wou len van

Friesland vo,)r. Dit is een niet minder klein

kruipend Plantje dan het volgende, 't welk zo

wel in Engeland als in Vraokryk groeit. Het

laatfte heeft in Switzerland de Steng; een Voet

cn fomtyds een Elle hoog , zo de Heer Hal-
lek aantekent , zeer Takkig en Wollig, niet

minder dan de Bladen, welke zeer fnal zyn#

De Bloemen
, by troppen vergaard , zitten >ver

de geheele langte der Stengen in de Oxeln,
en maaken dus lugtige Aairen , aan 't end der

Takjes. De Kelk is Kegelachtig, geheel Wol-

lig , uit den groenen wit. De Blommetjes in dé

Omtrek zyn Vro welyk , met het Pypje naar

gewoonte tweehoornig en een fchraai Trech*

tertje; die van 't ifoidden tweefligtig en zeer

klein. Het Zaad is zeker yk gepluisd

(7) Reurkruid met een zeer eenvoudige Steng;

het $ntopodiunt0

Le^uwenr

(*) HALL* H4v. incheat» I. p. 6jé poot.

(7) Filag» Caule fimpiicisfimo , Capftqto tcrmlnali , Brao

teis hirfutisfimis radiato. Scop Carn 266. jAcq. find. 150.

Gnaph. Alpin» magno Flore. C. B. Pin 264 Gnjph Alp.

Cws. Hift. I. p, 318. Pann. p. 49*. Leoatopodiuin. Doi»«

JPmpu 68. scop. jinn< II. p. 63.

G3
31. Deel. XL Stuk*
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IV» het end - Hoofdje gefiraald hebbende , met
A
XXL* u*r rui& Blikies*

*lv°™' °P de hoo8e Bergtoppen in Ooftenryk , Swit-

Noodzak zerland, Italië en Siberië, groeit dit zonderlin-
ge rui

ge Kruidje , dat fommigen voor het Leontopo»

dion van Dioscorides hebben gehouden.

Utt een dikken zwarten Wortel maakt het een

Plantje byna als 't Muizen -Oor, met een ge-

bladerd Stengetje van een half Voet of een Span

hoog, alles geheel grys en Wollig* Op den top

van 't zelve is een Wollige Ster van Blikjes

,

welker midden beflagen wordt door een Bolle*

tje van vyfdeelige tweeflagtige Blommetjes, als

die van 't Gnap^alium , omringd door andere

Bolletjes, van Vrouwelyke en van Blommetjes,

die t'eenemaal van Teeldeelen ontbloot zyn* De
Blommetjes ?yn bleek geelachtig en het geheele

Hoofdje fchynt niet dan Wol te zyn, zo dat

merze Wolbloemen noemde. Het Kruid is bitter

en famen trek kende van Smaak; de Bloemen zya

aangenaam van Reuk.

Micropus. Kleinpoor.

Dit Geflagt heeft een Kaffigen Stoel en geen

Zaadpluis ; den Kelk gekelkt ; een ongeftraalde

Bloem en de VronweJylce Blommetjes omwik-

keld van de Kelkfchubben. Anders komt het-

zelve het voorgaande zeer naby , bevattende de

twee volgende Soorten.

(O
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(ï) Kleinpoot met een leggende Steng en ge- IV.

paarde Bladen. ^xl*^

Aan de Zeekusten, van Portugal, Italië en^uic*
P"

de Levant , komt dit Kruidje voor , dat men t.

ook u:t Zaad in de Tuinen teelt. Het geiykt.^*^
veel naar het klein kruipend Reurkruid, maar uggeucU

is Wolliger , brengende geheel ander Zaad

dan 't zelve voort. Üe Zaadjes zyn hard ,

ftomp Eymnd , elk in een Blaadje van den

bipnenften Kelk beflooteno

(2) Kleinpoot met een opgerekte Steng, %n n.

getande Kelken en eenzaame Bladen. ^opge/êgt*

In de zelfde Landen komt deeze voort*

welke de vlytige Loefling , by Madrit %

aan de zyden der Heuvelen en aan de vVegen*

doorgaans , met het gemeene Rcurkruid vondc

groeijen. Zy zou , zo fommigen willen , het

echte Letuwenpoot der Ouden zyn» Het maakt

zeer

(s) Micropus Caule procumbente , Foüis gerrinis. Syjf*

Nétt. XII. Gen. 996 fez p 662. Micropu>. H Upsm

*7*. R.. Lugdb. 145* Gna^ha'ium (upinum ec'wnato Seininc.

Pluk. Alm* 171. T. is?, f. 6. Gnap,aiodes Luuidnica*

TouRifF In/}. 435,

(%) Micr$pus Caule ere&o
,
CalyciHus edentulis &ó. Am.

Aca£. in. p. 421 Micropils Setru compresüs &c. l efl.
Hisp* 166, zt ï. T. I. f. $ Gnaphalium Plateau terriuw.

Clus Hift, I. p. 129. Leontopodium verius Diosc©iidis.

Barr. Ic. 296, Gaapkdl.uiu minus latiuribus foliis» C» B*

JPin. 26 3*

G 4
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IV, zeer kleine Stengefcjes , die zig in Takjes ver**

A
XXT?

%

deelen > cn met een lasfe Wolligheid bekleed

Höofd- zyn, hebbende de Blaadjes ftomp Lancetvor-

stük* mjg^ gelyk het voorgaan ie : de Bloemen toC;

ronde Bolletjes in de Oseis der; Bladeq vergaard,.

w)v*ry.. en jn een digte Wolligheid inge wikkeld, üer-

zeiver onderzoek is, wegens de kleinte*
. a&eet

moeielyk. Dus komen wy tqt den

V y f d e n Rang*

Afgezonderde l^êelwyvery*

Gelyk het genoemd wordt , waaneer ver/cheids*

Bloemkelkjes in een gemeene Kelk vervat zyn

,

en te fameo een Bloem uitmaaken, die als dit

verfcheide Samenteelingen beftaat.

Van de zes Geflagten , daar in by den Ridder

voorkomende, zyn reeds drie, naamelyk Ele-

phantopus , Qjdera eo Stoebe , benevens een niru w>

Gellagt, door my BajLma- genaamd , befchree*

* 1KT># ven*: des begin ik met

VI. ST.bl.

Ms, «* S p h m r a n t h u s. Kogelbloem*

Hetzelve heeft agtbloemige Kelkjes ; de Blom-

metjes Pypachtig tweeflagtig en fletlè Vrouwe.-

lyke i den Stoel Schubbig en geen Zaadpluis.

Het bevat de drie volgeade Oostindifche

Soorten.

U Cl) Kogelbloem met ajloopends Lcmcetvormi-

td

*lndifch. (i) Spkdrant&ui Foi. decurrent» Lanccolatis ferratii , ?e*



ee Zaagtandige Bladen en gekrulde Bloem* IV;

fieelen.

Men ziet hier de onvolkomenheid der By. ?TüK#
'

uaamen , die van Landen of Werel Jsdeelen af- Poiygamu

geleid zyn ; dewyl de volgende zo wel Indifche

zyn als deeze. Op Malabar wordt dit Kruidje

Adaca • Manyen ,
op Java Patta • Camoedi ge-

noemd van de ingezetenen. Het vak omtrent

een Voec hoog
5 in verfcheide deelen van Oost-

indie , volgens den Heer Burmanwus die

bet onder de Ceylonfche Planten afbeeldc. Litf-

Kifiüs bi fchryfc het dus.

3, De Stengen zyn onder en boven Takkig,

%y effen: de Bladen overhoeks , Laccetvor.uig^

„ naakt, Zaagtandig, ongedeeld, geheel afloo-

9, pende en das als de Stenj> omwindende, met

>% den Reuk van Lavendel Olie : de Bloemen

„ eenzaam , aan 't end derSteelen, byna Ko-

„ gelrond , Hemelfchblaauw , met den Styl uit-

5 , fteekende. Aan ieder Takje is een enkele

3, Bloemfleel , tegen een Blad over % en daa?

3, komt een éénbloemig Takje uit den Oxel van

33 het naafte Blad , beneden den Blo^mfteel.

„ Wonder is 't zeker , dat dezelve niet uit

53 den

dunc. crispatis. Syftt Nat. XIT. Gen. 99*. Wf. XI li» p.

463. R Lu%ê,bm 145. Sphacranthus purpurea afata (errata,

Burm, Ze^l. t2o. r. 94. f. 3. Scabiofa Indica major

$cc Pluk. PA>f. T» 312. f. 6, Adaca - Manjen. Hort.

MaU X. p. 85, T. 4J» BüRAf. F/. InL p» jg;t

O 5
II. OEIL» XI. STUK»



Totff
SAMENTEELÏCE KftUIDRN*

IV. y9 den Oxel van zyn Blad voorkome en het naa«

^F
xxi

Ll
" **c BIad

* ^dat nietS met den Bloem ecl

Hoofd» 9, meen heeft ^flegts een Takje voortjrenge*"

STUK*

It . (2) Kogelbloem met afloopende , Eyrondt i

Ju
p
s

b

Aj>t
Zaagtandige Bladen en ronde Blotmjteelen.

***Afri- Somty^s komt deeze met een ongevleugelde
kaanfch.

ronc}e< fomtyds met een gevleugelde Steng,

byna als de voorgaande voor, gelyk Plü-
ken et zulks in een Plantje van Madrasf af.

beeldt* Het gelykt in deezen , zo wel ais de

voorgaande Soort , veel naar den zogenaam ie

Kruldiftcl (*). Evenwel merkt de Ridder hee

ontbreek en vin die Gekruldheid byna als 'c

eeniglte onderfcheid aan. Zo wel in Afrika vale

het, zegt hy f als in Indie.

vhintefch. (3) Kogelbloem met ongefieelde Vindeelige

Bladen.

Dit Chineefche Kogelbloem is veel kleiner

dan het Indifche, waar van het door de Vins-

wys' uitgehoekte Bladen verfebilt , hebbende

anders ook die zelfde Krullige Vleugeltjes der

afloopende Bladen. Misfchien zullen dceze drie

flegts Verfcheidenheden zyn.
Echi*

(i) Spétrar.thus Fot. «tecurrermhus Ovat is fèrratis. Scabio*

& minor alato Caule Maderaspatenfo. Pluk* T. 108. f. 7,

BüRM. Fl InL T. 60. U s.

(*j Carduus Caule crispo. J. B. Hifi. HL p. $9. Carduus

ctispus. zie 't voorgaande Stük , bi. 46 g.

(3j Sftrambus Fel. feslilibm Pinnatifidis. Mant* tl 9»



S Y N O K N B S I *; lOï

E c h i n o p s# Morgenfter* IV,
Afdeel,

xxi.

Eenbloemige Kelkjes met tweeflagtige Pyp- Hoofde

blommetjes, tot een ronden Bol vergaard, die «tuk.
>

I

een Borfteligen Stoel heeft en een gering Zaad.j^jJ«
pluis. Dus komen de Kenmerken van dit Ge-

flagt voor , 't welk ik , naar zeker ouderwets

Wapentuig , uit een ronden Bol met fcherpe

Pennen op een Stok geplaatst beftaande, Mor-

genjler noem. Het bevat de vier volgende*

meest Europifche Soortea.

(O Morgen fier met Kogelronde Köppen m EJfnê?f
uitgehoekte ruigachtige Bladen. Spbaro*

cepbalu**

In Italië, Switzerland, Ooftenryk, als ook
diĝ

ulftbI^

in de Zuidelyke deelen van Vrankryk , groeit ia

't wijde deeze Diftel, wdken men, naar 'tLa-

tynfch woord Spharocephahis , in't Hoogduitfch

Spheerdijlel , of ook Biefenknopf genoemd vindr.

Het is een fraay Gewas , met groote Bladen ,

die van boven ruig , van onderen Wollig grys

zyn , ten halve Vinswyze uicgehoekt 3 met Baard-

jes.

(r) Eebïnipi CapimHs Globofis , Foüfs finuatls pubescen*

tibus. Sysu Nat. XII. Gen. s>99- P*g< XIII. p, 66$. Echï-

nops Flor. Capitatis, Cal. urn/kris. H. Cliff. 390. Ups 248*

R. Lu$dh 144. N. %. GOUAN Monsp. 420. Echinopus major,

j. B. Hifl. lil. p. <j9 , Echinopus TouRNF. lnft. 45?. Tah.

a6i. Ger, Prov. I7j. Gaiduus Sphsroceph. latifol. vulgaris.

C. B. Pin. 381. Gard. Spha-rocephalus. Dod Pempt. 712.
Ritro feu Rutro Theophiefti. Lob. 1c> U. 8. Echinops. Hill.
Tom. V. Tab. 55.

II. PEEL. XI, STU5.



3fo8 Samsntbblige Krütdën;

IV. jes. De Takken, waar in zigde Steng verdeelt *
^F

xxf
L

hebben aan 'tend zulke Koppen, als gezegd is,

Hoofd waar van de beroemde To urnefort een
stuk*

zeer fraajje Afbe< lding geeft , verto61 ende ook

dCafr^ló^ Blommetjes, ie 'er in zyn eigen Kelkje ver-
wjrvtfr> vat^ üj| welden fa Koppen famen&efteld zyn (*)%

en tevens het bek!eed/el van het Zaad, dac een

Kransje heeft van Borltelige puntjes De Bloe-

men zyn doorgaans wit , doch men vindt 'er

ook met blaauwc Meelknopjes. Hy groeit wel

een Elle hoog en fomt\ds hooger ; de Bladen

zyn kleverig op 't gevoel en gedoorod.

it. (*) Morgrerfter f die de Koppen met langt

Eehinops uitjieekende Doorens heeft.
fpi»ofu$.

Doorn-
koppige. jn Egypte en Arabie zou de Groeiplaats van

deeze zyn , die van de voorgaande bovendien

aanmerkelyk door de tederheid van Gewas ver-

fchilt. De Doorens zyn viermaal zo lang als de

Blommetjes , en komen ieder van een uirge-

ichooten Kelkje des zy ook, aan 't end fply*

Kende , weder een Blommetje uitgeeven. De
Bladen zyn ook Wollig , maar de Steng is niet

Haairig,

Ci>

(*} Zie zulks nog duidelyker door den meer gemeldm

Heer Berkhey voorgefted, op zyne Tab. 7 , Fig, 5.

(2) Echittêps Capitulis infperfis c pinis longis. Mant* np»

Card. Sphstrocephalus , Cap. longis Sp nis armato. G*

1?in. 382. Card. Sphacsoccph. acutns. DOD. Ptmpt. 72a.



S Y N O E Cf E S t Ac löjf

(3) Morgen (Ier weJ Kogelronde Koppen eti IV;

yïndeelige Bladen, die van boven gladzyn.^*^*
1"

Hoofd*
Niet alleen io de Zuidelyke deelen van Eu-gruiu

topa, maar ook in Siberië, komt deeze voor, nu

waar van men aldaar eene Verfcheidenheid vindt ,

£
£^f*

door Gm aiN afgebeeld, die de verdeelingen GkdhU*

det Bladen zeer fmal ëri wyd van elkander heeft*
^

De Steng is wit en met Wolligheid bekleed,

men wil dat deeze, of ook de andere , de Ritro

of Rutro van Thëophrastus zou zyn *

„ een Plant die aartig is om te zien onder de

„ fteekende Diltels (zegt Lob el), verande-

„ rende haar Kleur gelyk dè Kamelion. De
„ TUuwe Bol is blaauw , zeer fchoon Purper*

piarfch, rond en zeer luftig om te zien , van

s* grootte als een Kaatsbal. Het Kruid heeft

„ diep ingefneeden Bladen , die fterk gedoomd

w zyn , byna als 't Loof van Everwortel : de

„ Steng is fomtyds een Span of ook wel an-

„ dertalf Voet hoog." De Heer Goüan vondt-

ze, by Montpellier , naauwlyks een Handbreed

verheven.: zo dat 'er een groot verfchil is in 't

Ge-

f3) Ecb'mêpt Cap. Globofö , Fol. pinnatifidis fupra gla»

bris Sp{n>fis4 GER» Prov. 175. Eclnnops Caule

fu'umifbro. QO iAN Mtisp, <f£o* H>Ups, 248» MiLL. gi&
T. 130. Gmil. Sib II. p* 100, Cardiws ,^pha:rocepba'iis ces»

*u ]eus ramor, C B, Pin» 381. Ritro FloriHn coemieis. LOB*

U. U. p. s.
fi,

Echinops 8cu fottvti» iinsanbas jcawtifc

Gmel. li. p. tp%« T. 4*«



no Samenteelige Kruiden;

IV. Gewas van deeze Diftelen. De Steng is fom-
AF
sxl

L
" w cyds fomtyds twee* of drieb'oemigC*).

tri?™' M Morgenfter met gebondelde Koppen; de

iv. zydelingfe Kelken onvrugtbaar; de Bladen
Echinops ym boven ruuw%
flrtgofus.

De aanhaalingen zouden deeze Soort byna

verwarren met de ïuildraagende Saffloer, wel-

ke ook, door den Hoogleeraar A. van Roven,

ïn 'c Geflagt van Echinops geplaatst is ge-

weest (fV. De Afbeelding van het Zwarte Cha*

mceleon van Cortusüs fchynt rny nader te

komen aan deeze Soort, dan de Witte Doorn

van Lobel ,
by hem gehouden voor het Be-

delguard der Arabieren, Het is niet te verwon-

deren, dat in zo onhandelbaare Planten, die in

*t wilde groeijen , en fomtyds byna ongenaak*

baar zyn , aanmerkelyke duiflerheid plaats heb-

be. Die is echter zeer opgehelderd door den

fchranderen Loefling, welke , op open

HeHvelen , by Madrit , deeze Sport van Mor»

genfter- Doorn aantrof, Stengen hebbende van

een

(*) GER* Prov. Ï7S*

(4) Echinops Capit. Eascicttlaribus &c ; Loefl. HUp> 159.

B.. Lugdb % 144. N4 2. Carduus tomentofus Capit. majore. C.

B. Pin. Scabiofa Carduifolia annna. Herm. Par, 224.

Chamarleon nigcr Cortufi DOD. Ptmpt. 729* Cardaus Sphsc-

soceph. tenulf. violaccus. BAtUL /c. 144. Spina al ba, Lob»

Je. II. p. 9*

(t) Carthamm Gorymbefus* Zie het voorgaande $Tüfc g



S T N G E N S S I A« ttl

een Vinger tot een Voet lang ; des deze
Tve IV.

onder de kleinen te tellen is. Hy hadc een reg-
A
*xxj

1#

ten Pen wortel en gaf doorgaans maar één, zei- h,ofd«

den twee Scengetjes uit , die met een dunne stuk.

klaver ge Wolligheid bekleed waren. De &b-J£%*^
den w^ren Vindeehg , (mal , van boven met

ftyve Haairtjes bezet * aan 't end een fcherpen

Stekel hebbende , zynde de bovenden Lancet-

vormig , ook aan de punten der Tandjes ge-

doomd. De Bloemen waren tot een ron lach-

tig , los , eenzaam endhoo r
dje vergaard > be-

ftaande uit de byz^ndere Kelkjes en deeze

wederom uit Eivormige , kanthaairige Schub*

betjes , vyfdubbeld , met eene aanmerkelyke

Haairigheid omkleed f ieder één enkel Blom-

metje bevattende , dat vyfdeeüg is en twee-

fligtig. Buiten eenige omgeboogene Haairen aan
9
t end der Steng, was hier geen gemeene Kelk*

Het Zaad hadt een kort Haairig. Kroon'je, zyn-

de vyfhoekig en groot naar het Gewas. De
KUjur der Bloemen bevondt hy uit den paar*

fchen hoog blaauw te zyn en de Kelkpuütjes

waren naar de Zon gekeerd (*,).

' (*) By verkorting is deeze beffchryvïng door rny v*n

toBFLiNo onc efnd. Die, welke Limnaus daar van (in Sp*

Platerum ) \\ p. 1315,) geeft , verfchüt aaninerkelyk»

De Ke ken (zegt zvn Ed ) met gekielde Schubben, zya

'>oven eff:n , aan den voet kanthaairig , tot geen Kloot*

9» rond Hoo £dje vergaa d maar gebondeld, de «ydclingfe of

4, onderfte Keiken kleiner en «wwugtbaar of «onder alonv

DU DlIJt. XI. $TUJC»
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IV. G ü N D E L I A.
Afdkei*.

Hoofd- Deeze Geflagtnaam is door den vermaarde!!

ituiu Tournefort ontworpen, ter eere van 2y-

jifeezon* nen Reisgenoot, eeö Duitfcher, GündeLs*
^^"heimer genaamd, die hem, op zyn Levant*

fchen Togt , tot gróót behulp ftrekte , zo hy

zelf getuigt.

De gemeene Bloemkop vafr hetzelve, door

ceüige Bladen gefchoord, heeft een Kegelach-

tigen Stoel, diebeftokenis met byzóndere Stoel-

tjes, ieder tot een Kelkjè (trekkende voor vyf

Blommetjes ,
Mannelyk en ttveeflagtig. Ieder

Blommetje is een Buikig Pypje, aaö den mond
ïn vyven gedeeld , en bevat lange Rolronde

Meelknopjes , als gewoonlyk. De Kelkjes zyn

door Kafjès van elkander gefcheiden , en in de-

ielven rypt het Zaad van het middelde Blom*

metje san, dat rond is, van boven fpits, zon-

der Zaadpluis ; terwyl de zydelingfe misdraa-

gen.

i. De eenigfte Soort hier van (i), die het ech-

Tourwfor» te
tiL

Levant- „ metje/* Waarfchynlyk zai de Ridder zulks zelf waarge»
€

* nomen hebben ; doch ik begryp niet , hoe hy dan de Spina

aiba van Lobel hier t'huis brengen kon > die biyk^aar een

rond Hoofdje heeft.

(O Gundelia. Syft; Nat. XIT. Gen. iooo. Vtg< XUt. p.

MiLL Ic. T. 287. Gron Oriënt. 251* Gunde? a O-

rientaüs Acanthi aculeati folio , Cspite glabro. ToubNï,

Cor, 51. hin. II. p* 108. T, Ervngium Syriacum &c. Mo*

ais. Hiftn UI. p. U7, Silybum Dioscoridi* &c, JEUuw./ifo»
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te Silybum van Dioscorides zou zyn >
1V*

werdt door den vermaarden Toürnefort, xm.
4

omtrent het begin deezer Eeuw, by Baibout in Hoofd*

Natolie, naar den gezegden Heer, die dezelve
^

ontdekt hadt , gedoopt, Zy groeit echter ookfejegat*.

by Aleppo in Syrië, volgens Ra u wolf, in-

zonderheid cp drooge Steenige Gronden. De
Steng is maar een Voet hoog en een half Duim
dik , in Takken verdeeld , msakende een Doorn-

Gewas , met Bladen byna als die van den Acan-

thus, tot aan de Rib Vinswys* ingefneeden , en

de Vinnen wederom , doch ongelyk , gekerfd.

De grootften van die Bladen zyn omtrent eer*

Voet lang en meer dan een half Voet breed. Zy
zyn üyfjblygroen en hebben een paarfche Rib , ,

met witachtige gehaairde Aderen en zyn gewa*

pend met lcherpe Stekels of Doornen. Naar 't

end der Takken verkleinen en verfrnalleo zy,

alwaar de kleinften het Voetftuk rnaaken van de

Blcemkoppen , die omtrent een Duim dik zyn

en derdhalf Duim lang, bekleed met holle fte*

kelige Schubben , van meer dan een half Duim
langte maakende den gemeenen Kelk uit.

Het

(*) Dit is volgens de eigen befchry/'ng van Tournï-

yoiRT ; des ik my verwonder , hoe Unn^us,*** Gensr Plan-

tarum , van deeze Plan- heeft kunnen zeggen , dat dezelve

ttaauwlyks een gemeenen Kelk heeft j bèhaïve de omringen-

de Blaadjesi Calyx communis vix ullus, t>r&ier Fslia cingen*

tia. Dat Schubbig bekleedsel , inderdaad, is in de Afbeel*

gingen zeer zigtbaar. Jammer i&'t, dat men zulks niet in

H *
II» Df.Il.- XI. STEK.
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IV. Het overige is als boven gemeld heb. De Bloe-
^F

xxf.
I# men zYn f°mtyds bleek, fomtyds hoogpaarfch

Hoofd en hebben dan de Koppen, die anders glad zyn,
stuk* met een Spionewebbig Dons bekleed. De ge-

dfrd?ï%d- hee'e Plant geeft een Melkachtig Vogt uit , dat

wyvery. zeer zoet js ^ en tot Maftikgreintjes famen*

ftolt.

Zesde R a w g*

Eenwyvery.

Men noemt het dus, wanneer de Samentee-

lige Bloemen niet in een gemeene Kelk ver-

var zyn , terwyl zy nogthan*
, wegens de ge-

fleldheid der Teeldeelen, dat is, de famenvoe-

ging der Meelknopjes , tot deeze Klasfe be-

hooren.

De Geflagten van Seriphium en Strumpfia

reeds befchreeven hebbende , kome ik nu tot

dat van

Corymbiüm. Tuilplanu

Welks opgegevene Kenmerken zyn ; de Kelk

tweebladig , eenbloemig , driekantig ; de Bloem

eenbladig ,
regelmaatig ; een Zaadje, dat ge*

wold is, beneden de Bloem.

Van het Kaapfe Kruid , dat te vooren onder

den

dc Plant zelf kan onderzoeken. Volgens den Ridder groei?

fcy ook natuurlyk in Amerika»
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den bynaam van Jfricanum voorgefteld was IV;

door den Ridder , heeft zyn Ed, in den jaare ^xïf
U

1767 reeds y twee Soorten gemaakt, die hier Hoofd-

volgen.
STÜK -

( 1) Tuilplant met een ruuwe Steng.
Cer>L*;sw
fcahrum.

Een byna Klootronde Bol , van verdordeWor- &uuwe,

tels der Bladen, geeft een paarfchachtige ruuwe

Steng , met eenige Lancetvormige Blaadjes ,

overhoeks, hier en daar, terwyl de Wortelbla-

den Biesachtig zyn of Borftelig en niet breed-

achtig of gefleufd , zegt de Ridder van deeze*

De aangehaalde van wylen den Heer J. Bur*
mannüs, niettemin, heeftze zodanig: te

weeten omtrent een Span lang, een half Duim
breed, en uitgehold als een Akker-Voor (*). De
Steng was een Span lang, zig boven Takswys'

uitbreidende in een digte Bloemtuil , van ge-

tropte Blommetjes , zes by elkander op een

Steeltje , doch deeze wederom in drie paaren

verdeeld zynde , elk op een byzonder Voetje,

Ieder

(i) Corymbium Caule fcabro. Syft. Nat, X1L Gen» 1004.

V*%. XIU. p. 665. JIantt 120. Pl.UK. Alm. 73 TV 272. f.

X Corymbium Fol. ad radicem longisfirms Liratis. Burjvi»

Afr* is 9. T. 70, f. 1. Corymbium Grammeurn* EURM*

Fhr. Cap. Pndr. Corymbium. H. Ciiff. 494..

{*) Dit betekent het woord Liratus afkomllig van Lira 9

geheel verfchillende van Lyra {een Lier) , naar welker fi-

guur foromige uifgehoekte Bladen, gelyk wy meermaals ge«

•zien hebben > Lyrata genoemd worden. Dit verichil heeft

Xinn&us , Mant. p. 120 , in de aanhaaling va» BuBMAN»
SJUS, niet opgemerkt»

B é
21. Dejfl. XI, stuk»
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IV. Ieder paar is gevat in vier of vyf fmalle Blik*
A
™xl

L
*

3
es > en leder Bl°mmetJe heeft een geknödst

Hoofd- Kelkje , met Schuitachtige niet omwindende
$tux« Klepjes ; waar onder het Vrugtbeginzel.

li (2) Tuilplant met een gladde Steng en gewoldi
üonmbtu* OxcUn.
glabrum*

Gladde»

Deeze verfchilt van de voorgaande aanrner-

kelyk , door een losfe uitgefpreide Bloemtuil ,

en door de gezegde Wolligheid der Oxelen van

de Stengblaadjes ; terwyl o^>k het Gewas in al-

len deelc grover is en grooter. Het gelykt on-

dertusfehen mede naar het Bupleurum , of ook

wel naar eene Valeriana. De Bloemen zyn hier

onderfcheiden 5 met twee of drie kleine Blikjes

en hebben een Rolronden Kelk, waar van het

eene Klepje het andere omvangt , vólgens de

Waarneeming van den beroemden tioogleeraar

D* van Royen.

Jas i o n e* Schaapskruid.

Een gemeene Kelk, die tienbladig is, bevat

de byzondere gekelkte Blommetjes, welke re-

gelmaarig zyn verdeeld en het Zaadhuisje,

van den Kelk gefprooten, is tweehokkig.

Lin-

(2) Corymbium Caule Ixvi , AXillis Lanatis* Corymbiuns

Africanum* Burm* Flor. Cap. Prodr. Bupleuri Hmiiis Plant*

^.thiopica ad Cauïium nodos tomentofa. Flük# Alm> 73,

T* 272. ft
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Linnjkus tekent maar ééne Soort van dit
Ap^*

Geflagt aan (i), welke haare Groeiplaats, eo
F£" *

wel door geheel Europa, als by ons in de Ne- Hoofd.

derlanden , op hooge, drooge, Zandige Gron-
*Tü* #

den en in de Duinen heeft. Men noemtze Schaaps- jafiw*

Schurftkruid > om dat zy naar de Scabiofa veel^Jg^
gelykt , zynde ook by dezelve, met den by-

naam van Kleine, door DoDONéus voorge*

fteld. Toür^efort hadtze betrokken tot

het Geflagt van Rapunculus , met blaauwe Hoofd-

jes als van het Schurftkruid , in navolging van

C* Bauhinus. Dalech amp betrektze,

om dat de Hoofdjes ongebladerd zyn , tot de

Aphyllanthes der Ouden. Jafione was een Kruid,

hun bekend, doch niec duidelyk hefchreeven,

dan dat het een Melkachtig Sap uitgaf en het Zog

aan de Vrouwtjes vermeerderde, wanneer het

als Salade met Azyn genuttigd werdt. De Scham-

pen, mooglyk, zullen 'er gretig naar zyn, vol-

gens den gedagten naam. Het is , ten minfte

,

Melkgeevende gelyk de Raponcen.

Naar het gewoone Schurftkruid gelykt het

eenigermaate , doch is zeer klein, verheffende

zig naauwlyks een Voet hoog , Noordwaards

grooa

(1) Jafione» SyJL Nat. XH* Gen. 1005» p. 666. Gort.

Belg. 252. jACCk ***** FL Suec. 713 » 78** Lugdh.

191. GOUAN Mvnsp. +66* H. Clif. 42 <s, HALL. Helv. 496»

Rapunculus Scabiofa; Capitulo coeiuleo. C. B. Pin. fU»

puntium mont. Capit. leptophyllon Col. Ecpkr. I. p 216»

T. 227. Scabiofa minor. Dod* Pempt* 122. Scabiofa media.

Los. ite 5 36.

H 3
II. DEEL. XI* SlüR.
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IV» grooter vallende, dan in de Zuidelyke Landen*

^xx*
L# De Steng verdeelt zig in Takjes of zyd-Scheu-

Hoofd- ten, met fmalle gekerfde of gekartelde Blaad-
stuk.

jes en 0p
>
t encj biaauwe Bloemhoofdjes , in

vsf™
Wym

fpitfe Kelkblaadjes veele Blommetjes bevatten-

de , elk op zyn eigen Voetje , dat een Kelkje

is, 't welk het Zaadhuisje wordt, als boven is

gemeld»

Dit Geflagt vereeuwigt den naam van den

ouden Kruidkenner Lo bel , wiens bekwaam-

heid , hoe zeer ook door lbmmigen bezwalkt 9

uit zyne meermaals aangehaalde Werken blykt.

Ik heb van de Kenmerken en de onregelmaatig-

heid der Bloemen voorheen gefproken , toen ik

de Tweede en Heefterige Soort van hetzelve ,

* zie die den bynaam v&nPynhladige voert, befchreef.*

ïVst/ Thans komen hier de overigen, wier getal by
• Ió8 « de dertig , meest Kaapfe en Indifche is, in aan-

merking. Zy zyn in drie Rangen vergeld , als

volgt.

A* Met effenrandige Bladen.

T> (i) Lobelia met een opgeregte Steng , Zi«

(i) Lobe.Ha Caule crefto, Fol. Linearibus integerrimis Sec*

Sy/l. Nat* XII. Gen. 1006. Ff£. XIII. p. Có6. Mant. 3$**

Lobelia.

Lobeli*

ftmplex*

Eenvou-
dige,
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Aan de Kaap groeit deeze , die een Kruidig IV»

Stergetje heeft van een Handbreed hoogte, metAf
^ui

*

overhoekfe Bladen, ver van elkander , ipit&
f HooFD-

omtrent een Vingerbreed hm.. Uit de OxelenSTUK *

komen raakte Bloemfteeltjes , eens zo lang,^'*'**'

die regtop ftaan 3 en daar op volgt een Tolach-

?ig Zaadhuisje,

(3) Lobelia met 7 iniaale , tweehokkige
9 ef- nr,

fenrandige Bladen en eene byna naakte Boeman*

Steng. *
1

In de Noordelyke deelen van Europa
, gelyk

in Sweedcn , Deenemarken , als ook in Enge-

land en by ons^ doch zeer zeldzaam , te wee-

ten in Drenth en Overysfel , groeit deeze. Het

is een Water- Plant, met Pypachtige Bladen,

wier Bloemftengen alleen zig daar boven ver*

heffen , korter daar 't Water ondiep , langer

zyrde daar het diep is: 't welk L 1 nn^e vs in

Sweeden waarnam. Men heeftze Water Gla-

diolus , Water - Klokjes en Water - Violieren ge-

noemd gehad. Rudbeck hadtze Dortmanna

getyteld.

'c Is een Gewas, dat langs dea Grond der

SlOQ*

(3) Loheh'a Fol. Linearibus bilocularibus &c. Oed, Dan*

39. GoBT. Be'g. 2 51. H. Ciïff* FL Suec, 7 1 4, 7 8

Dcrtmanna Laeuftris Flor. fpatHs penduüs. Ru DB. jÊ&, Ups*

2720. p. 97* T* 2» Gladiolus Stagnalis Dcrtmanni. Clus»

C«r* 40. Gladiolus Aquaticus. Doq. f/^ 750.

H 4
II, Deel. XI, Stuk.
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IV. Slooten kruipt , met Ranken gelyk de Aard*

^xtu* befiën , aan welken Bladen , van gezegde hoe-

Hoofd danigheid, omtrent twee Duimen lang , met de
stub:. punten omgekromd. De Steng , die ook hol

rjefy*
wy

' is, heeft eenige gedeelde Bloemen, bleek paarfch

of blaauwachdg van Kleur, in vyf Slippen ver-

deeld, waar van twee fmaller en opwaards, de

drie anderen nederwaards geboogen. Het bevat,

zelfs onder Water, een Melkachtig Sap.

iv. (4) Lobelia met Lancetvormige effenrandige

Tupa* Bladen , en eene gsaairde Bloemtros,,

Chili-

*anfcfc. £)jt £ru $ frdt pater F E ü I L L é E , in *t Ryk
van Chili op hooge Eergen vondt 3 wordt dan

ten onregte van Linnaos gezegd in Peru

tehuisveften. Hetfchiet tot eens Mans langte

op , met een regte Steng , dis ruuw en van

binnen hol is, bezet met Lancetvormige Bla-

den, welke een half Voet lang en drie Duimen

breed zyn. Aan 'c end loopt de Steng uit in

een Aair van groote Bloedroode Bloemen , by-

na als de Kardioaal*bloemen , zogenaamd. De
Wortel , die een Vinger dik is en een Voet

lang, geeft, zo wel als het KruM, een Melk
uit , welke Vergiftig is ; ja de Reuk der Bloe-

men doet braaken ; zo die Autheur verhaalt*

(5) Lo.

(4) Lobelia Fol. Lanceolatfs integcrrïmis &c. Rapuntiurci

Spie. Fol. acutis, Vulgo Tupa. FEUILL. Peruv, II. p# 7ip«
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(5) Lobelia twéé w« opgeregtc Steng, en Lan- IV«

cetvormig - Liniaale , ftompachtige , over-
A
xxu*

tó/<? ,
effenrandige Bladen : de Bloemen douem

aan H end getrost. stuk*

v,

(6) Lobel ;a Liniaale efenrandige Bladen Ka/j%.

en een gegaffelde Bloempluim. Kalm*.

Panicula*

{7) Lobeln met Eyronde gejleelde Bladen enta.

zetr lange Meeldraadjes.
^Ppi***

VIL
De eerfte van deeze drie , in Kanada door Q*^ta*

Kalm gevonden, was een Plantje van een de.

Voet hoogte, met blaauwe Bloemen: de twee-

de, aan de Kaap groeijende, nog veel kleiner;

een zeer teder Kruidje
, byna gelykende naar

het Muur , met twee Blaadjes by elkander en

gepaarde Bloempjes* De derde , van Cayenne ,

hadt de Ridder by den Hoogleeraar D, van
Roijen gezien,

B. Met ingeineeden Bladen $ de Steng opge»

regt.

(8)

(5) Lobdia Caule ere&o , FM* Lanceolato • L'nearibus

&c. Rapuntium Canadenfe pumilura Liniari» folio. ToUrn*.

164.

(6) Lobelia Pol. Lineaiibus integerrim s &c Rapuniuaa

Pol. Linearibus acutis , Flor., gemellis , poyanthos üüRM»

Afr. 100. T. 38. f. 3.

(7) Lobelia Fol. Ovatis petiolatis , Staminibus longislïra&i

Syft. Nat.

ös
II, DEEL* %h STUK,
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IV, (8j Lobelia met Eyrona - langwerpige gekar-

Afdeel* ttifa bladen ; de Steng byna naakt en ge-

Hoofj> aaird : met afgezonderde ruige Meelknop»

STUK» jes.

vïïu (9) Lobelia .fwrt de onderjie Bladen VmU
Lobelia deelig.

thytcuma, 0
Baftcrde. _ _ _ „

IX (10) Lobriia met een opgeregte Steng , ge-

Buibo/a. tand Lancetvormige Bladen , en een onge-

üge. bladerde end- iros.

iti

Trinet™. Alle deeze drie zyn Kaapfe, kunnende de

tige.

iekan
eerfte als Baflerd aangemerkt warden, dewyl

zy de Meelknopjes niet famengevoegd heeft ; de

tweede verfchilt door haaren Knobbeligen Bol*

wortel, hebbende dc Steng twee Voeten hoog

en de onderfte Bladen byna als der Menfchen

Voet in Vingers gedeeld.

De Heer Bergius, die de eerfte, wegens

de gezegde afzondering der Meeldraadjes , wel-

kc onder vereenigd zyn , met den naam Cyphia

tot een nieuw Geflagt in de Monadelphia t'huis

bragtj geeft aan de laattte den bynaam van Co*

rymbofa. Het zou de Afrikaanfche , zeer hooge ,

niet Takkige Raponce zyn , met Bladen V3n

Hertshoorn, welke Ray befchryft» Nogthaws

geeft

(%) LohlrA FoU ovato» oblongis crenatis &c*

(9) Lobelia Fol inferioribüs Pedatis. Rapuntium Tubero-

iara Fol. mulrifidis, Flor. Spicatis. Burm. Afr. 99. T. 38»

.2. Cypbia '>ulbofa« Berg. Cap. 17a.

(10) Lobelia Cnu'e ere&o , Fol. Lanceol. denr. Mant, na,

fim
Lobelia Corymbofa, fit&u Cap*
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geeft hy 'er maar een Kruidige Steng aan, van IV.

een Voet of hooger.
A
XXI.

U

(n) Lobelia met Lancetvormige getande Bla*

den , zeer korte zydelingfe Bloemjieelen , KU
hst Bloempypje Draadachtig dun en zeer

lo
^*ia

a
lang. Lip-

bloemige.

(ia) Lobelia met Lancetvormige Zaagtandige xii.

aan den voet getande Bladen enfamenge- of&yg"%*

ftelde end -Tros/en.

Op Jamaika zyn deeze beiden gevonden; de

eerfte een Waterplant, die ook op andere West-

indifche Eilanden , aan Beeken en op vogtige

plaatfen voorkomt» Zy heeft de Stengen meer

of min ruig , de Bladen glad , een half Voet

lang, de Bloemen wit, ter langte van vier Dui-

men, met een vlakken rand, die in vyven egaal

verdeeld is. Het Zaadhuisje , dat tweehokkig

is, bevat veele zeer kleine Zaadjes. Degeheele

Plant is zeer Vergiftig , maakende , wanneer

menze inwendig gebruikt , een hevigen Buik-

loop , die niet te ftempen is en eindelyk doet

fter*

(11) Lobelia FoI«. Lanceolatis dentatis &c. JACQ. Amtr«

219. Lugdb. 241. Rapunculus Aquaticus, Foliis Cichorei

&c. Sloan. Jam. $8. Hifi. I. p, iss. T. ioi t f. 2. Trache*

Hum Sonchi folio &c. Flum* le 25$. f. u
£\z) Lobelia Fol. Lanceolatis Serratis inferne dentatis &c«

Am. Acad. V. p* 40 8» Lobelia major brachiata asfiugens

&c. Brown. Jam. 34*.

Ilo DSEl. XI. STW,
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IV. fterven. Zelfs de Paarden ,
zegt men , zo zy

A
xx^

EL daar van eeten
* ba (ten *er aan* Ook baarc het

Hoofd Sap , als men met de Handen , daar mede be-

«tuk, fmet , de Oogen wryft , een geweldige Ont>

fteekirg,

xnu 03) Lobelia met een opgeregte Steng en breed

CartnaUs. Lancewormige Zaagteindige Bladen; de

kardinaals. Bloem - Jrqs endelings over ééne zyde*

Zeer bekend is deeze tegenwoordig onder

den naam van Kardinaals - Bloem , een zeerfier-

lyk Gewas , met een lange dunne Steng, die bo«

ven geaaird is met Bloemen van een zo fterk hoog

roode Kleur, dat 'er de Oogen byha van fche-

meren. Somtyds komen dezelven met aartige

witte Streepjes getekend voor. Colpmna hadt

deeze Plant aan den Kardinaal Barberini toege-

wyd. Zy fchynt ook een fcherp Sap te bevat*

ten»

xiv. (14) Lobelia met een opgeregte Steng, Ey«

bokkige"
ron<̂ " Lancetvormige eenigszins Zaagtan-

dige Bladen ; de Kelkhoeken omgeboogen*

Dee-

(13) Lobdia Caule ere&o, FoL tato - Lanceolat is ferratls»

Racemo terminali fecundo. // Clijf. Ups R. Lugdb* 241,

Gbon. Virg H4 Rapuntmm Qa'eïtum Virginianum &c.

Mor Hifi. II. p. 466. Rapuntium maximuoi coccineo Spi-

cato fl re 4ern **exic. 879. T. 880,

(14 Lobelia Cau'e eie&o* Fok ovato. Lanceolars &c, H m

Cliffl 426 RON FiTg 134 Rap. Öaiéatïls Virgin. Flore,

Violaceo majore Moris. Hifi. IU 5. 5. T* *. f. 55, Tra*

chei. Arnenc. £iore coeruieo. Roe, lc*
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Decze Soort van Lobelia werdt door den IV;

Sweedfchen Kalm bevonden het Geheim te
XF
xxu

U

zyn , door welk de Amerikaanfche Wilden zig ^Ioofd-

genazen van Venuskwaalen, welke reeds lang ,
TÜKm

70 ntèn wil 3 onder hun hebben plaats gehad, m£0M°s*°

Zy groeit 'er op vogtige plaatfen 5 aan de Oe-

vers van Rivieren , onder andere planten van

dien aart. De Steng fchiet tot vier Voeten op,

en het is de voorgaande Soort niet ongelyk
,

dan dat de Bloemen Violet of paarfchachtig

blaauw zyn. De Kelken zyn lang geflipt en heb-

ben de randen der hoeken omgeboogen. Het

Kruid heeft een Melkachtig Sap en de Wortels

fmaakten hem als Tabak, Zy gebruiken het Af-

kookzel derzelven , byna met gelyke voorzor-

gen als algemeen by het gebruik van Pokdran.

ken plaats heeft 5 verminderende de Gifce als

het naar beneden werkt en zig onderdien van

Overdaad in Spys en Drank onthoudende (*).

(15) Lobelia met een laag • Heefterige Steng; xv.

de Bladen langwerpig ,
glad , Zaagtandig

\ ^l^nfZ
de Bloemen in de Oxelen gejleeld. Surinaam-

(16) Lobelia met een opgeregte Steng, de xvr.

nj Inflat
*>Mm Opge>

biazene,

(+) Smkh. Verhand, p. 2S9 , enz. Item Amcsn, Aead. IV. p.

5»9.

(15) Lobelia Caule fuffmticofo , Foliis óblongis glabris

Cerratis &c.

(I6> Lobelia Caule ere&o, Fol. ovatis fubferraris &c. H,
Ups. A&. Ups. 1741. p. 23, T. J. Lobelia Caule ereéto

frxachiato &c. R. Clijf. $00. & Lugdb*

JI, DSBUZX. STUK^



1*6 Samenteeligk Kruidkk*

Bladen Eyrond > byna Zaagtandig? lan*

ger dan de Bloemfieelen : de Zaadhuisje?

gezwollen*

(17) Lobelia met een opgeregte Steng, de

Bladen Hartvormig > effen , flaauw Zaag'

tandig , gefteeld en een endelingse Bloem*

tuil.

De eerfte van deeze, te Suriname voorko-

mende, is een overblyvend Heeftertje; dat zo

wel de Zaadhuisjes gezwollen heeft als de twee-

de, die, gelyk ook de derde , in Virginie en

Kanada groeit. Deeze beiden zyn Jaarlykfe

Zaay- Planten. De laatfte is door onzen Rid-

der , als een zeldzaam Gewas , uit den Clif-

fortfen Tuin zeer fraay in Afbeelding gebragc

en befchreeven. Men vindt het ook door Plu-
mier, doch onvolkomen , voorgefteld* Het
hadt de Steng omtrent een Voet hoog , met
paarfchachtige Bloemen, Aairswyze tot een Tuil

vergaard.

(18) Lobelia met de Steng byna opgeregt; de

onderfie Bladen rondachtig en gekarteld;

de bovenfien Lancetvormig Zaagtandigi

de Bloemen getrost.

In

(17) Lobelia Caule ere&o Foi. Cord. obfolere Dentatia

&c. H9 Clif. 4*6. T. 26, Rapuntiura Trachelii folio , Flore

purpurascente* Plum. 1c. 235. f.

(ia) Lrielia Caule ere&iusculo, Fol, inf, fubrot. cienatis

Sc*

IV.

Afdeel.
XXI.

Hoofd*
stuk.

xvi r.

Lobelia

Cliffertia*

na*

CliiFort-

fche»

XVIIÏ.'

Urens.

Branden*
de.
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In Vrankryk en Spanje wordt de Groeiplaats IV;

gefield van deeze Soort, die ook in Italië voor-
Ap
^£

LJ

komt. In de middel fte deelen van Vrankryk Hoofd-'

groeit zy by de Steden Blois en Solons zoover-*TUK#

vloedi^ , dat zy den bynaam daar van heeft mfa
nog*m

bekomen. De hoogte is omtrent een E!le of wat

minder; de geflalte als die der Kardinaalsbloe-

men, maar de Kleur blaauw. De Bladen zyn,

by den voet, als aangelymd. Het. geheele Kruid

geeft Melk, en de Wortel, inzonderheid > is

van een brandend heeten Smaak.

(19) Lobelia met de Wortelbladen Eyrond en xtx.

Haairdunne Bloemfteelen.
L
minuta>
Zeer

Een Kaaps Plantje , naauwlyks een Duim kleüie«

hoog , maakt deeze , dat een Stengetje heeft

van twee Duim langte, met ééne enkele Bloem.

De Kelk is langwerpig, Lancetvormig , opflaan-

de ; de Bloem Trechterachtig ; het Zaadhuisje

langwérpig. Naar de volgende gelykt het veel.

C. Met ingefneeden Bladen en leggende

Stengen.

(20) Lo-

&c. Loeïl. hm 1^7* Rapunc. Gateatus Blefen'Vf Solo»

nienfis &c. Moris. Hifi n. p, 407. S. 5. T, 5. f $6. Ra-

puntmm urens Solontenfe. Bocc Sic. zo. T. n # Draba

Flore coeruleo Galeato C « Pin uo. Prpdr. SU
(19) Lobelia FoL Radicalibus ovacis , Scapis Capillaribus*

Mant. 291»
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Wi (20) Lobelia met een leggende Steng , die Tak»

XXI.* ^ *f'J Lancetvormig - ovaate gekartelde

Hoofd- Bladen en zeer lange > eenbhemige, een*

stuk. zaawe Bloemfleelen.

Een zeer klein, doch fraay Fantje, datMx-
iLautea cheliüs in de Spieeten van Rotfèn , ^ii op Mos-

fige Velden, in Italië, aantrof, benoemde hy

naar den Bononifchen Geneesheer en Hooglee-

raar Laürenti. Het heeft blaauwe Bloem-

pjes en tweehokkige Zaadhuisjes, gelyk eigen

is aan dit Geflagt. De Bloemfteeltjes hebben

ieder , in \ midden , een Borfieiig Blikje,

xxi. (21) Lobelia met een uitgebreide Steng enLan»

Lang-
* cetvormige eenigermaate getande Bladen ;

ftechge. ^ Bloemfleelen zeer lang.

Erfnoides*
^22) Lobelia met hurkende Draadachtige Sten*

Dunttcn- gen engefleeldc langwerpigegetande Bladen*
gige.

Deeze beide Knapfen zyn door den vermaar*

den Hkrmannüs, onder den naam van Klei-

ne

(20) Lobelia Cau!e prc.ftrato , FoL Lancéolato - ovalibus

«renatis &c. GoiJAN Monsp. 466. Laurentia annua minima

Flore coeruleo. MiCH. Gw. 18. T 14. Rapunculus Aq re-

pens. Bocc. Mus. 35. T. 27. R^puntium Cieticum mini-

mum , Be lidis folio, Fiore rnaculato. Toubnf- Cor.

(tl) Lobelia Caule pitülo , Fol. Lsnceoïatis fubdentatis,

Pedunc Jongisfimis. Mart. 483, Campanula nvnor Africa*

«a, Er ni facie &c. Herm. Lugih. no T. 1SU

<2z) Lobelia Cautibus pr^cumbentibus &c H. CUffi 41£
GKON. Virgm i?4* Campanula minor Afrïc3na £üni facie,

QauU pcocumbentibus. Herm. Lugdk* iq%. T. io*«
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ne Afrikaanfche Klokjes, in Afbeelding gebragt. IV.

Zy .maaken zeer kleine Plantjes uit* waar van xflf*

het eerfte opftaande Stengetjes heeft, omtrent Hoofd*

eén Handbreed hoog. De Bloempjes van beiden
STÜEt

zyn uit den blaauwe paarfch*

t^3) Lobelia wze* hurkende Stengen , era ^y-

ronde Zaagtandige fpitfe Bladen ; de onder- Zeyianica.

Jlen Jiomp : eenbloemige Bloemjteelèn
'

eenigermaate ruige Zaadhuisjes.

'
] Volgens Osbeck groeit deeze in China*

Welke men aan de Kaaf> der Goede Hope eerst

waargenomen hadt. Ten minfte komt de Ruigè

Kaapfe zeer Baby mét de Cèylonfche overeen»

\ Is een zeer klein Plantje, Daar het Gamander-

kin gelykende , met kruipende Stengetjes en

fcenbloemige Bloemfteeltjes , die ruig zyn % zó

wel als de Kelken.

(24) Lobelia met hurkende Stengen , Lancet- xxnf*

vormige Zaagtandige Bladen en ongefieeldè q
bynageaairde Bloemen*

(*5)

(aj) Lohlia CauL procambentibus 9 fóU Ovatiè Serratïs

&c. Campanula Zeiianica Senecionis folio , Flore purpmeo,

$eb. I. p. 37. T. li. f. 12$ fl.
Lobdia hitta, Sj»,

#7*nt. !i p.

(24) Lobelia Caul procumbeiitibus , toüis Lancèolatis

Rapuntium Foliis oblongis dentatis &s* xoi«

1
£1. BEEL» li, 4TGK.
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Vf* (25*) Lobelia met ovaale gekartelde gemlde
*F

xxu
L

' Bladen en eenzaame Bloemen zydclings*

Hoofd* r
«tuk. Lobelia met Lancetvormige getande Blo*.

xxv. den en zeer lange Bloemfteelen.
Lobelia

RuuwX' C2 7) Lobelia met Liniaale getande Bladen en

xxvi. een gebladerde Aait aan
9

t end.
Coronopt*

^
«erts-

Lobelia met leggende Draadachtige Hee»

hoomige. Jlerige Stengenen Eyrond» Lancetvormige

Co™}!*
wederzyds tweetandige Bladen.

Xroonigc.

xxv ui.
Zeer duidelyk onderfcheiden zig deeze vyf

Tedere
*' ^aaP*"e Soorten , waar van de drie eerfte door

wylen den Heer J. B ü r m a n n u s in Plaat ge-

bragt waren* Die met Hertshoornige Bladen

heeft de Bloemfteelen by uitlteklang, DeKroo*

nige fchynt eene Verfcheidenheid te zyn , van

de Driekantige , hier voor befchreeven. De laat*

fle heefc kleine Blaadjes en is een Heefterig

Plantje, waar van het Zaadhuisje in drieën open

fplyt , hebbende drie Klepjes j zo dat zy in

deezen van de Kenmerken van dit Geflagt een

weinig fchynt af te wyken.
Bef*

(25) Lobelia FoU'ovalibu* crenatïs Laiwtts Sec. Rapuntium

Fol* fubrotandis hixtis Sec. Burm. Afr. io$* T. 40. f. 2*

(zs) Lobelia Fol. Lanceolstls dentacis &c. Rapiintium F©f«

ïongo profunde deneato. Burm. Afr. 98* T. 3*» f.

punt. ^thiopicttiïi. BfiEtttf. Cent. T. 88.

(z?) Lobelia Fol. Lmearibus dentatis, Spïea termmali fo*

liofè. //. Cliffl 500.

(a8) Lobelia Caul. proftnris Filiformibm Fmticiüofo

Mmti HO* Lobelia pamfoli». Berq, Cap, HS*



feehalve dé voorgemelde vyftien 9 heeft de iVï

tegenwoordige Hoogleeraar der Kruidkunde ai-
A
™f fe"

hier , de Heer N. L* Bürmannüs, nog eene Hoofd*

Hoofdige onder de Kaapfe Planten opgetekend ,
STUÏ*

die weinig van de Hertshoornbladige , zo fcyn*^ ** *

Ed. aanmerkt , verfcfailt. Voorts heeft hy eene

Windende Lobelia onder dezelven gevonden »

met Liniaale Bladen , welke de Meelknopjes

uitwaards ruig heefc door witachtige Haairtjes

:

zo dat het getal der Kaapfe Soorten * volgens

zyn Ed. , dan zeventien uitmaakt.

Viola* ViooL

Dit Geflagt heeft een vyfbladigen Kelk ï ook

is de Bloem vyfbladig, onregelmaatig, van ag-

teten gehoornd. Het Zaadhuisje , bóven deö

Kelk, is driekleppig, met ééne Holligheid*

Zevenentwintig Soorten komen in hetzelve

Voor, die in vier Rangen gefmaldeeld zyn f als

Volgt.

A* Ongeftengde.

(i) Viool met gepalmde vyfkwabbige % getande
^
fo

en onverdeelde Bladen.
Vinger-

(a) Viool met Roetachtige zevendeelige BladenMzdigc.

(3J
Toon*

(t ) yiola acaulis , Fol. palmatis quinquelobis &c. Syft* bladig^*

Nat, XII. Gen. 1007. V*g. XIIT. p. 66%. Groji. VWg. i&f.

Viola alba Fol. Securis Roman» effigie, Floiidana. Plux+
Amaltb. 108. Té 447 f.

(1) VioU acaulis Foi. Ped feptemparr. GftON. Virg* ||##
Viola Virg. tricolor. Pluk. Alm. 388. T» XX*. f. 7*

H. DEEL. XI* STUK*
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IV.
Afdeel.

xxi.
Hoofd»
stuk.

. *in.
Viola

Pinnata.

Cevindc,

IV.

Laneeclata.

Zancet-

vormige.

V.

PrifKU'

lifilid.

Hartvor-

mige.

VI*
Hirta*

Ruige.

(3) Viool met Vindeélige Bladen.

(4) Viool met Lancetvormige gekartelde Bladen,

(j) Viool met langwerpige, byna Hartvormi-

ge Bladen en Vliezige Bladjleelen.

Alle deeze komen in Noord- Amerika, en ie

't byzonder in Virginie voor , behalve d3 Derf-

de, die op dè hooge Gebergten van Europa ,

doch ook, zo wel als de beide volgende, in Si-

berië groeit* De gefteldheid van het Loof is ge-

noegzaam faangeweezen. De vierde Soort, uit

Kanada door Kalm gebragt , fcheen in Blad

een weinig van de Siberifche te verfchillen, en

hedt de Bloemen kleiner. De laatfte, eindelyk,

heeft Bladen , veel naar die der gewoone Pri-

mula Veris gelykende. De eerfte en laatfte heefs

de Bloemen wit , de tweede driekleurig; de

derde en vierde paarfch Violet of bleek blaauw.

Allen zyn het kleine Plantjes, gelyk ODze Drie-

kleurige Violen,

(6) Viool, die ongefiengd is % met Hartvor-

mige Haairig ftekelige Bladen. Dee-

f3) Viola acauüs Fol. Pinnatlfidis. Viöïa montma Folio

multifido
J. IJ. Hifi. III* p. 544. HALL. Helv. incboat. I.

p 241. Gmel. Sib. IV. T. 49 f. 4.

(4) VioU acaulis Föl. Lanceol. crenans, Gmel, Sib. IV, T0

49. f u
{%) Viola acauüs Fol, oblongis fubcordacit, &c. GHOit,

(6) Vhla acauüs, Fel. Cord frlofo

-

hhp, M4nt< 4*3. FL
Smc4
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Deeze, die in Bosfchen der Noordelyke dee- IV*

Jen van Europa groeit , kruipt niet gelyk de
^™x\

*

Tamme , en maakt ook geen Stengetjes gelyk hoofd*

de Wilde Violen ; maar zy geeft uit een taame- stuks

lyk dik Worteltje lang gedeelde Bladen , die
J®!*

9̂ **

jHartvormig
7

en , zo wel ajs de Steden , van

onderen Haairig zyn. Haar Bloemtteeltjes
5
veel

korter dan de Bladen zynde, hebben een Sleuf-

je op de rug , boven de Blikjes. De Bloemen

gelyken zo zeer naar die der Tamme Violen %

dat men dezelven 'er fomtyds mede vervalfcht,

of ze daar voor verkoopt. Zy valt ook in Berg*

Bosfchen van Engeland
% Switzerland en de Heer

Thunberg heeft een Plantje-» onder dien

naam, uit Japan gezonden.

f7) V\po\)die ongeflengd is % met Niervormige v?r.

**** £SU
Op vogtige Velden, in Sweeden, Engeland a

en elders , groeit deeze , die door de gladheid

der Bladen meest verfchilt , hebbende ook paar*

fche Bloempjes , en het oneffen Bloemblaadje

tpc aan de tip coe zwart geüreent.

(8)

Suec. 7*8* 7S8. Oalib. Par. 269. Viola Martia hirfuca ino*

dora. MoRiS. Hifi. in p. 475. $. 5. T. 55. t. 4 Viola Tra-

chelii folio. Raj. Hijl. 105$. Viola. BBUN.SV* Herh. U p.

1,37- 2-

(7) Viola acAialis Fol. Reniformibus. HALL. Hetv* $ou

TL Suec. 7i7 ? 786. Viola Paluftris xomndifölii gfcibra» Mqe^

Hifi* II. p. 47S. $* 5. T. l$, f. 5*

II* D££Lt 11, STU8|

Moeras-
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IV. Cf) Viool, die ongejlengd ix, met Hartvormig®

Afdeel. Bladen en kruipende Spruiten.
XXI.

wok?* Deeze Soort maakt de gewoone Winkel Vio>*

vin. fe» uit, die men in de Tuinen teelt, weshalve

Odlrata
zy 1amm Fï°len genoemd worden j hoewel

Tamme* men ze ooK overmoedig ia Bosfchen en Wil-

dernisfen $
zo van ons Land , als door geheet

Europa , aantrof Niets is in Switzerland ge*

meener s aan de Haagen en Beekjes , in *t vroe-

ge Voorjaar, zegt Haller, By Weenen ia

Ooftenryk groeijen zy overal in groote en klei-

ne Bosfchen % in Valeijen aan Rivieren a in Boom-
gaarden en Tuinen. In Engelatnd* Vrankryk en

Sweeden , zynze zo gemeen niet. Zy komen
overal, in 't wilde , niet alleen met witte, maar

ook met dubbelde of volle Bloemen voor, maar

de enkelée paarfche, van wier Aftrekzel de Vio-

lette Kleur h aren naam heeft, zyn ver de ge-

meende.

De Latynfche naam is in byna in alle Taalea

van ons Wereldsdeel overgenomen , maar in 'c

Franfch heet men?e Fiolettes % ia *t Engelfch

Vu

(8) Vioia acaulis , Fol. Cordatis , Stolonibus reptantibus.

Gort. Belg. 252* H. Cliff. 427, FU Suec. 715 , 784. Mau
Med. 410. Vipla Martia purpurea , Flore fimplici odoro. C*

8. Pi*, iip* Viola pdorata Ren. 141. T. 14°. Viola

aiigra^ f. pjarputea» Dop. Tempt. 156. Lob* lc* fioS. fa

Viola Martia alba, C. H. Pin. 199. y#
— mulsiplici floip

Ibid. Lob* Ie.
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Fiokts : welke naam , gclyk bekend is
,
by IV.

ons gemcenlyk gegeven worde aan een geheel ^™*f
u

ander Gewas, van dergelyken Reuk en deswe-Kooro-

gen genaamd Violieren *. De Bloemen hebben STUK»

een zeer verzagtende hoedanigheid, zo wel als mf£*
nog€m

J
t Kruid , wordende deswegen de Konferf en * zie

Syroop van Violen als een Borstmiddel en tot ^ ^ufo*
zagte Hartfterking veel geacht* In de geheele

Plant heerfcht een laxeerende hoedanigheid , zelfs

in 't Zaad. Hoe zagt nu , en onfchadelyk, de

Bloemen ook voorkomen , wordt niettemin ver-

haald, dat een Maagd van voornaams Huize,

door den Geur van een menigte derzelven, wel-

ken zy in een beflooten Vertrek hadt by eea

doen brengen , bedwelmd geworden en daarvan

geftorven zy. De Witte Violen zyn minder

kragtig van Reuk. De Syroop is zeer bekwaam,

om de hoedanigheid van Sappen en an tere Stof-

fen , of dezelven naar Zuur dan naar Loogzout

hellen , te onderzoeken , en wordt daar toe van

fommigen gebruikt.

In Egypte worden de Violen in de Tuinen

overvloedig geteeld, alzo de Turken veel werks

daar van maaken om de aangenaame Kleur en

Reuk , dienende de Suiker van Violen , in Wa-
ter gefmolten , hun om Sorbet te bereiden , tot

ontbaaling van hunne Vrinden. Zy maaken het-

zelve ook wel van Rofynen • Water en andere

Zoetigheden , maar die van gedagte Suiker is by

de Grooten meest geacht en de kostbaarfte , in-

I 4 zon-

II, Deel* XU Stuk*
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IV. zonderheid met Amber - Grys gemengd zynde ^
Ai

xx
E

[

EL# tot °PweïckiDg der Minnelust (*).

Hoofd- _ t

stuk. /? Stengmaakendc*

'x. (9) Viool met de volwas/ener Steng opjlygen*

cZita. de* de Bladen langwerpig Hartvormig.
\Vilde.

x. (10) Viool met opgeregte Stengen en Hart*

^Sg-** vormige langwerpige Bladen.

(1 1) Viool met Draadachtige onverdeelde voort~

&}pibkl' kruipende Stengen , Eyronde effenrandigt

gladde Bladen en onverdeelde Stoppeltjes.

Van deeze komt de eerfte , die men Wilde

Violen noemt , overvloedig in de Duin - Valei-

jen van Holland , in Vriesland > Gelderland en

Overysfel , als ook door geheel Europa , tot in

Sweeden en Lapland , zelfs in Rusland en in

Noord- Amerika, voor, Zy bloeijen laaterdan

de Tamme , doch verfchillen anders van dezel-

ven

(*) HASSELT Re''fz „ p. 51,4.

(9) Viola Caule aduldore adfcendente Sec. GöRT. Belg*

253. KRAM. Aujlr. z6z. Fl. Su'.c. 716 , 78;. GOUAN Monsp
c

467. R. Lugdh. 430. GRON. Pirg. ia*. &c, Vioh Martia

inodora fylv. C. B. Pin. Ip5>, LQB' óQsu Viola fylv. ino-

dora. Dod. Ptmpt. 156.

(10) Viola Caulibus ere&is, FoL Cordaris oblongis. FL

SueCr II. N4 787» Viola FoL Ovato- Lanceolatis. R. Lugdb.

430. Viola Martia Arborescens pnrpurea, G. B« Pin. 199%

Viola Arborescens. Cam. Epit. 911.

(xj) Viola CauL Filiformibus indivifis prorep, &c. Viola

FpL ovalibus &c. ALt. Pedemont* 14. T» 3. £ f.
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ven weinig, dan door haare Reukeloosheid , en IV.

hebben insgelyks zo wel witte als paarfche Bloe-
Af^l *

men. Ook verheffen zig de Bloemen boven de Hoofd-

Bladen , en de Plant heeft lange ,Takkige, leg- 8TÜ**

gende , doch in de Herfst opftygende Stengen. m^n°ia"

De Berg - Violen y die overend ftaan , groeijen

wel een EUe hoog; weshalve inenze Hoornachtig

noemt , hoewel de Steng niets Houtigs hedt.

Van deeze zyn de Bloemen blaauw en wit en

fomtyds geelachtig, meteen korte Spoor," maar

de Kelk heeft Spooren. Zy groeijen op de Al-

pen van Switzerland , Lapland , Ooftenryk en

op den Baldus -Berg in 't VeroneefcHe ; de laat-

fte op den Berg Cenis in Piemont, waar vaat

die den bynaam heeft. Deeze hebben Draad-

achtige Stengen % die onder den Grond kruipen,

doch zig daar uit verheffen , met zeer kleine ,

Eyronde, gefteelde gladde Blaadjes en groote,

lang gefteelde, blaauwe Bloemen*

(12) Viool met een opgeregte Steng en Hart- xiu

vormige gefpitfte Bladen. JJgf*
Kana-

Viool met een drkkantige Steng en Nier*'^Cch**

achtig Hartvormige Bladen^ de Stengbloe* MrMé
men ongebladerd. lu.

Wonder»

(I4)
?yke-

fix) Viola Gaule ere&o , Pol. CotJ. acumïnatis. Viola

Caulcscens Fol. Cordatis &c. Am. Acad. \. p. 157.

(M) Viola Caule triquetro , Fol. Reni rormi Cord. &cv

Viola Flor. Ra3. Corollatïs &c. H. Cliff^^.7. FL Sue:,?i$ %

7J9- Viola Montana latifolia dcc. DiUi Ehht f, 190.

I 5
II. Dl&L. XI* STUK.
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IV. (14) Viool met een tweebloemige Steng
, d$

^XXlï" Bladen Niervormig Zaagtandig.

Hoofd-
stuk. (15) Viool een eenbloemige Steng , e/v

xiv* Hartvormige getande Bladen.

èiflora* . ï _ . .

Twee- Kanada is de Groeiplaats van de eerfte dee-
bloemige.

zej. vJe? ^ de Sceng ongevaar eeQ SpaQ hoog
Uniflor*. heefc , en van de volgende 3 welke in de Bos*

?£&"
l0Cm

fchen van Sweeden en Duitfchland groeit, meest
verfchilt > doordien de Stengbloemen , dat won-
derlyk voorkomt, in deeze "geen Blaadjes heb*

ben. De Bloemen zyn witachtig en in de derde

,

die op de Europifche Gebergten groeit, dat ook
zonderling is in dit Geflagt, geel. De laatfte

„

die in Siberië is gevonden, worde door Gme-
h 1 n aldus befchreeven.

Uit een Vezeligen Wortel komen veele

3> Bladfteelen, met opgerolde beginzels vanBla-
den , waar tusfehen gemeenlyk één , doch

„ ook twee of meer Stengen, die hoekig zyn
„ en flaauw gehaaird , ieder op den top drie

„ Blaadjes hebbende , naar die der Malva ge-

5, lykende. Uit derzelver midden ryst een kort

$% Steeltje > met een fraaije geelachtige of Zwa-

3% vel»

(14) VioU Cau!e bifioro &c. Viola Foliis Remformifms
&c. FL L*pp. Suec. H. Cliff. R. LHdk. 431 viola Aipina
xotundifolia lutea. C* B, Tin, 199. Pluk. T. 233. f. 7. t.
5J4. f. 1. viola lutea. Lob» Ic. 609.

r
(js) Caule unifloxo &c. Gmeu Sib. IV. p. 201, T#

4». f. 5.
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„ velkleurige Bloem , wier twee bovenfte Blaad-

3 ,
jes allergrootst, de zydelingfe kleiner en het xxu

"
onderfte allerkleinst is, Deeze drie laatften Hoofd»

11 zyn verfierdmet eenige Violetkleurige Streep-
8™*^

jes, en de twee zydelingfe, niet ver %wj*^
„ den bodem ,

«enigszins Wollig. Dus bevindt

„ zig de Plant in 't vroege Voorjaar- In *t vol-

,
gende Jaar breiden zig, zo wel de Wortel-

11 als de boven fte Blaadjes, allengs uif,deBlad-

f> fteelen rekken, en zyn, als de Wugt rypis,

„ dikwils een half Voet lang* De Stengblaadjes

„ fcheiden van elkander, worden Ribbig, aan

„ de randen diep en breed Zaagtandig , weder*

5 ,
zyds ruig, enz*"

C: Met Vindeclïge Stoppeltjes en ecnKmik*

achtigen Stempel.

Viool met een driekantige verfpreide XV£-

Steng , langwerpige ingefneeden Bladen en v*°}*

loTm

Vindeelige Stoppeltjes. Driekleu-

rige.

Deeze, die men Wilde Pen/een of Plooitjes >

naar

(16) Viola, C3u!e triquetro (ïüFufo &c. Gort. Belg. 253.

Kram. Aujlr. 161. QoVAü Mcnsp. 467. FL Suec. &c. H*

CHff. 527. Viola bicolor Arven^s. C. B. Pin. 200* Trinitatis

Herba. FUCHS. Hijl. «oj. Jacea altera. Cam. Epiu 913.
ffy

Viola tricelor Hortenfis repens. C. B. Pin. 199. Viola trico-

lor REN. Spec. 144. T, 140. Jacea f. Flos trinitatis. Cam.

Eftt. sia* Viola tricolor* DOD. Pempt. ? 58» Viola ffetnmea ,

cdorea, calida. Lob. h. 611*

11. 11% STUK%
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1V* naar 't Franfch Penfie noemt, komen in de

xxu Duinvaleijen en Hoven van ons Bolland, op

Hoofd dorre Zandige Gronden , in de Wouden van
*TlM

' Vriesla d , en elders, in onze Provintiëu, als

vefy?™* ook door geheel Europa , voor* Het is een

Plantje dat de Steng Takkig en neerleggende

heeft , de Bladen Eyronri - Hartvormig en de

Bladfteelen met kleine Borfteltjes, doch aan de

Takken half Vinswys' ingefneeden Stoppeltjes.

De Bloem , veel grooter dan de Kelk, die Zaag-

tandige Spporen heeft , is zeer fraay met ten

minften drie Kleuren getekend* De bovenfte

Blaadjes zyn Violet , met een zeer fyne Haai*

righeid; de middelden geelachtig bont, heton-

derfte Hemelfchblaauw. Zy komen ook van bc*

ven paarfch ,
op zyde of in 't midden geel en

van onderen wit voor, met zo veeie mengelin-

gen en veranderingen, dat *er de Duitfchers den

naam van Sibenfarben Blumlein , dat is Zeven-

kleur -Bloempjes , aan geeven. Men virdt 'er

evenwel ook die maar tweekleurig zyn, van

kleiner Gewas en Bloem , blaauw en geel, of

blaauw en wit of enkel wit met geeh In Swee»

den> zo wel als in Switzerland, maaken deeze

een zeer gemeen Onkruid in de Velden en Tui^

uen , doch de eerden worden , om de aartig-

hcid, in de Bloemhoven geteeld, alwaar zy zig

aelf zaaijen en ook genoegzaam een Onkruid

word|en De Duitfchers heeten ze Freysfam*

Irauty de Engelfchen Panjiesof Hearts - Eafe f

$at is Hans - vermaak. Wat den naam van

Drieën*
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Drieenheids - Bloem aangaat, dien vind ik , in IV.

zeker opzigt, wac aanftootelyk. Van de Twee- Af
^xu^

kleurigen maakt Haller een byzondere Soort • Hoofd-

De Driekleurigen vallen ook aan de Kaap cn in
5TÜK

Japan. g*#
Of de Franfche naam Penfies van o*e aartige

mengeling van Kleuren in deeze Blommetjes,

welke tot denken aanleiding geeft, dan van het

voorgemelde afkomftig zy, is my duifter* Iets

anders t daar men te vooren niet om gedagt

heeft, zou ze dien naam met regt kunnen doen

voeren. Linnaus ,
naamelyk , merkt aan

,

dat nergens , byna , zig het werk der Bevrug*

ting in de Planten zo duidelyk , dan in dezel-

ven , openbaare; doordien de Stempel, of het

bovenfte van den Styl , Trechterachtig open

is: 't welk alleen maar plaats heeft in die van

deezen Rang. De Styl maakt met het Vrugt-

beginzel een rondachtig Knopje uit, in 't mid-

'den van de Bloem , dat als een Kruikje of

als een Zoutvat is gefatfoeneerd.

Cl 7) Viool met een driekantige enkelde Steng, xviï.

langwerpige Bladen en Vindeelige Stop- gJan£flo>

feitjes.
fa

Groot-
bloemige.

(18) Vi-

(17 ) Vhl* Cauk triquetto fimplici &c4 Mant, 120.

Viola Caule triq. eie&o &c. Huos. AngL 33*» Viola

Montana tricolor odoratiifima. C. B. Pin. 199. Viola Mont»

lutea gtandiflora. C. 2. Pin. aoo, Bareu 6>i,6"9&.

11% SISL. XI, STU%
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de.

IV. (i8) Viool <#s &orte Steng , de Bladen

^xxu
EU

*^na Eyrond , de Stoppeltjes Vindeelig %

Hoofd- Honigbakjes langer dan de Kelk.

STUK»

^xvitl^ Viool we* een /awg* Stewg, jBIairt

parata. langwerpig Eyrond , Stoppeltjes Vin»
^Gcfpooi-

deelig* de Honigbakjes Elsvormig langer

xix. dan de Bloem.
Cornuta.

Gehoom- Qp <}e pyreneefche eü Switzerfche Geberg-

ten groeljen deeze, welken de vermaarde Hal-
ler , behalve de laatfte , die echter weinig

van de anderen verfchilt, tot ééne Soort be-

trekt. Zyn Ëd. tytelt dezelve* „ Viool met een

3 >
opgeregte Steng, die weinig Bloemen draagt

,

33 de onderfte Bladen rondachtig , de Stengbla*

den ovaal hebbende , met zeer groote half

,3 gevinde Stoppeltjes." Het is
,
zegt hy , een

veranderlyke Plant , of ongejiengd voorkomen*

de-met paarfche Bloemen, welke hy afbeeldt,

of gefiengd , en dan met geele of met drie-

kleurige of met witte Bloemen* De Bloemen

zyn veel grooter en dus het Plantje ook fraai-

jer dan de Penfeen ^ voorgemeld , hebbende

een niet onaangenaamen Reuk. Het voornaam-

tte verfchil beftaat in de Spoor % of agter Punt

der

(i8J Viola Caule abbreviato Sec* Viola Alpina purp. exi-

guis foliis. C. B* Pin. 199. Viola Mont* coerulea grandiflora*

TOURNF >nft 420. item late:. C* B* Pm 199

(i9) Viola Caule elongato &c. Viola Pyrenaica folio Ts&»



der Bloem > welke de laatfte zeer lang en dun 9 IV.

als een Hoorntje heeft. Men vindt 'er niet
Af£"l *

minder verandering van Kleuren in , cn de Bloe* HoofsH

men hebben aan het Steeltje twee Lancetvor- STÜ^
mige Borfteltjes. Somtyds wordt de Steng een

half Voet, doch in de laatfte wel een gehee-

len Voet hoog.

(20) Viool met een Heefterige Steng en Lan- xx>

cetvormige effenrandige Bladen.
Ttïssins*

^ \ l . Boomach*
De vraag is of dceze meer den naam vantige.

Boomachtige verdient dan de Berg- Violen

>

hier vcor befchreeven 3 die ook dus getyteld

worden. De Groeiplaats is in Spanje en de Bloe-

men hebben geen Reuk. 1

D. Met opgeregte , niet agterover leggende

Bloemen*

(21) Viool die de Steng aan den voet zeer Tak- xxi.

Hg heeft 9 de Bladen Lancetvormig Li*
E™sas?er~

niaal effent-andig van elkander af; de Kei- Negen-

en van agteren gelyk>
zaadige.

(<u) Viool met een hurkende Steng; ds Biet- Xxir,

den .

Suff*

(io> Viola Cauïc Fruticofo &c. Viola Hispamca fmticans. He«ftciigeA
BARR* Ie. 568. Viola tMontaaa pumila anguftifolia. C. B,
Pin» 109»

(11) Vhla Cauïe Bafi Ramofisfimo &c. FU ZèyL M7. Her*
ba Indica &c. Raj. Suppl. 402. Nelam - Parcnda. Hort, Mai*
U* p U7. T. «o* B URm Fh Ind. p. Hó.
(zi) r***Qkto ptttemnbente, IqU Lanraktif fabferratis

tfc Dm., xi» szm*
**m
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IV. den Lancetvormig eenigermaate Zaagtan*
A
XXI

U getropti de Kelken van agterengelyk*

Hoofd-
stuk. Dceze beiden groeijen in Ooftindie. De eer-*

lte, welke Hermannus Klein Leeuwsbek

geheten hadc * heeft een zeer ïakkige Steng *

van een half Voet hoogte , met lange dunne

Bloem (teeltjes ; de Bloemen paarfch van kleur.

De andere , Welke men op Ceylon Ratmul noemt t

is een Takkig* leggend, Houtig Gewas, door

Elsvormige ftyve Stoppeltjes byna gedoomd.

xxnu (23) Viool met een enkelde ruige Kruidige

Mtefa Steng , Lancetvormige Haairige Bladen

schoen- en eenzaame Bloemen,
achtige.

xxiv. Viool met een laag - Heejterige gearmds

f?iil^
itl

* Steng 9 gepaarde Bladen en getroste Bloe-

*aat* men*
bladigc.

*****

Op den Noordoösthoek Van Zuid - Ameri-

ka, dien men Cumana noemt , heeft de Heer

toEFLiNG, in zyne Kruidléezingen , deeze

twee Soorten ontdekt , waar van de eerfle de

andere > zo hy aanmerkt , in allen deele zeer

veel

confcrtis &c. Fl. 2?eyl4 318. Rubeola Zeylanica Fol# latiorU

bas. Ratmul di&a, Bukvi, Zc y l. 203*

(li) Viola Caule ümpl, hirfuto Heibaceo &c. Caiceolarï*

Ciulc fimplici hitCato , Flor. AXiilaubus (©Iitariis. Lobfl.

h. 18+.

(24) KiWjCaulc fufFrudcofo brachiato&c. Cakeolacia Ca««»

teBitchutöglabroFlor. fcacemofis, Loejpi*, lt. i*u
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veel in grootte overtreft* Zy hadden witte Bloe* IV;

men. xxu
Die Soort van Vioolen, Hybamhus genaamd , Hoofd-

welke Heefterig in de Wcstindiën groeit, daar,T^*^
Loefli mg den naam aan gaf -va»; Calceolaria mia.

zo wel als aan de voorgaanden, wegens de fi-

guur der Bloemen ; heb ik reeds voorheen be

l fchreeven * : des volgt.
v
*
|
f^v

(26) Viool met ovaale Bladen , $é aan den

rarcd «ra van onderen Haairig zyn* v™u rp&
cacuétnha*

De Ridder geeft den bynaam var Ip^acuan*^^f^^
ha aan deeze Soort, die op Caijenne fchynt te tel.

groeijen. Zyn Ed. heeft denzelven ook gegeven

aan een Soort van Wolfsmelk , voorheen be-

fchreeven f , welke in Virginie fotntyds dien tn.D*

naam voert, wordende van fommige Ingezete-^
1

^^
0

Den , inzonderheid der Noordelyke deelen , (zegt

C l a y t o N|) vry ftout , inwendigtot een Braak-

middtl gebruikten Ipecacuanha geheten. Oncler

de Planten van den Clïffortfen Tuin hadt Lin*

nmüs, bevoorens, den Geflagtnaam Ouragoga

gebezigd voor de Brafiliaanfche Plant , welke

den Wortel, die onder deezen naam in de Apo-

theeken gevonden worj t
- uitlevert : naar hee

Periclymenum of Kamperfolie eeni^szins gely-

kende 9 maar zeer klein (*> Onder de Ge-
nees?

(t6) Viola Fol. ovalifms margtne fubtusque Pilofis, Syfl.

Udt- XiU. Viola grandiflora, Veronicae folio villofo. Barr«

AZqum* 113.

(*} Ouragoga. IL Clïff. 486. Gen* Plant. $4* Feridyme*

K mm
II. DXSL. XI* STUK,
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ÏV, neesmiddelen noemt hy dezelve, Lonkera\ met

^XX?
L

* een 'e8£eDC*e kruipende Steng en ftomp Eyron*

Hoofd- de fpitfe ruuwe Bladen Naderhand vind ik

•tuk*' echter, door zyn Ed., niet als een Soort van
^i?Mu/y- Looice^a, noch als een byzonder Geflagt, daar

van in het Samenftel der Natuur gewag ge-

maakt Cf).

Van dien Wortel zyn byzondere Soorten. Uit

Peru komt met de Snaan rche Vloot jaarlyks een

Afchgraauwe over: de Brafiliaanfche , die van

Lisfabon komt * is bruia en dunner, meer ge-

Tingd of ongetyker dan de andere. Bovendien

is 'er een Witte , daar men de Afchgraauwe

fomtyds mede vervalfcht , hebbende weinig of

geen kragt De Peruviaanfche wordt voor de

beste gehouden , om dat zy zagter werkt dan

die van Brafil , welke zo fchcrp is , dat iemand,

die 'er veel van tot Poeijer ftampt f daar van

dergelyke Toevallen krygt als van 't Euphor»

bium. Benaauwde Ademhaaling,BIoedfpuwen f

zwelling van de Keel , Ootfteeking der Oogen

,

kan

mm parvum Brafilianum Alexipharmacurn. Tlvk Alm. a8s.

Herba Paris Bra iliam polycoccos. fUj. Hij?. 669 lpecaco»

anha Marcgs. Br. s 17, Jpecacoanha Oificinia. DAJU.

SuppL 148.

(*) Mat. Mei* Holm. 1749» p *4« N. 6p.

(t) **0£ an(^ere Planten komen onder dien num voor
f

gelyk de Spirea trifalieja , welke ik in het IX, Stüfc he-

.fchxceven, en daar van blodz. 46. gmeld heb f dat men die

in Virginie Ipecacuanha noemt en het Poeijer van den Wor«

tel tot een Braakmiddel gebruikt*
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fcaö door het vliegende Stof verbirzaakt wor- ÏV.

den* De Wortel bevat etn Slymige of kleverige ^JJJ
Harst* welke het Afkookzel zo Lytaerig maakt , Hoofd-

dat men het naauwlyks door een Doek kan
$TÜK *

wringen. Mooglyk is deeze de oiraaak van den mu?™
1**

dienst dien hy te weeg brengt in de Roode en

Gemeene Buikloop : want in zeïfftaüdigheid is

hy daar toe van meer kragt , dan in Watéï ge-

kookt. Het Poeijer wordt van een half Scrupel

tot een half Drachme > ten dien einde * met ee-

nig Opiaat gemengd ,
ingegeven. Alleen of op

aig zelve is hy een Braakmiddel P dat zelfs in

fcJeinder veelheid werkt ( *).

(27) Viool met een kruipende Kruidige Steng 9 ^Jjt
langwerpige Bladen en eenbloemige Stèel-diandra.

tjtt» mannigÉ*

Öf deeze genoegzaam van de voorgaande

^èrfchille, twyfelt Linn^üs» De Heer At-
lAiAand hadt dezelve in Suriname waarg'ëiii-

fcnen , klimmende door de Haagen gelyk dé

Winde 3 met dunne Ranken* waar aan de Bla-

den
• : > • ' '. J . v . V' ;V;*< - 1

*.

(*) Ad Graha fèk perbdte Vorakum proyocat; Cortek Ra*

èkis vel in minori quantitate. Hic cram ponfee Grtm. 4 rel

6 pnsflat quod Radix ad Scrupuliim. Valde minutê Dofi 5

dlu commuatê , mirabiii quahdoquè effe&tt damr in Afth-

snaie , aliisquë, morbis convutliyis
,
inprimis Xnfantuoi* R.üT*

*Y Mat. Mei, p. 250; item Geoffkqy.

(17 ) Piofa Caulè ferpénte Herbacèo , FoL öblongis , ?ë-

léunruüs unïfloris* Syft* Nat, Pkp XllU

Ka
IK CEBL# XI, SttJSfc , J
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IV; den overhoeks , ver van elkander en mttk
^?

xxtT Bloemen, die een zeer groote Vlag, driedeelig

Hoofd* gehelmd h3 Jden en een zeer lange omgedraaide
stuk» gpoor Van de vyf vlceldraadjes nadden flegti
^E'nwy-

<jo twee agterden een Meelknopje.

Op de Gebergten, in Gelukkig Arabie,kwa»

ir en den Heer Forskaohl B&omachtige en

Kruip nde Vioolen voor. De gewoone welrie-

kende werden * in Egypte , in de Hoven ge*

kweekt.

I M p a t 1 e n s, Springzaad.

De Kelk is tweebladig , in dit Geflagt , de

Bloem vyfbladig
5 onregelmaatig f met een Hui*

kig Honigbakje : het Zaadhuisje vyfkleppig.

Het bevat de zeven volgende, meest uitheem-

fche Soorten.

ï.

lmpatknt

Chineefch.

II.

Q ) Sprirgzaad met eenbloemige eenzaam

Steeltjes , gepaarde Eyronde Bladen en krom-

me Honigbakjes.

( z) Springzaad met eenbloemige eenzaame

Steeltjes en Eyronde Bladen 9 wier Tandjes

Lancetvormig zyn : de Honigbakjes langer

dan de Bloem.

(3)

(1) Impatsens Pedunc* unifl, fölirariïs &c. Syft. Nat. XII.

G«n. 1008. Feg, XIII. p. 669* EüRjvï. FU Ind. p. 187, ubi

öc reliqux.

(z\ ImpatUns PeJimc. unifl, folit. &c. Vaüi • Onspu» H»

MM. IX. p. 9U T. 48,



Syhoenesia. I49

(3) Springzaad met eenhloemige vergaarde IV.

Steeltjes en Liniaale gepaarde Bladen. AF
jf^?

U

(4) Springzaad met eenhloemige vergaarde .tukT**

Steeltjes en Lancetvormige Bladen, de Ho* m.
nigbakjes langer dan de Bloem.

^ptfitfc

foiia.

De eeïfte van deeze vier is in China
f
de p«rbla*

tweede aan de Kust van Malabar waargeno-
d,g '

JV

men, zo wel a!s de derde, die , gelyk de vier- Ornut*.

de, ook tot de Ceyioofche Planten beh >oru
Gdlüümd#

Deeze laatfte heeft in *c Loof > en in de GeftaU

te , veel overeenkomst met de volgende Soort

,

dóch verfchüc zeer veel door de lange dunne

Staartjes der B'oemen 9 die ook zeer lang ge-

jfleeid zyn. Volgens Her mankus zou de

Vrugt naar een Zwaluw gelyken > dat meer op

dé Bloem tcepasfelyk fehynu

(5) Springzaad met eenhloemige vergaarde v.

Steeltjes en Lancetvormige Bladen , de
B
q^J^

bovctijlen overhoeks ; de HonigbakjèS kor-

ter dan de Bloem.

Zeer

(3) JjKpdtUns Pedunc. un'fl. aggregatis &c. F/# Zejl 314.

Kondjm- Pallu H. Mal. IX p, 57. T* 3 * ?

f +; Impatiem Pedunc. iinifl aggre? &c. Balfamïna latïf.

Flor. Calcari longislimo Burm, ZeyL 414 r. 16 4 1.

(5; ïmpniens Ped. unifl. ag^reg Fol Lanceolads &c. H.
Clip. 428. R. *n. N. *. GoüAN j*f*«i/>. 5.67. Lac-

ca Hcrba. Rumph Amb. V p. zy*. T. s>o* Ualftraina foe-

mina. C. 8* Pin, 306. Balfamina. Dod. Ptmft. 671. Baj£

fecm. Petficifolia.LOB. 317*

K 3



IV.
^ Zeer gemeen is dit Kruid, zo wel als de voo-

^XÏI
U

ri2eD ec:n Zaayplant zynde * in de Bloemhoven

Hoofd van ons Wereldsdeel , alwaar n\en hec , fchooa

•tuk. iosgetyks uit Oostradje afkomftig, reeds meer

v^enwy' dan twee Eeuwen geteeld heeft» Men geeft het

by ons, en ia't algemeen , den Latyufchennaam

Bülfaminay en dus is het aan iedereen bekend.

Het heeft zonderling dikke , Sappige Stengen en

Takjes, en een byzsondere manier van Ge-

^as. JDe Bladen werden , niet oneigen, door

Lob? l, by die van den Perfikboom ve^gelee-

ken. Het voert ook den naam van Balfem-Afa

pel Wyfje, als naar het Kruid dat men Balfem-

Appel noemt , of ook naar het Bingelkruid ge-

lykende. Sommigen, geeven 'er den mam van.

Sfringkruid of Kruidje roer my niet , aan ; om
dat de Haauwtjes, ryp zynde, geen aanraafcen

veelen , zonder dat 'er het Zaad uitfpringe.

Behalve de verandering , van roode, paarfche,

Vleefchkleurige , witte en gemengelde of bonte

Bloemen , die het Oog vermaakt , heeft de

Tuinierkonst dezelven wonderlyk weeten te ver-

grpoten en t$ verdubbelen ; zo dat zy, haar

gewoone figuur verliezende , als Roosjes zig

vertoonen en tot een zonderling flernad (trek-

ken, zo we! in Huizen, Portaalen , Venfters

en Prieelen , als in de Bloemperkeu ; dewyl

menze in Potten overal naar believen plaatst.

Ten dien einde moeten zy in Broeibakken ge*

teeld worden , in een w\ bereide Grapd.

(6) Spring»
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(6) Springzaad met eenzaame driebloemigi IV.

Steeltjes enfmal • Lancetvcrtnige Bladen.
A
*|^

ILê

Deeze, op Mocrasfige plaatfen van 't Eiland [tuk*
D

Ceylon voorkomende, heeft een Kruidige Steng vu
met Leedjes , de Bladen overhoeks, glad, ge

fteeld en zeer frpal; de Bloemen groot, meteen Prfcbtoe»

kromme Spoor, die volgens de belchryving dik f

mlg%

kort en ftomp is , doch zeer lang en dun naar

de Afbeelding van <Jen Hoogleeraaj: Bürmam*

( 7 ) Springzaad met eenzaame veelbloemige vu.

Steeltjes, Eyronde Bladen en gezwollen™ ***m

Stengknietjes* El««-

In de Bosfchen van Duitfchland , Bohème en

Vrankryk , maar ook elders, gelyk DoDoiséos

zegt , vindt men dit Kruid , dat de eenigfte

Europifqhe Soort is vaq dit Geflagt. In onze

Nederlanden komt het , op fommige plaatfen

d$ar *t Zandig is , overvloedig voor; in Swee-

den groeit het aan den voet der Bergen en

Oevers der Rivieren j in Rusland overal op

vog-

(4) Jmpattent Pedunc* trifloris folitarils &c. Fl. Zeyi. 315»

Balfamina anguftifoïia &c. EURM. Zeyl 41. T. 16. f", JU

Balfamina eie&a f, fcemina &c. Herm. Par. T. p. ïo5.

(y) Impatiens Pedunc multifloris folituüs &c. Gobt.

Bel% 254* KBAivi. *Auftr. 203. €0UAN Afonsp. 46*. DA-

Paris. 270. OED. Dcn< 5S8. hl Suec. 712,791 HALL*

htlv 405, R. Lugdb* 431. Balfamina lutea f. Noii me
langere. C. B. JVa. 306. Irnpniens Kerba. DOD. Pempt»6$9*

Balfamina Siiiquofa. Lqjs h. 3 is.

II. Deel* II. Stuk*



Samenteelige Kruiden*

IV. vogtige plaatfen , in Bosfchagie. Te Bern vindt

Hoofd hee^c de Steng fomtyds een Elle hoog, teder

stuk. en Sappig, zo wel als de Bladen, en vierbloe-

mjge steeltjes in de Oxelen ; de Bloem mis*

maakt, vier of zesbladig, naar men *t neemt a

geel van Kleur. Meest ve (chilc het van de

Balfamina, voor gemeld, door zyne Zaadhuis-

jes, die als Haauwrjes zyn , met hoekige Zaa-

den, welken het, aangeraakt zynde, met kragt

uitwerpt* By nagt laat het, als flaapende , zyne

Bladen hangen*

Sommigen hebben dit Kruid , a!s van eene

afzettende hoedanigheid, tegen *t Graveel; an-

deren j als verzagtende , tot een Wondmiddel

aan^epreezen (*). Men vindt 'er ook , die het

Vergiftig achten 5 des het belt zy , zig daar

van te onthouden. Met de Bladen en Bloemen

worde in Noord- Amerika , volgens Kalm,
geel geverwd.

XXII. HOOFD*

(*) MuliercuHs Rhizotomis noftratibus Wundkrant appel-

latur i ob vim quam lili adfcu(uint öailamicam M*pp Al-

fat p. 36. Bonatias He.M a:ftate allic unt et ïllacjueaa?

G&mani. Lqes&L. Vid* FL Suec. 11. p, 3 o8.

m



Afdeel

XXII. HOOFDSTUK. hS™.-

Befchryving der Manwyvige Kruiden,
(Gynandria)da£ ir <ter genen, wier Bloemende

Meeldraadjes of op den Styl of op eenigerhye

manier daur mede famengevoegd hebben; gelyk

in de Gejlagten van Kalfsvoet, Speerwcrtel
s

SlangrkruiU , 'als ook in het Boomplaag en

anderen*

In het Stclzel der Sexen is dit de Twintigfii

Klasje , welke naar het getal der Meeldraad-

jes in Kangen gefmaldeeld wordt. Dezelve

bevat maar dertig Geflagten , waar van reeds

negen onder de Boomen en Heefters befchree-

ven zyn* Die van den eerften Rang, de Twee-

mannigen naamelyk , zyn nog niet aangeroerd;

doch daar van behooren de zes eerften, het

Standelkruid en dergelykenj zo wegens de Bol*

wortelen, als de gefhlte en manier van groei-

jing, volgens myne Natuurlyke Methode > welke

ik in dit Werk verkozen heb te volgen * ; * zie

tot de Afdeeling der Lelieuchtige of BolplantenJ^^l]^

Dus kome ik dan aanftonds tot het
CV'.." X?TQY ui i r r; ,]-j;

u
:r\ ........ ,

Epidendrüm. Boomplaag.

Een Geflagt , welks Soorten , wier getal der-

tig is, meestal op de Stammen van Boomen irt

de Indiën groeijen , daar het den naam van

heeft* Binnen de Bloemblaadjes > die doorgaans

K 5 vyf
IX. Deel, XI. Stuk»



IV. v F in getal en van aarmerkelyke langtezyn»
twuil.

js een Honigbakje , van eene Topachtige fi*

Hoofd- guur , fcheef en omgeboogen , onder
a
t welke

ITVÜ bet V; ugtbeginsel zit , dat omgedraaid is, dun

en lang, gordende een lange Vleezige Peul ,

waar in ?eer veele Zaadjes. De Bloem

heeft geen Kelk
9
maar komt uit een Scheede

voort. Zodanig zyn de algemeene Vermerken ,

iraar van echter veelen in 't een of ander op-

z rgt veifchillen , doch meest allen hebben zy

Vezelige Wortelen.

Ik noemze Eaorrplaag , om dat de Bocmen

,

op wier Stammen zy £ rotijen volgens den Griek*

fchen naam, daar door, gelyk m Europa door

het M« s, Schurft en de Marentaken, in het

Gewas en inzonderheid in het V'iugtdraagen,

zeer benadeeld worden, ündertusichen is het

Vrouwvolk in Oostindie, alwaar menze Angrek

heetv met de Bloemen van fommige Soorten zo

vermaakt , dat die van Rang zyn , onder dezel-

ven, 't zeer kwaalyk zouden neemen , wanneer

het Gemeen zig daar mede ging verfieren* Zy
achtenze te meer, zegt Rümphius, om dat

(Jezelvenj als den Grond verfmaadende, een hooger

Groeiplaats uitkiezen, en plaatzenze, in een klomp

Aarde gedoken, oh Ruikers in de Vertrekken

tot fieraad , of draagenze op *t Hoofd. Inzonder-

heid heeft dit met een der fraaifte Soorten by

<le Princesfcn op Ternate plaats,

J?e, Ridder onderfcheidtze vooreerst in

-A Klimmende*

Tot
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Tot welken zyn Ed. t'huis brengt het in naam IV

l&cer bekende Gewas. ^XXJI^

( i ) Boomplaag , dat klimt , met %yrond-^^D~

langwerpige > geribde , ongefleelde Steng*
Jm

bladen , en Spiraale Klaauwieren. A
Bp&v*

7 * drum Fa*

Zowel in Oost- als in Westindie,zegc Lik- 'jBamije,

naüs, groeit deeze Plant op de Boomen. De
Baniljes, echter \

worden ons uit de Wescindiën

toegebragt , alwaar verfcheide Soorten van de-

zelven zyn of Verfcheidenheden Plukenet
beeldt 'er eene af, die op den Boom, welke

de Jamaikafche Peper voortbrengt , groeijen

zou. Merian merkt aan , dat zy in de Bos-

fcben voorkomen , aan de hoogfte Boomen ea

meest aan zulken % die op vogtige eo Moeras-

fige plaatfen liaan , klimmende als Klyf by de-

zelven op en zig daar aan vast hechtende. Ook
wordt het Gewas Mexikaanfche windende Haauw*
plant met IVeegbrse» Bladen van Ray geheten;

dat de geftalte in 't algemeen wel uitdrukt. De
Spaan-

(l) Epldendrum Fol. ovato ? ohlongis &c. Syfl. Nat. XlU
Gen. ioió. Feg. xill. p 6%o. Mat. Mei. 418. a. lugdh*

13. BüBm. FU Ind. p. is 8. &c, Vanilla Fl. viridi et albo*

Plum. Gen. 25, le. 188. Vanilias Piperis arbori (amaicenfis

innascens. Pluk. Alm> 3 8 1 T. 310. £4. vanille, AtER.

Sur. T. Volubili$ Süiquofa. CATESE. Car. UI. p. 7. T.

7. Lobus Aiomaticus fubfuscus. C« ^. Fin, 404 Lobus ob-

longe Aromatieu*. ClvS. Exot. 72. $# Epidendrum Cati»

le fcand. tereti &c. Aft. Ups. 17+0. p. 37, Angarek warna*

JCasmpf. Am. 867. T. stfp. f. z*



i$5 Manwyvige Kruide»,

IV. Spaanfchen roemen het Vanilla of Vani^ia

^™u\
L

* we8ens ^e Sulachtige Vrugt, ea daarvan is de

Hoofd gewoone naam afkomt tig. By Hernandez
stuk* ko nt het voor , onder dien van Aracus Aroma"

ticus ; Tlilxochitl , dat is Zwarte Bloem
,
by

die van Mtxiko genaamd. Pater Plümier
beienryft, het gene op 't Eiland San Domingo

groeit, zeer nauwkeurig.

Het hadt in de Grond zyne Wortels en klom

tot aan den top der hoogde Boomen op, met

zyne Ranken , die 'er dan ook wel onderwees

in geworteld kunnen zyn. Uetze Ranken wa-

ren echter maar een halven Vinger dik, rond*

groen, om de Handbreed knoopt en aan ie-

der Knoop Bladen ukgeevendc van Lancctvor-

rnige figuur , als een Spiets - Yzer , n» gen of tien

Duimen lang en drie Duimen op 't breedfte,

glad en bly- groen , dikachtig, lterk geaderd r

week en een weinig fcherp van Smaak. Van
de Klaauwieren, tegen de Bladen over, maakt

fay geen gewag , maar zegt, dat uit de Qxels

der Bladen lange Takken voortkomen van der-

gelyke geftalte, en eindelyk Bloemtakjes, zeer

bogtig,uit ieder Knietje een zeer fraaije Bloem

geevende van zes Bladen, binnen Sneeuwwit,

van buiten groenachtig. Vyf der Bloembladen

waren lang en fmal , geboogen en gedraaid ; het

zesde hol als een Waterkruik, in 't midden ge-

plaatst en op een Vleezig, gedraaid, Snuitach-

tig Vrugtbeginzel zittende, dat een lange dunne

Haauw wordt, fomtyds rond, fomtyds driekan-

tig*



tig, kleiner of grooter, vol met fyne Zaadjes. Iv;

Vai dceie Westindifche waren zo wel de *xnu*
Vrugten als de Bloemen Reukeloos, daar de ^oofd-

gcwoone Baniljes e n byaonderen Reuken Smaak
8TÜK#

hebben. ClüsiUs, die ze in 't voorfle der

voorgaande Eeuw bekwam , noemde ze Krui-

perige Hiauw, doch kende haare afkom ft niet.

Somtyds zynze als met een fyne Bloem van

Zout bekleed , door het opdroogen der ukwaa-

femeode Vogtigheid , naar Syroop gelykende,

waar in het Zaad , dat zy bevatten , legt. De
Keuk is Balfemachtig en zy leveren, door de

Scheidkunde onderzogt , veel Kruiderige Olie

uit. Men achtze Maagverüerkende, Windbree*

kende , Verwarmende en Afzettende te zyn;

doch in de Geneeskunde worden zy weinig

gebruikt. Gemeenlyk komen zy in de famen-

ftellin^ der Chokofade en geeven daar aan eeo

aangenaamen Geur»

(a) Boomp^aag met een klimmende ronde eeni- xu

germaate Takkige Steng
f Lancetvormige drumFhl

Bladen en Liniaale Jlompe Bloemblaadjes. j*M*

Hoe het Angrek Warna % door Kaempfe ^^loem»

afgebeld en befchreeven , tot de voorgaande

betrokken kon worden daar hy de Bloem by

«en Kapel of Vlinder vergelykt, en het Zaad-

huis-

(z) EpUendrunt Caute fcandeme tereti 8cc A&* Ups t ijq**

p. 37. Katung-ging KaemPF» Am. 868. T. *$p.f. if
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IV. huisje opgeeft byoa als de Kardamom : begr$p
A
xxu!

L-ik niet* KMong - ging , op dezelfde Plaat,

Hoofd- groeit ook op Java als een Bygewas der Bod»
sïük. men^ en wordt 'er van de Ingezetenen zorg*

vuldig aangekweekt , zo wegens den aangenaa-

men Moskeljaat Reuk , als de fraaiheid der

Bloemen en derzelver zonderlinge figuur. Hy
hadt uit den Lusthof van den Generaal Ouds-

hoorn , buiten Batavia, een Tak met zeveu

Bloemen daar van bekomen , waar van hy de

fchoonheid ongemeen verheft. De Bloemen,

zegt hy , gelyken naar een Scorpioen , wordende

deswegen , met een woord , nog van de Por-

tugeezen afkomftig , Fouli lacra geheten : doch

onze Ridder merkt aan , dat dezelven als Spin*

nekoppen zyn. De Heer Kleinhof, immers

>

hadt gemeld* dat menzeopjava Angrek-Cam-

hang of Spinnekop Bloem tytelt. De bynaatn

van Lugtbloem , door L i n nm v s gebruikt >

kan van een Japanfch Gewas, Fu Ran genaamd»
door Kaempfer ook afgebeeld ,- welk hy

Aerobia noemde, owtleend zyn. Hetzelve, naa»

melyk , aan een Bosje gebondeü , en in de Luge

opgehangen > groeide en bloeide niet alleen
, ge-

lyk onze Hemel -fleutels, maar bragt ook rvp

Zaad voort, en bleef, op die manier, eeni-

ge Jaaren in 't leven ; 't welk van deeze niet

gemeld wordt,

spatie- 't Is een klimmend Gewas , dat de Pinang-
C

lxxi. doornen inzonderheid bemint > a?n wier Stalm

men een Rankje $ raêt eenige Aarde of war

Mos*



Mos , hinde en dus fchïet het daar Wo-tel in. IV;

De B'aden zyn ?enigsz4us als die van Riet, met XXIU

fyne Ribbetjes overlangs , gelyk men uit een HoöfiH

Takje d^ar van, hoedanigen ik van Java beko- STlJ*

men heb, in Tig. t ,
r>p P.aaï LXXI, afge«

beeld , kan zien. Voorts openbaart zig daar de

figuur der Bloemen, die volgens Kaempfer
vyfbladig zym $ Gitroenkleur , met fchoone

„ groote paarfche Vlakken zeef fraay gefpren-

„ keld ; de Bloemblaadjes twee Duim lang, van

„ breedte als een Pennefchaft, ftyf, vet, aan

„ de enden een weinig breeder
, opgewipt en

„ eenigermaate uitgegulpt. Van de Bloem-

„ bladen is één, in 't midden geplaatst
,
langer

3, dan de andere en regt uit geiïrekt , op de

„ wyze van een Scorpioen - Straat ; de twee

f ,
overigen , wederzyds , wyken Halfmaanswyze

van de Staart af en verbeelden dus de Pooten

„ van het kruipend Schepsel. Tegenover de

„ Staart komt een kort , krom Snuitje , dikker

„ dan een Pennefchaft, van boven rond f van

>% onderen hol en paarfch, zodanig gep'aitsc,

59 dat het den Kop van het Diertje fchynt voor

f , te ftellen Aan den voet, immers, omringd

s> met drie korte npftaande Slippen , ongelyk

s> van boven, onder famengegroeid , is het aan

5 , den tap met een dun hol paarfch Dekseltje

„ geüooten, en, dit weggenomen zynde, ver-

„ toont zig een Tepeltje van picramiedaale fi-

s> guur , met twee bolletjes als Oogen weder *

n zyds* De Moskeljaat-Reuk van dccze B!oe*

,j men ,

H. DIIL XI* STUR,
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IV; men is zo fterk, dat door één Takje daarvan $

*xx
E
n
L

' " ^aaD welken men 'er twaalf zou gezien heb-

HoöFbv» ben,) een geheel Vertrek d:iar mede vervuld

rruk. „ wordt, en die Reuk heeft alleen plaus in het

5 , uiterfte gedeelte van hec Bloemblad , dat

den Staart verbeeldt, 't welk afgefneeden zyn»

de de Bloem geen Reuk meer geeft."

2?. Met een opgeregte gebladerde Steng.

iit. (3) Boomplaag met de Stengbladen Elsvormig

*2T geJ^ufd.
Huif0Hum.
Ounbiadig.

(4) Boomplaag met de Stengbladen langwer-

Svatuia- ' pig > overhoeks > Jtomp 9 ongeribd : de Lip

Gefpateld
van * Honigbakje tweedeelig wyd gemikt.

y (5) Boomplaag, dat geftengd is > met de Bla-

Vaaibloc
^en Schubbig Lancetvormig en Bloemtros*

mig. * fen in de Oxelen*

Deeze drie Soorten vallen in Oostindie , en

de tweede fchynt ook in Amerika voor te? ko-

men. Dit heeft de Bloemen geel of geelachtig

,

zo

(3) Epidendrum Fol. Caulinis fubulatis &c. Tsjcrou - mau-

maravara. H Mal. XII. T. 11. p. 5.

(4) Epidendrum Fol. Caulinis oblongïs alternis Sec. Helle*

borine ampl sfimo Folio vario, Plüm. Sp. 9. f*. 180. f. |.

ponnampou maravara* Z£. XII. p. 7. T. 3. Aude.

£/y*. II. p- f. 7.

(s) Epidendrum Caulescens, Fol. irnbricatts &c* Angra»

cutn oftavum f. furvum. Rumpft* Amb. Vi. p. 104. r. 4^
f. 1. Thalia maravara. fï. Mal. XII. p. 9.T. <f.. Orchis abo^

fUva Aisoictes. Raj. III. p* 5*0, RUD3, / f. S#



%o wel als het derde , waar ïo zy van binnen IV;

donker ros of vaal zyo > volgens de benaamitig ,

A™*Ï^S

weike 'er Rümph i us aan geeft, In zyn agt> Hoofd-

fte Angrek vmd ik evenwel geen overeenkomst *TUK*

met de bepaaling van den Ridder.

(6) Boomplaag met de Stengbladen Degenvot* J?
T
;

mig Jlomp , en eenbloemige Steekn, digtdt
Epïden*

getropt in de Oxekn.
HoogTood,

(7) Boomplaag met de Stengbladen langwer- vu.

ptg , de Aaiten eefizydig en de Pyp van ?Ewy3j£
Honigbakje zö lang ah de Bloem.

(8) Boomplaag met de Stengbladen Liniaal

Jlomp) uitgerand en een eenvoudige Steng. Liniaal*

(9) Boomplaag met Lancetvotmige Ribbigi p &̂Am
Bladen ; Schubbige Scheeden en een ge* tum>

pluimde Bloemfteng met gejiippelde Bloemen»
peldf

ftip*

(10) Boomplaag met Lancetvotmige Ribbige caJett

£ó) Bpidendrum £oh Cauünis Enfiformibus &c, jAcq.

Amer. Hifi. 29. T. Helleborine coccinea muTtiflo'ra.

PLUM. 1c. J80. f. I.

(7) Epidendrum Fol. Caulinis oblongls &c. jACCt M*f*

29. T. 137. Hèïleborfne jxirpurea urabellata. Plum» Ic. 28*.

f. 1.

(%) Ëpidendmm Pol* Caul. Linearibus obtufïs &c. jACq«

Amer. Hifi. 29* T. 13*. f. !• Helleborine tenuifolia repens»

Plum. lc. i8i. f. I.

(9) Èpidendrum Fol» LanceolanS Nervofïs &c. Hellebon*

ne Ramofisf» Cauliculis 6c f lor» maculatis. Plum. U. 187.

(10) Èpidendrum toU tanc. Nervolii &c. Helleb* Rarocu

fisiima &c. Plum. /c 177, L
II. DEBI»XI. STUK»



Manwyvige Kruiden,

IV. Bladen , een gepluimde Bloem - Steng ; "g<r-

y/a£te geflaarte Bloemblaadjes , vaar van

uitermaatc lang.Hoofd*

Zeer duidelyk onderfcheiden zig deeze, al-

temaal in Amerika of in de WestindiSn voorko-

mende, door haare bepaalingen» Het zyn By-

gewasfen , op de Boomen groeijende , van meer

of minder fraaiheid Het eerfte nam de Heer

Jacquin ongevaar een Voet, de twee voU

gende twee Voeten hoog , in digte Bosfchen

op 't Eiland Marteoique waar. Van de twee

laatften achtte de Hoogleeraar J. Burman-
Nüs het Geftippelde aan het voor befchreevene

Scorpioen- of Spinnekop -Bloem Baby te ko*

men en tevens veel met de Baniljes te ftroo-

fcen. De Vrugt ea Bloem nogthans verfchillen

zeer. Het laatlte heeft de Bloefem allerwonder-

lyfcst^en niet minder fraay; immers zo de Kleur

aan de Tekening eenigszins voldoet. Men zou

het, wegens de Armswys uitfteekende boven-

blaadjes , en het Staartige nederwaards , met

regt , dunkt my , Kreeftbloem kunnen heeten.

xi. (n) Boomplaag met de Stengbladen Eyrond

drfm'owa* fpits ; Ribbig , omvattende en gepluimde

(11) Etidendrum Fol. Cauiïnis Ü*atis acutis &c. Herba

fopplex major fecunch f faemina. Rümph. Amb. V!. p. iiï.

T. Si» f. i. Anantaii - muavara. //. Mui* XII. p. i*. T. 7.

&.UDR. fflyé, II. p. 223. f. 4»

JEyiond,
Bkemjlcelen.

h Schynt
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\ Schynt dat Lïnn^: Os , in de bepaaling, IV*

een ander Kruid op 9
t oog gekad hebbe: want

A™
X

E*^
de Bladen zyn in geen der Soorten van het Oot* Hoorn,

medige Kruid by R u m v h i u s , en vooral niec
8TÜK#

in de genen, die hy Wyfjes noemc, Eyrond,

maar volftrekt Lancetvoraiig , en eenigszins

krom, als een Snoeimes, fchietende Schubbig

in malkander , gelyk van het Gettippelde ge-

meld worde. Hét is een zeer klein Kruidje, mee

Aairswyze Bloemen , dat in Oo&tindie op wil-

de Boo en groeit.

(u) Boomplaag met langwerpige ongeribde xu.

Bladen ; de Lip van
9
t Ronigbtikje drie-j^^l**

dtelig kanthaairig , met de middeljie punt tó

j^ltaai

Liniaal; en de Steng tweebladig, rig.

(13) Boomplaag met langwerpige ongeribde xiiï.

Bladen; de Lip van
f
t Homgbakje driedee» rtum!

lig effenrandig y met de middeljie punt
k
®^tmi~

Liniaal; en de Steng veelbladig.

(14) Boomplaag met Elsvormige Bladen; de xiv.

Lip turn.

(12) Epldendrum Fol. obiongis aveniis &c. JAC<£ Amer^**^
11^*

iiift» p- 224.» Helieborine Gram. FoL rig. Carinatis. Plum.
Je» 179. $ *•

(13) Epidendrum FoL obiongis averms &c4 Jacq.» Amer.

Htfi> p. as» T. i?9- Viscum Caryophyllaides &c. Cat£SB.

Gar II p 68. T. 68.

(14) Epidendrum Tol. Subulatis &c. Helieborine Flor. al-

bis Cucullatis. Plum, h» 179. f. i.

L %
II. XI. Stuk,
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IV.
Afdeel.
XXIU

Hoofd-
stuk»

22ntden-

drum No*
dofum.

Xnoopig.

XVU
Carinatum*
Gekield.

XV1T.
Aloifotium*

Aioêbla-
dig.

Lip van *t Honigbakje Eyrond kanthaai-

rig ge/pitst en verlangde Bloemblaadjes,,

Van deeze drie Amerikaanfche verfchilleö

de twee eerften weinig ; dan die 'et den by-

naam van heeft
,
overdag Reukeloos

, verfpreidt

des nagts een zeer aangenaamen Geur door *t

Woud 5 als van witte Leliën* Zy hebben alle

Wel het Honigbakje gekapt , doch hier bevat

hetzelve de Teeldeelen als in een Huik derfpits

uitloopcnie Bovenlip. Voorts zyn de Bloemen

van alle deeze Bygewasfen verwonderlyk.

C. Met een naakte Èloemfieng en Wortel-

bladen.

('15) Boomplaag met één byna Wortelblad ,de

Bloemfieng omtrent vierbloemig,

(16) Boomplaag met langwerpige Jtompe Ja-

mengedrukte gewricïue Bladen.

Boomplaag met de Wortelbladen lang-

werpig fiomp, van boven breeder. (18)

(15) Epidendrum Folio unico fubradfeali &c. Jacq. >Amer»

Hifi- T. 140. Epidendron Foi. Subulatis. H. Cliff. 450. Epi-

dendron Curasf. Orchidi affine* Herm. Parad. 7\ p. 187.

Viscum Arboremn f. Epidendron Flore albo fpeciofo. Plok»

Alm» 390. T. 117. f. 6* Viscum Delphinii flore minus Sec*

Sloan. Tab, 125. f, 3»

(16) Epidendrum Foi. oblongis obtuds &c A&* ITps.ij^o^

p. 16. Bontia Luzonica. Petiv. Gaz. 4+- f. 10.

(17) Epidendrum Fol Radicalibus oblongis &c. A&. Up§9

«740. p, 3$. Katsliran Aïaravara. IU MaU XiU p. 17. T.
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(iS) Boomplaag met de Wortelbladen Lan-

cetvormig gejleufd en de Bloemblaadjes xXIU
yjomjp Beitelvormig. Hoofd-

stuk*

Boomplaag ElsvorMge gejleufde Bla m xvm.

, <fe Bloemfieng en Blaadjes gejiippeld:

<te Lip ongevlakt uitgebreid. **
Gedrup-

De eerfte van deeze vyf is uit de Westin-
pe

^ ÏX.

diën in Europa overgebragt en heeft een zeer Junzifo-

aartige Bloem 5 die ook by nagt een zeer aan- S>iadig.

genaamen Geur verfpreidt. De Bloemblaadjes

zyn geelachtig 3 waar het Honigbakje , in *t

midden, dat een lange Steel heeft, is fpïerwit.

Met haare Wortels, die uit zekere Knobbeltjes

of Knoopen voortkomen, omvat zy de Takken

der Boomen , en wordt deswegen f van de Span-

jaarden, Abraga-palo geheten» De Heer Ja c-

quin bevond r, dat zy wel twee Meeldraadjes

maar agt Meelknopjes heeft , die in de Kap

van 't Honigbakje verborgen zyn. De tweede

komt óp de Phiüppynfche Eilanden, de derde

aan de Kust van Malabar voor. Deeze heeft

Bladen als van Aloë en eene roode, de vierde

een witte gefprenkelde Bloem. De laatfte , met

Biesachtige Bladen , is zo wel een Bygewas 5

op

( is) Epïdendrum Fo!. Rad. Lsnc. canaüculatis &c# Viscum

Dclphinii Flore albo guttato &c. Sloin. Jam. T» 148. f, 2.

(19) Epidendrum FoJ. Suhularis fulcatis &c. Helleborine

maculofa &c, Pujm. Ic. 184. f. 2.

IU Deel. XI. Stuk*
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IV. op Boomen groeijende, als de anderen , ho«wel

*XX1L*
l I NMjEUS ditdaar van niet aantekent»

5Tüï'
D

"
(*°) BoomPlaag met Eyrond - langwerpige drie-

XK .
ribhige Blaien > en getroste gevlakte Bloe*

Epide*- mn%
& * urnftripm

Geletterd, (ai) Boomplaag met Liniaale Worielhladen s

xxi. die aan de tip tweevoudig aetlompt zyn en

Geftompt. getroste gevlakte Bloemen.

>fm^«f. (22) Ik-omplaag wie? Wortelbladen breed

ïicfyk

1"* Lancetvormig ongeribd en zydelingfe ron-

de Bloemblaadjes.

Dceze drie Soorten komen , in Oostindie , ook

op de Boomen voor. Het eer (le , dat Rum-
phius befchreevene of bonte Angrek roemt %

heeft de Bloembladen geel en met roode Karak-

ters getekend , 'c welk dezelven zo beminnelyk f

byna, maakt, als voorheen van het Scorpioen-

of Spinnekop - Bloem van Kaempfer is ge-

zegd. Likn/eüs geeft daar van den bynaam

$an de laatlte Soort > welke het groote Witte

Angrek is 9 van welks aartigheid Rumphiüs
niets meldt , zeggende , in tegendeel , dat men

Jiet Arm Angrek noemt , wegens de fiegte ge-

daante

f20) Epidendrum FoU Ovato - oblongis trineiviis &c. An-

gracum fciiptum. R"M?H» Amh* Vi. p. 95. T. 4**

(21} Epidendrum Fo!. Radicalibus Lineiribus &c. Angeliu-

maravara H< Mal XII. p, 1. T*i,Hud* Etys. II, p 320. T.f.

<az Epidendrum Toh R*dicalibus lato - Lanceolaris &c*

AngföcoBi album majiis. Rumph. Vi4 p. T. 43»
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daame die het heeft. Hoe ftrookc dit? De Wor- jv.

tels maaken aan de Boomen een verwarde klomp ,* AfdebU

de Bladen zyn dik en ftyf ; de Bloemen wit en HooPDl

klein, in
?

t midden als een Schoentje of Zee-STuj*,

hoorntje hebbende. Osbeck, niettemin , vondt

het met witte Bloemen , van grootte als Nar*

cisfen. Van de middelde Soort zegt Comme-
iyn, dat dezelve een bonte zeer welriekende

Bloem heeft , welke van binnen als de figuur

voorüelt van een Vogeltje.

(t$) Boomplaag met langwerpige gepaarde f xjctu.

gladde, geftreepte Bladen, die op een BolJ^ ĉhm

gegroeid zyn : de Steng veelbloemig , het *atum

Honigbakje Hartvormig. n*^
00**

Dit is een Westindifche, welke de beroem-

de Sloaise , op de Velden van 't Eiland Ja-

maika , overal, aan Boomen en Paaien waarnam.

Zy hadt fchoone roode Bloemen , naar die der

Ridderfpooren eenigszins gelykende. De Vrugt

was een Eyronde Haauw , met zeer kleine

Zaadjes , gelyk in veele anderen.

(24) Boomplaag met breed - Lancetvormige xxiv.

no Tubtrê*
&em

/um.
Knobbelig*

(*0 Epiiindrum Fo1. ©blongï* gemims glabrls &c. Vis-

cum Rad. bulbofa minus* Sloam. Jam. Hifi. I, T.

lx 1. f. 2. Viscum CaryophylJosdes, Lilü albi foliis &c. Ca-

TES*. Car. Ih p. T. S|. Hcileborine Cochleato Flore. PUJM»

Jc. 18 5. f. i.

Epidsndrum FoL lato L^nceolatis Narofo &c4 Hel-

kborinc purp. Tuberoft Radice. Plum. Ic. ïfé. f« a. An*

L 4 g***

II. DISL. XI. STUK.
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Afdexl
geribde Bladen 3 die Vliezig zyn en op een

xxa.
* Bol gegroeid; een Scheedige Bloemsteng etk

Hoofd- een tweedeelig Schuitachtig Honigbakje.
STUK.

Deeze is de eerfte onder de Planten van dip

Geflagt , welke niet op Boomen maar in de

Aarde groeit , wordende derhalve, van Rum*
phiüs, Aard- of Land - Angrek geheten. Uit

deszelfs befchryving blykc , echter , dat de Ve-

zelige Wortels een Bos Bladen , naar die van

Kurkuma gelykende , uitgeeven ; na welken

eenige Knobbels volgen; bezyden welken de

Bloemfteelen opfchieten y vyf of zes Voeten

hoog , die Bloemen draagen byna als de Ake-

leijen , purperrood van Kleun

xxv. Boomplaag met' Degenvormige eeniger-

drfm?£ maate Vleezige Bladen 9 de Steng weinig

jiüum. Bloemen hebbende.
Zecx

kiem. Te Surinarjie kwam, volgens den HeerDAHi>

berg, dee^e voor , flegts een Duim hoogte

hebbende y met Degenvormige , gladde % fpkfo

Blaadjes , als van het Lilch , uit ten Wortel

voortkomende. Tusfchen de BMden groeijen

enkelde Bloemftcngetjes , met één of twee

Blommetjes aan 't end, naar die vhu dit Geflagt

gelykende, uiteen driekleppig Katje.

(26)

gracum terreftre pumum. Rümph* Amh* VI. p. JI$* T. 52.

f. u
(25) EpÜendrum $oh Enfifbim&us fiibcarnofi? * Scapo



(*é) Boomplaag met een ronde effene Steng , IVv

de Bladen Degenvormiggeftreept;de Bloem- A
xx*r.

L "

blaadjes Lancetvormig glad > met eenbree- Hoofd-

cte omgekrOiüde Lip. stuk,

xxyr.

In China fade Osbeck deeze waargeno-^^-
men, die ook een Aardplant is , met een ronde ffitm.

Bloemfteng van twee Voeten langte, bezet met biadi^
eenige fpitfe Vliezige Blikjes; de Bloemen over-

hoeks, getteeld, zeer aangenaam en fterk van

Reuk.

(27) Boomplaag met een ronde gewrichte ge* xxvu»

ftreepte Kettingachtige naakte geheel ^m
0̂^rtHi"

youdige Steng en Liniaalefpitfe Bladen. Ketting*

achtig.

Dit is dat Plantje, voorgemeld, welk de ver-

maarde Kampfsr Lugtbloem tytelde, wegens

de gezegde eigenfehap. Het groeit, zegt hy ,

op Japan in de Spieeten der Rotfen en het Mos
der Boomen , en heeft de Stengetjes maar een

Span hoog , een Pennefchaft dik, met Leedjes

als een Scorpioen - Staart , aan't end witte Bloe-

men hebbende , welke naar die der Roomfche

Boonen gelyken en het Zaadhuisje een Duim
lang , Vleezig, met een geelachtig wit Stuif-

zaad gevuld, («28}

(zö) Epidendrzm Cauie tereti ixyi 9 Fol. Enfiformibus

,

fetaiis Lanceolatis glabris , Labio teemvato latiore, Syft. Nat»

XU , XIII.

(17) Epidendrum Cauie tereti artlculato, fttiato Monilifot-

ir.i &c. AU. Ups. 1740. p. 37» Fu-JXan. K^mpf» Am.

L s
U, DXEL. XI. SïU»,
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IV, (2 8) Eoomplaag met de Steng eenbladig, de

^V^u Bloemen eenzydig getrost.

Hoofd
8TUK (29) Boomplaag met de Steng eenbladig, dt

xxviit. Bloemen in de hoek van 't Blad, vergaard.
Epident»

*opbio ^3°) BoomPIaa£ met de Ften* ewbhdig
, de

foide* Bloemen in de hoek van 't Blad
,
gepaard.

tongig^ Deeze drie , in de Westindiën groeijende È

Ruscifo- komen in geftalte elkander zeer naby, cn heb-

*Ttcek- ben iets dat naar de Lelietjes van den Dale

palmig» zweemt* Het zyn kleine Plantjes, weinig meer

of^nh dan een Handbreed hoog, op de Boomen groei*

fofam. jende , wier Bloem zeer ooregelmaarg is , doch
r* * lg

Ven gekapt of Huikig Honigbal je heeft en twee

Meeldraadjes op den Styl zittende ; ten minfte

in de eerfte , die naar het Slangetong gelykt

,

volgens de Waarneemiog van den H^er Jao
qu 1 n. De overigen zyn , wegens de overeen-

komst van Geftalte , hier ook t'huis gebragu

Wylen de beroemde Hoogleeraar Bukman-
nus hadtze, uit hoofde van de figuur derBla-

den , tot de Steekende Palm betrokken.

Voorts

(zt) Epidendrum Caule unifolio, Flor. Racemofis fecun»

•lis* Jacq. Amtr. Hift. 215. T. i3 3.f. 2. Helleborine Ophio.

giosfo fimilis. Plum. /<? 17 f« 3,

(29) Epidendrum Cauïe unifolio, Flor. e finu Folii aggre»

gatis. ]ACQ. Amer. Hifi. az6. T. 13 3. E 3* Hellcborine

Kusci majocis felio. Plum Ie. 176. f. 2*

(go) Epidendrum Caü'e unifolio , Flor- &c. Hclieboime

Graminea xepens bifloia. Plum» It» 176. f« 1»
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Voorts merkt de gezegde Heer, door wien IV.

agttien Soorten van zulk Boomplaag in de^2
^",

Westindiën waargenomen en afgebeeld zyn: Hoofd»

omtreüt dezelven aan , dat zy in het maakzel STÜI*

van de Bloem ongemeen en zelfs meer dan de

Satyria , Orchides en Ophres verfchillen ; zo

dat men daar van ook byzondere Geflagtcn

zou kunnen maaken. „ Zy worden
, (zege hy) t

3 , inzonderheid de kleinften, door den tydplag-

„ gen als Mos , die de Stammen en Takken

„ der Boomen bekleeden , en met haare Wor-

s , teltjes in de Schors gehecht zyn." Vyftien

vind ik onder de Oostindifche Planten aange*

tekend.

G u w N E R A.

De Bloem van deeze 3 die naar den Noor-

fchen Bisfchop Günnerus zal genoemd

zyn, is een Kat met eenbloemige Schubben*

Zy heeft Kelk noch Bloemkrans. Het Vrugt-

beginzel is tweehandig , met twee Stylen en

een enkel Zaad.

De eenigfle Soort (1) $ daar van tot nog h
toe bekend % was onderden naam van Afri* G»«»*rê

kaanfeh Poddeblad, met Loof van Dotterbloe*
?
Afr3cMa»

men, voorgefteld door Hermannüs. Hetfchc#

heeft

fi) Gunnera, Mant. iai. Am, Vil. p. 4p*. Per-

penfura Blitispermum. Burm. Prodr. 26. Petafites Afric.

Catthac paluftris folio. Herm. LugL +88. Blitum Afric. Cal-

rh« paiuftris folio &c. PLUK. Alm. 68. T. 18. f. 2.

II* Deel. XL Sitmt
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iIV. heeft een naakte Steng van een Elle lang , met

^XXll
een ^emaair van een V°et

>
volgens Plu-

Hoofd' ken et. Uit de Afbeelding; doorhem ge-

stok« geven, blykt , dat het Bhd ve 1 naar die van

't Japanfe Hoefblad , in *i voorgaande Stuk,

en de Bloem - Aair naar die van 'tMaijerzwee-

me. De Heer N. L. Burmannus hadt het

onder de Eenhuizigen geplaatst, en Perpenfum

Blitifpermum getyteld , waar van de Bynaam

is omleerd. De Bloem -Aair beflaat uit kleine

Katjes of Aairtjes met Lancetvormige Blikjes,

de Bloempjes afzonderende , die twee Meet
knopjes hebben , wederzyds één

3
op het Vrugt-

beginzel geplaatst, dat in 't midden twee Draad-

achtige omgeboogene Siyhjos heeft. Het groeit

aan de Kaap der Goede Hope,

De Driemannigen in deeze Klasfe, buiten de

reeds befchreevene , Sifyrinchium en Ferraria

naamelyk , tot de Lelieachtige of Bolplanten

behoorende, gaa ik over tot de Vmmannxgeni

waar onder het eenigüe Geflagt den naam voert

van

Nepenthes. K&idraager.

Dit heeft den Kelk vierdeelig , geen Bloem-

krans en een vierhokkig Zaadhuisje*

u De eenigfte Soort (l) , op Ceylon aan de
Nepentbes .

deftiilato. ^m

Ha.
Druipen- (O Nepcnthcs. Syfl. Nat. XII* Gen. 1019. Veg. XIII*

p. 083* ü. Cliff. 431. ZtyU 321. Nepemhes Zeylanicum

ffp-



Gynandria. ï7$

Rivieren, doch op de Molukkes in 't Geberg- IV.

te groeijende, is een der wonderlykfte voort-

brengzelen van de Natuur* De Ridder heeft HoofdJ

den naam gebruikt f dien de vermaarde Breyn STük*

'er aan gegeven hadt , als ware het in flaat

om iemand , die het ontdekte en te vooren

nimmer hadt gezien , door verwondering en

blydfchap over zynen Schat , als buiten zig

zelf te brengen, Bandura is de naam* dien

'er de Cingaleezen op Ceylon aan geeven.

R u m p h iv $ noemt het Kannekens - Kruid of

Cantharifera , dat is KanJraager ; om reden ,

gelyk wy zo aanftonds zien zullen. Dus wordt

het door L i n n m ü s befchreeven.

De Steng is rond , met overhoekfe, Lan.

„ cetvormige, ongedeelde, half - omvattende,

s , uitgebreide, gladde , effenrandige Bladen,

„ die in een Draadachtige Klaauwieruitloopen

,

„ aan 't end een langwerpig rolrond Blaasje

hebbende, met een rond Dekzeltje, dat dus

3 , zeer gelykt naar een Kannetje
, zynde met

Water gevuld* Aan 't end van de Steng is

een Pluim van Bloemen , met een vierdeeligen

„ Kelk en vier Meeldraadjes aan den top van

„ den

ïlore. minore, Breyn Prodr. IT. p. 7*. Uttlculaiia vcgcta*

bilis Zeylanenfiiira Bandura Cingalenfibus di&a. Pluk» Alm,

394. T. z$7* f. 3* Burm. Zeyl. 42. T. 17* Priapus veget.

monoichis, Amm» Char. 529. Planta mirabüis defiillatoria.

Epb. C*r. Ann. I. Z)«r. *. p, 363. Cantharifett. Rumpk»
Amk< V. p. jtiii T* $9* ft

Ut DEBjb, zi. srmi

1
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IV. „ den Styl* De Vrugt Is een langwerpig Doos.

^xxuf"*' ie > *n 'c P^den wat uitgezet, mee den vier-

Hoofd» %i hoekigen Stempel gekroond
,

vierhokkig ,

s tuk» ^ vierkoppig, bevattende veele lange dunne

Zaadjes/'

DewyldeKIaauwier eindigt in den bodeaivaa

het Blaasje, dat 'erdusaao hangtj zofchynt het

Dekzeltje noodigom 'c Vogt daarin te houden 3

welk het door de Klaauwier ontvangt. Doch Rüm-
phius merkt aan, dat deeze Kannetjes doorgaans

regtop ftaan aan 'c end der Klaauwieren of een

weinig fcheef , fomtyds inwaards , fomtyds

uitwaards ; 't welk te beter plaats kan hebben s

om dat het een kruipend Gewas is, naar de

Bofchtouwen eenigszins gelykende, maar klei-

ner. De Kannetjes zyn aartig met roode of

paarfchachtige ftreepen getekend en het Dekzel-

tje is meest rood. Volwasfen zynde , hebben

zy ongevaar een half Voet langte en zyn meer

dan een Duim wyd; zo dat zy fomtyds een half

Pintje Water kunnen houden , 't welk zuiver

en drinkbaar is. Somtyds komen 'er eenige klei-

ne Diertjes, als Wormpjes of Garnaaltjes , in

voor. De Aapen en ander Gedierte bedienen

zig daar van tot dorstlesfchinge % en de Indiaa-

nen hebben veele bygeloovigheden daaromtrent.

Men wil dat het Kruid een Geneesmiddel zou

zyn tegen vergiftige Slangenbeeten.

Van de Vyfmannigen> in deeze Klasfe, zyn-

de Geflagten van Gluta en Pasfiflora onder de

Heefters befchreeven, des alleenlyk overbïyfr.

Ave-



GYNANÜfcIA I75

A y £ n 1 a. IV;
Afdeel*

Die naar den Franfchen Hertog d'Ayf.n^ een
g*or

!

£.
groot voorftander der Kruidkunde, benoemde stuk.

Geflagt 5 heeft een vyfbladigen Kelk de Bloem-

blaadjes toe een Ster famengegroeid met lange

Nagels f en onder die Ster vyf Meelknopjes;

waar boven het Vrugtbeginze! , met een enke-

len Styl , wordende een vyfhokkig Zaadhuisje.

Het bevat de drie volgende , altemaal Ame-
rikaanfche Soorten.

(1) Ayenia met Hartvormige gladde Bladen. 1.

Ayenia

(2) Ayenia met Eyvormigrondachtige Wollige*"^^
* Bladen. kleine-

ir.

(3} Ayenia met Hartvormige ruigachtige Bla-
t^m/a%

den, het Vrugtbeginxel ongejieeld* wolliga

in.

De eerfte van deeze drie 5 in de Westindiën

en in dat gedeelte van Zuid - Amerika, welk men
Cumana noemt , als ook in Peru groeijende ,

wordt door Sloane genoemd Onregelmaatige

Plant met Bladen van Brandenetelen , een vyf*

bla-

(1) Ayenia foL Cordatis gïabris. Syfi. Hat* XlU Gen.

IOZO. Vtg % XIII. p. 68j. LlNN. A8. Stockb. 1756. p
2. LoEBL. lu xoo. Dayenia inermis &c. Mill. 7\

xi8 4 Urticx folio acu'eita &c. Slo&N. Jam Hifi. L p.

209. T. 13 a. f. *.

(2) Ayenia Fol. ovato - fubrotundis tomentoU$. Lokm.»
It. 200 , 257.

(?) JLyenia JoU Cotd. pttbescemibus ócc, LOEfL* 7c«

Giootn.
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IV. bladige paarfche Bloem en eene vyfzaadige g£-
A

xxif.

L
' toornde Vrugt. 't Is, volgens de befchryving

Hoofd- van L ï n n^us, die het afbeeldt, een Getoas
8Tufft

dat naar de Walthetiën en Sidaas veel gelykt *

doch een ongemeen zeldzaame Bloem heeft,

als gezegd is. Uit het midden van den vyfbla-

digen Kelk ryst een Styl , die zelf de Sters-

wyze Bloemkrans draagt, in welker midden

,

dat een weinig hol is , het Vrugtbegihzel ziu

De punten van de Ster geeven iedereen Draad

uit , die met de anderen zigfamenvoegt aan den

voet des Styls , in *t midden van den Kelk.

In deeze Soort is het Gewas zeer klein , naauw*

lyks een Voet hoogte bereikende. De fchrande*

re Loefling, die dit Geflagt Jungia gehe-

ten hadt , nam in Cumana een andere waar,

met Stengen van twee of drie Voeten , om laag

Heeflerig , hebbende het Honigbakje ofde Bloem-

krans hol en ongefteeld. Deeze wordt Groote

gebynaamd door den Ridder. Een andere vondt

hy s in dat zelfde Land, met Wollige Bladen.

Voor 't overige kwam de Geftalte deezer bei.

den 5 die ook de Bloempjes in de Oxels der Blad-

fteelen hebben 5 met die der eerfte Soort zeer

overeen. Bevoorens waren zy, wegens die zon-

derlinge Bloemen, tot de Veelbroederigen t'huis

gebragt.

Van de Zesmannigen> wederom, is ook het

Geflagt van Arijlolochia reeds voorgefteld , in

alle zyne Soorten, die, zo wel als in dat der

Pasfiebloemen , meest Heefterig zyn ; des ik al.

leen nog te befchryven heb dat van pis*



t> y n A n d ii t a; 177

P 1 s ï 1 Ao Ruicerkroos* IV.

Afdeel;

De eenigfte Soort daar van (1), die in Afri- xxn.

Jca. in Oostindie en in 2üid- Amerika of in de
HoöFD^

9 STUK»
Westindiën voorkomt, dryft op het Water, en

x

gelvkt naar het zogenaamde Rüicerskruid : wes* P*fl}*
15 J ^ 0

StratiOtSS.

halve ik ze Ruüerkroos noem. Rumphiüs uitheem*

hadtze onder den naam van Water -IVeeghne of
(che '

Water -Ska voorgefteld.

De KenrnerKen , welken de Ridder opgeeft,

zyn , een eenWadige , getongde , onverdeelde

Bloem, zonder Kelk: zes of agt Meelknopjes,

op hun Draadje zittende; het Zaadhuisje een-

hokkig, op den bodem van de Bloem geboo-

£en*

Volgens Rümphiüs zou deese dryvende

Waterplant in Oostindie Bloemen noch Zaad

geeven. Het tegendeel blykt uit de monfters,

die daar van overgezonden zyn, maar wier ge*

droogde Bloefem men niet gemakkelyk kan om-
wikkelen. De Heer Jacquin deedt zulks

in de Westindiën te naauwkeuriger, alwaar dit

Kroos in menigte door de Rivieren in Zee ge-

voerd

(i) Piftia Fól obcordatis. Sy/l. Nat. XIL Cëri, léigwMgi

XIII. 6S7. Fl gg) i. 32a. LoEFL» Itin. 28U jACQ
;
-4aï<?r.

Htft. *54- T. 14S. Piftia Aq viliofa. fiaowN. Jam. 3*3,

Kodda-Pail palwftrs. Flum, Gen. 3©. H. Mal XL p. 6$,

f. 3ï. küMPH* Amb. VI. T, 74* £ JStratibfès u<Kgyptia. j„

B. lil. p. 787- VESL. JEgypt. 44. T. 4.5- ALP J&gypt.

tö6. T. 168. Lenricula paluöris fexta f. %fptte, C, B«jP*V

36a* Iloan. Jam. I. p» 15. T. 2. f, 2,

. M
IX, Deel zijstuk. \
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IV. voerd wordt des het vreemd voorkomt , wan*
AF

xxii

L *

neer A o a n s o n getuige 9 dat het op die van

Hoofd» Senegal geworteld zou zyn in den Oever. Nie£

stuk. onwaarfchynlyk vatten de Worteltjes , welken

het in 't Water hangen laat , daar 't ondiep is

in de Modder of het Zand: terwyl inmiddels

het andere , dat op diep Water groeit, dry-

vende Eilandjes maakt, gelyk ons Eendenkroos*

De Plant fpreidt zig, op de manier van de

Egyptifche Straliotes der Ouden , tot ongevaar

een Voet middellyns in
#
t ronde uit , met Bla«-

den, welke naar die van den breedbladigen

Water * Ranonkel zweemen. De Geftalte is

Roosachtig , byna als die van fommige Soor-

ten van Sedum ; weshalve (Je Egyptenaars het

Water * Buislook heetten , volgens A l p i n u s. De
Boeren aldaar gebruikten hét

, wegens de famen.

trekkende hoedanigheid 3 zo in- als uitwendig

tot Bloedftemping. De Bladen zynWigvormig met

het breede end uitwaards , van onderen Wol-

lig, dik en Spongieus^ op de rug fterk geribd,

Tusfchen dezelven groeijen kort gedeelde Pyp.

achtige Bloempjes , uit het midden van wier

eenige Lip een dik Meeldraadje voortkomt,

hooger dan de Styl , met zes , zeven of agt

,

Kogelronde Meelknopjes gekroond. De Styl

heeft een Schildachtigen gaapenden Stempel

>

die zig onder f
t gezegde Kroontje bevindt: zo

dat, volgens de aanmerking van Jacqüin,
het duifter is, of dit Ruiterkroos tot de Man-
wyvigen behooren kan : alzo de Mannelyke es
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Vrouwelyke Teeldeeleo duidelyk , gelyk hy in IV;

Plaat vertoont , van elkander afgezonderd zyn. ^xif
U

Het geeft Ranken zydewaards uit , langs het Hoofd-

Water voortfchietende, waar door het zig, op STÜK»

de manier der Aardbezie - Planten ,
vermenig-

vuldigt : groeijende ook elders uit gevallen en

dryvend Zaad.

De Tienmannigen y Kkirihovia en HeliSteres^

die onder de Boomen befchreeven zyn , over*

flappende, komen wy tot het eenigfte Geflagt

der {Twaalfmannigen in deeze Klasfe, genaamd

C y t 1 n u Granaatbloem*

Welks Kenmerken zyn , een vierbladige Kelk t

zonder Bloemkrans, boven het Vrugtfaeginzel f

dat «en enkelden Styl heeft, en eene Bezie

wordt , welke agthokkig is en veelzaadig.

De eenigfte Soort (i), is de vermaarde Hy- £

püdftü y een Gewas dat onder den Ciftus en fjyp^L

op deszelfs Wortelen groeit. Men vindt het
**J

voornaamelyk in Portugal en Spanje, waar als

cte natnurlyke Hof is van die Bloemheefters.

Clusiub heeft opgemerkt t dat het aldaar

fömtyds de zelfde Kleur van Bloemen , lom-

tyds een verfchillende Kleur heeft. Het fraai-

fte

(1) Cytinus. Syfi. Nat, XU* Gen* 1232. Peg, XIII. p.

SSS. Afamm Hypociftis. M*L Mtd, no* Afarum aphylluro

Squamofum. SAUV Momp. 4. Kypocistis. C, B. Pin, 465.

CAM. EpiU 96 > 97- CLV$. Hiji, I. 68, 79. Hisp* i$+ t

143 , 16L Du HAMEL. Arbr* I. p4 170* T*

M 2
1!. PEELe ZU

Vermaard,
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IV. ite kwam voort aan den voet van den eertfera

A
*xxiu'

Mannetjes • Ciftus , die onze Tiende Soorc is*

Hoofd- hebbende witachtige Bladen en fchoone Rooze-
stük* kleurige Bloemen h De Wortels

, naamelyk 9

D.vfsx!
1 * van Gewaslèn

,
ftryken laDgs de oppervlak-

bi. 267* te van den Grond , en geeven dit Bygewas uit,

welk, eerst zig openbaarende , als paarfch of

rood Fluweel is
,
dan,opfehietende in de gedaan-

te van Huislook , bleeker wordt en bcftaat uit

fappige Schubben , aan 't bovenfte zyne Bloe-

men voortbrengende , welke volmaakt naar die

van den Granaatboom , in 't Griekfch Kytinos

genaamd, gelyken. Het wordt van de Jongens

en Herders, zegt hy, gekaauwdj doch is wat

wrang en zuur. Hec verdikte Sap wordt in

de Apotheeken , ten diemie van eenige oude

Winkelmiddelen, nagehouden. Het is van eene

nog meer famentrekkende hoedanigheid dan dat

der Slee - Pruimen ; des men kan begrypen , dat

het cp zig zelve , tot inwendig gebruik , ge-

vaarJyk zy (*).

Onder de Veelmannigen, die nu volgen, komt

na de Xylopia en Grewia , die tot de Baomea
behooren, eerst het Geflagt voor van

Ambrosinia.

Dit heeft eene ecnbladige Bloemfcheede 9

die

V
(*) Vcrgelyk myne befchryving van den Sleedoorn , in 't

II, D. II. STUK , dc€*cr NttuHTlike Hifl<iTït % bi, $76, cns,
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die dooreen middelfchoc verdeeld is,* de Meel- IV*

draadjes komen aan de binnen- , de Stampers
^xii!*"

aan de buitenzyde voor* Hoofd»

De Afbeelding en befchryving van dit Kruid (i)»*uk.

heeft Mor iso n ontleend van den fchrande- A T̂Oflm
ien Boccone, door wien het in een Bofchje™* Ba'{":

^ . 0 . , t , Middel»

der Franciscaanen ,
op bicilie , ontdekt werdu ïandfche.

„ In Wortels en gevlakte Steng, (zegt hy 5 )

3, komt het met de andere Soorten van Anfa-

3, rum overeen , maar de Bladen , een Duim

„ breed en twee Duimen lang , van onderen

3 , wat Ribbig, en over den Grond verfpreid s

t* gelyken naar die van 't rondbladig Fontein-

3 , kruid zeen De Bloem is korter en als ten

3, Wevers - Spoel gaapende , met een klein Haai-

3, rig Stampenje, aan 't end gefpitst en Haaks-

3, wyze omgekromd." Het groeit , volgens

L i N n m v s , ook in Barbarie,

A r u m. Kalfsvoet-

De Bloemfcheede is eenbladig en Huikachtig

of gekapt m die Geflagt, welk den Vrugtfteel

van boven raakt , van enderen Vrouwelyk3 in

*t midden met Meeldraadjes bezet heeft.

Het bevat twee- en -twintig Soorten, waar

van de vier eerden Samengeftelde, de volgenden

enkelde of eenvoudige Bladen hebben, zynde

bei-

CO Ambrofmia. Syfi. Nat. Xll. Gen* I2J8. Vog* XUI*

p. 689. Sp. Plant. 60%. Arifarum Potamogeti folio. BOCC#

Sic. 50. T. 25. Moris. Hift. III* p. 544. S. 15. T.tf. f.i$,

M 3
IT« Deel. XI» Stok»
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IV; beiden ongeftengd ; terwyl de vyf laatften een.

Afdeel, steng maaken,
XXIXi

*tuk:

FD
* 4* Ongeftengde , met famengeftelde Bladen^

li. (2) Kalfsvoet met Roetachtige Bladen ; de
******

Blaadjes Lancetvormig , effenrandig; hoo^

iimfeLr
ger dan Bloemfcheede , die korter dm
de Frugtjieel is.

Deeze twee behooren tot dat Kruid y welk

men gemeenlyk Dracunculus of Dracontium 9

in 't Franfch Serpentaire , in 't Hoogduicfch

Draehenwurtz , in 't Hoilandfch Slangekruid of

Speerwortel noemt. De eerfte groeit in de Zui-

delyke deelen van Europa, de laatlte in Noords

Amerika, *t Verfchil is klein, gelyk uit de be-

paaling blykt. Ik vind deeze onder de Virgi-

nilehe Planten , door Grokovius, niet op-

getekend. De eerstgemelde groeit wel ander^

(i> Arum Fol. Pedttis, FoU Lanccolatis. Sec. R. L%gdb+

7. Arum FoL Palmatis &c. H. Ciïff* 344* Dracunculus po-

ïyphyilus. C. B, Pm. 195. Mor. Hifi. 111. p, $^%. S. 13*

T. 5. f. 4«. Dracontium, Dod. Pempt, 119.

(2) Fol. Pedatis &c. R. Z/«£<&. 7* Arum polypfi.

luïnus et humilius. Heem. Lugdb. 60. £# Arum f. ArUsuuat

Virgiuianmn &c. Pluk* Alm. $z. T. 271. f. u

j&racnncu»

lus.

(9) Kalfsvoet met Voetachtige Bladen ; d$

Blaadjes Lancetvormig , effenrandig ; ge-

lyk met de Bloemfcheede 3 die langer dan

de Vrugtfieel is.

half
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jbalfEile hoog, hebbende een dikken ronden Steel, IV.

(die als een Slangen • Huid Vlakkig befprcngd
A
^xir

is, en Waaijcrachtige verdeelde Bladen aan lan- Hoofd-

ge Steelen , omtrent gelyk van hoogte met8TUff '

de Bloem , een Vliezige Huik 9 van binnen^lyanm

roodachtig gsel , bevattende een dikken Stam»

per, zwartachtig van Kleur, welke Hoornswy-

ze daar buiten uitfteekt. De Vrugt maakt als

een Trosje Druiven uit , van Besfen , welke

eerst groenachtig, vervolgens rood zyn en Sap-

pig, een hard Zaad bevattende. De Wortel

is byna rond als een Raap, en wit, dikwils van

grootte ak een Vuist. Dezelve heeft , zo wel

als 't geheele Kruid , een nog fcherper hoeda-

nigheid dan 't gewoone Kalfsvoet.

(3) Kalfsvoet, dat ongeflengd is en vyfbladig* nr.
tArum pen*

De Afbeelding van deeze,dieuit IcdiefchyDt^^^**

te zyn , is door Morlson even f!egt van Za-

noni ontleend , zo wel als de bcfchryving. De
Wortel is als een Raap : de Bladen zyn als die

van 't Vyfvingerkruid
, op lange Steelen ,• de

Bloem als van 't gewoone , geel met roode

Vlakjes en fcherp van Reuk.

(4) Kalfsvoet , dat ongeflengd is , met drievoudi- 1 y-

ge Bladen en tweehuizige Bloemen. De ium?
p y ~

Drkbladig,

(3) Arum acauie FoL quinstis. Arum pentaphyUum In-

diaim. MOR. Hifi* 111. p. 540, S. 13. T. j. f. 27» Rhons*

gmal pianta Oriëntale. ZAN. Hifi. 205. fig. m&la.

(4) Arum acaule FoU tcmat is , Flor. dioicis. Syfi* Nat*

XII, XIII. Idem Flor. monoicis, Spt PlanU lh p* 136*8
^

M 4
II. DfilL. XJ, STUK*
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IV. De driebladigheid is het voornaame Kenmerk

^Tui
h

vat) ^eeze >
^e ^e Schaft in *c midden groen-

Hoofd- achtig of roodachtig zware heeft, vallende klei*

stuk. ner ^an de eerstgemelde* Men vindtze in Bra-

^f
man

' $9 alwaar de zydbladen van dedrie,uitwaards*

gekwabd zyn , 't welk geen plaats heeft in de

Virginifche. De Bloem hadt de Ridder gezegd

in beiden eenhuizig te zyn ; dewyl men op den

zelfden Stoel Mannelykeen Vrouwelyke Bloem-

fcheeden aantrof: maar thans noemt hy dezelve

tweehuizig. By Gronoviüs vind ik daar

van geen gewag , en *er fchynt een aanmerke-

lyk verfchil plaats te hebben in deeze Plant

,

die fomtyds klein , fomtyds groot fchynt voor

te komen* Immers hier zou ook die, welke

Cl ay t on allergrootst driebladig Kalfsvoet

noemt , waar van dezydclingfc Bladen uitwaards

gebult zyn , behooren.

Ik heb, uit Japan , een zodanig Blad ontv

vangen , waar in het zelfde plaats heeft ea

-welks deel -Bladen ieder wel zes Duimen breed

zyn, en met de puot omtrent negen Duimen

lang. Zy ryn , zo wel als in de Westindi-

fchen , tterk geaderd en met evenwydige Rib-

betjes doorweven: zodat dit Driebladig Kalfs-

voet ook tot de Oosticdifciie Planten behoort.,

% B. On*

GïRO^. Virg. 142. Dracunculus f. Serpent» tripbylla Br^fi-

luna. C. B. Pin» 175. Prodr. ioi< OoD. Mem. ?r. f 27$.

Arutn mmus triphyll f. Arifamm MJR. Hifi- 111. p*

5*7. S.. n.. T. u f 4$* Arm* f, Arifaruni &c* FLU^

Mn* T« I7t f- 5. Item. *£• 37^. f« *•
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B. Ongeftengde met enkelde Bladen» IV
AFDEEt;

f5) Kalfsvoet , dat ongefiengd is , met Schild" ^ofd-
vormige Eyronde uitgegulpte Bladen, dis g-ru*.

aan den voet uitgerand zyn. v.
Arum Ck

Dit Egyptifch Kalfsvoet , dat ook op Kan- jE^yp.

dia, Cyprus» in Syne en elders aan de Mid-
tlfch*

dcllandfche Zee groeit, wordt Colocajia ge*

noemd. Men vindt het op Waterige plaacfen

in de Gebergten van Arabie, en omttreeks Ro*

fette, aan den Nyl, wordt het by geheele Ak-

Jcers vol geteeld. Het zelfde heeft plaats in

Oostindie , alwaar de Wortel , zo wel als in

Egypte, tot Spyze ftrekt.

De Ouden, gelyk Dioscor i des, hebben

door Colocajia, zo 't fchynt, de Jioondraagende

Plompen , wier Wortel ook eetbaar is (f) , ver*

liaan ; doch de hedendaagfehen , of liever die

mengde Kruidkundigen van den middeltyd noe-

men mag, gelyk Cl usi us, geeveq dien naam

aan dit Kruid , welk de Egyptenaars Kulkaas

heeten* Het heeft een Steel van twee Voeten

hoog-

(s) Arum acaule f Fol. peltatls ovatis repandis &c. Ca-

T V.SB» Gar. 11. p. T. 45* H» Cliffl 434» N. 4* Ups. 280*

R. Lugdb. 7. HASSELT 1*. 485. Arum raax. Mgypt. ^.

Colocafia* C. B. Pin» 195* Col» Ecphr. 11. p. 1. r. i.

Rumph. Amb. V. p. 313. T. 109. Colocafia, Clus, Hifi. 11.

p. 75, DOD. Tempt, 328. BüRM. Tl. Ind, 592,

(*J Zie het Deels IX- Stuk ,deezer Nat* Hij!* hU iip*

M 5
lh Dsel. XI. Stuk,
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IV* hoogte f de Bladen zyn een Span lang en Pieks-

Afdeel WyS
» Hartvormig ,

glad , volgens de Waarnee*

Hoofi> ming van H asselquist. De Vrugtfteel,

8tuk. die Knodsacbtig is en helder groen , wordt Helms-
Vtümau* Wyze gede^ door het hovende deel des Blcem-

blads/t welk, gelykin het gewoone Kalfsvoet,

de Bloemfcheede maaku De Wortel is bolrond

,

en bevat ook wel een fcherp Sap, doch wordt

door kooken , ftooven of braaden , onfcbadelyk

gemaakt» Rümphius zegt , dat het de ge-

ineenfte Kost is op alle de Eilanden van Oost-

ïndie, en dat men 'er welagt Soorten vaD heeft,

die in hoedanigheid verfchillcn, allen onderden

algemeenen naam Kelady begreepen»

vl» (6) Kalfsvoet, dat ongeftengd is , metSchild-

gtntum. vormig Eyronde effenrandige Bladen , wel*
^Eetbaar, ^ Qm ^m VQet uitgerand zyn.

Dit Kalfsvoet, dat men in de Westindiënby

geheele Velden tot Spyze teelt, wordt Karai*

bifche K$ol genoemd, wier Loof gelykt naar dat

der Plompen. Het zou de Water - Kelady zyn

van Rümphiüs, wier Bladen, zo wel als de

Wortels 5
tot Moes gekookt, voor 't gemeene

Volk tot Spyze ftrekken* In de Westindiën

noemt

(6) ydrum acaule, FoJ. peltatis Owis integerrimis &c.

Jim CUff* 435- Vps. 220, R. Lugdb. y. Arum minus Nym-
phsrac folio esculentura. Sloan. Jam. 6i. HiJÏ4 I, p, 167. T.

206. f. i. Brasfica Brafiliana Fol. Nymph. C* B. Pin. iij*

Caladium Aquatile. Rumph, Amb* V. p* 313. T* H«. f. I.
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noemt men deeze Wortels Kleine en die der IV-

voorgaande Soort groote Tayes, naar het Spaan-
A
xxuf*

fche woord Tayas of Tajas. De Heer For- Hoofd-

stek, bevondt dat deeze Soort van KalfsvoetSTüK*

ook een voornaam Voedzel der Inboorlingen^*/y**«

van de Mlanden in de Groote Zuidzee ware.

Men teelde het Arum esculemum % dathyZeftr*

wurzeln noemt > op Tahiti in Valeijen op Vel-

den die men afgedamd hadt, om het Water te

behouden ;
dewyl deeze Plant een Moerasiïgen

Grond vereifcht. Daar waren twee Soorten

van ; de eene hadt groote glanzige Bladen en de

Wortel was wel vier Voeten laag > doch zeer

grof Vezelig; de andere hadt kleine Fluweel-

achtige Bladen met fyner en beter fmaakende

Wortelen. Doch beiden moeiten zy verfcheide

maaien in Water afgekookt worden , om 'er de

fcherpheid van weg te neemen. DeZwynen*
niettemin , vratenze zonder tegenzin en zonder

nadeel, raauw

(7) Kalfsvoet , dalongeftengdis > metSchilds* vlfj
wys' Hartvormige uitgegulpte Bladen f dief

r

r™™A°

aan den voet tweedeelig zyn. Gtoom&&
tclig.

(8) Kalfs-

(*) FORST. Kehfeum die Welt 9 bk'tff^lfffi LTh. p.'tfS.

(7) Arum acaule Fol. peltatis Cordaris repnndis, bafi bi»

pamtis. Fl. Ze-jl. 327, R. Lugdb* 7. Amm maximum ma*

crorhizon Zeylamcam. Herm« Pér, 73» T« 73, Raj, Suppk

21» Deel. xu Stuk.
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IV, (8) Kalfsvoet , dat ongejiengd is , met Hart*

^XX1I
L
* vormige Jtompe gefpitjte Bladen , die r<wde

Hoofd- hoeken hebben*

«TUK*

vul (9) Kalfsvoet, dat ongejiengd is r met Hart*

flgZiIm. vormige Piekachtige wyd gemikte Bladen.

Vreemd

ix.
.

Van deeze drie groeit de eerde, di? van de

tatum.
' groote Wortels den naam heeft , op Ceylon 9

Gemikt.
^e tweecje in Amerika , de derde aan de Kust

van Malabar. Deeze , die ook op Ceylon

valt, heeft Pylswys' Hartvormige Bhden,mec
de Ooren een weinig uitwaards geboo^en , waar

door zy Pickvormig worden. De Vrugtfteel

is Elsvormig en langer dan de ipitfe langwer-

pige Bloemfcheede.

%:
lba

^I0^ ^a^voet * dat ongejiengd is, met Pyls-

tuml*
°
Jm

wys' driekwabbige Bladen en een onge-
Dnekwab-

ft^fa Blom%

Of deeze een enkele Verfcheidenheid zy van

de voorgaande Soort, dac de Ridder bevoorens

vast-

(8) Arum acauïe , Fol. Cord. obtufis mucronatis , anguüs

ïotundati's. H. Cl>fi. 43 5.

(9) Arum acaule, Fol. Cordato - Haftatis divaricatis. A-

mm acaule Foiiis fubliaftatis. 17* Zeyl. 325. Nelenfchana

major. H, Mal XI. p. 39» T, 20.

(10) Arura acaule Fol. Sagittato - iriiobis , Flore fcsiilw

Fl. ZeyU s*6. Arum humile Zeyi. latifoJ. &c. Comm./»Vi\

I. p. 97. T. 51. Mill. Di&. T. f. 2. AnTarum Aroboi*

tiicum, KimvH* Amb. V# p. 310. ï\ l?©« f. 2*
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astgeftcld hadc (*) , fchyiit zyn Ed. naderhand IV.

wederom getwyfeld te hebben. Dit laatfte, in
A™**L *

den Amfterdarnfen Tuin vanCeylonovergebragt
, Hooro-i

hadt een Bioemfteeltje van een Duim lang-, 5™*

waarop een Scheede, byna als in *t gewoone^/̂

Kalfsvoet , en niet agterover geboogen, gelyk

in het Ambonfche, uit Rumphiüs hier aan*

gehaald; terwylLiNN-^us zulks aan het voor-

gaande toefchryft. Ook is de Stamper , inhei-

den , aan end fpits Elsvormig , in deeze

hoogrood en de Bloemfteel wel een Span lang

in de Ambonfche, wier Bladen ; oud wordende,

zig in drieën verdeden , zo dat het Kruid zig

dan als driebladig voordoet.

fil) Kalfsvoet, dat ongeflengd is, metPyls- xl.

wys' driehoekige Bladen , de hoeken wyêjft^f£
gemikt en fpits. fylbiacfcg,

Deeze , welke in Brafïl , op Jamaïka en Barba-

dos groeit, heeft Bladen als die van 'c Pylkruid,

en Bloemfteelen , welke by Plumie r kor-

ter, by Pluken et langer dan de Bladftee»

len zyn. Zy zou, volgens Sloane, ook tot

de Karaibifche Kool behooren.

(ia)

(*) Arura divaricatum conjungatur cum fequenti trifohato ,

cum fint ex indorum obfervatione meiac Varietates. Mant*

êlt. f. 494»

(11) Arum acaule, Foh Sagittatis triangulis &c. H. Cliff'.

345. R. LugSm 8. Arum amplis foliis escule*tutm Plum. J<r.

IS* Arum minus esculentum Sagittaris foliis fcc. Sloln,

Jam. I. p. i«7» T* iotf* £. z. fLVK. Phyu 145. f. 1.

1% D&lJk» XI» SttJg*
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IV, (ii) Kalfsvoet % dat ongejlengd is , met Pyt*

^xxuu** vormige effenrandige Bladen , en een ge*

Hoofd- knodfie BloemJteeL

stuk.

xii. Onder den naam van Kalfsvoet , in 't Franfch

iï*Z*
m
*'Pied de Feau cf Pït de Chien, in 't Engelfch

Gtviikuypake Robin of Cuckow-pint , in 't Hoogduitfch

Klein Natterwurtz of Arm % is deeze algemeen

bekend , en komt in de middelfte deelen van

Europa op veele plaatfen voor. Men vindc het ,

in onze Provincie, aan den Duinkant en elders,

op vogtige plaatfen. In de Tuinen maakt zy

een Bloemplant , die om de aartigheid nage-

houden wordt, uitmuntende zo wel in 't Blad

als in de Bloem en Vrugt , welke een Tros is

van roode Besfen, op eeö dikken Steel , hoe-

danigen dit Kruid 9 een groote Plant zynde , ver-

fcheidene uitgeeft* Deeze Steelen zyn door-

gaans met paarfche Vlakken , fomtyds ook on-

getekend. De Bladen, van Pylvormige figuur *

op lange Steelen , hebben een gladde donker

groene Kleur en zyn dikwils wit , zeldzaam Goud-

geel geaderd : fomtyds befprengd met zwarte

Vlakken. De Bloemfcheede is witachtig; de

Vrugtfteei daar binnen, of de Stamper, hoog

of

(ia) Arurn acaule, Fol. Haftatis integerrimis &c* H. Cliff*

9. Ups» 279. Mat. Med. 417, B.. Lugdb. 8. Arum v uigare

non maculatum. C. B* Pin. *9$* Arum OiHcinarum. Lob»

/«. 597. Dod. Pempt. 126. Arum Venis alhis. G. 8. Pin*

195* 0, Amtn maculatum j raauulis candidis f* vdgm, C. 3*
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of donkerrood , doch meest Oranjekleur, aan IV-

welks Voet zig het Vrugtbegïnzel van groene
F

XaU
Besfen vertoont» Hoofd-

Dit geheele Kruid heeft een byzondere fcherp-
8TÜB:#

heid, meest plaats hebbendein de Wortel, oïdrlaf^**

in deszelfs Melkachtig Sap 3 dat tot zuivering

van vuile Zwecren dient, en door beftryking

der Schaamdeelen de kraam in de Dieren be-

vordert* Het fchroeit de Tong, indien men

't 'er aanbrengt ; en zou waarfchyolyk inwen-

dig een Vergift zyn. De Besfen ,iü2onderheid,

zyn door hunne fchoone hoogroode Kleur en laf

zoeten Smaak , die vervolgens een brandende

Hitte maakt in de Mond en Keel, voor de Kin-

deren zeer gevaarlyk, Door 't kooken, echter,

verliezen de Wortels t'eenemaal die hoedanig-*

heid 5 en leveren een onfchadelyk Meel uit of

worden Meelig ; des menze , zo wel als de

Bladen , ook in fommige deelen van Europa ,

by gebrek van Koorn t wel tot Spyze gebruikt

heeft* Maatig gedroogd , behoudt de Wortel

een verdunnende , oplosfende kragt , dienftig

tegen ilymige Verftoppingen in 't Gedarmte.

Dus heeft die in fommige Wanhopige Geval-

len, van verouderde Borstkwaalen, zegt men,
veel dienst gedaan (*). 't h echter een onze-

ker Middel , meest gebruiklyk in eenige Win-

kel-

(*) Radices Ari cum Flor. Suiphuris commïxtas B Bes»
KON , mifericors 111e Samaritanus , tanquatn fumamsa remediuna

nabis in Phthifi revelavit. DOL» lik» I«Cap,;« $. is.

Th mits* XI STU&i
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Vedmatt-

IV. keibcreidingen. Men kan dc gedroogde Woï-

JLKIL
le*s toc ^eeP gebruiken , zo wel als de Bïa-

Hoofd- den en Steelen , wier Sap veel minder fcherp

•tuk»
is; des dezelven ook wel op Azyn gezet wor-

den ; dienende dus in plaats van Speceryëa

voor 5
c Gemeen : weshalve men dit Kruid ea

deszelfs Wortel Duitfche Gimber noemt.

j^lmV-ir- Cl3) Kalfsvoet s dat ongejiengd is, metPieks-

ginter». wys' Hartvormige fpitfe Bladen , diefiompe

tófchf" hoeken hebhn.

In Virginie , Penfylvanie en andere deelen

van Noord - Amerika , op vogtige plaatfen , groeit

deeze Soort van Kalfsvoet , die de Wortels

niet minder heet en fcherp, en van een onge*

meene grootte heeft. Kalm zegt , dat zy

fomtyds zo dik vallen, als een Menfch omzyn
Middel is. De Zwynen zyn 'er zeer gretig

naar 5 en kruipen , om ze op te zoeken , fom-

tyds met hun halve Lyf onder Water, in de

Moerasfen. Het Volk eetze nooit raauw,maar

braadenze in een Greppel , door een fcerk Vuur

te ftooken op de Aarde, waar mede zy die Wor-
tels hebben toegedekt , en dan zouden dezelve zo

goed fmaaken als Aardappelen. Zy werden van

de Indiaanen Taaho of ook Taahim geheten. Dit

zelfde , echter , was toegepast op een ander

Kruid.

(1 5 ) Arum acaule Fol. Hafhto - Cordatis acutis &c. Hm

MiT' GlON* Virg, 14a. KALM* lh Ik P* *S3 1

Ui. éi.
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Kruid (*). De Vrugtfteng met de groene Bes- IV.

fen , ook zeer foherp , wordt van de Wilden A
^,

EX?0

gekookt, tot een Verfoapering. Hoofd.
stuk.

(14) Kalfsvoet , dat ongejlengd is> met Pieks- xiv.

wyze Bladen , en een neergeboogene Draad- f™^™"
achiig Elsvormige Bloemfcheede. smücbioc»

(15) KaHFsvoer, dat ongejlengd is. met Lan~
^uifo*

cetvorm ge Bladen , en een neergeboogen Hum*

BorJUtigen Vrugrjled.
**HêÊ+

'C i'6) Kalfsvoet , dat ongejlengd is , met Haft* xvl

vormig langwerpige Bladen en eene Eyron*£$™£
de qpeniag der Bhemfcheede.

Den naam van Arifarum gaf de beroemde

T ou-R nefort aaa een Geflagt van Planten,

ftlleenlyk door de Gekaperde Bloemfcheede van

het Kalfsvoet verfchillende. Daar toe betrok

«hy , in de eerfte plaats, het Breedhladige , hier

laatst

(*) Zie 11. D. Vil 1. STüK,deezer Natuurlyfe Hijlorte 9

bladz. 381.

(1+) Arum acaute Foi. Haftatis &c. Arifarum Flore in

tenuem Cnudim abeuate. Tournf. In/?. iói. Aiifrum ml-

iius Proboscideum. 83C€. jWss. IX. p, 61» T\ 50, Ï1ARB*

Rat. H-504

(15) Arum acau'e , FoL Lanceolatis Sec, H. C/»# 43*.

Zugdb. 3. GRÖN. Oriënt. 2S6. Arum Scorzonerae Folio. ToiuiNF.

161. Arum anguftifo'. C. B. Pin* joö Amfarum an-

guftifoUitm. Lob. /<?. 5s>9- Clus. ^jk« p. 305.

(16) Arum acaule Fol. Gord. oblongis &c\ Cllff, 43 s #

R 4 Lugdb. 7. Arifarum latifol. majus et a.terum. C.

J964 Lob. ïc. 598. Clus. /*^«n. p, 303, •

. N
K. DIBL. XI. STUK.
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IV. laatst genoemd, f
t welk zyne Groeiplaats in de

^xxfu
L
B°s fchen der Zuidelyke deelen van Europa vry

Hoofd- algemeen heeft. Clusius, die hetzelve in

stuk*
een s teeD jge Grond , op Heuvels in Portugal,

m/e!
manm

aan de Wegen , overvloedig waarnam , zegt dat

het een ronden Bolwortel , Bladen als die van

't Kalfsvoet , doch met ronder hoeken , en een laa-

ge Bloem heeft , van gedaante als een Monnikskap,

met een ovaale opening, waar in zig een dikke

kromme Stamper vertoont. Agter Lisfabon

groeide een andere Soort , welke hy Smalbladig

Arifarum noemde, hebbende ook wel een ron-

den Wortel, doch de Bladen zo lang en fmal,

dat Tournefort dezelven bydie derScor-

zoneere vergeleek. De Bloemfcheede was niet

gekapt, maar in tegendeel Geutswyze zeerfmal

uitloopende en agterover geboogen ; geevende

uit de opening een langen neergeboogenen

Wormswyzen Stamper , paarfchachtig van Kleur*

De Besfen der Vrugt hadden geen rcode , maar

een witte Kleur , gelyk de Bloem. Volgens den

Ridder groeit deeze, die hy Dunbladigc noemt,

ook in Italië en de Levant, wordende Homaid
genoemd in Syric. De Soort, die Snuüblomig

van zyn Ed* geheten wordt, heeft Bladen, we-
derom , byna als 't gemeene Kalfsvoet , doch

de Bloemfcheede loopt ook in een dunne Snuit

uïc, welke voorwaards over is geboogen, en

dus de Bloem ook gekapt maakt : zo dat Tou&-
nefort hec mede betrok tot zyn Geflagt van

Arifarum. Die laatfte is op de Appennynfche

Bergen , in Italië , gevonden* (17)



< Kalfsvoet , dat ongefiengd is , we* lang- IV;

werpige Bladen en een ruuwe Bloemfcheede.

Het Water - Kalfsvoet van Rumpöiüs maakt Stuk*
D"

deeze Soort uic > die niet alleen op Arnboina 3 xvir.

maar ook op de Kust van Malabar fchynt t€

groeijen. Hetzelve heeft de Bladen Eyrondach- fcondbu*

tig of ovaal ,
op lange Steelen, tusfcheü wel-

1

*

ken filoemfcheedjes voortkomen, veel naar die

van het Dunbladige gelykende , maar met eea

kort Stempeltje» De Wortel was geenszins

iond 5 maar Rietachtig en het hadt, opvernaa*

de fcherpheid van de andere Soorten niet.

C. Stengmaakende*

(18) Kalfsvoet, dat gefiengd is en regt> mei xvnr*

Tylvmnige Bladen. «£hm
*

Boom*

(19) Kalfsvoet , dat gefiengd is en byna op- achti§*

geregt , met Lancetvormig - Eyronde Bla» se^inüm,

den. venymg,

(20)

(ï7) Arum acaale Foï, Ovato» ©blongis &c. Arum Aqua*

tkum, Rümph. Amb. V. p. 3i£. T. ioS. Kasirapola* ILMêU
XI. p. 45» T* 2 3. BüBM. FL Ini. 193*

(18) Arum Caukscens return, Fol. Sagittads# Amm Af-

ïx>rescens, Sagittariae foliis. Plum. Amer* 44. T. 51. g&6o*
(19) Arum Caulescens fubere&ura 5cc. ]ac<^ Amer. Hifim

*39. T. ui. Mill. /<?. T. 2.9$* Arum Caul» Cann* Inde*

foliis. Plum. Amer. 44. T. 60, ÏI# 6. FÜ. ipj, h. Arum
Caule Geniculato &c» Sloan. Jam. 6$, f%ft* L p* itf*.Can»

na ïndica Venenata. ?JMJK< 7$.

N $
II* Deel* ZI# Stue*
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IV, (20) Ka.fsvoet, dat gejlengd is en Wortelen*

A*dhel.
j ^ Hartvormig langwerpige gefpitjle

Hoofd* Bladen en ronde Bladjteelen.

STUK*

xx# Van deeze drie Amerikaanfche is de eerfte en

*™acum eenjgfte ^n dit GeAa8 t 5 in Zuid - Amerika door

Kiyfbia* P l U M 1 E r ontdekt* Boomachtig. De volgen-
dlg

* de, welke de Franfchen in Westindie Segui-

ne noemen, van zulk een Venynigen aart, dat

de génen , die 'er flegts de Lippen aan zetten

,

door eene opzwellinge van de Mond en Tong
de Spraak verliezen. Dit zal echter, waar-

fchynlyk
, flegts voor een tyd zyn. De nabuur-

fchap wordt ook door dit Kruid met een leely-

ken Stank vervuld. Niettemin gebruikt men
de Steng, overdwars in ftukken gefneeden, tot

het maaken van een zeer fcherpen Loog , welke

dient tot zuivering van de Suiker, zegt de Heer

J A c <£U 1 n. 't Gewas gelykt naar Suiker - Riet

,

Stengen maakende van de Scheeden der Bla~

den , een Duim dik en zes Voeten hoog. De
Bloem is die van 't gemeene Arum niet onge-

lyk; de Bladen zyn als die van den Cannacorus*

De derde, ook Heefterachtig , groeit als een

Bygewas op Boomen en beklimt dezelven tor.

den top, met haare ronde dikke Stengen, die

overal in den Bast Wortel fchieten. Hier is

de geheele Vrugtfteng of Stamper digt omwon-

den

{20) Arum Cautesceas Radkans , Foliis Cordatis &c JACQ.

Amer, Hi/l. 140. T. 151. Colocafïa H«deracea fterilis minor

Sec. ?LUM. Amtr* 39, T. 55* Fil. T. 19$.
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den door de Bloemfcheede, en dit brengt eene .
ïv;

ii i i ilFDEBL*
Verrotting te wege , welke , by net openen , x*u.

een zonderlingen , zeer onaangenaamen, Wyn- Hoopd-

achtigen Reuk baart. De Befieachcige Vrugt,
STÜ4U

in haar geheel , heeft maar de grootte van een

Hoender Ey. By Karthagena vondt gezegde

Heer deezc, in de Bosfchen ,op hec Gebergte.

(21) Kalfsvoet, dat geflengd is en Wortelen* xxr.

de , met Hartvormig Lancetvormige Bla, fjuTumT
den, wier Steelen Vliezige randjes hebben.

g^
vleu*

(az) Kalfsvoet , dat geflengd is en Wortelen- xxn.

de, met drievoudige Bladen 3 de zydeling* Geoord/

Jen eenkwabbig.

In de Westindieo groeijen ook deeze twee

Soorten , beiden klimmende Planten , Bladen

hebbende , welke naar die van Klyf geiyken,

doch de laatfte drie op een Steel. Ik begryp

niet , hoe het Grasbladige van Sloane be-

hooren kan tot de eerfte, die zo wel Wortel*

tjes uit de knoopen van de Steng of Ranken

fchïet als de andere; 't welk zekerlyk dient,

om

f21) Arum Caulescens Radïcans , Foï, Corduto* Lanceolatis

?tc. Arun fcandens maximum flore flavescente. Plum.

37. Phyilitidi fcandenti aftinis, Graininifolia , major et minor.

SLOANE Jam. 15. Hij}. I. p. 7S T. 27. f, 1,2.

(li) Arum Caulescens Radicans &c. Arum Heder. tri-

phyllum Aurituin. PLUM. Amer. 41. T* 58. 51. e Fil*

209. Arum maximum icandens , Geniculatum , trifoliatuni,

SLOAN* Jam* 63. Hifi. 1. p. 169»

N 3
II. D2*L. XI. Stuk.
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IV. om deeze langs de Boomen kruipende Gewas-

*xx*n
L**"en ^yDa onvern^e'baar te maaken. Ook wordt

Hoofd- haare Voortteeling , terwyl zy weinig Bloem,

TOÉ* en Vrugt geeven ? hier door 3 gelyk Plum ie r

aanmerkt, zeer begunfligd*

Behalve de Colocajla > voorgemeld > in Egyp-

te gemeen s vondt F o a s k a oh l , in Arabie %

twee Soorten van Kalfovoet % toe die van den

eerften Rang behoorende. De eene 3 naame-

lyk , welke hy Ceel noemt f hadt Voetachtige

Bladen» de Blaadjes fpks Eyrond onverdeeld,

en de Vrugtfteng korter dan de Btoemfctieede %

ongêfteeld. De andere, Fyfbladig gebynaamd

,

hadt van vyf tot zes of zeven Bladen, Kroon-

tjeswyze ,
op een Steel 5 van hoogte als de Bloem %

die groen gefteeld was. Van de Arabieren wer*

den deeze beiden Vochaf genoemd (*).

Dkacontium. Speerwortel..

Een Schuitachtige Bloemfcheede heeft die

Geflagt en een gedekten Vrugtfteel : vyf Bloem-

blaadjes zonder Kelk ; de Besfen veeizaadig*

Daar komen in voor, de volgende Soorten.

i. (ij Speerwortel met een zser korts Bloem/leng $
Dracm* ,

üum pêly- ü*
pbyilum*

YSCiblidig» (*} Flor. MgypU Arak* p* 157.

(1) Bracontium Scapo brevisfïino , Peciolo radicato lacero

&c. Syft. Nég. Gen. 1029. Vtg* XIII* p. $90. H. Clif. 434.

R. Lugdb. 6é Aroin polyphylium , Cnute fcabro punicante.

Hïhm. Par.T. p. 93. Arurn polyphylium Surinamenfe &c«

Ii,l)K 4 Alm, 52, T. 142* f. li COMM* HotU Amft.T.^^



de Bladfteel geworteld en rum : de Blaod- IV.

jes driedeelig , met Vindeelige Slippen. ^xnu*

Dit Feelbladerig Surinaamfe Kalfsvoet heeft stuk?*"

een gladden , donker rooden en fraay gefpren-
d^Anm-

keiden Blad (teel , die zig in drie Bladen , welke

ieder nog eens driedeelig zyn , verdeelt. De
bepaaling is door den Ridder ontleend van ecne

Plant, welke zig inde Kliffortfe Tuinbevondt,

en, na het verflenzen der Bladfteng, in 't jaar

1737 1
uit dea Wortel een Bloem gaf, zoals

Plukenet afbeeldt, zeer van die van 't

Kalfsvoet verfchillende. De Vrugtfteel nog-

thans is ook in eeoe Bloemfcheede vervat. Ik

heb van Java een Blad ontvangen , 'c welk veel

gelykt naar deeze Soort,

(a) Speerwortel met Pylvormige Bladen , de ir.

Bloem- en Bladjleelen gedeornd. ti™*Sp£
mfum.

Deeze, op Ceylon groeijende, volgens HER-G«doornd*

mannus, heb ik ook van Java bekomen, waar

in zelfs de Ribbetjes van het Blad gedoomd

zyn. Die twee Ceylonfche van den Amfterdam-

fen Tuin, by Commelyn, nooit Bloem

geevende, fchynen tot de voorgaande Soort te

behooren.

(3) Speer-

(a) Dracontium FoU Sagittatis , Pedunculis Petiolisque acu-

ltatis. Fl. Zeyl. 322. Arum Zeyl. spinofum Sagittx foliif,

Herm. Par. 75» Aium minus Zeyl. Raj. Suppl. 57*.

N 4
21. DS1L» XI. STUK.
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A *^bl
^ ^ Speerworcet met Hartvormige gefpitfk&

'xviU
* Bladen*

Hoofd»
»?ük. Onder den Maleitichen naam-

, Nampo y is

ttt my van Java in Vogt gezonden , het gene in

tiumCor
'

Fig. a, op Plaat LX XI 3 een weiiiig verkleind
a°£™^

Zm
zynde , wordt vertoond. Het Blad komt na*

«Kg. genoeg overeen met die van het Kaapfe Slange-
Fl

f%^!"kruid', doch de Bloemfcheede is geenszins plat,,

maar Schuitachtig, even als in dit Gtflagt : des

ik hetzelve 5 als een nieuwe Soort , daar toe

betrek en hier plaats geeve , met den bynaam

vmCordaïum of Hartbiadig Speerwortel. De
Vrugtfteel , door de Bloem fchcede geheel be-

dekt en inneflöoten , beftaat van boven oog-

fchynlyk uit Mannelyke , vnn onderen uit Vrou»

welyke Bloemen cf Vrugtbeginzels , met eeni-

ge Meelknopjes daar tusfchen gemengde Hoe
verre deeze Bloem tot volkomenheid gevor*

derd zy , is my onbekend. Ik heb de Bloem-

fcheede, die geheel geflöoten was, toe het on*

derzoek en Afbeelding dus geopend.

tv, GO Speerwoitel met rondachtige holle Bladen*

stinkend. Qp jyioerasfige plaatfen , in Virginie en Ka*

roiina , groeit dit Kruid, welk zulk een S'ank

heeft

(l ) Draeonüum Fol. Cordatis mucrorwtis. Mihu

(4.) Dracontium Fol. iiibrotundis concsvis. Cold. Noveb%

ai4. Kalm. /*. ui. p. 47. Gkon. Virg CalJa Aqua-

tiiis Odore Ailiï vehemente praedica. Gkon. Wrg* I p,

Armn Atner, Set* folio. Catesb. Car. lh p, T« ?g>
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heeft van Look /dat Ka lm de Bloem naauw '

A
^*

L
lyks onderzoeken kon. De Engdichen noem- xXli/
den het, des>wegen, Bonfemkruid, de Sweeden .iv>ofd-

BeerenworteL of Beerenblad
,
dewyl de Beeren*TU,r*

9
s Voorj iars zig d^ar op vergasten. De Bloemen

zyn paarfch van Kleur , en , als die op 'c bede

bloeijen , komen de Bladen eerst te vqorfebyn..

Het Vee roertze niec aan, maar tot inwendi-

ge Geneesmiddelen, inzonderheid tegen

Scheurbuik , kon men 'er, even als van 't ge-

woone Kalfsvoet
,

gebruik van maaken. In

geheel Noordelyk Amerika was, die Kruid taa-

melyk gemeen.

C5) Speerwortel met Lancetvormige Bladen* v,

firècom

Onder de Planten van Kamtfchatka , in het til*m -
Ca™ m

Jcbatcenjè»

Ooftelyke van Siberië, kwam deeze voor, die siberifctu

een Eyroede zeer digte Aair hadt , beftaande

uit ongedeelde Blommetjes , met vierbladige

eigen Kelkjes , waar tusfehen vier Mcelknopjes

met een dempen Stempel, zonder Styl. Het

geleek naar 't voorgaande, doch dien Stank heeft

men 'er niet aan beipeurd. De Bladen zyn 6y*

ca als der Mandragora , de Bloemicheede als

van 't Arum , de Vru^tfteng als die van 'c

Slangekruid 9
maar de Kelfcfchubbeijes

, welke

de Blommetjes onder fcheiden , brengen het in

dit Geilagt t'huis, zo men aantekeut.

(6)

(5> Dmconüum Fol. Lanceolatis. Am. Acad* 11, p # $$2*

N 5
II 0 Deel, XI, Stuk,



soa Mahwïvige Krüïbew;

IV* (ö) Speerwortel met doorboorde Bladen en een*

klimmende Steng.

nsr De Biaden van deeze s°°rt
» weike plu^

VI#
* mier in Westindie waarnam, zyn Klyfach-

Draeon. tig# Het is een Gewas , dat met Ranken van

tufum!
r
' een Duim dik, die Worteltjes uitgeeven, langs

fcooilT
de Boomen opklimt, hebbende Bladen vanéén

of anderhalf Voet lang en byna een Voet breed %

welke met langronde Gaten weezentlyk door-

boord zyn. De Bloem , als die van 't Kalfs-

voet , geeft een rolronde Vrugt , van een half

Voet langte f Goudgeel van Kleur , naar eene

Koorn Aair der Spaanfche Tarw gelykende,

Op 't Eiland Martenique hadt die Pater dit Ge-

was gevonden

C 4 l L a. Slangekruid.

Een vlakke Bloemfcheede heeft dit Geflagt

;

de Vrugtfteng is met Blommetjes gedekt; het

heeft Kelk noch Bloemblaadjes en draagt veel*

zaadige Besfen. Het bevat de twee volgende

Soorten,

CO Slan«

(6) Drawntium Fol. pertufis Caule fcandentt. Mill. Ic
9

197. 1% 296, Arum Hedexaceum ampiis Foliis perforatis.

PLUM. Amtr. 4o# T. s$ % 57* MOIU Hifi. III. p. 545. S.

23. T. 6. £ *«.

(*) JRfcfc Morifênl : waar uit blykt dar de plaatsbenoeming

van den Ridder , in America mridm*U % nier naauwkeu-

lig is.



( I ) Slangekruid met Pylswys' Hartvormig* IV*

Bladen , een gekapte Bloemfcheede en de
A
xxif.^

Frugtjleng van boven Mannelyk. Hoofd-
stuk,

In de Amfterdamfcbe Tuin was deeze Plant* u
nu by de honderd Jaar geleeden, van een Kaap-

$^ âf^
fen Bol gegroeid, en federt voortgeteeld, zo Kaapfcb.

dat menze, omtrent den jaare 1736, nogvondt

in de vermaarde Tuin van den HeerCLiFFORT,

'c Gewas bereikte eens zo veel hoogte als het

gemeene Kalfsvoet • Kruid , daar het veel naar

geleek , maar de Bladen hadden aan 't end een

Klaauwiertje , door
5
t welke zy het overtollige

Water , dat men 'er aan gaf, uitwierpen. De
Bloemfcheede was aan 't end plat, ja zelfs ag-

terover geboogen , gelyk men dit ziet in de Af-

beelding , welke de beroemde Lbdermul*
lek 5 zo van de geheele Plant in *t klein, als

van de deelen der Bloem en Vrugtmaaking in

Natuurlyke grootte en door fterke Vergrooting ,

ten naauwkeurigfte heeft in Plaat gebragt en be*

fchreeven

(1) Slangekruid met Hartvormige Bladen , een n.

vlakke

(1) Calla Fol. Saglttato - Cojdatis &c. Syft. N&t. XII.

Gen. 1030. Veg. XIII. p. 6$i. H. Cliffl 4-3 5. R* Lugib. 5.

Arum jEthiopicum Flore albo odorato. Comm. Hort% I. p.

95» T\ 5o. Axum Americanum &c. MiCH. Flor. T.

(*; Zie LEBERMUI.LEKS MikroikfiOpifcht Vermaakhkhtitn 9

J, D , p. z6 % enz. Tab» 18 , 19*

(2) CalU Fol. Coidatis , Spath4 plana &c. GORT. Belg,

%€u Fier. Stuc. 744 , %zi 9 Fl* Laff, H* Ql%ff% *3«»

Ui Dei l. XU $T¥R*
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IV. vlakke Bloemfchede en de Frugtjletig aan

stui:^ Deeze , die men Water • Slangekruid noemt ,

Vtdm&n* komt by ons voor, in S loeten en (taande Wa-
***** teren tusfehen Gouda en Rotterdam , langs den

Hoogen Dyk , als ook a^ter Westbroek by

Utrecht en by Oldbroek op de Veluwe. het

valt ook niet alleen in de Moerasfen van Rus-

land en Sweeden , maar groeit aan loopende

Watertjes en Beeken in verfcheide deelen van

Vrankryk en zelfs in Spanje , zo Lob el vei'*

haalt. In Switzerland, zegt Hall er, heb-

ben wy ze nog niet gevonden.

Dit Kruid, (welk den naam daar van zou heb-

ben, dat het een tegengifc ware voor Slange-

beeten,) geeft uit een Rietaehtigen Wortel,

die in de Grond onder Water voortloopt

,

lange Bladfteelen en op 't end derzelven rond-

achtig Hartvormige Bladen, waar tusfehen de

ronde vooze Bloemfleng opfchiet , met een

Hoofdje van welriekende Bloempjes of 'Meel*

knopjes, na welken de Trosachtige Vrugt volgt,

van roode Besfen , hebbende de witte Scheede

nederwaards afgeboogen. Het bereikt in zyn

geheel naauwlyks een Span hoogte, en komt in

fcherpheid het Kalfsvoet naby, doch heeft de

fcherp»

R. Lugdb.6. DracuiKuIus Paluftrïs f Rnd. Arundinscea. C. B.

Tin. 19$. Btacuucuius Aquatilis. DOD. Pirnpt, 330, Angui-

ïi* Aquatica i'. Diacunculus. Lob. öoo*
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ftherpte niet van de voorgaande Soort. De IV»

Heer de Gorter verhaak , dat by fchaars- A^^
L*

heid van Levensmiddelen de Ingezetenen van hoofdei

Finland uit de Wortels Brooa bereiden (*). stuk.

Volgens het berigt van den Heer L 1 NNiBüsJ^^*
1

is dit in Lapland zo gemeen , dat het Volk al*

daar naauwlyks ander Brood nuttigt , dan 't ge-

ne van Meel uit die Wortelen, 'j^welk in Wa-
ter gekookt en afgegooten is , met Meel van

Koorn of van Pynboomen- Bast gemengd, be-

reid wordt ; zynde wit 5 zoet eö aangeüaam ,

inzor derheid verfch gebruikt. Men noemt het

Misfebrood , om dat het Kruid , 't welk wyd
uitgeftrekte Moerasfen bedekt, den naam van

MisJe of Misfue voert; maar de Finnen noemen

het Wehka. By het Landvolk , aan de Oost-

en Westzyde van den Botthnifchen Golf, en

by de Finlappen t
is dit Brood zeer gewild ; jazy

verkiezen het ver boven het Pynboomen*

Brood (t).

P o t h o s. Hangbast

Aan dit Geflagt wordt toegefchreeven een

Bloemfeheede; een enkelde gedekte Vrugtfteng;

geen Kelk ; vier Bloemblaadjes ; vier Meel-

draadjes en tweezaadige Besfen» Het bevat de

volgende Oost- en Westindifche Soorten.

(1)

f*> Gort. Flor. Ingr. p. 147.

(tj zie 11, d. in. stuk, van deeseJMflt, i#/*Vbladz.37*«
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IV. (i) Hangbast met de Bladfiéelen van breedte
A
xxil

1
* ais de Bladen tn een* Wortelende Steng.

Hoofd-
stuk, Dit Gewas noemde Rumphius* onder

i. veele anderen > het Aarihangzel der Boomen en

fcmlnu onderfcheidde hetzelve > doordien de Bladen
Kiimmend,ais dubbeld zyn , het een op het ander groei-

jende. Het klimt met de dikfte Ranken , ge-

lyk het Bofchtouw , by de Stammen en Tak-

ken op y en laat de anderen nederhangen* Op
Ceylon kwam het voor , met Bladen , welke

een gevliesden Steel hadden , naar die der

Oranjeboomen gelykende , en droeg eetbaare

vrugten, rond en rood, als Aardbefiën* Van
het Amboofche wist Romphiüs geen ander

gebruik, dan dat men het hart der Ranken s

gelyk het Rotting - Riet * tot binden gebruikte*3

By de Inlanders , aldaar , werdt het , zo wel als

andere dergelyke Aanhangzels , Tapanawa ge»

heten.

tu CO Hangbast met Lancetrormige effenrandi*

ongc?
f
* ongeribde Bladen.

ftcngd. ^
Een

(1) P*tho% Petiolis iatitudmeFolioium &c. Syft*N*t.XlU
Gen. 103 1* Vtg. XIII. p. 69U Potha. FL ZeyL 329. Bürm»
"2kyl. 197- Bürm, FL Ind. p. 193. Appendix duplo folio.

RumPN. Amb. V. p. 490* T. 184. f. 1, z 9 3. Ana- parus*

ft MaU VII. T. 40.

(2 ) Potfos Fol. Lanceolatis integerrimis enerWis. jS^* Plant*

1*7 S. Pothos acauiis. JèC<£* Am. Hifi. a.40. T. iss* riant*

ianorainata* ?lüm. Amtr. XV
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Een ongefteelde Plant , C^ie op de Boomeö IV*;

grocif en overblyft, in geftalte naar de Aloë ^nu*'
gelykende ,) als deeze > werdt door den Heer Hoofd-

J a c q ü 1 n in groote Berg - Bosfchen , op 't 'tuk.

Eiland Martenique, gevonden. Derzelver Bla-^ff^
den waren langwerpig Wigvormig gefpitst % ef-

fenrandig ,
glad s kort gedeeld , Lederachtig,

eenigermaate ftyf 3 komende uit den Wortel

voort, lang anderhalf Voet of meer. Zy hadt

ronde Bloemfteelen van een Voet , zo dun ,

dat de Ingezetenen het deswegen Queue de Rat

of Rotten -Staart noemden. Hy beekkze af;

waar uit btykt , dat dit Kruid grootelyks van

het voorgaande verfchüle. De Vrugtfteel is

geheel bedekt met twceflagtige Blommetjes van

vier Blaadjes , met vier Meeldraadjes , ieder

twee Meelknopjes hebbende. De Bloemfchee»

de is een fmal Grasachtig , agterover geboogen

,

Blad: het Vrugtbeginzel langwerpig, vierhoe*

kig, zonder Styl. De Vrugt beftaat uic lang,.

werpige 5 fpits gepunte , vierhoekige Besfen

:

doch hy hadt dezelve niet ryp gezien,

(2) Hangbast met Lancetvormige , effenrandi- in.

ge> drieribbige Bladen, de Vrugtfieel aanuZdlta^
de tip driekantig. Lancet-

(4) Hangbast met Lancetvormige gekartelde iv,

maden- c*) SSg
(j) Potfos FoU Lanceolatïsintegerrimis &c. Arum FoL rïgi-

rai^%

disanguftis et acuminat s PLUM- Amsr.ep. T. 62* fü T.

(4) Poth$s PoU Lanceolatis crenatis* Arum ampüs ïoliis

acurainatis et pergaraaceis. Sp, 4, /*, 39»

Ut DEIL, Zl« STUK»
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iV* Cs) Hangbast met Hartvormige Bladen.
Afdeel.

Ho*»- Decze drie , waar van de eerfte en laatfte

stuk» in Amerika , de andere op 't Eiland van St. Tho-

?
v. rnas, in de Westindiën, door Pater Pluvier

ConLr" zoude waargenomen zyn , verfchillen van het

.

Hartvor"laatstbefehreevene zo weinig , datjAcouiw
zelfs het eerde daar toe betrokken heeft. Het

zyn Bygewasfen van dergelyke geftake, meest

onderfcheiden door c
T

e figuur der Bladen, wel-

ke in de zyne, volgen? de Afbeelding, diehy

daar van geeft , meer Lancet* dan Wigvormig

voorkomen.

vi. (6) Hangbast met Vindeélige Bladen.
Finnata.

vmbiadig*
js wec]erom een Aanhangzel der Boomen ^

van Rumphius ontleend, 't welk zig onder-

fcheidt door de Bladen , die als het Gioote

Boomvaren Vindeelig s doch ongelyk, gefnip-

perd zyn. Het heeft de Ranken , zegt hy,

als een Kinds -Arm dik, taay, doch niet Hou-
tig, en bekleed met eene Haairige ruigte, wel-

ke de Huid , daar zy aan komt, doet jeuken.

De Wortels hangen als Slangen om de Tak*
ken der Boomen. De Vrugten , zegt hy , zyn

zh

(s) ïothts Fol. Cördatis. Arum Acinis Amethyftinis , Flo-

ic paw>. Plum. Sp. 4. lc. 38. Fil. T. 205. Confer. Dra-

tont. ampUs Fol. Cordatïs &c. Plum. Amer. 48. T. 6u
Fil. ips. f. t.

(6) Pothos Fol. Pinnatifidis. Appendix laciniata» &VM$ih
A*h V. p.48*. T* 183, f, z,Uvm. FL Int,
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als Kris -Hegten, vyf of zes Duimen 'lang %
IV.

rond, twee Vingers dik, met eene grofzandige
*xX1l"

rauwheid, welke zig vervolgens ontlluit ennooFD*
mooglyk de Bloemen maakt. De Bladen wor-sTM*

den ?an het Vee met Smaak gegeten.

(7) Hangbast met Handpalmige Bladen. vit.
Pethêê

Deeze Soort, in Amerika door Pl umier^^
gevonden 3 heeft de Bladen byna als die van *t

gewoone Dracondum , Handpalmswyze gevin*

gerd en zeer groot* Het is mede een klimmend

Gewas.

XXIII. HOOFDSTUK*
Befchryvvng &r Eenhuï2M Kruideu*

dat is der genen, dk Mannelyke en Vrouwe*

lyke Bloemen, van elkander afgezonderd 9 op

eene zelfde Plant voortbrengen igelyk de Bran-

denecels , Klitjes , Amaranchen , Pimpernel*

Druifkruid , Netelkraid * Bryonie en de vee»

ierky Soorten van Kalabaslèn 9 Meloenen ê

Komkommers tnz.

In deeze Klasfe, die de Eenentwintigfte is in

het Stekel der Sexen 5 komen 'er wederom
voor met Een- 3 Twee-, Drie- 3 Vier-^ Vyf-»

man*

(7) Pothss Fol. Talmatis. Dracontium Hederaceum poly*

phyilum* Plum. Amer. 49. T* 64, 65. firactmculus fcan»

«kas polyphyilus. Plum. Fü. T. ao? f ftOlt P#«WJï€t &W*

O
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jy* mannige^^Enkelbroeder^ge cn Manwyvïge Bloe-

XXTIL men
»>

naar welkeü de RangcD gefchikt zya
5

Hoofd als volgt.

sTürf, lot de Eenmannigen behopren, behalve de

'iannichellia en Ckara , welken ik • zo wel als

de Zoftera y die de laatfte is der voorgaande

Klasfe , tot de Wierachtige Waterplanten be-

waaren zal , de volgende.

Ce R a t o c A r p ü s. Hoornvrugt.

De Bloemblaadjes ontbreeken in' dit €eflagt*

De Mannelyke Bloem heeft een tweedeeligen

Kelk en een lang Meeldraadje: de Vrouwelyke

een tweebladigen Kelk, aan het Vrugtbeginzel

aangegroetó , dat twee Styfen heeft en een fa-

mengedrukt jrtveehqornig Zaad.

^ i- - De ëeni^fte Soort (i) groeit op Zandige

^j^r^-yiakten m Xartane* Het is ee# Takkige Plant,
r
zandmin- met zeer fmaUe. fpitfe', Grasachtige Bladen ea

nend. jVlannelykë Bloemen in de Mikket) der Takken

^

drie in getaly terwyl de Vrouwelyken tig een-

zaam en otigefteeld in de Öxehvder Bladen be-

vinden. Men heeft in de üpfalfche Tuin ónt^

dekt , dat het een jaarlykfe Zaayplant zy heb-

bende, het ZÏad* zo wel als 't Ziadhuisjè
,
ge-

hoöhid,
*r; 2 , w:v -an I •

• t -o .,:
. 20ov

f i) Ceratocarpus, SyT?. XU, Gen» 1035. 7^. XlIJ,

p. 700.. ^j». Aèüd. i^ p. .412. //. *8J« EUXIS. A®«
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C y n o m o r i o n. Hondsfchaft. UT*
Afdesl.

1

XXIII
Hier ontbreekt ook de Bloemkrans* De HooFD

.'

Mannelyke Bloemen zyn^een gefchubde Kat, stuk* n

waar aan .
zig ook de Vrouwelyke Bloemen

,
drf£

onati'

uit een enkel rondachtig Vrugtbeginzel of Zaad ,

met ééce. Styl gekroond, bevinden.

De eenigfte Soort Cl) valt in de Westindiën i-

en Barbarje , ook op Maltha, Sicilië, aan de rionacct*

Kust van Italië en. elders. Op 't Eiland Maltha
Hoogrood,

eerst ontdekt zynde , gaf men 'er den naam

aan van Fungus Mektenfis, hoewel het Gewas

geenszins toe de Paddeitoelen behoort. Het

heeft de eigetfehap van de Hypociftis, Oro*

tanche en dergelyken „ die op de Wortels van

andere Planten groeijen. By 't Eiland Maltha

groeide het op een Rots, op de Wortels van

Zee - Porfelein , maar men heeft het 'er, door

*t menigvuldig wegplukken
, uitgeroeid. Na-

derhand is het , by Livorno en Pifa in Tot-

kanen , op de Wortels van Kali zittende ge-

vonden, en door omheining van de plaats beter

bewaard^ gebleeven , zo Tilliüs verhaalt.

Op zeker Eilandje , genaamd Ronzillo, groeit

v. bfótó v-, : het

(i) Cynomorlcn. Syft: Nat. XïT Gen. 103;. &g. XIII.

p. 7oO« Am. Acad. IV. p- ipi T. 2. Mat, M?,L Cy-

nomorium purpureum OffIcin3runi. Mich. Gm. 17. T. iu

Fungus Maurit. Vertucofiw moer, Pet. Gaz. T. 39. f. 8.

Fungus Typhoides &c. TiJLi.. Pis* «4. T. .25. Bpcc#

'So. T.'«i.

* * ^ * O a
$*0* D12I» Xï^StuK.
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IV. het overvloedig , als ook by Tunis en elders in

*XX
E

m
9 Barbarie > zy°de °P J^maika in de Westindiëa

Hoofd' door Browne waargenomen.

§tuk. Dk zonderlinge Utwas bemint een Grond 9

die dikwils door Zeewater befproeid wordt. Het
beeft byna geen Wortel , m^ar komt als de
A*pergies tevoorfchyn, met een Vingerachtige

gefchubde Steng opfchietende tot een half Voet,

fomtyds een Voet hoogte Als dan wyken de

Schubben van één en de Blommetjes venoonen

%\g aan het boveniluk , dat dikker is en veel

gelykt naar de Lifchdodden; weshalve men het

ook Fungus Typhoides genoemd vindt. Tusfchea

de Blommetjes , die uit een enkel Meeldraadje

cn Knopje, in een Kelkje, beftaan, komende

Vrugtbeginzels te voorfchyn. De Schubben zyn

paarfch, en, ryp wordende, is de geheele Aair

bedekt met hoogroode Bolletjes , zynde het

Zaad ; 't welk dit Gewas geheel Bloedkleurig

maakt j terwyl het ook , door drukking, eea

tood Sap uitgeeft.

Het heeft, (gelyk veele andere Planten, Vrug«

ten , Besfen en Sappen , van die Kleur ,) een

byzondtre famentrekkende en verfterkende hoe*

danigheid ; weshalve die van Maltha 'er eea

byzonder gebruik van maakten tot Bloedftem-

ping. Een half Drachme, in Wyn of Vleefch*

nat gebruikt , was dikwils genoegzaam. MeQ
verzekert dat de Syroop van dit Gewas, in 't

Ryk van Tunis 3 als een voornaam Middel te*

gen den Roosten Loop gebruikt worde. Tegea
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ten geweldige Bloedvloeijing heeft men het , in jym

Sweeden , met goed gevolg ingegeven, Waar. Afdeel*

fchynlyk wordt het, deswegen, in Italië San-
H(̂ ?^

guinaria geheten (*). stuk.

Elaterium» Springvrugt, 'fi*

Dit Geflagt heeft geen Kelk, de Mannely*

Jee, zo wel als de Vrouwelyke Bloemen, zyn

Trompetachtig , in vyven gedeeld , de eerften

met één Meeldraadje, terwyl delaatften opeen

Vrugibeginzel zitten , dat een eenhokkig twee*

kleppig Zaadhuisje wordt.

Niet het gewoone Gewas van dien naam, dat

tot het Geflagt van Momordica behoort, maar

twee Amerikaanfche Planten , wier Vrugt de

zelfde eigenfehap en dergelyke gedaante heeft,

acyn 'er in begreepen ; naamelyk

( i ) Springvrugt met Hartvormige gehoekte \
Bladen. canhagh*

nenfe.

Dit zonderlinge Gewas, door den Heer Jac-^^11^
quIN dus getyteld , was door hem alleenlyk

op den top van een Berg, genaamd de la Po-

pa, by Karthagena in de Westiodiën gevonden.

Het maakt ronde , gladde, verfpreide, klim-

men*

(*) Vid. Joh. Pfeiffer Disfert. de Fungo Meiitenfi. Am*
MaL IV. p. 35 1.

(i) EUurium Jol. Cordatis angulatis. Syft. Hat. XII. Gen*

So$5. Vtg. ZUL p. 7°U JACQ,; Amtr % Hifi* T. IS4.^

II. Dm., xi. $*vu*
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IV* mende Stengen , waar mede het dikwils geheel

Af
xm KreuPelb°sfchen bedekte. Van de Mannelyke

Hoofd
#

Bloemen kwamen veel op een Steeltje , van de

stvk- Vrouwelyken maar ééne, die korter was, bei-

Eenman~den w jt van Kkur en by nagt zoet ruikende.

De Vrugt was Niervormïg, gehaaird en ander-

half Duim lang, dus gelykende naar die der E-

zels Kommeren. Rypzynde fprong dezelve, op

de miofte aanraaking, met groote kragt in

tweeën , maar de ééne helft verfchilde van de

andere. De Zaaden Waren hoekig , plat , in

een Waterig Vlèefch begreepen.

iu 00 Springvrugt met drievoudige ingefnèeden
EUterium Biadmn

infolia*

oriebla- In Virginie was de Groeiplaats van deéze

,

d,g
' die, volgens den Heer Clayton, een klein

hurkend Plantje maakt , naar de Winde gely

kende, met driekwabbige Bladen op lange &ee-

len , zo wel als de witte Bekeracïuige eenbla-

dige Bloemen , welke een vyfbladigen Kelk

hebben» De Viugt is een Haairig'Zaadhiifsje,

ook eenhokkig / tweekleppig , als de voorige,

en insgelyks door de rypheid Veerkragtig open

barftende. Maar, in de aanhaalingen van dén
-

- > . Héér

(z) Elaterium Fol. ternatis incifis. Mant* i*5» SicyosFol.

ternatis. Gron. Virg. II. p. 15*. Linpï. H CKff. 45 *.

Sicyoides Americana, Frii&u echinato* TouRNP. lnft 103.

Cucunjis Canaxi. monofpeioios , Fr. echinato). Herm, P&rasL
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fjecr Gron ö v kis, fip deeze Soort , fchynt IV.

iny eenige verwarring plaats te hebben; Imh ers
A
^Yï j

die van To ürne fort, met hoekige Bladen

,

dfKjFr .,.

zou nader komen aan de voorgaande.
v

ÏstukI

Tót de Tweemannigen behoort , buiten <tè^*f(MW*
,

Ze7nV?fl , welke ik tot de Jlga bettekken • zal,

het Geflagt vao

A n -g y r i a» Angurk.
,

Daar de Mannelykë en Vróiiwelyke Bloe-

men, beider^ een vyfdeeligcn Kelk hebben etï

eewe vyfbladige Bloem. Het Vrugtbeginzel

,

onder de laatfte, wordt een tweehokkige veel-

zaadige Appel. ' Het bevat deeze drie Ameri-

kaaiifche Soorten.

(1) Angurk met drièkwabbigé Bladen, i.

(2) Angurk mt; Pootachtig verdeelde ^rS^,
big.

(3) Angurk 772^ drièvoudige Bladen. n,
Pedata.

De twep eerften zyn doorben Heer*» J AC« di

ï00tbla*

Qüin 3 zo v/el als door Plüm 1 er, in de ÏIIt

West.

. ÏOj : ! 3^ • tbö 9 I dig»

fi) Anguria Tol. trilobis. Syft. Nut. XII. Gen. 1037.

Vag. Xlll. p 701. ]ACQ. Am* Uift. 243. T. 156. Angurla

PrinSa parvo. Plum. /c. 22.

(a) Angurta l Fel* Tecfatïs Jaco. ^< Hifi, 242. T, r; n
Ang. polyphyllos parvo ftu^u. Plum, 23.

(3 Anguria Fol. ternatis. Cucumis triphyllus Fru&ii va«

ilegato. Plum. Amer, %$. T. s>9*

04
II. Deel. XI. Stuk.
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IV. Westindiën waargenomen 9 de derde alleenlyfe

^XXUI*
op Su Domingo door den laatften. De eerfte

Hoofd-' geleek, wat de Mannelyke Bloemen aangaat en

stuk, in geftalte > zegt hy, zeer naar de tweede, die

a
£MfM«odoor hem met de laatfte vermengd wordt, heb-

bende zyn Ed» dezelve ook op dat Eiland waar*

genomen. Het was een overblyvende Plant *

met lange Klaauwieren, beklimmende de Boo»

men dikwils tot twintig Voeten hoogte. De
oude Ranken waren Houtig, de jonge taay en

gebladerd : de Bladen gefteeld, met den Steel

dïiedeelig 3 het middelde Blaadje Lancetvormig*

de zydelingfen tweevoudig , en dus van figuur

byna als een Vogelpoou Hy hadt de MaDnely.

ke Bloemen getrost, de Vrouwelyken enkeld,

doch ieder op een byzondere Plant waargeno-

men $ terwyl P l üm 1 e r dtzt 1 *en als op ééne

Plant eroeijen^e voorftek. Ook vondc hy de

Vrugt langwerpig rond, een Duim lang, groen

met lange Streepeo, vierhokkig, veelzaadig. De
Hoogleeraar J. Bürmannüs fchynt den om-
gekeerden Wortel voor de Vrugt te hebben aan-

gezien.

De Driemannigen 9 in deeze Klasfe^ leveren

verfcheide Ceflagten uit , welke tot de Gras-

planten behoorèn , en daarom thans worden

voorbygegaan* Verfcheide Heefterige en Boom-
achtige zyn reeds befchreeven : des alleen

nog eenige Soorten overblyven van 't Gellagt

tan

Phttl*
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pHYLLANTHust Bladbloercu IV-

Dat een zesdeeligen Kelk heeft , zonder Bloem- XXIII^

krans, Klokvormig in de Mannelyke Bloemen ^m***
in de Vrouwelyken drie cvreedeelige Stylen be.

vattende, en een driehokkig Zaadhuisje, met

drie enkelde Zaaden.

(a) Bladbloem met Bloemdraagende Vinblaad- ir.

jes , gefleelde Bloemen, en een JCruidigeikmrn^
opgeregte Steng* rt.

Wit»

{3) Bladbloem met Bloemdraagende Vinhloafa Uh
§

jess ongejleeldi Bloemen, en een Kruidige
Ur
££i?

hurkende Steng*

Deeze twee behooren tot het Droevige*Kruid,

in Oostindie groeijende , en dus genaamd , om dat

het Loof tegen 't ondergaan van de Zon zig fa-

mentrekt en fluit, gelyk dit ook plaats heeft ia

de Gevoelige Kruiden en Boomgewasfen. Van
'c aanraaken, evenwel, heeft het geen aandoe-

ning. Het Loof gelykt veel naar de Sennebla.

den , en tusfchen de Vinblaadjes komen Knop-

jes

(z) PhylUntkus FoKoli» Pinnatis Floiifertt Sec. FU &eyL

jji. H. Clijf. 440. Urinaria Indica ere&a vulgaris* Burm.

2!eyl. 230, T. 9 3, f. *• Heiba Moeroris alba. Rumpe. Amb.

VJ* p 41. T* 17* {• & Fmtic. Capfularis. Pu«. T. is*, f,

5. Niruri Barbadenfe. Mart» Cane. 9* T. 9*

<3) Pbjllanthus Fol. Pimu Floriferi* &C. 9kr. IZtyL %%z+

Pluk. T. m. f. 6, Hetba M*roris mbra, &um?h. f,

a. 8ülü» Fl. lnd

o j
II. Dm, XI. $Tü8e
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Wi jes voort die Bloempjes, benevens anderen die

XXIH
Zaad uitleveren. In de laatfte Soort zyn zy

BffbW* byna ongefteeld en wit in de eerde* De By-

«tuk. naam v?n Roqd'z*et op de Kleuy der Stengen

Etnmau- en Blaadj' s terwyl de Steng in deeze ruigach-

tig is , in cfé andere glad. Het zyn Heefterachtige ,

doch niettemin Joarlykfe Plantjes. Men vindrie

ook op Ceylon , alwaar Hkrmannus 'er,

wegens de byzondere Pisdryvende hoedanigheid ,

den naam van Urinaria aan gaf. R u mp h i us

ze^t wel, dat hec in Geneeskund g gebruik is f

tefgen de Klètn en andere Stuipen , zó
1

in als

uitwendig
; tegen Koïyk en Graveel ; doch fpreekt

van 't eerstgemelde in 't byzonder niet. \ Is

het voornaamfte Middel , zo by :
getuigtA dat

de Javaanen hebben tegen dep Rooden koop.

iv. (4) Bladbloem met gevinde Bladen , die zes

ihutïte*-
Blaadjes hebben ; de Wyfjesbioem adn 't end,

eifermis.

Besbloe- ; (5)^ Biadblpem met de, Blaadjes overhoeksWig*
mg

' vormig^ ge/pitst.

faten}^ By Madrasf aan de Kust van Coromandel 3

df|j
tsbla

~ groeit de laatfte , die men in de Hollandfche

Tuinen vindt, maar de eerfte is by Tranquebar

(4> PbyUantbui Fol. pinnatis , Foliölis fenls , &c. Jfató
» •

• -t.*aM til' >\

(5) Tbyilanthas Foliolis aUernfs Guneiformibus
1

mucróna*

tis. R* Lufdb. 200
T

Niroim Madèrasp. Sénrtz folio fongiöre.

Pet. Gaz. Frutex Baccifei Fol, Lini &c. PLUK. T. SU f. 2»

Bü&M. Fl. Ind. 156*
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door den Heer Koen i g waargenomen. Deeze

hadc de Steng een half Voet hoog, de Vin^^xin;
blaadjes gelyk in de andere overhoeks , ftomp 3oofd-*

gefpitst en vry groot , met drievoudige Stoppel-'Tu-

tjes. Uit de hoeken der Vinblaadjes komen ^^ona^

Mannclyke Bloempjes voort , en aan 'c end des

Blads de Vrouwélyke , die eenzaam en veel

grpoter is, naar een Beüe van 'c lieerendruit

gelykende. Dezelve, naamelyk, heeft een Ey*

rond Honigbakje, driemaal zo groot als de Kelk

en daar op volgt een zeszaadig , zeskleppig,

Veerkra^ug Zaadhuisje.

De Viermannigen leveren , behalve de Ber-

ken- , Palm- , Moerbezie - Boomen , welke reeds

befchreeven .zyn , noch verfeheide Geflagcen

uit, als volgt.
I *i . ? nog . .

.

O e k t e l l m Hoaderdmark.

In dit Gefhgt heeft de Mannelyke Bloem

een vierhladjg Omwindzel, dat vyf Bloempjes

bevat , ieder van vier Blaadjes. De Vrouwé-

lyke heeft een tweebladig Omwindzel met één

Bloempje, waar onder het Vrugtbeginzel , dat

twee Stylen heeft en een tweehokkige Vrugt

uitlevert.

Twee Soorten, beiden Kaapfe Planten zyn

'er in vervat* naamelyk

Hondercknark met Hartvormige Bladen. \é

Dee

(i) Centella Fol. Cordaris, Syfl. Nat. XII* Gen. xo$i>

Teg. XIII. p. 708* Acad, \h Aft* 99*

H. DBMit XI, STUK.

Centella

*vUlofa*

Huig*



IV. Deeze heeft de geftalte van de Dioscore*,
A
^liY ^ 5t^SeD zyn windende ruig , rond , de

Hot>*i>*" Bladen, Hartvormig , overhoeks, gedeeld, ge*

*ïuk, ribd, overal Haairig j eecbloemige Steeltjes in

de Oxelen ; de Bloemen als gezegd is.

n. .'(O Honderdmark met Lancetvormige Bladen*

CtmtlU
lU
G\*i**

^eeze > ^ie kruipende Stengetjes heeft, ge-

lykt naar de Hydrocotyle en komt voorts met

de voorgaande overeen. Het Plantje van Plu*

KENBr gelykt 'er wel wat naar, doch is hel

zelfde niet.

Sïrmcülai Kruipertje.

De Mannelyke Bloemen zyn f in dit Geflagt

vierbladig , met een viertandigcn Kelk , die in

de Vrouwelyken vierdeelig is en de Vrugt een

Wollige Noot (*).

ï. Maar ééne Soort komt in hetzelve voor (t) t

tfp£ of liever twee, volgens den Heer N. L.Bur-
Kajpfch. MANNÜS ï waar van zyn Ed. de eerfte den

bynaam van Quendel- % de andere den naam van

Tfrymbladig geeft. Beiden hebben zy de Bladen

overhoeks, doch de eerfte langwerpig Liniaal

,

de

(x) Centelia Fol. LanceolatU. Am* Jcad. VI. Afr* !©••

Confer. Pluk. Phyt. T. f 6.

(*) Nvx tomentofa vindt men hier > toruh/a'm Élenchos

dit het ze'fde betekene Iaat ik daar.

(I) serpicula. Sr/l. Nat. Vcg. XIII. Gen. i*74«
P- Mmfi,

ai*» Sexpicula Serpyllifolia. Bubm. Frcdr, Cap. zé.
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de andere Eyrond • Lancetvormig ,
omgeboo. IV;

gen, van onderen glanzig. De Mannelyke BIoe-
A^E^

men zyn gefteeld, de Vrouwelyken ongedeeld. hoofd-
stuk.

Lixtorella» Oever* Gras. 7Wr«*.

De Kelk is vierbladig , met een vierdeelige

Bloem en lange Meeldraadjes in de Marnely-

fcen; terwyl de Vrouwelyken dergelyke Bloem,

doch zonder Kelk hebben en een langen Styl ;

de Vrugt is een Nootje, welks Kern het Zaad*

De eenigfte Soort (l) , bevoorens Eenbloe-
ti *ltel[é

tnige Weegbree getyteld, is door den gekerden Lacujiris.

Bergiüs omttandig befchreeven. Hy noemt .
Mocra

?
fis*

ze een Sweedfch Gewas, en , om dat zy veel

aan den Oever groeit , Littorella Juncea. Tona-

jnefort hadtze Moeras -Weegbree van Parys %

die eenbloemig is, mee Grasachtige Bladen*

getyteld. De Heer Jus sieu heeft naderhand

ontdekt, dat dit Kruid, behalve de Mannelyke

Bloem , aan den voet der Stengetjes Vrouwe-

lyken heeft , die vrugtbaar zyn. Het komt op

veele plaatfen van de Wonden in Vriesland, op

Veen- en Zandgrond voor.

Dewyl dit Kruidje zo lang onder den naam

van

(!) Lhtoiclla. Syjt. Nét. Feg. XIII. Gen. p. 70*.

OXD. Dan. 17O. Plantago uir flora. GORT- Belg, p. $9, PU
l*pp. *4* Fl* Suee. Ui , Ijy. DAUB. Paris. 50. Jv s$ Hemm

«fe »74*» p« *3i» T. 7. Gramen Junceum Capit quatiu»*

loagïtfimls ïütmentff. Pi.uk» Alm. 1*0. T- %i, f. *. MORo

in. s. s. T. 9. É t£ ösae. ^S, <Sw4*. 17*1, ^ #41*



aai Eenhuizïgë Kruiden.

IVi van Weegbree gefoneerd beeft, k het te be*
A
XXUI*

§rypeQ *
dat het 'er enigszins naar gelyken

Hoofd-' rnoet - -Het is klein en geeft Biesachtige Bla-

stuk* den , uit den Wortel , omtrent een half Voet
vierman- feng waar tusfehen de Bloemftéelen opfchie-

ten, die aan t end een Bloempje hebben met

vier zeer lange Meeldraadjes Aan den voet van

deeze Bloemftengetjes groeijende Vrugtbegin-

zeis, die een Nootje worden van grootte als

Lynzaad , bevattende een witte Kern.

Urtica. BrandeneteL

De Mannelyke Bloemen hebben , in dit Gè-

flagt , een vierbladigen Kelk , en in deszelfs

midden een Bekerachtig Honigbakje: de Vróu-

welyken een tweekleppigen Kelk , met een en-

kel glanzig Zaad. De Soorten, w}er getal by

de twintig is, zyn in de twee volgende Rangeri

onderfcheiden.

A. Paarbladige.

u (i) Brandenetel met gepaarde Eyronde Zaag-
Unica tandige Bladen, de Vrugtdrzagende Kat-

piidraa- }V Klootrond.

jende. (l)

(i) Urtica Fol. oppos. Ovatis fèrratis, Amentis Fru&ife-

lisglobofis. Syft. Nat. XU. Gen. 1054. Z7^. XIII. p. 70b*

M*u Mei. 4*0, H. Clitf. 440. Up$/<2$i. R; Lt^db. 209.'

Couan Afomp. 4«4. Urtica urens Pilulas ferens. C. B. Pint

2J2. Urtica Roraana. Lob. Jc 5az. Unica urens prior. Doo. J

ïemps. 153.
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. (2) Brandepecel met gepaarde Hartvormige IV.

Zaagtandige Bladen ; de Frugtdraagende *xxül"
Katjes Klootrond. , y Hoojrpl

STUK*
< ('j) Brartdetièttl mefr gepaarde Eyronde byna II#

' effenreindige Bladen ; de Vrugtdraagende ^
rti?t$&

Katjes Ktmrond. '
~ fe.

BtfSN do na nabsiS * ; brio •

2
- :

" fche.

Van dee^e wordt de eerde, in de Zuidelyke D]}l'rüu

deeleti van Eüropa groeijende
, Roomfche Netel D°tettk.

genoemd. Zy heeft de byzöhdere eigen fchap,

van ronde Vrugtbolletjes te draagen , die uit

verfcheide Zaadhuisjes beflaan , ieder een enkel

Zaadje, als Lynzaad, bevattënde. De Stengen

zyn omtrent een Elïe hoog; de Bladen ruuw,

gefpitst -, aan den omtrek ingefheeden , niet

minder brandende dan onze gewoone Netels.

Deeze groeit , als gezegd is , in 't Zuidelyke

van ons Wereldsdeel
, op allerley woefte plaat,

fen. Aan de tweede, welke naar dezelve gelykt

,

wordt, volgens den bynaam , de woonplaats op

de Balearifche Eilanden 3 in de Middellandfche

Zee , volgens 't onderfchrifc in Indie , toege-

fchreeven. De fieer N. L. Burmannus
heeftze ,

dienvolgens , ook betrokken tot de

Oostindifche Planten , en de aap.haaling mede

gebruikt van den Ridder , uit welke men ver-

moe»

(2) Urtiea Fot» opp. Cord* ferratis &c. LTitica Piluüfera

Fol. Cord. circuraferratis. Hall. Heh* k?+

(3) Urtka ^oU opp* Ovatis fubintegerrimis Bcc. Urt, altera,

filulifcta Parietarifc foliis. VOD. Mem* I V. p. l%u

U. DftEL. SU STUK,
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IV. moeden zou f dat het een inboorling van Swio

^XXïï'
L
* 2er,and ware (*)• Ondertusfchen vind ik by

Hoofd- H a l t e r f noch in zyn oude noch iu zyn nieu-

•tv*- we Werk, over de Planten van Switzerland >

^^•cenig gewag van deeze Pildraagende of Room*

fche Netelen , van welkeq deeze byna alleea

door de rondheid der Bladen en de paarfche

Kleur van Stengen en Bladfteelen verfchilt^ zo

dat menze ,
volgens L i n n m u s , misfchien

voor eene Verfcheidenheid of Kroost van dezel*

ven houden kan. Maar hoe zou dit kunnen

vallen , wanneer zy haare Groeiplaats in Oost-

indie had? De derde » naar den beroemden Do-
oart gebynaarad, die 'er Qaskruid- Bladen

aan geeft, heeft het Loof naauwlyks Zaagcan«

dig ; anders .komt zy , zelfs door de om laag

-geplaatfte Mannetjes - Bloemen , met de voor-

gaarden overeen. Allen zyfi zy Jaarlykfe of

Zaay - Planten , en de eerfte , die men hier in

4e Tuinen. fre?ft , is in Medicinaal gebruik ge-

weest. Het Zaad , inzonderheid , was tot Borst*

kw*»}eq m ypel achcing* (4J

nvi AW q n U . I .H vj/ I s>Q :

*

(*} Vmjsjfa»
(
telt f

** Mst.^ MU. r|e Groeiplaats f tan

deeze Roomfche Netelen* in jProveVre* Switzerland, Enge*

land. Van Proyehce éh
J
tahguëdofc is het zeker J Uauhi*

mvs vondtze by BaW ëp de Vekfen^ -als ook by Geneve.

Rat getuigt dat zy in Engeland op vertcheide pïaatfên wild

greeijen. Volgens D0D3NiSus zonden zy, zelfs in de Ne»

alctlanden, niet zeldzaam zyn: doch dit^l tkaaglfk op Ac

Tuinen zien, of dat zy "er, hier en daar , voonkorhen uit

gevallen Zaad; geiyk raenxe dus ook in de Tuinen dec

Liefhebbfjeen a m KaAMftK ztgt » in Kedec « Ooftcaryk



(4) Brandenetel met gepaarde Eyronde Bla- ty*

den sn tweedeelige Trosfm.
A
XX

E

Iif"

Hoofd?
Deeze Katiadafche of Virgimfche , die in klein« stuk»

te uitmunt ,
groeijende op Waterige plaatfen

, Vfy

Theeft geaderde Zaagtandige Bladen, glanzig als
fJ$£-

of zy met Olie beftreeken waren , met Steelen . . ?ec*

byna een Vinger lang* In een vyfdeelige Kelk

draagt zy een glimmend zwart Zaad, Het Kruid

'heeft een aangenaamen Reuk.

(5) Brandenetel met gepaarde ovaale Bladen* v.
Urens*

£6) Brandenetel met gepaarde Hartvormigê vu
Bladen en dubbelde Trosjes. Mek*»

J Groots

Dit zyn de gemeene Brandenetels, door ge- >

heel ons Wereldsdeel tot in Lapland en Rusland

hekend , en de laatfte raooglyk wel het allerge-

me^nlte Onkruid in Europa , zo Ha h ler oor*

deelt,

(4) Urtica Fol, oppbfitis Qvatis , Racemis bipartitis. Uc-

tka Fol. Lanceolato - ovatis &c. Gron. Virg, II, p, 145.

(5) Unica Fol. oppofitis Ovalibus. Gort. Belg. 269. Ui>

tica androgyna &c, FL Suee. 773 , $62. Kram. Aufir* 27

t

ê

Go»7AN Monsp. 484- Cl*ff* 44° • R« Lugdh* aio. Urtica

urens minor. C. B. Pin* 2.32, ürtica urens minima, Dqd,

Fempt. m. Urtica minor acnor. Lob. 1c, 522.

(6) Unica Fol. oppofitis Cordar's, Racemis geminis. Ur#

tica dioica Fol. obiongo - Cordacis, GORT. Belg* 270. Mat»

MeL 419 R» Lu^db. 210, &c. &c. Urtica utens maxima*.

C. B Pin. 232. Urtica urens altera. DOD. Pempt4 iji, Uiti*

ca fylv. asperior. Lob. Ict 521,

P
II. DSEL» XL Stug,
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IV. deelt (+). Ik ben van dat Gevoelen n'et en

^XXnï"
den^ dat veele anc* re Onkruiden, ten minfc

Hoofd wat ons Land betreft, in grooter menigte van

stuh zejf voortkomen. Aan de Wegen, naamelyk,
perman-

0p Velden , Akkers en in Tuinen , zal men,

by voorbeeld , meer Planten van Varkens - Gras

,

Kruiskruid , Stekels aantreffen , dan Brandene-

tels. *t Is ondertusfehen zeker, dat zy in vee-

le Haagen en Wildernisfen het ander Onkruid

verdrukken en dus als den baas fpeelen , op-

fchietende tot een ongemeene hoogte.

De Kleine Brandenetels , die het felst bran-

den , zyn in de Tuinen gemeenst , komende

tusfehen het gezaaide en andere Planten voort.

Deeze vallen veel laager, het Loof is groener

en de Bladen zyn ronder. Zy hebben Manne-

lyke en Vrouwelyke of onvrugtbaare en vrugc»

baare Bloempjes aan byzondere Trosjes , op

eene zelfde Plant. Men vindt ze die bont van

Blad zyn en met andere Verscheidenheden. De
Groote Brandenetels bereiken , op fommige

plaatfen, eens Mans langte of meen Het Loof

is graauwer, ruiger, met puntiger Bladen: de

Steng vierkant en ook bezaaid met Stekeltjes ,

die op *c aanraaken de Hand of andere Lig-

haamsde len branden , evtn als in de Kleine

Soort. Men vindtze met roodachtige Stengen:

ook komen 'er andere Verfcheidenheden van voor.

Zelfs

(*) PolycfereRa Plama , m noflro Orbc fortc vijlgatisfiisi*.

Htlv< inshoat, IU



Zeïfs zyn 'er gevonden die niet branden , dat jy.

Tnoogiyk van Ouderdom of door cenig ander*wnü
toeval zal ontdaan. Gemeenlyk hebben fora-

migen van deeze Groote Netelen Mannetjes ,stuk.

anderen Wyfjes - Bloemen ; weshalve menze T<*r«*.

Tweehuizig noemt : doch daar zyn ook Planten
™'

van gevonden , die zo wel de eene als de andere

hadden , en dus Eenhuizig waren* De Manne-

lyke Bloem heeft vier of vyf Meelknopjes, die

op 't aanraaken open fpringen : de Vrouwelyke

bevat het Vrugtbeginzel van een Eyrond ge-

fpitst , glanzig Zaad. De Stempel is met ruige

Haairtjes S traalswyze gepluimd.

De oirzaak van de Jeukt en Vuurigheid ,

fomtyds met Blaareo oploopende in der Men*
fchen Huid , heeft bezigheid verfchafc aan voor-

naame onderzoekers der Natuur, Hooke en

Leeuwenhoek die Kryfiallyne Pyltjes ,

waar mede de Bladen der Brandenetelen bezaaid

zyn, door 't Mikroskoop waarneemeode, be-

vonden, dat dezelven aan
9

t end fpits waren,

doch ieder voortkwamen uit een Blaasje mcc

Vogt, in de Opperhuid van het Blad zittende;

welk Vogt , dat zy onderftelden zeer fcherp te

zyn, in het Pylcje doorging. Dit was genoeg,

om de Wereld te doen vastftellen , dat dit Vogt

,

*t welk Vali snier. i by Sterk Water ver-

geleek, in de Wondjes , door de Pyltjes ge-

maakt , uitgeftort werde ; doch na hun heeft

de fchranderc Bonanni getoond, dat de
Pyltjes aan 'c end volkomen geflooten zyn ; des

P 2 hy
II. Peel, XU$m&<
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Vierman*

1V# des \y beweert, dar zulks geen rla^rs kan heb»

Boofp* Vo^t alleet lyk door drukking in bet cnder-end
stur. van

9

t Fyitje dnorging , en niet langs hetzeWe

vcortliep; g'lyk n.en anders zou mogen den«

ken Ook nam hy waar, dat oude Pylrjes,

waar in het Vogt geheel was opgedroogd, zo

wel als de anderen brandden (f ). 't Is my
daarom waarfcbynlyker, dat dit Vogt toe voe-

dmg van de Pyltjts diene , en dat de prikke-

ling der Zenuwtepeltjes van de Huid , door

dezelven , de Jeukt en Vuurïgheïd te weeg

brenge. Dit is dan ook de reden, dat men, een

Brandenetel onbefchroomd aanvattende
5 daar

van geen nadeel heeft. Men oppert hier te-

gen (|), dat drooge Brandenetels de Huid niet

branden : doch dan hebben zekerlyk die Pyltjes

haar Hevigheid en kragt verlooren. Immer*
maar flap geworden , zonder droogen, branden

zy ook niet , en dus heeft men dit Onkruid,

't welk het Vee anders onaangeroerd laat, jn

Swee-

(*) Micregr, curhfd. p, j6 , Tig* 75,

(f } Het luidt derhiïve zeer Grootfpraakig , wanneer de

Heer Martinet verhaalt, dat de Py]ty s van boven in een

Qptn Puntje eindigen, waar uit, by <ie aanraaking , het Vogt

fpat Catech. der Natuur, IV O. hl. 3&1. Zyn Ed z^I , ge-

loof ik, de ee fte zyn» die zulks heeft ge^/en! En het is,

rolpens de gezegde Wav e n ngen , onnooglyk,

(4, Eas Velkas Lïqu ri tribuas, cum fecv Urticat non
fcrant Hall. Hew. Incboa*. II. p 28- Vid GUETTABö,
Mtm* de Parit . 17xi* p, 35o. Oéhvo, p. $14*
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Sweeden , federt veele Jaaren reeds , tot Becften- *V.

voeder begonnen te gebruiken, agtende zulks
*xxni

#

hec gezondfte en beste voor de Melkbeeftin.fiOOFD*

De aroote Netels werden in Wermcland in Au-stuk*

guttus vergaderden naderhand ^ het Vee in Huis^
f?^

/rfl*"

zynde , in Water gekookt met het Nat aan de

Runders gegeven» Dus heeft urn ook bevon-

den , dat de kleine Neiels den Schaapen zeer wel

bekomen (*). Het Zaad , tot een Handvol, twee-

maal 's daags onder Haver tot Voer gegeven

,

maakt de Paarden glad van Hui l (f).

Voorts zyn de nuui^Iudui der Brandenete*

len , die men in 'c Latyn , wegens de g^dagte ei*

gerfchap , Urticcs > in 't Franfch Ortias , in

h Kngelfch Netiles en in \ Hocgdu^tfch Bren*

nesjlen noemt 9 Wereldkundig Oudtyds be-

diende men zig » tot Wellust , vin zekere

Geesfeiwg met dezelven , Urticatio genaamd,

welke in onze Da
c
;en nuttig bevonden is in Ver-

dooving van Gevoel en Lammigheden», Oe ge*

het le Plant en derzelver Sap, of ook de Wor-
tels gekookt en uitwendig opgelegd , dienen otn

veelerley Bioedvloeijingen te ftefnpen* 1 egt.0

't Neusbloede n [feeks men 'er een Prop van in

de Neus. Het uitgeperite Sap, tot twee On-

een ingenomen , heeft een overr^aatigen Stoa*

den» Vloed beteugeld. Het Afkookzel is van

een

(*} Sweedfcb. Verhand* 17 4 7* p 86*

(t) Semen Avems add»mm, ad Minipiiïum, bis in dfe t

Equosreddit luculentos. Hall. IbiL ex Omn* Pütr^,%% %

P3
II» Deel» XI» Stux.
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IV. een openende, afzettende hoedanigheid, inzon-

*XX1U '
derheid te§en 'e Blaauwfchuit dienftig. De

Hoofd
' Wortels worden tegen de Geelzugt aangepree-

stuk» zen. Het Zaad is zo heet van natuur en fcherp,

yi>rma*.fat <]e Ouden het voor Vergiftig hielden* Door

een overrnaatig gebruik van hetzelve , zou een

Teeringaehtïge Koorts ontftaan zyn. Niette-

min wordt het , in Honig gekookt
, tegen ver-

fcheide Borstkwaalcn geroemd : alzo het de

loozing van Fluimen en Etter kragtig bevor-

dert. Ter veelheid van een Once gebruikt» heeft

het de overtollige Vettigheid weggenomen

Van de Kleine Netelen is mee*t het Kruid,

van de Grooten ook de Wortel en het Zaad»

ïn Medicinaal gebruik. Het jonge Loof wordt

in 't vroege Voorjaar, in Sweeden overal als

Kool gekookt en tot Spyze gebezigd
,
zegt Li N»

ftmvs. Cel sus en andere oude Artfen

»

hebben de Brnndenetels aangepreezen , als een

zeer gezond Vocdzel , den Afgang en Water-

loozing bevorderende en dc Borst vcrzagtende

;

niet minder dan Spinagic, Porfelein en derge-

lyke Kost. De Kuikens der Kalkoenen % die

geen Gort verdraagcn kunnen, houdt men ge-

zond met jonge Brandeneteltjes onder hard ge-

kookt Wit van Ey fyn gehakt. Dat men van

den

(*) Bresjl. Samtur.g* Febr. 1718, De Italiaanen zoudea

xulks de A te vette Kinderen , met vier Oneen Honig , in-

geeven; Ettmui,!,. Disf. de Corpulentia %imiêé Leipz« 16&I,

doch éit fchynt wat onveilig»
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den Bast der Groote Netelen zo wel Doek kan IV.

weeven als van de Hennip, is door Ondervin-
A
xxmV

dingen blykbaar. De Ingezetenen doen zulks, Hóófd*
zo wel in de JSoordelyke deelen van Europa, «tuk.

als door geheel Siberië, tot op de Eilanden be-d
T£ran*

ooften Kamtfchatka. Lob el wist voor twee-

honderd Jaaren reeds , dat men in Indie , te

Calicut en Goa , van de §chorfen van allerley

Soorten van Netels , langen tyd in Water ge*

weekt, een Soort van fyn Lywaat maakte, 't

welk in Europa vertierd werdt Dus is de

oirfprong van het Ntteldoek, dat uit Oostindic

komt, niet ver te zoeken. Weinigen , moog-

lyk , zullen ooit gedagt hebben , dat dit van

Brandenetels gemaakt worde, 't Gene men nu

onlangs ^ omtrent den aanvang van *t jaar 1779,

bier te Lande daar van opgegeven heeft , is

derhalve niets byzoaders. Sch^ffu be-

reidde 'er goed Papier van ff)* De Wortel, ia

Water met A^uin gekookt , verwt het Garen

geel. Ook zou het Staal , in Brandetietelen-

Sap geblufcht , zagter en fmeédbaarcr dan an-

ders zyn. Den Stark van een Lyk , welk over

Huis ftaat , kan men wegneemen , door een ry-

kelyke veelheid van dit Onkruid in
9
t Vertrek

te ftrooijen (|).

(7)

(*) LOBF.L Kruidboek' Antw. 158*. p. 617.

(t) ytrftsfa ven Papiermachen. Regensb. 17^^.

(4.) Dit, waar van ik zelf, meer dan eens , Ondervinding

heb gehad , bewvst , dat zy een aanmeikclyken zuuren

P ^ Damp
II* DEEL. XI. STUK*
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IV. (7J Brandenetel met gepaarde Eyrondë BXfc

^XOL* Hartvormige onverdeelde Stoppeltjes ,

Hoofd* en een Fluim van Trosjes zo lang als de
stuk* Bladen.

vu.

^Indifi- (8) Bmndenetel met gepaarde driedeelige ii>

Ha.
^

gefneedene Bladen.

^viu* ^an ^eeze *s ^e eerfte 5 wegens de groot-

c*nnabina.he\d der Bladen, die drieribbig zyn, op Jamai-

bladige?
P" ka gevonden; de andere, door Amman af-

gebeeld , groeit in Siberië. Deeze heefc hec

Loof byna als de Byvoet , fterker brandende dan

dat der gemeene Brandenet.elen, en groeit dik-

wils tot eens Mans langre hoog» De Steng en

Takken zyn paarfch. Men ma3kt 'er, zo wel

als van de gemeene , gebruik van tot Moes.

ïx. (9) Brandenetel met gepaarde langwerpigs
C
*fot£* Bladen; de Katjes Rolrond, eenzaam

?
<w*

kattige. verdeeld, ongejleeld.

Op Wateriga plaatfen van Jamaika , Kanada

en

Damp uitgeevên ; gelyk het Gras en meer andere Kruiden f

afgelneeden zynde , doen.

{7; Urtica Fol. oppos, Ovatis , Stïpuiis Cord. indivifls

&c. Urtica ere£fca &c, Hrown. Jam. 337. Urtica iners Race*

mofa Sylvar. Sloan* Jam 38. Hift. 1 p .124. T. 83. f. 2.

(%) Urtica Fol. oppos. tripartitis incifis* H. Ups. 28a. Ur-

tica Fol. profimde laciniatls , Semine Lini. Amm. Rutb* T*

25. TCZZET. App. 185»

(9) Urtica Foi. oppos. oblongis &c, Gron. Virg. II. p. i*.U

Urtica Rscemofa hmniiior iners* Sjloan» uts. T« 8*. f* 2»
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en Virginie , groeit deeze Soort , welke door IV,

de gezegde hoedanigheid kenbaar is, en boven- ^Xill"
dien toe de Doove Netelen behoort. De Bla- Hookc*

den zyn langwerpig, Zaagtandig, geribd , ge- «tük«

fleeld , neerhangende , van onderen een weinig

ruig, korter dan de Katjes , die aan den top

der Steng, welke met Blaadjes gekroond is, als

kleine Pilletjes maaken.

{" ) Brandenetel met gepaarde , Eyronde>ef- urne*

fenrandige , gestreepte Bladen. vervreem»
de.

(10) Brandenetel met gepaarde Eyronde kant- x.
^

haairige Bladen en gemikte Trosjes. Kanthaak
fige.

(n) Brandenetel met gepaarde Lancetvormige xr.

effenrandige Bladen , die aan de ééne zyde
riam

arUu%

fmaller zyn. G\n%im*

Tot het Glaskruid zyn deeze betrokken ge-

weest, waar van zy de gedaante hebben, in-

zonderheid de laatfte; doch zy verfchillen door

de Bloem -Trosjes, welke naar die der Brande-

cetelen gelyken. De eerde heeft een Stengetje

van maar een Handbreed hoogte , rond en ftyf,

met .

( ) Unica Fol. oppos, Ovatis integerrimis lineatls. Parie-

tacia Zeylanica. Sp* Plant. 1492. Herm. Ze-jU 30.

3 (ïo) Unica Fol. opp. Ovatis ciliatis f c. Panetaria Race*

mofa, Fol. ad oras villofis. Plum- U. 120. f. 2.

(11) Urtica Fol. opp. Lanceolatis integerr. hinc anguftio-

sihus R. Lugdb. 210. Pariet. Fol. ex adverfo &c.

Jam. %o. Hift. 1. p. 144» T* 93. f. i#

P s
11. DEEL* XU STUK.
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IV. met gepaarde Takjes en gedeelde Bladen , zo

^X^CUI
wel als in de andercD ongetand, aan den rand

Hoofd
#

nmw. De Bloempjes komen ongelteeld in de

jtük. Oxelen voor , twee Mannelyke, één Vrouwe-
tvierma** jy^ jpe eerfteD hebben een vierdeeligen Kelk

en vier witte Meeldraadjes ; het laattte een

langen , ruigen witten Styl : de Vrugt is Ey«
rond, uitgerand , met agt Ribbetjes gefleufd :

het Zaad zeer glad , Eyrond, zwart met een

wit Voetje. Dit Plantje, op Ceylon vallende,

blyft altyd groen» De anderen groeijen in West-

indie*

B. Overhoeksbladige,

%n. (ia) Brandenetel met overhoehfe Hartvormige

a/iJens. Bladen, gegaffelde Trogjes en Bolrondach*

De Pino van Brafil was volgens P i s o een

Kruid , naar onze Brandeneieien , zo wel in

Blad als in hoedanigheid gelykende; waarme-

de het Ramie - Kruid van Rumphiüs, in ge*

italte, veel overeenkomst heeft; dan hetzelve

maakt , door de ruuwheid zyner Bladen , maar

een weinig Jeukt. Het is in Oostindie van veel

gebruik tot Garen, dat de Inlanders, op de

Molukkifche Eilanden
,
grof en fyn van den

Base

(12) Urtka Foh alterni's Cordatis , Raccmls dichotomi's

&c. Rameum majus. RüMPH. Amb* V* p- 214* T. 7$. f. 1 ?

?ino C Uitica, fis, Btêu sis-
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Bast der Steden weeten te bereiden > en waar IV,

van zy hun Vifchwand of Netten maaken. De A™™^
Steng is rond, een Vinger dik, vyf of zes Voe-HOOFD

.*

ten hoog ; doch het Surinaamfe heeft Stengen stuk.

van een Voet, met uitgebreide zydelingfeTros-^.^™* 1'

jes ; de Mannelyke Bloemen eenzaam in de

Mikjes; de Vrouwelyken zeer klein: de Zaaden

knikkende, in ?e ronde gefchikt, eenhuizig.

(13) Brandenetel met overhoekfe Hartvormige xnu

Bladen en geaairde Kropjes.
Hoofdige*

Volgens Kalm groeit in Kanada dceze, die

een regte hoekige naakte Steng heeft ; de Bla*

den overhoeks Hartvormig gefpitst, Zaagtan-

dig naakt , byn,a drieribbig. Van de groo-

te Europifche Netelen verfchilt zy door breeder

overhoekfe Bladen , en doordien zy een Aair

draagt , van veele gekropte Bloempjes.

(14) Brandenetel met overhoekfe Eyronde Blo* xrv.

den en famengejlelde gemikte Trosjes.
divmic*

Gemikte.

( ly) Brandenetel met overhoekfe Hartvormig Xv.

Eyronde Bladen en Takkige , opjlaande 9
Jj

anadtftm

gegaffelde Katjes. kanad*.

Van fch«-

(13) Urtica Fol. alt. Cordatis, Glomerulis Spicatls. KALM.

(14) Urtica Foi. alt* Ovatis &c. Unica Racemofa major

Virgin, mitior f. minus urens. Pluk Alm. 393. T. 237. f. 2»

(15) Urtica Fol. alt. Cordato - Ovatis Sec. H. Cliffl 44.1.

R. Lugdb. 210. Gron. Virg* 145. GOUAN Monsp» 4S5. Ur-

tica Canad. Racemofa &c. Mor. Hijl* III. p. 434» S* 11.

T. Z5> f. a.

II, Deel. zu Stuk»
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IV. Van deeze zou de eerfte de Pino van BrafP,

^xYlI
voorgeme 'd 9 volgens Plükknet zyn , naar

Hoofd-' welke zy ook veel gelykt. Üe andere, die >o

stuk* wel als deeze in Virginie en Kanada, ais nok
v

*[
rman- in Siberië groeit , komt volgens den Heer N.

L. Bürma nnus, met de Hoofdige
t in.sge-

Jyks op Java in Oostindie voor. Beide deeze

laat Iten zyn overblyvende P nten , die weinig

branden, ep de zogenaamde JCanadafche is twee*

huizig. Van deeze, die men ook in de Euro»

pifche Tuinen vindt, is üe Steng twee Voeten

hoog, zeer Takkig en glad, net zeer kun ge*

fteelde Bladen en getakte korte Bluerakatjes*

xvi. (ló) Brmécnetë met overhoekft\Eyrond' Hart*

urrupta' vormige Bladen , die Zaagtanaig zyn en

Aigebxo- doorgaans korter dan de Bladjteel, de Aai-
kene. r ,

.

ren eenzaam, afgebroken.

Op Ceylon en andere plaatfen van Oostindie

groeit deeze fraaije Soort van Brandecetelen
f

door wylen den Heer J. Bürmawnus ia

Plaat gebr^gt. Zy gelykt naar de gemeene

Hoppe , volgens Plükenet ; doch dewyl

ze niet dnebladig is, zou dit op de Aairen

snoeten zien,, die op een afgebroken wyzemec

Pil-

(i6) Uftlca FoU alt. Ovato»Cord Serratis Petiolo fubbre»

vioribus &c. Ft ZeyL 336. Urtica fativa fplcna &c Pm!i«

fera* BURM. Zeyl. 2}z. T# 110» f. 1,2. Lupulo vulgari

fimilïs in£ Or. Pluïu Alm. 229, T. 201. f. 5 . Batti-Schori-

gerara. tien. Mei. |I« p. 75. T. 40, Burm« FL Ind. p*

197.
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• XXUÏ
Van deeze komen aanmerke T

y
ve Verfchei- eiooFD-

denheden in Oostindie voor , ter vyl de Bla-^uK*

den wel altoos lang gedeeld zyn , maar in de Jara*.*

giootere twee kleine Blaadjes , byna ongedeeld,

aan d( n voet van ieder Bladfteel hebben , ge-

lyk uit de Afbeeldingen van gezegden Hoog*

Je raar in de Oylonfchen blykt; waar mede

myne J waanlche lixemplaaren (trooken. in bei-

den , evenwel
,
zyn de Bladen Hartvormig %

daar zy in een der mynen, zo even gemeld; als

ook in een Japan fch Exemplaar aan den Steel

ffiïte toeloopen , en dus van de Hartvormige

figuur afwyken, nader komende aan de vol-

gende Soort.

(17) B^andenetel met overhoekfe , byna ronde 3 xvtr*

fpitfe , aan beide enden van onderen WoU
Uge Bladen» sneeuw*

witte.

Hier brengt de Ridder ook bet Groote Ramie-

Kruid van Rumphius t*hu s, en zegt, dat

menze op deMuuren van China vindt groeijen.

De bepaaling komt nader overeen met een E-

xemplaar , dat ik van Java ontvangen he*), welks

Bladen van onderen Wollig en van b >ven , aan

den top der Steug , geel bont zyn, alwajr het

kor*

(.*7) Unica FoL alt fuborbicu'aris &c H. Clif. 44 1 R.

logdh zio. Urtica Racemifexa masima Siiwmm Sec. £lv&*
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IV, korte getropte Aairtjes , byna als die der ge*
A
ÏXni * meene Europifche Brandenetelen , draagr.

Hoofd- Tot de voorgaa&de Soort betrok de Heer L in-

stux* NiRus, op 't gezag van gezegden Hoogleeraar ,

nip™**' ^en dlkrgroppjkn Brandenetel van Rumphius,
die by denzelven monftreus genoemd wordt ,

niet wegens de hoogte van 't Gewas, waar van

de Steng flegts drie of vier Voeten opfchiet

,

maar wegens de grootte , het leelyk aanzien en

de ruigte der Bladen. Hy zegt, dat dezelven

een Span of een Voet lang, vyf en zes Duimen

breed, wit of roodachtig , aan de kanten diep

getand, en met ontelbaare pukkeltjes bezet zyn,

op ieder van welken een ftyf Haairtje ftaat, als

een Angel van een Bye* Deeze Bladen waren

derhalve zeer ruuw in *c aantasten, brandende

in 't eerft wel zo flerk niet als de Europifche

Netels, maar, door ftyf aandrukken diep indrin-

gende, wierpen zy bobbels op met Jeukt, ge-

lyk door het byten
c
van Weegluizen ontftaar.

Hierom werdt dit Kruid, ia 't Maleits, Groot

Jeuktblad geheten* De lodiaanen, inzonder*

heid de Vrouwsperfoonen , lieten zig dikwijs

daar mede de Huid wryven en hy hadt zelf

bevonden , dat dit een goede Remedie was , om
het Lighaam van fchadelyke Vogtigheden te ont-

laden , kunnende zulks | voor eene Scarificatie

verftrekken : want de gezegde Bobbels gingen

in een half Uur weder weg en fomtyds werdc

*er een enkele roodheid door verwekt (*). De

(*) ! rrica decumana. Rümph. 4mb. VI. p* 49» T, 20,



De Bladen komen in zyne Afbeelding veel IV;

fmaller naar de langte, byna Lancetvormig ^^xXilL
nagenoeg even grooc voor , als aan de Takjes Hoqfd-

van een dergelvk Gewas , dat ik, onder den iTÜK»

naam van Angrom , van Java heb bekomen. &™tr**-

Aan de bovenzyde gelyken die, in rauwheid,

ook zeer naar de gezegde befchryving en de

Kleur is roodachtig ; doch van onderen zyn zy

zagt a!s Fluweel en witachtig; terwyl het Kruid

aan de Steng Bloem- en Vrugt- Trosjes, gelyk

die van onze Brandenetelen draagt. De Bladen

en "t Gewas, zowel als de Bloesfem,der Afge-

brokene voorgemeld, fchynen hier van groote-

lyks te verfchillen.

De drie overige Brandenetels op Java groeï-

jende , en weezemlyk hier van verfchillende,

welken de Hoogleeraar N* L, Burmannus
Langhladige > Witachtige en Gejlaarte noemt,

fchynt de Ridder niet onderzog? te hebben. Zyn
Ed. geeft, aLs de laatfte van dit Geflagt, nog

de volgende Amerikaanfche op.

118) Brandenetel met overhoekfe Hartvormige xvnu

getande gedoomde Bladen, een Heefteri- Bmliftta.

ge Steng , de Frmwelyke Kelken Befte-

OchtÊgi

Een

(13) Urths* Fol# altern. Cord. Dent. aculcatis &c« Urtl-

ca Fratescen*. Brown* Jam. §17. Urtica Aiborescens Bacci»

fera. Plum. te. %6o.

ih Dm* Xh Sm,
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IV. Een ontzaglyk Doorngewas, van eene Hee*

A^^j|" fterige of Boomachti^e geiialte , door Pater

Hoofd- Plu mi er in de Wcstindiën ontdekt, maakt

$tuk» deeze uit. Het heeft Bladen byna als die der

.^"^"Hazelaaren, zeer groot, en aan de Ribben , zo

wel als aan de Steden 3 voorzien met korte

kromme Stekels. Hy vondt 'er eene Verfchei*

denheid van, die de Stengen al 'eenlyk gedoomd

hadt , welke den Hoogleeraar J. Bürmannu s

toefcheen het Mannetje te zyn; terwyl de an-

dere Besachtige Vrugten droeg , veel grooter

dan de gewoone Brandcnetelen.

De Pildraagende of Roomfche Netels kwa-

men den Heer Forskaohl in Egypte voor 3

maar in Arabie vondt hy wel zes Soorten van

dit Geflagt. Eene hadt veel overeenkomst met

onze Kleine Brandenetels , doch droeg in de

Oxelen witte Trosjes ; een andere hadt gepalm*

de Bladen , en wordt naar zulks van hem ge-

noemd. Voorts waren 'er driederley niet bran-

dende of Doove Netels, by Hadiegroeijende;

êéne op het Gebergte , gelyk de twee voori-

gen; een andere op
?
de Muuren der Stad. Zy

hadden allen , by 't Landvolk, Arabifche naa-

men. Eindelyk vondt hy *er ook een Twyfei-

achtige, met gepaaide Bladen, vanlangte als de

Bladfteel ,Eyrond fpits
, diep getand (*).

Tot de Fyfmannigen in deeze Klasfe behoo«

ren y behalve het Nephelium en. Jya 3 die onder

de Heefters befchreeven zyn , de volgende Ge-

flagten, Xan*
(*) Flor* Mgftt% ArAh CXXI. uq>
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Xanthium. Klitjes, IV«

De Mannelyke Bloemen hebBen > in dit Ge- XXIIL

ïlagt, den gemeenen Kelk Schubbig, met ééa" STuK*
D"

bladige
j

vyfdeelige > Trechterachtige Blomme- pmurt-

tjes , op een Kaffigen Stoel. De Vrouwelyken dna*

een tweebladig
, tweebloemig Omwindze!, de

Vrugtbeginzels bevattende zonder Bloemblaad-

jes, welke overgaan tot een drooge gedoomde È

tweedeelige Vrugt, die een tweehokkige Kera

heeft. Het bevat de drie volgende Soorten.

(i) Klitjes met een ongedoornde Steng en *V

Hartvormige drieribbige Bladen. Strum^

Door geheel Europa groeit dit Kruid $ dat men
rcĥ

uf0^
ook aan den Ysfekiyk by Kampen , buiten Ut-

recht en elders in ons Land * aantreft. Het
voert den naam van Kleine Klis/en , naar den

Latynfchen Lappa- minor > in 't Hoogduitfch

Bettlers Leusz of Spitstietten , in 't Engelfch Low*

Jeburre of Clothburre 3 in 't Franfch Petit Glette»

ron of Gloutteron. Die naamen zyn van de

ftekelige Vrugten of Zaadhuisjes 9 welke als

IClisfen aan de Kleeders blyven zitten > en eene

Luis-

(i) Xantblum Catttö inörmi 9 Fol. Cordstis trfncrviis* Syfi±

Nat. X iï Gen. lojtf. Vtg* Xllf. p. 711. Mat. MtL 424.

Gort. Belg. 270. KRAM. Auftr. 273. Fl. Suec. 778, 864.

ÖÖUAN Monsp. 485. HALL. Üetv. 161. GRoN. F7rg. ï88.\£fa

44 5. R. 85* Xanthiuni. Dod. Pempt. 39. Xanth*

u Strumaria. Lob. 1c. 588. Lappa minor C Xanthium Di©£*

coridis. C. B. 2*f*. 198.

Q
II. Ceel. XI. Sïuk,
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IV. Luisachtige figuur hebben , veelal afkomftlgé

*XX1U ^en wiI ^at hcczefve het Xanthium van D 1 0 s*

Hoofd-' corides zou zyn.

stuk* Het heeft een opftaande Takkige Steng, van

J&ef
maKm ODgevaar jeen Elle hoogte, met ruige, lans: ge-

fteelde, flaauw driekwabbige Bladen, die rond-

om, doch ongelyk t getand zyn, by den Steel

uitgerand. In de Mikken der Bladen komen

weinige Mannelyke 5 doch veele Vrouwelyke

Bloembondeltjes voor. De Vrugten , van grootte

als een Amandel Kern , zyn bedekt met Haa-

kige Doorntjes, Het bemint vogtige plaatfen

en een vetten Grond , gemest door Drek en al*

lerley Vuiligheden , gelyk de Groote Klisfen.

Het Xanthium , by Dioscorides, hadt

zynen naam van de geele Kleur , welke door

het Aftrekzei der Vrugten in Water aan het

Hoofdhaair 5 en aan Wollen Stoffen , gegeven

werdt. Ik vind het echter onder de hedendaag-

fe Verwkruiden , in Sweeden , niet opgetekend*

De Bladen zyn bitter en famentrekkende, en

het uitgeperfte Sap daar van wordt 1 op fommi-
ge plaatfen * tegen Kropgezwellen ingegeven

;

waar van het Strumaria heet. Anderen pry*

zen den Wortel daar tegen aan. Een half On*
ce van het Poeijer det ZaaJen heeft iemand
als een Geheim tegen de Roos gebruikt.

Xanthium ^ ^litjes met een ongedoornde Sten^ enWig*

Orienuu. vormig Eyronde byna driekwabbige Bladen.
Oostin» ^

«fehe. Oeens-

C1) Xanthium Cawlc incrmi f Fol. Cuneifoirai • Ovatis fob*

ftfc
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Geenszins in de Levant of zogenaamde Oos-

ïerfche Landen , maar in Kanada en Virginie
> ^xliul

als ook op Ceylon en elders in Oostindie > valt Hoofd»

deeze Soort, Uit Zaad van China > in h jaar $TüK*

1761 ontvangen , hadt men ze in de Upfalfcfae

Tuin geteeld , die in Plaat gebragt is door den

jongen Heer Linnaus^ van wien opgemerkt

wordt , dat dezelve van de voorgaande, naar

welke zy veel gelykt, verfchille ; door de Steng

rauwer ongevlakt , de Bladen Wigvormig* Ey*

rond driekwabbig > de Bladfteelen muw niet

ruig te hebben en de Vrugt driemaal zo groot*

Dit zal driemaal in langte betekenen , hoewel

de Vrugten van het Europifche Xamhium by

eene Olyf of Kornoelje vergeleeken wordem
Op zyne Plaat zyn dezelven vyf Kwartier Duims
lang > in myn Japanfche Tak maar etn half

Duim , gelyk die van het Europifche in myn
Exemplaar voorkomen , en alzo dezelven geen

kromme punten hebben , groeijende by gefteel*

de Trosjes , ieder met een of meer Mannelyke

Bloc mhcofdjes , zonder Blikjes, zo denk ik dat

dezelve tot het gemeene Xanthium behoorea

gal, 't welk Kaempfer , onder den naam

van Soonij als in Japan groeijende 9 voorftelt.

De

ttilobis. IiNN* -Ow. 3}. T. 17. Xaiith. datius raajus A»e*

sicanum &c. Möius. Hift. III. p. 604, S. 15 T. 2. f. 3»

Samti. majus Canadenfe. üëbm* Lugdb. 61$. Büem. Fk

Q »
11% DEEL. XI. STQKi
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IV. De Oostindifche heefc de Steng anderhalf

^XXni*
^°et vaD ^t0 ^s een PeDnelchaft, rood

Hoofd» en ruuw 2 de Bladen byna als de voorgaande,

stuk. maar de Mannetjes Bloemen, in Boïletjes ver-
ryfman~gaarcj ^ komen aan 't opperfte van de Steng voor

:

de Vrouwelyke drie by elkander in de Oxelen,

en de Vrugt heefc de grootte van een Amandel >

zynde rondom bezet met haakige puntjes.

i"- (3) Klitjes met drie\Qudige Doornen en drie-

kwabbige Bladen.

Gedoom-
de By Montpellier in Languedok komt dceze

overal op de Akkers en aan de kanten derLaüd-

fcheidingen voor. Zy groeit ook aan den groo-

ten Weg, tusfehen Tarascon en St. Remy in

Provence. Het fchynt dat zy voorheen in

Portugal waargenomen zy , als daar van den

naam hebbende by de Kruidkundigen. *£ Is een

Gewas , dat Bladen als die van Melde of die-

per iogefneeden heeft, van boven zwart , van

onderen wit en daar tusfehen praalt met lange

Goudgeele drievoudige fcherpe Doorens , wel-

ke voor Stoppeltjes verftrekken ,zoLiNNiEüS
Wil. De Vrugten , die klcirer zyn dan in de

giwoone Europifche en ook geele Puntjes heb-

ben,

(3) Xar.ih'um Spim's ternatis , Fol. trilobstis. H. Upu
2*3. H. CHff. 443. R. Lu*dh %$. Xanth. Spin. Atriphcis

folio. MORiS. UU p. 6o4. S. t5. T. 2. f. S- Xaniht

LuGtanicum Spinolatn. Pi UK. Alm, 20*. T. 239. f, 1 H*£ffli.

Farad. T. p. 24 <5. MAG»; Hért, T. 208. VOLCK* A>r. To
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feen, grocijcn tegenover deeze Doornen 3 een- JV*

zaam, in de Oxels der Bladen. A
xxilï*

~ , ri . , Hoofd*Ambrosia, Druifktuid. stuk,

Penttiw

De gemcene Kelk der Mannelyke Bloemend
is eenbladig, 20 wel als de Blommetjes, daar

in vervat, die driedeelig en Trechterachtig zyn

:

de Vrouwelyken hebben eenen eenbladigen ge*

heden Kelk, die aan den Buik vyftan'igis,

het Vrugtbeginzel uitmaakende, dat een Noot-

je wordt > met een enkele Kern. Het bevat de

vier volgende Soorten.

(ï) Druifkruid met driekwabbige Zaagtandige u

Bladen. tttfiaf
1*

Priedeelig.

Van dit Kruid , in Virginie en Kanada na«

tuurlyk groeijende en hier in de Tuinen gemeen,

is eene Verfcheidenheid
,
grooter van Gewas

,

welke de onderfte Bladen vyfkwabbig heeft*

Voorts komt hetzelve 3 in Geltake , meer of

min met de volgende overeen.

(z) Druifkruid met dubbeld Vindeelige Bladen iu
Elatior*

(1) Amhtefia Foi. ttilöbis Serratis Sy/ï. N*t, XU. Gen.

1057. Veg XHh p. 711. Ambrofia Fol. Palmatis. H. Ctif*

44?. GRON. Vir£. 188 ,
T47. R. Lugdb. 86. Ambrofia Virg.

maxima , Platani Or folio. Morjs. Hifi. JU. p» 4. S. 6é

T. i. f. 4» Ambrofia Giganc^a iaodora, Foh asperis ui-

fidis. Khy Hift, SuppL 109.

(2) Ambrofia Fol. bipinnati fidis , B>acerais &c« f£f Ups*

Q. 3 ^4.

H. DEKL. XI. STUK,
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IV; m gepluimde gladde end - Tros/en van

^XXIII."
Bloemen.

«tuk*
0
"

(3) Druif'kruid met dubbeld Vindeelige Bladen A

ut. de eerflen aan de Takjes onverdeeld effen*

Byvoet- Naar het gewoone Druifkruid , dat volge,
biadig,

gelyken deeze door de verdeeling der Bladen 1

maar de eerde vale veel hooger, als eens Men-
fchon hoogte bereikende, de andere heeft een

korte Stesg , met Takken van vier Voeten

langte , zig boven de Trosfen der Bloemen

verheffende , welke in de tweede Soort aan 't

end der Takken zyn* De Bladen , die aan den

Voet der Takjes groeijen , zyn onverdeeld *

langwerpig > effenrandig. Deeze beiden groei-

jen, zo wel als de eerfte Soort, natuurlyk in

Noord - Amerika*

I* (4) Druifkruid met veeldeelige Bladen , de

%ezkws* Aaiten eenzaam, Haairig, en byna onge*

Jleeld.

Op

284» Ambr. Fol. compofito • niultifidis &c, GRON. firg. 188»

Ambrofia Maririma &<: Heras. Lugdb. 31. Ambr. Virg.ela*

dor 6c viridior , Hortenlis facie. Mcus Hifi. Hl. p,. 4.

t 3) Ambrefia Fol. bipinnatifidis &c« Am >r. maxima iuo-

dora , Maüubii Aq. foliis , tenuiter laciuiatis, Virginiansu

Pluk* Alm 27. T. 10, f. 5, mala.

(4) Amb*ofi& FoL multifidis
, Spicis fo'irariis 9 Tilo/Ts

,

fubfesfilibus. GOUAN Monsp 486 Ambr. Fol. irm'eifïdis tri-

partitis. H Cliffl 443- R Lugdb. 8s, Ambrofia maritima.

C. B Pin. m* Ambrofia, p.OD. fewpt* 35. Arab;. faiiva

fiprtenfi?. le. 7$$*
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Op Zandige plaatfen aan de Zeekust van IV.

ïtalieen inde Levant komt hier en daar dit Kruid
^XIII*

voor , dat men Ambrofia in 't Grieks noemt , £iooFj>
#

welke naam door fommigen ook aan het Pi.^TUK.

ment of Druivenkruid, 't weik tot het Geflapt , ,

Penta*«

van Ganzevoet behoort, gegeven wordt (*}*

In beiden, naamelyk, gro jijen de Bloemhoofd-

jes Trosachtig aan de enden der Takken, Dit

Kruid, dat wegens den aangenaamen Reuk ge*

noemd zou zyn 3 groeit Heelterig, tot weinig

hoogte, met een witachtig Loof. Het is niet-

temin een Jaarlyks Zaoygewas , gelyk de an.

deren* Onder de Bloemhoofdjes zitten kleine

flekelige Zaadhuisjes , met een zwart Zaad.

Parthenium. Maagdebloem.

Hier groeijen de Mannelyke Blommetjes
f

die eenbladig zyn, ook by elkander in een ge-

meene vyfbladige Kelk , welke aan den rand

vyf Vrouwelyke Straalblommetjes bevat, die

ieder in een Bondelcje tusfcben twee Manne-

]yken geplaatst zyn (f)# De Bloemen gelyken,

in 't uitcrlyk aanzien , veel naar die der Ptar-

mica. Het Geflagt bevat de twee volgende Soor-

ten.

(O

(*) CleKOPdilam Botrys* Zie het II. D. VII. STUK. dee-

ïer Nat. Hifi. bhdz. 7 7 7-

(t) In de unvoerige befchryvïn^ der Kenmerken van dit

Geflapt , wordt in 't geheel niet van MAnnü^^ niaar al*

leen ?an Tweefitgtige Blommetjes gelptoken.

0 4
II. Dbel. XI. Stuk»
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IV. Qi) Maagdebloem met famengejleld* veelde^*

ITv°k

D
P'ic W^^Pdifch Kruid, naar Alst 9 Kamilk

h of Maartel gelykende htefc Vailla n t * om
Tankt* ^at hec Zaad als in een gevleugeld Kasje met

fieror>horus.Qcx\ Spleet vervat is . den naam van Hyfieror

%e.
eldee

" phorus gegeven (*) Het komt. in de Opepbaare

Tuinen voor, en heeft de Steng geftreept, de

om'crfte Slippen der Bladen kleiner, de boven-

tten Lancetvormig ingefneeden, gefpitste De
hoogte is, volgens Sherard^ twee Voeteq

of meer»

m (2) Maagdebloem met Eyonde gekartelde

£r,yi' bladen.

Geheel-
biadsg*

Virginie levert deeze Soort uit, welke on
v
der

den naam van Ptarmica mei Alants - Bladen is

voorgefteld geweest. De geleerde Dille-
Klus gaf 'er de Afbeeidiag van , uit den El-

thamfen ïuia , alwaar het Gewas , uit Zaad

ge-

(1) Parthenhm Eol. compofifo - multifidiy* Syft. Nat Xïl»

Qêïl. 1058. Veg, XII. f. p 712- fJf Cliff. 4*2. R lugdb. 86-

Partheniaftrum Amer. Arubrc&ï folio. Njss Mem, de 1712»

p, 413. T. 13. f. 2. Hyiiccophorus* Vaill. Mem* de 1720*

p. 454.. T. 9. f. 4 > 8 > H» 35 , 42.

(*) 't Is zekeriyk zeer oneigen en vei' gezogt.

(2) Farthenium Fol. Ovatis crenatis. H. 67^. 442. GBOKT.

147- Parthen laftrum Hefcnii folio. Dill EltL 302»

T. 225. f. 292. Ftarmica Virginzana &c. PJ-UK. Alm. 308.

T. S3. f. 5 & 215». ^ !•
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geteeld zynde, gegroeid en gebloeid hadc. Het IW
hadt tot twee Eïlen en meer hoogte, en was in

^xiii*
alle opzigten veel grooter dan het voorgaande, hööpö-

zo dat men 'er de Bloem- en Vrugtmaakende 'wh

declen veel beter in onderzoeken kon. „ Op .^w*-

3> de toppen der ruigachtige Stengen komen

, 3 (zegt hy) de Bloemen Tuilswyze voort j met

g Hoofdjes van boven Sneeuwwit , als in 't

5 ,
Gnaphalium, van onderen groenachtig, in 't

eerst Pluizig , vervolgens zig uitbreidende

„ met kleine Blommetjes en zwartachtige Knop*

35 jes, Deeze Hoofdjes zyn op de volgende

5 , manier gevormd. De Kelk, vooreerst, is en-

$ keld , uit vyf Blaadjes beftaande , digt tegen

't Hoofdje aangedrukt. De Bloemen zyn

„ famengefteld uit Blommetjes en half- Blom-

5 ,
metjes; de eerfien flegts Mannelyk enMéd-

3, draagende 3 zonder eenig Zaad ; de anderea

Vrouwelyk of vrugtbaar, doch niet meer ia

5> getal 3 dan 'er Straalblommctjes zyn ; vyf,

naamelyk of fomtyds zes. Voorts is dit by-

„ zender; dat ieder Vrouwelyk Blommetje als

twee Mannelyken tot Speelooots heeft , die

„ 'er byftaan aan de binnenzyde , ieder mee

„ een dun Schubbetje > boven gekarteld en ruig,

uit de zyden van
5

t Zaad fpruitende , be-

3> fchut; terwyl het Zaad, aan de buitenzyde^

3> ook een Schubbetje heeft , dat deszelfs rug

„ bekleedt , wit en gekarteld , nnar de ICelk-

blaadjes gelykende. Hier van komt het

,

33 dat het Zaad 3
9
t welk langwerpig is en fa-

Q 5 » men-
II* D2ELf XL Sygx,
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IV. 55 farnengedrukt , ryp wordende zwart 3 overal

xxIh* ,§ ***** zy* en ^aar vaD keeft Vaulant
Hoofd- 3> den naam Hyjlerophêrus gefmeed (*J ; maar

stuk. M hy zou zeer wel dien van Panhefiiajlrum ,

^fmm'

yy welken Nissole 'er eerst aan g beven

3, hadr ,
(dewyl hec Kruid zo zeer naar de

3, Masrtel , die men Parthmium geroemd

9,
vindt , gelykt) , behouden kunnen hebben.

3 , De Bommetjes op de Schyf komen met de

gtzfgde Ma nelyk n overeen, en hebben

3 , een dergelyk Schubbetje; waar uit de ruig-

,3 te der Hoofdjes ontftaat eer zy bloeijen,

5 ,
Zyzyti wit en in vyf Slipjes verdeeld, waar

33 uit een zwart Meelbeursje komt ; de half.

3, Blommetjes cok wit , hol en aan ?t end

„ tweedeelig , hebben een gegaffeld Styltje,

33 Even 't zelfde heeft in de voorgaande Soort

3, plaats 3 maar de Oortjes , die aldaar zyn 9

3 3 uit het Zaad zelf voortkomende 3 ontbreekea

33 in deeze" (f)«

C L I-

(*) Hoe kon Linn&us dan daar van zeggen {Semen nw
dunt) het Zaad is naakt ?

(fj Vaillant, waar van Dillenius de Afbeelding,

om zulks te bewyzen , aanhaalt , beweert met kragt, dat

die Oortjes n ;
et pit het Zaadhuisje , *t welk hy Ovarium

neemt t voortkomen, en \ erispt Nissoie, die zeker Kuifje,

daar uit omftaande , hadt toe* efchreeven aan het Zaad :

me kende <>p , hoe het Zjad , met dit Ku ;t
-je , zeer naar

een brandend Hart , zo als men 't gewoonlyk afbeeldt,

jelyke*
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CtiB ad i u m. Stinkert.

Gelyk de voorigen heeft dit Geflagt een ge- XXIII,

ilraalde Bloem, met een gemcenen Kelk die^l*°#

gefchubd is en vyfdeelige Schyfblommetjes be- p^ta*.

vac , welke Mannelyk zyn of liever Twee-*™*-

flagtig (+) ; de Straalblommetjes , drie of vier

in getal ,
Vrouwelyk met een Styl en Vrugt*

beginzel, onier de Bloem, 't welkeen fappige

genavelde Pruimvrugt wordt.

De eeoigfte Soort welke de Heer Dok- i;

tor Allam an d te Suriname is voorgekomen , sJrinf^
heeft een aanmerkelyken Stank , waar van hy^^-
ze den bynaam gaf. De Bladen zyn gepaard ^fe.

gefteeld , Eyrond , gefpust f fpits gekarteld ,

ruuw: de Bloemfteehjes gepaard; de gemeene

Kelk ryp wordende Violet ; de Bloem wit: de

Vrugt een groene Pruim met een Lymerig geel

Sap.

Amaranthus. Amaranth.

De Bloempjes zyn in de Planten van dit Ge-

flagt , allen, drie* of vyfb Tadig, zondereenig

Bloemblaadje, De Mannelyken hebben drie of

vyf

(*) T<iveeflagtt% mogen deeze Blommetjes met regc ge-

noemd worden, dewyl zy ook een klein Vrugtbeginzelrje

en Styl hebben ; *t welk in die van 'c voorgaande Geflagt

geen plaats heeft:.

(I) Clibadium. Syft. Nat. Veg. XIII. Gen. 1329. p, 712»

Mant. 294. Clibadium fcecidmn. AL?UtM» Ms>

ïh DfiEL. XX* STUK*
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IV, vyf Meeldraadjes ; de Vrouwelyken drie Sty-

^xfn
len en de ^ruêt is een eenhokkig omfneedea

Boüfd. ^asd^uisje , bevattende een enkel Zaadje.

stuk [)e Soorten, daar in voorkomende, wier ge*

pyf*»*»' tal meer dan twiotig is, zyn naar het getal der

Meeldraadjes in drie- en vyfmannigen onder*

feheiden, als volgt.

A. Driemannigen.

i. (ï) Amaranth met driemannige OxeUKrop m

ttu^üül ies ^e tweedeeti& zyn > EUvormige Blikjes

witte,
*

en Eironde uitgerande Streepige gejlrekte

Bladen.

Aan de Zeekust , by Philadelphia , is deeze

waargenomen, naar welke een Kruid, in Tos-

kanen groeijende, gelykt. Zy heeft de Steng

vierhoekig , opgeregt , en glad, zo wel als de

Bladen , uit wier Oxelen zeer korte Aartjes

voortkomen , met gedoomde Blikjes.

ii. (2) Amaranth met driemannige OxeUKrop»

^GitekT' J es > de Bladen Lancctvormig , uitgegulpt s

achtige. jtomp*

*H ,
. iiÈ^M-é ;^pl

fi) Amarnnthui GlomeruJiS triandris Axtllaribus bipartitis

&c* iyft Nat. XIL Gen. ioóo. Peg* X.IIL p. 7^* Blitum

Afcritimum minus, Cal. aculeatis* Till, Pis 25.

(i) Amaramhus Glom. triandr* Axül. &c. Amarantlms

ïlor. lateralibus con cflis , Fol L nc. obtuiïs. Grom. Virg*

II. p* 148. Amaianth. GrKcus lyir. anguftifoiius. Tourni.

Cor. 17.
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(j) Amaranth met driemannige OxelKrop IVï

j>x , ds> rondachtig zyn en ongefteeld; de Bla-
^^lll

Lancetvormig gejpitst. Hoofde
sruic.

f4) Amaranth met driemannige Oxel-Krop- nu
jes , die rondachtig z*yn en de Steng om *

t

vatten^ de Bladen Lancetvormig Eyrond ïancboiicusï

, . j bruin-
gekleurd. viafckigc

I v#

Deeze drie zyn allen , gelyk de volgende 4 Trkohr.

Jaarlykfe Zaayplanten, De eerfte voert den by

naam, om dat Tour ne fort dergclyke in

Griekenland hadt gevonden ; hoewel zy eigeric-

]yk in Virgïnie groeit. De twee anderen , uit

Oostindie herkomftig , behooren tot de Bont-

bladige Amaranthen , de eene inzonderheid van

de andere verfchillende door de donkerheid

der Bladen, die van boven Koperkleurig, van

onderen bruin paarfch zyn , fomtyds in *t mid-

den met een zwarte Vlak getekend, de boven*

tten wederzyds uit den geelen piarfchichtig.

De Steng is hooger en kan meer tegen de Kou*

de 5 dan in de eigentlyke Driekleurige Ama-

ranth, gemeenlyk Tricolor genaamd, wier Bla-

den

(5) Amsranthus Glom* tnaiidr. Axillar. &c. Amarantaa

Föl. variegato C. B« Colore obfeuriore fi Mas. Tqurnf,

Inft* * 3 6. BORM. FL ln< p. 199.

(4) Amar&nthui Glom. triandc Axillar. Sec. Gouan Momp.

4*7* Amaianth» Capit. fubrot. Axillaribus &c. li* Olijf. 444.

Ups* 2*6. &*Lugdb* 419» Amaranth. Folio variegato , Foem*-

na. Tournf. I*ft* 23$. Amaranth* tricolor. I,qb. Je* ajju
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IV. den zeer fchoon groen, geel, en paarfchadhtig

rüOC* > gebengeld voorkomen. Men hteftte ook

Boof D
' die tweekleurig tyn van Blad 9 te weeten paarich

stuk en groen , of groen en geel. De Driek^urigeo
Vyfman- WOrden van de Duitfchcrs, wegens haare fier-

lykheid >
Duizendfchoon geheten

# en in Vlaan-

deren of Brabant Pappegaaijenkruid , om dat de

Bladen , met deeze ho^ge Kleuren * tevens

Vleugelachtig zyn. De Bloemen, ondertusfehen

,

zeggen in de^ze niets (*)

v. (ƒ) Amaraöth met tweemannige byna geaairde,

tCspoly*
Eyroitde Kropjes* twefflagtige en Frouwe

-

hke Bloemen; de Bladen Lancetvormïg.
veelwy*

VlS

vi (*) Amaranth met driemannïge
, denigermaate

Gtngiti* geaairde » Eyronde Kropjes 9 de Bladen
c*

Bengaal- Lancetvormig Eyrond
% uitgerand.

fche.

(7) Amaranth met driemannige, eenigermaate

Manloft&-
geaairde ronaachtige Kropjes en Ruitach-

nus. tige Bladen.
Japanfche*

ï>L.Lxxir. j^iet meer <jan anderhalf of twee Voeten hoog

groei-

en Zie Wëinm. Krüidb. PI. N. 93 , 94, 9$, en Lobei

bi. 30$.

(5) jtntarantbus Glom diandr nV>fpicatis &c. Am. Acai*

IV. p. 294. Bti:um Indcum al'»um, Rumph. Amk. V p.a3w

Suatvi F/. /«^. p. 199»

(6) ^maranthus Glom* ttiandr. fubfpicat. ovatis &c»

Bt'BM. /«dfc p» ïJ>5>*

(7 > Amaranthus Glom. triandr fubfpicatis , rotundatis , FöL

Hhombeis. Am. JLead, IV. p. 2?*« BüRM» FA /«rf. p. *9f*
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groeijcn deeze drié, mede Oostïndifche Planten k*^*

zynde, die jaarlyks vergaan* De eerde is by- xXIII*
2onder, doordien zy, in plaats van Mannely- Hoofd-

ke, tweed igtige Bloempjes heeft, met twee**ÜK-

Meeldraadjes. Dit zou de Witte Maijer zyn'^ijv?!

van Romphiüs, behoorende tot de Krui-

den, in 't MileitTch Sajor Bajang geniamd,

welke de geringde en gemeende Moeskruiden

zyn in Oostindie. De andere , naar de Gan*

ges gebynaamd* heeft een rosfe Sreng en groe-

ne Bla ien ; zo dat die het Roode Maijer van

dien Autheur , 't welk geheel Bloedkleürig iS j

niet kan zyr\. De laatfte, ik weet niet waarom

naar de Mmgoftan, dat een Vrugtdraagend Ge-

boomte is y genaamd , verfchilt door de figuur

der Bladen : welke Ruitachtig , groen en aan

den voet Wigvormig zyn 9 dikwils korter dan

de Bladdeelen en aan de tippen fomtyds een

weinig uitgeraüd* De Bloemen , in de Oxe*

len tot Bolletjes gekropt , zyn endelings in een

lamengeftelde Aair vergaard. Het Japanfche

Kruid, hier nevens , in Fig. i , PU LXXII ,

afgebeeld , hoewel een weinig verfchillende

,

moet tot deeze Soort behooren* Ik heb 'er

een Zaaddraagende van, waar in fommige Bla-

den uitgerand , en de meeften korter dan de

Steelen zyn.

(8) Amaranth met driemannige geronde , tenu J™]:
ger~thu\trifli$l

Chinee*

(8) Amaranthui Glom* triandr. rotiindatis ftibjpicatis gtéjfchc*

II. DSEK.» XI» stuk*



x5ö- Eenhuizige Kruiden;

IV* germaaie geaairde Kropjes; de Bladen Ey*

*XXuT rond Hartvormig , uitgcrdnd , kórter dan

Hoofd- het Steeltje.

stuk.

wtfma»* In China groeit deeze * volgens Linn^us 5
nt£€

' die het tweede Oostindifche Maijer van Rum-
phiüs fchynt te zyn, dat men te Batavia,

zo wel als het Witte Maijer , zo even gemeld $

Chineefche Bajang noemt, wordende aidaardoor

de Chineezen veel gekookt en gegeten. De

Bladen zyn , van onderen , met een Loodkleuri-

ge Vlak getekend.

ix. (9) Amaranth met driemannige , eenigermaate

$fu*iiv£ geaairde, geronde Kropjes, en rondachtig*

Éyronde Jlompe Bladen*

In Virgïnie groeit deeze, die een hooge Plant

is met de Stengen en Bladen donker roodachtig,

de onderden Itomp , de bovenften fpits. De
Vrugten of Zaadhuisjes maaken een dikke Aair

üitydie bloeijenie groen is van K eur. Zy komt

de volgende, zegt Linn^eus, zeer naby.

Acïiaranthus iusrmis Sec, R. Lu%dL 4T9? Bütum Ind. fe*

cundiim, Rüme». Amb. V. p. »fi. T. 81. f. 2. ÜURM. Fi*

Ind, p. 199.

(9) Amaranthui Glom. triandc. fubfpicatis lotündatis fièc

Amaranth maximus , Fafikulrs brevibus gracilisfimis fur-

te&is o >foiete rubris 'JOKRH. Lugd*. f>
p. 97- Hlitutn piiU

chxnnx ra&um magnum rubrurn. J4 B. Hift» II. p» 9$$ ?

Donkere,
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f iö ) Amaranth met "driemannige en vyfman* ÏV.

mg* Kropjes; dt Bladen Eyrond > wer^JJJJ^
yïowp, uitgerand m rimpelig. Hoofd-

stuk.
Deeze, een Oostindifche Zaayplant gelyk de ^

voorigen, valt ook zeer groot «, en heeft Bladen

als van witte Beete ; aan 't end der Stengen een racem

Aairachtig Bloemkropje
,
langer dan de zydeüng-

Grootc*

fen , bleek van Kleur. De meefte Bloemen zyn

met drie, weinigen met vyf Meeldraadjes voor-

dien. Zy fchynt het Groote Witte Maijer te

zyn van Rümphius, voorgemeld , dat twee

cn drie Voeten hoog wordt ; als ook dat van

O. Bauhi nus ; terwyl de voorgaande naar

het Groote roode Maijer van J, Bauhinüs
gelykt. Beiden zyn zy van de veraebtelykfte en

^nfmaakelyklte Moeskruiden.

OO Amaranth met zydelingfe Kropjes ; de jj**

Bloemen driedeelig; de Bladen Eyrond ge* Kiemt.*

.Jlompt en eens ysrfpreide Steng*

(Ü)

(lo) Am&ranthut Glom, triandr. pentandrisque, Foh Ova-*

Cis &c. Blitum album majus C. B. Pin. 118? RUM?».

Jmï* V. p. 23*. T. 82. f. 1. Buxm* FL Jnd. p e igs.

(11; Am*TGntbu$ Glonner. latecalibus Flor. tnBdls &<r

GORT* Befg. 27:. KRAM. Xuftr. 274. GouAr* Monsp* 487.

Amaf. FoL ovatis emarginatif. Fl. Snee, 779 , 8$$. R#

Imhdb* 420. Amar. fyly. Sc *ulgatis. Touknf. Air. 2. p«*

248. Blitum album. Cam. Epit. i$6. Pïluk. «P£y*. 212.

f. 2. Blitum ïubxum minus, C. B» JPf*. 118. Blit, sul\r2

jupinum. LOB. *5ö.

&
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IV. (12) Amaranth met driemanrdge Krepjes; dc

^aiï~
Mannelyke Bloemen driedeelig ; de Bladen

Hoofd-* Eyrond uitgerand en eene regtopjlaande

stuk. Steng.

XII.

if^vïri- ( x3) Amaranth met driemaniïige Bloemen ,

du. Heejterige knikkende Fleezige Aairen en

^xn"
6

' eene verfPre*de Steng.

Deflsxutt

Knikken- Van deeze drie is de eerde het Gemeene

Maijer 9
doorgaans wit, doch ook roodachtig,

groeijende aan de Wegen en in de Bouwlan-

den, zo hier, in ons Nederland, als door ge-

heel Europa. Te Lunden, in Sweeden , vindt

men 't op de Straaten. Ook groeit het dikwils

op Mest- en Vuilnishoopen* De Bladen zyn

fomtyds in 'c midden wit of Zilverkleurig; met

of zonder een bruine Vlak* Het Groene komt

zo wel in de Indien voor, als in Europa* Het

fchynt by Piso, onder de Planten van Bra-

lil , wel afgebeeld te zyn met den naam van

Cararu. Het werdt Bredos by de Portugeezen

geuaamd, 't welk men aldaar kookte als Spina-

gie , hebbende dergelyken laffen Smaak , en

wor-

(n) Amtrambut Glomer. triandcis &c4 Blitum album mi-

nus. C. B. Pin* lis. J. U.'Hift. IL p* 967. Blitum minus

alb. polyfpermum , FoU fubrotundo. SloAn. Jam. 49. Hifi»

I. T. 91. f. 1. Blitum fyiv. fpicatum. TOURNF. Tav. 2. pm

27$. Catanu Vis* Bras 141. T. 241. Burm. Fl. Ind. p. 19^

(li) Amêtamhus Flor. triandris, Spicis JPrutéscefttibus nu*»

tantibu* Cainous , Gauic ditëafo. M*nu 29U
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wordende met Limoenfap , even als die, ge- IV;

geten. Men kon het ook in de Geneeskunde,
'^XUr

als verzagtende en den Afgang bevorderende, a00FD/
zegt hy, zo wel als het gemeene üroote Mai «tuk.

jer 9 gebruiken. De Stengetjes zyn rood met
d
*™sati*:

ftreepen de Bladen aan de kanten roodachtig

;

de Bloem -Aairen groen, waar van het den

bynaam heeft. Het Knikkende voert deezen

tytel, om dat de Aairen, die Takkig zyn en uit

Kropjes famengefteld , als het Zaad ryp wordt

zig nederbuigen* De Bloemen zyn groen met

geele Meelknopjesj de Zaadjes Eyrond, langer

dan de Kelk, in eigen Hokjes beflooten. Het

heeft de Bladen gegolfd , geftreept > dikwils

uitgerand met een Borfteltje 9 en Kruidige

Sfengetjes van eeo Voet lang, die op den Grond

leggen. Dus gelykt het naar het Groene zeer*

zynde mooglyk daar uit gefprooteo.

(14) Amaranth met driemannige Oxel-Krop* xrv#

fes > Eyronde uitgerande Bladen en de Vrou-
t
£™a

£*%l

welyke Bloemen Trechtervormig fiomp+

Deeze , op Jamaika en op Ceylon gevon*
dlg**

den ,
gelykt naar het gemeene Wilde Maijer >

maar heeft de Bladen kleiner* Eyrond, glad,

deu

(S4) Amarantbtis Glotner* triandris Axiïlaribus &e« Amm

At*i» iv. p. 409. Blitum Poly^onoidcs viride polyamhos,

Sloan. Jam 49. Biji* l. p m* r. 92. f, 2. Chcoopodim»

huraile multifiorum* BROWN. Jato* \%^%

R %
II, DEEL. %h $TUK%
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IV. uitgerand met een zeer klein Borfteltje, aan des
A
XxTlL

voet Wiêvarm5g * van boven met een witte

Hoofd Vlak ; de Bladfteelen gerand van langte als d«

stuk. Bladen ; de Bloemen groenachtig , de Manne»
yyfroan- iyfen fpjtfer, de Vrouwelyken Trechterachtig*

vyfbladig , met een Vliezigen
,
uitgebreiden *

•witachtigen Zoom.

B> Vyfmannigen,

xv.

tbus Hy-
èridus.

Safterde.

XVI.

tus*

Geplaim*
de.

XVIL
Sangai"

tteus.

Bloed-

kleurige.

xvtiii
Retro*

pexus*
Omge»

boogene.

(15) Amaranth met vyfmannige meer famengi*

Jlelde > vergaarde , naakte Tros/en en ge-

paarde Adirtjes.]

(16) Amaranth met vyfmannige meervoudig

famengefielde Trosfen ; de zydelingfen uit*

gebreid.

f17) Amaranth met vyfmannige 9 farnenge*

ftelde , opgeregte Trosfen; de zydelingsen

zeer uitgebreid; de Bladen langwerpig Ey-
rond.

(18J Amaranth met vyfmannige zydelingfe en

en-

(15) Amaranthut Rac. pentandr. decompofitis &c, Ama«

xanthus fy\v4 maximus Novae Angli*. RAj. Hift, 201, Ama-

fanthus major &c. Barb. 648.

(ié) Amarantbui Rac. pentandr. fupndecompofitis &c#

(17) Amaramh&s Rac. pentandr. compofitis ere&is &c
Amar. Racemis Cylindr cis &c. Mill. Di&. T. *2*

(18 J Arr.arantbus Rjc. pentandr. lateralitms rerminalibus-

que , Caale flexuofo Yilloio Ramis retrocurvatis, Syft. N*tt
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endelimfe Tros/en ; een bogtige' ruige Steng IV*

» Afdeel
era agterwaards omgekromde Takken. xXilL

In verfcheide deelen van Amerika komen^^D"

deeze voor. Dé Bafterde groeit io Virgi-

nie, Nieuw Engeland en elders: de Bloed-
dn"m

kleurige op de Bahama - Eilanden ; de Omge*

bocgene in Penfylvanie. Deeze laatflre is zeer

byzonder , doordien de onderde Takken , eerst

agterwaards omgekromd , zig vervolgens opreg-

ten , tot twee Voeten hoogte. Voor 't overige

gelyken deeze Soorten veel naar malkander.

(lp) Amaranth met yyfmcinnige famengejielde xix.

Tros/en ; de bovenjie en onderjle knikken- tbusfia-

de : de Bladen Jiomp Eyrond ge/pitst.
^geilc*

Deeze Oostindifche verfchilt van de overige

vyfmannigen, dat de Trosjes geel zyn, de Sten*

gen rood geftreept ; de Bladen van onderen

paarfch geribd ; de kleine Bloemfteeltjes ruig-

aGhtig wit , waar het grootere , dat bleekrood

is , tusfehen door blinkt.

(so) Amaranth met vyfmannigefamengeflelde , xx.

digt getropte , opftaande Tros/en en Ey^TJsT
rende gefpitfie Bladen* (21) *a«rcte«

Ci 9) ^Amaranihui Racem. pentandr, compofiris , fummo
infimisque nutantibus, &c. Burm. Fl. lnd p. sco.

(q.0) Amatanthus Racens. pentandr. comp. confertis ere&fs

&c. H. Clig. 444. H* Ups, *g6. R Lugdb. 419. N. 3.Gro!V.

Virg. 148 Amaranth. maximm fylv. Nov* Angli*
, fyiexs

parp. ToüRnf. Jnfl.xss* Amaranthus piarpureus^Doo. Pempt*

^OE. Ic 250.

R3
tl, DlIL, xu smk.
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IV» (ai) Amaranth met vyfmannige meer famen*

^XXIuT gefielde , afjlandige , uitgebreid knikkende

Hoofd»» Tros/en en Eyrond Lancetvormigc Bladen.
stuk

xx'. (2a) Anaranth met vyfmannige, meer famen*

tfu?*t£
m

gefielde , Cylindrifche Tros/en , die neer-

mus. hangen en uitermaate lang zyn.
Bloedige,

xxn. Deeze , inzonderheid de laatfte, maaken ia
Catiaatu3+

Gcftwnc^de Herfst het fieraad en de aartigheid der Bloem-

tuinen uit. Men noemtze, in *c Franfch, Pasfe

velours en in 't Neerduitfch Fluweelbloem , we-

gens de Donsachtig gepluisde Bloem - Aairen.

Deeze benaamingen
f
echter , zyn te algemeen

en op meer Planten toepasfelvk : des men ook

veelal den naam van Amaranth gebruikt in alle

Europifche Taaien 5 overeenkomftig met den

Griekfchen Amaranthos 5 die een onverwelke-

lyke Bloem betekent.
9
t Is zeker, dat zy on-

gemeen lang van duur zyn en derhalve ook veel

in de Kroosen en Bloemkranfen der Ouden ge*

bruikt werden 3 zo men wil (*).

De

(zï) Amaramhut Racem. penrandr. decompofitis remotis

&c. Amaraiithus SinenGs foliö variö. MART. Cent. 6. T. 6»

<a*) Ammranthus Racem. penrandr* decompofitis Cylindr»

«cc. H. Ciiff. 443. H» Ups. 2S7* R* Lugdh. 419* N« 1.

GouAN Monsp. 48 7. Fl. Ze)l Araaranthus maxiraus»

C. B. fin* Mo Blimin majui Peruvianum Cjlus. Hifi» ll#

SI- Armranthus major* Dod. Pempt. 19 5* Lob* Ie. 2 5i*

Weinm. Kruidb. PI N 19- Buk m. Fl. Ini. p aoo*

(*) Hier op zinipeeit de Apoftel Petrus , wanneer hy de

een*
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De hoogte van deeze drie is byna eveneens. IV.

In voordeelige Gronden en Klimaaten fchieten
A
xxni"

zy tot vyf en zes Voeten op. De eerfte, wei- Hoofd-*

keLiNNJEus een zonderlingen bynaam geeft , stuk.

gelykt, volgens hem, veel naar de laatfte, Zy
â
€nUn%

heeft een groene Steng, de Bladen zyn, in *t

midden , paarfch of donker gevhkt eo de Aai*

ren opgeregt ,
paarfch , Vleefchkleurig of ge-

heel groen. De afkomst is uit Virginie. De
tweede , een Chineefche > die fomtyds de Bla-

den bont heeft en de Steng geheel Bloedkleu-

rig 3 zo wel als de Bloemen, hcefc de Aairen

uitgebreid en een weinig omgekromd , met gee-

le Meelknopjes* De laatfte wordt gemeenlyk

Amaranthus Kattenftaart geheten , wegens de

verwonderlyke neerhangende Bloemftaarten ,

die zy maakt, welke ik hier in de Hoven gezien

heb , meer dan een Duim dik en wel drie

Voeten lang. In 't Hoogduitfch noemenze de -

Plant , deswegen , Fuchszwants , dat is , Vosfe-

ftaart (*). De Kleur is roodachtig paarfch ,

don-

eeuwige Zaligheid een »*vèrvït&&lyfy Xrxmeder Heerlykheid

(A'pagifStïti ris 2«£*$ Z?f^*rév) noemt.

(* ) Goüan zegt , dat men deeze , in de Landtaal van

Languedok , Crifla de Gal , dit is fïasnekam noemt. De
Ha&nek&n - Amaranthen komen in een geheel andere Klasfè

en in een byzonder Geflagt , onder den naam van Celojï*

(zie ons va. Stuk , bladz. 701:) waar toe die by Wein-
mann, op PI. 84,85 enz, behooren. Deeze worden in 't

Franfch ook wel Fleur d
l

'Amour , en dienvolgens in, 't Hoog*

R 4 duitfefe

11, Deel» XU Stüe*
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IV, donkerer of bleeker. Deeze Staarten \ boven uit-

^xxnï. groe*Jenc*e > beftaan uït Mannelyke en Vrouwe-

Hoofd * lyke Bloempjes, waar van de laatften, in eea
sa us* rondachHg Doosje , 't welk overdwars

, gelyk

J^[
ma\ een Savonefcdoos, open gaat, een wit Zaad, dae

fomtyds ook wat roodachtig is, en zeer klein ^

uitleveren.

De afkomst van deeze Katteftaart- Amaran*

then* die federt eenige Jaaren door kweeking

zeer verfraaid zyn , wordt uit Peru , Perfie en

Ceylon , gerekend* Meer dan twee Eeuwen
zyn deze!ven reeds in Europa bekend geweest *

als blykt uit, Glusiüs , die haar onder den

naam van Quinua, of zeer groot Peruviaanfch

Maijer, voorftelt, waar van het Zaad tot Spyze

en de JBlacJen tot Moes konden verftrekken.

xxni. £23) Ama^anth met vyfmannige Cylindrifche

thui fptno* opfiaande Tros/en en Doorntjes in de O*

Wedoom.
de»

Dee-

iluitfch Fforsmr f
in

'J

t Engelfch Ffavar gentil 9 wegena de

bevalligheid der Bloemen , en, ora dac zy verfcheide Jaaren

duuren , ImmerteUts of Onverganglyke ,
geheten. Zie ook

R.UMPU. Amb. V» p 235 1 T"* 84.

(z$) Amarantbus Raceraia pentandris CyHndricis ere&is*

Axillis fpinofis H* Ciiff. 444, R. Lugdb 419. OüüAH

Monsp. 488* JFV- Zeyl. 338 G&ON rirg» 148. Anaaranth»

Ind. Spin Spied Herbacea HEJ&M Lugdh. su T. 33. Bli-

tum Spinofum. RiJMPH. Amb, V. p. * 3 4, T4 8i, f. I.BURM*

FL Ird, p. %00.



Deeze onderfcheidt zig van alle de andere IV
Soorten , door haare Doorntjes , welke , aan A^ee^;

den voet der Bladen , gepaard voorkomen. Men .XXlli.

heeft dezelve, uit Oostindifch Zaad, in de Eu*

ropifche Tuinen geteeld ^n voortgekweekt, 't ptm^
Gewas wordt twee of drie Voeten hoog en heeft'*'

7'**

Sappige Stengen , met Bladen als die van 't ge-

meene Maijer , maar fmaller , welken men in

Indie, even als de anderen , tot Moes gebru<kt 8

De Bloemen komen Aairswyze aan den top der

Stengen en langs dezelven Kropswyze voort,

zynde groenachtig van Kleur. Het Kruid wordt

op Java , in *t Maleitfch , Bajang Baduri of

J)ouri 9 dat is Gedoomd Maijer; geheten; on-

der welken naam ik niet alleen hetzelve fterk

gedoomd , maar ook veel kleinder , en mis-

fchien jonger , bekomen heb , zonder Doorn-

tjes. Het valt ook in Westindie (*).

L E Ë A.

De Kelk is , in dit Geflagt, vyfdeelig, zo

wel als de Bloem , die een Cylindrifch Pypach-

tig Honigbakje heeft, in de Mannelyken , ter-

wyl de Vrouwelyken een Vrugt uitleveren > die

in zes Hokjes zes enkelde Zaadeo bevat. Daar

komen in voor , de twee volgende Soorten,

KL . > ^ ^^i^i .
,

{*) Vetfcheide Soorten van Maijer zyn % ioot FORssA0l?t i

ui Sgypte ej\ Arabie gevonden.

R f
li, deel, XI. Stuk.
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IV. (i) Lee ? met een ronde ruigachiige Steng*

XXJ1I. Dit Kruid, ia Oostindie, alwaar het groeit >

SüK? Ca)oe Toca genaamd > heeft gevinde Bladen,

j

#

de Vinden Lancetvormig gefpitst ^Zaagtandig,
°*« éen Span lang , twee Duimen breed ea effen:

*£ffene, de Bloemtuilen in drieën gedeeld*

u. (*) Léeü met een hoekige Steng % die Franje

Gekimde, i

Deeze Kaapfe heeft, volgens den Hoogleer-

aar D. van Ro yen, een knobbeügen Wor-
tel ; een Houtige Steng 5 van drie Voeten

hoogte, die gewricht is en hoekig, met Vliezi-

ge krulletjes : de Bladen ook gevind , met ge-

fteelde Blaadjes , die langwerpig ovaal zyn ,

fpits Zaagtandig , glad en overdwars geribd.

Onder de Bladen komen halfmaanswyze Stop-

peltjes voor. De Bloemfteel is getuild met klei-

ne Sneeuwwitte Bloempjes* Beide deeze Soor-

ten zyn overblyvende.

De Zesmannigen hier op volgende , zyn twee

Geflagten , die tot de Grasplanten behooren ,

Zizania y naamelyk en Pharus : Guettarda ,

lot de Zevenmannigen behoorende , is reeds

befchreeven : onder de Veelmmnigen , fchoon

meest Boomen zynde , komen , buiten twee

Wier-

(i) Ltea Caule tereti pubescente. Syft. Ndu XII. Gem
1276. Peg XIII. p. 7 «4. Mant 124»

(z) Lssa Caulc angulato ümbriato. Mant, 124.
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Wierplanten , oog de vier volgende Geflagteü IV.

van Kruiden voor. A
XJUlt

Hoofd-Sagitta*ia. Pylkruid. stuk.

Wetman*

De Kelk is driebladig, zo wd als de Bloem %
nigu

in dit Geflagt, welks Mannelyke Bloemen by-

na vierentwintig Meeldraadjes hebben , de Vrou-

welyke veel Stampers en veele Zaaden. Hec

bevat de vier Soorten , hier volgende.

(i) Pylkruid met fpitfe Pylvormige Bladen. r.

Saghtarfa

Dit Kruid , dat , door de Pylswyze figuur

zyner Bladen, den naam aan dit Geflagt geeft,^?Pitlb^
komt , met zyne Verfcheidenheden , in Sloo-

ten, Graften , aan de kanten van Rivieren en

Wateren 3 door geheel Europa voor. Men
noemt het , in 't Franfch, la Flêche d'Eau, in

't Engelfch Arrowhead> in 't Hoogduitfch Pfeil*

kraut > dat is Pylkruid. Men geeft *er , in 't

Franfch, ook den naam aan van Queue d'Hiron-

detle 9 of Zwaluwftaart, en by ons noemt men .

H ge*

(i) Saglttarla Fol. Sagittatis acutis. Syft. Nat. XII. Gen.

IO67. Veg* XII). p. 715* GoiiT* Belg 272. Ft* Sutc< 780 9

S59. OED. Dan. 17*. GOüAN Jllonsp. 42$. KRAM* Auftr»

274. HAIL Helv. 300. R, Lugdk, 493. Gron. Virg.

Sagitta Aquatica major & minor, lati-ec anguftifolia. C. B.

fiu. 194* Sag- [Aq. Foliis variis. LOES. Prusf. 234, T4 74.

Sagitta major & minor. Dod. Pempt. s g 8. Sagittaria. LQ3S»

/f. 301 , 302.

II. DfiSL. XI. STUK,
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IV. >t gemeenlyk Serpents - Tongen , wegens de zon-

^XKliil derlinge gedaante. Het vale grooter of kleiner

Hcxni> en rr et knaller of breeder Bladen ; komende
stuk. het Kleine meer in Holland, het Groote in Gel-
Vfn*» derbr.d en elders voor. In Fruisfen valt het

met Bladen > die ten deele Grasachtig , ten deele

Pylvprmig zyn , volgens Loesel, doch de

jorgere Bladen van dit Kruid zyn gemeenlyk

lang en ftnal,zode Meer Hal lek aanmerkt*

Volwasfen 'hebben de Bladfteelen
, fomtyds, wel

drie of vier Voeten langte en daar tusfehen komc

een dikke Steng voort, in de Kleine laager, in

de Groote hooger dan de Bladen, welke met

driebladige witte Bloemen praalt, > Deeze heb-

ben geele Meelknopjes en daar onder groeijen

de Vrugtbolletjes , als kleine Karftengetjesj,

ruuw en ruig, wegens de Zaadhuisjes, daar zy

uit beftaan , die één gevleugeld Zaad bevatten»

In de Modderige Grond der Wateren komt

dit Kruid met veele Vezelige Wortels, welke

aan een Scheedigen Stoel hangen , voor; doch

die het dieper hebben nagegaan , bevonden

dikvrüs een Knobbel- Wortel , daar aan ver-

knogt , hoedanigen in Noord - Amerika den Wil-

den lang tot Spyze geftrekt hebben, voor dat

dezelven, meestendeels , door de Zwynen wa-

ren uitgerood. De Sweeden 5 aldaar woonen -

de , noemdenze Kotnisf , dat is Slyknooten.

Sommigen willen, dat men altoos zulk eenBol

of Knobbel , die by wylen een Vuist groot is 9

onder aan deeze Planten vindt* In China

groeit
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groeit ,
volgens den Heer O s b e c k , een dërge- IV

Jyk Pylkruid ,
grooter dan het Sweedfche,welk A

^$£
dezelven, zegt hy , niet veel grooter dan Erw- Hoofd-

ten heeft. Dit verfchilt wat veel* In Noord- «tuit.

Amerika bevond t ze de HeerKALM anderhalf
ir
?°l

'i
a%*

Duim lang en ruim een Duim dik , dat is als

Hoender -Eijeren van grootte, of als gemeene

Aardappelen , naar welken zy byzonder frnaak-

ten * wanneer menze gebraden au

Naby Ganton in China vondt Osbeck een

geheel Veld beplant met zulke Wortels, by de

Chineezen Succoji-fa genaamd, waar van het

Kruid de Steng en Bladlieelen zeshoekig en vry

zwaar hadt: de Bladen met elf roode Ribhen,

waar van de middelden wederzyds Takkig. De
Bloemen waren Kranswyze geplaatst en ge-

woonlyk drieëndertig in getal. Anders geleek

het naar H Europifche , in geftalte
f zeer.

(2) Pylkruid met Jlompe Pylvormige Bladen en . .
IL

Takkige Stengen. ohufifoüa.
Stomp»

Zeer zonderling zyn de Bladen van deeze 5
bladig%

doordien het voorfte gedeelte, dat in ons Pyl-

kruid de punt maakt , hier geheel breed is en

afgerond : des de Bladen veel naar het ronde

Snymesder Schoenmaakeren gelyken* DeVrugt
heeft

(2) Santtaria FoU Sagïmtis obtufis, Caule Ramofo, Sa-

gittatis toliis planra öcc.jPluk. Mm. 326. T. 200. f„ 7. Cu-

litamaxa. Hort. Md. %U p. 93- T. 45, BVRM- Fl, Ind.

%0U
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IV. beeft de figuur van Koriander - Zaad , roet een

enKcle Ktï0 * Se,yk het voorige. De Groei-

Hoofd' plaats is in Oostindie*

ITUK*

in* ( 3 ) Py&ruid Lancetvormig » Eyrondg
Sagittarja, Bladen*
Jjancifolia.

^ict
Jn Westindiën komt deeze Soort, in Poe*

len of ftaande Wateren , voor. Plümier
betrektze ,

eenft*mmig met den beroemden

Toürnefort, zo wel als het gewoone Pyl-

kruid, tot het Geflagt der Ranonkelen. Het is

een byfter groote Plant , de Bloemüengen een

of twee Voeten hooger dan de Bladen hebben-

de, die als het Yzer van een opies gefpitst

zyn , zonder eenige hoeken. De Bloemen , die

Kranswyze groetjen , zyn eens zo groot als in

het Europifche, doch ook wit gebladerd, mee

geele Meelknopjes* De Wortel is zeer groot

dik, knobbelig en geringd*

iv. (4) Py'kruid met drievoudige Bladen»

TrifoUü.
Driebla- Van dit driebladig Pylkruid, dat Pet ï ver

ilg* uit China hadt bekomen f vind ik niets aange-

tekend, dan dat de Bladen uitermaate Jang zyn*

Be-

fa) SqgituHa Fol. Lanceolato-ovatis. Am* Aead.V. p.

409. Sagittaria Foliis maximj's &e. Brown. Jam. 32*. Ra-

aunc Aq Pbtmgtnïs foiio* Plüm. Sp. 7. /c. 116. £ !•

jACq,. Amtr* Hifi, p, 2+8,

(4) Sagittaria Fol. ternatis. Sagittaria Chinenfe fol. ter

nis longisfimis,mt Gaz* »», T. 1*. f. *. BUAM» FU Itd,

p. 201.



M o w o i * i a. a?i

B E G O N I 4. IV.
Afdeel.

De Bloem is, in dit Geflagt, vierbladig , H*^4

zonder Kelk, met twee tegenover(taande Blaad- STÜK#
D*

jes omgekeerd Hartvormig De Manne- Poiyan*

lyken hebben veele Meeldraadjes, De Vrouwe-**™**

lyke Bloemen drie tweedeelige Stylen. Het

Vrugtbeginzel 9 onder de Bloem , wordt een

driehoekig ,
ongelyk , driehokkig Zaadhuisje

,

waar in veele Zaaden vervat zyn.

Dus geeft L i n n i& u s de bepaalingen op ,

van een Kaaps Kruid ontleend, 't welk zynEd.

hier t'huïs brengt tot het Geflagt van Begonia ,

door Plümier ter eere van den Franfchen

Heer Begon ontworpen (i). Die Pater vondt „ L
.

de Bioemen , gelyk zy düor Tournefort obnqua.

in Plaat gebragt zyn, geheel anders. De Man* blatögef"

nelyke of onvrugtbaare hadden vier ongelyke 5

de Vrouwelyke of vrugtbaare vyf geiyke Blaad-

jes in een Kelk vervat. Ook kwamen van het-

zelve hem , in de Westindiën f aanmerkelyke

Verfcheidenheden voor, fommigen met geoor-

de, anderen met ronde, fmaller of breeder,

glad-

(*) Duobus oppofitis oböordatis.

(ï) Begonia. Syfl. Nat. Veg, XIIT# Gen. u$6* p, 71^
Mant* 205» Sp, Plart* n. p. 1497. Begonia nivea maxima

2?ol« Aurito. Plum. Je 45 f 1. Acens tfiu&u Werba ano~

mala, Flor tetraperalo albo. Sloan. Jam 8*. I. p.

19» T. 117. f. l , * Begonia purp. maxima Folio Aurito.

Plum» Sp* 20. Empetrum Acd-ofum. Kumph. Amh, V. p.

4S7* T. 169» * Varietates. Begonia Rofeo «ore Sec. Plum*

Jc. 4S. jACq. 0*5. XL p. XI«

|I« BW.» »• 5Wi
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IV. gladde of ruige Bladen ; de Bloemen wit , paarfeft

"xx^ll

*

of Roozekleuri2* Bovendien vérfehilden zy

Hoofd- aanmerkelyk io grootte, doch kwameti overeen

•tot<
jn voortkruipende Wortelen te hebben , zeer

Veeman. voj met spruiten ; des het een fterk vooïttee-

lend Kruid ware. Slóane, die ze overvloe-

dig op Jamaika aantrof , noemt het een onre-

gelmaatige Plant , met de Vrugten van Efch*

doorn en een vierbladige witte Bloem* Zie hier,

wat de Heer Jacq.ü i n daar van zegt*

Bofch- >5 ^an een Wilde of Bofch « Zuuring , by de

£imting, l
9 Franfchen Ozeille des doi's genaamd , zal ik

9i hier nog fpreeken. Het is een zeer fchooBé

3> Plant, doorgaans voorkomende op de lommer

35\ ryke en vogtige Gebergten van Martenïquè*

„ Ik hebfce ook op natte Steenen en Rotfen ,

aan Beeken, op opene piaatfen gevonden. Zy

„ valt twee Voeten hoog, fappig, en jaarlyks

„ tnisfehien of tweéjaarig , uitgebreid , fraay in

„ in 't aanzien. In Geftalte verandert zyzeer:

s , zo dat de verfcheide Soorten van Plüm i Ek
misfehien aan een meer belommerde of ope-

5> ne Groeiplaats toe të fchryven zyn. De
^ Sappige Bladen s die zy heeft , zuur van

„ Smaak , worden door fommigen gelyk de

„ Tuin -Zuuring in Spyzen gebruikr."

Hier toe behoort } ?eker!yk , het Daun Mfdm
der Javaanen , mik R umph I us Zuur Em»
petrum noemt J zynde eeo Plantje, da' over-

vloedig op de Klippen der Molukkifcbe Eilan-

den groeit en aldaar iosgelyks tot Zuuring ge-

bruikt
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fcruikt wordt. De figuur der Bladen, welke iv,

fcheef Hartvormig zyn ,
geeft den bynaam aan ^Z™*?*

dit Kruid. De Heer Thunberg heeft het. H )üfd;

zelve ook in Japan gevonden , van waar ik, stik,

derhalve , een Exemplaartje , daar van, heb
drï

p
a
a^

bekomen.

ThelIgohüm, Hondskool.

De Kelk is tweedeelig
5
zonder Bloemkrans

»

in dit Geflagt , welks Mannelyke Bloem byna

twaalf Meeldraadjes
% de Vrouwelyke één Stam*

per heeft ,* zynde het Zaadhuisje Lederachtig

,

éénhokkig , éénzaadig.

De eenigfte Soort (i), in de Zuidelvke dee- r.

len van Europa groeijcnde, is ook in Oostindie

gemeen , zoLinn^üs aantekent» Sommigen cr

™um*
willen , dat het de Cynocrambe of Hondskool biadig,

van Dioscoridss zou zyn 5 welke Fa-
biüs Columna, onder den naam van een

nieuw Plantje, naar het iVluur gelykende, voor-

gefteld heeft, Hy hadt hetzelve van het Ei*

land Capréa 5 aan de Kust van Napels, beko-

men* Het groeft overvloedig in Spjeeten van

Kotfen , aan den Zeekant van Languedok en

Provence De Bladen
,
gew reeven zynde , heb-

ben volmaakt den Reuk , zegt hy , van Kom*
kommer» en een Waterigen Smaak. Anderen

noemen het een Hinkend Kruid. Zie hier , hoe

L i n n je ü s hetzelve befchryft.

De Stengen rond, verfpreid, bogtig, Sap-

S pig*

II. DEEL» XL STUK.
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IV* 53 Pi?* De Takken gepaard, wyd gemikt, uit

A
XXin » de 0xq]s der 8ePaardc BJaden

-
De Bladen

Hoof;>' Eyroüd , ftompachtig , effen, geribd, eeni-

stuk. ^ nigerinaaie geftreepr, Moeskruidig, aan den
volman-

ranfj ruuw, de oixk r ften geoaird , de boven-

3 , ften overhoeks , in Steekjes uïtloopende zo

5, lang ab de Bladen, wederzyds lamengehecht,

door een drietandig , Vliezig , kort , breed

„ Stoppeltje* De Mannetjes Bloemen twee te-

3 , gen 't Blad over\ op zeer korte eigene eem*

5 ,
bloemïge Steeltjes; met den Kelk tweeMep-

35 P^gs ftomp, agterom geboogeo ; van dertiea

tot negentien Liniaale regte Meelknopjea.

3 , De JSrouwelyke Kelk, tweekleppig, eenzaam,

ongefLeld , in de Oxelen , met éénen Draad-

„ achtigen langen Styl en een enkelden Stem-

s, pel; waar op volgt één rond Zaadje, op een

,, Vleezigen Stoel, mee welken het afvalt, zit-

3 , tende."

De Heer Gouan merkt aan, dat de Blad-

lleelen aan den voet verbreed , met Oortjes ,

half omvattende zyn. De Stangetjes neerleggen-

de of hurkende met gezwollen Knietjes, en dat

de Mannelvke -Bloemen
,

waarfchynlyfc , niet

de tegenoverftaande Vrouwelyken , maar die

daar onder zyn, bevrugten.

Poteriüm. Pimpernel.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

zyn , een vierbladige Kelk en vierdeelige Bloem ,

wier
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Wier Mannelyken van dertïg tot veertig Meel- IV.

draadjes hebben ; de Vrouwelyken twee Stylen
A
xxnï;

en de Vrugt beftaat üit twee bekleede Zaaden « Hoofd-

die vervat zyn in de verharde Kelk. Het bevat »tuk»

de drie volgende Soorten,

(i) Pimpernel die ongedoornd is, met eenigér- i«,

maate hoekige Stengen.

Op ruuwe Velden en woede plaatfen komt Gewoone*

in c!e Zuidclyke deelen van Europa dat Kruid

voort,
y

t welk men hier in de Hoven teelt en

nahoudt onder den naam van Pimpernel , in 'c

Hoogduitfch BieberneU , Blutkraut of Megel-

kraut , in 't Engelfch Barnet of Stone - Parjley %

dat is Steen - Peterfelie* Daar zyn echter meer

Kruiden > die den naam van Pimpinella voeren \

fommigen met den faynaam van Saxifraga of

Steenbreekende ,
by ons B^verne! , betrokken

tot het Geflagt van defczen naam *. Anderen * zié

hebben van ouds den bynaam Sanguiforba ,^
n*^*

wegens de Bloedttempende kragc , daar aan

toegefchreeven en hier van is de Groote > onder

den naam van Sorbenkruid , ook reeds voorge-

fteld j\ Die beiden komen in onze Provintièn j. VII . s^
wild bu

(ï) Pottrium inérmë » Caulibus fubangnIo63* Syft. Nat.

XI!. Gen. 1069. Vcg. Xllï. p. 710- Cliffl' ++6. K.Lugdb.

240. N. 1. Gort. Belg» 273. Pimpinella Sanguiforba minos

hiifuta. C. D. Pin* 160.
fi é

iams 9 y% inodora. Ibid- Pimpi-

nella Sanguiforba. Cam. Efiu 777. DOD4 Ptmpt. 10;. pim-

pinella* Lob. ƒ*« 718*

s %
II. Deel. XI* stuk»
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IV. wild voor , en misfchien ook deeze , als welke

txxill
men ln heC BeDtvelc*> by Haarlem, aantreft zo

Hoofd-' a's m de Hoven»

stuk. Hoe algemeen bekend , nu , de benaam ing

pelman- Zy 9 ^ie men jn »
t Franfch en Neerduiifch over-

genomen heeft ; derzelver oirfprong is en blyft

zeer duifter. Hoe zeer deeze kleine en gewoo-

ne Pimpernel naar de grooteöf het Sorbenkruid f

gelyke; de Vrugtmaaking verfchilt zeer. De
groote, naamelyk,mettweeilagtige Bloempjes,

en vier Meeldraadjes , behoort tot de Viermanni-

ge Kruiden, daar deeze Kleine, volgens H al-

ler, driederley; Mannelyke , Vrouwelyke en

Tweeflagtige Bloempjes heeft, loopende hes

getal der Meeldraadjes tot vyftig; en tweeSty-

len , met een Pluimigen Stempel. De Bloemp-

jes zyn , zo wel in de Kleine als in de Groote

Pimpernel, tot Eyronde Hoofdjes vergaard, en

Hall er heeftze beiden * in navolging van

Tournefort , tot één Geflagt betrok-

ken (*>

Deeze , welke zyn Ed. Polyfieman , dat is

Veelmannig
, bynoemt , groeit ter hoogte van

een half of geheele Elle. De Bladen zyn, ge»

lyk in het Sorbenkruid , van agt Vinnen weder-

zyds, taamelyk diep Tandswyze gefchaard; de

jonge Bloemen groen , de ouden paarfch. In

eene zelfde Aair komen Bloempjes van gezegde

verfchillende Sexen voor. Het Loof is ruig of

glad , welriekende of geheel Reukeloos. He£

(*) Helv. hickoat* Tem, ï. p, su.
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Het is van cene fameotrekkende hoedanigheid , IV.

gelyk de groote Pimpernel of Sorbenkruid , voor- ^xnf"
gemeld. In de Voorjaars Aftrekzeis met Wyn Hooi*»

is het een voornaam Ingrediënt, dat dezelvendun,

een aangenaamen Smaak geeft (*) Gemeenlyk^^
wordt het als een Toekruid over de Slaa ge-

bruikt , om de zelfde reden. Dat h^t inzonder-

heid dient, om overvloed van Hooy te maa-

ken en daar toe in Engeland zeer menigvuldig

gezaaid worde is my wat duifter ; terwyl de

groote Pimpernel zelfs het Vee nïet fmaakt f|).

De Wortel heeft dergelyke fcherpheid, als die

van 't JBertram - Kruid , en doet
, gekaauwd

zynde , kwylen : ja maakt , door oplegging *

Blaaren in de Huid(+-). Men vindt'cr fomtyds

kleine Korreltjes aan 3 die naar het Poolfche Grda
gelyken, geevendeeen roode Kleur (§).

(a) Pim-

() ln Vernis Infuus Vinoiïs regnat , grato fapore. Hall.
Jbid.

(t) Princeps ufus eft ad F<sni abundantïana praeftandarn ,

eo enim fine in AngÜa maxima copia feritur* «d. ex Mus*

Run. I. p 231. Ray zegt, dat men 't 'er op Bergvelden

en in Weiden , inzonderheid die een Krytigen Grond heb-

ben , zeer veel vindt. Hifi. Plant, I. p. 401. Hetgeen

van zelf groeit , behoeft men niet te zaaijen. Ook is 't

een Kruid, dat een overblyven 3en Wortel heeft.

(I) Screjbêr, m. SamL p. 74, 75, apud Hallx-
RUM.

(4-) Rurry Afau Mei. p. 390.

f$) Ray t utfupra. Zie rayn JU D. X« Stuk , bladz. 4^4

ittz.

S3
II» Deel. XL Stuv^
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IV. (%) Pimpernel die ongedoornd is * met rond»
A
XXlï' g^nkte Stengen.

Hoofd»
ü tok. Deeze* naar de Agrimonie gelykende, heeft

ti. haare Groeiplaats te Montpellier 3 zegt L I

hyhÜdL^!! njeus; dat zonderling is, terwyi Gouanzc
Baftetde. ^«jaar uitheemfch aanmerkt. Deez' geeft 'er,

in *t Franich, den naam aan van Welriekende

of Muskus - Pimpernel , als in aangenaamheid

van Reuk de gewoone overtreffende* Lïn-
NiEüs denkt , of zy ook uic dezelve en de

Agrimonie mogt voortgeteeld zyn f waar van de

bynaam.

in. (3) Piropernel met Takkige Doornen.
Spmofum*

^Gedoom- Van deeze % die fommigen willen het Pote*

rion van Dioscorioes te zyn , is de Ge-

flagtnaam afkomftig. R au wol f nam hetzel»

ve aan den voet van den Berg Libanon waar

;

doch het groeit ook op Kandia en Lob el
hadt het uit de Zuidelyke deelen van Pie-

mont

(i) Poterium inerme, Caulibus eeretibus fhi&is. R. Lugie.

240 N. 2. Poterium Agrimorioides. H. Ups, z%%. Gouam

Monsp. 490. Pïmpinella Agrimonoidas odorata. MORIS. 'III.

$ 8. T. 18. f. 9. EOCC SU. 57. T. BARR. Rar. 18.

(3; Poterium Spinïs Ramofis. H+ Cliffl 40. R. La*dbm

24.0, N. 3. GfcON Oriënt. 290 Pimpinella Spinofs. Mo
R1S< Ibid. f 5. poierio sffinis &c C. B. Pin. 388. Stbebe

legitima Dioscoudis. ClüS. Hifi. II. p. 303. forériiirm LpB»

ƒ$ II. p.
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mem bekomen, daar het mooglyk in de Tuinen JV.

gekweekt zalzyn, gelyk elders in Europa, Clu ^Xuf
sius hielde ha voor de echte Stebe der Ou- Hoofd-*

den, rret welken naam verfcheide Kruiden be stuk»

ftempeld worden (*;. dna
°lyar'*

L'it een tergen dikken Wortel breidt Eet zy-

ne Stengeijes uit, met Takjes, hoekig, krorn,

door malkander, fommigen naakt, anderen ge-

bladerd, met gevinde Biadftcelen, de Vinbfaad-

jes Wigvormig, aan 't end breed en dnYpuntïg,

anders veel gelykende naar die der Pjmpernelie.

Hier vertoonen zig de Zaadhuisjes volmaakt

Eezie-achtig. Verfcheide Takjes loopen /pies

Doornachtig uit. De binnen -Bast is rood, de

fcüüen-Bast op veele plaatfen gefcheurd* Afch-

graauw* Het wordt, ze&t Lob el , Nourade

genoemd , naar het Griekfch , als voor de Ze-

nuwen dienfiig.

Hier op vo rgen , in het Stekel der Sexen
$

de Fiken , Walnooten , Beuke - , Hazelaar- 9

Pynappel- , Cypres en andere Boomen , dier-eds

befchreevën zyn ; des ik thans overgaa tot de

Plukenetia»

Beboerende tot de Enkelbloederigen , dat ü
die de Meeldraadjes in één voetftuk famenge-

voegd

(*) Z?e het Geflagt deezes naams in myn II» D. vu
Stvk , bladz, is?, en verfcheioene in dat van de Santc-

sie, hier voor ,
gelyk de Salrnamifche, in Spanje dus ge*

keten wordende, biadz. 40.

s 4
II. Dml. XI» Stuk,



W« voegd hebben , onder de Eenhuizige Planten*

^XXUL Welke Geflagtnaam , met veel reden, ter eere

Hoofd, ftrekt van den zo menigmaal aangehaalden En-
stük. gelfchman Plükeket, door wien de groot-

fonérlge.
^e meD1"gte van uitheemfche Planten , tot by

de zesduizend , in beichryving en Afbeelding

is gebragt.

Geen Kelk, vier Bloemblaadjes, in de Man-

nelyke Bloemen agc Meeldraadjes en vier ge-

baarde Honigbakjes ; in de Vrouwelyken een

zeer lange Styl, met een Schüdvormigen vier-

kwabbigen Stempel , en een Zaadhuisje , dat ais

Uit vier Beffen beftaar*

t. Dus komen de Kenmerken van dit Geflagt
f
JotbTn!

a voor 3 welks eenigfte Soort (i), reeds Plü-
Windenoe. kenETia door Plümur getyteld , een

klimmend Gepasts, dat die Pater in-de West-

indien waarnam. JHet heeft Hartvormige Zaag*

tandige, fp^tfe Bladen, met flappe Steeten, en

draagt Tfösfcn , die uit veele Mannelyke Bloe-

men boven , en weinige Vrouwelyken beneden

,

ftmengefteM- zyn. 'tScfaynt overeen te komen

met dat Kruid . welk Rümphiüs, onder de

Oostindifche Planten , voörltelt. Men noemt

het aldaar, zegt hy, Sajor Maccou, zyode< het

Loof een zeer aangenaam en lekker Moes; doch

de Vrugten, hoewel ook uit vier Huisjes, Sters-

wy-

£ij Piafcenefii. Syfl* Nat. £11. Gen. ioso, Vêg. XI II.. p.

j%o. Plukenetia fcandens Bedera: foliis ferratis &c. Pjlum.

Gen. 47. Ic. 2.26. Ssjor volubilis &c, RüMPH. Amb* I. p«



Gynandria. aoS

wyze geplaatst , beftaande , die gefpitst zyn , IV.

verfchillen zeer van de Vrugten , door Plü- Afdbel -

hi ier afgebeeld, welke meer naar die van de h^ofd*"
Oostindifche Kers gelyken. Dus zweemen dee- stuk.

ze Westindifche ook iets naar die van de Suri • , W***

naamfche Paarldnagende Plant by Pluke-
'

et (*), daar die van 't Klimmend Moes by
RuMPHius Hemelsbreedte van verfchillen^

Met een kort woord zal ik hier nog gewag witte

maaken van den Witten Moeshoom by dien Au«
bo^cs*

theur, welke op de Molukle Eilanden doorgaans

de hoogte van een Appelboom en ook wel die

van een Ockernooten • Boom bereikt , doch zo

men wil nooit Bloem of Vrugt draagt. De jon-

ge Bladen daar van leveren een lekker Moes 5

zo voor de Indiaanen als voor de Europeaanen

uit. De volwasfen Bladen blyven geel groen

en deeze zyn wel een Voet lang , een half Voet

breed , van eene Lancetvormig ovasle figurn (f^.

Hy wordt van TaKken ge-poer, als de Wilgen

in ons land. Een Wilde Witte Moesboom (|) »

verfchilt niet alleen , doordien zyn Loof bitter

is, maar ook, doordien dezelve B'oemen geeft

en Vrugten , welke als kleine Nootjes zyn.

Dee*

(*) Evonymus Margaritifera Pbyt. T. i76> f. 4 doch

de Vrugten daar van beiïaan uit meer dan vier Huisjes»

<|; Olus album f. Sajor poeti. R.UMPH. Amb* I. p*

J$\. T. 78.

(4) Olus album Infulare. fcUMPH, Amb* L p* T. 79%

f. *
S5

SI, Deel. XI, stuk*
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IV. Deeze groeit allecnlyk op kleine verlaatcne Ei-
A
XXnï

4
^aD(^je$ * caar 'omftreeks , en wordt een ontzaglyk

Hoofd»* groote boom , wiens Stam dikwils twee Man»
stuk* nen niet kunnen omvademen* Dit byzonders

hrwkrte
heeft h^ 9 ^at ^eeze Stammen fomtyds door

uitkankering hol worden, en dan in de Regen*

tyd zo veel Water verzamelen, (
s

t weik 'er, als

in een natuurlyke Regenbak s
goed en drink-

baar blyft,) dat het voor de genen ,die op dee-

ze Eilandjes in het drorge Saizoen komen en

daareenigen tyd vertoeven , tot een aanmerke-

lyk Onderhoud (trekt. Zo heeft de milde Na-»

tuur voor de behoef ens van het Menfchdom en

ook van Dieren , in fommige deelen des Aard-

bodems zorg gedragen,

Dalechampi a3

Naar een Autheur, door zync aigemeene be-

fchryving der Planten, te Lyons in Vrarkryk

reeds byna twee Eeuwen geleeden aan \ licht

gekomen, is dit Geflagt benoemd , X welk zeer

byzondere Kenmerken heeft , als volgt.

De Maonelyke Bloemen hebben een gemeen
Omwindzel , dat vierbladig is 5 inwaards mee
twee driedeelige Bladen , waar in een tienblce-

mig Kroontje, met een tweebladig Omwind-
zeltje en menigvuldige Kafjes; de eigen Kelk

van ieder Bloem vyfbladig, zonder Bloemkrans,

met veele famengegreeide Meeldraadjes. De
Vrouwelyke Bloempjes , drie in getal , hebben

een driebladig Omwindzel, den ejgen Kelk van

elf
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elf Blaadjes , en geen Bloemkrans ; een Draad- IV.

3chtigen Styl en een Vrugt van drie Zaadhuisjes.

Hier van is ook maar ééne Soort btkend(i) % joofd-

welke de Heer Jacquin, op 't Eiland St.STu*.

Domingo in de We^tindiën, bevondt een Da ĥam ^

heel ruig , niet Melkgeevend Gewas te zyn , pta/can*

dat met zyne Ranken, gelyk de Hoppe, de *Kiim*

Boomen beklom tot twaalf Voeten hoogte. De raende^

Bladen hadt het lang gefteeld s Hartvormig %

driekwabbig, in wier Oxelen lange Bloemftee-

len met twee Blikjes als Bladen , tusfchen wel-

ken de Bloesfem verholen zat. De Mannely-

ke Bloempjes , klein en groen , met geele

Meelknopjes , waren , in haar eigen Omwind-

sel, op een dikken Steel geplaatst, aan welks

voet de drie Vrouwelyken zig bevonden , ia

brandend ftekelige Kelken , te famen ook ip

baar omwindsel y als boven is gezegd.

Acalypha. Netelkmid.

Dit Geflagt bevat eenige uitheemfche Krui-

den 9 die naar de Brandenetels gelyken , doch

in de Bloem- en Vrugtmaaking , welke meest

Aairswyze valt 5 verfchillen, Zy hebben, zo

wel

(1) Dalechampia. Syft* Nat* XII. Gen. 108I. Veg. SUIS

p. 720. Mant. 496. ff. Cliff* 485. jACq. Amer. Hifi. 252.

T* 160. Lupulus Folio trifido , Frudu tricocco hispido. Plum*
Amn. 89. T. lof. Convolvulo - Tithymalus. BOSRH. Lugdh

II. DSBL« XI, STUfC;
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IV. wel als die, geen Bloemkrans noch Bloemblaad.

XXlW Jes » maar ^e Mannelyken een drie of vierbla*

Hoofd - digen Kelk en van agttoc zestien Meeldraadjes;
stuk. je Vrouwelyken een driebla Jigen Kdk en drie

huilerige. Stylen. De Vrugt beftaat uit drie Huisjes, ie ier

één enkel Zaad inhoudende,

*c Getal der Soorten , welken L i w N m ü s

daar van opgeeft, is vier, als volgu

I- (x) Netelkruid met de Vrouwelyke Omwind-

ViZ&mct* zeis Hartvormig ingefneeden ; de Biaatn
yirguitfch, Eyrond , Lancetvormig , ian^r daw fot

fa) Netelkruid metbyzondere AairenydeVrou*

welyken Hartvormige gekartelde Omwind*

zeis hebbende ; de Mannelyken naakt l de

Bladen Lancetvormig Eyrond»

Deeze Planten 5 waar van de eerfle in de West*

indiën en Noord - Amerika , als ook op Geylon

,

de andere aüeeolyk in de We*tindiën is gevon*

den > hebben het uiterlyk aar/ien van Bingel-

kruid, In de eerfte, die men in de Europifche

Tui-

(1) Acatypha Involuctïs fbemineis Cordatis &c4 Svy?. Nat.

XII. Gen. 1082. Vet*, XIII. p. 721. H. Ups. 290. Fl. ZeyU

34*. BROWN. Jam 346. N. 2. T. 3 6 f, 2. C/# 495.

XL. Lugdb. aoo. GRON. Virg. H6, 1 5 3 - Mercurialis tricoo

cos heiraaphiodiüca. Pluk. T. pp. f« 4. Burm. i7, in4 p»

(2) *4calypba Spicis foemineis Involucris &c» ^w» .<4*ai,

X. p. 41 o. Acalypha humilior , Fol. Cord. creaatis &c
a

MOWW» 34$. T. 3*. £ 1*

n.
Virgata*

Jaraai-

kaafcb*
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Tuinen heeft, en welke, uit gevallen Zaad,zig IV;

als een Onkruid gewelf voortteelt , is dit by- xJJS^
zonJere, dat de Aairen der M nn^lyke Bloe-aooFD-

men uit zekere Vingerhoedjes voorikomen , wel-«TUK.

ken eenige Vrouwelyke Bloempjes en Vrugtbe-
pf^

r'ads:'

ginzels bevatten. Naar het Virginifche gelykt

dat van Jamaika , maar is hooger en heeft de

Mannelyke en Vrouwelyke Blo°men in byzon*

dere Aairen , welke laat (ten aldaar over de ge*

heele langte in zogenaamd? Blikjes gevat zyn*

(3) Netelkruid met de Prouwetyke Omwind- hl

zeis H irtvormig eenigermaate gekarteld , y^jf
-

de Bladen Eyrond, korter dan ha Steeltje* llldiS:ch*

Deeze Soort , die ook in de beide Xndiëa

groeit, was
%
nu omtrent een Eeuw geleeden f

uit Zaad in de Leidfe Akademie-Tuin geteeld >

zo de beroemde Hermannüs verhaalt. Hy
noemt ze Drie°reinig Ceylonfch Bingelkruid met

Vingerhoedjes > by de Ceyloneezen Kupamenija,

dat is Drekminner , genaamd 3 om dat hetgaarn

op Mesthoopen groeit. De Stengetjes waren

ongevaar een Voet hoog, met Eyrondachtige

(3) Acalypba ïnvolucris foemineis Corditis &c# FL ZeyL

341. Mercurialis Zeyl. tricoccos cum Aceta')ul^s* Herm<

Lugdh. 686 T. 687. Cupameni. H. Mal X p. 161. T« Su

$ Urtira minor iners Spicata,FoU fubrotundo (auto , Fruc-

fiu tricocco. SlöAï* Jam. 38. Hifi. 1. p. ias T 82. f 3.

Wellia Cupameni. H. Mal lb£d. T* sz» Burm. Ft. hd\ *
TOS.

II. DSE&,. XI. Stuk»
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IV. Bladen aan lange Steelen 3 uit wier Oxelen Draad-
A
^XiïI ^

es kwameD vau een ^*nger ^aDg> overhocks

Hoofd- bezet met Kruidige Vingerhoedjes 5 de Vrouwe-

stuk» lyke Blommetjes bevattende > terwyl de Man-
Enkel nelvken zig boven aan het Draadje of Aairtie

broeierige. J
, T -i §i - ,

bevonden. Het was , gelyk de voongen , een

Jaarlyklch Kruidje» Ik heb dergelyke Plantjes

daar van * gedroogd , uit Java bekomen , van

een half Voet hoog. Dat gene* 't welk naar

hetzelve geleek, op Jamaika groeijende in Zand-

velden , telc Sloane onder de Doove Ne-

telen*

iv. (4) Netelkruid met de Vrouwelyke Omwind*

Deeze , uit Zuid - Amerika afkomftig
, fchynt

de Ricinoides met Karftengen - Bladen , van Pa-

ter Plümier, tezyn. Nader vind ik ze niet

omfchreeven.

Atabifche. In Arabie kwamen den Heer F o r s ic a o h i,

vyf Soorten van dit Geflagt voor. T^ee der*

zeiven , genaamd Afvallige en Geaairde , zeer

kleine Kruidjes zynde , hadaen veel overeen-

komst met het Virginifche Netelkruid. Een f

dat hy Qpperig noemt, om dat de Mannelyke

Acalypba
Attftralis»

zeis effenrandig y de Bladen Jlomp Lan-

cetvormig.Ameri-
kaanfch.

Aai-

{4) tAtalypba Invoiucris foemineis integeriimïs» Fol. Lan*

ceolatis obtuüs. Ricinoides Cadans folio. Plum* St>*
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Anïren aan 'f end een Vrouwelyk geft eld IV;

Bloempje hadden f zou , zegt hy , indien het
^xiiiT

Blikjes had , die misfchien afgevallen waren , Hoofd»

in Kennurk mee het Indifche , voorgemeld 5
>tuk»

ftrooken. Dit komt my echrer geheel anders

voor; want de Aairen, zodanig zynde , als hy

die befchryft , verfchilde het gro3telyks daar

van Een Kanthaairig > dusgenaamd, om dat

de Vrouweiyke Omwindzels met Draadachtige

Hciairtjes gezoomd waren ,
op de Gebergten van

Gelukkig Anbie tusfehen 'c Kojrn grodjen^e 9

was een Jaarlyks Kruid van een Elle hoog. De
anderen waren alle , door hem , in de Valey

Surdud gevonden , alwaar ook een Heefterig

Netelkruid voorkwam, drie Ellen hoog, 'c welk

de Mannelyke Bloemen in byzondere Aairen,

de Vrouwelyken in een Huikachtig Qmwiodzel*

tje zittende , hadt. Dus geleek hetzelve vee!

naar het Jamaikafche , voorgemeld. Met de

Bladen van dit laatlte , in Water geweekt ,

werden de Kinderen gewasfehen , die met ze-

kere Puistjes in de Huid bezet waren (*).

Het blykt dat de veranderingen van dit Ge- watindi-

flagt vry groot zyn. Immers den Heer jAC- fche#

quin kwamen, in de Westindiën , nog drie

veifchillen fe Soorten van hetzelve voor» De
eene , die hy Karthageenfche noemt (f) , hadt

de

(*) Flor é JËgypt. Arah p, itfi.

(t) Acalypha Carthaginenfis, JACQ. Amtr* Hij. p. nu
3T. 180. f. $7,

U» dul. xi» stuk»
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IV* de VrouwelykeOmwindzels byna Hartvormig,

^Xxlllr geCand 9 m^c het middel ite Tandje zeer lang;

Hoofd- en aan 't end der Takken zaten de Vrouwely-
$tuk*

fce Aairen, cfe Mannelyken op zyde, ia de O-

hrf£ïli,
xels der Biaden « Eene Ruige (*J hidt de

Vrouwe! yke Omwindzels getand en zeer ruig,

de Bladen fpits Eyrond , langer dan de Blad-

fteeL Hier zaten de Vrouwelyke Aairen op

andere Takjes dan de Mannelyken* Deeze

beiden groeiden in digt Kreupelbofch en Heg-

gen omftreeks Karthagena. De eerfte was een

opftaanie Heefter van zeven Voeten hoogte,

de andere een Rankgewas , dikwils vyftien

Voeten opklimmende. Een derde Soort, ook

Heefterig , werdt van zyn Ed* Corenjis , mis-

fchien naar Coro, de Hoofdftad van Venezue-

la, alwaar zy overvloedigst groeide, geby~

naamd (f). Deeze hadt de Vrouwelyke Om-
windzels driebladig. Hier zaten ook de Vrou-

welyke Bloempjes , dat zonderling is, Tros-

wyze aan 't end der Takjes, terwyl de Man-

nelyke Aairen in de Oxels der Bhden voort-

kwamen ; verfchillende in deeze opzigten dus

aanmerkelyk van de Soorten, welken Linn^eüs

opgegeven hadt.

öostindi- Zodanigen vondt ook de vermaarde Hoog-
fehe

' leeraar N. L. Bürmannüs, onder de Oost-

indifche Planten. Zyn Ed* heeft daar van

twee

(*) Acalypha Viiiofa. Utd. p é 354» T. I8J. f. 6u

ft) AGalypha Co:eïifis. Ibid. p. ij4, T, l6i.
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twee nieuwe Soorten bepaald, waar vanhyaan IV*

de eene den bynaam geeft van Stekelige, aan de A
-^cnj

é

anderen dien van Aairbhemige (*). Tot degOOFI>
#

eerfte betrekt zyn Ed. de Kattenjlaart van stuk.

RüMPHius ff), hoewel hy aanmerkt, dat^^™**

in alle de monfters daar van * uit Java gezon-

den , de Aairen opftaande waren en niet han-

gende , gelyk die Autheur dezelven voorfielfc

Rümphiüs meldt, dat de Aairen eerst neer-

hangen en vervolgens , dikker wordende , over-

end gaan ftaan, wanneer zy de Zaadkorreltjes

bevatten , in de roode Wilde Katteftaart. Die

biltykt eenigermaaee het verfchil , dat zi;? in de

afgebeelde Aairen openbaart» L : n n jeus be-

trekt het Stekelige Netel kruid > voorgemeld 9

als tweehuizig zynde , tot een Geflagt, welk

hy Caturus tytelt. Dit komt zo oneigen niet

voor, dewyl R ompk i üs getuigt, dat de Aai-

ren wel Korreltjes , maar geen Zaad voortbren*

gen in de Tamme Katteftaart* Door den Heer

Pryon was die Soort aan den Heer B

u

r-

m a n nus overgezonden , onder den naam van

Boomachtige Amaranth , by de Javaanen Tam*

lang genaamd ; met aantekening, dat de Bloe-

men een voornaam Middel zyn in de Loop en

alle Kwaaien , die uit een flapheid der Vaten

in X Meofchelyk Lighaam ontftaan ; gelyk Rum*
phiüs

(*) Acalypha hispièa & Spiciflora. Burm* FL bid, p. 203*

Tab. 61. f. 1; *
(f) Cauda Felis. Rumfh. Amb. 17. p. gi« T»

%
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IV* phiüs verhaald hadt, dat men ze, ia O^stïn-

^XXlli.
die 9 zo wel aIs c'en ^orce ' > teSen *c Bloedfpu*

Hoofd- wen gebruikte.

«tuk* Het Aairbloemige Netelkruid , mee afgebro-

hr§e*rt>e
^ene geaa^de Bloemen, en fcyronde aan 't end

uitgeknaagde getande Bladen, van gezegden Hoog-

leeraar, ook door zyn Ed. afgebeeld, was door

den vermaarden Plukenkt, volgens de aan-

haaling, voorgefteld onder den naam van Klein

Oostindifch Wolfsmelk met Bladen van Dui-

zendgrein, Collar -pawly der Malabaaren. Als

Verfcheid^rheden betrekt zyn Ed. daar toe, de

Opgeregte Struikige Acalypha , met Eyrond ge-

fpittie Bladenen eenvormige Oxel-Aairen, van

Br ow N e op Jamaika waargenomen (*),ende

Ceylonfche brandende Ricinocarpos , van den ou-

den üürmannüs afgebeeld < f% Hier geeft de-

zelve Bladen van Bingelkruid aan en zegt dat

zy Aairen uit de Oxels voortbrengt, onder met

Vrouwelyke , boven met Mannelyke Bloemen.

Het Loof was brandende, gelyk orze Netels.

Maar de jonge Heer brengt ook daar t'huïs , de

Wilde Witte Kattejlaart van Rumphiüs (4-)»

dat een Hee'ïer is, gelyk de Roode, van groot-

te als een Hazelaar , met Bladen veel naar die

der

(*) Acalypha ere&a Virgultofe &c. Brown. Jam. 346. T.

3*. f. 2.

(t) Ricinocarpos Zeylanica urens &c, öurm. Zeyl. 205.

T. 93. f. I.

(4) Cauda Felis agteftis alja. Rümph Amh* IV. p# 84.

T. 37* £ z*



M O N O t 2£ I JU 291

der Moerbezieboomen gelykende f doch van IV;

wier branden niets gemeld wordt : ook hadt
A
^xnT*

dezelve lange neerhangende Katten , die zig Hoofd-

geenszins afgebroken vertoonen : zo dat dit «tuk.

wat veel verfchilt: een klein Wolfsmelkachtig^f-

Brandenetelig Kruidje , en zulk een Boomach-

tige Heefter ! Maar zyn Ed. hadt /er deeze*

zegt hy f
als Verlcheidenheden bygevoegd, om

dat de Aairen in de gezondene monfters over-

eenkwamen , verfchillende dezelven door veel

grootere en niet zo diep getande Bladen*

Uit Japan heb ik twee gedroogde Planten ont- Japanfchs.
1

vangen , die in zeker opzigt veel gelyken naar
P1'^*x***

de gedagte Soorten, en op wier Bladen zoda-

nige witte Pyltjes voorkomen als op die der

Brandenetelen. De Bladen hebben zy gepaard,

of tegenover elkander en vry lang gedeeld,

uit wier Oxels telkens een lange Bloem - Aair

fpruit, die weezei lyk afgebroken is , of beftaat

uit afgezonderde Bloefem - Tropjes , welke als

door elkander verwarde Meeldraadjes zig ver-

toonen. Hoe zonderling de Bladen ingefnee*

den en getand zyn , ziet men uit de Afbeel*

ding van een gedeelte van den grootften Tak^
(in Fig. 2. op Plaat LXXII,) aan welken

de onderden wel drie Duim breed zyn en

meer dan vier Duimen lang. De Kleur is van

boven zwart* , van onderen rosachtig f zo wel

als die van den Tak 3 waar van het kleinere

Exemplaar door de groenheid en kleinte der

Bladen en Aairen byna alleen verfchilt. Moog-
T s lyfc
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Eeniïuiztgs Kruiden.

IV. ]yk zou dit Gewas ook behooren kunnen tot het

A^xni* Geflagt van Caturus , dat ik onder de Heeftere

Hoofd- heb geplaatst (*>
«tuk. £)e volgende Geflagten van deezen Rang * als

l^e.

mentee ' Croton , Cupania , Jatropha f Ricinus , Stercu-

lia> Hippomane , Stillingia , Gnetum % Hura 9

reeds befchreeven hebbende , gaa ik tot diea

der Samenteelige f onder de Eenhuizige Plan*

ten , over ; welke my rog geheel te bcfchry-

ven ftaat. Het eerst daarin voorkomende Ge-

flagt heet

'Trichosanthes. Haairbloem.

Hetzelve heeft > in een vyftandige Kelk, een

vyfdeelige Bloem, die op de kant gehaaird is;

in de Mannelyke Bloemen drie Meeldraadjes ^

in de Vrouwelyken een driedeelige Styl: zynde

de Vrugt een langwerpige Appel.

Tr'cbofa**
^ 1 ^ Haairbloem met Spilronde langwerpige

kromme Vrugten.
guina.

siangvmg- yan £aad uit China bekómen was deeae in

Italië geteeld , die men thans ook hier, jaar*

lyks,

(*) Zie TT. Deels Vf. Stüx , van deeze Natuurlyk* Hi*

ftork %
bladz. lil.

(1) Tricbofamhes Pomïs rereiibus oblongis incürvis Syfl»

Nat XII. Gen. io8^„ Feg XH1. p. 725 IL Cliff. 450. R.

Lugdb* 16*2.. Anguina Sinenfis &c. Mill. Gen. 12. T. 9.

Mi iL» Diïï. T* 3z. Cucurblta Sinenfis Fru&u longo An-

guiiio vario &c. Till. Fis* 49. T. Z2. Petola Anguina,

RüMPH. AmK V. p« 407. T, 148. EURM. 'ft. Jnd4 pè 207.
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lyksj in de Akademie* Tuinen zaaiu De lange IV*

Kalabasachtige Vrugt , welke fomtyds Slangs-
A
xXIII

#

vpyze omgedraaid is, geeft 'er den bynaam aan. Boofd-

Tilliüs noemtze Chineefche Kalahas met tuk.

een lange bonte Adderachuge Vrugt, de Bloem sm*»'fi**

wit hebbende en verfierd met eene Franje van

zeer fyne Haairrjes, Michelius zegt, dac

de Chireezen dezelve gelyk ancjeren Kalabas-

fen , nog jong zynde, eeten en 'er den naam vau

Patola aan geevtn. Hy geeft een fraaije Af-

beelding v^n de Bloem en van het Loof, 'i

welk veel naar dat der andere Kalabasfen ge*

lykt. Eerst is de Vrugt wit en groen * doch

ryp wordende geheel rood.

(2) Haairbloem met Eyronde fphfe Vrugten tu

en Hartvormige langwerpige drierib^igeJhe^Nervi*

getande Bladen, f^
g%

(2) Haairbloem met Eyronde fpitfe ^rugtenc^
l

u
l

êrim

en Hartvormige gehoekte Bladen.v Komkom»

(4) Haairbloem met Tolachtig Eyronde Vrug-
mQl1

^
ten. Amara %

De twee eerften vallen in Oost- , de laatfte

in

fa) Trhhofantkes Pom, Ovatis acutis &c. To.ta piri. H.

Mal. Vlli. p. »»« T. 17.

( 3 ) Trichofanthts Pooi* Ovat. acinis &c, Pada - valam. /ƒ.

Mét VIII. p. 39- T. 15.

(+) Tricbofantbes Pom. turbinato» ovstis. Colocynthis Fl#

albo fitnbriato. Plüm. Amer. 86. T. ioi, R.AJ. Suppl. $32.

T 3
H« Deel. KL stuk.

Bitter,
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IV* in Westindie. \ Zyn mede Kalabasachrige Plan-

^XXIII*
ten , wat het Gewas aangaat , wordende de

Hoofd* tweede , die Komkommerig is , van ons Volk,

stuk. aan de Kust van Malabar , Kalpert geheten*

ir/vT**"
^e ^ru£ c van (ieeze

*s langwerpig Eyrond,ge-

lyk van de eerfte en uit den geelen roodachtig.

De laatite , die op Sc. Domingo door Pater

P l ü m i e r is waargenomen , heeft ook de

Bloemblaadjes op de kanten als met Franje

gehaaird : de Bladen zyn byna als die van den

Balfem- Appel ingefüeeden , ruuw, met veele

Afchgraauwe Vlakjes en Stippen getekend. De
Vrugten gelyken naar Peeren, van vier of vyf

Duimen langte, van buiten glad, groenachtig,

geftreept. Het Vleefch derzelven is wit en

zeer bitter , met veele fmalle bruine Zaaden.

Het Geftippeld Haairbloem , tweehuizig zyn-

de, wordt vervolgens in 't Geflagt van Feuillia

ï>efchreeven.

Momordica. Springvrugt.

In dit Geflagt hebben deMannelyke en Vrou*

welyke Bloemen den Kelk vyfdeelig, zo wel

als de Bloem in de laatlien , doch die is zes-

deelig in de Mannelykcn , welke met drie

Meeldraadjes voorzien zyn. De Styl is in drie*

ën gedeeld en de Vrugt een Appeltje, dat Veer-

kragtig open fpringt.

De agt volgende boorten , meest uitheemfche,

zyn 'er in begreepen , naamelyk

co
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(1) Spii ^vn'gt met hoekige geknobbelde Ap- IV.

pitjes en gladde uitgebreid Handpalmige Af^i;

***** £££
(2) Springvrugt met hoekige geknobbelde Ap* ,*

peltjes en overlangs Handpalmige Bladen. Memordka
Baljütnma*

Gemeenlyk geeft men den naam van Bah n
fem- Appel aan dit Kruid, wegens een Balfamie- Charantia*

ke hoedanigheid , die daar in piaats zou heb* k£
al!amic '

ben. De Vrugten , als langwerpige Appel-

tjes, Oranjekleurig of geelachtig hoogrood,

werden in Olie gezet en dit leverde een Wond-
balièm uit. Hierom werdt het Mannetjes * Bal-

famina genoemd
3 tot onderfcheiding van de

Wyfjes- of gewcone Balfamina der Bloemirten,

die echter byna niets , dan het wegfpringen van

het Zand, daar medelovereenkomftig heeft (*).

De Franfchc naam is ^racoglyk deswegen , Pom-
me

(1) Mcmcrils* Pomis aag. tubcrculatis , Föl. glabris pa-

tenti
-
palmatis. Syft. Nat, XII. Gen, 1090. Peg. XIII. p,

72 s* CHf. 451. Up<. 293. R. Lug&bt, 262. Goimn MoHip*

496. Ballamina rotundifolia repens 0 Mas, C. B* Pin. 306.

Balfamina Cucuroerina punicea. LoB Ic, «54$. Charantia*

DOD Pempt. 670, SEB. Mui. II. T. 3 I*

(1) Momordica Fomis ang tuberc. FoL villofis kurgitudi-

naliter palmatis. ïL CHjf. 45 1. Fi- Zeyl. $$t* R. Lugdfc

aó* Balftmina Cucumcrina Indica &c, Comm. /iörr. 1, p.

ï05- T 54. Amara Uidica, BjjmPH. Amh. V, p. 410. T 151

ïandipavel. H. Mal- VHI p 17, T. 9 #« Pavel. itó. T.*

ïo. Burm* FA p. 208, R13MPH. T. 152.

(*) Zie dezelve hiervoor, bi&dz. 150. onder den tytel vaa

Impattens , ( Springzaad ,) befchteeven.

II. DEEL. Jl. STUK.
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ÏV. me de Merveilie, de Italiaanfche Garanza>naar

*XXill
^en Latynfchcn Charantia, die *er % wegens de.

Hoofd
' fraaiheid, ook aan gegeven wordt.

STUK. De eerfte Sport is meer dan twee Eeuwen
Saketg bekend geweest en uit Oostindie afkomliig , zo

wel als de tweede 9 die weinig daar van ver-

fchilt. Linnaüs merkt aan , dat het Hart-

vormig , de Steng omvattend Omwindzel 9 ia

deeze cfFenrandig x in de gewoone getand zy.

My komt daar van niets voor in de Afbeeldin-

gen (*). W-ein man-N geeft *er , op ééne

Plaat , twee van die zeer ftaay zyn , en het

vcrfchil byna voordellen , dat S £ b a aanmerkte

tm-fchen de Amerikaanfche en Oostindifchc BaU

femappels plaats te hebben. De laatfte zyn lang-

werpiger en meer geknobbeld , byna Komkom-
merachtigj gelyk uit de Afbeelding van Com-
melïn blykt, die het Gewas vertoont, dat,

nu negentig Jaaren geleeden , hier in de Hortus

Medicus rype Vmgten hadt voortgebragt*

ïl.txxiu.
J

t is een Rankachtig klimmend Kruid , dat ia
If

Oostindie gebruikt wordt tot bekleeding vaa

Prieelen met groen Loof. Het moet jaarfyk* uit

Zaad geteeld worden , 't welk veel gelyk t r aar dat

der Kauwoerden , zynde plat „ hoekig , bruin

met zekere tekening. Dit Kruid is met Klaau-

wieren voorzien en heeft de Bladen , als gemeld

is,

(*) GotJAN zegt, dat 'er in 't midden van de Bloemfteer

len een Hartvormig ongefteeld Blikje is , dezelven omvatten-

de ; doch dit raakt de Steng niet.
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,
Handpalmswyze , doch breeder in de eer* IV-

fte
i

iaDger in de tweede Soort. Een Wilde

Oostindifche, met ronde geele Appeltjes, wel- doo^
Ice men ook hier in de Hortus gehad heeft, >tuk4

hadt de Bladen minder ingefneeden. Het^s^-A*»

nevensgaande, in Fig. i , op Plaat LXXIII^
heb ik onder den naam Papari van Java ont-

vangen. Het fchynt my van de gemelde ladi-

ftbe zo wel als van het gewoone Balfem- Appel

Kruid , te verfehillen. Het Hartvormig Omwind-

sel der Bloem deeltjes is hier zeer blykbaar.

Men maakt, in lndie, veel gebruik van het

Loof des Balfemappels , dat bitter is, dienende

om een Suikerbier te bereiden , 't welk de ge-

woone Drank is onder het Gemeen. Ook wor-

den de onrype Vrugten in Melk van Kojcosnoo-

ten gekookt , en dcejp Kost acht men zeer ge-

zond. Ryp zynde % is het Merg ?oet met eeni-

ge bitterheid en levert den gezegden Wond-
balfem uiu

(3) Springvyqgt met hoekige geknibbelde- Ap*> m<
peltjes 9 die met een afvallende tip ëedek* Momordk®

zeld zyn ; en gekwahde Bladen. Gedek-

Geheel verfchiïlende is deeze Amerikaanfche,

doordien de Vrugt aanrypende groen blyft , en

dan een afvallend Dekseltje heeft, zynde van

bin-

(i )Momordica Porn. angulato - tuberculam. &c* Mo-
mordica Americana ïtwCtu reticulato iicco. Comm* Rar* T#

p. 2*.

T 5
II, Deel. XI» Stuk»
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IV» binnen droog en gevuld met Netswyze Veze*

Ajvni* )en > waar tU£ fchen zwartachtige platte Zaaden

H.ofd zyo vervat.

STUK

y0 (4) Springvrugt met langwerpige Appeltjes ,

Momordicéi die gekettingde Sleuven hebben en ingefnee*

Egypti- den Bladen*

(chc.

Een Soort van Wilde Komkommers, in E-

gypte bekend en aldaar onder den naam van

Chaté rot Spyze gebruikelyk , Luffa genaamd

by de Arabieren , maakt deeze uit* Na het weg,

neemen van den buiteniien Bast , die dun is en

geelachtig \
kwam een verwonderlyk Netwerk

van witachtige Vezelen daar in te voorfchyn,

't welk Ve'&lingiüs 'er den naam van Net *

weevigen Egyptifchen Komkommer aan deedt gee-

ven. Mooglyk worden ,èier door die Sleuven

gemaakt, waar van de Ridder fpreekt, of Rib-

ben met haare tusfehen- Ribbetjes , zo zigtbaar

ïn de Vrugt der Petola, door Ru mphius af-

gebeeld , die men Petola Panjang noemt , naar

een Zyden Kleedje,
5
c welk als Borduurwerk

is gemarmerd. Het Zaad is witachtig en de

Klaauwieren zyn aan de tippen Kroontjeswyze

getakt , zegt LiNK&üi.
(5)

f4) Momordica Pomis oblongis , Sulcis Cateimlatïs , Foliis

ïncifis. II Cliff. 45i. Ups. 293. F/, Zeyi. 151. Lugdb.

262. Gouan Monsp* 496. Hasselt Itin 4S7. -Cucum s jE-

gyptius jeticu'arus f« Luffa Arabuni. Vxsu in Alpin, Cap.

38. r. 117. Mobis. I* S. 7. T. 7. f. « »
2 * Petola. Rumph.

Amb* V. p. 405. T. H7* BUKM. Fi$ JrJ, p* 208-



Cs) SpriDgvrugt met Rolronde zeer lange Ap- IV*

Hélen
Afdeki.

pelen. XXllL

De«e,die op Ceylon en in China vak, heeftJ^[
D"

de Steng vyfhoekig ; de Bladen, als der Kom- v#

kommeren , met fpitfe hoeken, aan den voet^jr

r^
Zaagcaodig : de Appels een Voet lang , eeniger-Roironde*

maate ruig , Rolrond , met zwarte Zaaden*

(6) Springvrugt met Eyronde gedoomde Ap- vi-

1 j • 1 Dl 4 Trifotiata.

pels en drievoudige getande Bladen. m%$bï*>
dige#

(7) Springvrugt met gefturpte Appels en Voet* vu.

achtige Zaagtandige Bladen. voctbfa.

dige.

Van deeze is de eerfte , in Oostindie groei-

jende, de langwerpige Poppya of Sajor Poppy

der indiaanen, anders ook Vleermuizen - Moes

geDaamd , om dat de Bladen , die men tot

Moes gebruikt , naar derzelver Wieken ge-

lyken. De Vrugt wordt van de Slangen gege*

teiu De andere 3 in Peru Caigua genoemd wor-

dende , is , volgens Pater Feuillóe, eeo

Rankgewas dat de hoogde Boomen tot aan den

top beklimt, en, behalve verdeelde Klaauwie-

ren

,

(s) Momordica Pomis Cylindricïs longisfïmis. Pepo Indi«

cms reticulatus et fulcatus Semine nigro. Heem. Lugdb* 48 2*

Parad. App. II, Raj» Suppl. *iz.

(6) Momordica Pomis Ovatis fliuricatis, Fol. teriutis den-

tatis. Poppya fylveftris. Rumph. Amb. V. p. 4*4, T. 151,

f. 2.

(7) Momordica Pomis ftriatis , Foliis Pedatis ferratïs, Mom*
Fr. ttriato tevi. Fbüill, Feruv. II. 754. 41.

II. D*HI* XI. $TTO%
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IV. ren* Bladen heeft, welke zeer aartig, byna als

^XXIlI
^e van ^en Wonderboom, ia zevenen gefnee-

Hoofd
* den en by den Steel nog gekwabd zyn. Steel-

$tuk. tjes f uit de Oxels voortkomende, draagen \crm
Samen- fcheide Mannelyke Bloemen en aan den voec

tee^e.
5

^ Steeltje komt een Vrouwelyke met een

Vrugtbeginzel , dat eene geelachtig groens

Vrugt wordt y van vier Duimen lang, twee

Duimen dik, aan beide enden fpits, geftreept

,

van binnen een zeer verfrisfehend rins Vlcefch

hebbende en deswegen klein gefceeden wor-

dende by de Peruviaanen,tot hunne Pottagiën.

Een witachtig fpongieus Stoeltje, binnen de

Vrugt , bevat vericheide Zaaden , met eene bruir.e

Schil en eene pit, van fniaak als onze Aman-

delen.

vin. ( g ) Springvrugt met Jlekelige appeltjes en
Jtfomratca rr . ,

J

Eiaterium. geen Klaauwieren.
Purgeeien-

üt
- Dit Gewas, dat men gemeenlyk Ezels •Kom-

kommers of. Springkruid noemt , groeit aan de

kanten der Zaailanden en elders wild , iu de

Zuidelyke deelen van Europa. By Weenen in

Ooftenryk , en by ons , teelt het overvloedig

voort uit gevallen Zaad , zo op Mest- en

Vuil-

(8) Momordiea Fcmis hisp'dis , Cirrhis nullis» GoüAn
M<msp. 497. ORfER Belg 276. Mat. Med 447. H. C/i/T.

45I K. Lugdb. z6z* GRON. Oriënt, 300. Cucmnis fylv

Afininus di&us. C. B Fin. 514. CAM, Epit. ^45, Lob. lc*

646. DOD« Fcmpt. 66}. f. 2.
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Vüilnishoopen , als in de Hoven, Onder deti Hfc

naam van» Wilde Komkommers is het gemeen- ^v®
1

»*

lyk bekend in Vrankryk en DukfcWand
f doch dooFD-*

io de Winkels wordt het Gummis Jfinims ge» stuk.

heten. Syngenejla,

\ Is een Plant naa* de Komkommers gely«

kende , doch ruuwer , met kleiner dikker Bladen.

De Bloemen zyn byna eveneens , ook kleiner en

de Vrugten niet meer dan een Vinger dik % Ey-

rond 3 van grootte als een Olyf , van buiten

geheel ruig, eerst groen, ryp wordende, geel-

achtig. Zy hebben die zonderlinge eigenfehap,

dat, wanneer menze aanraakt of zagtjes knypt

,

het Sap met de Zaaden 'er aan 't end uit en

iemand , die 'er niet op verdagt is , dikwils in 't

Aangezigt fen de Oogen fpringt. Men fpeelt 'er

dus onkundigen een leelyke pots mede; want het

Sap is ongemeen fcherp en maakt een geweldige

Ontfteeking. Uit dien hoofde kunnen zy den

naam van Ezels - Komkommers bekomen heb-

ben, 't Is veiligst, buiten noodzaake deeze Plant

in de Hoven niet te kweeken, om geen gevaar

toe te brengen aan Kinderen of jong Volk. In 't

plukken zelfs wagt men zig daar voor ten

hoogden*

Meest is dit Gewas berugt, wegens het van

ouds befaamde Elaterium , een fterk Purgeer-

middel ,
ligt , zeer bicter en , aan de Kaars ge-

houden , Vlam vattende. Men bereide hetzel-

ve 9 nog hedendaags , of uit het Sap alleen %

of uit de Vrugten met de Zaaden geftampt

,
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IV. en fterk uitgeperst door een Teems of doof

^XXIII*
^aairdoek uitgewrongen en dan op \ Vuur of

Hoofd
* iD de Zonneichyn gedroogd. Het is verfchillen-

stuk. de naar de meer of minder rypheid der Vrugten

Up
menU£'m moet met vee ' voorzigtigheid gebruikt wor-

den, Een of een half Grein is fomtyds genoeg 5

om een geweldige Braaking en Afgang te ver-

wekken. De Wortel > op Wyn gezet en ook

voorzigtig ingegeven, heeft tot Geneezing van

Waterzugtigen geftrekt. Veiligst gaat men 'er

mede te werk, dooreenelangzaame vergrooting

van de Gifte* De Bladen van dit Kruid zyn

ook, doch flapper, purgeerende. Het Sap dient

uitwendig om harde Gezwellen te doen verflaan*

Het komt in verfcheide oude en nog gebruike-

lyke Winkelmiddeien ; gelyk in de Zalf van

Agrippa tot de Verlosfiog en in die van Artha-

nita tot Wormdooding dienftig.

Cücürbita. Kalabas.

De Kelk fs vyftandig en de Bloem vyfdee-

Jig in dit Geflagt, 'c welk in de Mannel yken

drie Meeldraadjes , in de Vrouwelyken een

vyfdeeli<?en Stamper heeft , en van de volgen-

de inzonderheid verfchüt door de Zaaden, die

een dikken rand hebben.

Behalve de gewoone Kalahasfen , bevat het

ook de Pompoenen 3 Watermeloenen „ Kou-

woerden cn dergelyken , in de zes volgende

Soorten»

CO
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(i) Kalabas met eenigermaate hoekige Wollige IV;

Bladen , die van onderen , aan den voet , xxin
*

twee Kliertjes hebben ) en Houtige Vrugten. dooFD-
STUK*

Zeer bekend is die Gewas door de geheele
t.

Wereld. Men noemt het gemeenVk Kalabas
,

Cucurh
.

it«

en ook wel Kaauwoorde> in't Hcogduitfca Kur- Fiefchach*

bis , in 'c Franfch Courge
y
in \ Engel (bh Gourd.

ugQ *

De figuur geefc 'er den naam aan van FUJch»

Kalebas/en en deeze worden in 't Franfch eï-

gentlyk Calebasfe of Courge de Pelerin» dat is

Pelgrims Kaauwoerde geheten. In vcele Lan-

den , immers , is het gebruikelyk 9 dat de Rei-

zigers en 't Gemewne Volk zig daar van als

Flesfchen bedienen om Vogt in te bergen en by

zig te draagen; 't welk deeze Vrugten , in haare

Houtige Bast, zeer wel houden* In Indie is *t

een algemeen gebruik, dat de Tyfferaars, die

den Kokos* of Palmiet- Wyn uit de Boomea
tappen 3 zig daar toe bedienen van ledige ge-

droogde Kalabasfen ; als welke , wegens de

ligtheid, van hun gernakkelyk , wanneer zy den

Stam beklimmen , kunnen mede genomen wor-

den (*> De

(1) Cvcurbita FoL fubangulatis tomentofis &c. Syft. Nat*

XII. Gen. 109 t. Veg. XIII, p. 726. Gouan Momp. 4^7. Cu-
curbita Semimbus obfolete bicomibus. H. ClzjJ. 451. Ups. 291*

R. lugdb* as?. HASSELCt h. 488- Cucurbita o y tonga Flore

albo , Folio molli. C. B- Pin. 31* Cucurbita Lagenaria FJore

aibo MOR. Hifl U. p. 23. S. i. t. >. f. 3. RumPH Amb.

V. p. 397. T. 144. BURM. Fl. Ind p 209.

(*) Zie het H. Deels U Stuk van deeze Natuurlfe

Hiflorie , bladz4 316, enz,

IU DHL. XU STUSa
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IV. De ongemeene grootte der Kalebasfen in In-

^xTl!
die > fomtyds een half Anker en meer kunnende

Hoofd»* inhouden , geeft daar toe aanleiding. Ik heb

stuk. een Surinaamfe van eene Peerachtige figuur,

5«i«f«w- anderhalf Vöet lang en over 't kruis half zo
lijft»

dik , welke ik denk wel zes Mengelen Vogt te

kunnen bevatten. Sommigen zyh kromhalzig

als een Retort , met eën zeer grooten ronden

Bol : fommigen effen , anderen met Knobbels be-

zet. Men vindt 'er die minder Buikig zyn eh

van ongeJyk meer langte (*). Pliniüs ge-

tuigt, dat hienzc in Italië, onbedwongen ge-

groeid, negen Voeten lang gezien heeft. Ik

zag voorleeden Jaar, by mynen Vrind Z.Bra-
kel, KvVeeker en Kenner van veele Uitland-

fche Gewasfen .buiten Utrecht, de zogenaamde

Hercules- Knods van ongemeene grootte, welke

zyn Ed. , op myn verzoek, volgroeid zynde,

gemeten heeft en bevonden vyf en een half

Voet lang te zyn. Dezelve was zeer duh,zyndfe

van onderen iri middellyn maar een half Voet,

en van boven twee Duimen : zö dat zy een

Knodsachtige figuur badt, weegende , nog on*

gedroogd, zeventien Pond , en dus geelachtig

groen zynde van Kleur. Sommige Kalabasfen

vallen rond en dan zeer groot , anderen niet

grooter dan middelmaatige Appeletu Men vindt

(*) De menigvuldige Verfcheidenheden van Kalabasfen of

Kaauwceiden heeft Weinmann op vier jPlaaten zeer uit-

voerig vtrtoond: Zie zyn Kruidboek » Nt 442*4,45»
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*cr ook die in 't midden ingekneepen zyn
; juist IV.

gclyk de Flefch - Kalabas by Lobel en Do-
^XJUII*

ho on je vs afgebeeld wordt (*) i want men kan Hoofd-
ze zo door ombinding ais anders , onder 't groei-

jen, tot veelerley gedaanten dwingen. Evenwel
hebben zy het natuurlyk , by den Steel wat

dikker te zyn en dan meer of min te verdunnen ,

eer zy den Buik maaken.

In de Kleur der Kalabasfen is ook een aan-

merkelyk verichil. Sommigen zyn groen met
geele Vlakken , anderen geheel geel 3 en fom«

migen hebben een aardde marmering van roode

of witte Vlakken* Ook veranderen zy , dac

zonderling is, als menze bewaart, fomtycisvan

Kleur j wordende het gee'e de eene Maand
groen , en in een volgende weder geel. Gezeg.

de Hovenier rekende omtrent twintig Verfchei-

denheden daar van te hebben. De Bloemen zyn

wit en in fommigen vry aangenaam van Reuk.

Het Zaad, omtrent een Duim lang, is plat en

dik, wit van Kleur ,
eenigermaate hoekig of

met punten , bevattende een Pit , die aange-

naam van Smaak is en in de Apotheeken geteld

wordt onder de Verkoelende Zaaden.

Van de Kalabasfen kan men niets tot de Kost

gebruiken , wegens de walgelyke bitterheid,

zegt Rum phius ; maar Hasselq^uist
ver-

(*) Cucurbita Lagenaria. LóB» ït. $44. CaeurMta prior.

Bod. Pmpt. 668. Ecifle of Fiefch- Caauwoorden. Dod.

Kruidhnk* bi. ïo*4*

V
XI» D&KL, XL Stuk.



3o(5 Eenhuizigï Kruiden.

IV. verhaalt , dat dczelven, in Egypte, het arms

AmEEL. Volk tot Spyze (trekken , wordende van hun

Hoofd'
Smookt, met Azyn befprengd en dus bewaard»

stuk. Ook vullen zy, zegt hy , den Bast met Ryst

Samen» en gekneusd Vleefch , maakende *er dus eea
seeüge.

vaQ BeU ]jngen van . ?
t we\^ denkelyk op

de groene en nog onrype Vrugten ziet. Fors-

kaohl zegt , dat men de Kalabasfen te Kairo

teelt > byna rond zynde en dikwils anderhalf

Voet middtllyns. Ledig gemaakt werden die

van de Visfchers aldaar gebruikt , om hunne

Rietvlotten hooger op 'c Water te doen dryven.

Deeze Soort was niet eetbaar, maar men hadt

'er twee anderen , ook met witte Bloemen en

Wollige Bladen , die gekookt gegeten werden.

De eene hadt een Vrugt van twee Ellen lang. Hy
teltze beiden mede onder de Flcfch- Kalabas-

fen (*).

Cmmhta ^ Kalabas met gekwabde Bladen, Jiomp Ey~

Oviftra* ronde Vrugten en zevenvingtrige Klaau-

Tiugtige.
meren.

Hier bedoelt de Ridder een Soort van Kala*

bas, die te Aftrachan aan de Kaspifche Zee

t'huis is, volgens den Heer L

E

r c h e. Hybe*
trekt 'er bedenkelyk toe , de Kaauwoerde 9

wel-

(*) Fl$r. *<£gypt. Arah. p. 1*7*

{%) Cucurbita Fol. Lobatis, Ponm oVratis , Cirrhis fep-

teno • digitaris. Mant. n6. Cucimita aspero folio, amara

twrbiaata , enz,
J. B. Hift* II. p. 119 f
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welke in 't Werk van J^Bauhinüs wordt IV;

voorgelteld onder den naam van Ruuwbladige
, xXUll

met een kleine geele, wit geftreepte , Tolachtige Hoofd-

Vmgt. In de üpfilfche Tuin, niettemin > was ÏTÜK*

dezelve geteeld met Kruid en Bloemen zeer naar
$^m̂

de Pompoenen gelykende , maar minder ruuw

en de Vrugttn geenszirs bitter. De Klaauwie-

ren onderlcheidden dezelve wel allermeest. De
Vrugten waren van grootte als Hoender -Eijeren

cn van dergelyke figuur, hebbende een Bast zo

hard 3 dat men dien naauwlyks met een Mes
kan doorfnyden en met Melkwitte Streepen o-

verlangs getekend, fzegt Linnjeus f) evea

of *t een basterdkind ware van de Gefnipper-

de Brjonie (*).

(3) Kalabas met gekwabde Bladen en gladde ni-

Vrugten.
Cmrtimi

TotPompoen

>

(*) Die Oosrindifche heeft, ge'yk wy vervolgens aden

sullen , zeer diep ingefneeden Bladen en eene weekfchiU

lige roode Bezie - Vrugt ; ook m«t witte Streepen getekend.

Deeze Kalabas zou derhalve door deizelver Stuifmeel moe-

ten bezwangerd zyn : 't welk op den gezegden . afftand

iets wonders fchynt. 't Laat zig echter, dewyl de uitwen-

dige gedaante der Vrugt van het Mannelyke afkomftig i$ , wél

feeredeneeren.

(3) Cucurbita Fol. lobatis , Pomis latvibus. GCUAN Monsfé

497* Cucurbita Seminum margine tumido. H. Cliff, 452,

UpSm 291. R- Lugdb. 263. Cue. major rotuada Folio as-

pero , flore lutco. G. B. Pin* 213. Pepo oblongus , rotun»

dus &c» TOUBNF. lnft. 105. Pepo vulgaris. RAj. Hifi* 639.

Fepo major oblongus & rotundus, major , minor* Dod»

Pmpu
Va

II. Deel, xi. stuk.



30? Eenhuizige Kruiden

IV* Tot deeze Soort behooren a!le de zogenaam*

^XXni*
^e P°mPoenen >

'
c ZY langwerpig of platachtig

Hoofp" rond. Immers alle die een gladden zagten Base

stuk* hebben en eetbaar zyn, met gekwabde Bladen;
Samtn* tevens door bet Zaad , dat een dikken rand

heeft en roodachtig is van figuur* van de Me-
loenen verfchillende , komen hier t'huis* Ge-

meenlyk hebben zy de Bloemen wel geel
\ doch

men vindt *er ook met witte Bloemen , gelyk

Forskaohl aangaande de Egypcifche melde.

In 't Franfch noemt meuze la Courge de St.

jean , dat is Kalabas van St. Jan , in 't Engelfch

Pumpion , en by 't Gemeene Volk Meloenen*

zegt Ray. Dus ziet men, dat zy ais tusfehen

de een en anderen in 't midden liaan. Hier

behooren derhalve ook s zo wel de Indifche

Kaauwoerden als Pompoenen van Rümphiüs,
en zelfs de aliergrootfie, Camolenga genaamd ,

die men aldaar Spaanfch Spek heet , vallende

anderhalf of twee Voeten lang en meer dan an-

derhalf Voet, in den omtrek, dik (*) Deeze,

zegt hy , zyn langwerpig of Eyrond
, egaal van

Bast en met een wit of grys Meel, dat men
afftryken kan , als beftrooid. Bovendien heb-

ben zy de Bladen altemaal gekwabd, niet veel-

deelig gelyk de Water * Meloenen.

My

Tempt* 66% , 666, Fepo obiongus, maxinius Iud. compresfus

ct Mclopeponis efiïgie. Lob. Jc 6$ i
, $42. Cucurbita Inrii*

€8» RüMPH. Amb. V. p. S93 4 T\ 145»

(*) lèhi. p. 395. T. Hl.
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My werdt, door gezegden Brak el, tóft ,

jaar 1777 een Eyronde Pompoen ,
van omzag-

*xilï*

Jyke grootte, t'huis gezonden ; die ik bevond Huofd-

by de veertig Ponden zwaar te zyn. Thans «tuk. -

berigt hy, op myn verzoek, daar van geteeld $*m^**
te hebben , tot drieenvyfcig Ponden gewigts.

Deeze zyn geel van Kleur, maar ik zag voqr-

leeden najaar, by hem, op een Mest- of Aard-

hoop groeijen , een Plant van witte , ronde,

geribde Pompoenen , die eenigszins geborduurd

zyn , waar van hy het Zaad van Biberig in

Dui fchland hadt ontvangen. De gtootfte, die

hy daar van geteeld heeft , woog, zo zyn E.

my fchryft, ruim 69 Ponden zwaar Gewigt,

zynde by de twee Voeten over \ kruis of in

middellyo , dat is ongevaar zes Voeten in de

Omtrek groot. Onder de Nederlandfche Vrug-

ten, inderdaad , een Wonderftuk van Kwee?

kery I

Dat , nu, de Pompoenen of Pepoenen , in *t

Hoogduitfch Plutzer of Pfehen genaamd , eet-

baar zyn , is niet alleen blykbaaruit Rümph i u s5

die zegt , dat menze in Oostindie in den Pot

fnydt en kookt , maakende daar van met Spe-

ceryën geen onfmaakeiyken Kost ; dat zy van

de Chineezen met Suiker gekonfyt worden, of

ook dat men van het uitgeperfte Sap en Vleefch

een Marmelade maakt ,
gelyk van de Kaauwoer-

den: welke Spyzen ,
wegens haare verkoelende

hoedanigheid, in die heete Landen gezond zyn;

tnaar men weet het ook van nader by* In

V 3 Puitfch-

lï. DSEL. XI* STUXt
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IV
Afdrei#
XXIII,
HOOFD-
STUK*

Samen.*

Kaan*
woerden.

Duitfchland worde 'er veel gebruik van gemaakt

toe Spyze, zo voor Menfcheo a's Beeftcn ; als

ook onder de Dui»fchers in Noord - Amerika

,

en in de Westindiën. „ Dceze Vrugten wor-

„ den te droogen gehangen boven of onder een

„ Haardftede en in de Rook, (zegt Lob el,)

walken 't Gemec ne Volk in de Winter eet/*

Sommigen willen , dat het Zaad der Pom-
poenen eerst uit Oostindie overgebragt zy , of

misfehien uit het Beloofde Hand , in I'aHe,

alwaar men die Vrugten Zuccha geheten heeft,

bet?rv pende onder deezen naam alle eetbaare

Kaauwoerden. Of dezelven , nu , door de witte

Bloemen van de Pompoenen en door de ge*

hoornde Zaaden van de Kalabasfen verfchillen

,

die rond Zaad geeven , laat ik daar. Lob el
zegt (*), „ dat de lange Kaauwoerden, de

»> gtootftén van allen zynde en gekromd, drie

„ en zes Voet lang, glad en wit groen van Bast

,

„ die droog zynde , zeer hard is , de allerbe-

9> kendften en bekwaamden zyn om te kon-

fyten Derzei ver Vleefch is wit en gezoodea

„ niet onaangenaam ; 't Zaad lang en breed,

„ een weinig vierkant. De Bladen geiyken naar

„ die der Komko^nmeren , maar zyn veel ron-

35 der, de Bloemen w't. Van deeze Vrugten
,

a, in ftukken gefceuien en met Suiker gekon-

X*) Kr#liihé bl 785. en ^ & 'jeelding , welke naar de

voorgemelde cïkule- lajis ^e'vkt , bl 7ZS. ïtem. /<?.

$4 , . Su xi uta long 6r« i>od# Pempt. 649* Lange Cauwoox-
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„ fyt, brergen de Portugeezen cn Spanjaards JV.

„ zeer veel te kor p in de Noordfche Landen
A
xxnjU

„ en heeten t Carbafade. 't Zyn zeer goede hoofd-*

„ en lieflyke Koijfiruren voordorftige Menfchen STU2f'

„ en die aan heete Koortfen leggen.*' Moog- 5^'*^*'

lyk is dit ook wel, 't geen men Sukade noemt ,

daar ik bevoorens van fprak (*>
1

(±) Kalabas met gekwabde Bladen en Knoopte iv.

Wrattige Frugten. verruco/a.

Wrattige.

Deeze , die een zeer eigen bynaam voert

,

heeft de Bloem , Zaaden en gedaante van de

Pompoenen of Kaai)woerden, zegt de Ridder,

maar de Vrugt is kleiner, met een harderen,

byna Houtigen Bast. Misfchien zal het maar

eene Verfchtidenheid van de voorgaanden zyn»

(5) Kalabas met gekwabde Bladen , een opge- y.

regte Steng , en Vrugten die knobbelig smZotS
neergedrukt zyn. «ige.

Den naam van Melopepo, door welken Tour-
NE-

(*) II. D. ltl. Stuk, deezer Natuurlyfe HiJïorU^ bladz.

(4) Cucurhita Fol. Lobatis , Pomis nodofo • Verrucofis.

Cucurb. Verrucofa* J.
B. Hijl. II. p. in. Melopepo VerriK

cofus. Tournf. Infk J05.

(j) Cucurbita Fol. Lobatis , Caule ere&o Fomis depresfb-

ïiodofis. Melopepo Clypeiformis. C. 8. Pin. 3F2. Cue Cly-

peiformis C Siciliana. J. B. tiift» II. p. 224. Melopepones

latiores Clypelformes. LOB* lc9 42. Pepo latus, DOD. Ptmpu

666.

21. DEEL. XI. STUK.
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IV, kefort Geribde Meloenen , uitwyzens zyne
A
XXUI*

Afbeelding , bedoeld heeft , wordt door den

Hoofd-* Ridder in 't byzander aan deeze Schildvormi-»

stuk*
gen gpgeven, die eenigermaate gelyken naar de

w«w ^ÜD(iaifrn ^er Ouden. „ Wy hebSeoze ook

» genoemd Siciliaanfche Kaauwoorde en met

35 fbmmige Duitfchers Muchel - Kürbis zegt

J,
Baühinus. Hy geeft de zelfde Afbeel-

ding van \ Gewas als Ta.b k r ne mont, en

meldt, dat het opftaande groeit, zonder Klaau*

wieren. De Vrugten komen by Dodonóus
en Lob el 5 in 't groot» zeer wel afgebeeld

,
voor, en de laatfte fpreekt 'er dus van.

y% Dcfe Soort is van Rancken ende Bladers

5 , den anderen gelyck , maar de Vrucht is plat

si gelyck eenen ronden Schilt oft Beucklaer
,

met ghefpleten canten , ghecronckelt ende

s ,
ghefronfelt, ende een ghenmpelde Scborsfe*

s, de welcke lachte is, van verwe en Je fmaecke

M de voorgaande (*) ghelyck. Beyde defe

„ Soorten worden in ftuckskens ghefnedenen-

3J je in de Panne ghefruyt met Meel beftroeyt

„ ende zyn zeer lieflick om eten, foo wel in

„ Nederlandc als Vranckcryck ende elders.'*

Waarfchynlyk is dit die Kroon - Kalabas 9

waar

f*) Hter dWor verftait hy de platachtige geribde Pompoe-

nen /Moopepo ro-.jp^(us. O. 8 Pin, t\z%) tot de derde

Soort v*n du Gëtfigt Sebnorende
, voorgemeld- Hy beeldt

een platachtige Me' en Ponpoen af, die hy zegt fomtyds

wei de awaacte te hebben van tagtig Ponden.
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raar vnn ik van gezegden Liefhebber te Ut» IV.

recht, in November s'voorleeden Jaars, de Te-^^j^;
kening ontving, zynde , by den Steel, vanHooF»>-

%

gedaante als, een ronde Kalabas , mee SIeu-*TUK

ven , die rondom uitliepen naar den omtrek, en , Sy*&™M

door haar twfehenribben , eene Kroon maakten

van tien ftompe punten , binnen welken een

ronde Kop was , byna gelyk het Bolletje in de

onrype Kruidnagelen (*). Rondom was deeze

Kalabas fchoongcel» maar op de punten en aan

den Kop fchoon groen , met geel als een Kivits-

Ey gefpikkeld. De middellyn moet omtrent

een half Voet zyn geweest*

(6) Kalabas met veeldeelige Bladen. vr.
(

Cücarhtt^

Dit zyn de Water • Meloenen , wier aangenaam* f^er-'

beid en verfrisfehing in de Oofterfche Landen ,
Meioen»

Tour ne fort, die 'er Ondervinding van

hadt, zodanig roemt. De Arabieren zegt Has
^elqü istj noemenze Batech, en dit zal der-

halve

(*) Zie IL D* 111. Stuk van deeze Nat. Hi/?or-e 9 hU

49. Pl. ÏIU t.

(6) Cucurbita Fol> multipartitis* Mat. Jlfed. 443. GOUAN
Wonsp, 497* HASSELq ttim 4<*g. Cucurbita Seminum mar-

£ine bafi dilatato. H, Cliff. 45 i. R. Lagih> 264. Anguria

Jndica» RUMPH. Amb % V* p. 400. T. 146» Aniruria Citrullus

<1i£a. C. B. Pin. 31*. Citrullus Foïip Colccynthidis fe£to ,

Semine nigro. J. B. Hifi, II. p* 235. Anguria , Cucu«

mis , Citrullus. DOD. Tempt. 664. Citrullus Qffidnaiurn*

Lob. Zc. 640.

II. Deel. XI# stuk.
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IV. halve die Vrugt zyn, waar Forskaohl als

^xni Zaay-Komkonmers ö^ÖiDg van maakt, zeg.

Hoofd- gecde , dat menze üikwils teelt van een Elle

stuk» middellyns, zeer zoet, malfeh, wit of geel en

teil£?

m' ôracy^ s roodachtig van Vleefch. Immers deeze,

van hem Battich - Burlos genaamd of Bruilos ,

naar den uithoek van 'c Eiland Delta, in de

Armen van den Nyl , worden aldaar best en al-

lergrootst gereild , zo Hasselquist ge-

tuigt. T< kan niet nalaaten, zyne uitmuntende

befchryving van die Viugten hier kortelyk in

te voegen.

Zy worden inzonderheid aan de Oevers van

den Nyl , in vrugtbaare Kley , die na de over-

ftroominge leggen blyft, van
$
t begin van Mey

tot aan het end van July gewonnen. De Vrug-

ten zyn uitermaate groot. Hy hadtze van twee

Voeten dik en drie Voeten lang gezien. Zy be-

vatten een overvloedig , Waterig , zeer verkoe-

lend Sap, ineen Vleefch dat voos is, als van een

murwen Appel of beurfe Peer , met zwartachtig

of bruin Zaad. Drar k en Spyze levert deeze

Vrugt den Egyptenaaren uit* 't Gemrene Volk

verheugt zig over dat Jaargetyde en gebruikt als-

dan byna niets anders tot Voedzel ; cetende de-

zelve met Brood , en wel nog oiaryp zynde
f

altoos raauw. Dus verflaat zy tevens den Dorst,

door haar Sap , 't welk men ook uit een Kuiltje,

ïn deeze Vrugt gemaakt , kan fcheppen. Dit

Sap , uit de Sappigften , die by Kaap Burlos

groeijen , als dezelven overrypzyn, op de ge-

zegde
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zegde manier vergaderd, met Roozenwater en IV.

een weinig Suiker gemengd , is een algemeen
Jj*

Middel voorde genen, die aan heete Koonfcn^ooFi*'

leggen. Jammer is 't, dat men 't zelve naauw^Tu*.

lyks langer dan drie Weeken kan bekomen. sm<™M*

Groote voorzigtigheid , ondertusfehen 3 is 'cr

noodig
y
dat de Gezonden zelfs niet te veel ge-

bruiken van deeze koele Vrugten* In dat heete

Saizoen verwekken zy anders ligt Kolyken,

Buikpyn , Bloedloop en Benaauwdheden. Ook
kan de overmaatige inzwelging plotslings de

dood veroirzaaken. Iemand, die 't niet gewoon

is , valt een ftukje daar van als Ys in de Maag

;

gelyk hy zelf bevonden hadc Aanmerkelyk is

*c , dat ten tyde, wanneermen de Water -Me-

loenen in Egypte eet , de Lintwormen gemeen

zyn (*).

Men noemt deeze Vrugten in 't Franfch Ci-

trouilleï, naar den Latynfchen naam Citrullus,

die mooglyk van een Citroen zyne afleiding

heeft , 't zy wegens de Sappigheid of de Kleur.

De Eogelfchen noemenze Citruls, de Duit-

fchers Citrullen of Angurïên 9 naar den ande-

ren Latynfchen naam Anguria, die vaneen A-

rabifch woord , dat rond betekent , zou af-

ftammen. Op deeze lekkere Vrugten , in 'tHe-

breeufch Abatichim, dat in 't Hollandfch Pom-

poenen vertaald is , betuigden de Israëliten , in de

Woe-

(*) HASSELQ; Reife nach PaUJlint , pag. 5 30.

H, DEEL* XI. STUK,
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IV. Woeftyn, onder anderen belust te zyn (*). Zy

^SlI v^'en in Oostindie, alwaar menze, naar

Hoofd- 'c ged3?te Arabifche Battich , volgens Rum.
stuk» phïüs Batteca noemt en zeer hoog waardeert.

Snmn-
j}je van binnen een fchooa rood Vleefch heb-

*€tuge»

ben ,
zyn de aangenaaniften van Smaak- Uit

Z3ad heeft men deeze in Italië voortgeteeld en

zy worden 'er, op de Markten, onder den naam

van Cucumere en Freddo uitgefchreeuwd , zo

R a y getuigt. Niet minder kweekt mcnze in

de Westindiën en Zuid-» Amerika :want inheete

Klimaaten flaagen deeze Vrugten besten grootst,

zynde zo Sappig , dat men onder 'c eecen het

Water uit de Schaal kan flurpen , als uit een

Kom of Glas (f).

Het Zaad der Citrulten verfchilt, van dat der

Pompoenen en Ralabasfèn, niet zo zeer door

zyne figuur , als wel door de Kleur die zwart

is en het heeft fomtyds de Oppervlakte aartig

met ftreepjes getekend , byna als de Boomftee-

nen. Te Alexandrie werdt een Watermeloen

geopend , die alle Zaaden dus gemarmerd hadt,

zegt Forskaohl. Dit Zaad komt met dat

der Kalabasfen in hoedanigheid overeen , en

wordt mede geteld onder de Verkoelende , die

men dikwils tot Emulfiën gebruikt. De Bladen

zyn

(*) Num> XT. vs. 5. Zy aten di'e Vruqten in Egypte om

niet (gratis) dn is te zeggen, voor weinig Prys : waar uit

blykt , hoe gemeen deze' ven aldaar toen reeds waren,

(f ) PiSO & Ind, Hifi. Nat, Cr Md.
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xyn twee of driemaal Vinswyze verdeeld en IV.

gelyken emigszins naar die der Koloquinthen. A
xxin*

In Arabie 9
evenwel , vondc Forskaohl twee hoofd-

Soorten , die hy Citrullen noemt, metgepalm- STUK-

de of gekwabde Bladen* &m™f«*

C u c u m 1 s* Komkommer.

Van bet voorgaande verfchilt dit Geflagc

byna alleen door een driedeeligen Stamper , en

dat de Zaaden fpks zyn. Hec bevat, buiten

en behalve de gewoons Vrugten van dien

naam, ook de Meloenen en anderen, in elf

Soorten, als volgt.

(1) Komkommer met veeldeelige Bladen en 1.

Klootronde gladde Appelen. aïoT™**
tbtu

Deeze hadt de vermaarde Tournefort, Koloquint,

wegens de bitterheid , afgezonderd van de

overige Komkommerachtige Planten, 't Gewas,

welks afkomst onzeker is , komt met dezelven ,

en inzonderheid met de laatst befchreevene ,

grootelyks overeen , maar heeft de Bladen niet

zo fyn verdeeld. Men zaait hetzelve 's Voor-

jaars veel in Vrankryk, Duitfchlaod en Enge-

land ; doch in de Zuidelyke deelen van Europa

,

in

(1) Cucumis Fol. muhifidis, Pomis Globofis glabris. Syft.

Nat. XII. Gen. lo^a. Vtg. XUI. p. 726. H.Ups. Mat.

Mti> 440* R. Lugdb. 263. Colocynthis Fr. rotundo major

C. E, Pi». 113. Colocynthis, CAM. Epit, 98*. DOD. Pempi.

66$. Lob. 1c. 645.

Ut DEfib» Stuk*
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IV. in Spanje en Italië, flaagen de Vrugten best,

^XXOI
die men Koloquint

'

~ APPe^en noemt. Daar ko»

Hoo£J>-* men van dezelven aanmerkelyke Verfcheiden»

stuk. heden voor. Lob el hadt *er in de Hoven

tJigt™*
van bolland, Vrankryk en Italië , gezien , die

donker groen van Kleur waren 5 een weinig

gefpikkeld , Peerachtig als een klein Kalabas-

je 3 of ook rond als een Oranje - Appel , en

geele, platachtig rond. Zeer dikwils kwamen

hem ook voor , die zeer klein waren, lang-

werpig , van grootte als een Ganzen- of Zwaa-

nen - Ey , zeer hard van Schil , gefpikkeld 5 groen

en graauw. Het Zaad, daar in vervat, is by«

na Eyrond , eemg*zins platachtig, bruin, en

heeft wel den dikken zoom niet van de Pom-

poenen en Kalabasfen, maar ook geene fpics-

of fcherpheid.

De Appels zyn onder de Geneesmiddelen

bekend, wegens hunne alles overtreffende bitter-

heid, daar men een Spreekwoord van heeft (*\

Inwendig levert het gedroogde Merg een llerk

en gevaarlyk Purgeermiddel uit, dienftigst in

Klyfteeren , als wanneer het van een kragtige

uitwerking in zwaare Opftoppingen en tot

Afwending bevonden wordt. Het Zaad kan

men veiliger ingeeven. 't Extrakt kan met voor-

zigtigheid in Pillen dienen. Voorts komen de

Koloquinten in verfcheide Samenftelzels der

Apotheeken.

(2) Kom-
(*) Het bitterst , dat men vkdtj

ls dt hippel Kokquinu
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(2) Komkommer met Hartvormige vyfkwab-

bige getande Bladen , die Jtomp zyn ; de ^xXllT
Appelen Klootrond met Doorntjes gewa- Hoofd*

pend. *Tu*.

if.

Volgens den bynaam fchynt deeze van den p,™?"**

Ridder gehouden te zyn voor die Wilde Kolo*

quinten , waar van men in de Heilige Bladeren ^App^i!**

leest , dat het Moes ,daar van gekookt f oneet-

baar was wegens de bitterheid, doch van den

Profeet Eliza, als door een Wonderwerk, met

Meel eetbaar gemaakt werde {*) De Plant,

waar toe die van Shaw met twaalf gcele ea

groene Streepen , in Arabie gevonden , t'huis

gebragt wordt , heeft volgens Hasselquist
een kruipende- of klimmende vyfhoekige Steng,

met Bladen als der Aalbesfen , zynde klein van

Gewas , en een rond Appeltje draagende > daC

aan alle kanten met Doornen is bezet (•}-)

(1) Cucumh Fol. Cord. quinquelobis &c. Am. Jicad, IV,

p* 19$* Coiocynthis puraila echinata Arabica &c. SHAW.

Afr. 564..

(*j i Koningen. Kap. IV. 't Is my evenwel geloofbaa-

rer , dat het de gewoone gladde Koloquinteu zyn ge»

weest £
die volgens Rauwolf in groote menigre aan acn

Euphraat by Hagdad groeien en van de Terfiaanen Woe/^yn^

Küiabas genoemd worden. Deeze vondt Forskaohl niet

alleen op vogtige lOcy - vlakten in Arabie , maat ook in

de Woeitynen by Kaïru in Egypte i zo dn de Nauuulyke

Groeiplaats niet onbekend is. De gewoone naam is Handai

of Hen/al by de Arabieren

(|) Zulke gedoomde Appeltjes zouden nïet ligt, by abuis,

IX. Deel. XI* Stuk.
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IV* (3) Komkomnier met Handpalmig tdtgehoekte

^£XIIl'
Bladen %

en Kloocronde ftekelige Appelen.

stuk. Deeze Amerikaanfche » die men ia dc Euro-

ui. pifche Tuinen aantreft 3 verfqhik door de uit-

AnguriT gehoekte Bladen niet alleen, maar ook door
Eyvoimi-de ggUUr c]er Vrugten , welke met Doornige

knobbekjes gewapend zyn, van de anderen. De
Stengen zyn gehoekt en Üekelig ; de Bloemen

klein als die der Bryonie ; de Vrugt eetbaar.

!* C4) Komkommer met roiulachtig gehoekte Bla.
Acutangiê. ^ ^ Vrugten die tien fpitfe hoeken

k̂
hoe

' hebben.

Een eetbaare Vrugt 9 in Tartane en China

vallende, welke Grew voorftelt onder den

naam van Indifche Kalabas, wordt hier bedoeld.

Zy heeft aan *t end een klein Dekzeltje, en

van binnen maar ééne Holligheid; daar die van

dit

in den Pot gefneeden zyn geweest , maat met de gladde

Koloquinten kon men zig vergisten.

(3) Cucumis Fol. palmato - iïnuatis &c. Go fJAM Monsp*

498. Cucuniis Foliis Paimads. Lugdh. 263. Cucumis fyl?.

Auiericanus, Angudae folio, Fiu&u Ovi figuca. P^uk. Phyt»

T. 170. f. 3. Anguda Amei. Fm&u echinato eduu\TouRNF.

MlLL. DiS T. 33.

(4) Cucumis lol. rotandito • angulatis &c. Cucumis longuj

3ndicus= Grew» Mus, 2.2,9. T. 17. f. 2, Cucumis Ind, ftda-

ms Opercuio donatus,&c» PLUK. Alm* 123. T. iyz é f, 1.

Petoia. KUMPH. Amb. V. p, 408. ï. i4p. JBüKM» Fl. Ird»

p* ZQ9*
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dit Geflagt doorgaans driehokkig zyn , met IV.

Vliezige afgezonderde Holligheden. De Zaa- ^XUL
den zyn zwart en als gekaauwd , gelyk in de üoofd-

Water- Meloenen , zegt de Ridder (*> De STüK*

Bloemen komen getropt op één Steeltje voor 5wffM
en zyn geel van Kleur. De Vrugt is tusfchen

de Komkommers en Kalabasfen middelflagtig ,

wordende in Oostindie Petola genoemd , dewyl

haar Schors eenigermaate gemarmerd of Vlakkig

is, gelyk de Zyden Kleedjes van dien oaam«

Zy vak wel twee Voeten lang en langer , maar

men heeft 'er Verscheidenheden van , onder

welken de Bengaalfche veel kleiner is en Oran-

jekleurig : de Slangvormige tot de Trichofao-

thes , hier voor, behoorc$ en degewooneof
Panjang- Petola , by de Chmeezen Moes -Kom-

kommer genaamd , welke tot het Geflagt van

Momordica of Springvrugt is t'huis gebragc.

Jong zynde, worden deeze V rugten in Schyven

gefeeedeti, als Komkommers, en dan, by iets

hafftigs gekookt, leveren zy een lekkere Potta«

gie uit , zeer veel in gebruik by \ Gemeene

Volk.

(5) Komkommer met de Bladen rond gehoekt , v.

en dikbuikige Vrugten. De c
%

u

e?J*

. . , , Meloen.
f*> Immers is dit uit het gezegde: Semmamgra, quafi mas-

üisata ut in Angurla^ waadchynlyk te hegrypen.

( 5
) Caeumis Folioruno am:ülis rorimditis ^Fru^ibus torulofis.

Mat. Med- 444. H CUff, 451» H* Ups. z$z. B». Lugdb. 263* Ms-

lo vülgaris, C. U^Pin. 510 Melo f. Melopepo Vulgi
p Cucumiê

mitiquoium. Dqd. Pempt, 663» tOB. Ie* $3s>«

X
li, DF.EÏ.. XL STOK,
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IV. Deeze zeer bekende edele Vrugten, wel-»

^IXIII
L

^en men ëemGer]\yk Meloenen , in 't Franfch

Hoofd- en Engelfch Meions 9 in 't Hoogdukfch Me»
stuk* launen noesnt , hebben , zo men wil , dien

Samen*. naara va0 den Appelreuk of van de Appelachti-

ge figuur. Ik weet niet , waarom men niet veel-

eer derzelver naam van 't Latynfch woord Mei

of van 't Griekfche Jf^Zi, dat Honig betekent,

wegens den zoeten Smaak , dien de lek^erden

hebben, zou afleiden. Zv waren, byde Ouden,

onder den naam van Sikuës begreepen. 9
t Ge-

was onderfcheidt zig door de ronde hoeken der

Bladen, groeijende anders, op dezelfde manier,

Rankachtig langs den Grond , met geele Bloe-

men. In de gedaante der Vrugten heeft de

kweeking der Tuinlieden een groote Verfchei-

denheid gemaakt. Daar zyn kleine , middel-

baare en ongemeen groote Meloenen , die byna

rond of langwerpig rond , aan de enden puntig

of ingedrukt zyn , glad van Schil of knobbelig

,

geribd ofongeribd ^ groen, geel of bont, met

het Vleefch van binnen wit, groenachtig , geel

of Oranjekleurig. In 't algemeen kan men zeg-

gen , dat de grootte zelden die van eens Men.
fchen hoofd veelte boven gaat. Die wit Vleefch

hebben , Spek - Meloenen genaamd , zyn door-

gaans de flegtften. Hier aan volgen die met

groenachtig Vleefch. De Kantaloepen
i rond en

geribd, maatig groot van üuk, van binnen rood-

achtig, worden meest tot den Tafel gekoozen.

Het Vleefch derzeiven is zo zoet, dat menze



gewoonlyk met Peper en Zout nuttigt. Daar IV.

zyn ook zeer kleinen, genaamd Suiket - MeIoe- Al^Y
nen> die, behalve de zoetheid, eenen Moskei Hwfd-
jaat-Reuk hebben* naauwlyks grooter dan een stuk.

Oranje Appe! , hier te Lande minder bekend. SJ»&*»*M

In Spanje, Italië, en andere Zuidelyke Lan-

den , als ook in de Levant , Turkye en Egyp-

te, teelt men de Meloenen , gelyk hier de

Komkommers, op den blooten Grond. In de

middeKte en Noordelyke deelen van Europa

vereifcht derzei ver Teeling overdekte Bakken

of Broeibergen , en een behandeling, waar om-
trent veel aan te merken valt ; want het is een

Gewas, welks tederheid byna d€ lekkerheid der

genen , die 'er van fmullen , evenaart. Onder*

tusfchen mogen deeze Vrugtcn , in de Zomer,
wel onder de gezondfte Nageregten geteld wor-

den ; als zynde van eene verfrisfchende , zagte-

lyk afgang maakende hoedanigheid , met maatig-

heid gebruikt. De Zaaden behooren tot de

vier Verkoelende der Apotheeken,

(6) Komkommer met rond gehoekte Bladenen vt

Klootronde Plrugten
} ftotnp genaveld. nZt™

U

Fecfifcha.

Tot deeze Soort betrekt de Ridder een Me-
leentje,

(6) Cueumis Fo!. angulis rotundatis &C, M&o variegatus

Aurantii figura odoratislimus. Oill. Elth. izi* T« 177. f.

218. Melo PerJicus minimus odoratiifimus. £ AJ Suppl.

Cueumis Orieruaüs Fru&u Citriformu Walth, Hort* n§*
T. 21.

X 2
li. Ceel. xi, Sïur.
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IV. loentje , van grootte als een Oranje - Appel en

XXIll.
van der§ely I<e figuur, den Bast Oranje hebben*

Hoofd-' de met greenachtige Vlakken, die door de ryp*

stuk. heid wit worden* Het heeft een zeer aange-

ef'*"
1)331116,11 R et|k> doch laffen Smaak. Sommigen
hebben bet Ferfifch gr-noemd, hoewel bet Zaad

van de Kust van Barbarie, en wel uk Marokko,

overgebragt zou zyn.

De bynaam Dudaim, die op twee plaarfen

inde Heilige Schrift voorkomt wordt by

de Thalmudilten genomen voor welriekende

Bloemen ; als Violen of dergelyken. Op de

eerfte plaats fchynt zy , vetleer, zekere Vrug.

ten te betekenen, en hoewel men *er de Man-

dragers- Appeltjes door verdaan heeft, is zulks,

dewyl die in de Oofterfche Landen niet groei-

jen, gantfeh ongerymd. Met meer reden, der-

halve, zou men om deeze Meloentjes denken

mogen , indien dezelven in Paleftina wild voor-

kwamen.

De Heer Forskaohl bevondt , dat men
te Kairo, onder veelc anderen, dergelyke Soort

in de Tuinen kweekte en Schemmam noemde.

De Ranken hadt zy vyfribbig en ftekelig zo

wel als de Bladen , welke langwerpig Hartvor-

mig, fpks en Tar.dswyze uitgegulpt waren; met

geele Bloemen, in de Oxelen getropt, Zy droeg

Eyronde zeer gladde Vrugten , geel met rosfe

Vlak*

Gen, XXX, vs* Uoogl% VIIt vs4 13.
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Vlakken en een Waterig Vleefch, vol Zaad. IV»

Men teeldeze om den fterken, niet ocaange A
^xm

caamen Reuk, doch zy werden niet gegeten. Hoofb**
STUK*

(7) Komkommer die ruig is 5 met de hoeken Vn.

der Bladen onverdeeld en getand; de Vrug» c"*™
ê
'

t$n Spoelachtig 3 Haairig > aan beiden enden Arabüche.

verdunnende.

Een Komkommerachtige Vrugt der Egypte-

naaren , waar van Alpinus de Afbeelding

geefc. Hasselquïst noemtze de Koningirv

der Komkommeren , en houdtze voor de Ab-

dellavi van dien Autheur , een langwerpigs

Meloen van eenalleruitmuntendften Smaak, die

nergens dan by Kairo geteeld werdt. Blyk*

baar, nogthans,is dezelve, uit debefchryving,

van de Chatè verfchillende ; welke Plant ge-

heel ruig is, en ook de jonge Vrugten Haairig 5

de volwasfene glad heeft. Fcrskaohl, niet-

temin , zegt dac Abdellavi de Arabifche naam

is van deeze, die in Egypte by geheele Akkers

wordt geteeld. Men bereidt 'er een aangenaa-

men Drank van , door aan 't boven end een Gat

te maaken in de Vrugt ; dan met een Stokje het

Merg door één te roeren ; voorts de Vrugt

,

zo

(7} Cusumis hirfutus, Foi, anguUs integris denfcsüs &c.

Hasselq. it* 491. Cucumis jEgypttus rotundifolius C# B.

Pin jio. Chatè, ALP. -fögypt. u\* T* 115. VESL. p« 47,

fOftSK. Fl. J&gypt9 Arak* lóg*

II. DEEL. XL $ÏUE«
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AfdÏbl.*
0 als zy nog aan den Steel zit

>
be ^aaveude

JCXUÏ. als wanneer , na eenige Dagen verloops, de-
Hoorn. zelve vol is van een zeer lekker Sap, Ditdiene

t0t bere?c*en van s°rbet en andere Dran-

uü^T' ken 3 waar op de Turken zeer verflingerd zyn.

Sommigen bewaaren die Meloen • Komkommers
daar toe het geheele Jaar 3 in Kaf of Stroo*

Veslingiüj, niettemin 9 merkt aan * dat het

veel ge bruiken van die Vrugten de Egyptenaars

aan Water -Breuken onderhevig maakt; hoewel

het Gemeene Volk die ook krygt door deSalpe-

terige en Üerk verkoelende hoedanigheid van het:

troebele Nylwater*

^viit. (S) Komkommer mei de hoeken der Bladen

fativtu'* regt en Eyrónd - langwerpige knobbelige

Gewoon* Frugten.

Dit zyn de gewoone Komkommers, door ge-

heel Europa y en inzonderheid in de middel-

deelen bekend ; wier afkomst men niet weet.
a
t Is een Gewas 5 dat > gelyk de voorgaanden *

Jaarlyks moet gezaaid worden , doch zig zeer

gemakkelyk voortteelen lant, In Egypte eet

5 , het Gemeen ze gekookt en met Azyn inge-

p legd ^ zegt H a s s e l <iü i s ï 3 of als JBeu*

„ lin-

(8) Cucums FoL anguïis teStls , Pomis ©vatc - obJongis

fcabris Mat. Med. 44 ƒƒ, CMff 4$i. H Ups. <is>z, R a

JLusr b. <2.6i' Cucurois fat?vus vulgaris. C B Pin. 3*o Cu«

cumis vulgaris. Doo, Fempt* 66, Cucuroeies fatiiri & esca-

lenti. Lob, 63 s.
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J lingenmet Vleefchen Kruideryën vo^ geflopt IV.

„ by Luiden van Vermogen , die ze dus ook ^^m'
5 , kooken , als wanneer zy een goede Spyze Hoofd/

. uitleveren." Forskaohl tekent verfchei-STuK.

de Soorten , behalve de gemelden , aan ; fom* sme»eM
migen een Wie , anderen een Voet of een

Handbreed lang , die by Kairo gekweekt wor«

den.

Wy hebben ook veelerley Komkommers;

onder weiken de Geele allergemeenst zyn > om
raauw als Salade te nuttigen. De Franfchen

nogthans en Engelfchen achten de Groene fmaa-

fcelyker dan de Geele of Witte , welke laatften

gebruikt worden tot den vroegen Komkommer-
Teelt , op Mestbergen gefchiedende als die

der Meloenen. Van de Groene worden de

jonge Vrugten , onder den naam van Augurk-

jes f
tot inleggen genomen. De Geele , die

men ter langte van een Voet, of daaromtrent

,

éet, worden , alsmenze aan den Stoel laat bly-

ven, v/el een Arm dik en een Elle lang, als

wanneer zy Zaad uitleveren. Dit telt men
mede onder de Verkoelende Zaaden.

(9) Komkommer met hoekig -gekwabde Bla- n.

den > de Vrugten Rolrond, gejleufdenkrom. ^Z/lL
(10) Bogtige.j;

(9) Cucumis Fol. angularo - fiiblobatis &c. Cucumis fie-

Xuofus. C. B. Pin* 310. Cucumis oblongus, J. B. Hifi. II.

p. 147. DOD, Fempt. 6éz. Cucumis Anguinus fiexuofus.

Lob* Ie. 639.

X 4
II. ©sel. XI. Stuk,
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IV. (10) Komkommer met gekwabde Bladen en

^ixilU
%eer ^anSe bolronds

, gladde 5 gedraaide

Hoofd- Vvugten*
STUK*

Deeze beiden * in Oostindie vallende , heb-

A^^nli ^en Slangswys* omgekromde Vrugten 3 inzon-

siangach-cferheid de laatfte s waar toe de Slangvormige Pe«
li£C

* tota van Rümphius betrokken wordt
5

die

ik* wegens de Haairigheid der Bloemblaadjes,

veeleer zou derken tot de Trichofanthes Angui*

na te behooren. De Vrugt worde wel drie of

vier Voeten lang*

XT» fit) Komkommer met Hartvormige onver*

vatanus. deelde fyn getande Bladen en Klootronde

Aan de Kust van Koromandel groeit deeze,

die^als kleine roodc Besfen draagende , door Her-

mAnkus tot de Bryonie was betrokken. Ik

weet niet , hoe men dat Komkommerije van

Madras, met een zeer kleine Vrugc, van Plu-

kenet 3 hern door den Heer G. i> u Boi s ver-

eerd % hier kan t'huis brengen % als hebbende

hetzelve zeer blykbaar een ftekelige Vrugt (*).

'

Uit

(to) Cucumis Foï. Lobatis &c. Petcla Anguina. RüMPH*
Amb V. p 407. T. 148. BUHM. FL InL p. no.

(il) Cucumis Fol. Cord. integris dentictilatis &c. H Ups,

a 93* Bryonia Foliis Cord. oblongis &c. Fl. Zeyl. 356*

Cucumis Maderaspa ten iis, Fr, minsmo. Pluk. Mm» 123. T.

J70 f. 2,

C*j De ronde gladde Vrugt , daar by getekend, welke

men,
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Uit Japanfche Zaaden , welken ik van Java IV»

bekomen had, is in't voorleeden Jaar, by een xxin'V
Liefhebber alhier , een Plantje opgekomen tot Tioofd-

dit Geflagtbehoorende,'t welk in *t zelfde Jaar, *Tuiu

uit zyn eigen Vrugt , nog eens is voortgeteeld^P 3^
en ten tweeden maale Vrugt gedraagen heeft, plaat

Het Loof gelykt naar dat der Meloenen
f doch L

^,
U
».

is in allen deele veel kleiner. De Bloemen ?yn

geel, maar de Vriuten niet grooter , dan Fig.

a , op Plaat LXXI II , aanwysr , zynde getekend

naar zulk een Appeltje, 't welk ik doorgefnee-

den en de Zaaden daar in volmaakt a*s die der

Meloenen bevonden heb. De Vrugt wasgeelach-

tig van Kleur, glad, met een zeer dunne Schil,

en aangenaam van Smaak , byna als een Perfik

of murwe Peer, Tegenwoordig , nu ik dit fchryf,

in Juny des jaars 1779 , is w -Jerorn een Phntje

daar van met Schepzels , een Duim groot , be-

laden.

Bryoni a. Bryonie.

In dit Geflagc zyn de Mannetjes -Bloemen

vyftandig gekelkc , met een vyfdeeiige Bloem

en drie Meeldraadjes : de Wyfjes Bloemen heb-

ben een getanden Kelk en zyn ook vyfdeeüg,

mee eenen driedeeligen Styl , en de Vrugt is een

byna Klootronde veelzaadige Befie.

co
men waarfchynlyk daar voor aangezien heeft , behoort tot

den Kaiaöisboora , onder op de Plaat*

x 5
II. Deel. XI. stok.

;
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I^4 (i) Bryonie met gepalmde , wederzyds Eeltig

A
xxwl rmwe Bladen '

gw™' De gewoone 5rPn^ der Winkelen, welke

j men in *t Ne levduinch Wilde Wyngaard , in 't

2*y*ni* Rngelfch Wilde Hoppe , in *t Franfch Coluvrée

Witte, en in 'i Hoogduufch Stichwurts noemt , komt

hier in aanmerking* Zy groeit in Europa overal*

in de Haagen en Wildernisfen, op belommerde

Zandgronden , beklimmende het Kreupelbofcfi

met zyne Ranken» De Bladen en Bloemen zyn

als gezegd is , maar de Besfen heeft het fom-

tyds rood, fomtyds zwaru Gemeenlyk komen

de vrugtbaare en onvrugtbaare Bloemen op ééne

zelfde Plant voor 3 maar men heeft 'er ook ge-

zien, met Vrouwelyke Bloemen en Mannelyke

op byzondere Planten; ja de Heer Jacquin
tekent aan 5 dat hy den Wilden Wyngaard,

omftreeks Weenen, altoos tweehuizig gevonden

hebbe (*).

De zo beroemde Medicinaale kragten berus-

ten in de Wortel van dit Kruid , een fterk Pur-

geermiddel , dat dunne Slymerige Vogten doet

ont-

(i) Bryonia f&U Fa'matis utrinque Callofo • fcabris» Syftm

Nat. XII. Gen. 105*3. Feg* XIII. p. 727. Mau Mti. 448,

Gort Delg. 276. H. Cliff. 453. Fl. Snee. 790, 876 R,

Lugdb. 264* Bryonia alba Bacris nigris, C. B. Pin. 297»

Vitis alba Baccis nigris. Cam Epit % 987. Vitis alba , Bryo-

nia Los* Ie. 624» Bryonia alba et nigra. Dod» Pemftm

40c.

(*) VnM. Enum. p. 172.
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ontlasten. Hierom heeft men deszelfs inwendig IV.

gebruik dienftig bevonden te, en Verttoppmgen
^xln"

en Verhardingen oer Ingewanden, verouderde g00KD./

Borstkwaalen en de Waierzugt. Het Sap van ? tok,

den verichen Wortel is zo fefterp, dat het Ünt»

veilingen maakt in de Huid. Door den gekneus-

den Wortel , met Lyn - Oly gekneed , uitwen-

dig op te leggen, heeft men fomtyds Jichtpy*

Den verdx eeven. Uitmuntend is ook die Wortel ,

verfch zynde, en onder andere Middelen ge-

mengd, in Pappen of Stoovingen, daar men de

Verrotting , of het Vuur, moet tegengaan of

voorkomen , en tot wegneeming van Wratten

of andere Huidkwaaien, op zig zelf alleen*

(2) Bryonie met Handpalmige effene , vyfdee-

lige Bladen; de Slippen Lancetvormig uity^sa!^
gegulpt Zaagtandig.

Cz) Bryonie met Hartvormige hoekige Bla nr.

den , die aan den voet van onderen geklierd
G
q^^

Zyn. bioemige*

(4) Bryonie met Hartvormige langwerpige w.
Vrv,f CoriifoltAi
XW üirtbUdtj

<*) Bryonia foU Palrastis tevibus &c. Bryonia ZeyL Fol#

quinque partito. Eurm. Ztyl 353. Burm. Fi. Ind. 210.

(3; Bryonia Fol. Co;d angulatis , hafi fabms Giandu^olis»

Mant. 116. Bryonia Fol. fubrotundis angwiofis Mornoidicae

focie. BtïRM» ^f>/.49 T\ 19. f. 2. Vitis aiba Indica. RüMPia.

*Amb. V* p. 443, T. 1664 f.

(4) Bryonia Fol. Cord. obiongis quinquelobis 6cc. F4
&eyl* 3>4- BURM. FL Ind* :io,

II. D£ËL» Xlt STUK*
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IV, vyfkwabbige getande ruuwe Bladen, de

A
vv

E
ttt

# Bladjleeltjes tweetandig.
&&JLLJL

fm™' Bryonie met Handpalmige Bladen 9 de

v* Slippen Lancetvormig Zaagtandig > de

lJÏFv*
Bladjleeltjes gedoomd.

perde.

n 'p" Deeze vier zyn Oostindifche of Ceylonfche

Planten %
die door het gezegde van de voor-

gaande en van eikanderen verfchillen. Zy ko-

men allen daar in overeen, dat de Blacienmeer

of min in vyven gedeeld of vyfkwabbig zyn#

Die van de Derde en Vierde Soort zyo echter

maar vyfhoekig en in de laatstgemelde byna

Hartvormig. Van deeze , welke de Witte

Wilde Wyngaard is by R v m p h i u s , werden

de Bladen tot Moes en de Wortels tegen de

Kinderpokjes gebruikt (*ƒ. De Vyfde, in te-

gendeel 5 heeft de Bladen zeer diep gefnip-

perd 5 zo dat zy veel naar die van de gewoo»

ne Paslïebloem gelyken. J3et is, gelyk alle de

voorgaanden f een Rankachtig klimmend Ge-

was,

(5) Bryenla Fol. Palmatis , Lacniis Lanceolatls ferratis

&c, H. Cliff. 45*. R. Luidb. 164, GOUAN Monsp. 499.

Bryonia Zeyl. Fol. profande lacimatis. HE hm. Lugdb. ps»

T. 5>5. Parad. 103* T. 107, Neboemeka, H. Mal. VIII. p.

37. T, 19. Balfamina Cucumerina. Commel. Cat. 47*

Bubm* Fl. Jnd, aio, Nb. Synonyma exciudenda; ruitatur t

fed quae ?

(*) De Hartbhdige is dikwifs met de Bryonie van

de Kaap gezonden * zo dg Heer N. L. Burmannus aan»
%

sekentt
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was , in de Europifche Tuinen bekend , dat Bes- IV.

fen draagt van grootte als Kruisbefiën of als

Kerfen, bleek paarfch, met witte Streepen. Het Hoofd-
fchynt dergelyke eigenfchappen te hebben als stuk.

de Europifche Bryonie, wordende van de Cey- sMe»*fi*>

lonners in de Waterzugt gebruikt. Aan de Kust

van Malabar valt een dergelyk Kruid, dat de

Portugeczen Nhola , de Nederlanders Slitten

genoemd hebben.

(6) Bryonie met Handpalmige , vyfdeelige , vü
t

wsderzyds effiène Bladen * die de Slippen Afrkmd.

Vindeelig hebben* Afiikaanfc.

Deeze Afrikaanfe heeft de bovenfte Bladen

vyfdeelige aan den rand ruuw , de Slippen in

fmalle fpitfe Vinnetjes gefmaldeeld. Zy draagt

eenzaame Besfen , rondachtig , gefpitst en ftomp

gehoekt , geel van Kleur , met drie of vier

Zaaden.

(7) Bryonie met Handpalmige van onderen Eel- Vlr
.-

tig geftipte Bladen. Kanïa?'
fche.

De

(6) Bryonia Fol. Palmatis quinqueDirtitis utrïnque lam*

bus &c. // Ciïft* 45 3* R. Lugdk4 264. Bryonia Afr. lacin*

tuberofa radicc Hbrm. Parad. 107. T. 108.

(7) Bryonia Fol. Palm. iubtus Callofb - pun&atis. H,

Cliff* 25 3 R. Lagdb* 2*4. Bryonia Crctica maculata. C* B.

Pin* 297. Prodr. 13 s. Bryonia alba maculata, ] 8» Hifi*

II. p. H*-

IL D*M» XI. STülU
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IV. De Gevlakte Kretifche Bryonie, welke ook

^XIII
* 't)e'cen^ ls in ^e Europifche Kruidhoven , maakt

Hoofd* deeze uit* Zy is in alle opzigten kleiner, doch

stuk* heeft grooter Bloemen dan de gemeene Wilde

Heffe***
Wyngaard, dfe lang gefteeld zyn, en de Vrugt

is tweezaadig.

S i c y o $ Stekelbes.

De Bloem en Vrugtmaakende deelen zyn hier

van de voorigen niet verfchillende , maar de

Vrugt is eenzaadig met Stekelige puntjes.

Tou Et neport maakte 'er een Geflagt van

,

genaamd Sicyoides , als naar de Komkommers
gelykende. Dit kwam Dillenius wat onei-

gen voor, die den naam van Bryonioides beter

oordeelde» 5 , Want (zegt hy,) het zweemt

, f in Bladen noch Bloemen, toch manier van

y groeijing , naar de Komkommers of Kaau-

3 , woerden zo veel niet als naar de Bryonie.

5> In Vrugten wykt het ook van die beiden 9

zo wel als van de laatfte , zo zeer af, dat

9» het met regt een nieuwen naam verdiende."

Linn^üs, eindelyk , flaakt den Gordiaanfchen

knoop, als een tweede Alexander , en'maikr'er

onhete*"roomd Sicyos van , dar de oude Griek-

fche naam is der Meloenen , Komkommeren en

dergeiyke ^etbaare Vrugten, in 't algemeen (*)
De volgende uitheemfche Soorten zyn 5

er

in begreepen.

(O Ste*
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(O Stekelbes met hoekige Bladen. IV.

Afdeel:

Die, welke Dillen iüs afbeeldt en be- XXIIf,

fchryft , in de Blthamfe Tuin by Londen
Stui!

D"

jaarlyks geteeld uit Zaad , dat eerst van Me- u

xiko of Nieuw Spanje was gekomen , ver- Sic
?
os

fchilde, volgens hem, van de gemeene Soort Hoekig,

uit Kanada, die men reeds lang in de Eu-
P

jr^f

ropifche Tuinen gehad heeft, door in Blad,

Bloem en Vrugt , veel kleiner te zyn ; hoewel

zy niet minder boog opklom met haare Ran-

ken, Ik weet niet , met wat regt de Bryonie»

achtige Komkommer van Bisnagar, door Pl ij-

ken et afgebeeld, daar toe betrokken kan

worden , welke eenzaame Vrugtjes hadt met

gedoomde Kelken* Want , zo wel de ge-

dagte Kleine als de Groote Kanadafche , heb-

ben getropte Vrtigten , van eene Kegelachtige

figuur, geheel bezet met Doorntjes, die in een

Vleezige Schil een Kerntje als een Amandel be-

fluiten , dat Komkommerachtig ruikt en birter

is van Smaak. Het Exemplaar van myne Af-

beelding, is van Java in Oostiodie afkom (tig.

Zeer

(2) Stekelbes met gefnipperde Bladen. 11.

Lacmx&ta]

fl) Sicyos Fol. angulatis. Syfl> Nat. Xil. Gen. 1094. Veg. ^efnip»

XIII. p. 7*7. H. Cliff. 452. Ups. 291. R. Lugdb. 265. Bry-
per<le

onioides Flore et Fru&u minore. Dilu Elth sl. T. si, f.

i9. Cucumis Bryonioldes Bisnagarica fr. parvo. Pluk. Pbyt*

26, f. 4. fi.
Cucumis Canad. monospermos. Hekm. Par.

ic8* T. 133*

(2) 5ic>o$ Fol. Laciniatisr Syfl. Nat. XIII. Sicyoides Fruc»

m ecfiinaro, Foiiis laeiniatis. ÏLUM* 2p* *• /c. 243^
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IV* Zeer twyfelde de Ridder voorheen , of de

^XXIII*
Sicy°ides mec eeD gedoo^de Vrugt en gefnip-

Hoofd
* perde Bladen van Plu m er, wel een by-

stuk zondere Soort ware, die zynEd. 'er thans van

samen- m^t % Volgens de Afbeelding heeft dezelve de
t*k&*

Bladen met veele diepe Infnydingen , zo dat

zy weezentlyk daar van fchynt te verfchilïen.

Ook zyn de Vrugten ronder 3 dikker en met

fterker Dooreen gewapend.

Ut. (3) Stekelbes met vyfdeelige uitgeknaagd Tan»

Gareins. dige Bladen en gehaairde Vrugten*
Gehaaird.

Deeze heeft de Heer Linn^üs overge-

nomen van den Heer N. L* Burmannüs
door wien zy in Afbeelding was gebragt, oit

der den naam van Sicyos Garcini. De Heer

Garci n hadtze genoemd Ceylonfche Bryonie,

in Tutokoryn gevonden. Dat de Bladen Hart-

vormig, vyfdeelig zyn , met ftompe inhammen

;

de Slippen uitgehoekt met gefpitfte Tanden: de

Vrugten ongelteeld, eenzaam, gthaaird en te-

gen de Steng aangedrukt, hadt gezegde Hoog-
leeraar, nader, den Ridder gemeld,

(4) Stekelbes met enkelbroederige fyfmannige

Edulis. Bloemen.
ïietbaar. Jjl

(i) Sieyts Foi. quinquepartitis erofo - dentatis , Fru&Ibus

ciliatïsr Mant, 297 Sicyos FoL quinque • partitis &c. BUBM,

FL Jnd. p 211. T. 57. f j.

f4) Sicyos Flor» monaddphis pentandris, Jaccj, dmer* Bijt*

2|8» T. I6ï.
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ïn de Westindiè'n 9 alwaar zy op 't Eiland IV.

Kuba wild groeit en fterk gekweekt wordt , vondt A*pbbe:

de Heer Jacquin deeze zonderlinge Plant , ^^fd!*
tvelke, hoewel ecnigszins van de Kenmerken stuk.

van dit Geflapt verfchillende, zyn Ed. nogthans ^«ge^a*

onder dien naam voorftelt : twyfelende niette-

min , of zy niet een byzonder Geflagt zou mo-
gen maaken. Zy behoort ten minfte tot de Klas*

fe der Eenhuizigen , als Mannelyke Bloemen op

byzondere Steeltjes, getropt, en Vrouwelyken

een of twee , op een Steekje in de zelfde Oxel

der Bloden hebbende. De Bloem is, in beiden,

eenbladig , in yyven gedeeld, van eene Klok-

vormige figuur , in een dergelyke Kelk gevat.

In de Mannelyke of onvïugtbaare zyn de vyf

Meeldraadjes tot een Qylïndrifche Buis farnen-

gegroeid, zig boven wyd uitbreidende In de

vrugtbaare Bloemen is een Vrugtbeginzel, dae

'èen ronden Styl heeft met een zeer grooten

'Schildvormlgen ofngeboogen Stempel.

Het is een klimmend geklaauwierd Rankge-

was van eene Komkommerachtige gedaante ,

met Hartvormige gehoekte Bladen , die boven

ruuw zyn.j de hoeken fpits. De Bloemen zyn

geel , klein f Reukeloos. De Vrugt (zegt

hy) is van buiten glanzig groen , vanbinnen

y> wit en Vlcezig , in grootte verfchiüende en

5> vaii een zonderling maakzeL Zy is Tokch-

s , tig Ëyrond met vyf Sleuven , met niet ftee«

5 , kende Doorens bezet , aan 't end oneffen

ft gebult, alwaar zy eeöe holligheid heeft, be-

Y & vat-

IJ* Deel. XV Uvn*
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IV*
5) vattende een Eyron^achtig plat Vleezig

^XXiü -,> Zaad. Dit Zaad. d,t gnvn en onbekleed is 9

Hooi d 99 van een Duim in de gmoifte Vrugten 3 breekt ,

stuk „ als die typ worden , door een Spleet aan 't

Hg?
mentee'» enc* een wc,

"

nig u * 1 en maikt veele Wortcl-

3 ,
tjes , terwvl het zyr» Bladerig Kiempje tus-

„ feben de Plaatjes van het Zaad opregc (*);

„ de Vrugt middelerwjl allen s verrottende.

5 , Dezelve fchyrt, door hiare Vogtigheid, het

„ Zaad allengs tot groeijing te brengen en die

^ te bevorderen , tot dat het zyn Voedzel uit

5 , den Grond kan trekken. De Ingezetenen

f, pooten wel 3 tot voonkweeking, de geheele

Vrugt in de Aarde, mair zy fpruit nier emin

„ uit, offchoon fl'
agts op den Grond gevallen,

„ ja ook ingezameld en e'ders bewaard zynde.

„ Die van Kuba zyn gewoon deczt Vrugten

,

in Vleefchnat en Bry gekookt, of met Os-

„ fenvleefch gedoofd , dagelyks op Tafe! te

„ brengen. Zy onderfcheidt n 'er twee Soorten

„ van , welken ik denk Ver fcheidei, heden te

„ zyn 3 uit de Kweeking gefprooten. De eer-

de of gemeene , welke zy eenvoudig Chayo-

„ te noemen , heeft veele of zeer weinige niet

kwetzende Doornen , en is vier Duimen >

„ meer of min, lang. De andere, welke zy

„ Francés of Franfche Chayote noemen , min-

%> der gemeen en doorgaans geheel zonder Door-

si nen

,

(*) Dit fchynt veel met de uitbotting der geweekte Tui»*

booaen overeen te komen.
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5, nen, is van grootte als een Hoender -Ey. Ik IV.

heb de Bloemen en Vrugten in December ver- ^JjJ'
„ zameld." Hoofd-

De Bladen van deeze Eetbaare Sicyos der ?TÜK*

Westindiën zyn zo wel hoekig als die van de SvwM
eerfte Soort , welke in 't byzonder daar van

den bynaam voert* Toe deeze dagt den Rid-

der misfehien het Sechium , van Browne op

Jamaika gevonden , te behooren i*). Ik heb

een Oostindifche Plant ontvangen , welke de

Heer Thünberg met den naam van Sicyos

angulata doopte; doch, volgens 'de aanmerking

van Dilleniüs, dat in die Soort de onder-

JRe Bladen flegts hoekig , de middelden inge-

fneeden en die aan de Ranken vyfkwabbig zyn,

kan dezelve niet daar toe behooren. Alle Bla-

den, immers, aan myne Ranken, zyn Hartvor-

mig en naauwlyks gehoekt , als uit de Afbeel-

ding van een Rank, welke ik daar van uit fa-

va ontvangen heb , in Fig. 3 ,
op Plaat LXX1IL

afgebeeld 9 Wykbaar is.

In de Rang der Manwyvigen van deeze Klas-

fe komt alleenlyk hier nog in aanmerking de

Kruidige Soort van 't Geflagt van

Andrachnf
Dat den Kelk , zo wel als de Bloem 5 vyf-

bladig

(*) Mant. alt. p. 4S>3. Sicyos angulata» Obs. Seehiua?»

fiSowN. Jam. 335. fbrte hujus generis.

Y 2

II. Ceel. XI» Stok,
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IV. bladig heeft met vyf Meeldraadjes in de Man*

^XXin*
nelyken, die op een on volmaakten Styl zitten:

Hoofd/ terwyl de Vrouwelyken drie ^tylen hebben en

stuk» een driehokkig Zaadhuisje.

Ik heb de Boouiachtige Oostindifche reeds

befchreeven; des thans overblyfe

t. (i) Acdrachne die Kruidig is, neerhurkende*

Ttlephioi*

*s Dit is een Kruidje , door Tourneforxiö
Gliekichc

* de aanvang deezer Eeuw in Griekenland waar-

genomen en Telephioidts genoemd, als veel ge»

lykende naar het Echte Telephium van Imp e-

ratüs (*). Het het ft verfpreide Stengetjes,

van een Handbreedteen Span of een Voetlang,

te 5 die rond, glad en groen zyn, met Eyrond-

achtige Blaadjes, byna al* van het Muur of

dergelyken , overhoeks. In de Öxels hangen,

aan korte Steeltjes , tweederley Bloempjes ,

Mannelyke en Vrouwelyke , of onvrugthaare

en vrugtbaare, ah gezegd is, waar van de laat-

iten, in een vyfdeelige Kelk, een rondachtig

Zaadbolletje voortbrengen , dat m drie hoüig.

he-

(i) Anotr&thine procum ?ien$ Herbacca. 5>y7. Nat. XII

«

Gen. ICH5. Peg.' XI' 1 p. 728. Andrachne H. Ciiff. 44.3,

Ups» 2S5. R Lugdb. 220. Telephioides Grarcum humifufum

PI. albo. TOUBNF- Cor. 50. DfLL» Enb 377. r. 282. fm

364. ÜUXB. Cent II p.. 20. T. ia. f. i. Glaux procumbens

JMyiti Tarentini folio. ioCC, Mus, II. p. 1Ó8. T. 119.

(*j Theié
t
>hium' legitinmm Dioscoridis IwPER. Zie II. D

VIII. STUK, bl. 33J.
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heden verdeeld is, ieder twee Zaadjes belader- IV.

de, die ftomp driekanug zyn.
^xxïüï

Na TouRJSEFOkT heeft men dit /cfre hooj d-

Plantje ook in Laiie en zelfs in Kle n AfiesruK.

groejjende gevonden , zo D : llen 1 u s aan-Vs^M
merkt, die zig verbeeldt, dat de^-elyken ooic

in Oostindie voorkomen , in de Malabaadche

Kruidhof Nirouri en Kirganelli genaamd, be-

faoorende tot het Bladbloem, vrelk Pisdryven-

de is , hier voor te boek gefteld *: doch deeze^^
Zl „

Plantjes zyn Heefterig en komen dus nader aan "

'*

de reeds te vooren befchreevene (*).

XXIV. HOOFDSTUK.
Btfchryving der TweehüizigeKruiden>

die de Mannelyke en Vrouwelyke Bloemen op

byzondere Planten hebben; gelyk de Ge/lagten

van tiennip, Hoppe, Spinagie, Bingelkruid

,

enz.

Van de Tweehuizigen ( Dioikia) f dat is zo-

danige Planten , die de Mannelyke Bloemen

op den eenen Stoel, de Vrouwelykenopeen an*

deren draagen , zyn nog de agttien volgende

Geflagten van Kruiden hier te befchryven*

Die

(*) II. D. VI. Stuk, bladz. 289*

Y 3
1$. DlELc II STUS.
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IV» Die van den Rang der Eenmannïgen en Twee-

^jjÏÏjy
- mannigen , naamelyk Najas en Vallisneria,

Hoofd-* als onder Water groeijende , betrek ik tot de

stuk. Alga of Wieren, welken myne agtfle Afdee-

vyfman-ifag uitmaaken (*) van het Ryk der Planten.

In de Rang der Driemannigen behoort Reftia

tot de Grasplanten , myner Zesde Afdeeling.

Van de Vkrmannigen zyn reeds alle Geflagten

befchreeven , als ook van de Vyfmannigen,
uitgenomen de volgende*

I r e s i n E* Struisveer*

Een Geflagt , 't welk den Kelk tweebladig

,

de Bloem vyfbladig heeft > in de Mannelyke

Bloemen met zeven Honigbakjes 3 behalve de

vyf Meeldraadjes ; in de Vrouwelyken met twee

Stempels , zonder Styl ; en Wollige Zaadhuis-

jes.

Xm j
De eenigfte Soort , by den Ridder fi), groeit

Ire

{l"des
in Virginie zo wel als in de Westindiën. Zy

C
*Amaian-is tot de Amaranthen betrokken geweest, naar

thlge%
welken zy in Geftalte veel gelykt , hebbende

een langa dunne Steng , met kleine , bleeke

Bla-

(*) Zie II. Deels . I. Stuk van deeze Natuurt)fa Wjle-

rie, bladz. 238.

Cr) Irefine. Syft. Nat. XII. Gen. 1113. Veg. XIII. p, 74.U

Irefine ere&a Herbacea 8cc, Brown* Jam. 338 Celofia Fol.

Lanceolat j - ovatïs &c, Gron. Virg* I. p. 144. XI. p. 3$.

Amaranthus Pamcu'a flavicante graciü holofêriceo Slqak.

Jam. 49. Hifi. I. p, 142. T. ?o. Amaranthus nodofos &c*

PLUK. Alm. zC. T. 2*1, f„ j.
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Bladen als van Maijer cn aan 't end een veel- IV;

vouriige gee ]e of witachtige Bloempluim , die
A
^xiv*

zeer fchraal is en beftaat uit veele afgezonderde Hoofd-*

Aairtjes. tur.

De Hoogleeraar N.LBürman^üs, geeft
j

de Af >eel<Jing vm een Plant , welke zyn Ed*

Perfifche Irefine roemt (*} f volgens het Kruid-

boek van b a rci m Deeze hadt ftomp Ey-

ronJe Bladen en eet e Pluim
, famengefleKi uit

enkelde lange Aairen, Fluweelachtig wit. Als

ook van eene Javaanjche Irefine (f), hier uit

Zaad geteeld, welke de Steng een Vadem lang,

van dikte als een Ganze Schift , geftrekt hadt,

niet Wollig witte Takken. De Pluim beftondt

uit vtele korte, digte Aartjes, hebbende witte

Bloempjes , met groene Meeldraadjes , waar

tusfe^en een Haairig Honigbakje. De Plant bragt

glanzig zwarte Zaaden voort, doch Vrouwelyke

Bloempjes hadt zyn Ed. 'er niet aan kunnen

vinden»

Spinacia. Spinagie.

De Mannelyke Bloemen hebben den Kelk

vyfdeelig, de Vrouwelyken vierdeelig, beiden

zon-

(*) IreGne Fol. obovalibus , PanïcuISi termïnsH
, Splch

fimpl. longtsfimis Fl Ind. p 212. Tab. 6$ f. 1.

(\ 'retine FoU oblongis
f Spicis Panicuiatis compaéHs

brevibus. lbid f. 2. Amaranthus verticill. minor Benghakn-

fis ,
Serpilhfolms incanus» Pluk Pbyt* zj. T* 10» f. 2.

y 4
II» DEHU XI. SïUK,
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IV. zonder Bloemblaadjes : de eerften vyf MeelV

^XKVf*
draadj.es > de laatHen vier Stylen en een enkel

Hoofd' Zaad, dat binnen den Kelk hard wordt en aan^

sim. rypc. Hier van zyn de twee volgende Soorten,

i. (i) Spinagie met ongefleelde Zaadhuisjes.
Spinaaa

Hoeski^. Een zeer bekeDd Moeskruid % dat door geheel

"Sc - Europa in de Hoven gezaaid wordt * doch waar

van men de plaats der afkomst niet weet. Het

fcbynt de Ouden niet bekend geweest te zyn*

en behoort misfehien tot de Iqboorlingen vaa

den Noordelyken Aardbodem ;, alzo het zig niet

aan den Vorst ftoort. Daar is echter een ron-

de grootbladige van , welke bqter tegen^de kou-

de beftand is 3 dan defpitsbladigc, welke malfer

is tot Moes en daarom 's Voorjaar^ veel tusfehen

de Boeren Boonen wordt gezaaid. Het Zaad-

huisje deezer laatlte heeft fpitfe puntjes r dat

van de rondbl&dige niet.

In
9
l Franfch noemt men dit Kruid Espinars%

in 't Engelfch Spinacha
?
in 't Hoogduitfch Spinet.

Het groeit oogevaar een Elle hoog, en heeft de

eerde Bladen driehoekig, de volgende meer dan

eens ujtgehoekt , breed en glad , groen van KJeur*

Aan den top van ronde Stengen draagt het zyne

Aai*

(i) Spinacla Fru&ibüs fesfilibus. Syft. Nat. X f
I. GmA

im. XUÏ. p. 742. Mat, AJed. 5s6. Go»T. Belg 183.

H. Clip. 457« L*gdk. 220. Uouan Mcnsp. 504. Lapa-
thum Hort. & Spmacia Semine fpinolo. C* li- Pin. 114. 5^

Sein. non fpinofo, n*. Spinacia. Lob, lc t$7. Dod. Tempt*

Spinachia mas et famma Dalech. Hift, 543»
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Aairen , welke in fommige Planten alleen 1V.

met onvrugebaare Eloempjes , ia anderea met
A
j£xTv

"

vrugtbaare beladen zyn. Verkeerdelyk plagt Hoofd-*

men die Zaad voortbragten de Mannetjes, de*TüK: *

anderen de Wyfjes- Spinagie te noemen. drL?*™*
Dit Moeskruid is zwaar om te verteeren en

geeft weinig Voedzel ; doch , door wel gelardeerd

te zyn met Boter en Speceryën , krygt het een

plaats onder de Toefpyzen, Uitwendig kan het 4

gelyk veele andere Kruiden , in verzagtende
,

weekmaakende Pappen dienen en bet Sap tot

Keeldranken. Het Zaad is ook onder de Ge-

neesmiddelen geteld geweest.

(2) Spinagie met gejleelde Zaadhuisjes. tu
Spmaci<&

Volgens den Heer Gmelin komt in Sibe- wüdct

rie deeze wilde Soort van Spinagie voor ; wel-

ke de Steng hooger heeft, de Bladen driehoe.

kig Eyrond , fomtyds uitgehoekt , ftomp , ge-

deeld ; drie of meer Zaadhuisjes in de Oxelcn f

op eigen Steeltjes , Eyrond , ftomp , gekield

aan beide zyden.

A c N 1 D A. Kennip.

Een vyfbladige Kelk zonder Bloem heeft in

de Manselyken van dit Geflagn plaats, met

vyf Meeldraadjes ; een tweebladige Kelk zon-

der

£z) Spinacia Fru&ibus Pedunculati6» Sy/?f Nat. XII. ,•;

y 5
11» PESL. XI. Stus*



\

346 TWEEHÜIZIGE KrDIBEH,

- IV. der Bloem in de Vrouwelyken met vyf Stylen ,

ü"OFfv
' enkel Zaad.

stuk» De eenigfle Soort ( O > door de gezegde Vrugt
f
-

,
voornaim< lyk va^ de H^nr in verfchillende ,

Car.nobir.a.komt in Zoutige Moerjsfen van Virgime , inde

fche!

Sni Herfst
'
overvloe-ii.-ï voor Zy heeft de Stengen

en Bla fleelen rooJ * glad en glanzig; Bla*

den erkeM, lang Lancervormig, gefteeld,over-

hoeks : geejq Meelknopj;.-s in de Minnetjes, de

fi uur hebbende van de Letter X ; cn re Zaad-

huisje in de Wyfjes met vyf Leuven By Bau*
hinüs vindt men7e Virginifche Hmnip ge-

naamd, als naar de Mannetjes -Plant veel ge-

lykende.

Cannabis. Hen nip.

In de Mannelyken van dit Gefiagt is de Kelk

vyfdeelig , zonder Styl; in de Vrouwelykea

eenbladig, onverdeeld, op zyde gaaperde, met

twee Stylen en de Vrugt een tweekleppig Noot-

je, binnen den geflooten Ke k.

^ Hier van is ook maar ééce Soort bekend (1),

Céwnahte daar

Tamme. ^ Afnida Nat yn Gen JV^ ^# XIIT. p 74u

MlTCH Gen 8 Am. Acad lil. p. 19. Cann^bi^ Fol. timm
plicihus. Gron Vtrg* 19*, 153. Cannabis Virginiana. C. B,

Tin 32O.

(i) Cannab r
s Syfl. Ndt. fcu. Gen. T115 V*g XIII. p.

742,. Cannabis fol, digitalis, /i, Cliff* 4.57. üp% 297. „Mmt*

Md.
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daar men insgelyks Mannetje van heeft en Wyf- IV.

je ofonvrugtbaare en vrugtbaare Hennip. Naar ^xiv
den Latynfchen Daam Cannabis , noemt menze Qoofd-*

in 't Spaanfch Canamo, in 't Franfch ChanvtB ,
stuk»

in 't Engelfch Hemp, in 't Hoogduitfch Hanf.J™***
In Ooftmdie, daar dit Kruid ook groeit , wordt

het Ginje by de Javaanen en aan de Vaste Kust

van lndie , als ook in Perfie Bangue geheten*

De Arabieren noemen het dxis 3 de Turken

Afarath.

\ h een Gewas , dat dikke ronde Houtige

holle Stengen voortbrengt s van vyf of zes

Voeten hoogte ^ fomtyds Takkig en zig dan als

een geheele Boom vertoonende, fomtyds onge-

takt, gelyk meest plaats heeft, wanneer het op

Akkers , digt by elkander , gezaaid wordt. Het

Mannetje , dat onvrugtbaar is cn enkel Bloemen

draagt , fchiet hooger op dan het Wyfje* Bei-

den hebben de Bladen Vingerachtig in zeer

fmalle flippen verdeeld, ruuw, donkergroen

en zeer zwaar van Reuk, aan de kanten Zaag-

tandig. De Zaaden , die de Wyfjes Hennip in

de Oxels der Bladfteelen draagt , zyn iedereen

bekend* By den Gemeenen Man wordt de Zaad-

draagende het Mannetje geheten.

Dat

JSUL SS7» R * Lugdb. 221. Gort. Belg. zit. Cannabis fa*

tiva. C. B. Pin. 320. Cannabis foecunda. Dod* Pempt, 53$.

Cannabis» Lob. Ic. 5*6. Cannabis erratica. C* B> Pin. 320.

Lob. fa 526. Cannabis fïeriiis, Dod. Pempe. sis* Cannabis.

Amb. V* T* l8o«.

lh DEEL. XI. SïUS.
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IV Dat de Htnnip by de Ou Jen reeds in gebruik
A
XXIV*

was
'
b^ kt üic 11

'
aoDoïüs

>
üie vernaalt,

Hoofi.' hoe de bcythen zig hej we l nden door het Zaad

STJ&. op gloeijende Kolen te imycen. Wegers die

Bk/fldhi* hoedanigheid is hetzelve bemind by de uofter-W '

fc'ie Volkeren. D BI «den zelfs worden gerookt ,

or hu S*p imi ee.)ige Kruikryën gemengd, ja

zeits Pillen daar van gemaakt , door deMdoren,

Perfiaanen en Turken, gekamwden ingeflokt,

om zig d/onken te maaken of tot geilheid op

te w kken. Men wil ook da: het Zaad, in

fommige Lan tn , tot Spyze gebruikt worde»

Het Pluimgediert is 'er, in \ algemeen, vry

gretig naar. Een maatig gebruk kan niet fcha»

delyk zyn. Ook kan het Zaad, in Melk ge-

kookt, fomtyds dienen tot verzagting van den

Hoest der Kinderen* Het uitgeperlte Sap of

de
;
JEmulüe heeft dikwils Menfchen , mee de

Geelzugt gekweld, geholpen. Uitwendig wor-

den , door betting met dezelve , de Vlakkea

van het Aangezigt weggenomen. Ook dient

het in oplosfende Pappen en tot Brandfieden.

By de Romeinen was reeds de dienst der

Hennip, tot het vervaardigen van Zeilen en

Touw-n ter Zeevaart, ten overvloede bekend.

Van de Sttelen , in Water geweekt, en ge-

kneus J , tot dat menze van de Houtige dee-

Jen en van an-Jer Ontuig door den Hekel kan

zuiveren, kom: die ko^tbaare Stoffe , welke

WV jaarlyks ? by zo vede Sch( epslaadingen
,

Uit de Moordelyke deelen van Europa ont-

van-
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Vangen. Dit Gewas , naimelyk, fchoon uit JV*

Indie , naar 'c fchynt, afkomftig (*) , groeit,

door de iterke Zomerwarmte dier Gewesten , hoofd-

in het korte Saizoen aldaar tot volkomenheid. 5TU*-

In Sweeden, nogthans, wil het niet voort. Pe-^'n/rf**

tersburg alleen levert t?t den uitvoer , jaarlyks,

meer dan een miljoen Poeds daarvan uit* ,üie

van Riga in L>fland geldt veel nu er. Heden-

daagfch verbeeldt men zig
v
dat de in Vrankryk

geteelde Hennip beter zy dan de Noord (che.

Ook rneent men, dat dezelve door de kweeking

verbeterd zou kunnen worden , omfync r en Iter-

ker Draad uit te leveren. Veele Proeven ?yn

hier omtrent door de Franfcben genomen, die

wel verdienden agtervolgd te woidUn»]

H u m u l u s. Hoppe.

Van het voorgaande verfchilc dit Geflagt, in

Kenmerken , byna alleen door de Vrugt die

Schubbig gebladerd is , ieder Schubbetje aan

den voet een rond Zaadje bevattende.

Dê eenigtte Soort (i), insgelyks een zeer ge- *•

l meene Lupuius.

Gemeens*

(*) Uit Zaaden van Japm werdt, nu veertig Jaar gelee-

den, in de Cl»f£>rtfe Tuin Hennip geteeld , die eens zo

hoog als de gewoone groeide en nogthans in 'c rainfte niet

daar van verfchiide.

(i) Humulus. Sy/l. Nat. X!I. Gen, uió. Veg. XIII, p.

742. H. Olijf. 458. Mat. Med. 458. Gort. Btl%. 438. R.
ïsuvjb. 422» KRAM. Auflr. 282. Lupulus mas et foem na. O
B* Pin. 298» Lupulus» Dod» Pempu 409^ CAM. Epit. $33,

$34. Lüpulus Sali&arius, L08. Je» $a$%

||, DEEL» Xh STUK^
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jy#
meene Plant , komt overvloedig in de Wildernis-

Af^ebi, fen door geheel Europa , zo in de Zuidelyke

B^ofiI*
a 's 'n ^e ^oorc^e^y'ce deelen

,
als ook in onze

stuk?* Nederlanden voor* In de Dennebosfchen van

~Vyfman- Sweeden , op de Eilanden in de Oostzee 5 in

Pommeren en Lyfland , als ook door geheel Rus-

land , is zy gemeen* De Heer Th unb erg
heeftze in Japan gevonden. Zy groeit Rank-

achtig 3 zynde een klimmend Gewas ^ dat zig

om Takken > Sraaken , Boomftammen en alles

windt. Het heeft ruuwe Bladen, welke naar

die der Bryonie of van den Wynftok gelyken;

weshalve, of ook om de Trosachtige Vrugten

fommigen hetzelve den Wyngaard der Noorde-

lyke Landen heeten. Op veele plaatlèo wordt

het in menigte geplant , als een overblyvend

Gewas zynde , niet Jaarlyks gelyk de Hennip

ftervende.

De belachelyke gewoonte, wederom, van de

Vrugtdraagende Hoppe het Mannetje en de on-

vrugtbaare het Wyfje te noemen , zal daar

van afkomftig zyn , dat men de eerfte den

voorrang geeft. Sommigen hebben gedagt,dat

het van Sexe veranderen zou ; doch Linn^us
bevondt in Gothland het tegendeel, 't Zaad

van de Hoppe, op een Akker gezaaid, brengt

zo wel Mannelyke als Vrouwelyke Planten

voort , waar van de eerften , als fterker van

Gewas zynde , de laatften onderdrukken ; zo dat

men eindelyk niets (Jan bloeijende of onvrugt-

baare Hoppe heeft. Dus komt dezelve ook in,
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h wilde meest vror. Niettemin kan het Wyf- IV-
A v KEET

je otk Vrugt draagen > zonder door het Man-
xxiV°

tietje bevrugc te zyn , naamelyk gefchubde dooFD»

Knopjes zonder Zaad; en dit dient om de twy-TUK.

feüng , waar in Toorn f fort cn an ^ren^****"-

daar door vervallen zyn, op te helderen (*).

De Franfchen noemen dit Gewas Houblon %

de Engelicben Hops , de Duitfchers Hopfen.

Men maakt onder febeid tu v fclrn de tarnde of

Tuin en Akker., en de wilde of Wilgen Hop-

pe, die in Kreupelbofch of Hakhout en veelaan

de kanten van Rivieren groeit , by de Wiegen

opklimmende. Van de eerde heeft men vn ege

en laate Hoppe , van de laatfte komt 'er voor

met groote en met kleine Knopjes of Vrugten*

De vroege, die men ook Augu flus Hoppe

noemt, bot het eerfte uit, en geeft de grootfte

Knoppen > wordende daarom van de Brouwers

voor de beste gehouden.

Het voornaamfte gebruik , immers , van de

Hoppe is tot het brouwen van Bier; 't welk 'er

bitterachtig doch tevens duurzaam van wordt.

Dat zy 'er een hoedanigheid am zoude by-

zetten, om den Steen te veroirzaaken
5 ge!yk

fommigen gewild hebben , is niet geloofb ar*

Veeleer, immers, zal het de uitwerkingen,

anders uit de fcherpheid des Biers in de In-

gewanden ontftaande , vérzagten* Men houdt

de

(*) Jfi*g0te *n Rem Herkariam. p. 69%

lU £>BBL. XU STUC;
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$V* de Vrugtca voor een Middel dat de Verteè-
A
XXlV* riD& bevorcJert, de Slym en Gal uitdryft en de

Hoofd Ontlastingen , inzonderheid door Zweet eö
stuk. Uicwaafe nicg , bevordert. Zy zyn Harftig ,

fa™***" Balfamiek en hebben een fterken bedwelmenden

Reuk. De Inwooners van Westgothland ge-

bruiken het Zaad tegen de opftopping van den

Afgang zegt Limnjeus, die aanmerkt, dat

hec Kruid van Honigdaauw aangetast wórde ,

wanneer zekere Worm of Rups de Wortels

verteert. De Honigdauw, ondertusfehen , is

zeer fchadelyk voor den teelt der Hoppe, diè

ïn Sweeden thans , zo wd als in Engeland ,

fterk wordt gedreeven. Men plantze in Tui-

nen 5 om ze voor den Wind te befc hutten ,

die, geweldig zynde , een zonderling gekraak

of gerammel , naar ver af zynde Donderflageu

zweemende, in zulk een Plantagie maakt. De
jonge Spruiten worden , zo hier als elders ,

wel toebereid zynde, op de manier van Spar*

gies in 't Voorjaar gegeten.

Omtrent de manier van winding der Hop-

pe, om een Staak, Stok of Stam, vind-ik aan-

getekend , dat zy zulks altoos met de Zon om
doet, dat is van 'tOoften, door 't Zuiden, naar

\ Westen; gelyk de Bryonie, Tamnus en Ka-

perfolie ; terwyl anderen , gelyk de Turkfe Boo-

aen en de Klokjes Winde, een tegenftrydigen

koers houden : en het Bitterzoet op beide ma-

nieren flingert. Daar uit blykt , dat zulks niet

van de werking der Zon afhangen Dit is eea

zaak*
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zaak, die men uit liefhebbery nader kan onder- IV*

zoeken.
. Ag^'

Z i h ö h i A.

Naar den Itaiiaanfchen Kruidkenner Zanó-^^5

N i , Opziendér van den Bononifchen Tuin i

die nu omtrent een Eeuw geleedeo Üierf j is

deeze Plant benoemd. Zy heeft een driebïadigen

Kelk en vyfdeelige Bloem s de Vrouwelyke

met drie Stylen , waar op een driehokkige Be-

fie volgt , uit den Kelk geboorcn, bevattende

twee Zaaden in elke holligheid.

De eenigfte Soort (i), aan de Kust van Ma-
n̂mlk

labar Penar-Palli genaamd, en by de Neder- hdlca.

ianders Naadklim , in 't Portugeefch Fruita Ban- aifche!

m"

doliera y is een zeer uitgebreid Rankgewas f bloei

-

jende in het Regen -Sakoen* De Takken zyn

groen 5 van binnen Houcig * de Ranken met

Klaauwieren voorzien , de Bladen fpits ovaal *

dik en zagt van Geweefzel , maar groen eo glad

,

fterk geribd > bitter van Smaak. De Bloemea

gröeijen Aairswyze iü de Öxels der bogtige

Bladfteelen , en de Vrugten Troswyzé. Deeze

hebben cenigszins de gedaante vaa de Kruidko-

kers, die men oudtyds plagt te hangen aan de

Bandelieren der Schuttery ; waar van de Por-

(i) Zanonta. Sy/l. Nat. XII. Gen. 1117. Peg. XIII.

741. Penar • Valli mascula. Hort. Mal. TUI* p* 9J* Ti

'¥). Penai-VaUi foemihö. H. Mal VIII. T. 47, 4S.

tt. D£EL. XI* STUK.
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IV, tugeefbhe naam. Zy zyn driekantig, aan 't end

^XX"V
^' ):r!P > bevattende platte Zaaden, en hebben

Hooft*" y0 ^en Reuk als den Smaak der Komkom»
stuk* meren.

£ Vyfman*

tru*k*t u
Dtiekwab-

tr.

CtrdifolU.

Hattvor*

Feuilléa.

Zeer duidelyk beftempelt dit Geflagt denaam

van Pater FEUiLLéE, wuns Waarneemingen

byna de eenigften zyn, die men van de Panree

van Peru en Chili heeft. De Bloem is Rader-

achtig en ten halve in vyven gedeeld 3 zo wel

als de Kelk , die Klokvormig is , beiden een-

bla^ig 5 zo wel ;n de Mannelyke als in de Vrou-

welyke Bloemen. De eerften hebben een Ho-

aigbakje , met vyf Draadjes , beurtwisfelende

met de vyf Meeldraadjes* De laatftcn bevat-

ten een Vmgtbeginzel met drie Styien, dat een

Vleezige Appel worde, met een harden Bast 3

Eyrond, in de Kelk gevat.

Hier vaia is opgegeven.

(l) Feuilléa met gekwahde Bladen , die van

onderen gejlippeld zyn.

(1) Feuilléa met Hartvormige gehoekte Bladen*

In

(i) FeuHi's To\ lohat?s fubtas pun&atis. Syfi . Nst. XIL
Gen ip%s FJrg X li. 742, Trïchofanthes pun&ata. Sp.

Plant 1*32. K iand roha fcaadens. Plum» Ic. 209, 210*

Gtun t r» !

>a C Nkandiroba
r
Sloan. Jam. Ss. Hift. u p«

20e.

(*j Feuilléa Fol. Coidaris angulatis. Syji. H*t* XII j
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ïn de Westindiën groeit deeze , ook een IV*

^

Rankachtig of klimmend Gewas , waar van de xxiv?
twee Soorten naauwlyks volkomen onderfchei- Hoofd-

den fchynen tezyn» aangezien Browne het- stük#

zelve zegt fomtyds met Hartvormige , fomtyds

niet drickwabbige Bladen voor te komen* On«-

der den naam Nhandiroba geeft Plu mi er
daar van twee Afbeeldingen , dat geheel ver-

schillende Planten zyn , zo de Heer J. B u r-

mannus oordeelt, Bevoorens hadt Lin*
isjeus het tot dc Tweehuizigen betrokken in

\ Geflagc van Trichofanthes , en aangemerkt

als in Oostindie groeijcnde, gelyk het dan ook

dus geboekt is door den Heer N. L. Bur*
mankus. Brownë bevondt het tot de

Tweehuizigen te behooren.

Behalve het -Geflagt van Smilax f dat reeds

be&hreeven is , leveren de Zesmannigen hier

nog deeze volgende uit.

T a m u s. Vrouwen -Zegel.

De Kelk is zesdeelig, zonder Bloemkrans zo

wel in de Mannelykeak Vrouwelyke Bloemen f

welke laatfte een driedeeligen Styl hebben, het

Vrugtbeginzel onder êe Bloem > en de Vrugt is een

driehokkige.Befie, met twee Zaaden. Hier van

Icpmen de twee volgende voor*

{ï) Vrouwen - Zegel met Hartvormige onver' j,

deelde Bladen. Dit Tamm
commumSm
Gemeen*

£ï) Tamui Fol. cordatis indiviffc* Syji* Nat. XII. Gm>

z % *****
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IV. Dit Kiuïd wordt Wilde Bryonie genoemd , of

*XXWÏ Zwarte , in onderfcheiding vanjte gewoone Wit-

Hoofd- te Bryonie, waar van het % inde eerfte opflag,

stjk* door de gladheid en donkerheid van het Loof
mman-

verfchilt. De Latynfchen naam is Tamus of

Tamnus, en de Vrugt vverdt Uva Taminia ge-

noemd;maar deFranfchen geeven 'er , ik weet

niet om welke reden , den naam aan van Seau

de Notre Vierge dat is Lieve Vrouwe Zegel ; de

Duitfchers noemen het Schwartswurlzel , dat is

Zwartwortel.

In de Zuidelyke deelen van Europa j als ook

in de Levant, groeit deeze zwarte Bryonie, in

Bosfchen en wilde Haagen , zig op dergelyke

wy/e om de Takken windende met zyne Ran-

ken , doch zonder Klaauwieren. Men vindt

het ook overvloedig a.-n den grooten Weg tus-

fchen Londen en Oxford , en elders in Enge-

land, als mede omflre, ks Parys,in Duitfchland

en Switzerland, De Bladen zyn Klyfachtig of

liever Hartvormig % larg gefteeld , fomtyds
, ja

aan de zelfde Plant
,

fpitfer 3 üomper en ook

wel uitgehoekt of byna driekwabbig* Het Man-

netje draagt groene Blommetjes , zo enkeld als

Aairswyze zegt H alle r; het Wyfje op Tak-

kige

IÏ19. Peg- XIII. p, 74?. Hort. CUff- 4?8. R. Lugdb. 218.

Hall. Htlv. GRON- Onent. 317 Bryonia laevis f. ni-

gra Racemola et bacci era, C. B« Pin 297. Vitis fylv. f«

Tamt*s. Dod. Pempt. 400. Vicis vel Bryonia fylveftris. Lob»
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kige Steeltjes, die uit de Oxels voortkomen, IV,

en daar op volgen roode Waterige Besfen. Het k
%£jy

heefc een overblyvende Penwortel, die dik en Hoofd-'

rond is, van buiten zwart, van binnen wit enSTu*.

vol van een Slymerig Sap, Dioscoiudes,
d!t

>m~

die met zynen Zwarten Wyngaard die Kruid

bedoeld , doch hetzelve met de Eryonie , die

zwarte Besfen draagt , fchynt verward te heb-

ben, fchryftden Wortelen eene Waterloozea-

de hoedanigheid toe. Matthiolüs wil,

dat zy , onder de Afch gebraden , uitmuntende zou-

den zyn tot opwekkinge der Minnelust. Pl
wius telt de Tamus onder de eerbaare Kruiden

en Bellonius verhaalt, dat de Turken de

jonge uitfpruitzels 5 daar van, met Olie en Azyn

eeteiu Hoe 'c zy, in Europa wordt weinig ge*

bruik gemaakt van dit Gewas

(st) Vrouwen - Zegel met driehwbbigz Bladen. "*
' Ttimu%

De Heer Gerard, hetzelve in Provence
Cm

m̂

waarneemende , bevondt , in de eerfte plaats , diaaiciu

de Bloempjes van het Mannetje kleiner en

bleek geel , die van het Wyfje grooter en wie

van Kleur* Ten anderen merkte hy op 5 dat,

in de Schaduw groeijende , dit Kruid de Bladen

breeder , groener , uitgehoekt en driekwabbig

heeft

,

(*) Nabis qiütlotn nutlo \fi ufii eft* Hall. Helv* inchtott*

II. p 291»

(2) Tamus Fol. trilobis. Sy/L Kat. XII. Tamnus Cretica

fpfido folio» TOüRNF. Cor,

Z 3
11. deel, 'tuètééf



31>'3 Tweehüizige Kruiden

IV» heeft, fchynende in 't geheel niet te verfchifte

^XKIV*
van Kapdiafchen Tamnus , waéseer hy

Hoofd- hetzelve met gedroogde Monfters * weleer door

stuk» ToüRNEFORTop Kandia verzameld
, verge*

^5ntan'\eék. Des houdt hy deeze Soort flegts voor

eene Verfcheidenheid van de voorgaande (-[).

tapanfth Te onbefchroomder breng ik derhalve hier

liLxxiv
^e twee JaPaD ĉ{le P'anten

?
door den Heer Thun-

Fig+i j2» berg geplukt % als Verfeheidenheden van dit

Gewas ter baan* Fig. ï, op Pl.LXXIV
5
ver-

toont het Mannetje , dit zeer duide!yk drie-

kwabbige en Kijfachtige Bladen heeft, waar

van de twee zydelingfe Kwabben nog vry diep

ingefneeden zynt maar aan dunner Rankjes ko-

men de Bladen byna eveneens voor ? als aan

het Wyfje y Fig. 2 ; naamelyfc fpits Hartvor-

mig en weinig ukgerand, gelyk in de gewoone

Europifche Tamnus. De Bladen zyn glad en

fterk geaderd , de Ranken rond en de Bloempjes

groeijen Troswyze in de Oxels der overhoekfe

Bladen ; doch in de eerfte met dubbelde > in de

andere met enkeideen zeer yle Trosjes. Die van

het Mannetje , met Vergroocing afgebeeld by

a 5 hebben i in een zesdeelige Kelk , zes Meel-

draa je* zonder Styl of Vrugtbeginzel ; die van

het VVyfje hebben het Vrugtbeginzel zeer dui-

delyk onder den zesdeeligen Kelk , als blykt

by b % zynde het Vrugtbeginzel in een Blikje

ge-

(*) G£IU Frov* p.
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feva' ; en des voldoet dit Gtfwas aafii dó öpge- IV.

gevcüe Kenmerken. ^XIxT
* Hoofd*DlOSCORRA. STUK.

Hexan»

Dit Geflagt , naar den grootcn Dïoscö-^
ridfs getytdd , heefc ook een £esdeeligen

Kelk zonder Bloem, in de Vrouwelyken met

dri" Styltjes en een driehck'cig fcmengedrukt

Zaadhuisje, *t welk twee Vliezige Zaaden iü

&yne hokjes bevat.

De agt Soorten van hetzelve zyn Indifche

RanVgewasfen , meest verfchiüende door het

Loof 3 als volgt.

(i) Dioscorea met gevingerde Bladen. t.

(a) Dioscorea 'wet drievoudige Bladen. fö'^
Vyfbiadi.

Deeze beiden, mooglyk flegts Verfcheiien Re*

heden > groeijen aan de Kust van Malabar» ah ^nihJU
ook op de Eilanden van Oostindie , n m de 'nebhu

Westindiën. Zy behooren tot die Kruiden
\

dig*é

Wbtk Wortels men gemeenlyk in Oostindie Oe-

bks , in de Westindiën Inhames of Batattes oir

ook Tams noemt , zynde aldaar een zeer ge-

woo-

(1) Dhscorea Fol. digïtafis. H. Cliff. 459. W". £eyh 3^3*

Ubmm cjuinquefoüuitn RüMPH. Amb. V. p. 359, T. itf»

Nunni • keiengu. H. MaU VII. p. 67. T* 35. HURM. F4
frj. p* 213.

(2) D'mcêrea Fol, tërnatis. H. C/ijT. 4;^ RüMph. Amb*
T. 12S. Tfageri * Nursn. ^4/. VU. p. ei. T. 33.

z 4

;

11. Deel* XU Stuk.
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IV. woone Spyze , zo onder de Slaaven als by ?|

A
XXLV*

'
C Gemeene VolIc#

Hoofd-' Deeze veelbladige zyn in de Molukkes wild

stuk. groejjende gevonden, hebbende eenonbefchof^

Zaman- grooten Wortel , die by een Kaas vergeleeken
*****

wordt. Zy heeft de grootte van eens Menfchen

Hoofd, en verfchaft, als het Kruid in Tuinen

geplant en gehavend wordt , een zeer goede

Spyze.

in. (3J Dioscorea met Hartvormige Bladen
3 de

JïiïatT* Steng gedoomd en Boldraag&nde.

Gedoom-
de. (4) Dioscorea met Hartvormige Bladen , ie

Mat*
Steng gevleugeld en Boldraagende.

Gevleu-
gelde. (5) Dioscorea met Hartvormige Bladen, d&

jsJhlfer*
Steng effen en Boldraagende.

§eude
r

.
* Deeze allen komen in het Loof en daar in

overeen, dat zy aan de Ranken zekere Bolletjes

draageo, welke in de Grond aanftonds Wortel

fchieten ; zo dat dit nuttige Gewas zig zeer

flerk vermenigvuldigt. Het is derhalve Rhizo*

phora

(3) Di9H9rea FoL Cordatis &c Combilium. Rumph.
Amb. V. T. 126. Kattu - Keiengir H. MePvil. p. 71. T. 37.

(4) &iowrea Fol. Cordatis &c. Ubitun digiratum, RUMPH*
Amb. T. 121. KatfiU - keïengu. IL Mah • 38.

(s) Dioscorea Fol. Cordatis &c. Ubium Pomiferiim. Rump.i.

Amb. V. T. u*. Rhizophora Zeyianica Scammonei folio,

fingulari j Rad. rotunda» HERM» Par* T* p* 217. Rhizopho*

ra lndica. Vlvk* Mm. 32 1. T. 220* f. 6. Kam - KatfiÜ. II

MaU VII. p* 69, T. 3?»
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phora of Worteldraager getyteld geweest van IV.

den beroemden Hermabnüs, doch welken
^xiv"

naam de Ridder, mooglyk met meer reden , toe- Hoofd-
gepast heeft op het lndifche Boomgewas, dat^ux.

men gemecnlyk Mangles noemt of Duizendbee*^

nen * De laatfte wordt deswegen <dppeldraa-* z{elhx> 6

gend Oebie geheten , dewyl die Bolletjes van
âd̂

TÜK *

van grootte als een Appel of Citroen zyn. De
3 z * 495 "

tweede, mee een gevleugelde Steng, heeft een

gevingerden Wortel; de eerfte, Combilie - Plant

by Rumphius genaamd, heeft een zonder-

lingen Wortel
,
eenigszins naar een Zeug met

haare Jongen zweemencie. Alle deeze Wortels

zyn meer of min aangenaam tot Spyze en die-

nen zelfs tot Verfnapering , gelyk onze Aam*
akers,

(6) Dioscorea met Hartvormige overhoekfe vu
Bladen en eene effene ronde Steng.

\ fjtivl^
Tamme,

Deeze Soort is het gemeene Oebie > maaken-

de de Tams - Wortelen der Westindïen uit.

Men teeltze meest op plaat fen en in Landen ,

daar weinig of geen Koorn of Ryst gebouwd
wordt, en dus zeer veel op de Zuidoofter-Ei-

lan*

f6) Dioscorea Fol. Cord. aitexms &c. ïi. ClijJ. 439. T.
2S. FL ZeyL 358. B>. Lugdh. 517. D :oscorea fcandens fhi.

Ta^ni % Fiudu Racemofo. Plum. /<?. 117. f. 1. Vollik

nigra &c. SLOAN. Jam. 46, Hifi. I. p. 140. Mukeleugu, H,
Mal. ViiJ 4 p, <tf> Ti 51. UUum vulgare, Rumhj. V.

II. Pi EL. XI. STUK
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IV. landen van Oostindie , Nieuw Guinée, Nieuw
A
X^

RI
* ^eeian^ en d° t)i(*uwMn^ ontdekte Eiland* n ia

Hooirp/cte Zuidcr Oceaan. O; gemeen tterk worden
&ruK. deeze Wonels ook by de Negers , aan de

Kim vaf, Afrika, geteeld, en (hekken tot dea

voomaamften Voorraad , welken men hebben

irurt, om een Schip met Slaaven te fpyzigen»

Zy vallen 'er wel zo groot als de grootfte

Zoetemelks Kaazen, en worden dikwüs Jam-
mes genoemd in de WestindiSn , daar deeze Wor-
telen insgelyks tot Spyze ftrekken. Zy zyn

van buiten bruin , van binnen Sneeuwwit en

zeer goed van Smaak , droog en vast van Vleefch.

Men braadt of kookt deztlven en de Zwarten,

gelyk ook veele Blanken * eetenze in pUats van

Brood.

Dit Gewas heeft de Wortels van veelerley fi»

guuren, dikwils veelen aan éénen Stoel, getyk

ik dan ook zes Soorten van Oebies , allen eet-

baar , van Batavia bekomen heb. Het klimt

als de Klokjes . Winde en geeft verfcheide on-

getakte Ranken uit, met fpits Hartvormige Bla-

den, die zwaare Ribben hebben, gepaard. Op
de Bloemen van het Wyfje volgt een Troa

van Vrugten , als graauwe Erwten of Vogel-

harten , twee of drie aan elkander gevoegd

,

welke het Zaad , als gezegd is, bevatten.

VII.
Diosarea

(7) Dioseorea met Hartvormige Bladen, over»

hoeks en gepaard , de Steng effen* We-

(7) Dmcorea Fol. Corel» alternis oppofitisqiie &c. Diosco»

rea
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Wegens de Vrugten wordt deeze Soort op IV.

Java genoemd Penning- of Dubbeltjes - Blad , ^xfv*
zo het de aangehaalde is van Rumphius, en Hooro**

aan de Kust van Malabar, alwaar men alle de stuk.

Soorten van Oebies , waarfchynlyk wegens &z
dr
Fexm*

Knodsachtige Wortelen, Keulen noemt 5 heeten

deeze Munniks - Keiden* Het is de Floridafche

naar de Bryonie gelykende Plant , met Mos-
achtig Eiken -Bloesfem, de Bladen van onüeren

Wollig gepluisd , en de middelrib in een Doorn»

tje uitloopenden Clayton noemt het een

Soorc van Hoppe , die zig al flingerende wyd en

zyd uitbreidt, met gevleugelde Zaaden, welke

in een driekantig hokje of Huisje jseflooten

zyn s veelen aan een digte tros by elkander , ge-

lyk de Zaaden der Hoppe, 't Gewas groeit in

de Zuidelyke deelen van Noord- Amerika.

(8) Dïoscorea mei gepaarde Eyronde gefpitjle vin.

Bladm.
lia.

Wegens den bynaam zou tot deeze Soort het ?aarbiadi-

gemeene Oebie , voorgemeld , kunnen behoo-
ge *

ren, zo wel als het Slangachtige , dat
?
er door

den

rea Fol. Cord» acuminatis &c. Gron* Virg;. ut , i$6*

Eryoni» fimilis Florvdana &c. Pluk. Alm. 46. T. 375. f. 5.

Ubium Nutnmularïum. Rumph Amb. V. T» \6z ?

{%) Dïoscorea Fol. oppefitis Oyatis acuminatis. TL Zetf*

3 61. Inhame Maderasp. FoL binis pulchre Venofis. Pet. Gae.

5©. T. 31. f. 6. fa Ubium Anguinum. Rumph. Amb* V. p.

351. T. nu

JU DEEL, XI, STUK.
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***7* den Hoogleeraar N. L Burmannus toe

XK1V. betrokken wordt. Wonderbaarlyk zyn deeze

Hoofd. Wortels omgekruld , zo dat zy zig byna als

stuk* Slangen of vliegende Draaken
, gelyk Rum-

p h ius zegt, vertoonen, en deeze Soort be-

hoort, zo wel als de gemeene, tot die, welke

geen Wortelbolletjes aan de Ranken draagen.

Twee Soorten zyn hier door den gedag-

ten Hoogleeraar nog bygevoegd , waar van

de eere ,
Schildbladige genaamd (*), op-

zigt van de Vrugtmaaking onzeker was , of

zy tot dit Geflagt 3 tot de Smilax of anderen

behoore : de andere , Rolronde gebynaamd we-

gens de figuur der Wortelen
, misfchien niet

meer zekerheid heeft (\)* Deeze, die rood

van Bast is > noemen de Nederlanders aan de

Kust van Malabar Battates 5 naar den Portu-

geefchen naam. In Oost- en Westinde voe-

ren deeze Oebies of Keuku, by de Inlanders
ê

een menigte van verfchillende naamen.

R A J A N I A»

Naar den vermaarden Ray is dit Geflagt

door Linnjeus dus beter , dan door Plu-
mier

(*) Dioscorea pelrata BüRM. Fl. fad. p. 215. Smilax

IBoU peltatis Coidato-obiongis &c* Buiim. Zeyl. 218. T.

101.

f|) Dioscorea Cylindrica. Burm. Fl% Ind. 215» Kappa/

kelengu. H. Mal. VII. p. 95* T. jq.
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mier Jan*Raja getyteld (*) Het verfchilt, IV*

jn Kenmerken , van 't voorgaande byna alleen
A
^w*

door de Vrugt , die rondachtig is , met een Hoofd*

fcheeve Wiek , beneden de Bloem gebooreiu «tuk.

Het bevat de drie volgende Amerikaanfche

Planten.

(1) Rajaniame* Piekswys
9

Hartvormige Bladen, 1.

RajanUi
_ Hajiata.

Op 't Eiland St. Domingo is deeze door Plu* Piekbia-

mier waargenomen, welke een dunne winden-
dlfie*

de Steng heeft , zonder Klaauwieren, de Bla-

den eenzaam effen , van eene Hartvormige fi-

guur, aan den Voet breeder, naar de punt zeer

fmal, effenrandig glad en gedeeld,- brengende

de Plant , uit ieder Oxel, twee of drie Bloem-

of Vrugtcrosjes voert.

(2) Rajania met Hartvormige z$venribbige ir,

c
Hl

Deeze, in Zuid- Amerika groeijende, heeft

de Bladen Hartvormig , langwerpig , gefpitst

,

Nets*

(*) Hic [nempe Johankes Rajüs] folus plura praeftitit

quatn facile alius ullus, inrerque primos Botanïcos omni aevo

adnumerandus erit. Linn. H* CU
ff. p. 458.

(1) Rajania Fol. H iftato • Cord tis. H, Cliff. 458. Jan-

R3ja fcandens Fol. oblongo angufto. Plum. Gen. 3 3. Bryo»

nia fjru&u alato. vuvxi ^wer. 84. r. 9%. Fil. T. 178.

(2) Rajania FoU Cordatis feptemnervifs. Jan-fcaja f«an-

dens Folio Tamni. Plum. Gen. 33* tia ïyj, ï9 n

* iu Deel. xi. stuk.
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IV. Netswyze geaderd en de Bloemen getrost, als

Afdeel.^ anderen. Zy heefteen knobbeligen Wortel

,

Hoofd-' a 's een Franfche Raap, in den Grond zinkende.

stuk* De Vrugten ,welke gevleugeld zyn , gelyken naar

die van den Efchdoorn of Schotfe Linde

,

zeer, en bevatten een rond Zaad.

in. ($) Rajania met vyf langwerpig ovaale Bladen

qumquejQ- J

vyfWadi- Deeze , ook in Amerika vallende, beeft dit

byzonders , dat de Bladen , vyf by elkander 9

aan ieder Knoop der Ranken , voortkomen

,

zynde drieribbig en geaderd. Anders verfchilt

zy van de voorgaande weinig.

QiuHêta. Volgens de bepaaling zou hier dat Gewas

pjTlxxv. kunnen t'huis gebragt worden , *c welk de Heer
Ffr i. Xh ün berg in Japan gevonden, maar onder

den bynaam van Quinata afgezonderd heeft.

In de figuur der Bladen , immers , is zeer weinig

verfchil , maar dezelven zyn niet drieribbig en

zitten met hun vyven op 'c end van de Steeltjes.

Zy zyn in de kleinfte Rank, welke ik daar van

heb, hier in Fig* t , opPL. LXXV , natuurlyker

grootte vertoond, Eyrond, zeer puntig naar den:

Steel; aan 'tend met een klein puntje: maar in

de grootfte allen byna volmaakt ovaal en aan

de punt uicgerand , gelyk uit het in de natuur*

lyke

O) Rajania Fol. qumis ovali - oblongïs. Jan«Raja fcan*

iens quinquefolia. Plumu Gfa» 3 5. /f. 155. £
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lyke grootte by A afgebeelde blykt. Die Rank IV.

heeft geeö Bloemen , zullende misfehien de ^XIV
*

Vru^draagende of het Wyfje, en de andere , Hoofd-*

die zo veel te meer met Bloemtrosjes of Tuil- stuk.

tjes behden is , het Mannetje zyn van deeze^***"

Soort. Uit de figuur der Trosjes blykt ge-

noegzaam , dat het een geheel ander Gewas dan

het Amerikaanfche zy. Ik geef het op *c geloof

van gezegden Heer, die zekerlykde Bloemen 9

in de fnsfche Pianc, onderzont zal hebben, Zy
zyn hier , to als zy zig thans voordoen , en dus

fommigen met drie, anderen met vier Kelk-

blaadjes , afgetekend , gelyk ook het Loof*

Het tchync dat op fommige Steekjes vyf , op

anderen vier ^ drie of twee Blaadjes voorko-

men ; 't welk meer plaats heeft in dergelyke

Planten. By ieder oirfprong der Bladen vindt

men drie Stoppeltjes.

Tot de Agtmaonigen van deeze Klasfe be«

hoort, behalve de Popelicrboom , 't Geflagtvan

Rhodiola. Roozenwortel.

De Kelk is vierdeelïg, met een vierbladige

Bloem in het Mannetje , maar geen Bloem-

blaadjes in 't Wyfje , dat vier Honigbakjes

heeft en vier Stampers , draagende vier veel-

ssaadige Huisjes.

De eenigfte Soort (1) groeit op de Alpifche u

{1) Rhodiola. FL Lapp> 378. F/. Sstte. Sji, s\z. Mat*

ö. DKËL* XI* SïUS>
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1V# Bergen van Lapland, Ootfenryk, Switzerland

^cxlvi en Groot Brittannie, zegt We*

Hoofd, gens de Geftake hadden fommigen dit Kruid

3Tur. oDder de Teleplrium geteld en T o u a n e f o r t

maakt het tot een Soort van Anacampferos , maar

Hall er noemt het Sedum of Huislook van

yerfchillende Sexen , dat Zaagtandige Bladen heeft ,

de Bloemen in zeer digte Kroontjes. Clusius
geeft het allereigenst den naam van Rhodia

radix 9 dat is Roozenwcrtcl > dien het nog in de

meefte Taaien van Europa voert, wegens den

Reuk der Wortelen. Zeer overvloedig vondt

hy hetzelve op de Rotfen van de Bergrug Dur-

renftein., daarliet hem voorkwam met bleeke

of roodachtige Bloemen*

Uiteen dikken, Houtigen, Knobbeligen Wor-
tel fchiet dit Kruid veele ronde Stengetjes van

ongevaar een Voet hoogte , met Bladen die

Wigvormig en aan de kanten diep Zaagswyzcg »

tand zyn. Het brengt Tuiltjes voort van Bloe*

men, als gezegd is, dikwils geel, de Manne-

lyken ookwel voorzien met Vrugtbeginzels, doch

mïsdraagende ; terwyl de Vrouwelyken van

drie tot zeven rosfe Zaadhuisjes hebben, zegt

Hal-

MtL 477, J/. Cliff: 470. R. Lugdb. 4*7, Rhodia radix. C.

B. Pin. 2S6. CLUa. Hift. II. p. 6$. Raj. Bijl» 6$o. TeJs»

phaim luteum minus, Radice Rofam redo lente. Moais, Hifi.

Ui. p> 458. S. 12. T# 10. f. 8. OEO. Dan. J83. Radix Rho-

dia, Lob» Ic. 39 u Dod, Pempt. 347* Anacampferos Radice

Rofam Ipirante major Öc minor. Tour^e* Jnjf, z6+%
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Hall er, welke een zeer fyn Zaad bevat-

,pn
Afdeel^
XXIV*

Op de Eilanden Ferröe * waar dit Kruid > zö Hoofd*

wei als op Ysland , overvloedig groeit , wordt *thk*

het Hklproedy dat is Helpwortel genoemd , we-

gens de uitmuntende kragten , tegen 't Scheur-

buik, waarfchynlyk in Gorgeldranken ofMond-
jfpoelingen, daar aan toegefchreeven. De Wor-
tel, naamelyk, is famentrekkende en geeft door

Deftillatie een Roozewater uit. De Alpifche

Berg- Valeijen vervult het fomtydsmet een aan*

genaamen Geur. Een Pap van het Kruid, op

't Voorhoofd gelegd , doet de Hocfdpyn be«

daaren. Het wordt van de Groenlanders tot

Spyz'c gebruikt.

Van de Negen mannige'o komen de twee vol-

gende Geflagten voor.

M ê a c ü U a L i s, Bingelkruid.

In dit Gigflagt is de Kelk driedeelig , zonder

Bloemblaadjes , in de Mannetjes van negen tot

twaalf Meeldraadjes hebbende, met Kogelron-

de tweeliugfe Meeiknopjes ; in de Wyfjes twee

Srylen en een Vrugt die uit twee Zaadhuisjes

bettaat , welke ieder een enkel Zaad bevatten*

Daar komen in de vyf volgende Soorten.

(i) Bingelkruid met een zeer éénvoudigs SteHg t.

en riïuwe Bladen,
, ih^nf
In nis.

Ovetbly*

(i) jMersuridlis Caule iimpHcisfirnö , Fol. fcabris. Syfi*
VCfl^

Aa
Ih D£££i« XI. STUKt
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IV. In Bosfchen komt, door geheel Europa, di£

^XlV* ^inSe^rui<i voor * dat *n ' c Hoogduitfch ook

Hoofd-* Hondskool geroemd wordt, in 't Franfch Choux

stuk de Chien en Mercuriale fauvage , in 't Engelfch
Entuan- jjrm Mercury. Men wil dat de Grieken hetzel-

ve Cynocrambe genoemd hebben ; maar een an-

der Kruid , hier voor befchreeven , zou de Honds.

* z'e
^00^ vanDioscoRiDES zyn f*

biadz,275. By Dodonj&us en Lob el vindt men een

Afbeelding van dit Kruid , welke daar in ge-

brek kelyk is, dat de B'oem-Aairen en Zaad-

huisje s op ééne Plant gebragc zyn , 't welknooic

jplaats heeft. Anders voldoet dezelve taamelyk.

JHet Zaaddraagende is hier, wederom, by Ca-

MEuariüs
,
verkeerdelyk het Mannetje ge*

noemd. De Bladen zyn grooter dan in het

Jaarlykfe , *c welk volgt ; maar het wordt ten

onregte, in plaats van 't zelve , tot Moes of ton

Geneesmiddelen gebruikt, dewyl men 'erkwaa-

de uitwerkingen van gezien heeft (*).

»• (a) Bingelkruid met een gearmde Steng , glad»
Mtreuria- ° 00
lis ambi- acti-

gua.

Twyfel-iSfaf. XII. Gen. 1125. Veg. XïIT. p> 746. Gouan Monsp,
Whtig»

507* DALIB Par. j©2. FL Suec. 823, 91 3- Oed* Z>a«'

400, H> C/i/f. 461. £U Lugd1
* 203 Fxmina. Mercurialis

niontan; testiculata, C. 3. Pm» uz. Cynocrambe mas Cam.

Epit. 999* Ma%. Mercurialis uiont na fpicata. C. B. Pin*

122. Cyn< crarnSe foemina. Cam. Epit. 999. Cynocrambe

Mercurialis fy^veftris* Dod Fempt* 659. Lob. 1c. 160.

(*) Hall. Helv. li. p. 277.

(2) Msrcuriaih Caule lirachiato , Foliis glabiiuscuüs , FJo-

Cl-
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achtige Bladen en gekranfie Bloemen, zo Iv»

wel Mannelyk als Vrouwelyk. ^XX^V
*

Hoofd-
In Spanje 5 voornaatnelyk op de Muuren ders-rus.

Steden Kadix en Gibraltar , komt dit Kruid

voor, dat men uit Zaad van daar in de UpfaU
T%*%

fche Tuin geteeld heeft. Van de volgende

Soort verfchilt het niet alleen door geen geaair-

de Bloemen j maar ook door dezclven in Krans-

jes , de Macnelyken en Vrouwelyxen by elkan-

der te hebben in de Oxels der Bladen. De eer-

flen zyn geftceld, drie of vier in getal, by één

Vrouwelyk Bloempje , waar op etn Zaadhuis.

je volgt als een Balzakje * dus veel naar dat

der anderen gelykende* Het is een éénjaarig

Kruid»

(3) Bingelkruid met een gearmde Steng 3 glad» nr.

de Bladen en geaairde Bloemen. fïlnnlX
Jaailyks.

Veel algemecner komt deeze , in de middel-

He deelen van Europa , 10 op Zasylanden als

in de Tuinen voor» In onze Nederlanden be-

mint

ribas vertlcïl'stk , ferminco mascolirque. !*iffN« Dec. I. p t

3 5. T* 8. ad tkulurn Mercurialis andnêgyna.

(3> Mercurialis Cnu?e brachiato, Foliis glabris , Flor* S pi-

eatis. Gort. Belg* £8 5. Mat. IUL 464. H» Ciiff. 46 i. Ups»

298. R. Lugdb. 2^3 « I>ALIB. Paris. 30*. Mercurialis teftfc

culata. f. mat. C. B. Fin* 121. Mercurialis mas. Doo.

Fempt. 658 , efi Faomina. Mercurialis fpicata, f. fcemina,

E>OD. Pempt. Cs 2 , efl Mas* hidem* LoE. 1c, *59.

Aa 3
lï. DEEL. XI. SXüX.
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IV. mint zy meest vogtige, belommerde Zandgroö-
A
XXIV.

deD in dc Moeshoven
-
Gedagte Autheuren heb-

Hoofd* ben van dit Jaarlykfe Bingelkruid een Mannet-
stuk. je en Wyfje, doch wederom averechts, onder-

*<imm fcheiden.
manrJge. .

De Plant groeit dikwils ter hoogte van een

Elle, met opftaande gearmde Stengen en ge-

paarde, gladde
, gedeelde Bladen, die Lancet-

vormig Eyrond en op de kanten gekerfd zyn.

De Mannetjes hebben de Bloempjes , in over*

endftaande Katjes , uit afftandige Kropjes fa-

mengefteld , groenachtig van Kleur. De Kelk

ïs drie- cf vierdeelig , en dienvolgens komen

"er ook wel twaalf of zestien Meeldraadjes in

voor. De Wyfjes- Plant heeft de Bloempjes

ongedeeld in de Oxelen
5
veeltyds twee by el-

kander , met drie of vierbladige Kelken en daar

op volgen twee Zaadhuisjes , ruuw , rond een*

zaadig.

Linozojlis zou dit Kruid by de Grieken ge*

noemd z>n en Mercurialis by de Latynen, als

van Mercurius gevonden zynde. Dioscorï-
D es heeft reeds aangemerkt , dat het Afgang

maakte* (Het is van een Waterige Zoutige na-

tuur, en wordt tin Klyftecren gebruikt , ja ook

van het LandvolS gegeten. In Vrankryk maakt

men van hetzelve een Syroop, by fommigen

als zagtelyk laxeerende zeer gepreezen. De
Honig van het Bingelkruid is in de Apothee»

ken niet onbekend, Oudtyds werdt 'er Moes
van gekookt, tot Spyze.

(4)
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(4) Bingelkruid , dat byna Heejierig is> met IV*

Wollige Bladen.

In Provence , Languedqk en Spanje, groeit ^°° FX)"

dit Kruid , dat onder den naarn van Phyllon 1V

*

voorkomt by dc Autheuren* Het heeft de B!a- Mcrcutu.

dpn Eyrond , zegt Gouan , de Bloemen ge- Hfl*™*"

kropt , dc Mannelyken aan 'c end der Bloem- wolli£'

fieelcn , die langer dan de Bladen zyn , de

Vrouwelykep byna drie by elkander 1 het eene

Bloempje gedeeld.

(ƒ) Bingelkruid met een hurkende Kruidige v.

Steng en Eyronde eenigermaate Wollige Y!aJpfch>
Bladen ; de Bloemen Mannelyk en Vrou-

welyk.

Bezyden den Leeuwenberg , aan de Kaap

der Goede Hope ? vindt men dit Kruid , 't

welk de beroemde Boer ha ave tot het Ge-

flagt van Ricinokarpos , dat is Planten, die de

Vrugt als van den Wonderboom hebben , t'huis

bragt* Die Vrugt, niettemin, beltaatuit drie

Zaad-

(4) Mercurialis Caule fUbfnuicofb , Fol. tomentofo* H.

Ups. 46 u Lugib. 205* Gouan Monsp. Phyllon tes«

ticuiatum. C B. Pin. 111. Phyilon Êhnücum. Clus. Riji.

li. p 43. Faemina, Phyllon fpicatum» C. B. Pin. 122. Ph„

foeminificum. Clus* hifi Mas.

(5) Mercurlalisi Caule proftrato Herbaceo &c. Mant.

298. Metcuuiaiis procurnbens dicoccos Africana* Hërm» ParM

App. io* Ricinokarpos Afra. Boerh. Lu^db^ I. p. 154^

Aa 3
II* P»BL. XI STUS9
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IV. Zaadhuisjes 5 en deeze Plant heeft
5
er maat

^XXw' twee ^ 5 weshalve zy, by Hermannus^
Hoofd-* den naam kreeg van Tweegreinig , hurkend,

stuk. Afrikaanfch Bingelkruid > met Bladen van de drie-

Negen-
kleurige Violen. Aan de Leedjes van de Steng,

manwge.
we]jse omtrent een Handbreed hoog is , komen

Eyronde gedeelde Blaadjes getropt voor, be-

nevens eenbloemige Steeltjes van de zelfde lang-

te. Mannelyke Bloempjes zyn 'er veelen , Vrou-

welyken weinig aan 't zelfde Plantje. De Vrugt

is Eyrond 3 geknot
,

farnengedrukt 3 gefleufd*

met twee Stylen en in tweeën fplytbaar.

Hïdrocharis. Vorfchenbeet.

De Mannetjes hebben 5 in dit Geflagt f eeo

tweebladige Bloemfcheede : de Kelk is driedee-

lig en de Bloem driebladig, zo wel in die als

in de Bloemen der Wyfjes- Planten, welke zes

Stylen hebben en de Vrugt is een zeshokkig

veelzaadig Huisje: het Vrugtbegïnzel onder de

Bloem zitteode:

i. De eenigfte Soort ( % ) , hier van bekend ,

jta**. groeit

Water-
minnend. C*) Boerhaave nogthans zegt uïrdmkkelyk , dat de

Vrugt van zvne RlciWk^rpos Afra dtiehoekig is en uit drie

Zaadhu sje; beftaat , gelyk in de Ricinus: zo dn het vreemd

is, hoe dezelve hier heeft kunnen t'huss ge!>ragt worden.

Egtet is *t waar , dit Boekha&vs 'er ook de tweegreinige

fan Hermannus tce betrekt,

(l) Hydcocharis* Syft. Nat. Xll. Gen. 11*6. Veg. XIII.
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groeit aan de Oppervlakte van Sknten, Grafcen IV.

en ItaanJe Wateren , zo ia de Zuidelyke als ^XtV

'

Moordelyke deelcn van Europa. Men vindtve hoofd*

Vorfchenbeet genoemd of Morfus 'Rance , onder >TUK:*

welken naam To urnefort dé Afbedding
£rfa

rm*Km

gaf van de Bloem en Vrugt, aanmerken Je , dat

fommige Bloemen van onieren Knoopjes heb-

ben , \ welk de Vrouwelyken zyn. Van de

Mannelyken zitten twee of drie Steekjes by el-

kander in een tweebladige Schcede , maar de

Vrouwelyken komen eenzaam voor op byzonde

-

re Planten. De Bloemen zyn gemeenlyk wit,

doch ook geel of geelachtig aan den bodem van

den Kelk. Het is een Kruidje, dat op 'c Wa-
ter zwemt , met ronde Bladen gelyk de Plom-

pen, doch ongelyk kleiner; weshalve fommi-

gen het genoemd hebben kleine of allerkleinfte

Plompen. Men vindt het op Modderige on.

diepe ftilftaande Slooten, zelfs hier by de Stad,

overvloedig, dezelven dikwils geheel bedekken-

de, dewyl het, door zyne Krop- of Bokiraa,

gende Rankjes 3 (terk voortloopt en zig langs

de Oppervlakte zo ver het kan vermenigvuldigt;.

De

745. Gort. Belg 285. Gouan Mcysp. $07. Tl, Suec%

%z%. II Cli§. R, Lugdb* 10, HALL. Hilv. 301. DALIB.

Paré 30$. Nymphxa alba minima, C. B. Pin» 193. Morfus

Ranx. DOD. Pempt. 583. LOB. U, 596. Morfus Rans

Flore albo odoratlsJirao. Rij. Cent. ioi. y#
Nymphxi alba

minor. C. B. Pin, 193 # Morfus Ranae. TOUENF. Mtm* 4c

^7o5» P* §*! T. 4.

Aa 4
IU Deel, XI, Stük»
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IV. De Tienmannigen van deeze Klasfe heb i\

^XXIV*
reC^S

?
>e ĉ^^even en onder de TwaalfmannigeE

Hoofd-* bty^ alteen nog over 'c Geflagt van

Tim-
wannigett.

D A t i s c Weedaart.

Waar aan de Bloemblaadjes geheel antbree»

ken: de Mannelyke Bloemen hebben een vyf-

bladigen Kelken vyfuen ongedeelde lange Meel»

knopjes ; de Vrouwelykcn een tweecandlgen

Kelk, drie Stylen en een driehoekig, drichoor-

uig eenhokkig Zaadhuisje, dat open is en veel*

zaadigj onder de Bloem gebooren-

De twee volgende Soorten zyn daar van

aangetekend*

t. fi) Weedaart met em effene Steng.
BatUca
C
^Hefm>

Dit Kruid, dat °P Kandia groeit, is wegens

tchüg. de geftalte tot de Hennip betrokken en geek

Hennip genoemd geweest , uit hoofde van de

Kleur der Bloemen. Men vindt het onvrugtbaar

en vrugtbaar, in de Natuurlyke Grond een by-

na Boomachtig Gewas maakende, met de Steng

een Arm dik, in Takken uitgefpreid, ter hoog-

te van zes tot tien Ellen, volgens Pona, dat

echter

(ï) Datiica Caule laevi, Syfi. Nat. XII. Gen 1132. Veg.

XIII. p, 748. Cannabis Fol. pinnatif. H, Clif. 457-

Lugdb, z*i< Cannabis lutea fertilis. Alp Exot. 300. T*

298. Lureola Herba fterilis. C* B. Pin. 100. Cannabis lutea

Gietïca. ALP- Exot» 296. T. 295, Cannabis lutea fterüis.

Alp. Exot, 30T. T. 300, Luteoia Hetba Fol» Gannabinis*

p. B. Fin. ÏOO*
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echter bedenkelyk maar tien of twaalf Voeten JY:

zal geweest zyn. Ia de Europifche Tuinen
A
xxwl

groeit het ongevaar eens Mans langde hoog. De Hoofd-

Steng is van onderen naakt, maar boven maakt* rüK:«

$y als een Pieramicde uit, hebbende de ïak^
rî ^ .

ken als Aairen , mee Bladen naar die van de

Hcnnip gdykende , waar van htt den bynaim
heeft. De Bloemen zyn' groenachtig geel in het

Jvlannetjp , doch het Wyfje heeft de Takken

doorgaans mei kleine Knopjes beladen, daar de

Vrugten van voortkomen, 'c welk langwerpige,

byna driekantige , van boven gaapende Zaad-

huisjes zyn , bevattende veele kleine Zaadjes.

O) Weedaart met een ruige Steng. u.
DatUcé

In Penfylvanie komt, volgens Kalm, dee-

ze Soort vopr , die nog grooter zou zyn : dehaaing.

Steng met uitfteekende Haairtjes aan alle

kanten ruig; de Bladen gevind en eenigs-

zins naar die der voorgaande gelykende, maar

de Blaadjes grooter hebbende, meer overhoeks,

meer aan den voet afloopende en famenvloei-

jende»

Tot het Geflagt van Menispermum of Gulp-

zaad, bevoorecs geheel door my befchreeven *, * r# ü#

hadt de Heer N» LBürman^us e?n Soort vi.j*rv%
%

betrokken , onder den by^aam van glabrum ,

a"z
'
* 7*°

dat is glad; welke door Pk yon genoemd was

;

Klim*

(2) Dathca Caule hkfuto. Syfi. Nut. XII , XJipU

Aas
li. Oe?l# XI. Stuk,
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IV* Klimmende Plant , met dikke gladde HartvorrnU
Afi-eei p 6 fpiife Bladen en een ronde roole Vrugt , Daun

Hoofd
* Tayon m op Java gemand, tk heb on :er dea

stuk. naa n van Pantjafona , in Vogt , v*n aar een
Tten Gewas ontvangen 3 't Wvlk eeni.-ermaate met

mammen. '

r . n . . ~

Gbd die Soort fchynt tc flrcoVeo; ten mmfte wyst

Guipzaad de manier van groeijing aan , dat het toe dit
F
^ï"*.

V
Geflagt bchoore. Het heeft dikke Troffen van.

veele roodachtige Besfen , in ieder van welken

één Zaad vervat is , van eene zeer zonderlinge

figuir, die mooglyk ook de Geflagtsbenaaming

billykt. Het is Schimachtig rond
,
op de kan*

ten getand
,>
opdezyden plat en wederzyds diep

uitgegulpt , zodanig
?
dat het in 't midden een

doorfchynend Plekje of Gaatje heeft : des ik

het in twee plaatziogen vergroot , by a en b ,

heb voorgefteld. Byzonder fchynt het nair ?
t

Honigbakjeof onderst Bloemblad van die Plant,

welke deswegeo Vrouwen of Papenfchoen ge»

coemd wordt (Calceolus Maria) te gelyken

Onder de Enkelbroederigen van deeze Klasfe,

zyn nog te belchryvec overgebleeven de twee

volgende Geflagteo.

Ci.ss ampelos. Touwdruif*

Het Mannetje heefc den Kelk vierWadig ,

zonder Bloemkrans, maar een Radenchrig

cigbakje en vier M^eldr adjes , die gedeeJtdyk

faraengegroeid zyn ; het Wyfje den Kelk een-

Ma-

(*) Zie ToüRNF, Tab,
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bLidig, ToDgswys' rondachtig en geen Bloem-
Af*Y* l ,

krans ; drie Scylen en eene éénzaadige Befie, XXIV?
Dus komen de Kenmerken in de befchryving üoofd-

van 'c Geflapt voor (*) ; maar aan 't hoofd der
STül^

Klasfe (hau fmet de uitvoerige vooriiellingder^^
0

Kenmerken (t) overeenkomftigj dat het Man-

netje geen Kelk > doch een vierbladige Bloem

heeft , en vier Meeldraadjes ; het Wyfje geen

Bloem noch Kelk , drie Stempels en de Vrugt

eenzaadig»

Dit valt moeielyk overeen te brengen en men
zou mogen denken > dat nader Waarneemingen

dit verfchil hadden veroirzaakt , iodien het niet

by herhaaliog in de zelfde Uitgaaven van het

Samende! der Natuur , maar weinige Bladzy»

den na malkander, dus tegenftrydig gevonden

werde. Ik zal inmiddels de drie opgegevene

Soorten, altemaal Amerikaanfche Planten, be-

fchryven.

(i) Touwdruif met Schildachtig Hartvormige x.

uügerande Bladen. Dit Cï

$$$&%

.Schild.*

(*) Syfi. N*t. XII. p. 661. Vcg, XIII. p. 7S o. bladi^
(\) Gen. Plant. Ed, V. 455» daar hec onder de Dioifca

ïlëxaniria ftaar , en Ed. VI*

(i) Cisfampelos Fol. pskatis Cordatïs emarglnatts* Syfl.

Nat, XIï. Gen. 1138. Peg. XIII. p. 75o Mat. Mei, 4S9.

Lo^iL. It. 267. Clematis Bacciferi glabra & villofa, 10-

tundo & umbi'icato folio. Plüm. Amer. 78. T* 9} PiL u
T. 18?. Convolvulus Brsfilianns Fl. c&opetalo, monococ-

cos. Kaj. Hifi. U3ï. CaapéSa Marcgr. Bras. 24. Pis Bras.

5H. Cisfarapelos fcandeas Fol. pelcatis &c. Baow»ï. J&m¥

117-

II. Deel» XI» Stuk,
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IV. Dit worde gehouden voor de Amerifcaanfche

^XIV*^ant » ^e ^en Wortel, genaamd Pareira bra-

Hoofd va 9 uitlevert, welken men als een byzonder
stuk, Middel, tegen den Steen , het Podagra en an*

Sfr°e'
dere Kwaden , gepreezen heeft. De Smaak is

bitteracbeig zoet , de hoedanigheid afzettende

en verzagtende , byna gelyk die der Openende

Wortels en verdunnende Houten. Het Kruid»

Caapiba in Brafil genaamd , noemden de Portu*

geezen ,
wegens de uitmuntende kragten tegen

het Slangen - Venyn, Lieve Vrouwe Kruid. Het-

zelve groeit byna als de Winde en heeft de

Bladen fomtyds Hartvormig * fomtyds rond ,

doch altoos met den Steel naar 't midden inge-

plant , gelyk in de zogenaamde Oostindifche

Tuinkers. Het is derhalve Schildbladig en als

het Loof Wollig is , gelyk men 't op Jamaika

veel in Kreupelbofch , omftreeks de Stad St.

Jago vondc , werdt het Velvet • Leaf , dat \$

Fluweelbad geheten.

ir. 00 Touwdruif met aan den voet gefteelde,

tstcaa
P
él ™et

tyë
efn$£en Bladen.

ba.

Rondbia- Het komt vreemd voor , dat de Bloem in

de voorgaande Soort agtbladig zou zyn, gelyk

Ray uit Markgraaf meldt, en dat Lis-
NiEUS denkt, of die misfehien niet het Wyfje

zy

(2) Cisftmpaios FoL bafi pctiolatis integris. Caapeba

Folio orbicuiari non ntnbiiicato. PiUM. Gen> 33, Ie. 76.

£• 2.-
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iy van dceze ; daar hy de Vroiiwelyke Bloem IV.

itelt Keik en Bladerloos te zyn , in dit Ge- ^^y^
flagu Hoe 't zy , dewyl 't Gewas, volgens hoofd*

B r o w n e 3 de Mannelyke Bloemen aan Tros- stuk.

jes, de Vrouwelyken geaaird heeft, met Bla*^^1-

derige Aairen; zo komt deeze, volgens de Af-

beelding van Plumier* het Mannelyke na*

der* Doch hier is wederom tegenftrydig
, dat>

naar de befc*<ryving , Bloemen van heiderley

Sexe zouden voorko ken op de zelfde Planu

Men mogt derhalve dit Gewas nog wel tellen

onder de genen 3 nader onderzoek verei*

fchen.

De fchrandere Loefling, die hetzelve

aan de Vafte Kust van Zuid -Amerika waar-

nam 5 merkt aan, dat in de Mannetjes de Bla-

den niet, in de Wyfjes Schildvormig zyn,

altoos Wollig; de Mannelyke Bloemen Tuils-

wys' grot ijende op Steeltjes , mee een vierbla-

digen Kek en eenbladige Bloem , hebbende één

Meeldraadje met vier Meelknopjes ; de Vrou-

welyken Troswyze geaaird , met Blikjes , waar

uit Blommetjes voorkomen , die een eenbladi-

gen Keik hebben en een enkel Bloemblad. Hoe

veel verfchilt dit met van de opgegevene be*

paalingen ! De laatlten hadden kleine dunne

fctyltjes en enkelde Stempels , waar op een

rondachtig ovaale Vrugt volgde , een weinig

famengedrukt en eenigermaate Wollig, met een

enkel Zaad,

t& Deel. XX. STögj

(3) Touw-
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TV (3) Touwdruif met Hartvormige fpitfe gehoeh
A
ixw*. u Bladen -

Hoofd- 'I

stuk* Deezs Soort billykt de benaaming van Touw-

uu druif, met den Griekfchen Cisfampelos overeen-
f*f™pei*>* komttig. Zy is in Karolina waargenomen door

spitsbia- Caïesb y , hebbende dunne Ranken, waar^ mede zy by de Muuren van oude Gebouwen 5

als ook by Paaien en Boornen opklimt i en zigom

dezelven ftrengelt. De Bladen heeft zy naar

die van de gewoone Klyf of Klim - op gelyken

.

de 5 en draagt Trosfen van roode Besfen , wel'

ke zo groot als kleine Erwten zyn*

Nap je ju

De Bloemen zyn 3 ïn dit. Geflagt, vyfbladig

en de Kelk vyfdeelig in beide Sexen. De Man-
netjes hebben veele famengevoegde volmaakte

Meeldraadjes en onvrugtbaare Stylen ; de Wyf-
jes veele dergelyke onvolmaakte Meeldraadjes

en veele Stylen 5 die langer zyn. Het Zaad-

huisje is rond en plat , tienhokkig met eenzaam©

Zaaden* Het bevat de twee volgende Virgini-

fche Kruiden.

1. (1) Napsea met naakte effene Bloemjleelen en

Uvi*
P*a gladde gekwabde Bladen. Uit

' Giadbia*

dige* (3^ Cisfampelos Fol. Cord. acutïs angulatis. Smi'Jax len's

Fol. angalofo Hedetaceo. CAtesb. Car. I. p. 51. T. $u
SEL1QM* Virg li, D* Pl> 2.

(1) Napda Pedunculis tiudis Jambus &c. Syjl* Nat. Xll^

Gen»
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Uit Zand van Virgïnic was dceze Plant , al- lV*

lereWsr , in de Leidfe Akademie -Tuin °Pge-
A
xx7vV

groeid, ter hoogte van meer dan zes Voeten, hoofd*

Zy heeft een Wortel naar dien van Heemst in iTU**

gedaante en kragt gelykende; de Bloemen ^^°
m

nadelm

't Zaadhuisje ook zeer daar mede overeenkom-

Itig, maar Bladen als die van den Wonderboom

een Span groot. De Bloemen zyn hier niet

tweehuizig maar tweefla^tig*

(2) Napsea met omwindzdde gehoekte Bloem- ir.

Jleehn en gepalmde ruuwe Bladen, ^fbta.
Ruiiw*

Zwaarder van Gewas komt deeze in Virgi-
biadi^e *

nie voor 3 hebbende de Bladen een Voet over

't kruis, Schildvormig; maar tot aan den Steel,

de onderden in zevenen , de middelden in vy-

ven, de boven ften in drieën gedeeld. Zy groeit

in een groote Valey der Weftelyke deelen , vol

Kalkfleenen 9 tusfehen de blaauwe en Noorder

Bergen, zegt Clayto >. De Bloemen zyn

kleiner dan der voorgaande , in de Mannetjes-

Planten Mannelyk of onvrugtbaar, inde Wyf-
jes vrugtbaar. De Zaaden groeijen Raderachtig

aan

Gen. 8 $8. Vtg* Xllï. p. 750. Sida FoU palmatïs. H Cllff.

34$. Ups. 19 s. R. Lugdb* 348* Mal va Vïrginïana Ricini

folio. Hebm. Lugdb. 22. T. 23. Napaea hermaphroditica. Sp%

Plant, p 965.

(a) NapAa Peduncuiis invciucratls a?igulatis &c, Grqn*
Vïrgn 102. Althéa magna Aceris folio &c. Batist, firg.

2528. Abutilon folio profunde disfe&o , Ped* raulafloris

j&as & Faenüna. Ehhet. Pi3* 7, «

|L BEELt XU STUK,
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,
IV* aan den top der Stengen , zyode ieder gedeks

A
Vv?v niet een Smiitig Huidje. Deeze Soorc blyft
XXIV.

t j
:

j
Hoofd- zö wel over als de voorgaande.

XXV. HOOFDSTUK.
BefchryVing der Veelwyvige Kruiden
(Poiygamia) , tot welken het Nieswortel >

Glaskruid , de Melde en anderen behooren.

In de befehryving der Boomen van deeze

Klasfe, heb ik omftandig gemeld, waar in

de Veelwyvigheid beftaat en waarom de Plan-

ten 5 daar toe behoorende , dus genoemd zyn *

:

ni. stuk, dat zy naamelyk Tweefiagtige en bovendien
$68* Mannelyke of Vrouwelyke Bloemen , 't zy op

ééne of byzondere Planten, hebben, en dus

één- twee of driehuizig zyn. Van de Eenhui-

zigen komen hier nög de volgende Kruideri

voor.

V e r A t r u m. Nieswortel.

De Bloem is, in dit Geflagt, zesbladig zon-

der Kelk : de tweeflagtigen hebben zes Mee!*

draadjes , drie Stampers en drie veelzaadigë

Zaadhuisjes ; de Mannelykeri zes Meeldraadjes

én 't beginzel van een Stamper.

De drie volgende Soorten * twee Europifche 5

zyn daar in begreepen*
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(l) Nieswortel met een meervoudig famenge* IV*

fielde Bloemtros , de Bloempjes overend.
*xX\f

U*

Dit Kruid , dat in de Zuidelyke deelen van stuk!**

Europa , als ook in Switzerland, Ooftcnryk en r.

Rusland, ja in Siberië, op de Gebergten groeit,

is in 't algemeen bekend by den naam van Wit witbioe-

Nieskruid ,
wegens de witheid van den Wor-

tel; om het dus van 't gewoone Zwarte Nies-

kruid der Apotheeken te onderfcheiden» Bevoo-

rens heb ik verklaard , waarom dit beter Nies*

wortel genoemd worde (*)

Niets is gemeener op de Bergvelden en in

„ de Valeijen der Switzerfche Alpen , (zegt

„ Haller ff) ,) dan dit Gewas, 't welkeen

Steng van twee Ellen hoog, niet Takkig

,

„ regtopftaande Bladen uit de ontwikkeling

„ van de Steng gefprooten, geftreept, Lancer-

9 ,
vormigEyrond heeft, en talryke digte Bloem*

Aairen , met opgeregte , ruigachdgc, ftyve,

„ witte Bloemen , die van buiten groenachtig

„ zyn, aan den voet met een Pylswyze Streep

» ge-

(1) Veratrum R*cemo fuprdecompofito , Corollis crec-

tts. Sy/i. Nat. K iu G;n. iifa Ve%. xtil. p, 757- Vera-

trum Caule ramofo, Mau Med. 47 r. Helleborus albus Fld-

re fubviridi. C. B. Pin* 186. H. Ciiff. 4$$; R LugaK 45.

Helleborum album f. Veratrum. Dod. Pempu 3S3. LOB,

Ic. 3 II. CA .VU Epit. 939.

(*) Zie IL D. IX. Stuk, bladz. 256 *z6o*

(t) Helv. inchoau Tom, II. p* 96* \

Bh
II. Deel. XU Stuk»
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IV. 35 getekend , de drie buitenfte Blaadjes harder *

Afdeel* „ de drie binnenften blecker , allen geftreept

Hoofd» ,f hebbende , en de bovenfte Bloempjes twee^

$tuk« 5y flas^g* onderden Mannelyk.'
3

Eenhu> Het beflaat , (zegt hy wyderSj) als eefs

*'ge% » fchadelyk Onkruid geheele Bergen, worden-

3, de van geen Dier gevreten dan van den Muil*

ezel* dien ik, door groote Velden 5 met het*

zelve begroeid, naar Montendre trekkende;

s$ de Bladen 5 in
9
t voorbygaan, gretig heb-zien

„ afplukken (*). De Wortel 5 die uk een dik-

3, ken Knobbel veele Vezels afgeeft, is uiter-

5 , maate heet , brandende den Mond en Lip-

„ pen. Aan f% Vuur druipt 'er een zeer fcherp

>j Vogt

(*} Dit luidt inderdaad P^hetorifck , om ni§t te zeggen Cö»

«8i5£^. Want hoe kan zulks dienen , om te toonen , dac de

Muilezels de eenigfte D'eren zyn , die dit Kruid eeten , en

hoe wist die geleerde Man, dat het van geen andere Die-

ren gevreten worde. Het tegendeel , «elfs , laat hy eenige

Regels verder blyken , wanneer hy uit Theqphrastïjs by-

bueögt: Vï* Vcratri , cum Peep^a eo -taterentur
, deprehenfa eft.

2>ie Autheur, immers, zegt duideiyk: „ Men verzeke;
t , dat

„ van het Zwarte ISheikruid de Paarden, Runderen en Var-

a, kens fterven , en derhalve dit ftaan laaten ; maar dat de

Schaapen het Witte affcheeren ,en men daar üjt allereerst

5, deszelfs kragten befpeurd hebbe , dewyl zy 'er van aan

,» den Afgang raakten/' {Hij}. Plant. L. IX. Cap. Was

kan duidelyker ten dien cpzigte gezegd worden , en het te

uit de hedendaagfche Weidery genoeg beleend , dat de Schaa-

pen Kruiden vreeten., welken de i^unders ftaan laaten ; ge-

lyk den icher^ea Veld - Ranonkel ; ja zelfs <k Taxis , dit

haar doodelyk is.
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» Vbgt uit, byna gelyk de Kalk ftort (*) Het IV;

vi Waterig Aftrekzei is flap, het Geeftigefcherp*
A
^yU

"

9,
Men krygt 'er 5 niettemin, een groote veelheid Hoofd»

99 Extrakt van mee Water, tot het halve Gc-stuk.

wigt der Wortelen, ook flaauw. En het met

si Wyngeest bereide Extrakt is minder kragtig

„ dan de Tin 61uur , doch evenwel te fcherp,

3y Derhalve moet de voornaamfte kragt in de

5 , vlugge Deeltjes plaats hebben , die onder 't

„ uitwaafemen vervliegen* Zelfs het Waterig

5, Extrakt wordt te ftevk geoordeeld "
(f )•

Dit aangaande het onderzoek van deezen Wor-
tel, die by de Ouden niet minder vermaard was

dan het Zwarte Nieskruid, Zy kenden deszelfs

gevaarlyke uitwerkingen 5 en bereidden het Lig-

haam, zo voor als na het gebruik. H 1 1 p o*

CRATÈ8 wilde, dat men eerst de Maag zou

opvallen met Spys en Drank: Rhizes, dat

mén door 't ingeeven van Veel laauw Water
de kragt zou broeken* Immers het geweldig

Braaken en de Bloedloop , dien deeze Nies-

wortel , ingenomen zynde, veroirzaakt, is ver-

fchrik-

(*) Dit, uit Geoffboy üTüt HallER bygebragt, is we*

derom zeer Rherorifch en oriverftaanbaar. Geoifroï zegt^

li d*x men uit de Wortels van 't Wittë Nieskruid ? door

3> Chemifche Ontbinding, met Vuur [dat is <!ocr Dcliillatiè

in een Retort,] een Geest krygt van eeq zeer fenerpen

Smaak , welke de Solutie van Sublimaat doet it-QlléW
1

.

Mooglyk is die uitdrukk ng daar van ontleend»

(t) Öit brengt gezegde Heer uit NfiUMANN en CARTHKU*

6%n te berde.

Bh %
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IV» fchrikkelyk. 'De Vader der Geneeskunde heefc

^XXV.
L#

reec*s vaD doodelyke Stuipen, daar door veroir*

Fjooid- zaakt , gefprcken. Door het gewoone Genees-
sTvj?vc middel der Noordfche Volken, het poeijer des

z;^
nhul' Wortels met Keuken -Afch, een weinig Aluin

en Gember , gemengd , tot een Drachme tegen

de Koorts in te neemen f heeft Ba rtiioli-

aus een wonderlyke omdraaijing der Oogenen
blindheid van een Uur lang zien ontdaan, tot

dat na menigvuldig braaken de Wortel weder

uitgeworpen was en de Koorts verdreeven (*).

Geweldige benaauwdheden , Stuipen, Krampen ,

Flaaüwtens , ja de Dood , heeft men in Men-
fcben van een zwakker- Geftel dikwils daar uit

zien voortkomen ; op welk een manier die Wor-
tel ook ingegeven werde. Zelfs

,
uitwendig op

de Maag gelegd , heefc dezelve doen braaken.

Het Sap, in de Wonde komendeen zig dus met

het Bloed vermengende , is voor Menfchen en

Beeften een oogenblikkelyk Venyn. Hierom

was het oudtyds , in Spanje en Portugal , de ma-

nier, de Pylen daar mede te beftryken , met

welken men op de Jagt ging.

In zeer kleine veelheid niettemin , op zekere

manier bereid, en voor fommige Geftellen, is

de Witte Nieswortel een Geneesmiddel , dat

in hopelooze Omftandigheden voorgefchreeven

kan worden ; doch beter een Kwakzalver dan

een braaven Geneesheer pasu „ Sommige Ru?fl*

„ fcfte

(*) AB. llafn. Tom, V. Cap* 55.

t
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3t fche Ingezetenen van Siberië gcbruikenze iv.

„ tegen tie Watcrzugc (Tchryft G me l in.) Afdeel;

3 , Het Afkookzel , naamclyk, van den WortelH
**

F̂

3 ,
neemen zy dagely ks , tien of twaalf Dagen lang , stuk.

3, alle morgens in; waarvan zy geweldig aan Monoifca.

3 , 't overgeeven en afgaan raaken,'t welk fom-

„ migen herftelt , doch de meeften van kant

35 helpt. Ook wordt het , doch zeldzaamer

,

^ in de Spaanfe Pokken gebruikt. De Wortel f

„ en deszelfs Vezelen aan den voet der Steng

5) geplaatst, zyn by die van Jenifea in gebruik

„ tegen allerley Zweeren , inzonderheid loo-

„ pende aan de Beenen. Alle morgens eeten

3, zy een Vezel en Haairtje van den Wortel ,

„ zo lang tot dat de Zweeren gezuiverd en

? ,
genezen zyn. Zy zeggen dat, onderdien,

hun dikwils Afgang verwekt worde en poo-

ging om te braaken. In de Ncordelyke dee-

„ len van Siberië , verhaalt men, zou het eeeen

3, der eerst uitfehietende Bladen, in 't Voor-

jaar, doodelyk zyn voor het Vee (*).

Een fchadelyk en veele Menfchen doodend

Huismiddel levert de Wortel van % Witte

3J Nieskruid , welke by de Kofakken in alle

„ Ziekteo zonder onderfcheid gebruikt wordt*

„ Oneerlyke Vrouwluy dryven ook daar mede

33 de Vrugt af Ct).°
:

*

Zonder nadeel komt deeze gevaarlykë V\
f
or-

tel ¥

<*) GMEL. PUnt. Sib. T. p. 75 76.

(f) GwEt,. Reize durch Rurfand, I. Th, p. II s* 3

Bb 3
XI. Deel* XI. Stuk.
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ztge<

IV, tel in het Niespoeder
f
dat men Groene Snuif

^XXV^ noemt > en dit i$ deszelfs voornaamfte dienst,

Hoofd- tegenwoordig, in de middelfte deelen van Eu-
sruKè ropa. Een Smeering, daar mede bereid, is ook

^nhui
" tegen de Schurft zeer nuttig en het Afkookzel

tegen «den Huidworm der Runderen., Van een

zonderling gebruik , dat men 'er in Noord-A-

nierika van maakt, fchryft de Heer Kalm het

volgende (*).

„ Om te verhinderen 5 dat Kraaijen, Mays-

5, dieven of Inkhoorntjes, de verfch geplante

Zaaden uit den Grond krabben , neemen

f, fommigen den Wortel van \ Witte Nieskruid,

>3 dat daar menigvuldig op vogtige plaatfen's

„ in 'Moerasfen en Beeken
[

groeit , en weekeu

„ in het koud geworden Afkooksel daar van,

„ de Spaanfche Tarwe , die zy meenen te zaai-

35 jen.
9
s Avonds worden 'er de Korrels irïge-

d> legd, 's morgens weder uitgenomen cn dan

„ geplant.^ \ Gezegde Gedierte, een of twee

Korrels daai; van uit den Grond gehaald en

3i die opgegeten hebbende, wordt 'er zo dron-

3, ken van , dat zy om ver tuimelen , en dit dient

„ tot een affchrik van de anderen. Maar, men

„ móet voorzigrig zyn 3 dat geen ander Vee van

„ die geweekce Korrels vreete. De Mays 3 daar

)f van geteeld . heeft geen de minfte nadeelige

^ hoedanigheid , voor Menfchen'of Beeften."

ft) Sf**hk> Vwhmi. 17si. P« $H*



P O t Y G A M I A« 39Ï

(a) Nieswortel met een famengefielde Tros en IV.

%etr uitgebreide Bloemen. ^EEr<»

Zeer naby komt deeze aan de voorgaan- tuk?*"
de, zegt Linnaüs, doch verfchilt door de n.

plaats, kleur, ruige Bloecnfteeltjes, uitgebreide „^um!*
niet opftaande Bloemen eo een famengeftelde

w^j
rÈ"

Tros, die niet Pluïmswyze verdeeld is Ande-
0Qmg'

ren hebben het alleen door de zwartachtig roo-

de Bloempjes, en dat het vroeger bloeit, onder-

fcheiden. Het is in onze Tuinen als een met

onaartige Bloemplant , inzonderheid aan zyne

breede gekreukte Bladen , bekend. Wild vindt

men het niet , dan in Hakbosfchen van Honga-

rie, en op opene drooge Velden in Siberië, al-

waar het in de Ooftelyke deelen overvloedig

voorkomt > mids niet Noordelyker dan op vyf*

envyftig Graaden Breedte, volgens Gmelin,
die 'er dus van lchryft.

Ik heb geen verfchil tusfehen deeze en de

andere kunnen waarneemen , als dat de Bloem-

3 , fteeltjes langer zyn dan de zeer uitgebreide

„ Bloem. In de voorgaande zyn zy korter,

„ Steller meldt , dat de Bladen langer en

„ yler

(s) Veratrum, Racemo compofito , Corollis patentisfimis.

V$r- Pedunculis Cerolla patentisfimi longioribus. Gmeu
Sib. I. p. 76. Helleborus albtis Fioie atrorubente. C* B. Fm

m

\%G. Moris» Hift. IIL p. 435.S. 12. T, 4. f. 1. Hell.albmn

Fl. atrorubeiuibus pifecox. LOB. /f. 311.

Bb 4
II, DEEL. II. STUK.
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IV* „ ylcr aan de Steng geplaatst zyn. Lkakcn

^XXV*" c0^ ^e drooge Velden het Sap, d?t op vog~

Hoofd* tige plaatfen door den Ouderdom fiaauwtjes

stuk.
3J purpert , uit zynen aart donker paarfch ?

Eenbui. ^ Kunnen die tevens oirzaak zyn, dat de Bloem

eens zo klein valt , de Bladen langer groei.

„ jen en minder in getal? Zal, eindelyk, de

fchraalheid van het Sap dc reden zyn, dat de

,t rand der Bloem zig n:et kan opregren ? Zo

3J men dit btwyzen kan^ dan zal ik toettaan,

5 , dat deeze beiden voor een en de zelfde Planc

5 3 te houden zyn. Maar ik vreeze, dat dit be-

33 wys verder te zoeken z\."

Het is ock ten uiterfte onwaarfchynlyk 3 aan-

gezien deeze beide Soorten in de Tuinen, op

eene zelfde Groeiplaats , 't gezegde verfchil

behouden. Delaatfte pronkt, inzonderheid 3 mee
haare lange ^caairde Bloemftcng , vol kleine

zwartachtige Blommetjes die Goudkleurige Meel-

knopjes hebben. De Uloemblaadjes vallen niet

af, maar worden groenachtig, en fommigen,

§

hier en daar , bevatten y als Kelk , de Vrugt 5

beftaande uit drie, en fomtyds vier Scheedjes,

welke veel gelyken naar die van 't Zwarte

Nieskruid*

nu (3) Nieswortel met een geheel enkelde Tros;
Vtratrum Bladen uit den Wortel.

(uttunt. -r

Geeibloc- *n
roig*

(i) Vtr&ttum Racemo fimplicisfïmo , Fol. fesfilibus. Gronv

Pïrg. 11. 158. Refeda Fol, Lanccohtis , Caule fimplicisfimo.
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In Virginie en Kanada groeit deeze Soort , IV,

die zeer naar de breedbladige Weegbree gelykt,

hebbende een Krans van breed - Lancetvormige Hoofd-
gcribde ftyve gladde Bladen op den Grond, uitsnik

welken een Stergctje ryst van een Voet hoog, Momiha.

met eenige kleine Blaadjes y die men Blikjes

zou kunnen noemen en aan 't end een digt ge-

tropte Aair van geele Bloempjes,

Hier toe behoort een dergelyk Plantje met

witte Bloemen , dat zo wel als het geelbloemi-

ge een grooten knobbeligen gedraaiden Wortel

heeft, die gekaauwd zynde Speekze! doet uit-

werpen. Men noerntze , in Noord- Amerika,

volgens Clayton, ff atel/lang -Wortel, en,

volgens Col den, Eenhoorns -Hoorn. Buiten

twyfel zal die, welke, in'c Werk vanÏREw,
door Ehret afgetekend, gebragt is, hoewel

de Bloemen een Roozekleur hebben , ook tot

deeze Soort te betrekken zyn*

Valantia.

De Tweeflagtigen hebben , in dit Gefhgt,

geen Kelk, een vierdeelige Bloem, vier Meel-

draadjes, een tweedeeligen Styl, en één Zaad-

je; de Mamielyken geen Kelk, de Bloem drie-

of

GRON. Virg* U 59. /}. Verat um Scapo fiftu!ofb et Ramo.

fo, Spica ftriéU. Ehbet per Trew. Tab. 77» Ver. Racemo

,

firRpficisiimo , Coroll, patentibus, Staminibiis longioribus,

UtLJL. Dia. Tab. 27*.

Bb 5
II. Dïfl. xi. Stuk.
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IV* of vierdeelig ; drie of vier Meeldraadjes en een
A
XXV*

tf verwe^ten Stamper. Het is naar den vermaar-

Hoofd- den V aillant, die zo veele fraaije Waar-
stuk. neemingen omtrent de Planten aan 't licht ge-

bragt heeft ,
getyteld , en bevat de agt volgea-

de, meest Europifche Soorten,

1# (0 Valantia met de Mannelyke Blomen drie-

Murads deelig , de Tweejlagtigen op em glidVrngt-
^Gedoom- beginzel zittende.

Op Zandige , ruuwe, Steenachtige plaatfen ,

die droog zyn , aan den Zeekant, als ook op

oude Muuren en Wallen, by Montpellier f

Marfeille , Rome , Livorno * en elders in de

Zuidelyke deelen van Europa , g*oeit dit Plant*

je, dat het uiterlyk aanzien der Gefternde of

Kransbladige Kruiden {*) heeft -, doch door

zyne Vrugtmaaking , zo wel als de volgende,

zeer daar van verfchilt. Drie Bloempjes, die

Klokvormig zyn , heeft hetzelve hy elkander,

waar van de twee bovenden driedeelig zyn en

onvrugtbaar ; het onderfte vrogtbaar en vier-

f deelig. Het Zaad, dat Nierachtig is, zit in

een gedoomd , doch niet ftekelig Zaadhuis-

je. Het heeft vier Blaadjes by elkander aan zyne

gladde leggende Stengetjes. (2)

(1) VaUnüa Flor* Masculis trifidis &c. Syjl* Nat» XIU

Gen. 115 1> V'eg. XIII. p. 762. Gouan Monsp. $16* Va!,

procumbens glabra. H. Clïff* 468. R. Lug*b> 258. Val. an«

ima quadrifolia verticillata &c. MiCfl. Gen* *?• T. 7. Rubc-

ola echinata Saxatilis* C. B. Pin* 334- Cruciata Muralis

minima Romana. Col. Ecphr. I. p. 298. T. 297.

("O PtrtkilUt*; »ie II, D. VII. Stuk, btedz* 169*
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(2) Valantia met de Mannelyke Bloemen drie. IV.

deelig, de Tweeflagtigen op een ftekelig
A™**l;

Vrugtbeginzel zittende. Hoofd-
stuk,

Deeze gelykt naar de voorgaande zeer , maar
TI

is grooter en geheel ruig van Gewas .niet neer- ^aUntia

leggende, eens zo groot en niettemin ilegts een stekelige,

half Voet hoog ; anders byna van de zelfde ge-

daante* De Bloempjes zyn geel en komen voort

in lange ftekelige Hoorntjes. Zy groeit ook ia

de Zuidelyke deelen van Europa,

(3) Valantia , die alle de Frugtmaakingenmet nu

een Eyroni neergeboogen Blikje bedekt^

Gekapte?"

'heeft.

Een klein Plantje , dat B ü xb a üm op 't Ge-

bergte in Klein Afie vondt, door hem Cuculla-

na genoemd 5 om dat de Bloempjes in eenHuiks-

wys geplooid Blaadje verholen zyn. Het is ook

vierbladig, en heeft een langwerpig Zaad.

(4) Valantia met de Mannelyke Bloemen drie- ïv.

as* Kleevend^

(2) Valantia Flor. Masculis triüdis &c. Valanria ere&a

iiispida. H> &iff. Galium fl. Masc. trifïdis. Zinn»
Goett. 25 3»

(?) Valantl* Fru£Hfïc. fingulis Bwétet ovarl deflexa ob-

icd s. Am, Acad. IVT. p. 295. Cucullaiia. Büxb. Cent. U
p. 13. T. 19. ** 2.

(4) Valantia £lor. Masculis trifidis PediceÜatis &c. H.

Ups. 3oz. Gouan Monsp. $ itf, Aparine Scmine laevi. V4ILL.
F-aris, ig. T. 4. f» i.

12. deel» xi, svufl*



3p5 Veel \v yvige Kruid en,

IV. deelig ,
gejlecld en op het Steeltje van de

A
XXV

U
•

Tweeftagtigen zittende.

Hoofd-
stuk.. Onder 't Koorn, in Duufchland, Vrankryk

Eenkui. en op Sicilië, groeit deeze, die degeftaltevan
z%e

' het Kleefkruid heeft , zynde de Steng agter-

waards ruuvv cn klimmende, de Bladen by zes-

fen gekranst , met ruuwe randjes. Het heefc

Steeltjes zo lang als de Bladen, ook met drie

Bloempjes , één ongedeeld tweeflagdg , de twee

zydeliogfe Mannelyk en gefteeld , nu drie. nu

vierdeelig. De Vrugt is rond en nietruuw
,

maar Sagrynachtig en hier door verfchilt zy in-

zonderheid van het Kleefkruid, dat Zaadhuis-

jes als gefuikerde Koriander heeft, zegt Vail-

lakt. Dit was 'er bevoorens toe betrokken (*)
#

Het Kruid kleeft ook geweldig aan de Klee-

deren,

v. Cs) Valantia met de Mannelyke Bloemen vier-

VüUntia deelig, de Steeltjes gegaffeld ongebladerd
,

ta.

7liCU,Am

de Bladen Hartvormig.
Gewfkh-

Dit is 3 gelyk de voorgaande, een jaarlyks

Kruidje, voorkomende, volgens Linkaus,
in

(*J Aparine Semine Corïandri Sacharati hujus videtur Va-

netas , Semine paulo magis exasperata* Hall. Helv, wcbsat*

1* p. 319.

(s) Valantia Flor. Masculis quadri^klis &c» GouAN Monsp*

5W3. //. Ups. iqu Ouciata Oriënt. Iatifolia ere&a glabra.

Tc uenF. Cor 4.



POLYCAMIA. 397

in Egypte, Syrië en Barbarie. De Stengetjes IV. -..

zyn een Voec hoog, met Hartvormige, glad-
A
££^*

de , Kruïsblaadjes. 't Plantje heeft eindelyk Hoofd-

alle Blaadjes omgeboogen , het rype Zaad be-iTUK*

dekkende: als wanneer de Leedjes van de Steng

afgaan , wordende met de Blaadjes door den

Wind her- en derwaards verftrooid.

(6) Valantia met de Mannelyke Bloemen vier- vr.

deeligy de BloemJUelen tweebladig. J^üS^
Gekruiste.

Dit Kruid, dat in Duitfchland ,Switzerland,

Vrankryk, alsook in onze Nederlanden groeit,

voert den naam van Croifette of Kruiskruid;

hoewel men een ander van dien naam , veel

bekender en gemeener , vindt (f). H aller
noemt het Walftroo , met viervoudige ruige

Bladen en agtbloemige Steeltjes* In Switzer-

land , zegt hy , is niets gemeener aan de We»
gen. Het blyfc over en geeft jaarlyks leggen-

de Stengetjes uit , met vier taamelyk breede

Blaadjes kruislings bezet. Het heeft een rond

Zaad in een rimpelig Huisje en kleurc rood.

Men houdt het voor een Wondmiddel , dat

tot

(6) Valantia flor. Masculis quaddfidis , Peduncul-s di~

phyllis. H. Ups. 303. GOUAN Monsp. 515. DALIB. Paris,

305. GORT. Belg, Galium Fo*. quaternis , Flosc. in

Alis confectis. H. Cliff. 34* HALL, fielv. 462. Flelv.inchoat.

I. 3t4. Cruciata hirfuta. C Ö. Pin. 33f • Cruciara, Dod.

Pempu 257. Lob. Jcé *o<*.

{*) Zie 't voorgaande X. Stük , bUdar. ^3 8 > enz»

II. Dsel. XI* STUK.
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IV* tot Breuken ook nuttig zou zyti, wegens de

4*xv
L

ftmentrekkende hoedanigheid.

^tuk™ C?) Vala^tia m<?£ Mannetyke Bloemen vier-

VÏT# deelig, de Steeltjes gegaffeld ongebladerd;

V
gUb™ * ^fl*w ovflfl/, op de kant gehaaird.

Gladde. ^ Q la£jcje komt het ruige Kruiskruid ,zode

Ridder oordeelt, al te naby. Het groeit naauw-

lyks een Handbreed hoog
s in Ooftenryk en

Italië voorkomende. Omftreeks Bononie vindt

men het den geheelen Zomer, zegt Bauhi-
nüs, tusfchen de Doornen.

vin. ($) Valantia met alle Bloemen yierdeelig be-

Hypêcsr* neden het Vrugibeginzel , en naakte een-

Laagbloe. Uoemige Steeltjes.

Op Janjaika in de Westindiën komt deeze

voor , die naar het Kruiskruid zeer gelykt ^

zynde geheel ftekelig , met vier langwerpig

Eyronde Bladen. Zy heeft in de Oxelen een*

zaame Bloem ftèeltjes; de Kelkblaadjes zyn ge»

lleeld; de Bloem is Raderachtig, vierdeelig*

met vier Meeldraadjes en twee Stylen$ ande-

ren zvn geheel Mannelyk*

P A-

(7) V*lfi*lia Flor, Ma&c. quadtifidis &c. Galium Fiér.

polygamis &c. ScOf . Carn 34+, G Jium latifolium glabmui,

C t B Prodr. 146* Cruciata glabra, C. 8. Pin 33*

(8) Valmiii* Flor* otntiibtis quadrifidis inferis &c. Aks*

Acad. V. p. 412* Rubia fobUirfuta fomdens f. icciinau &e*

liovf s*.Jam. 141 4
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Parietaria» Glaskruid* lv\

De Kelk is vierdeelïg , zonder Bloemblaad-^V-

jes in dit Geflagt f met één Styl of Stamper^TüC#
#

en het Zaad enkeld, langwerpig, uit het Vrugt- Mon^d.

beginzel binnen den Kelk gebooren* De Twee-

flagtigen hebben vier Meeldraadjes; de Vrou-

Welyken ,
hoedanig 'er één, tusfchen twee an-

deren 3 in één Omwindzel voorkomt, draagen

zo wel Zaad als die. Het bevat de zes vol*

gende Soorten*

(i) Glaskruid met Lancetvotmige Bladen, èé
FaJj,

Steng opgeregt. Jnfoa.

Oo$ti««.

AU een byzondere Soort , die naar het Wis«dlicla*

kei -Glaskruid gelykt , wordt deeze Oostindi-

fche door Linn^üs voorgefteld , hebben §é9

zo zyn Ed* aanmerkt , de Bladen Lancetvor-

mig , veel langer gefpitst , drieribbig, naakt;

de Kropjes der Bloemen kleiner, gevat in Ei-

vormige, niet Eyronde Blikjes; de Stylen lan-

ger; de Vrugten ongedeeld, gefleufd.

Hier brengt de Ridder het Ambonfche Kruis*

gras van Rumphius t'huis , welk de Heer

N. L. Burmannus geoordeeld hadt tot de

Spermacoce te behooren (f> Om de waarheid

te

(l) ParietarU Fol. Lanceolatis Caule erecfco* Syft. N&té

XII. Gen. u$z. Peg. XIII. p. 76*. Mant t lig. Crateogo-

mm. RumïM. Am». VI. p. 2j. T» IQ.

(t) BUBM4 Fl. I*d. p, 33.

IX* DSSL, XI* STUE»



4oo Vselwyvige Kruiden*

IV. te zeggen , indien dit Kruisgras Zaadjes als

A
xxy

h
' Zandkorrels heeft, komt het met de Kenmer-

Hoofd- ken van dat Geflagt, door my Tandzaader ^e-

stük* noemd, weinig overeen (*) Doch 't gezegde
Eenbui' Kruisgras was door Linnjeus reeds bevoo-

rens tot de Oldenlandia betrokken (fju

Hier fchynt my hec Oostindifqh Glaskruid te

lirooken , 't welk gezegde Hoogleeraar op-

geeft , als Lancetvormige Bladen overhoeks

hebbende , en Rompot Garang by de Javainen

genaamd > met roode Bloemen. Dit zou , vol-

gens zyn Ed. , het Memorie • Kruid van Rum-
pui us zyn, 't welk veel naar dat Kruisgras

gelykt, en daar toe zou ook het Kakarat der

Javaanen behooren , \ welk , witte Bloemen

en breeder Bladen hebbende , van 't Winkel-

Glaskruid naauwlyks verfchilt dan door een

ongedeelde gefleufde Vrugt (|).

ii.
- (2) Glaskruid met Lancetvormig Eyronde

officinlul.
Bladen 3 gegaffelde Bloemjleekn en twee-

suropiich. bladige Kelken.

Dit

{*) Zie II. D. VII. Stuk , bladz. *-66,

li) Zie iï. D. VII. 5TJK, bladz. 34?.

(1) Bürm. Fl. IrJ. p. 221. Herba Memoria:. Rumph.
Amb. VI. p. 29. T. 12. f* 2. Men noemt het dus, om dat

de Blaadjes tot herinnering of aandenken gebruikt worden.

(2) Parietaria Fol. Lanceolatis - Ovatis &c. Mat. Med*

472. GORT. Belg. 282. Lu%ib. 210* GOUAN Monsp. 51*.

Oed. Dan. $zu Parietaria Officinarum & Dioscoridis. C. EU

Pi*, m. Parietaria Vitriola fi Peidiciuou - LOS. 'ïftMll*

Helxine, Cam. Epiu 849.
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Dit is het gewoon Europifch of Winkel- IV*

Glaskruid, ook Helxine genaamd en Perdicium *
A
j>*y

W
1

dat Patryskruid betekent., om dat de Patryzen Hoofd-
*er op aazen zouden. Men noemt het in 'tsTüK.

Franfch Parietaria , naar den Latynfchen naam ,
Mono1^

om dat het veel voorkomt op Muuren; doch

het is ook in Wildernisfen en aan de Wegen
niet ongemeen. By ens groeit het overvloedig

in de hooge deelen deezer Provinciën maar in
'

de Noordelyke landen vindt men % weinig. De
Éngelfchen noemen hk Pellitory of the Wall,

de Duitfchers Mauerkraut, Dag und Nacht.

Het heefc een opfhande Steng , van tweo

Voeten 3 met lang Lancetvprmige Bladen , die

in 't wilde eenigermaate ruig zyn , doch in de

Tuinen glad en door het droogen doorfchynend

worden als Glas , waar van de Nederduitfche

naam. Aan den oirfprong der Bladen komen dig-

te tropjes van kleine ongefteelde Bloempjes ,

onder welken de Vrouwelyke vierhoekig en pie-

ramidaal zyn , de anderen Raderachtig uitge-

breid , hebbende vier Meeldraadjes , met Meel-

kcopjes , die Veerkragtig het Stuifmeel uitwer-

pen, wanneer menze aanroert. Het Zaad, dac

Eyrond is en glad , wordt door de aangegroeide

Kelkblaadjes zo ruuw , dat het aan de Kleede-

ren hangen blyft , en hier van hadt het den

Griekfchen naam, Helxine , bekomen.

„ Het is ,
gelykde Puinplanten gewoon zyn ;

vol van een Salpeterig Sap en Water ; zo

3, Pisdryvende, dat drie Oneen van het Sap de

Cc >, Urin
II. DIIL. XI. $TUK*
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IV. „ Urin met kragc afzetten. Het Water is zont»

^XXV^ met ^en Steen bezet zyn acht men

iiooPD* h dat het de Waterlooziog vry maake; 'twelk

*TJ?Jfc
Sf al te veel fchynt. Men leest de Hiftorïe van

^tnhui
' „ een Calculeufen Hond , die in de Opïïop-

ping van "t Wateren zig dikwils hulp ver*

3 , fchafte door het Giaskruid ; eindelykatoen 'c

„ zelve op gebruikt was 9 ftie'rf en aan de onef-

5, fenhdd van wiens Blaasfteen de uitwerking van

3> het kragtig Middel bleek. Onder die tegen de

9 , Melaatsheid maakt C m l i u s van de Parieta-

„ ria gewag. De Kole wordt , tot witmaaking

3i der Tanden , door Marcellus gepree-

zen. Met regt vermaant Floyerus, dat

3 , 'er geen Verzagtende kragc in het Giaskruid

„ zy , hoewel 'er die gemeenlyk in gefteld wordt.

Om de Kalanders uit het Koorn te houden

wordt het Loof, op den hoop gelegd, van

Harris aangeprezen" (J*)*

ïït. (3) Giaskruid met Éyronde Bladen, byna op*

^jtdlCa* Sereète Stengen , driebloemige Kelken, de

joarffch/ Mannelyke Bloemen langwerpig Rolrond.

Deeze , die in Paleftina , als ook in Italië en

in Swiczerland groeit, is kleiner van Gewas en

heeft leggende Stengen mee de Takken opge-

regt;

(*) Hall. Helv* incboat. Toni. ÏI. p* 28;.

(3) Pariétaria Fol. ovatis , Caulibus ere&is, Cal. triflóris

&c. Parietaria minor öcymi folio. C. Ü. Pin. m ? BOCG*

T. 24, HiLLi Htlv% 'mhW* II. p. *8*.



rest ; de Bladen Eyrond met korte Steden ; de lvi
; ^

Bloemttökjefc komen aan de Takken voor, o£
A^^''

aan een top der Steng* Men vindt de drie Se-Boora*

ien in de Trosjes by elkander , zege Halle'r.«TU£ »

fry zal nier mede zeggen willen, dat 'er Man-

«elykc , Vrouwelyke en Tweeflagtige Bloem-

pjes, in desselven voorkomen. Doch de uit-

drukking is zeer onéigen Het Kruid heeft $

volgens Li nn^üs , tweelings - Mannelyke

Rolronde Pyphlommetjes met de Tandjes aan

den Mond famenluikende , en een Vrouwelyk

Bloempje, dat Eyrond is, daar tusfehen.

(4) Glaskruid met Byronde /lompe Bladen ik {

1

draadachtige gejlreepte effene leggende

(j) Glaskruid met byna Éyronde Bladen; de v.

Vrugtdraagende Omwindzels vyfdeelig fa- Kan.
'

meegedrukt ; rim de %ydeling]e Slipperi&A ĉil*

groottr*

Naar de Groeiplaats hebben deeze den by*

naam , kleine Plantjes zynde , waar van hec

eëtfle iü Portugal , doch oók in Spanja én óp
Si-

f4) Parietaria Fol. ovatis obtufis ckc. Pariet. LuGï m«
r/lsa minima. TOURNF. Jnft. 50^. Parietaria Sicula Alfmes

folio. BoCC. Sic. 47» T. 24.

(5) Parietaria Fol. fubovatis , Jnvolucris Fruftiferis ècc%

Pariet. Crec, minor, Opfulis Sem. alatis. Touuri** Cfri

Cc a
II. Deel* XI. SÊuK»
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IV, Sicilië, het laatfte op Kandia groeit* Zy heb-

AfMEt.ben kleine Blaadjes, als van Muur (*).

Suk!
D

"
t 6 ^ Glaskruid iptt gepaarde, effenrandïge;

vi. JZowip Eyronde Bladen , en kleinere Ey-

^r'ctê'*
ronde daar onder gemengd*

phylia*

Klein- ^an ^e Oevers der Rivieren en in de Splee*

ten van vogtige Steenrotien, is dit Kruidje op

Japiaika gemeen. Het heeft de gedaante van

Duizendgrein , met zeer kleine Blaadjes, van

tene Glasachtig helder groene Kleur.

Atriplex, Melde,

Hier hebben de Tweeflagtige Bloemen een

vyfbladigen Kelk, zonder Bloemkrans, met vyf

Meeldraadjes ; een tweedeeligen Styl en één

neergedrukt Zaad; de Vrouwelyken een twee-

bladigen Kelk , zonder Bloemkrans of Meel*

draadjes , men dergelyken Styl en één famen-

gedrukt Zaad.

De

(*) Het Ceylonfcht, hier op volgende, is in de laatfte Uit-

gaave van het Samenftcl der Natuur, daar het bevoorens t

bladz. 709 , met eene omftandige befchryving , tot het Ge-

flagt der Brandenetelen betrokken was, op bladz. 765. ver*

geten uit te doen : want de befchryving , M*nu p. 5oi#

luidt in 't hoofdzaakelyke eveneens.

(ó) Parietaria Fol. oppolïtis irjtegerrimis obovatis, inino*

ribusque ovatis unmixtis. Am* Acad, V. p. 412, Urtica hu-

milior c'ifticha &c* Brown. Jam. 336. Herniaria lucide

Aquatica. Sloan. Jm* $o, Hifi* h p* 145. T, 9$% f. 1.



De twaalf volgende Soorten zyn in dit Ge- IV,

ffcgt begreepen > naamelyk A™
(1) Melde met een Heefierige Steng en drie**l°°™*

kantige effenrandige Bladen. j#

•Atfiplex

Aan den Zeekant, op vogtige plaatfeq , in»g^
Portugal, Spanje en Virginie, groeit dit Kruid, dige.

dat men, wegens de Zoutigheid, HaMmus gei

noemd vindt, een woord, van Dioscori-

des afkomftig. Het wordt , deswegen , van de

portugeezen Salguedeiras , van de Spanjaarden

Marisma, zo 'c fchynt, geheten* Een witach-

tigen Heefter maakt het uit, met Houtige Tak-

ken , die broofch zyn ; de Bladen veelal van

cene driehoekige figuur, Vleezig en glad, van

eenen zuurachtigen Smaak; de Bloemen , in 't

uiterlyk aanzien byna als van den Olyfbooro a

paarfchachtig 5 het Zaad breed , bykans als dac

der Melde.

Van dit Heeftertje waren da Toppen of

Uitfpruitzels van ouds, gelyk nog heden byde

Portugeezen , tot Spyze in gebruik. De Bladen

,

met Zemelen gekookt en op de pynlyke deelen

gelegd, hebben ook in 't Voeteuvel fomtydstot

verligtinge geftrekt. De Wonels gebruikte men

tot Geneesmiddelen, (aj,

(1) Atriplex Caule Fruticofö , Fol. Deltoidibus integrii.

Syft. Ka** XII. Gen. n$3. Veg. XIII. p. 763. H. Cliff:

469. IU Lugib. 218. GRON. Virgt 195, Halimns latifoliws

f. Fmticofus. C. B. Pin. 120. Haliraus. Clus. Hifi. I, p, 5^
flisp* T. p, 73. DOD. Pmpt. 771. hQB* Ic, 393.

Cc 3
II, DESL. XI« STUK,



U%
_ C^j Melde mgt Heefierige Steng enjfomp,

^™JJl ' ^rontfé? Bladem

Iwmï* P^eze» men Z** - Porfelein noemt , komt

11. aan de Stranden der Noordelyke niec alleen 9

Jtripiêx maar Qok der Zuidelyke deelen van Europa

voor Immers hier wordt de tweede Halirnus
^tompbia-

vaQ c L u s j u s ^ die aan de Zeekusten van Va-

lence valt , betrokken. By ons groeit zy over-

vloedig op het Koegras en elders aan de Kus-

- ten, zo yan Zeeland als van Vriesland, enz*.

Zy is ook Beefterig en heeft ronde Takken ?

met dikke Vleezige Bladen , veel gelykendé

naar die van liet Porfelein, dat men tot Moes

ïn de Tuinen teek. De Bladen worden fom-

tyds ais de Kappers ingelegd en dan tot Toe-

tpyze over Tafel gebruikt.

m (3) Melde met een Heefierige hurkende Steng;

C^uM. de Bladen Eyrond onzefteeld effmrandiz É
Zeegroene. jas j K

de onderjten eemgermaate getand,

iv. (4) Melde met een Kruidige Steng , gryze Zaag*
Kofe*' x tan.

(i) Atriplex Cauls Fmticofu, Fof. obovatls. Gort Belgo

288. GotJAN Mon\f. Fl. Suec. 8*g , 9T9, K. La*db*

2ï8. Halimus f. Pcrmhca Marina. C. B. Pin, 120. Portu*

laca Marina. Dod Tempt. 771,

($) ^triplex Caule SufFruticofo procumbente &c Atrïptex

Macitima Hisp. fcc Dill* Eltb $Y.> f. 40. f. 46, P lygo-

EiJfm incanum rotundifolium Halimoides. Barr. Rar. 114?/

f, 7? 3*
'

AtripUx Caule Herbaceo &c. Hall, Gmt. 19, Am*
plék

ügc*



Polygamie
tandige Bladen en vierhoekige Vru^ten met IV:

randjes.
" ^

In de Zuidelyke deden van Europa , by- ^°*D"

ypnderlyk in Spanje, komen deeze voor, waar üonêikU.

van de eene door haar Loof, de andere door

haare Vrugten , die als Roosjes zig vertoonen
3,

uitmunt. De eerfte groeit ook by Tholoufe ,

aan de Middellandfche Zee, alwaar mcnzcPifrr*

he du Maschu % dat is tegen 't KoJyk dienftig ,

noemt* Zy valt Heefterig ea zeer wit van

Loof gelyk de voorigen } hebbende zeer kleine

rondachtige Blaadjes. De laatfte groeit rok

overvloedig in Duitfchland 9 omftreeks Jena ,

zo Haller wil : ten minfte de aangehaalde

van C. Bjuihinus, mee eene Roosachtige

famengedrukte. Vrugt. Deeze heef: witachtige

uitgehoekte Bbaoj.is , Daar die van 't Ganze*

voet gelykëade* ongeftesld.

(5) Melde met een Kruidige Steng, driekan*
2r\ k

tige gehoekte Bladen en gedoomde Vrugt-

kelken.

(6) Melde met een Kruidige Steng en drie- vr.

Tartaria
*an ' Tartaar-

feb*

plex fylv. Fru&u Rolêo comprGsfo. C. B. Pin, 119. Frcdr.

58* RuPP. 7**. 341-

($) Atriplex Caule Herb. Fol. Deltoidibus angulatis Sec

Spinachia Fol* angulofis, Caute Ramofisfïmo* Hall. Gcett*

($> Atripkx Cajale Herb. Fo1 # Deltoidibus fïnuato*

Cc 4
IL DEEL, XL STïJKt



IV,

XXV.
Hoofd-
stuk.stuk.

*
Van deeze groeit de eerfte , die de grootte

EM der Tuin -Melde heeft , in Siberië. Derzel-

***u ver Vrugt is van onderen Wollig , aan de

buiten,zyde gedoomd* De andere , die in Tar-

tarie voorkomt , heeft eens Menfchen hoogte

en de Bladen zyn van onderen Afcbgraaaw*

Deeze beiden , zo wel als de naastvoorgaande

en alle de volgende , zyn Zaayplanten , die

Jaarlyks vergaan*

vu. (7) Melde met een opgeregte Kruidige Steng

Hier wordt de Tamme of Tuin- Melde be-

doeld 5 uie men in de Moeshoven teelt. In 'c

Frar.fch noemt men deeze Arroche of Bonna

Dame
t

in 't Engelfch Orrache , in 't Hoog-

duitfch, gelyk by ons, Melde of Milde; mis-

fcbi tin wegéns haare zngtheid^die in het Moes,

daar van gemaakt
3 blykbaar is. De afkomst

zon ook uit Tartarie zyn. 5
t Gewas , dat ie-

dereen bekendis , valt wit of geelachtig, rood

dentatis &c* JJ* Ups. 303. Atiiplex ma;it:ma noftras proce-

yiof. UiMKm Aimi 60.

(7) Jitrïpkx Caii'e erecio Kerbaceo , Fol. tr>angularibus^

Mat. A'cd. 473 K. Z,ag<£ 217, GORT, Bel^ aSg. /ƒ. Clif*

469 A triplex HoitenHs aiba & rubra. C. B. iV*. 119* ^tu-

iionctüls. Dqd. f^/tf. 61$. Los, ft, 253»

\4triplex

flortenfis.

lamme»
0fl driehoekige Bladen*
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en uit den zwarten ; zo dat het, door zyne Verr IV.

ïcheidenheid van Kleur , zelfs de Tuinen ver-
A
]^V~

fiert. Het is van eene verzagtende, verkoelen-HooF^

de en weekmaakende hoedanigheid
9 maar de «tuk f

Ouden fchynen iets gevaarlyks daar in opge-

merkt te hebben. Het Zaad, dat platachtig rond

is, ter veelheid van een half of vierde Loot$

ingenomen , doet purgeeren of braaken.

(8) Melde met een'Kruidige Steng en driekan- Vöfc

tige gelande > van onderen verzilverde Bfo-utZTata.

den. Gefnippci.

Aan de Zeekusten van Europa en Noord*

Amerika groeit deeze Gefnipperde Melde , dus

genaamd , om dat zy haare driekantige Bladen

diep ingefneeden heeft. Zy komt aan onze

Zeedyken hier en daar, en op Zoute Stranden

voor, hebbende een naakte 5 regte, ronde, ge*

ftrekte Steng* De Bladen zyn van boven met
een Opperhuid bedekt , die 'er op 't aanraaken

afgaat, en van onderen met Zilverachtige Plaat-

jes. Aan 't end heefc zy tweeflagtige Aairen,

met roode Meelknopjes , en tweelingfe Vrou^

welyke Bloempjes in de Oxelen. De Vruge*

kelk is famengedrukt , vyftandig, met hetmid-

delfte Tandje grootst. (9)

(8) Atrtykx Caule Herbaceo Fol. Deltoidibus dentatïs

fubtus Argenteis. H. Cliff. +69* FL Suec.Si6
9 920, Guoïf.

Virg* 120. R* Lug&b. 2i8# Atrip'ex maritima laciniata. C.

B. Pin. iio4 Atrïplex Manna, DOD. Pemph 6iS* LOB.

Cc 5
II. Deel. xh SioSt
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IV*
^ (p) Mel<Je met een Kruidige Steng , deVrov?

^CXV^ welyke Klepjes groot , driekantig, uiige-

tiboFi* hoekt.

rrur,

»£ ( io) Melde Kruidige uitgebreide Steng
f

de Bladen byna driekantig, Lancetvortnig;

de Kelken der Zaaden aan de Schyf ge*

„ tand.
x*

5pitsbi«cii- (il) Melde met een Kruidige opgeregte Steng
€e
^ en alle Bladen effenrandvg Liniaal.

1

^maibis- Deeze drie Soorten van Wilde Melde , komen
^5Cb

io ons Wereldsdeel op veelerley plaatfen aan

Wegen , fn Tuinen t
op Mesten Vuiinishoopen 5

doch de laatfie inzonderheid aan de Oevers van

Mciren en Stranden voor, 't welk zy met de

Gefnipperde gemeen heeft. Zeer overvloedig

vindt men deeze , die door de fmalte haarer

Bladen uitmunt , aan de Dyken langs den ge-

beden omtrek der Zuiderzee, die eenig Voor-

land

(9) Atriplex Caule Herbaceo , Cal. Vslolis fozmïnës

mngnis &c* Gort. B^g* 2 %9* Snee. 527,921. Dau
Parts. 305. Atriplex iylv, Fo\ Haftnto f. De'toide. Mqsis.

Wft. 2*7. Atriplex fylv. snnua , Fol. Deltoide trian ;utari

flfnuato Sc mucronaro. Mobis. Hifi. II. p. 607. S. 5. T»

3%- f. 14.

(10) Atriplex Caute Herfoceo pntulo &c. Gort. Be!g
f

C89. H. S«*ff. 922. DALIB. Tav, 305. R4 2rs.

Atriplex angufto oblongo folio. C. i
7
/*. 2^9. Atriplex fylv,

Eolvgoni f. Hf'xtnes foliis. LOK. h. 257.

(11) Atriplex Caule Herbaceo ere&o &c, GORT. Belg*

289- R. Fl. Suec. II. N. 92$. Atriplex angisi f

fifrrno 6c longisfimo folio. HEEM. Lugib, 75.
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land hebben* Voorts verfchillen deeze wilde
A?*£

,

Kruiden meest door het Loof en door het gene xxvl

'

ïn de bepaalingen is opgetekend. Zy vergaan Hoofd-

jaarlyks cn komen weer te vporfchyn uit ge-8Tüx*

vallen Zaad»

(12) Melde met een Kruidige wyd gemikte xir.

Steng ; LancetvormigeJlompe effenrandige TMunctu*

Bladen , de Frouwelyke Kelken gejlceld*
f<fc

.

Eere andere Soort ,aan*de Zeekuften van En*
geland en Deeremarken voorkomende , is dce-

9e , die door het gezegde inzonderheid van de

anderen verfchïlt, Zy blyft laag, en heeft Zaad-

huisjes naar die van 9
t Herderstaskruid gelyken-

de , driekwabbig ,
op tasmelyk lange Steeltjes»

Een dergelyke vindt men ia Engeland, met zeer

kleine Blaadjes*

Op Ysland valt de gefnipperde en fpitsbladi-

ge Melde. De eerfte en de Smalbladige heeft

de Heer B

u

r m annus van Java ontvangen.

In Egypte kwam den HeerFoRSK aohl, be-

halve de Zeegroene en Porfelèinachtige ofiiomp-

bladige , aan de Grafplaatfqn by Alexandrie

eenc

f12) AtrlpUx Caule Herbaceo divaricato, &c. A-n.A$ad.

IV. p. 2<5<s. Hüds. AngL 378. Atrip'ex mariuma Setnine

lato. &AJ. Ang. Ui. p. 15 ? Atriplex marit. HiUmns di&i

humtlis ere&a &c, Vlvk. Alm. T. 35, f. I. jl t Atr. ma<
ïi^ima nosrras , Ocymi minoris folio, Haj. Angl. p
J5a.

II r Deel. XL stuk.
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TV; cene Lederachtige Melde voor, dus wegens de

^XXV
L

taaihe^ ^er bladen , die als met Meel beftrooid

Hoofd- zyn * genaamd , met Takkige Stengen van een

stuk. Voet hoog* Hy yondt, op Kleijige Zeeftran-

Eenhui- ^en van Gelukkig Arabie , de Piekbladige en
*** eene, welke hy Winkel -Melde noemt, alsook

eene Meelachtige % van hem dus genaamd, met

Hartvormig-ovaale , taamelyk dikke, ftompe

Bladen (*>
Alle de verdere Geflagten van deezen Rang

zyn reeds befchreeven , uitgenomen de twee

volgende,

Ó 0 LAN D M,

Naar den vermaarden Solander, die dit

Kruid aan de Kaap der Goede Hope waar-

genomen heeft , is hetzelve door den Ridder

getyteld. Hier door heeft men de Kenmerken

aldus bevonden.

De eigen Kelk ontbreekt , de Tweeflagtige

Bloem is zesbladig , met zes Meeldraadjes en

twee Stylen : het Zaadhulsje > beneden de Bloem

,

is tweegreinig» De Mannelyke Bloem is vyfbla-

dig, met vyf Meeldraadjes.

t. De eenigfle Soort van hetzelve (O, Twee*
SelarAra

Capenfes. gTC%»

&aaple.

(O Fkr. JEgypt. Arab. p. CXXIII , 17 S.

(1) Solandra. Syft. Nat. XII. Gen. 1061. Veg* XIII.

767. Ricinokarpos Afra. Boebh. Lugdb. II. p. 254. Mercu-

jialis precambens dicoccos Afxicana , tfol. Viola; titeoloiis,

HERMi App. IQ.
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gmm£ Afrikaanfch hurkend, Bingelkruid , met IV

.Bladen van de driekleurige Violen, dooi Her- A^yL"

mannüs getyteld , was Ricinokarpos door den Hoofd*
grooten Boerhaave genoemd» Dezelve 8Tü*«

heeft een Stengachtigen Wortel, die zig langs

den Grond Takkig uitbreidt en het Loof geheel

Wollig grys. De Stengetjes zyn maar een

Duim lang , met Wigachtige zeventandige ge-

Heelde Blaadjes overhoeks en zydelingfe Bloem-

Heekjes: de Stoeltjes der Bloemen paarfch > de
Blaadjes wit.

He r m a s»

De Tweeflagtige Bloemen maaken een en-

delings Kroontje uit in dit Geflagt, dat een

algemeen en byzondere Omwindzels heeft z

de Kroontjes met geknotte Straalen, de mid-

delden Bloemdraagende : vyf Bloemblaadjes en

vyf onvrugtbaare Meeldraadjes : twee Zaaden

die Schyfrondachtig zyn. De Mannelyke Bloe.

men in zydelingfe Kroontjes, hebben dergely-

ke Omwindzels', vyf Bloemblaadjes en vyf vrugt-

baare Meeldraadjes.

Die Soort van het Haazen-Oor, welke Plui»
t

fc

zig gebynaamd was, maakt de eenigfte uit (i)
Het is mede een Kaapfe Plant , welke wylenVeramM^'

de Hoogleeraar Burmannus Perfoliata

noemde, als tot het Doörwas behoorende. De
Bla-

(i) Hermas. Syfi. Nat. Veg. XIII. p. j$7*MAnU 199. Bu«

pleurum villofum. Sp. Plant, p. $43. Peifoiiata FöL oblött*

gis fïnuofis &c* BURM» Afr* T* 7U f* 2<

II. DEEL. Xh STUK.;



IV. Bladen > naamclyk, die breed > uitgehoekt, vaK

^^y
Lf

boven groen, van onderen ruig zyn, omvat-

Hoorns ten de Steng , welke zyn £d. voorkwam vaü

stüx. een Heefterig Gewas te zyn. Hy heeft het

Tu<?$to> eer fraay in Plaat gebragt en omftandig be-

fchreeven*

Onder de Tweehuizigen van deezeKlasfezyn

oog de volgende onaangeroerde

Arctopüs. Beerenpoot*

Dit Geflagt heeft , gelyk het voorgaande J

Kroontjes - Bloemen. Een fanmgejleld Kroontje

van enkel Mannelyken 3 die vyfbïadig zyn mee

vyfbladige Qmwindzels , vyf Meeldraadjes en

twefe misdraagènde Stampers- een enkdd Kroon-

tje, met een vierdeeüg, gedoomd , zeer groot

Omwindzel , dat op de Schyf zeer ï/èelo Man-
nelyke Bloempjes heeft en met vier Vrouwely.

ken geltraald is. Dëeze laatden hebben twee

Stylen en draagen een tvveehokkig Zaad.

j De eenigfte Soort (i) maakt feen zeer zon-

Arèopus dcrling Gewas uit, dat op Öpene Zandvelden,

acdüüind.omtrent de Kaap der Goede Hope , veel voor-

komt en dezelven moeielyk te betrceden maakt

door zyne dikke knobbelige zwartachtige Wor-
tels i

(ï) Ar&opus. Syjl. Nat. XII. Gen» i\6$. Veg. XIII. p.

771. IU Ciijff. 495. Valerianoides Conufx Matthioli facie 9
'

ïlanta Ethiopica &c. Pi.UK. M*ntt i8y» T\ 271. f. 5. Ar&Ó-

pas Foliis lijpcjfltë ipiRis ^(€lU^imibu$ &w, fiü&MU Afr, fi
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rds, waar uit een korte dikke Steng opfchiet,

die boven zig uitbreidt in breede platte glad-
A
^y^

de Scheedeö, tot Steeten dienende voor de Bla-HooFD*

den. Het gelykt eenigermaate naar onzcSpruit-STUK,

koof: want die Bladen, met haar agtenofraeer

in 't ronde geplaatst , 2yn plat , breed, dik 3

geaderd en gefnipperd, draagende aan de Slip-

pen , in het bovenfte gedeelte , zeer fpitfegee-

le Doornen , die zig Srerswyze naar alle kan*

ten verfpreiden ,
terwyl de rand der Bladen ook

bezet is met fyne Haairachtige Doorntjes» Do
Bloemen komen, uit het midden, op dergelykc

wyze voort, als in de Kervel en andere Kroon*

tjes- Kruiden , doch verheffen zig naauwlyksj'

blyvende tusfeheti de Bladen gedooken.
r
L\$

hebben een korten gemeenen Steel, die veele

anderen uit een Bladerig Omwindzel opgeeft ^

welke aan \ end met Bloempjes gekroond zyn *

als gezegd is. Men kan zulks in de Afbeelding*

van wyleh den vermaarden Hoogleeraar J.Bür^

mannus , duidelyk befchouwen, dis aanmerkt,

dat op fommige Planten Manndyke Bloemen,

op anderen Vrouw elyken voorkomen: des on-

ze Linn^üs het Geflagt in de Rang der

TweeHuizigen geplaatst heeft. Het kon geen

plaats vinden in zyne Klasfe van dien naam,

om dat 'er by de Vrouwelyken ook een me*

nigte Mannelyken zyn , gelyk in de Kenmer-

ken is gezegd.

De geleerde Plukenet hadt dit Gewas/

dat in zeer verfchillende Geltalten groeit , by-

II, D5BL» XU STUK.
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IV* ftcr klein en onvolkomen afgebeeld P zodanige

^XXV
L#

^at ^et niet kwaalyk naar de Auriculaas ge-

Hoofd- leek; tot welken het ook, in naam, is t'huis

stuk» gebragt geweest, Hy hieldt het voor een

Tw^iulm) echte Soort van Speerkruid en meende dat men

\ Vakriam Spinofa behoorde te noemen* 't Is

zeker dat het, door zyne gedoomde Zaadhuis-

jes, van den Kelk afkomftig endoor zyn pun-

tig Zaad, met die Soort, welke Locujla geby-

naamd wordt, de Valerianclla van Tournë.
jort, by ons Vettekous genaamd, wel eeni-

germaate ftrooke. De naam van ArElopus , dat

Ueerenpoot betekent , is 'er door den Ridder

wegens de ftekelige ruigte der Bladen en de

figuur van 't Gewas, aan gegeven.

P a n a x, Heilwortel.

Dit Geflagt, waar mede ik de Afdeelïng

der Kruiden eindig, behoort ook tot de Kroon«

tjesdraagende (Umbelliferce.) Het heeft 'er, op

fommige Planten , van Tweeflagtige Bloemen,

die vyfbladig zyn , met vyf Meeldraadjes en

twee Stylen , in een vyftandige Kelk, boven

het Vrugtbeginzel , dat een tweezaadige Befie

wordt; op anderen van Mannelyke Bloemen

^

die ook vyfbladig zyn en alleen vyf Meeldraad-

les hebben } in een onverdeelde Kelk gevat.

De reden , dat ik 't Geflagt van Heracleum ;

waar in de Fanax of Panaces der Autheuren

*zieii«D.komt, Hcilkruid genoemd heb *, doet my aan het

bh iqu te-
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tegenwoordige , ook met de betekening van 't

Griekfche woord overeenkomftig en zeer toe-A^j
E

y
L*

pasfelyk, den naam van Heilwortel geeven. Hoofd-

Van hetzelve komen de drie volgende Uiusxus,

heemfehe Soorten voor.

(1) Heilwortel met drie vyfvoudige Bladen* r,

De Ginzeng. Wortel der Chineezen, die by*™**^
fommigen voor het Nmzi der Japoneezen ge- vyfciadig*

houden , doch door anderen , te regt , daar van

onderfcheiden wordt zou van een zodanig

Kruid als dit afkomftig zyn. Het groeit in Vir-

ginie^ Penfylvanie , Nieuw Engeland 3 Kanada

en andere deelen van Noord -Amerika. De Heer

Bartram vondt het aan de Dellaware • Baay 3

en zondt den Wortel , zo wel als het Zaad

,

aan den Heer Colli nson te Londen, in

wiens Tuin het Kruid weelig is opgefchooten.

Natuurlyk aart het best in vrugtbaare Berg-

Valeijen of vette Gronden. Men kan in de

Bosfchen verfcheide Mylen reizen * zonder iets

daar van aan te treffen , zegt Kalm. Delro*

quoifen noemen het Garang - toging wegens de

figuur

(ï) Panax FoU ternis cjuinatis. Syfl. N*t. XII. Ge«.

rUó. Veg. XIII. p. 773. M*U McL 116. GRON. Virg*

J62. Kalm. hin. 111. p. 3 34* 407. Aureliana Canadenfis.

LA FiT. Gin*. Sh Ti ï. Catesiï. Car> lil. T. p. i64 Ara-

liaftmra Fol. ternis qumquepaititis &c, TREW Bhreu T.

€% f. i.

(*) Zie myn II. Deels, VUI. Stuk, blad?. 121; alwaas

ie Plant , die het Ninzi voortbrengt f is befchreeyen.

Dd
ZL Deel, Xh Stuk,
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IV figuur van den Wortel , die eenigermaate naar
A
XXV^

;
het onderfte van ecn Menfch gelykt. De Fran-

Hoofd- fchen houdenze voor een Middel * dat de Borst-

stuk. kwaaien verligt, de Maag verfterkt endevrugt*

Jj»
Uf}Ulm

baarheid der Vrouwsperfoonen bevordert. Zy
hebben zig in 'c eerst j toen deeze Wortel in

Kanada ontdekt werdt , veel voordeel gedaan ,

met denzeiven aan de Chineezcn te flyten;doch

door vermindering van den Prys is de agting

gedaald. In de Zomer van 't jaar 1748 betaalde

men, te Quebek,ongevaar drie Gulden Hollands

voor een Pond»
y

$ Jaars daar aan kwam zo veel

vraag uit Vrankryk naar deezen Wortel, dathy-

na alle Wilden, omftreeks die Stad, aan 't op-

zoeken van denzelven gingen ; zo dat 'er Volk

te kort kwam tot den Oogst, Men vreesde dat

de Plant geheel uitgeroeid zou worden. Ook
werdt gezegd , dat deeze Kanadafche Ginzeng

by de Cbineezen in zo veel waarde als de Tar-

taar fche was, die by lömmigen genoemd werdt

de Koningin der Planten,

In 't uiterlyk aanzien gelykt dit Kruid naar

het zogenaamde Zevenblad , dat zo veel in 't

wilde by ons voorkomt , ook Gerardskruid ge-

naamd. De Steng, zig in drie Bladfteelen ver-

deelende, geeft een Steekje uit met een Kroon-

tje van witte Bloempjes, die op fommige Plan-

ten misdraagen , op anderen roode Besfen uitle-

veren. Het bloeit op den zelfden tyd als het

Vrugt geeft. Men ziet hier uit, dat dit Kruid

van dac der Japanfche Ninzi • Plant zeer ver-

fchillende zy. (2)
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(2) Heilwortel met drie drievoudige Bladen. IV.

Deeze , zeer gclykende naar de voo^baan- ^oFD-
de, en insgelyks in Virginie vooi komende, zou stuk.

misfehien eene Vcrfcheidenheid daar van zyn ih

kunnen. Immers, men heeft waargenomen

,

trifiïïïL.

dat fomtyds de Bladen vier- ja vyfvoudig zyn ,
Dnebladi&

tusfehen de twee drievoudigen , op een zelfde

Scengetje. Naar die Wilde Anemonen , welken

men Bofch- Haanevoet noemt, gelykt het Loof
zeer 3 als uit de figuur van Plukenet
blykt. Vaillant hadt deeze, zo wel als

de voorgaande, Araliaflrum geheten en geeft;

"er Aardbezie. Bladen aan.

(3) Heilwortel met meervoudig famengejlelde 9 tn»

Tandswys* kanthaairige Bladen en eene^rtitk^

Heejlerige Steng. Hteteig»

Dit is het derde Schotelkruid van Rum*
phiüs , groeijende op de Molukkifche Eilan-

den. Het wordt dus genoemd, als een Kruid

fcynde , 'c welk men , gelyk by ons de Peter-

f*

(t) Panax Fol. ternis ternatis» Gron. Virg» 35. Aralia*

itrum Fragariae folio minus, Vaïll* Sex. 4*. Araliaflrum

Fol. ternis &c. Teew. Ebret* T. 6* f. Nafturtiura Ma-

rianum Anemones Sylvaticae foliis, enneaphyllon , Flor. eafr*

guis. ?LüK. Mant. JJS» T. 43s« f. 7?

O) ^rffti* Fol. fupradecompofitis, Dentato • ciliatïs , Cati*

l.e Fruticofo. Mfl. XII , XIII* Scuteliwia tertia. RUMPH.

Amh. IV. p. 78* ï# 13. BüRM. F/. J»i. p.

Dd 2
XI. Deel. XL Stuse»
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ÏV« felie, dikwils gebruikt tot verfiering der Schot*
A
\xv

L *

telcn
* °P ^ a^eI ^omeD : want het tre^ c in

Hoofd- Smaak vee] naar dezelve , en wordt , dewyl

stuk. het Heefterig is , de Peter/die - Boom geheten*
Tweekut-

j)e Wortel is ook aangenaamer dan het Kruid,

en zet , gekookt zynde 3 het Water fterk af

,

des menze tegen 't Graveel en zelfs in Ve-

nuskwaalen, gebruiken laat. Dus befchryft de

Ridder deeze Soort.

Het Boompje heeft de Bladen twee- of drie-

voudig gevind , met Lancetvormige, ongelyke,

Zaagswys' kanthaairige , effene Bladen. De
Bloenofteel is ongeregeld Takkig, gegaffeld of

gearmd. De Kroontjes zyn byna naakt; de

Besfen tweewyvig, tweezaadig: deZaaden een

weinig famengedrukt
,
gefleufd.

NA-



4*ï

NA-BERIGT.
Dus heb ik , byna onverhoopt , het einde

bereikt van myne befchryving der Krui»

den. Ten derden maale heb ik het geheele

Ryk der Planten, volgens het Stel-
sel i> e r Sexrn, doorloopen , en eerst ag-

tervolgelyk de Boomen
%
vervolgens de Heejlers>

eindelyk de Kruiden voorgefteld, na dat ik de

Palmboomen , als de voornaamften , vooraf had

laaten gaan. Het meest van belang zynde , zo

ten opzigt van derzei ver Groeiplaats, Geftaï-

te, onderfcheïding en Vrugtmaaking , als ook

het gebruik , dat men van derzelver dcelen cn

Voortbrengzelen , in de Huishouding en Sa-

menleeving, of in de Geneeskunde maakt, heb

ik beknoptelyk gemeld, naar dat zy voorkwa-

men in de orde der Klasfen, Rangen, Geflo-

ten en Soorten van het SamenHel der Natuur %

't welk de Groote Linn^us zo fchrander

heeft ontworpen en voltooid»

't Getal der Geflagten , die ik befchreeven

heb, zal omtrent twaalf'honderd zyn en dat der

Soorten beloopt verfeheide daizendm* Hier

mede , echter , is de befchryving der Planten

wel ver heen gebragt, maar niet volkomen ge-

ëindigd* Van de tien Afdeelingcn , door niy

indeN atüürlykb Methode ge-

maakt , zyn flegts de gemelde vier geboek-

Iteafd ,

Dd 3
11* Deel» XI. stuk-
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ftaafd ; des 'er nog zes overblyven, die ten

opzigt van de grootte by dezelven niet in ver-

gelyking komen. Ik heb , om iedereen daar

van te overtuigen 9 en tevens als in eenen op*

Hag het geheele beloop te vertoonen , de Ge»

flagtm 9 welken door my voor dezelven overge*

laacen zyn en dus nog te befchryven ftaan , hier

in orde laaten volgen,

V. Afbekling*
BOL-PLANTEN. Lun,

Begrypende , buiten en behalve de genen

die een eigentlyken Bolwortel hebben , ook de

Lelieachtigen in '3t algemeen cn dus de vol-

gende Geflagten*

Driemannigen of van de Derde Klasfe.

Crocus*

Ixia#

Gladiolus.

Antholyza*

Iris.

Morasa,

Wachendorfia.

Commelina*

Callifia.

Zesmannigen of van de Zesde Klasfe.

Hremanthus»

Galanthus*

Leucoijum.

Tulbagia.
Narcislus.

PaDcratium.

Crïnum.

Amaryllis.

Bulbocodium.

Aphyllanthas.

Allium.

Lilium.

Fri-
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Erythronium.

Frkillaria.

Uvularia.

GJoriofa.

j

Anthericum*

Polyanthes.

Hyacinthus.

Aletris*

Tuiipa.

Albuca.

Hypoxis.

Altfl:roemeri2*

Hemerocallis*

Ornithogalum.

Scilla.

Cyanella,

Melaothium»

Trilüum.

Colcbicimi*

Helonias.

Asphodelus,

Van de Negende 9 Elfde en Twintigjle Klas-

fe 9 enz.

Serapias*

VI. A F D E E L I N G.

GRAS-PLANTE N. Gr a mi na,

Waar onder alle de genen die Halmen draagen

of Biesachtig opfchieten > en dus ook alle

Soorten van Koorn of Graanen begreepen zyn.

Butorous.

Gethyllis.

Orchis.

Satyriunu

Ophrys.

Limodorum:

Cypripedium.

Sifyrinehiuii).

Ferraria*

Chryfitrix.

Cinna*

Een m Tweemannigen*

Amhoxanthum*

Dd 4 Dru-
il* Da, XI* Stuk.
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Driemannigen of van de Berde Klasfo.

Xyris. Poa*

Schcenus» Briza*

Cyperus, Uniola*

Scirpus* Daótylis.

Eriophorum. Cynofurus.

Nardus* Feftuea,

Lygeum. Bromus.

Bobartia. Stipa.

Cornucopiss. Aveca*

Sachaium* Lagurus.

Phalaris. Afucdo.

Paspalum, Ariftida.

Pamcum. Lolium.

Phleum. Elymus.

Alopecurusè Secale.

Ivlilium. Hordeum*

Agroftis. 1
Triticum*

Aira. Eriocaulon*

Zesmannigen of van de Zesde Klasfe.

Juncus.

Oryza.

Scheuchzeria*

Triglochin.

Etn* en Tweehuizige en JTeelwyvige*

Typha.

Sparganium.

Zea,

Tripfacum*

Coix,

Olyra.

Carex.

Zizania*

Pharus.

Reftio,
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Spinifex.

Andropogon.

Holcus,

Apluda,

Ifchgemum.

Cenchris*

iEgilops.

Manifuris»

VII. Afdeelinc.

VARENS. Filices,

Hier onder zyn de volgende Planten door den

Ridder begreepen ; naamelyk

Die het Zaad Aairswyze voortbrengen.

Equifecum.

Onoclea.

Ophioglosfmm

Osmunda*

Die het Zaad aan de Bladen draagen.

Acroftichum.

Pteris.

Blechnum.

Hemionitis.

Lonchitis.

Asplenïum,

Polypodium.

Adianthum.

Trichomanes*

Die het Zaad aan den Wortel hebben,

Ifoëtes,Marfilea.

Pilularia.

Dd
li. Deel» XI. Stuk»
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SKSSSfSSSSSS® tSSSSSS®

VUL Afdeeling.
WIEREN. Algje.

Tot welken , behalve het gewoons Kruid van

dien naam , hier alle dergelyke Waterplan*

ten t'huis gebragt zyn, die niet tot andere

Geflagten behooren: als

Met blykbaare Bloemen.

Zoftera.

Zannichellia.

Chara*

Lemna.

Ceratophyllum.

Myriophylluou

Najas.

Vallisneria*

Met duijlere Vrugtniaakmgen.

Fucus* \
Conferva,

Ulva.

IX. Afdeeling.
MOSSEN. M u s c i.

Deeze hebben , in 't klein 3 een Kruidige ofHee
fterige gedaante , als veelal uit Takjes met

kleine Blaadjes en zigtbaare Vrugtlteeltjes be-

flaande 3 met de Meelknopjes of

' Bloot en [ongedekt.

Lycopodïum.
)

Sphagnunv

Porella* Phascum.
Of
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Of gedekt met een Huikje.

427

Fontinalis.

Buxbaumia,

Splachnum.

Polytrichunn

Mniunn
Bryum.

Hypnumé

Of zyn met Kelkjes voorzien»

Jungermatmia.

Targionia.

Marchantia,

Blafia,

Riccia.

Anthoceros.

Lichen.

Tremella*

Bysfus,

X. Afdeeling.

PADDESTOELEN. Füng 1.

Een byzonder Gewas zonder Blad of Loof.

Met Hoedjes gedekt,

Agarïcus* i fiydnum*

Boletus.
I

Phallus.

Zonder Hoedjes of ongedekt.

Clathrusv

Helvella*

Peziza*

Clavaria.

Lycoperdon.

Mucor.

Dus
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Dus ziet men > dat van de Bolplanten nog

5-3 Geflagtcn ; van de Grasplanten 58 Geflag-

ten ; van de Varens 16 ; van de Wieren I 1 ;

van de Mos/en 20 5 en van de Paddejloelen 10

Geflagten te befchryven ftaan. Dit maakt in

'c geheel een getal van 168 Geflagten (*,), 't

welk geen zesde deel is der Geflagten die reeds

befchreeven zyn, en dus blykt , dat het flot van

de bcfchryving der Planten f na het tegenwoor-

dige, niet meer dan twee of drie Stukken 3 van

maatige grootte, zal beflaan*

Veel 1 t zullen fommigen van myne waarde

Leezcr^ , opmerkzaame befchouwers van de Wer-

ken der Natuur 3 en inzonderheid de Liefhebbers

van de Plantenkunde , alreeds voorheen eene

invoeging of hier eene byvoeging van de zo

menigvuldige nieuwe Geflagten van Boomeo,

Heeüers en Kruiden , welke niet ter kennis fe

van wylen den grooten Linn^us gekomen

zyn , verwagt hebben* lk bedoel hier de ge-

nen , die door de vly tige , kundige en geleerde

Botanisten , den Heer Forskaohl in Ge-

lukkig Arabie en Egypte ; den Heer Pallas
in Siberië ,* den Heer T h ü k e e r g aan de Kaap

;

op Java , in Japan ; den Heer Forster in

de Zuidelyfee deelen des Aardbodems ontdekt

en waargenomen zyn. Die Landen waren moog-

lyk

(*) lk heb hier flegts de Cefhgten van Linn;eus opge-

geven: eenige weinigen, daar bv komende, zullen dit getal

lïci aanmeikelyk vergrooten»



Na-BerigtJ

lyk nooit zo ver , zo diep cn tnet zo fcherp«

ziende Oogen doorfouffeld. 't Getal dier nieuwe

Gefiagten is niet klein. De eerstgemelde heeft

'erinArabie en Egypte 52 opgetekend: de Heer

Thünberg aan de Kaap en in Japan meer

dan co, de laatfte wel 7? Gefiagten,

Dit maakt een getal van byna anderhalf hon-

derd nieuwe Gefiagten , die dus dat der reeds

bekende tot by de vyftienhonderd vergrooten.

Daar kon ik, van de Planten , die my gedroogd,

zo van de Kaap als uit Indie gezonden zyn,nog

eenige nieuwen byvoegen. Van alle dezelvea

zou ik, wel is waar, de naamen, van de mee-

ften ook de Kenmerken s doch van zeer wei-

nigen de befchryving kunnen opgeeveu: zodat

ik, in deezen , aan het verléngen der Liefheb-

beren even zo weinig 5 als aan myn oogmerk

en manier van behandeling der Natuurlyke Hi-

Itorie zou voldoen. Hier komt by, dat nog

veele Kruidkundigen in het nafpooren der Plan-

ten, op verfcheidedeelen des Aardbodems, be-

zig zyn ; zo dat de Kruidkunde in 't kort nog

meer vervullingen ftaat te bekomen ; weikan

een bekwaam Navolger van den Grooten Rid*

der waarfchynlyk in 't vervolg behoorlyk zal

fchiften en tot het Samenftel betrekken.

Ondertusfchen kwam het my niet oneigen

voor, den Leezer hier een Proef mede te dee-

len van de gemelde onderzoekingen* Van de

JBoomen , naamelyk , die buiten de Palm- en

Kokosnooten, in het Eerfte Stuk van dit Werk
te*

II, Qmu XI» Stuk* •
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belchreeven 5 de voornaamfïe Vrugten tot Spy*

ze in Oostindie uitleveren , was de hoedanig,

heid der Bloemen onzen Ridder onbekend ge-

weest ; weshalve zyn Ed. dezelven uit het Sa-

menftel gelaten hadt. Hy zou ze niettemin tol-

de Eenhuizigen kunnen betrokken heb-

ben ; alzo het uit Rumphius genoegzaam

bleek s dat derzeiver Mannelyke Bloemen een

Soort van Katten waren, groeijende, gelyk in

onze Hazelaaren , van de Vrouwelyken of Vrugt-

beginzels afgezonderd , op den zelfden Stanu

Het gene tot de Vrugtmaaking behoort , is thans

geheel opgehelderd : zo dat dezelven , die men
in 't Maleitfch Nanca, Tsjampadaha en Soccun

noemt , volgens den Keer Thunberg on-

der de Eewhüizige Eenmannigen moeten

geplaatst worden , om één Geflagt uit te maa-

ken , volgende aan dat van Ceratocarpus , hier

voor, bladz. 210 , befchreeven.

Dit Geflagt heeftzyn Ed. , niet ten onregte,

Rademachia getyteld : aangemerkt de by *

zondere Gunde 5 zo door hem in 't byzonder,

als door de Liefhebbers der Natuurlyke Hi-

Itorie in
9
t algemeen, genooten van den Wel

Edelen Geftrengen y zeer Geleerden Heer Mr«

J. C. M. Rader macher, die de aanzien-

lyke Waardigheid van Raad Extraordinair van

Nederlandfch Indie thans met niet minder roem

bekleedt, dan de Direftie van het Eataviaafch

Gemotfchap , tot nut van Kontten en Wee-
tenfchappen en ter bevordering van den Wel-

vaan:
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vaart der Oostindifche Volkplantingen, door

zyn Ed. en andere voornaame Perfoonen , ia

den voorleedenen Jaare 177Ö te Batavia opge-

rïgt. Die Cunfte immers, van gedagten Wel
Edelen Heer , is my in het befchryven deezer

Watuurlyke Hiftorie by uitftek gebleeken s

in de bezorging van zo menigvuldige Zaaken 5

inzonderheid het Planten -Ryk betreffende, wel-

ke hebben kunnen dienen , om dit Werk met
keurlyke Afbeeldingen van Japanfche en ande-

re Oostindifche Gewasfen, nooit te voeren in

't licht gebragt , te vertieren* In 't byzonder

munt dezelve uit , in het toezenden van Tak-

ken met Blad, Bloem en Vrugt, zo gedroogd

als in Liqueur , van de gezegde Boomen: des

ik niet heb kunnen nalaaten , de befchryving

daar van hier in te voegen en de Afbeelding

naar myne Natuurlyke Voorwerpen te doen

maaken.

Ik zoude , wel is waar , reeds voor eenigen

tyd, op eene andere manier, de korte befchry-

ving van deezen Boom , met deszelfs Kenmer-

ken door den Heer T hun berg, die gezegde

Wel Edele Geftrenge Heer my voor twee Jaa**

ren hadc laaten toekomen , afzonderlyk ïn *c

licht hebben kunnen brengen ; maar onder de

hand verneemende, dat die zelfde befchryving

aan één onzer Vaderlandfche Geleerde Genoot-

fchappen was medegedeeld, achtte ik best, af

te wagten, welk gebruik hetzelve daar van maa-

ken zou. Dit , nu , myns weetens, niet ge-

fchied

,
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fchied , en misfchïen uic gebrek van een bg-

kwaame Afbeelding , of om andere redenen ,

agtergebleeven zyode ; zo vond ik my bevoegd ,

om dezelve aan 'c lichc te geeven, en achtte

de beminnaars der Plantenkunde , niet alleen *

maar zelfs de Liefhebbers der Natuurlyke Hi-

ftorie in 't algemeen , pleizier te zullen doen

niet eene uitvoerige befchryving van deezen

Boom; waar toe my zo wel de Reistogt vaü

Kapitein Cook , naar de Zuidzee, als zeker

Werkje van den geleerden Heer El lis, de

noodige handleiding gaven» Men vindt in die

beiden ook , wel is waar , de Afbeelding van

een Takje , met Bladen , Bloem en Vrugten

;

maar de Liefhebbers zullen ligt zien , hoe zeer

de onze , door de kundige hand van den Kon-

ftigen Plaatfnyder , den Heer Philips, naar

de Natuurlyke Voorwerpen vervaardigd , dia

anderen , waar de Vrugten van grootte als

Karftengen zyn , overtreffe* De deelen der

Vragtmaaking zyn 'er uit de Plaaten van voor-

gcmelden Heer Forste r , volgens deszelfs

Waarneemingen , daar ik ook gebruik van ge-

maakt heb, bygevoegd.

In Amfterdam.

2óSept. 1770*

MARTINUS HOUTTUTN*

Medicina Dottor.



BESCHR.YVING
VAN DEN

OOSTINDISCHEN

BROODBOOM.
"r\eeze is 't , dien men in *t VHeitfch Soc*

cun \ en op Java gemeenlyk Soukou noemt

,

waar van Rumphius den Latynfchcn naam

Soccus ontleend ha Ju Men geeft 'ei% op Ma*
kasfar^ den naam van Bakar ,

op Tornare dien

van Gom® * cn verder onder de A mboineezeii

dien van Som of Sune aan. Hy is eerst kort-

lings in byzondere aanmerking gekomen; hoe-

wel Dampier verhaalt , dat op één d< r La-

drooes of Dieven - Eilanden 5 in de Groote Zuid-

zee, zekere Brood - Vrugt groeide op een Boom j

met donkere Bladen , aan wiens Takken Vrug*

ten hingen als Appelen 5 van grootte als een

Stuivers Bol. Rypzynde, wierdt dezelve ^eel,

s:agt en zoet van merg; maar het Landvolk

nam dezelve groen en bakteze in epn Oven

tot de Bast zwart ware
5 dien zy affchraapten

f

eettnde dan het binnen fte, 't welk wir en zagt

was als de kruim van rieuwba ken Brood
i

zonder Zaad of Steen 3 doch , een Etmaal be-

waard zynde ,
wrang wierdt, Agt Maanden

in 't Jaar hadt men het genot van die Vrugten

en geduurende deezeo tyi aten de Inlanders

geen ander Brood. Zy verhaalden , dat men
Ee 'er

II, Deel. XU Stuk,
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'er op alle de Ladrones overvloed van hadt^

maar hy hoorde 'er niet van fpreeken op eenige

andere plaats*

Door Valentyn is deeze , onder den

naam van Soekomboom , befchreeven, doch hy

verfchilt van de Ansjeli aan de Malabaarfe

Kust voorkomende. Men weet thans dat hy ia

geheel Indie gemeen is en op de Ooftelykfte

Eilanden, inzonderheid in de Groote Zuidzee,

de voornaamfte Spyze voor Menfehen , Vee

en Vogelen , uitlevert* Lord Anson nam 'er,

byzonderlyk op \ Eiland Tinian , een der ge»

dagte Dieven Eilanden, twee Soorten van waar,

de eene eigentlyk Broodvrugt, Rima, de ande-

re Ducdu genaamd. De eerfte groeide aan een

Boom , wat grooter dan onze Appelboomen,

zegt hy, met breede donker groene Bladen, die

vyf Infnydingen aan ieder zyde hadden. Zeer

fiegt is dan die Boom in zyne Reisbefchryving

afgebeeld. De Vrugt , aan Steeltjes ais Appe-

len hangende , was byna rond , zeven of agc

Duimen in middellyn en hadt een dikke taaije

Schil, aaorypende geel van Kleur, De Ducdu
geleek Vr veel naa , doch hadt de Bladen lan-

ger cn niet zo veel ingefheeden ; de Vrugt vaa

byna gelyke grootte , maar van figuur a!s een

Meloen , bevattende dertien of vyftien Zaad-

Pitten of Nooten , als kleine Karftengen , die

gebraden zynde zeer wel fmaakten. Het Scheeps-

volk gebruikte , geduurende hun verblyf op
Tinian , geen ander Brood. Dit hadt alleen 't

ge-
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gtbrek, van , oudbakken zynde , wrang te wor-

den en fchilferig , eenigermaate (zegt hy) als

bet Aardappelen - Brood , in de Westelyke dee-

lden van Engeland. Men kon het echter hier

Voor bewaaren , door het , nieuwbakken zyn«

de, aan Schyven te fnyden en in de Zon te

dröogen 5 waar door het de fmaakelykfte Bis*

kuit wkrdt

Nader is deeze Boom bekend geworden * door

den Reistogt van Kapitein Gook naar de Zuid-

zee, in den jaare 1769 en 1770, met de Hee^

ren Banks en Solander» Aan het Eiland

Tahiti^ federt zo vermaard geworden, komen-

de
,

bragten desze^fs Opgezetenen hun onder

anderen de Broodvrugt, die hy zegt te groeijen

aan een Boom, van grootte byna als een mid-

delmaatige Eik , hebbende de Bladen ovaal en

dikwils anderhalf Voet lang, met diepe infny-

dingeti als die van den Vygeboom * naar wel-

ken zy geleeken door hunne dikte , kleur, en

dooreen Melkachtig Sap, dat zy gebroken o£

gekwetst zynde , uitgaven. De Vrugt hadt

ongevaar de grootte en figuur van eens Kinds

Hoofd, met de Oppervlakte Netswyze als di$

van een Truffel, gedekt zynde met een dunne

Huid ; den Steel als het Hecht van een Mes»

je;

Extra& from Lord Anfont Poyapre u th Sonth Seai

'èy JOHN Ellis i77$* In 't Nederduitfche Werk van am«

bon ,
by den Boekverkoper Tirion uitgegeven, vindi

men de befchryving wat ve> fcm 'lende*

Ee a
n, de ft, xi» Stuk,
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je. Het Vleefch 5 onder de Schil 3 was zo wie

als Sneeuw en een weinig fleviger dan verfch

Brood. Men fneedt de Vrugc in drie of vier

Hukken 3 en braadde ze voor dat men ze at. De
Smaak geleek eer-'gennaate naar dien van den

Stoel der Artisjokken»

Deeze Vrugc kon men zeven of agt Maanden

lang van de Boamen plukken ; u aar, om 'er

in den tusfchertyd , dat is in de vier laatfte

Maanden des Jaars, ock van voo zien tezyn, N

maakten de Indiaans daar van een Zuurdeeg,

Mahie genaamd, welks bereiding dus door hein

befchreeveo wordt. i9 Men vergadert de Vrug-

99 ten 3 nog niet volkomen ryp zynde, en legt-

33 ze op hoopen 9 haar digt met Bladen toedek-

3, kende, in tic flaac ondergaan zy een GÏU

& tirg en worden onaangenaam zoet. Dó Klok-

huizen 'er dan geheel uitgehaald zynde 3 door

,5 zagtjes aan den Steel te trekken 3 wordt het

9, overige in een Kuil gefmeeten, die tot dat

y9 oogmerk 3 byzonderlyk s in de Huizen is ge-

3, graven 3 en van onderen zo wel als aan de

3, zyden zorgvuldig met Gras bekleed. Men
3f

dekt het alles met Bladen en legt 'er zwaare

33 Sternen op. In deeze Raat ondergaat het

„ een tweede Gifting en worde zuur; waarna

33 het in vesle Maanden niet verandert. Wan-
neer men *e noodig heeft 5 neemt men het

s, uit den Kuil , maakt het tot Ballen, windt

3, het m Bladen en bakt het: dus toegemaakt

„ blyft het vyf ofzes Weeken goed* Het wordt

n ZO
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3 , zo wel koud als warm gegeten en de lnboorlin-

gen doen zelden een Maalcyd zonder 't zel-

ve; maar de Smaak was ons zo onaangenaam

als die van ia de PeKel gelegde Olyven * .

„ gemeenlyk , wanneer menzo de eerfie maal

3, eet* Nogchans was 'er een Heer in ons Ge-

s, zelfchap, die den Smaak van Mahie boven

3> dien van deveriche Broodvru^t verkoos"^*

Op Java en in andere deelen van Jndie, daar

men overvloed van Rysc of ander Koorn en

Yrugten heeft s wordt de Broodvrugt zo veel

niet gebruikt* De Inlanders-, evenwel, eeten-

ze loa tyds gebraden, fomtyds met Suiker ge-

kookt; maar het is een zwaar Voedzel 3 hard om
te verdouwen en dus dienftigst voor arbeidzaa-

me Menfchen. Die op Java en de andere Wes*
telyke Eilanden groeit , is meest als de gemel-

de , zonder Zaadpitten naamelyk en de oudfie

Lieden op Tahiti hadden Dodfcor Solander
verzekerd 5 dat 'er weleer een overvloed van

Zaaddraagende Broodboomen was geweest

,

doch dat men die verwaarloosd hadt, als de

anderen beter achtende, welke door Uidoopers

cf Looten worden voortgeteeïd. Maar op de

Molukkes en Zuidoofter Eilanden zyn de Zaad

of Kcrreldraagende Broodboomen gemeen : men
vindt geene Negery zonder dezelven en het

Landvolk leeft meest van de Pitten, die daar in

ver-

(*) Voytgc of Captain C00K &c.

Ee 3
II. Deel» XI, Stuk.
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vervat zyn , even als in fommige deelen vas*

Vrankryk van Karftengen*

De eerstgernelde of eigemlyke Broodboom

wordt van Rümphiüs Soccus Lanofus , o£

Wollige Süccusboom geheten ; in 'c Maleitfch

Soccun Capas , of Katoen - Soccus , wegens het

Wollige Vleefch , dat eenigermaace zweemt

naar Katoen of Kapok. Hy merkt aan , dat

deeze Boom weinige , fpreidende , kromme

Takken heeft, met Bladen, zo ruim geplaatst,

dat men 'er van alle kanten door heen kan zien»

De Bladen, zegt hy, groeijen veelal op 't end

der Takken, Roosachtig by malkander, zes of

zeven in getal en vertoonen zig dus als een

Kaarskroon. Zy zyn zeer groot en ftyf , met

een dikke middelrib , omtrent twee Spannen

lang, aan de kanten diep ingefneeden, met vier

of vyf puntige Kwabben* In 'c aantasten zyn

zy niet ruig , zo min als de uiterfte Takken ,

die in een lange Snuit eindigen , welke uic fe-

mengerolde Bladen belïaat. Gekletst zynde

geeven zy , zo wel als de geheele Boom , een

zeer kleverig Melkvogt uit. In 't midden van

de Roos der Bladi s een lange ronde Staart,

omtrent een Duim dik en een Hand lang , buig-

zaam, zagt en Wollig
5 die het Bloeizel maakt

,

waar agter de Vrugtbeginzels van een Hartvor-

mige figuur ,
voortgroeijende tot een Vrug& ,

welke de grootte krygt van eens Kinds Hoofd.

Dcrzelver Schil is dik en groen , b >zet met vyf

9| zeshoekige Wratjes , welke aanmerkelyk

ver-
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Terhcvcn zyn > doch niet fpïts of fteekende ge-

lyk in de Durioenen > naar welken deeze Vrugt

anderszins zeer gelykc .(*).

Verwonderlyk is 't , dat Boomen van het zelf*

de Klimaat , wier Vrugten fco veel overeen-

komst hebben , in Vrugtmaakicg dermaate ver-

fchillen. Gedagte Autheur, immers, plaatst de

Durioenen in den eerften rang, als de fmaake-

lykften en laat daar op de Nancaas en Tsjam-

padahaas of Soorzakken volgen , befluitende

dan met de Sockums of Broodboomen* Van

deeze 9 zegt hy , bevat de Vrugt een Wollig

Vleefch , drooger dan dat der Soorzakken en

ongelyk minder aangenaam dan de lekkere Ge-

ley of Slym der Durioenen. Men fchilt 'er den

buitenften Bast af en fnydt dat Wollige Vleefch

ïn (tukken 9 die dan gebraden s en vervolgens in

Vleefchnat of Kalappus - Melk gekookt of ge-

Itoofd zynde , een Smaak hebben byna als de

Stoel der Artisjokken. Dit doen de Amboinee-

zen veel 9
doch anderen bakken 'er in de Olie

Koeken van en fommigen droogen het Merg

aan Schyven gefneeden , om het lang te be-

waaren : gelyk op Sumatra veel gefchiedt en

ook elders, &ls bevoorens is gemeld.

De

(*) Zie de befchryving van den Durioen» E&om y waarvan

ïk thans ook , zo wel een Takj2 mee Blad en Bloem, als

de Vrugt in Liqueur bezie , in hec II. Deels, III. Stüü

deezer Natuurlyfa Hsflerie , bladz. 209 » enz»

Ee 4
H. Deel* XI» ScuK.j
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De Boom heeft een Afchgraauwe of byra

witte Schors , waar uit, wanneer men 'er m
hakt of fbydt , een witte kleverige Melk zy-

pek , als gezegd is , waar van men , met Ka-

lappus- Oly , een fterk Vogellym maakt. De
Takken afkappende, loopt die Melk alleenlyk

uit den Bast , en uit het Hout niets dan een.

Waterig Vogt. Tot den Huishouw kan het

niet gebruikt worden , maar het Hart van ge-

heel oude Boomen wordt fchcon geel , en kan

tot Plankjes gezaagd worden, daar men Kistjes

van maakt, die zig zeer fraay laaten polyften 0

Ook is het, als een goeden Klank geevende,

tot Trommels in gebruik by de Amboinee-

zen*

Van deezen Broodboom komen aanmerke-

lyke Verfcheidenhedeo voor. Men vindt \t

met minder ingefneeden Bladen % die iomtyds

geheel ruig zyn , gelyk in de Wilde Sockum-
boomen, Soccun Utan of Batu genaamd,- maar

het voornanmlte verfchil beftaat , als gezegd

is, daar in, dat fommigen in 't geheel geene^

anderen weinige, anderen veele Zaadpitten of

Nooten bevatten. Dceze laatftc, genaamd Soc».

cun Bidji of Korl - Sockumboomen 3 hebben

ruige Bladen en Vrugten met veele Punten be-

zet , doch niet fteekende. Het eerde wordt

aangemerkt een misdragt te zyn; hoewel men
de Boomen , die Vrugten zonder Pitten gee-

ven, als gezegd is, op zig «elf ook kan voort-

tee-
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teelen , en hier van maakt men het meefte

werk op Java en de rabuurige Eilanden.

Het fchync dat daaromtrent byca het zelfde

plaats hebbe, als met onze Perfiken, Fru 5men,

J\ppel- en Peereboomen , die wild zyn, wan-

neer menze van Pitten teelt; doch tam en vrugt-

baar , wanneer zy van Uijtloopers. gekweekt

worden en vervolgens door Enting of Afzui-

ging bekwaam gemaakt en verbeterd.

't Schyrtdat de Heeren Fürster, zo wel

als Kapitein Cook, alleenlykden Broodboom,

die Vrugten zonder Korrels draagt, te Batavia

aangetroffen hebben. Immers, zy zeggen, „de

3% Vrouwelyke Vrugtmaakirg misdraagt in het

53 Gewas , dat men aa; kweekt , en daar door

9, is de befchryving onvolkomen geworden"

Ik heb dezelve niettemin , benevens de Af-

beelding der Vrugtmaakende deelen, hier van

hun ontleend, als volgt.

A R-

(*) Fru&jfïcatia Foeminea- abortat in Tlanta culta: hm$

jftiperfeda evalit deiciipiio» Char* Gen* Plant, Lqnd. 177^-

Ee 5
II. Deel. xt. Stck«
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a r t o c a r 1» u s»

Monoikia monandria.

Fiores Masculü

Gal. Spatte nuHae.

Spadix fimp'ex* clavatus , nudus , teres a

Floöculis innumeris fesfilibus te&us.

Perianthium proprium, minimum,Mem»

branaceum , bivalve, Valvulis aequali-

bus , concavis , oblongis , an femper

claufis?

Cor* nulla.

Stam. Filamentum unicum brevisfirnum , in fun»

do Perianthii. Anthera ereóbi y oblonga ,

longitudine Filamenti.

Fiores Fcsminei in eadem Arbore.

C 4 L» Spatha bivalves Ovato - Lanccolatas com-

presfe, deciduas.

Spadix ovatus , Gerrainibus plurimis con-

natis tedtus.

Perianthium proprium nuilum.

Cor. nulla.
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Brood boom.

Eenhuizige eenmannigen.

De ÉTannelyke Bloemen.

De Kelk. Geene Bloenifcheeden,

Een enkelde Bloemfteng , geknodst

,

naakt , fpilrond , mei onteibaarc on-

gedeelde Blommetjes gedekt.

Een eigen Bloemkasje
9
zecY klein * Vlie-

zig, tweekleppig, met gelyke Klep-

jes, die holrond en langwerpig zyn 5

mooglyk fomtyds gaapende.

Pe Bloemblaadjes ontbrceken,

De Meeldraadjes. Een zeer kort op den

bodem van 't Bloemkasje, Het Meel-

knopje opgeregt, langwerpig, zolang

als 't Draadje.

Vrouwelijke Bloemen op den zelfden Stam.

De Kelk. Tweekleppige Bloemfcheeden> Eyrond-

Lancetvormig, famengedrukt, afval,

lende.

Een Eyronde Stoel r met veele famen-

gegroeide Z^adbeginzels bekleed.

Geen eigen Bleemkasje»

De Bloemblaadjes ontbreeken.

De Stam»
IU B£EL* XL STO|.
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Pist* Gcrmen cuneatum , apice Globe f ) acu-

minatum. Stylus nullus. Stigma punc-

tum prominulum marcescens.

Per* FruSlus Ovato - Globofas, Farinaceus,

conftans Germinibüs connatis
, Super-

ficie figuris hexagoias irregularibus exa-

ratus.

S E m. Pro fingulo Germine folitaria 5 oblonga 5

apice PiSo longo coronata, infidencia

Rcceptacalo in centro Fruótus , in>

meriaque Pulpa,

Gezegde Heeren hebben de Afbeelding der

Vrugtmaakende deelen gegeven als op onze

Plaat LXXVI ; alwaar a de Maonelyke

Blomftmgoï Kat aanwyst,naar myn Voorwerp

verbeterd , welke bekleed is mee ontelbaare

Blommetjes , in de natuurlyke grootte als b

voorkomende , by c vergroot en geopend by d 9

waar door het Meeldraadje in 't gezigc komt met

zyn Meelknopje. Voorts wysteaan> het gene

men gewoon is het Schepzel te noemen 5 zynde

by ƒ in Doorfneede vertoond, waaruit blykt,

hoe de Zaadbeginzels g , of onvolkomen Zaa-

den , in 't midden van de Vrugt, op den Stoel

zitten , maakende derzelver Haairtjes , waar-

fchyn-
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De Stamper, Een Wigvormig Zaadbeginzel ,

aan den top gefpitst KlootroncU Geen
Styl, De Stempel een uitpuilende

vcrdwynende Stip.

De Vrugt , Eyvormig Klootrond , Meelig,

uit famengegroeidc Zaadbeginzels

beftaande en aan de Oppervlakte met

onregelmaatige zeshoekjes uitge-

groefd.

Zaüden voor ieder Zaadbeginzel één 5 lang-

werpig, met een lang Haairtje ge-

kroond , zittende op den Stoel in *t

midden van dc Vrugt, in het Vleefch

begraven.

fchynlyk , die Wolligheid , van welke bevoo-

rens gefproken is , in het Vleefch der Vrugt h.

Zy zeggen, dat de Vrugt deezes Booms 3

zynde de eigentlyke Broodvrugt > op hunne

Plaat 51 , (i , is afgebeeld in de Natuurly-

ke grootte: maar dezelve heeft aldaar flegts

de grootte van een Vuist , zynde op
5
t langfte

(Wét , en vierdhalf Duim over 't kruis , dat

wel een klein Kinds Hoofd zou zyn, waar by

de Autheuren die Vrugt vergelyken. De uit-

drukking , beken ik 3 is zeer onbepaald , en

waarfchynlyk zal dezelve , naar den Grond en

Groeiplaats , aanmerkelyk in grootte verfchil-

len; als blykbaar is in alle Vrugten. Ik heb

van

II, D»Et* XL Stuk*

\
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van den WH Edelen Geftrengen Heer RA-
dermachër, voorgemeld, berigt ontvan«

gen , dat deeze Vrugt agt of negen Duim long

valt, doch een weinig dunner, zynde eer lang-

werpig dan volkomen rond ; zo dat de grootte

ongevaar moet zyn als eens volwasfen Men^
fchen Hoofd.

Op Java, zegt zyn Wel Edele, groeit ook

de Korl Jraagende , Soccus Granofus by Rum-
phiüs genaamd , en Soccun Bidji ófTimboul

by de Inlanders 9 welke vol Pitten is én dus

Zaad-

Rademachia,
Monoikia monandria.

Flores Masculi.

CaLYX nullus. Amentum Cylindricum, fuper«

ne fenfim incrasfatum , Spithamaeum $

Floribus totum teftum.

Corolla dipetala* Petala oblonga , conca-

va , obtufa , villofa 9 alba, Filamentum

includentia*

SïAMEN unicum infcra lïngulam Corollam, Fi*

liforme > diaphanum 9 album , Co»

rollac Jongitudine. Anthera pyrami*

dalis, flava*
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Zaadclraagende* De Waarneemirtg , ten dien

opzigtc, maakt de befchryving vandeezen aan*

merkelyken Boom volkomen 5 gelyk dezelve

door den Heer Dottor Thünberg, ter

plaatfe zelf is opgemaakt, als volgt (*).

Rademachia*
Eenhuizige eenmannigen.

De Mannelyke Bloemen*

De Kelk ontbreekende. Eeo Rolronde Kat %

opwaards, allengs dikker, een Span

lang 9 met Bloempjes t'eenemaal ge*

dekt.

De Bloem tweebladig, De Bloemblaadje ",

langwerpig > holrond , ftomp, plui-

zig > wit > het Meeldraadje influi-

tende.

Eén Meeldraadje in ieder Bloempje,

Draadachtig dun 3 doorfchynend 3 wit,

van langte als de Blaadjes» Het
Meelknopje pieramidaal 3 geel vaa

Kleur.

De

(*) Ik deel het volgende mede , uit een eigen Latynlch

Kandfchrift van den Heet Thunberg , my door zyn Wel

Ed. Geftrenge be^pr^d.

II. DSEL. XI, STUK»
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i7om Foeminei in eadem Arhore.

Calyx nullus Pericarpium ovatuoi Germiüi*

bus te&uiB.

Co rol la nulla,

Pistillum* Germina convexi, frequentis*

fima , fexa guhta. Stylus unicus 9

Fmformis perfittens. Stigma unicum

vel duo, Capillaria , revoluta, Li-

ceam ionga.

Pêric ar p t hm* Drupa ovata, muricata *

Camofa mukiïocuïarTs. Nuces mul*

tïpMcï ferie imbricatse , ovacas ,

obüque fHauetriR * Tunica teoui

ve'Htae, magoitudine Juglandis. Nit*

deus aibus.

De beknopte Geflagts» Kenmerken der Ra.
demach i a zyn dan, volgens ?yn Ed. , de

Mannelyke Bloemen tweeWadis; j zonder Kelk,

met één Meeldraadje ; de Vrouwelyke zonder

Kelk of Bloemblaa^es, met één Sty! of Stam-

per en een Vleezige Vrust mee veete Zaad»

hokjes. Hier van telt hy twee Soorten als

co

*
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-De Vrouwelyke Bloemen op den zelfden Stam*

Be Kelk ontbreekende» Een Eyronde Stoel,

met Zaadbeginsels bekleed*

Geen Bloemblaadjes.

De Stamper, Menigvuldige , verhevenron-

de
,
zeshoekige Zaadbegituels. Eenden-

kele Styl , Draadachtige blyvende*

Een of twee Stempels, Haairachtig s

omgeboogen, een Linie lang.

De V'ROGT Eyrond, gedoomd, Vleezig , veel«

bokkig : Noóten bevattende die in

veele ryën op malkander leggen

»

Eyrond^ fcheef driekantig, met een

dunnen Dop bekleed 3 van grootte

als een Ockernooc; waar in een wie*

te Kern.

¥%) Rademachia met invefneeden Bladen: i;

üeeze» die de Nederlanders Broodboom noe- *faJ*eWb
. TT Gefmp-

-men, heet in 't Maleitfcfa, naar zyne drie Ver- perde,

fcheidenheden voorgemeld, Soccun Capas 0f
P1 * LXXVI%

Katoen- Coccus; Soccun Bidji of Korrel -Soc-

cus: Soccun Utan of Wilde soccus. Hy maakt

amftreeks Batavia €en regtopiiaaode Stam, van

bo-

(i) Rademachia Fol. iticills, Tüünb» Ms. Soccus Lanofus

feu Soccus Capas vel Katoen Soccm Boom» Rumph, Jimh^

'1* p» uo. Tab* 32. fa Soccus Granofus feu Soccun Bidji

vel Korrel - Soccus - Boom. Rumph. Amb. I. p. 112. Tab* 33»

Soccus filveftris feu Soccun man , vel Wiide Soccus-

goom. Rumph. Amb. I. p. 114. Tab. 34. Actocarpus. FoRgï*

O&r. Gen. p. 101. T. SI. Ff
%h mnu xu sxus»

i
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boven Takk'g, vyf Vademen hoog, zo dik aïs

een Man om zvn Middel. De Takken zyn uit*

gebreid : Bladen „ aan dezelven , groei jen over«

hoeks, kort gefteeld , langwerpig , tot over *t

midden diep ingefnee leti , negenkwabbig
, ge-

h-el effenrandig , uk den haairigen iets rauw*

achtig ,
uitgebreid , van boven donker groen

met blëéké Ribben, van enderen bleek. Zy zyn

fo i tyds twee Voeten lang en een Voet breed $

geplooid ,
kleverig , get-vende , zo wel als de

gebeele Boom , wanneer menze kwetst, een

Melkachtig Vogt uit. De Bïadlteel is byna drie-

kantig, dik, ruig, een Duim lang» De jonge

Bladen zyn omwikkeld met twee ongedeelde^

Lancetvormige , fpitfe, holle, ongetande Stop-

peltjes* die afvallen , van binnen glad, van bui-

ten ruig , een Handpalm groot. De Bloemen^

aan de enden der Takken , in de Oxels der

Bladen, Mannelyk en Vrouwelyk , elk byzon-

der, voortkomende, hebben een opftaanden ron-

den ronden ruigen Steel van twee Duimen lang-

te ,
byna een Vinger dik* De Vrugt onryp

zynde groen, ryp zynde geelachtig, van groot*

te als eens Kinds Hoofd, valt verfchillende

:

of onvrugtbaar gedoomd, met Sleuven tusfehen

de Zaadbeginzels Netswyze getekend , zeer

korte Stampers en zeer kleine Zaaden; of vrugt*

haar > met lange Stampers en Zaadbeginzels*

ftekelig gedoomd en met Nooten gevuld.

Deeze befchryvin?- van den Broodboom , door

den Heer Thükberc, komt in 'c zaakelyke

met
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vaet de voorgaarden overeen 5 uitgenomen het

laatfte, dat de Vrugtcn flekelig gedoomd (mu*

ricati vel echinati) zouden zyn ; 't welk Rum*
ï»HiüS volftrekt ontkent, zeggende dat de fpit-

fen of hoekige Doorntjes , waar mede de Schors

bezet is, week zyn en geenszins fleekende; zo

dat men dit flegts van eene gedoomd- of fte-

keligheid s naar 't uiterlyk aanzien , zal verftaan

moeten* De ruigte der Bladen heeft meest in

de Wilde Soccus 5 en byna niet in de Tamme
of Katoen - Soccus plaats; gelyk my uit de tiaar

van gezonden Exemplaaren blykt ; waar van de

Vrugt ook naauwlyks oneffenheden heeft. Ook
bevind ik de Bladen zo diep niet ingefneeden*

hebbende altoos aan de ééne zyde een punt meer

dan aan de andere; 't welk dezelven , in myne
Exemplaaren , tien- of agtkwabbig maakt, 't

Schynt dat zyn Ed. de befchryving op alle de

drie Verfcheidenheden toepasfelyk heeft willen

maaken» Wat zyn verfchil in de Geflagts - Ken*

merken met die van de Heeren Forst er aan-

gaat, ziet men ligt, dat het flegts verkiezingen

zyn, de twee Blaadjes, die het Meeldraadje in-

f] uiten , voor een Bloempje of voor een iielkje

te neemen ; 't welk in veele Planten naauwlyks

te onderfcheiden is, gelyk wy bevoorens meer*

maals gezien hebben. Het overige beilaat ook

meest daar in s of de Bloemdeng 5 veel naar die van

het Kalfsvoetof de Lifchdodden gelykende, in 't

eerst overend flaande, voor een Kat te houden

Ff % zy;

II. DESL. XI. STUE»
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zy ; die meest nederhangcn en met Blikjes of

Kaffi:;e Blaadjes zyn voorzien (*).

De Afbeelding van den Broodboom, welke

men in
9
t Werk van Anson vindt , deugt niet ,

gelyk ik reeds heb aangemerkt* Wenfchelyk

ware het , dat zulks niet van meer Afbeeldin-

gen en befchryvingen in dat Werk gezegd kon

worden. Misfchien zyn daar van dergelyke

redenen geweest, als de Heer Fors ter, in

zyne Voorrede , te berde brengt , ten opzigt

van de Reisbefchryving van Kapitein Cook,
waar in ook, zo hy vervolgens aanmerkt ,Vtez~

ten voorkomen , die gantfeh niet echt zyn *

wat de geftalte der Menfchen aangaat» Vant

het Loof des Broodbooms , die aldaar op Plaat

16 vertoond is , kan men weinig oordeelen t

doch de Vrugten hangen 'er veelal aan te lan-

ge Steelen ; gelyk zelfs blykt uit den Tak, die

op Plaat 10 is afgebeeld , met drie Vrugten als

op malkander gegroeid. De Afbeelding van den

Heer Ellis fchynt naar die figuur gemaakt

te zyn, doch aanmerkelyk verbeterd, met twee

Vrugten, in wier Oppervlakte, evenwel, ook

een aanmerkelyk gebrek plaats heeft, alzo de-

zeiven niet met zulke ronde Tepeltjes zyn be-

zet. De myne, op Plaat LXXVI, is zowel

naar myne gedroogde Takjes, Bladen, Bloe-

men , als naar de genen , die ik daar van met

eene

(*) Amentum Calyx ex Receptaculo communi Paleaceo»

Geramaceo. Phii< Uatati. p, $2.
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cene Vrugt, van grootte als een kleine Vuibt,

in Liqucur bezit, door de hand van den kim-

digen Plaatfnyder Philips opgemaakt en zo

maa aan 't natuurlyke gebragt, als in de ver-

kleining mocglyk was : ten einde den bemin»

maren der Plantkunde een fchets te geeven

van *t Gewas van deezen zonderlingen Boom.

Men moet alieenlyk opmerken , dat hier wei-

nige Bladen en maar ééne Bloemkat in Plaat

vertoond zyn 5 om alles zonder verwarring na*

der te kunnen brengen aan de Natuurlyke

grootte. Als ook dat de Vrugt , los zynde van

het Takje , op de bekwaamde plaats daar 1$

aangeveegd , zonder acht te geeven , dat zy

doorgaans iets laager groeijc dan de Bloem.

f2) Rademachia met onverdeelde Bladen* n
* r*

Raaema*

Van deezen Boom tekent de Heer Thunt*
berg alieenlyk aan, dat hy van de Neder ?an deeidef'"

ders^met een Maleitfchennaam,2\fawcax Tsjam»

peda genoemd wordt, groeijende omllreeks Ba*

tavia op Amboina en elders. De Wortel, Stam

en Takken ,
zegt hy, zyn als in de voorgaan-

de , maar de Takjes en Steelen hebben cene

ruigte van lange ftyve Haairen. De Bladen

zyn

(z) Rademazhia Fol. indivifis. Trunb. Ms, Saccus Arbo-

seus feu Nanc* vel schoorzakboom. Humph. A*h % I. p. io*.

T. 30. Saccus Aiborcus minor (èw Tsjampadaha. &UMP8»
Amb. I. p. ior. T. 31*

Ff 3
IL Deel. xz. Stuk*
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zyn overhoeks, gefteeld, Eyrond- langwerpig *

ftomp met een ftompe punt, effenrandig , on-

verdeeld , geribd 3 van boven groen en glad *

van onderen ruig dcor üyve Haairtjes, uitge-

breid , een Span groot, met eenen driekan ti-

gen gladden Steel , van een Duim langte; de

Stoppeltjes als in de voorige.

Nader fchynt zyn Ed. deeze Soort niet on*

derzogt te hebben. My zyn , zo wel droog als

ïn Liqueur , daar van insgelyks Takjes met

Blad, Bloem en Vrugt
,
toegekomen 5 waar uit

my de gezegde ruigte der Bladen van onderen,

doch ook die der Bladfteelen blykt ; maar de

Vrugt- en Bloemfteelen zyn glad en de eene

zo wel rond als de andere. De Kat der Bloe-

men komt nagenoeg overeen met die der voor-

gaande Soort en fchynt uit dergelyke Bloem-
knopjes te beftaan. De Vrugt, welke ik 'er,

omtrent een Vuist groot , van heb , is langwer-

pig of Eyrond t by den Steel veel dunner dan

aan *t andere end ; juist zo als Rcmphiüs
de doorzakken afbeeldt. Dit is de gemeene

Nederduitfche naam van die beide Vrugten,

de Groote en Kleine , raamelyk; waar van de

eerfte , Nanca in 'c Maleitfch genaamd , tot

meer dan anderhalf Voet langte , de andere

,

die den naam van Tsjampadaha voert, tot een

Voet langte en dus veel grooter dan eens Men-

fchcn Hoofd ,
groeit* Van buiten zyn deeze

Vrugten, volgens Romp h i os, dat ook inde

myne blykc, vol bezet met hoekige puntjes als

ge-
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gefleepen Diamanten , doch niet fcherp of kwet-

sende. Van binnen zynze gevuld mee een me-

nigte Pitten als Eikels
,
omringd met een Sly*

mig Vleefch,dat zier aangennam is van Smaak.

De Korrels kunnen ook
,
gebraden zynde, als

Karftengen gegeten worden , doch zyn wat

hard te verteeren. De figuur van de Vrugt , naar

een Zak pelykende, die nv t kleine Takjes aan

den Stam hangt, heeft 'er den Latynfcheo naam

aan gegeven. De Groote valt overvloedig op

Java ,
Ceylon en verder in de Westelyke dee*

len van Indie, doch de Kleine Nanca israauw-

ïyks dan op de Molukkes en andere Oofler-

Eilanden bekend.

Behalve deeze twee Soorten tel
;k nog een

derde , die my ook door de goeJgunlliüheid

van gedagten Wel Edelen Geltrengen Hter,

daar dit Geflagt den naam van voert * bezorgd

is en welke ik dus bepaal.

C3) Rademachïa met onverdeelde Bladen en m.

ronde Vrugten. cbifrïZZ
da,

In de figuur der Bladen komt deeeze met
Rondc °

de Nanca overeen 9 maar heeft geene ruigte 5

dan aan de Schepzels of Vrugtbeginzels 5 wel-

ke , gelyk die van de Soccun of Broodboom

volkomen rond zyn. De Vrugt is my ge*

fchree»

(3) Rademachïa Fel. ïndivifis, Fro&u rotundo* Houti,

Ff 4
II, Deel. XI. Stok.
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fchreeven tot de grootte van eens Kinds Hoofd:

te groeijen. Op Java , van waar ik ze beko~

men heb, wordt deeze Soort , die ikby Rum-
phiüs of anderen niet gemeld vind, Mande»

lique geheten.

BLAD.

/
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DEP.

KRUI DEN.
Van de Letters 9 voor de Getallen geplaatst % wyst g

het Zevende $ h het Agtfte , i het Negende y k het

Tiende en 1 het Elfde Stuk van het Ik Deel der

Natuurlyke Hijlorie % aan.

Aa
A.

kalbes der Arabieren.

h, $10
Aalkruid. . L 401
Aanhangzel derBoomen

.

I 206
Aapenkop, *

Aardakers. k. 123. k. 192
Aardappelen. g 666

(Spaanfche)g 544
Aardbezie - Klaver. k. 300
Aardbezie - Kruid. L 49
Aardgai. g. 824 i 435
Aardnoot. h. 53
Aardpeeren. U 9
Aardrook fc. 81

Aard -Saffraan* g. 28

Aardveil. i 330
Abc -Kruid. k 534
Acmelle. k. 5-34

Acorus of Kalmus. £. $78
Adonis -Bloem. z\ 219
Afgodskruid. g, 489
Afrikaan. fc.7 2 5

Agrimonie. k.fij
(Molukfe ) k 542

Akeley. f.171

Akker - DifteL h 46$
Akker -Küsfen, h* 35

Moes k. 439
Porfelein. g.212
Spurrie» h. 688

Alantswortel.

'Wcanna (Bastehl)

Algoede-.

Alfcekengi.

Alleluja.

Aloë.

Alfem of Aist.

Aroaranth.

k. 693
£431
g>.m
g 660
h.ósG

353
^ 578 ,582

/ 25r
(Boomachtige)/. 2S9

Ambrette ofAmberhoi, /. 25
Amethystkruid. g. 150
Aiiifioen. . 1.100
\mmi - Zaad» h, 52 , 127
Ammoniak Gom. h 204
Ananas.,

And-vie. .

. Aa doorn.
' .Anemonen.
Angrek.
Arigürfc;

Anjelier. t

Ankerhloem.
St. Aothonis Kr. £.521 ï. 51 6
St. Anchonis Raapje, *. 240
Anys.
Appeltjes der Liefde.

Artefi.

Artisjok,

Afchkruid. J

Aspsrgie.

After ofSterrekruid.

Ff 5

k. 449
i-> 343
i 182

t: 166
L 215
*-579
h 436

/*, 224
g.670
k. 348
504

£.686

k.665
Afters;
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Afters, (Chineefche) k. 6?B

Auricula. g.4«3

Averoon of Averuu. k. 575

Averoone (Wyfjesj. k. 5^5

Avondbloem. g- 6l 9

B.

Baard Anjelier. *
;
5$°

Ballori. • f

Balfamina. - 1 1 5°

Balfem (Tufn-ofHof 'k 57^

Balfem Appel l ?9<>

Baifembloern. * 5^7

Baifcoikruid. f. 324. 7*6

0Uein)k. 56c , 793

Baniljes. • *; Üf
St.Barbers Kruid ».o87

Bafilik of Balfemkruid h 4*°

Basterd -China. k.6y
Muur. ft öP,2

Saffraan. k $22

Wederik* ft. 445

Batatas.
£.54i-'- 9

Batattes. i. 359, 364

Bathengel. abö

BdelUum. (Gomharst) ft. 208

Bedelaars - Kruid. i. 206

Beekeboom. g- 8 9

Beekfchuim.. *• 5 10

Beemd -Diftel. k > 490

Beerenbiad of Wortel , h 201

Beeren Kiaauw. b 98 *
^'-5^7

Btercii-Oor. $ 4**3

Beeren Poot, /.414

Beer wortel. 6 7

Beete • Ü>783

Beeiklim. ^- 2 49

Behen - Wortel. L 38

Belladonna. f 6$5

Berg-Alfem. * 799
^Anjelier, b 259

Boontjes* l* 23*

Berg - Cicers, *. 180
Filipendula. i. 477
Buislook. ft. 638
Knop. ft 650
Pctevfelie. ft- 70
Raponce. g 59Ü
Sanik ! ft*55S
Zoethout. 289
Venkel. ft. 18S

Nernagie. g. ^50
Bertram. • 786
Bes > Melde. g. 67
Betonie. . 1. 34°
Beursjes - Kruid, i 6 .9

Bevernel, . ft* 21

9

Bezemkruid. gm 328,781
(klein) i. 621

Biggenkruidê k t 435
Bietwortels, g. 784
Bilfemkrüid. g, 636
Bh ;- gei Kruid. L 369
Bitterkruid. fe» 357
Bitter Moes. g. 74$
Blaaskelk. ft. 594
Blaaskruid. g. 658
Bladbloem. /. 217
Bladderkruid. i.206
Bladloos. ^525
Blik. *. 54
Bloedkruid. g. 332.ft.390 i.83

Bloemkool. £• 718

Bloempjes in 't Haar. 1.175

Blöèmrieu g. 3
Blootzaad* k. 549
Boekweit* ft. 483
Boekwinde. ft. 485
Boelkens Kruid. k.555

Boeren B onen. & 209
Boeren - Kers. £ 624
Boerenplaag. fc 465
Bokje. b. 554

. Bokkeblad. i.530

[ Boksbaard, *. 34S
» BoKs-
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Boksboonen.
Bolderik.

Bonfemkruid.

Boom -Aloë.

Boomplaag

g. 496
h. 669
l 20L

I. 153

Boonen. (Boeren of

Tuin-)
(Roomfche of

Turkfche) k. 1 3*

Boonkruid. *• 295

Boontjes. (Wilde) fc. 209

BoiworteU k< 77

Bootjes - Vrugt. *»5*ó

Bootpeul. fe.256

Borftelkrans. f. 379

Bofch- Ananas. 324
Haanevoet. 95
Zuuring. /. 272

Boterbloemen, i. 241 , 264

Boterkruid. g. 129

Bourgoens Booy. k. 3*4 \

Braam boos. ». 4Ö

Brandenetel. !• 221

Breekbeen, (Mclkgbc-

vend) ^ 742

Bremraap. *• 557

Breukkruid, 768. fe. 703

Brükruid. i 652

Britannica. A 399

Bruinelle. i- 437

Bruinetjes, i.219

Bruinheiiige. i. 3*6

Bruinkool. i 7*8

Bryonie. i. 3*9

Bulbonac. *. 656

Bylkruid. k.221

Byvoet. I* 573 > 5^4

Caravances. kt 142

dCardebenedikt. / 50

Chriftus - Oogen. fa 67*

Chryfanth. *. 73*5

Cicers*

(Wilde) k. 26S

Cicorey. fc. 44<>

Ciftus. UW
Citroenkruid. *« 4©°

Citr uilen. ^3^5
Gombilie Plant. b*71
Condrille. & J7S
Contrajerva. g. 357. 280

Cymbeikruid. h 4BÖ

Cypreskruid. k. 564

D.

Daauwertje. g- 691

Dalkruid. fa 346*775
Damastbloemen. f. 702

Dianthera. g-"7
Dikblad. >• *95

Dille. i.aia

Diotanu «-383

Diftel. *• 49°
Dokkeblad. £*$45> 656
Dol -Appelen. 677
Dolkruid. g* 655
Dolle Kervel. /?. 56, 15B

Donderbaard. 6. 77$
Donderboonen. fa 642
Doodkruid. g 653,^ 420
Doorn. k. 4Ó7

(Spaanfche) I. 47
Doorn Appel» g; 630
Doorn - Heul. L 107

Doornzaad. h* 37
Doorns en Didelen. k. 500
Doorwas of Deurwas. &. 20
Doove Netel. 1.33*
Dotter. g 379
Doucstte. g. 598
Draakenbloed. ƒ/, 390
Draakenwortel. g. 358
Draakskop, é, 405

> Dra-
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Dragon. £588
Driebïoem. h. 537
Drie -üiftel of Veld

Saffraan.

Drieëenheids- Bloem
Drieflip.

Driefteen.

Droevig Kruid.

Drolbloern.

Droogbloem.
Dropwortel.
Druifkruid.

Druivebloem.
Druivenkruid*
Dubbelblad.

Dubbelkelk.
Dudaim.
Duivekervel»
Duivelsbeet.

DuiveJsboonen*
Duivelsdrek.
Duivelskruid.

Duivelstnelk.

Duivels - Oogen.
Duiven voet.

Duizendblad

L 141
k..$o6

g. 612
/•217

f. 250

f. 42

J 245
& 133

& 111

k 815
J.324

*. n
g* 240

150
h. 86
2. 162
//. 75:3

31

Duizendgrein. g< 21 8 , 767

Duizendgulden -Kmid.g 824
Duizendknoop. h. 459
Duizendfchoon, h 579^.254
Dwangkruid, 443

E«

Eclipfis Plant. *. 807
Edeldiftel. k.493

Eenblad. % 352
Eendenpoot. *. 84

Eerenprys. 75
Egelkolen, Egelgras. z.224

Eijer - Plant. g. 678

Eik van Jeiufalem. g. 777
Eindeloos. h. 8

Elskruid.

Endivie.

Engelwortel.
Eppe, h.

Erven. fc.

Erwt.
Erwten. fPlatte)

(Wilde)
Kspar.feite.
Esfchenkruid.

Kverwortel. h
Ezels - Doorn.

Komkommers.
Komyn.
Oogen.

Ezeisreuk.

F,

Fenegriek.

Ficoi'les.

Fit kruid.

Fifte! kruid.

Fi uwet 1 bloem.

Amaranth.
Fonteinkruid, g. 388 li. 465

i. 6q6
k. 44&
h. 109

227 229

178 . 215
k 173
fe. 187

£24;

4^9, «og

496
/« 300
*• 95
* i*o

448

*. 320
* 37
f.679
2» 470
k. 726
l. 252

Franjebloem
Fynftraal,

^•329
*. 618

G.

Gajate- Struik.

Galanga.

Galantwortel.

Galbanum- Plant,

Galkruid.

Gamander.
Gamanderlyn. t

Ganzebloemen.
(Geele)

Ganzendiftel. {

Ganzerik.

Ganzevoet.

Garderobe,

h 229
g- 25
*.j<$94

h. 130

f. 271
l 286. g". 98

fc.74I

^.750
•*426, 361

*• 54
«•771

*-56S
Gar.
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Garrraalcn* Moes. g. 716
Geelbjoetn. i.26%

Geele Heul. i. 89
Geelkruid. ft. 723
Gehoorkruid. g, 263
Gtitebaard* /. 4.1 . 44
Geitenbek. k. 81

1

Geitenpoos,^.563 ft. 231./ 76
Gember. g. 10

(Ouitfche) /. 192

Genadekruid. g 119
Gentiaan. ^Gedippelde)

g. 808,814
(Groote) g. 810

j

(Herfst) g. 828 I

(Voorpars-) #817
(Zeer kleine) £.821

Gerards- Kruid. 6. 231
Gerwe. k. 802
Geurkruid. *. 559
Geutjes - Aloë. 30?
Geutjes Bloem. g* 500
Gezegende Diftel. i. 50
Gezegend -looy. k. 32?

Kruid. 72
Gin '.eng - Wortel. /. 41

7

Gipsminner. ft. 568
Giroffels. ft 584
Gbskmid. g* 738,/. 399
Glid-ofGlitkruid. i.$*S
Glidkruid. *.433
Globba, 18

1

Godsgenade (Blaauwe) L 433
Goe Henrik. g. 772
Goede Nagt. g. 570
Gom-Eppe. ft. 129
Goudhoek. /. 75
Goudroede.
Goudsbloem, 77
Goudveil. ft. 540
Granaatbloem. i. 1 79
Gras * Kool. k. 491
Grindkruid. I.042

Grootbloem. ft. 65$
Grysbaard. fc, 344
Gryfekóm. fe. 81
Guichelheil. g. 510
Guichelmuur. g. 330
Gulden Appelen* g. 670
Galden Klaver. i. 183

Gulderikruïd. fe. 658
Gulden Roede. k 684
Gulden Steenbieeke. ft. 541
Guipzaad. ^377

EL

Haairbloem. i. 292
Haairfter. g-36t
Haairftreng. ft. 75
Haanekam. g. 701. fe. 245
Haanekainmen. i, 4.50
HaaHekammetjes. k. 242
Haanekop. £.231

(Beweegend) **24<S
Haanepoot. ft. 231
Haanevoet. £. 242
Haazen - Geruwe. k. 802

Kool. k> 433
Latuw. fc. 3*54

Leger. g. 69a
Oor. ft. 19

H^azepoot. £.318
H2azepootjes. k.296

! Halskruid. g. 587, 610
Handbioem* i. 53$,

Hangbast. 1. 205
Hardbloem. ft. 565
Hardkelk. g. 707
Hartgefpan. f . 362
Bartvrugt. ft. 487
Haverdiftel. k, 465:

Havikskruid* fc. 396 , 414
HederikofHerik. «. 729,749
Heelbeen» £.213
Heeiworteh g. 443
* 3 Heemst
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Heemst. h 48
Heiden - Hy fop. L 136
Heidenfch Wondkruid.

£.058,684
Heil der Zotten, g. 5*2

Heilkruid. h. 97
Heilwortel. /. 416
Helmkruid. 2.429» 5H
Hemel Ladder, g. 578
Hemelroosjes. h. 671
Hemelileutel. L 642
Hennip. /. 34<5

Hercules . Knods. / 304
Herders Tafchjes. i. 629
Herfst Klokjes. g. 816
Hertenkruid. L 76
Hertshoorn, g. 323. k 632
Herishooy. k*3$S*SÏ9
Herts-Poley. 1*328

Heulboilen. i. 98
Hexen - Melk. £.753
Hoefblad. h 630
Hoefyzer. I. izó
Hoenderbect. g. 103. k 244

2.337

Hol (lok. &. 82
Honderdmark. 1. 219
Honds- of Helmruite. f. 520
Hondsbloem, .fe 388,416
Hondsdood. 740
Hondsdraf. 330
HoniskooL I. 273, 370
Hondskop. i. 507
Houdsmeik. h. 753
Hondsnetel. f. 334 , 337
Honds «Oog. &.6j2,72ü
Honds -Oor, £-697
Honds - Pecerfelie. h. 1 59
Honds -Ribbe. g. 316
Honds -Schaft. L 211

Honds *Thym# 566
Honds - Tong* g. 433

1 Honigfchub.
Hoornbloem,
Hoorn - Heemst.
Hoorn. Heul.
Hoorn - Klaver.

Hoorn- Vrugt.
Hoppe,
Houwmes -Boon.
Huislook.

(Groote)
Hypocuaan - Wortel.
Hyfop.

L
Indigo.

Ingroen.

Inhames.
inkhoorns - Wortel.

f. ?o5
h. 0Si
*. 35
u 89
^•315
/. 2IO
'•349
k. 146
h. 640
*-778
/.I45T

#. 29a

£.247
L 270
^.359
g»5ï8

J.

Jaagt den Duivel. fc»33&
St. Jakobs Kruid. ^«653
Jalappe- Wortel. £. 549, 615
Jammes, . 1 36z
St. Jans Kruid. *.33*, 33<S
Japanfch Kruid. i, ^7
Jenettekens. }h 68o
Jerufalems - Bloem. h. 674
Jeukboontjes. k. 149
Jeuktblad. /.23S
Jichtkruid. fé 234
Joodenkruid. 2.315
St. Joris -Kruid. 5.192
Jofephsbloemen. k. 346
Juffers Schoentjes. k. 310
Juffertjes in 't Groen, f.175
Juffrouw Merk.

. A.229
Jufticia, £.111

K.
Kaarden. i. X2T
Kaardenkruid. g4 232
Kaarsbloem. k. 673

Kaars-
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Kaarskroon. 730
Kaasjes Kruid. fc. 59
Kaauwoerde. I. 303
Kaauwoorden. L 3ro

Kadjang. (Chineefche) fc. 144
(Genuene) fe.161

(Groene) fc.140

Kafbloem. g. 696
Kaiabas. /. *o2

Kalaminth. f . 402
Kalft Oogen. *744
Kalfsmuil. i 506

Kalfsvoet; 1. 181, 19^

Kali. g 788
(Resdraagende) g. 797
(Kieine Rui&e) g. 792
(Kleine Witte) g. 782

(Steekende) g 780
Kalmus» 377
Kaujferkruid. g 36%
Kaïuiile, k. 777

(Edele ofRoom -

fche) fc. 781

(Gemeene) k* 761

(Stinkende of

Wilde) k. 784
(Welriekende) k.yóo

Kamkruid. k. 736
Kanarifche Klokjes. ft. 383
Kandraager. / 175

Kankerbloem. ^» 338
Kankerbloemen. 95
Kank*rkruid. g. 4*7
Kantaloe >en. J, 322
Kantenkruid. g. 57
Kardamom. g. 14

Kardinaals Bloem. /. 124
Kareis Scepter. u 4*2

Karkarren. A:. 155
Karoot. A. 48
Karthuizers - Bloem, h 580
Karwey» h. 2*7
Kattekruid. ï. 303

Kitteftaart. 5*. *7
Katteftaait- Amaranth. /. 263
Katteftaart Netelkruid. /.289

K ittenpoot. k. 605
Katten Wortel. g. 1 92
Keelkruid. /e. 463
Keizertje of Koningje. g.482
Kennip. /. 345
Kets. CWilde) i. 689
Kervel. 7?. 168 ,171

(Wilde) A. 172
Keukenfchelle. *• 186
Keul of Kim. i. 292
Keulen. /. 363
Keyk of Wilde Radys. i. 738
Keykens. ft. 580
Kijker -Slaa. &»395
Kittelbloem, k 17a
Kivits Eijer Bloem. g. 764
Klapperroozen. i 95
Klaver. k. 281
Klaver - Anemone. i. 1 95
Klaver -Zuuring. h 654
Klaveren. (Gehoornde) 31a
Kleefkruid. g 292
Kleer O >ge. g, 199
Kieïnpooc. i. 102
Klepheul. i 105
K'iin. f. ?oj
Klimboon. fc. 131
Küsfen, Klitten of Klad^

den. £.45*
(K ! eiae) *.24r

Klisten Kruid» h. 702
Kücjes. /, 241
Klokjes. g. 580
Klokjes - Winde. g. 532
Klokkebloe nen*

Klotnpbloeto. g, j2<$

Knapbesfen. g. 724
Knaptandekens Kruid i. 507
Knawei. h. 566
KaikblOGiEU fc*3?S
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Knodsvnigt.

Knoflook Kruid.

Knollen-

Knol radys.

JCnoopkruiJ»

Koe Oog*
Koedille,

Koekkoeks- Bloem.

*. 739

^723

h 39
k. 789-820

*. 763

Koekkoeks-Bood.
Kogel bloem.
Kogelpyp.
Kogeikruid.

Kofiebloemen.
Koloorietjes -Boom
Koloquiiït.

Komeetkruid.

Komkommer»
Komyn

h. 675
%m ÓÓO
h. 655
/. 104
€• 307

i. 95;

«.483
^- 317
g. 3<>t

l' 317,326
h. 132, 226

Krabbekwaad.
Krabbenklaauw.
Kransjes - Krulden»
Krappe.
Kreeftbloem.
Kreupelgras.

Krieken over Zee.
Krielzaad.

Krieuwelkruid.
Kriflen . Wortel.

KriftofFelkraid,

Krdde.
Krok of Wilde Wikken.

k. 201, 20$

ï. 181
i . 267

£. 299
/.IÓ2
47Ó"

g. 66i
h. 3*
k. 150
k. 26t

i 8X

i. 729

Krokkeling,

Kroondooyn.
Kroon - Kalabas.

Kroonkruid.
Kroontjes - Kruid.

Kroontjes ^Kruiden.

Koninginne- Kruid, h 555 ! Kroontjes- Zuuring,
Konings Bloemen. i. 148

j
Krop - Salade,

Konitantinopel. Ju 673 * Kruidje roermy niet.

Konftanünopeis (Kleise)
j Kruipboon.

h. 617 1
Kruipertje.

Konmgin der Planten. /. 418
]

£-555 I

g 32i

h» 247
/.312
k> 22o

\m
6.414
S.370
i.150

Kooi.
(Karaibifche)

Koolzaad.
•Koornbloemen.

(Turkfche) /

Koornroozen
Koornvlam.
Kootkruid*

Koraaikruid.

Koraaizaad.

Koriander.

Kornetten.
Kornoelje.

Korst van de Pot
Kraagblocm.
Kraaijenvoet.

Kraanhals.

Kraaikruid.

*• 7*3
/ 186
i. 724
l. 3i

*5

Kruipwinde.
Kruisblad.

Kruisbloem.

Kruisdiftel.

Kruisgras.

lh 669. h 95 1 Kruiskruid.

h* 667 ' Kruispiant.

fe.259

k.168
h. 165
k. 370

578
k. O09

g. 323-^ 632
fc. 13

g. 47

Kruizemunt.
KruidifteL

/. 220

g- 29?
«• 415^. 8j

3
343-^390

£•377
i.321

£.469
Kun of Boonkruid.f. 295,297
Kunel.

Kurk 11 aia.

Kwylwortel.
g. 2g
*. 786"

Lakplant,

Lammerkens - Oor,
h* 6*94

S-77Z
Lap-



B L A D VV Y Z E ,R.

Lappenbloem. «••385

Laferkruid. h. 9o

Lathyrus. k. 18;

(Erwtagtïge) fe. 197
(Moskeijaat) fc. 190

Latuw ofLatouwe,& ; 369. 37 1

Lavaskruid. #. 104

Leeken. 396
Leeuwen -Bek. £ 487 , 5° 5

leeuwen - Ooi. f\ 37 ö

Leeuwen -Poot. L 97

Leeuwen Staart» *. 375 , 55 ó

Leeuwen - Voet. g. 371

Lelietjes van den Dale.ft. 347
Lepelblads - Kruid. h. 73S

Lepelkruid. j. 629
Leverkruid.ft.7 19.1.183.^.555

Liesch-ofBreukkruid* fc. 703
Lieve Vrouwe Kruid. / 380
Linfen. k.211
Longekruid. g<437 k-4°5
Loodkruid.
Loogkruid.
Loogkruiden.
Look zonder Look.
Loopigkruid.

Lotus*
Lotus. (Egyptifche)

Su Luciaan • Kruid.

Lubbekruid,
Lugtbloem.
Luiskruid.

Luzerne.
Lycrinis.

Lymkruid.
Lyneru

g. 520

£. 785

ér* 794
i, 688
h. 289
&. 3°5
i. 112

k. 710
K 105

L 157, 169
*. 157,408

fc.324

*• 673
ü. 603 , 615

i. 205

M.

Maagdebloem.
Maagdepalm*

J.*47

Maankruid. //. 4c o
Maankop. f.92,98
Maartel of Mater. 7^. 757
Madelgeer. g. 830
Madelief. ^Blaauvve) g.229
Madelieve. ^* 72 ^
Madelieven. (Groote) fc.74^

Madeion . k. 72*/
Maijer. (Gedoomde) /. 26$

(Geineene) /. 258
(Veelzaadige) g. 780

- (Witte) 2. 25S
Maleguette. g. ij

Mairove. 1. 35*

Maluwe. *. 53
(Witte) k. 48

Mandraagers - Kruid. g. 6 54
ManskraRt. h. 10$

Mans - Oor. 7;. 697
Marie-Diftel. k. 4S0.

Marietten. g. 59^
Marioiein. (Edele) i*3S g

(Wilde) f.386"-

Mastbloemen. i. 148
Mater of Moederkruid. 748
Mayzoetjes. jfc: 722
Meekrap. g. 299
Meer - Radys of Miere

I dik. i6i

\ Meer - Vlegtwortel, h, 495
Meerwortel. 8

Meefter -Wortel. h. 183
Meirbiaden. {, 111

1
Melde. /. 40*

(Stinkende) g. 780
(Wilde) gf 774,77<5

Melisfe. i. 400
(Molukfe) f.378
(Turkfe) i 41c

Melk- of Ue?e Vrouwe
Diftd. A.48P
Gg Melis-



ü L A D W Y Z E R.

Melkdiftel- of Melkkruid.

k. 300,364
Melkkruid, g- 7

'
8

Meloen. '-3^1

Meloen Appel-Bloem. L 74

Meloten. *»4

(Gekroonde) *. 310

Memorie - Kruid. fc 400

Merveilje de Ferm
Methei - Nrot. Ö32

Mey- Appel. *• 85

Meybloemen. h. 347
Mey-Diftel. *• 47*
Middagbloem. \- 4

Minkyzer. ft. S 23 > 59^

Minkyzers. £• 354-

Miskaars; *• 557
Misfebrood. J- 205
Moederkruid. 758
Hoeras - Aloë» f. 180

Diftel. *. 470
Kroos* è* 66
Moes, ^333
Muur. h 387

Moes • Boom. (Witte) L 281

Moes -Diftel. k, 490
Mol - Salade, k^U
jMolukje. *• 376
Monniken - Rhabarber. ^.405

Monnikskappen» f. 158
Monnikskruin. £-4*3
Mor^enfter - Doorn. L 107
Morma. g. 179
Mos- Muur. h 457
Mofterd. I 728

(Wilde) i.6i\

Mosterd -Zud.(Wi!d)ï. 673,
729

Mottekruid.g. 628,777.^.594
Moxa. (Japanfche) k. 585
Muggen - Kruid. fr.470

Muiltjes* Bloem.
Muizen met Staarten.

Muizen -Oor. g. 421,

^.682,
Muifenftaart.

Munniks- Keulen.
Munt.
Muskuskruid.
Muur
Muur. (Verfchillend)

Muurbloemen*
Muurpeper.
Muur -Spurrie.

Myrrha.
Myrrhe- Kruid.

Myterzaad.

k. 193
7*. 634.

.
k 399
h. 310
^•363
*. 3-8
h. 490
h. 24?
/z.628

i. 691
h. 649
h. 238
A. 205
h. 209
*- 5ÖJ

Naadfelim. /. 355
Naaide Kervel, h, 168
Naaldekruid. fc. 17
Nagelkruid. i. 73. fe. 399
Nagelwortel. i. 71
Nagtfchadel g. 664 , 673
Nardus - Zaad. u 176
Narrenkappen. f. 162
Naterworfceh £ 460
Neerzet. h. 722
Neeteüruld. g. 131
Negelbloemen. ^.584, 669
Netels. (Doove) i. 332

(RoomfcheU 223,240
Netelkruid.. f.283
Neusbloem. ^448
Nieskruid* i. 254

(Wit) /. 3 8s
Nieswortel, 1.257./. 384
Nigelle. f. 174
Ninfi- Wortel, h, 118

I"

Nootekroon. h. 81
O.

L .



H a d w n e r;

O*

Öebies. L 359
Oever Gras- /. 221

Riempjes, h 237
Oijevaarsbek. fc. 1

Onagra. h. 437
Onderhave. i. 330
OnzerVrouwe Bedftroo.i. $91
Onzer Vrouwe Diftel. k* 480
Öogentroost. f. 454
Oogentroost - Gras, 622

,

683
Oogklaar. f. 8r

Oorlepel - Kruid» ft. 600
Ootmoedig Kruid» ï 163

Opaalkruid.
.

g.ic6
Öpopanax * Plant 'i. 202
Orant. i. 507
Orégo» f, 382
Ösfenbreeke. fc. 107
Ösfen Oogen. h.i^o
Osfetohg. g. 429

K ,

Paapetlkruid. h 388
Paardebloem. k 387
Paardeboonen. k. 210

Paarde Venkel>82, 143^90
Paardevoet, fa 14

Paardik. h 399
Paarl - Aloë. h. 366
Paarlkring. L 11

Paarlkruid.
ff- 4«

Pannekoeken. h 110

Papaver. s» 92
Pappegaaijen Kruid. /.254
Pappegaaijen Zaad. £.522
Peradys-Zaad. g- n
Pariskruid, K 489

Pariyke. fa 71 ï

Patatten. £. 541
Paternofter- Kruid. £
Patich of Patiëntie. fa 38$
Patryskruid. fe. 717. /. 4or
Peen of Karooten» h. aS
Peertsbloemen. u 4601

Penning- óf Dubbeltjes

.Blad. /.3<5$,

Penningkruid, g 509.3. 65$i
Penfeeh of Viooltjes. /. I3$r

Peonie. i. 147;
Peper. g i8£
Peper van Guinee, g* 67$
Peperkniid. i. 6ï2 » 619
Pepermunt. i» $24
Peperwortel» uóü
Perchepier. g, 375
Perfcn- of Perflkkruid.fc.47<*

Pest der Tuinen. h 232
Peterfélie. fa 227

(Wilde) fa 38, 64,15$
Peterfélie- Boom. / 4.20

Piendels. & 123
Piet Heins Boonen. h 134?

Pillenbïoem. ï. 749
Pimpernel. ^274
Pimpernooten. 123
Pinkfterbloem, f* 666
Pinkfler - Roozen, i. 148
Pinkfternakel. %> 197
Pis in 't Bed. k> 38S
Plompen,. g. 495. f- na
Pluis - Akeleijen. ï. 217
Pluis - Anjelier. h. 59a
Poepen - Wortels» h. 45
Poddeblad. L 635
Poelrüit. Ï214.
Poiey. r. 328

(Wilde) f* 4021

Polie. 2. 290
Gg £ Ponv



B L A D 'W Y z E R*

Pompoen of Pepoen. L307
Eorfelein. h> 7°4
Potatoes. $:

669
Potzer. f.568

Prangworfel. k. 106

Fjimuïa Veris. g. 479
Pr incesfe - Boontjes • k.151

Pronkbloem. k.561

Profeeten • Appel. I 319

Purgeer - Vlasch. h* 284

Pylen- Kruid, g, 40

Pylkruid* l 267

Pyltjes- Bloem. g\ 800

Pynappel - Doorn, k. 514

Quadrrl je - Kruid. ïé 1 30

Quamaclit. £.5^5
Quendel. h 39 1

R.

Raapen. *.

Raapkool. ,
2.7*8

Radys. *. 735
(Wilde) 2.622

Rakette. % 725

(Italiaanfehe) 7*. 729

Ramenas. u 73<5

Ramie - Kruid, i. 234

Rammelaar. 96

Ranonkel. i.222

Raponce. g 9
582

Raponsje. 605

Ratelen. (Geele) 2.450
(Roode) i. 470

Ratclflang - Wortel. /. 393
Reinevaren. h 5^8

Reur of Roerkruid.

(Klein-) L 608

Reurkruid. I. qG
Reynette. i. 4$
Rhabarber'} 1. 498 .

Ridderfpooren. 2.151
Riempjes 237
Ringbloem. £.773
Rivier -Roos. 7*-7i7

Robbertskruid. k. 26
Rolklaver. 30?
Rondbloem. g t 80

ï

Roodwortel. i. 70
Rooloopskruid. fc. 699*

Roornfche Boonen. k. 13 2

Roomfe Peper. g. 736
Roos van Jericho. i. 602
Roovviliigen. fa 466
RoozenworteU /. 367
Ruigaart. I. 85
Ruigbloem. g t 494. 564
Ruigftaart. f. 562
Ruiterkroos. l 4 177
Ruiters -Kruid. i. 180
Runderen - Tarw. f. 460
Rupsklaver. 322
Ruuwkruid. g. 271
Rynbloeroen. k. 594
Ryn-Kool. &.440

S,

Saffloer.
^ ft. 521

Sainfoin«&,22i, 24^.243, 32?
Salade. k. 369
Salie. £«i58'

(Wilde) f. 283
Salomons Zegel. fa 349
Salfefi of Sasfefi. fc.347
Sanikel. 15
Santorie. /, 23
Santorie.f Allergrootfte) /. 43

(Groote) /. 26
Sm



blaowyzer:
Sintorie. (Kleine) g> 824
Saturey. *• 295
oeüe. h. 63
Sellery or öeldiie. /*. 229
S'enega - Wortel» 92
Sen egroen. h 267
Serilien» h> 117
Serpentstongen. i. 268
jiamKiuiQ. 566

oeieu. ^ntniopucn

j

7*. 90
h* 94

Severzaad. &.574
Schaarnkruici. „ 228
Schaapenpootjes» 045
Schaapskruid. /.HO
Schaaps -Zurkel. 7z. 412
Schaaren. i. 1 8

1

Scavnmoneum» ^ 533
Scheel bloem. f. 636
Schede Gogen. #684
Schcerüng.

Scnelkruuu 3. 86
Scheipkruid. 454
Scheurwortel. g. 443

f. 482bcnilabioein.

Schild - Meloen. l. 312
Schildzaad. 2. 64 9
Schoonkruid. fc. 5^3
vjcnorrte. £• 379
Schotelkruid.

Schottelkruid. 5> 92
Schottelftruik. 308
.Schubwortel. z»46r

Schuimblad. 2. 660
Schuim - Papaver. h-595
Schurftkruid. g. 236 \

(Schaaps-) Lu?
Schyfzaad. i. 651
Sclarey» g. 159.2. 4X3 1

Scorpioen kruid.

Scorpioenftaart, L227
ƒ

Scor/oneeren. k, J53
Scrofelkruid. 513
Sikkelkruid» fe. 123
Sinauw. g, 372
Sifers of Cicers. k. 216
Slaapbesfen. g, 655
Slaapbollen. i. 96
Slakkenkruid. fc. 326
Slangekruid. 5. 458. i. 398.

Z»l82,202

Slangenwortel, g. 517. A.460.

A:. 35t

Slangenwortel. (Zwarte) ft. 17

Sleutelbloem. g. 479
Slingerboon» fc. 142
Slingerplant. g. 733
Slingerroos. g. 532
Slykertje. 55*
Smeerblad- g 12$

Smeerwortel. g. 442.//. 235
642

Sneeuw - Gentiaan. £. 82 e

Snyboonen» 133
6"oepkruid. h, 436
Soja - Boonen. k. i$j
Sophie of Fiekruid. i. 679
Soibenkruid, g, 332;
Sou Je. 5*78^
Souteneile. 5.488, 562
Spaanfche Kers. h 431
Spaanfchë Peper. g> 68 z
Speen -Diftel. 466
Speenkruid. i % 22$

(Groot) *. ?i4
Speer - Diftel. ^471
Speerkroid. 5.192,577
Speerwortel. U 182 , 198
Spergies. 33 r
Spheerdiftel. /. 107
Spiile- Diftel, #.516
Spinagie. l. 343

3 Spin-



BLADWYZBÏL
Spinnekop - Bloem.

Spinkoppen, h 489
Springkruid. fa 756. L 3°o
Springvrugt. / 213, 294
Springzaad. g. 690. /. 148
Sprinkhaan - Kruid. g. 199 /

Spurrie. A.688
Stalkruid. k. 105

•Steenbreeke.g. 425» h. 77 80

542
Steen -Eppe* #.125

Steenkers. f. 662
Steenklavcr. h* 284» 302
Steenkruid. i 687
Steen -Raket. i. 683
Sreen -ThlaspL f. 637
Steen- Venkel. 79
Steen • Violieren*. 691
Steen /aad. g. 425
Stekelbes. / 334
Stekelkroon. h. 29
Stekels. fc. ^65
Stern • Diftel. fc. 479
Stemmuur. fe. 619
Scerrebloem. k. 662 !

Sterredittei. I. 52
]

.Sterrekruid. g. 63. ft. 17 |

Steverskruid. g. 72
j

Stinkende Gouw. f. 87
Stinkert. Z. 251
Suppelblad. k. 278
Stokkruid. /. 06
Stokruos. fc. 51

SloK -Violieren. I. 694
Straalkop. k. 513
Strandkruid. fa 258
Sirandpüngen. g. 610
Ströiskruid. ' £.363
5trüisvecr. /. 342
S^udehteiikrui4 g. 781
Stuiverkruid. ' i. 555

Suikerey.

Suikerwortel.

k. 446
Knj

T.

Taahim- Wortel. £. 381
Taanbloem. /*.8o7

Tabak. 642
Tanddraad. «.641
Tandwortel. u 658. 786
Tandzaad. k. 537
Tandzaader. g. 265
Tafchkruid. i.60%
Tayes - Worteleu. I. 187
Thlaspi. 2.613, 623 , 638

(Gedoomd) i. 642
Thym. i. 391
Tommon - Plant. 20
Tonderkruid. köit
Tongen Aloë. h. 163
Tongetjes. I. 600
Toortskruid. g. 624
Tormentil. i. 69
Tou^druif» ^378
Toverkruid, h. 448
Traswortel. g. 44
Trechter Winde. g. <;6$

Troffel s ui d. /z, 427
Trompetbioein. i. ic8
Trong- Appelen % g.679
Truffels of Aardbuilen, u 128
Tuüplant. L 114
Tuimel -Diftel. fa 8
Tuimeldoorn. fa 523
Tuin - Anjdïer, h. 583
Tuin Boonen. i. 209
Tuin - Chryfanthen. k. 7*3
Tuin - Hertshoorn. £.324
Tuinkers. i.616

(Indifehe) h.£&%
Tuin - Scheerling, 157

Tuin-



bladwyzer.
Tuin Zuuring. M°3
Tunisbloem. 726

Turbich-Wortel.^S47>^ ï 9o

Turkfche Boonen. h. 132

Tunekrtüd. f7 11

Twee knop. *-554

Tweefprong. g- 2 78

Tygerpoot. ë- 576

Valeriaan. g- l8 5

Valkruid. 7°8

Varkens - Brood, g. 49o
DifteL 450

Gras. //v476

Venkel, J?. 74» 75

Veder- Winde* g 5<5o

Veegkruid. 251

Veelgrein. g 217

Veelfteng. g- 307

Veestblad. g- 7*5

Veld- Anjeliertjes. h. 580
Bloempjes. k. 722

Cypres. » *. 273

Diftel. k> 49o

Dr.gon. &*8oo

Eppe. h. 209

üyfop. ^ J 3ö

Veldkaars. * 603

Veldkers. % 623

Veld-ofVarkens-Klaver.fc.292

Komyn h. 218

Kruisdiftel. 8

Rhabarber. » 215

Veldroosje*' *• 122

Veldroosjes* «.219

Veldruit, ^ 2I 4

Veld -Saffraan. 51*

Salie. ^164,173
Spinagie. g.772

Veld Zuuring. h;&9
Venkel. h.ns
Venus - Dekken. g: 236
Verwonderingskruid. *. 372

Vetmuur. g* 4°7
Vetflaa , Vettekous. g. 1 99
Vezelbloem. t.427

Viltkruid. g 379» * 3<>7

Vingerhoed. uS^S
Vinkooxde. g-727
Violeiten. «.69*

Violier, i 6po

Vioolen. J. 131

Visfelkruid. ' 2,624

Vitfen. *. I99f20f
Vlakbloem. k. 5 29
Vlakkenkruid. L250
Vlambloem. f « 52S
Vlafch. h. 27Z

Vlafchblad. g<7*9
Vlafchdotter. M9*
Vlafchkiuid. I 492, 501

Vleermuizen - Moes. /. 299
Vleefchkruid. *. 420
Vlegtkruid. h. 49*
Vleugel -Zaad. h. J92

Vliegenknip. A. 527
Vliegenvanger. 6.615
Vlooijenkruid* h. 470
Vlookruid.

Voetangel.

Vogel booy.
Vogelkruid*

Vogelnest.

Vogelpoot.
Vokelaar.
Vorfchenbeer.

Vorfchen -Slaae

Vosfendruif.

Vosfeftaart.

Vroegbloenio

Gg 4

g, 324. &• 612
h. 521
k 202
h 244
h, 4<5

h 223
L750
^374
g.*9<*
ft. 489
l. 263,

f . 7o
Vrou-



BLADWYZER
Vrouwe ~ Mantel. g. 372
Vrouwe - Roosjes. ^.671,680
Vrouwe Spiegel, g, 597
Vrouwe Violieren, g. 591
Vrouwen Zegel. /. 355

j

Vuurkruid.
Vuurwortel. g. 5^3» k. 786
Vyfblad. *. 57 > 79
Vyfpunt. 7/. 652
Vyfvingerkniid. *\ 59 , óf
Vyg der Hottentotten. *. 20

Vygboonen. i. 564. ik. 125

W.

Waalwortel. g. 443
Waldenfer. ». 230
Wallen- Diftel. 8

Walftroo. g* 2g i

Wantsdryver. *• 169
Wantsz?ad. f. 16

Wantz-Zaader» g* 60
Warkruid. g. 378
Wafch,-,ruid. g. 445
Water - Andoorn. g. 1 49

Betome «.510

Bezie. 79
Biezen. (Welrie-

kende) h 134
Blad. ^26^
Boelkens-Kruid.fe.538

Drieblad. g. 496
Duizendblad, g. 133,

498 • 2.249

Eppe. A 65- i. ns
Hanevoet. 2.234

Hennip. ^. 555
Huislook. 1. 178
Kalaminth. «.326
Kalfsvoet. ft. 381 ./.Ï95

Karftengen. g. 354

Water-Kers.

Kervel.

Klokjes.

Look.
Meloen.
Munt.
Muur.
Navelkruid
Nooten.
Olyf.

Paardeftaart,

Patich.

l 119
i. 284
/. 313

& 246,492
ƒ/. 11

g.352
g.804
A.493

fc 398
Pt per. k 464 , 4O9
Pimpernel. ^.91 , 611
Piomp. i. 114, 116

2.

h

Pungen.
Radys.
Raket.

Rhabarber.

Roozpn.
Ruit.

Scheerling.
Slaa.

Slangekruid.

Speenkruid.

Sterrekruid.

Venkel.
Violen.

Violieren. g.4p8./. 119
Wecgbree.A.418 ia 77

s . 89
f. 67 *

i.670

2" in
214
J45

ï 177
/. 204
i. 516

g 64
143
6óó

Wederick.
(Gehelmde)

Weedaart.
Weede.
Weegbree.
Weg-Diiiel.

(Witte)

Wikken. (Geele)

(Wilde)
Wilde Kervel.

Wyngaard.

g-5°3
433

l 376
*< 743

e- 309
k 465
h 497
k. 194
k. 201

S.17S
330

Win-



BLADWYZER.
Winde. ff-

53o

Windgras* i. 549
Windkruid. «•371

Wintergroen. h. 424 1 534
Winterkers. «.687

Winter - Violieren. i . 7^3
Wifeno. h. 308
Wit Been. £.595
Wit Moes; ff- 199
Witwortel. h. 349
Wolbloemen; L 102

Woldiftel k. 426
Wol doorn. fe.483

Wolfsbezie.' h. 4 89
Wolfsboonen. Tr.642.fe. 127

Wolfsdood, Wolfswor-
tel. *• 162

Wolfsmelk. h. 732
Wolfspoot. ff 148
Wolfsfchyn. §455
Wollekruid.

ff. 622
Wollekruidje; ff* 481
Wolvenlaa. ff- 438
Wolveriey. fc.714

Wonderbloem. ff.ölA
Wondkruid.//. 24^.115, 657
Worgkruid. ff- 735
Wormkruid. fc.574

Wormzaad. ^- 571
Wortelkruid. 7;. 45
Wortels. (Roode ,

geele ,

witte) h. 48
Wondbloem. k. 709
Wouw. 71.723

Wrange,
ff. 379

Wrangeknüd. ff- 43§
Wrattenkruid. ff- 418

Y.

Yams.

Yzerhard.
ff»

l S7
Yzerkruid.

ff. 145.*. 311
Yzoop. *\ 209

Zaagblad. fc. 456
Zaagpeul. fc.277

Zagtblad. £.219
Zand - Anjelier. 592
Zandmuur. h 6:4
Zedóar. ff.*3>39
Zee-Alfem» jfc, 576

Biifemkruid. I. 55)2

Conyza. ^. 6^8
Eppe. $. 1C7

Erwten. k. 1 7$
Ganzevoet. g* 754
Grappe. g. 47
Gras. b. 258
Hertshoorn.

ff. 321
Kamille. k. 760,780
Katoen. L $8
Kool. ff, 562, 747 i. 718
Krappe. ff- 2^ 7
Kruisdiftel. 7
Lavendel, g« 420* h.261
Muur. A. 686
Patich. A.402
Peterfelie. ié 3
PinkfternakeL h. 30
Porfelein. A.624. i. 406
Raket. i. 742
Spurrie* 7/. 630
Tbym.

ff. 020
Venkel 4. 79

(Gedoomde) h. 30
[Winde. '

ff- 562
Zeepkruid. ft. 573
Zevenbiad. h. 231.2. 70

J

Zevengetyden - Kruid, fe. 282
I Zevenjaars -Bloemen, k. 601
j
Zevenjaars -Boonen. Jk f .155;

1 Gg s Ze-



Zevenkleur -Bloempjes.

»

Zilverbloem.

ZüverkruicL

Zilverfchoon.

Zizifer.

Zoethout.
(Wild)

Zoctkruïd.

Zonnebloem.
Zonnebloempje.
Zonnedaauwo
Zonnekroon.
^onneminner»
Zonnewende.
Zoutbloenioj

es. Zoutdruif.

u i \o Zoutkruid.

«•655 Zuigbotrel.

». 55 Zuuring of Zurkel.

f- 54 Zuurklaver.

Zwaluwftaart,

*.2l8 Zwaluw - Wcrtel.
^.267 Zwarte Winde»
ft. 102 Zwarrkoom.
/. 5 Zwartkruid.

«. 136 Zwervend Moes.
K. 288 ZwyDeboonen.

67 Z'wynen - DifteL

i. 701 Kers.

Ska,

£. ?98 Zydevrugt.

g. 7P6
g. 46
h. 435
/*. 403

I.267

g- 759
ft. 485
«.458

£• 561

£•637
&.45I

i 631
ft. 428

g. 741

RE«
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OER

GESLAGTEN,
Van de Letters , voor de Getallen geplaatst ,

wyst

g het Zevende, h het Agtfte , i het Negende ,

k het Tiende en l het Elfde Stuk van het

II. Deel der Natuurlyke Hiftorie, aan*

A,
Acana.

yr Acalypha*

Acanthus*
Achillea*

Achyranthes*
Acnida.
Aconitum.
Acorus.

ASlcea.

Adonis.
Adoxa.
Mwpodüm.
JEfchynomene,
Mthufa.
Agave.
Ageratum.
Agrimonia.

Agrpftemma*
Aizoon.

Ajuga.
Alcea.

Alchemilla.

Aldrovanda.
Alisma
AUamanda.

g-3<>7
1. 283
i.587

K. 792
g. 696
1- 34f
i. 158
h. 377
i. 8i
i.218

fa. 490
h. 231

k, a28
h.157
h^6S
k- 5)9
h 717
h. 667
*• 37
i. 267
k. 51
R.37i
h.a87
h.418

2- 7*5

AJlionia.

Aloè.

/llpinia*

Al/ine.

A'ihaa*

Atysfum.
Amaranihus*
Awbrojta.
Ambrcfi-ïia.

Amethyjtea.

Ammannia.
Ammi.
Amomum»
Anahafis,
Anacycius.

Jnagallis»

Anaftatica,

Anchufa.
Andrachne.
Androface.
Andryala.
Anerrïone*

AnethumJ%
Jngelica,

Anguria.
Anthemis.

h-353
g 21
h. 24^
%. 48
i. 641
Ugt
1.245

g 3+3
h. *i
g.

"8

g. 796

g/<5">
1 602
g, 429

g-474
k.425
i. 181
h. 212
h. ic9
L215
k'777
Au*



R E C I S T g JL

Anthyliis.

<jintichorUf0

AntirrhinmUm
Aphanes.
Apium.
jipocynimu

Aquïlegia.

Arabis.

Araclns.

Jralia

Ar&ium*
ArElopus*

Arctotis

jirmariai
Aretia

Argemone}
Arnica.
Artedia.

Artemijia.

Arurn.

Afarum*
Asclepiar.

Asparagus.
Asperugo*
Aspêrula.
Ajter.

AJfragalus.

y-Jirantia.

Alhamanicu
Atrattylis

Airagtne»
Atriplex*

Al ropa.

Ayenia*

Ballota.

Baltimcra*

k* Hjj
bi 45 ï

£ 487
g-37J
h. 227

g. 740
u 171

i. 706
k.122
li* 256

1*414
L 8ó

fa. 624
g-47I
1. I05
Js\ 708
fa. 44

I 181

b. 697
g-747
fa* 336
g*454
g. *7i
k\ 66 2

k.259
h* 17

67

i. 198
I.404

«•653
M75

£• 35*
1; 66

j
Barkria.

I
Bartfia.

Bajella.

Begonia.

Beilis.

Bellium.

Bergia.

Beta*

Betonica.

Bidens.

Biscutella.

Biferrula*

Biftorta*

Blitum.

Boerhaavia.

Borago.

Brasfica.

Bromelia»

Browallia.

Bryonia.

Bubon.
Buchnera,
Bufonia*
Bunias.
Bunium.
Buphthalmunu
Bupleurum.
Burmannia*

C.

Cachrys.

Cacdha.

Caleeoiaria*

Calea.

Calendula.

Caïia.

Cailitriehe.

Caltha.

h. 249
I.271

k. 721
k.724
fa. 652
g-783
1.340
k * 537
i. 652
k.s77
h. 460
g. 67
g. 42
g. 450
3-7*3
h. 312
1 546
1-3*9

fa. 129
3. 541
g*377
i. 739
h - 53
k. 820
h. 19
h.327

b. 81
k. ƒ45
g. I2(J

k.jó3

* 77
1.202

L363
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Campanula. g. T80
Camphorosmet $

Canarina* h-382

Cannabis*
•TI 1

Capficum.
Cardamine. i.660

Curdiospermum* h. 487
Carduus. k.467
Carlina,

Carpefium. k. 009
Carthamus. k. 5*21

Carum.
CasfytHfi* h. ao<
Catananche, k. 41*
Caucalis. h, 37
Celofia.

Celjia. 3.523
Centaurea.

Centella. L 219
Centunculus. £ ^^0& *

Cerastium.
Ceratocarpus»

Cerintiie.

]. 210

Ceropegia.

Chcerophylium.
g-73°
h. 175

Cheiranthus. i.690
Chelidonmm* i. 86
Chelone. K4&2
Chenopodium, 771
Cherleria. h. 636
Chironia. g.686
Chlora h. 45^
Ghondrilla. k»T7?
Gkryfanthemum» k.738
Chryfocorna. k. 501
Chryfogonum. 1- 75
Chryjofplmium. h. 540
Gim. k.216

Cichoreum. k. 44Ö
'

Cicuta.

'

Cimicifuga* i. 169
Cineraria* k>686
Circaa. g 7*
Cisfampelos, 1.373
Cifius. ! I 22
Claytonia.

Clematis. 200
Cleome. i 749
Cleonia. i 441
Clibadium. I.

ClinQpodium.

Clüoria.

Clypeola.
1 T

Cnicus. K. 49O
Cochlearia.

Codon» h.512
Coldefiia*

Collinfonia.

Colwnnea.
Comarum9 i. 70Ir
Cornetes.

Conium*
Convallaria. h. ai6
Convolvulus;

Conyza. k.óic
Corchorur.

Coreopfis, h 16
Coriaridrum, h. i6>
Coris, g.620
Corisperviam. g. 60
Cor?ius> g' 336
Coronilla. k. 220
Corrigiola* h. 237
Cortufa. g- 4*S
Corymbium* Li 14
Cöftus. i 17
Cvtuh* k.763



register:
Cramfie*

Crasfula.

Cresfa,

Crepis*.

Crinita.

Crührrium*
Crotalaria,

Crucianellac

Cruzita*

Cucubalus.

Cucumis.
Cucurbita.

Curninum.
Cuniia*

Curcuma»
Cuscuta.

Cyclamen*
Cymbaria.
Cynanchumi
Cynara.
Cynoglösfum*
Cynomorium.
Cytinus.

Dalecharnpia*

Datisca.

Vatura.
Daucus.
Delphiniunto

Dentaria*

Dianthèra.

Dianthus*

Diapenfia.

Digitalis.

Diëtamnus.
Viodia.

Dionaa.
JDioscorea*

* 747
h.295

g- 798
k.410

h. 79
k. 96
g. 295
§377
h. 594
1-3*7

h. 1 j2

g. 28

g-378
g.490
i. 510

g-735
k.5°4

g-433
I.211

I.179

L 28a

1.376

h. 45

ï.6j8

g. H7
h. 579
g. 4/o
i-5^5
b-5'3

h. 5*7
1*359

Dipfacus*

Difandra.
Dodartia.
Dolecatheorio

D licfw*

Doronicum.
Dorflenia*

Draba.
Dracana*
Dracocephalurn*

Dracontium.
Drofera.

Dryas.

Dryptt.

Ê.

Echium.
Echinophorü,

EchinopSé

Eclipta.

Elaterium.
Elatine.

Ellijia.

Epidendrum,
Epilobium.

Epimedium.
Eranthernum*
Èrigeron.

Erinus.

Eruca.
Ervum.
Eryngiwm*
Eryjirnum.
/irythrina.

Ethulia.

Eupatormmê

Euphorbia*

Euphrafia*

i. 562
g*439
k. 142
k* 714
g. 356
i. 608
h. 34J
i. 405
1.198

h. 28S
i. 76
h. 247

g-458
h. 29
li 107
k* 807
L013
h. 492
g, 50a
1.153
h. 445
g-335
g- 70
k.618
3-537
L725
k.zii
h. 3
i. 683
k. 168
k. 549
k.554
h- 73^
1*454.



H G I S T E r;

Ëvolvulusl

Exacum*

Fagonia*

Ferula.

Feuillea.

Filago.

Forskohlea.

Fragaria.
Frankenia.

Fuchfïa.

Fumaria.

G.

Galax.
Galega.

GaleopJiSo

Galüm.
Garidella,

Gentiana.
Geranium*
Gerardia.

Geropogon,
Gestieria.

Geum.
Ginora.

Gifekia*

Glaux.
Glecoma.
Ghbba.
Globularia.

G lycine.

Glyc rrhiza,

Gvaphalium.
Gomphrena*
Gratiola*

h. *53
g» 3°7

b*5*9
b. 82

1*354
1. 96
h. 691
i. 49

h. 45*
k. 75

g. 690
k. 250
i.337

g. a8i

h. 638
g. 810
k. i

j.478
k* 344
i 485
i. 71
h 716
h. 294.

i*33°

g. I8i

£. 226
kw 162

|ké 218

k* 590
g, 80

Grielum.
Gundelia*
Gunnera.
Gypfophila*

SU

HasfelquiJliOm

Hebenftretia.

Hedyotis.

Hidyfarum.
Helenium*
Helianthus.

Hdiophila.

Heliotropium.

Helleborus*

Helxine.

Heracleum*
Hermas.
Herniaria»

Htsperis.

Heuchera*
Hibiscus.

Hieracium.
Hippocrepis.

Hippuris.

Holojleum.

Rorminum*
Hottonia.

Houftoma,
Humulus.
Rydraftis.

Hydrocharis.
Hydrocotyle.

Hydrolea.

Hydrophyllum*
Hyobanche.
Hyoicyarnus*

Hyoferis.

hm
h 171

535
g.265
ki 231
L720

h 5
1.701

g. 4i4
i.254
h. 478
h
; 97

g.76?
i. 70a
g. 8otf

k. 68
k.396-
k.226

g- J7

1*413
g-49»
g-*79
!• 349
1*265

1*374
h. 11

g. 804

g 5O0
i. 562

g 636
k. 428
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ffypecöum*
Mypericum.
Hypochosris.

Mysfopus.

Iberis.

lllecebruml

Impatiens.

Imperatoria*

Indigo/era*

Inula.

Ipomoia*

Irejine.

Ijatis.

ïsnardia.

Ifopyrum»

Jajione.

Jusjieua.

Judicia»

Kcernpferia,

Knoxia.
Knautia*
Koenigia*

Krameria*
Kuhnia*

Lattuca*
Lagoecia.
Lamium*
Lapfana.
Lqj'erpitiuw

R 335

k-435
i, 298

i.6%6

g* 707
I.148

h.183
k. 247
fc.693

1,34a

i-743

Li 16
h.53°
g.ni

g-2.79

g- 257
g. ai<5

g- 36ö

k. 369
g. 690
L332
^439
h. 90

Lathrm.
Lathyrus.
Lavatera*
Lechea*
Leea.
Leontodon.

Leonurus.
Lepidium*
Ligujlicum.

Limeum*
Limofclla,

Lindemia.
Linncea*

Linuni'

Lfthofpermum*
Littorella.

Lobtlia.

Loeflingia.

Loefelia*

Lobfa*
Lotus.
Ludwigi®.
Lunaria*
Lupinus.
Lychnis*

Lycopfis.

Lycopus.
Lyjïmaclria.

Lythrum*

Malope»
Malva.
Manulea*
Maranta.
Marrubium.
Matricaria.

Medeola,

1.461-

k» 18^
k. 64

g. 224
I. *6%
k.$3 7
1.362
i.612
h. 104
h. 420
>552

f

i.548

h. 272
g.424
i. S2Ï

1.U8
g. 206

?-S3*
1. 121
k. 305

24°
^"•655
K. I25

&4jy
g- h8
g 503
h. 711

k. 67
k. 53
ï-533
g. 24

i. 355
k.757
h. 4i6



REGISTER.
Medicago.

i
°

£
Melampodiutn* K ?6
Melampyrum* 3.458
Melis/a. i.400

Melittis. i-4«5

JMelothriOm g.203
Mentha. 1.318
Mentzelia* 3. 1 20
M^yanthes. g-494
Mercurialis. 1. 369
Mefembryanthemum . i. 4
Mes/er/chmidia. g. 460
Micropus* L 102
Mïlleria* ]. 6i
MiV'idus. 1.568
Miwiurtia. g.aai
Mirabilis. g.614
Mitella. h.564
Moehringia. h.457
Mollugo. g.a*9
Moluccella. i- 376
Momordica. 1 294
Monarda. g-*55
Monnieria. k. 74
Monotropa* h.525
Monfonia.
Montia. 8*209
Morina.
W?'VClFrUï7L+ i. SQA
fflyofotis. g.421
Myofurus* b.310

iv.

j\ ClmCl* g. ÖO3
Nap(Ba.

Nepenthes.
Nepeta.

Nearada* h.693

Nicolana.
Nigella.

Nigrina.
Nolana.

Nymphacu

O.

Obolaria.

Qcymum.
Qenanthe*
Oenothera*

Oldenlandia.

Qnoiiis.

Onopordum.
On osma
Ophiorhiza.

Qriganum.
Ornithopus.

Orobanche.
Orobus*
Orontium.
Ortegia.

Oxalis.

Paderia.

Pcederota.

Vwnia.
Panax.
Papaver.
Parietaria*
Paris.

Parnasfia.

Parthenimu
Pallinaca.

Peëiis.

Pedalium.

Hh

g.642
i. 174

ff. §*4
g-467
U HO

3-555
i. 416
b. i^j

•437

k. io|
k. 496
g 448
g-5*7
i. 382

k. 223
1'. 556
k. 178
h,38o

h.654

g. 7H
I06

i 147
I.41Ó
i. 92
3- 399
h. 489
h. 252
F. S47
h. 197
k 73°'

i. 59 ï



REGISTER.
Pedicularis.

Peltaria*

Pentapetes.

Penthorunu
Peplis.

Perdkium.
Periploca.

Perjicaria*

Peacedanum.
Phica.
Phc>maceum.
Phafeolus.

Phéliandriunto

Phlomis.

Phlox.
Phryma.
Phyllanthus.

Phyfalïs.

Phyteuma.
Phytolacca.

Picris*

Pimpinelia.

Pinguicala,

Piftia.

Pifum
Plantago.
Plukenetia*

Plumbago*
Podophyllum,

Pohmonium*
Polycarpon
Polycnemum.
Polygala.

Polygmium*
Polymnia.
Pölypreinum.

Pontederia*

Portulaca*

Pqtamogeton.

M*8

34
h. 65 2

k/717

g- 733
h.463
h. 75
k. 256
h. 233
k.ï3i
h. I4i

i. 367
¥>- 5*5
1.444.

L 2x7

g 65 *5

g. 605
h« 694

357
h, 219
g 12S
T.Ï77

g 3^
I, 279
g. 520

£.577
g^i7

|

R. 207
85

h 45*
1

i. 71

s- 307
h*33*
h. 704

fi-388

Potentilla.*

Poterium.
Pothos*

Premna*
Prenanthes.

Primula.
Proferpinaca*

Prunella.

Pforalea.

Pulmonaria,
Pyrola.

Queritb

Rajania.

Ranunculus*
Rapa.
Raphanus.
Re-mmuria*.

Renealmia.

Refeda*
Reymutria?
Rhacoma*
Rhcmi.
Rhexia*
Rhinanthus,

PJiodiola.

Richaraia.

Ricoti®.

Roëlla

Roridula*

Rota^a.

Rubia.
Rubus.
Rudbsckia.

J; 54
1.274

h 205
ï-53<>

k-37&

* 437
k.278

£437
h.534

g.222

L364
I. 222
h72i
?• 735

b.335
h* 722
h Ó39

K498
*U435
ï. 44$
E367
h.382

g- 6pj

g- 204
g.
i 4<5,

1 13



REGISTER;
Ruëllia.

Rumex*
Ruppia*

Sagina-

Sagittaria.

Salicomia.

Salfola.

Salvia*

Samolus.

Sanguiforha.

Sanguinaria*

Sanicula*

Santolina>

Saponaria*

Sarothra.

Sarraceriia*

Satureja.

Sauruiiis*

Sauvagefia*

SaXifraga.
Scabiofa.

Scandix*
Schrebera.

Schwalbea*
Schwenckia.

Sclercmthus.

fcolymus.

Scoparia.

Scorpiurus,

$v*zonera^
Scroyhularia*

Scuieliaria*

Sedum.
Selinum-
Sempervivum»

Senccio*

i.569
h.388

g*4°5

g- 4o7
1. 267

g. 46
g.785
g 155
g, 6io

U 83
h. 15
k.564

h. 251
1. 107

i. 292
h*4*8
g. 692

h, 16B

g ItJ

h. ƒ65

h. 640
ft; 63
h 778

Septax.

Seriola.

Serpicula.

Serratula»

Sefamum.
Sefelu

Sefuvhm.
Sherardia.

Sibthörpia,

Sicyos,

Sida*

Sideritis.

Sigeskeckicti

Silene.

Silphium.

Sinapis.

Sifon,

Syymbrwm*
Slum,
Smyr§iüm.
Solandra*
Solarium*

Soïdanella*

Sonchus.

Spèrgfila.

Spermacocc*

'SpharanthuSc

Spigelia*

Spilanthus.

Spinacia.

Spinea.

Stachys.

Stapeïia*

Siaiice.

Steifarfc.

Stellera.

Stemodia.

Steris.

tih a

k. 433
1. 2 (20

k.40
1.564.

h.185
L 2

g. 269
* 550
1 334
k- 35
Ü311
k.8ïï
h. 603
]. 67
i 728
h. 125
i. 668
h. 11 j
h. 209
I.412
g. 664
g,488
k.679
k. 360
In 688
g. 265

JS-5»5
k. 529
1. 343
ju 40
ï 343

h. ajB
b.óïp
h. 451*

i- 554
g. 8co
Stra-



REGISTER,
Stratiotes.

Struthiola*

Subiilaria.

Swertia.

Symphytum*

T.

Tagetes*

Tamm.
Tanacetunu
Telephium»

Teitcrium*

Tiialia*

Thalictrum»

Thapfia.
Theligonum*

Thfjium.
Thlaspi.

Thryallis*

Thymbra.
Thymus.
Tiarella.

TillcBa

Tülav.dficL.

Tordylium»

Torenia*

Tormentilla.

Tozzm
Trachelium*

Tradescantia*

Tragopogon.

Trapd
Trianthema.
Tribulus.

Trichofanthes.

TrichoJUma.
Tridax.

i. 180

g- 363
1,606

g.808

g-44'

1. 35?
k. 568

ï, 271

g. 40
i.509

h. 192

1^73
g. 7*9
i. 623

i. 297
L392
h. 563
g. 4ia
h. 3ai

h. 32
5 ï I

i* 6g
i. 466
g. óio
h. 319

345^

fc. 537
b. 521
I.292

k 806

Trientalis*

Trifolium.

Triganella.

'iriojleum.

Triumfetta.

Trollius*

rcpceolum*

Truèllum.

Tumera%
Turritis.

Tvsjilago.

Urtica*

Utricidarid.

V.

Valantia.
Vileriana,

Vanddlia*
Velezia.

Velia,

Verairum.
Verbdscum*
Verbma*
Verbefina*

Veronica*

Vincci»

Viola.

Vijenia.

Willichia.

k 281
k. 315
g 612
h 701
i. 250
h. 431
h.427
h. asz
j. 7 1

1

k. 630

1. 222

g. 131

393
g. «85
i-554

g. H07
i. 600
1.184
g. 622

f- 137
k, 815
g- 75
k. 199
g-726
J.131

h. 308

g.203



REGISTER;
X. 7Jnnia> k.733

Xanthium. ! ^4» Zixiphora. g. »53

2. Zoegea. \. 11

Zanonia, 1.353 Zygophyllum. h.jiS

De Plaat en zyn dus iDgevoegd.

Plaat LXX tegenover Bladz. ai.'

...» LXXL —— 157.

. . . i LXXII. ———. 253i

.... LXXIII. 295.

> V .. » LXXIV.— — 357,

.... LXXV. 3Ö5.

.... LXXVI»— 433.













(




